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خطة 
التنمية 
الوطنية 
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الجداول
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الوطنية 
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األشكال
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

كلمة وزير التخطيط

لقـــد نجـــم عن تعـــرض العراق لألزمـــات المتالحقة والتحديـــات أن تفاقمت المشـــكالت وازدادت عمقًا مـــن حيث األثر 
والتنيجـــة ، وباتـــت تلـــك األوضاع تتســـم بالضغط على اإلمـــكان البشـــري ، ومحدودية توظيفه وضعـــف نموه ، فضًال 
عـــن التدميـــر الكبيـــر فـــي البنـــى التحتيـــة ، مـــا يجعل الدعـــوات ملحـــةً  لبناء برامـــج وخطط وطنيـــة تضع الجميـــع أمام 

خيـــارات مصيريـــة ، على وفق سياســـات وبرامـــج طويلة لتنميـــة اإلمكانات البشـــرية والمادية.

ليـــس مـــن شـــك أن المنافع والمصالح المترابطة والمتآزرة تهم جميع الشـــركاء وتدعم بعضها بعضـــًا ، وهو ما يدعونا 
اليـــوم الـــى توجيه نداء إتباع سياســـة من شـــراكة الرخـــاء واألزدهار بيـــن جميع أبنـــاء المجتمع ، إذ يســـعى الجميع في 
أن تظـــل عطاءاتهم االنســـانية والحضارية رمزًا للمســـتقبل وســـاحةً  للفـــرص المتاحة ، وموئًال لـــروح التجديد واألبتكار 
والعلـــم وموهبـــة اإلبـــداع وعلينـــا أن نتطلع دومًا إلى المســـتقبل الذي رســـمته رؤيـــة العـــراق 2030 وتترجمه اليوم 

خطة التنميـــة الوطنية 2022-2018 .

لقـــد ركـــزت هـــذه الخطة على أربعة أعمدة رئيســـة ، تعـــد بمثابة مســـارات موجهة للخطة ، وحاضرة فـــي كل فصولها 
، وتمثـــل اهتمامات رئيســـة تعكس تحديات الواقـــع وعقبات التنمية الواجـــب تجاوزها وهي :-

الحوكمة ، وما يرتبط بها من ركائز ومقومات .  •

القطاع الخاص ، مرتكزًا أساسيًا للنهوض والتنمية ، ومحوًال لسياسات التنويع األقتصادي .  •

خارطة طريق إلعماروتنمية المحافظات ما بعد األزمة .  •

التخفيف من الفقر متعدد األبعاد في جميع المحافظات .  •

لقـــد ركـــز األطـــار العام للخطة على جهود التعافي واإلعمار في المحافظات المتضررة بشـــكل مباشـــر ، وعلى التنمية 
واألســـتثمار فـــي المحافظـــات المتضـــررة بشـــكل غير مباشـــر وحاولت الخطة تســـليط الضـــوء على أولويـــات اإلصالح 
الوطنيـــة والتـــي تســـهم في معالجة المســـببات الهيكلية المعيقة للنهـــوض التنموي ، فهي خطة سياســـات وبرامج 

أكثـــر ممـــا هي خطة مشـــاريع مع تركيز واضـــح على تحســـين إدارة األصول .

ومـــن هنـــا فأن المضامين الرئيســـة للخطـــة تتمحور حول المواطن كجهـــة إطالق وتحريك عملية النشـــاط األقتصادي 
وتوفيـــر فـــرص عمل كســـب الرزق ، وتوفيـــر تنمية على المدى الطويل عبـــر تعزيز تأمين الخدمات األساســـية لمناطق 

العراق كافة .

ان مصيـــر العـــراق بـــكل أطيافـــه وألوانه معلـــق بيد أبنائـــه ، وتتوفق اليوم على وســـائل أنخراطهم فـــي طريق طموح 
كبيـــر ، يتقاســـمه الجميـــع ، ويتمفصل حول بناء وتعزيز إمكاناتنا البشـــرية والمادية واعتماد اختيارات منســـجمة وبناءة 

وفاعلة ، وتســـريع وتعميق أســـس اإلصالح .

نأمـــل أن تؤســـس هـــذه الخطـــة 2018-2022 وفـــي هذه األجـــواء المفعمة باألمل قاعـــدة رصينة من شـــأنها أن تعزز 
الشـــراكات بيـــن الجميـــع وتطورها على أســـاس قوي من الثقة والمســـؤولية المشـــتركة واإليمان بقـــدارت المجتمع 

. العراقي 

د. سلمان الجميــلي
وزير التخطيــط

رئيس اللجنة العليا ألعداد الخطة
بغداد / حزيران / 2018
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شكر وتقدير ...

بعـــد قرابـــة عاميـــن من العمـــل الحثيـــث والممنهج للكـــوادر االختصاصيـــة فـــي وزارة التخطيط وبمشـــاركة فاعلة من 
كافـــة الـــوزارات والجهات غيـــر المرتبطة بـــوزارة والمحافظات وممثلي القطـــاع الخاص ومنظمـــات المجتمع المدني 
والخبـــراء مـــن األكاديمييـــن فـــي ظل تغيرات كبيـــرة في وضع البلـــد اثناء فترة مثقلـــة باألزمات األمنيـــة واالقتصادية 
واالجتماعيـــة، أنجـــزت هـــذه الوثيقـــة الوطنية بـــكل ما تحملـــه من مؤشـــرات وعالمات على قـــوة هذا البلـــد وقدرته 

علـــى تخطي المحـــن واألزمات.

ولـــكل هـــذا توجـــب علينـــا ان نظهـــر الشـــكر والتقديـــر والعرفـــان لكل من ســـاهم في اعـــداد وثيقـــة الخطـــة الوطنية 
الخمســـية وفـــي مقدمتهـــم معالـــي وزيـــر التخطيـــط الدكتـــور ســـلمان الجميلي رئيـــس اللجنـــة العليا ألعـــداد الخطة 
مثمنيـــن التوجيهـــات الســـديدة والمرونة التي منحها للجنـــة الفنية والفرق القطاعية والذي كان لـــه األثر البالغ النجاز 

لمهمة. ا

الشـــكر والتقديـــر موصـــول لألمانـــة العامـــة لمجلس الـــوزراء وهيئـــة المستشـــارين ومكتب رئيـــس الوزراء وللـــوزارات 
والجهـــات غيـــر المرتبطة بـــوزارة والمحافظات كافة وللســـادة ممثلي االتحـــادات والنقابات المهنية فـــي لجان اعداد 

الخطـــة لتعاونهـــم الفعـــال والمثمر خـــالل عملية اعـــداد الخطة. 

ال يفوتنـــا ان نقـــدم الشـــكر للبرنامـــج االنمائـــي لألمـــم المتحـــدة لشـــراكته في اخـــراج هـــذه الوثيقة من خـــالل الدعم 
اللوجســـتي النجـــاز المؤتمرات والـــورش والتدريب للفرق على منهجية اإلدارة بالنتائج بالمشـــاركة مع دائرة التنســـيق 

والمتابعـــة الحكوميـــة في األمانـــة العامة لجلـــس الوزراء والذي اتخـــذ كأداة لألعـــداد والمتابعة.

تســـجل الـــوزارة وافـــر اعتزازها وتقديرها للجهود التي بذلت من قبل رؤســـاء وأعضاء اللجان الفنيـــة والقطاعية للخطة 
وكافـــة منتســـبي الـــوزارة الذيـــن ســـاهموا بشـــكل او بأخـــر فـــي مراحل االعـــداد وعملـــوا كخليـــة نحل طـــوال العامين 

الماضيين. 

ال يفوتنـــا ان نقـــدر عاليـــًا الجهود الخيرة للخبـــراء الوطنيين كًال من الدكتـــور عماد عبد اللطيف , الدكتور عدنان ياســـين 
مصطفـــى، الدكتور كامل الكنانـــي , الدكتورة وفاء المهداوي، الدكتور قصي الجابري إلســـهاماتهم العلمية المتميزة 

ودورهـــم الفاعل في العمل.

والشكر موصول لمقررية اللجنة العليا والفنية للخطة المتمثلة بدائرة السياسات االقتصادية.

نأمـــل ان تكـــون هـــذه الوثيقة موجهًا اساســـيًا لبرنامج تنموي شـــامل يمثل خيـــار التعافي لما بعـــد االزمات والخطوة 
األولى في مســـيرة تحقيق رؤيـــة العراق للتنمية المســـتدامة 2030.

والله ولي التوفيق

د. ماهر حماد جوهان
وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية

رئيس اللجنة الفنية ألعداد الخطة
بغداد / حزيران / 2018
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المدخل: 
العـــراق بلـــد التنوع والتعدد فـــي أعراقه وأديانه وموارده وطاقاته المادية والبشـــرية. إن قوى الجـــذب التي يمتلكها 

العـــراق يمكـــن ان تجعلـــه نموذجًا تنمويًا مميزًا، فهو يمثـــل "فرصة تاريخية يمكن إن تتحول إلى قصة نجاح اســـتثنائية. 

وقـــد أظهـــرت تجارب األمم والشـــعوب بصـــورة جلية في العقـــود األخيرة على وجـــه الخصوص، إن االزمـــات يمكن إن 

تصنـــع التغييـــر إن لم نقل المعجـــزات، بما تمثله من ديناميـــات محفزة للنهوض.

تمثـــل خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2018-2022 خطـــوة االنطـــالق األوســـع في إطـــار رحلة التنميـــة المســـتدامة (رؤية 

العـــراق 2030)، نحـــو المســـتقبل الذي نصبو اليـــه كبلد متطور في جميـــع أبعاد التنميـــة، اقتصاديًا، سياســـيًا، ثقافيًا، 

اجتماعيـــًا، بيئيـــًا، نفســـيًا وروحيًا، وهـــي خطة تنموية تركز علـــى التزام العراق برؤية النمو الســـاعية إلـــى تضميد ورأب 

الصـــدع   وتحقيـــق االســـتقرار والرفاه، باالســـتناد على االرث الحضـــاري والرصيد القيمي، حيث يتقاســـم الجميع فرص 

بنـــاء مجتمع ناهـــض متكافل. 

تسترشـــد خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2018-2022 بمجموعـــة من السياســـات واألســـتراتيجيات القطاعية التي تســـتند 

باألســـاس علـــى رأس المال البشـــري واقتصاد ذو مســـؤولية اجتماعية تســـعى لحشـــد أمثل وتخصيص أكفـــأ للموارد 

لتحســـين جودة الحيـــاة في بيئة آمنة مســـتقرة مســـتدامة. 

وبنـــاًء علـــى ما تقدم ســـتعمل خطـــة التنمية الوطنيـــة 2018-2022 على تمهيـــد الطريق لبناء دولة المســـتقبل التي 

يســـتحقها ويتطلـــع اليها العراقيـــون. انها تمثل التزامـــًا حكوميًا بتحقيق تطلعـــات ابنائها. 

وطبقـــًا لمتغيـــرات الوضـــع تعالج خطة التنمية الوطنية وبشـــكل متناغـــم التحديات وتهتدي باألهـــداف المحددة في 

رؤيـــة 2030، مـــن أجـــل تحريك المســـار لبنـــاء اقتصاد متطـــور ومجتمع معافـــى متماســـك يحتضن الجميـــع. كما تتيح 

هـــذه الخطـــة فرصًا جديدة للنمو الســـيما مع اســـتمرار الدعـــم الدولي واإلقليمـــي للعراق.

ومـــن المتوقع إن تكون الســـنوات الخمســـة القادمـــة صعبة أيضًا مع اســـتمرار التحديات وعدم اليقيـــن في االقتصاد 

العالمـــي، ومـــع التوقعات بتذبذب أســـعار النفط الخـــام ضمن معدالته الحالية، واســـتمرار المخاطـــر المحدقة لجهود 

االســـتقرار فـــي الجبهـــة الداخليـــة في بيئـــة إقليمية غير مســـتقرة.  علـــى صعيد آخر هنـــاك حاجة إلى مزيـــد من العزم 

لمواجهـــة الفســـاد وتعزيـــز االنتاجيـــة لدفـــع النمـــو االقتصـــادي، وترصيـــن الوضـــع المالـــي مع ضمـــان التمويـــل العام 

الكافـــي المســـتجيب للزيـــادة فـــي النمو الســـكاني وبمـــا يجعل الهبـــة الديمغرافيـــة التي يقـــف العراق علـــى أعتابها 

نقطـــة تحـــول ايجابـــي، فضًال عن رفـــع حصة دخـــل الفقراء مـــن الدخل القومـــي االجمالي.  

اتســـمت مـــدة اعـــداد خطة التنميـــة 2018-2022 بتســـارع االحـــداث والتغيرات واســـتمرار حالة الاليقين بمســـتويات 

مختلفـــة، فمـــن فكـــرة لخطة طوارئ إلـــى أخرى لألســـتجابة ثم إلى خطـــة لإلعمـــار والتنمية، وهذا ما جعل مســـارات

الخطـــة تتمحور حول رســـم السياســـات وتبتعد عن فكرة المشـــاريع المرتبطـــة بتكوين األصول كأداة أساســـية للنمو. 

(معتمـــدة بصورة أكبر على سياســـات تحســـين إدارة األصول). 

وفـــي ســـياق التعصب واالنحيـــاز للوالء االولـــي للجماعات، يصعب تحقيق فرص األســـتقرار والتشـــارك مع المكونات 

الســـائدة ممـــا يجعل الحاجة ملحـــة إلمكانية توليد مجال عام ادماجي لحالة التشـــظي واألنقســـام بين المتنافســـين، 

ويبقى شـــرط القيـــادة الحازمة العازمة معيـــارًا للنجاح.  

اّن خطـــة يتـــم وضعهـــا فـــي ظـــّل أزمة ماليـــة – أمنيـــة – إجتماعيـــة مركّبة، ينبغـــي أن تتضمـــن أولويات عمـــل محددة 

بدقـــة، برؤيـــة مختلفـــة، ومقاربـــات جديـــدة للمشـــاكل والتحديـــات، ونطاق تدّخـــل حكومـــي مختلف، ومـــن هنا كانت 

مخرجـــات الخطـــة (مـــع اعتمادها لمنهجيـــة اإلدارة بالنتائج) ترســـم مجموعة مـــن األهداف على مســـتويات مختلفة، 

تـــم تكييفهـــا لتظهر كأهداف أساســـية بأولوياتهـــا لتكون أكثر وضوحـــًا وتوجيهًا لجهـــات التنفيذ وشـــركاء التنمية. لذا 
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فـــاّن قضايـــا االهتمـــام التي ســـتتحّول إلى أهداف رئيســـة في هذه الخطة، ســـتكون لها وســـائل تحقيق ُمعـــّززة بقدر 

أوســـع من السياســـات، وقدر أقـــّل من التمويـــل الحكومي. 

لقـــد تـــم اختيـــار هذه المقاربـــة ألّن الحكومة تريـــد ان تتجاوز الـــدور األبوي للدولة الـــذي اعتاد عليـــه مواطنوها، ألّنها 

(وألســـباب ومحـــددات عديـــدة) لـــم يُعد بوســـعها فعل ذلك وليس مـــن الصحيـــح ان تفعل ذلك فـــي كل األحوال مع 

حفاظهـــا علـــى التزاماتهـــا اإلجتماعية أزائهم. من جانب آخر، يبـــدو ان فكرة ربط الخطة بالمشـــاريع لم تعكس حقيقتها 

فـــي المراحل الســـابقة، ممـــا يجعل هذه الخطـــة أقرب إلى خطة السياســـات منها إلى خطة المشـــاريع. 

لـــذا ســـتكون المحـــاور االربعة بمثابة مســـارات موجهة للخطـــة، وحاضرة فـــي كل فصولها، وتمثل اهتمامات رئيســـة 

تعكـــس تحديـــات الواقع وعقبـــات التنمية الواجـــب تجاوزها، وهي:  

إرساء أسس الحوكمة، وما يرتبط بها من ركائز ومقومات.• 

تطوير القطاع الخاص كمرتكز أساسي للنهوض والتنمية.• 

إعمار وتنميةالمحافظات ما بعد االزمة.• 

التخفيف من حّدة الفقر متعّدد األبعاد في جميع المحافظات.• 

وســـيكون التصّدي لتخّلف القطاعـــات االقتصادية، وتفكك البنى المجتمعية، وضعف الدور الحكومي والمؤسســـي، 

وضآلـــة دور القطـــاع الخـــاص المحلي، وإحجام القطاع الخاص عن االســـتثمار فـــي العراق، لكل هـــذه القضايا األولوية 

علـــى مـــا عداهـــا في هـــذه الخطـــة، بهـــدف تجـــاوز قيـــد التمويـــل، وتوفير بيئـــة أعمـــال مناســـبة وُمحّفزة لممارســـة 

المختلفة. األنشـــطة االقتصادية 
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المنهجية: 
اعتمـــدت الخطـــة على تحليل الواقع ورســـمت في التحليل مســـارات محـــددة لتوجيه األولويات. وتـــم في هذا اإلطار 

تحليـــل واقـــع االقتصـــاد العراقـــي بأبعـــاده الكلية والقطاعيـــة والمكانيـــة (حيثما توفـــرت البيانـــات والمعلومات ذات 

الصلـــة). كما تناولت فصول الخطة تحليًال شـــامًال للبنـــى االرتكازية والخدمات العامة والتنمية البشـــرية واألجتماعية 

والتخفيـــف من الفقر.  

اتخـــذت الخطـــة مـــن منهجيـــة اإلدارة بالنتائـــج مســـارًا لبنائها بإطار واقعـــي يتناغـــم والمعلومات المتاحة عـــن الواقع 

الحالـــي ومراجعـــة ما تحقـــق في الخطة الســـابقة.

وألجل تنفيذ هذه الخطة تم أعداد مالحق لها يتم توزيعها الحقًا كاالتي:-

1- الخطة التنفيذية للمشاريع األستثمارية 2019-2018 .

2- األطار األستراتيجي للتنمية الحضرية في محافظات العراق .

3- ملخص الخطة المكانية 2022-2018 .

4- دليل متابعة تنفيذ خطة التنمية الوطنية .
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
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ضرورات إعداد خطة التنمية 2022-2018

يعـــد صـــدور قـــرار مجلـــس الوزراء  ذي الرقـــم  209  لســـنة 2016  بمثابة اإلطـــار التنفيذي العام إلعـــداد خطة التنمية 
الوطنيـــة 2018-2022.إذ جـــاء اعداد الخطة أساســـًا للحد مـــن تداعيات األزمات والتحديات التـــي جعلت من األقتصاد 

مأزومـــًا والمجتمع مضطربـــًا والبيئة غير مســـتدامة، والتي تتمثل بالمعطيات الرئيســـة اآلتية:

•األســـتعداد لرســـم وتنفيذ سياســـات األســـتجابة الخاصة باألســـتقرار وإعادة االعمار وضمان الســـلم المجتمعي 
للمناطـــق المحررة من ســـيطرة داعش.

•ارتفـــاع معـــدالت الفقر المتعـــدد األبعاد (أكثر من 20 %)، وفقـــر النازحين (نحو 42 %) من اجمالي ســـكان العراق 
مـــا يتطلـــب تبني اهداف اقتصاديـــة واجتماعية وبيئية مناصـــرة للفقراء مع اعطاء أولويـــة للفقراء النازحين.

•  تكييـــف وتخصيـــص مواردنا باتجاه تحســـين إدارة األصول الرأســـمالية الثابتة بما يضمن توســـيعها واســـتدامتها 
وفقًا لمعيـــار الكفاءة. 

•تعـــدد وتنـــوع واســـتمرار الصدمـــات الناجمـــة عـــن التطـــرف واإلرهـــاب والعنـــف وفقدان األمـــن ما ولـــد حلقات 
مترابطـــة مـــن الوهـــن والهشاشـــة فتعاظمت مســـتويات الخطر وقوضت ســـبل العيـــش المســـتدام وبالتالي 

انعكســـت على جـــودة نوعيـــة الحياة واســـتدامتها.

اإلطار العام لخطة التنمية 
الوطنية 2022-2018

شعار الخطة
"إرساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات 

مسؤولية اجتماعية"

خيار ما بعد التعافي
يواجـــه مشـــروع إعـــداد خطـــة 2018-2022 ظروفًا تختلـــف في معطياتهـــا االقتصاديـــة والسياســـية واألجتماعية 
والبيئيـــة عـــن تلـــك التـــي واجهتها خطـــة 2013-2017، تلـــك الظروف التـــي حالـــت دون تحقيق األهـــداف المعلنة 

الســـابقة. الخطة  في 

تمثـــل خطـــة 2018-2022 مرحلـــة زمنيـــة مختلفة في مســـيرة التخطيـــط التنموي متأثـــرة بإســـتحكامات وضوابط 
سياســـية وماليـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة مـــا تطلـــب صياغـــة أهـــداف الخطـــة وفلســـفتها التنمويـــة فـــي األدارة 
اإلقتصاديـــة والمســـار التنمـــوي ضمـــن إطار يســـتجيب لتلك األســـتحكامات ويعمـــل بضوابطها وصـــوًال إلى مرحلة 

واألنطالق. التعافـــي 

ان خطـــة التنميـــة الوطنية 2018-2022 ســـتجعل مـــن االهداف الوطنيـــة المرفوعة من اإلســـتراتيجيات القطاعية 
والوثائق الوطنية وأهداف التنمية المســـتدامة الدولية 2015-2030 إطارًا مرجعيًا ســـاندًا لمســـارها التنموي في 
رســـم األهداف وتأشـــير األولويات بما يضمن األســـتجابة لرؤية العراق المســـتقبلية 2030.لذا ستكون هذه الخطة 
األولـــى مـــن مجموع ثالث خطط للتنميـــة الوطنية والتي تغطي المدة 2018-2030 ،بما يرســـم المســـتقبل الذي 
نصبـــو اليـــه، الـــذي يهـــدف إلى تحقيق نمو مســـتدام وعدالـــة اجتماعيـــة وبيئة خالية مـــن التلوث واألرتقـــاء بجودة 

نوعيـــة الحياة المعززة للكرامة االنســـانية.

اإلطار العام لخطة التنمية الوطنية 2022-2018
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•تراجـــع العراق في مؤشـــرات النزاهة والشـــفافية وأصبح من بين الدول األكثر فســـادًا فـــي العالم وفقًا لمنظمة 
الشـــفافية الدولية مـــا ابعده عن المقاربات الدوليـــة الخاصة بالحكم الصالح.

•تراجع مؤشرات التنمية البشرية وفقًا للمقاربات الوطنية والدولية.

فلسفة النموذج التنموي للخطة

((اعتمـــاد النمـــو غير المتوازن المحفز للقطاعـــات االنتاجية (الصناعة والزراعة) والمرتكز على سياســـات تحســـين إدارة 
االصـــول المعـــززة ألنشـــطة البنـــى التحتية ( ماء ومجـــاري، كهرباء، بناء وتشـــييد، نقل واتصاالت وخـــزن، صحة وتعليم) 
بتوجيـــه االســـتثمارات قطاعيـــًا ومكانيًا وفقًا لمعيار الميزة النســـبية، المســـتند إلى التكامل في صنـــع القرار التنموي 
وتنفيـــذه بيـــن مســـتويات االدارة المختلفة والقطاع الخاص وبما يســـتجيب للتوظيف االمثل لإليـــرادات النفطية نحو 

بناء قاعدة للتنـــوع االقتصادي)).

افتراضات الخطة
وجود التحدي األمني  .1

محدودية الموارد المالية  .2

مراعاة اتفاقية األستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي (SBAٍ) للسنوات 2020-2017.  .3

العجز في تمويل المشاريع المخططة وقيد التنفيذ.  .4

5.  ضعف سياسات األستجابة لظاهرة اإلغراق السلعي. 

إتساع متطلبات سياسات األستجابة االنسانية الخاصة بالنازحين.  .6

ضعف منظومة رسم السياسات القطاعية وعدم تناغمها.  .7

وجود ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من ممارسات معيقة للتنمية.  .8

هشاشة البيئة الداخلية وتشظي البنى المجتمعية مما يعيق المصالحة الوطنية.  .9

إرتفاع معدالت االنفاق األستهالكي مع استمرار التفاوت في توزيع الدخل.   .10

تدني انتاجية االنفاق األستثماري العام وضآلة االنفاق األستثماري الخاص.  .11

ضعف استجابة إدارة التنمية المحلية للتفاوت المكاني الحاد.  .12

المبادئ األساسية للخطة

سيادة القانون والنفاذ للعدالة.  .1

الزامية الخطة.  .2

الالمركزية اإلدارية .  .3

االستدامة.  .4

التمكين المجتمعي وتكافؤ الفرص.  .5

التدرج في عملية التحول االقتصادي.  .6

االستجابة االنسانية.  .7

اإلطار العام لخطة التنمية الوطنية 2022-2018
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فلسفة اإلدارة االقتصادية:

"دولـــة تتبنـــى وتمارس أدوارًا تنموية موجهة ومنفذه في رســـم السياســـات، ويكون القطاع الخاص شـــريكًا فاعًال 
فـــي تحديـــد وتنفيـــذ األولويـــات االقتصاديـــة واألجتماعيـــة والبيئيـــة بأســـاليب شـــراكة متنوعة، ومن خـــالل بيئة 
تمكينيـــة جاذبـــة لـــرؤوس األمـــوال والخبـــرات وعلى وفـــق مبدأ الكفـــاءة والمنافســـة الحقيقية في ظـــل حوكمة 

رشـــيدة، وبمـــا يهيئ ألعتمـــاد نظام اقتصـــاد الســـوق األجتماعي بوصفـــه منهجا لـــإلدارة االقتصادية". 

التحديات:

أوًال :- التحديات المؤسساتية: 

1. تدني كفاءة األداء المؤسساتي:

اســـتمرار اإلخفـــاق في اخضاع اإلدارة الحكومية لمنطق الحســـاب االقتصادي الســـليم ولمبـــادئ التصرف الكفوء 
بالمـــوارد العامـــة فـــي إطـــار كلـــي. ويتعمق هذا اإلخفـــاق في ظل اســـتمرار حالة األنفصـــام بين برامج األســـتثمار 
الحكومـــي وتخصيصـــات الموازنـــة العامـــة للدولة، فضًال عن عـــدم وضع الماليـــة العامة ومضامينهـــا النقدية في 
إطـــار كلي أوســـع وعبر آفاق زمنية بعيدة، مع ضعـــف أهتمام اإلدارة االقتصادية بتنـــوع البنية االنتاجية لالقتصاد 

العراقي.  

2. تضخم الجهاز اإلداري وتدني انتاجية القوى العاملة:

ان اتســـاع الجهـــاز اإلداري والحكومـــي وانخفـــاض كفـــاءة أدائه، وإســـرافه غير المبرر فـــي تبديد المـــوارد، وخدمته 
للمصالـــح الشـــخصية والفئويـــة، وتواطـــؤه مـــع قيـــم مضمونهـــا، ان الدولـــة هي حق شـــخصي لمنتســـبيها ويقع 
عليهـــا واجـــب رعاية العاملين لديها وعدم المســـاس بامتيازاتهـــم باعتبارهم جزءا من منظومـــة الحوافز الممنوحة 
مـــن خاللهـــا، قد اســـهم في تلكـــؤ إعادة بنـــاء وهيكلـــة األجهزة الحكوميـــة ضمن برنامـــج اإلصـــالح اإلداري وعلى 

أســـاس خفـــض الكلفة مع ضمـــان الكفاءة وحســـن التصـــرف بالموارد. 

3. الفساد المالي واإلداري:

تعمـــق ظاهـــرة الفســـاد وانتقالهـــا مـــن ظاهـــرة ســـلوكية مرتبطـــة بفئـــات معينـــة إلى بنيـــة مؤسســـية متكاملة 
ومترابطـــة ترســـخت جذورها لخدمة مصالح معيقة لعملية التنمية، وتحول الفســـاد إلى مصدر لألســـتنزاف وهدر 
المـــال العـــام، واقتطاعـــه جزءا مهمـــًا من الدخـــل والناتج وتســـريبه لخارج المنظومـــة االقتصادية وبداللة مؤشـــر 
الحوكمـــة لمنظمـــة الشـــفافية الدولية أصبح العراق من بين الدول العشـــر األولى األكثر فســـادًا فـــي العالم عام 

.2015

 

ثانيًا:- التحديات االقتصادية:

1. تردي مناخ االستثمار:

إســـتمرار تـــردي منـــاخ األســـتثمار متأثـــرًا بحزمـــة العوامـــل السياســـية واالقتصاديـــة والمؤسســـية والتشـــريعية 
والقانونيـــة والتنظيميـــة، التـــي كان لنمطيتهـــا دور في التأثير في مســـتوى األســـتثمارات األجنبيـــة والقدرة على 
جذبها، بداللة بعض المؤشـــرات الدولية مؤشـــر ســـهولة االعمـــال الذي ظهر فيه ترتيب العـــراق 165 من مجموع 
190 دولة لعام 2016، في حين أظهر المؤشـــر العام لجاذبية االســـتثمار بأن العراق كان من دول األداء الضعيف، 

والـــذي بلـــغ 27.3 درجة من أصـــل 100 درجة في عـــام 2016. 
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2. إختالل بنية االنتاج:

مـــازال القطـــاع النفطـــي هو القطـــاع المهيمن علـــى الناتج المحلـــي اإلجمالي، حيث ازدادت نســـبته مـــن 51.26 % 
عـــام 2010 إلـــى 55.1 % عام 2015 نتيجة لتعثر السياســـة االقتصادية المطلوبة لتنويـــع االقتصاد. بينما انخفضت 
نســـبة مســـاهمة القطـــاع الزراعـــي فـــي توليد الناتـــج المحلي اإلجمالـــي من 4.17 % عـــام 2010 إلـــى 2.02 % عام 

2015. كمـــا انخفضـــت مســـاهمة قطاع الصناعـــة التحويلية من 2.1 % عـــام 2010 إلى 0.84 % فـــي عام 2015.  

3. اختالل الميزان التجاري:

ان االفتقـــار إلـــى سياســـة تجاريـــة تراعـــي وجوب توافـــر الشـــروط االقتصاديـــة المطلوبـــة للحفاظ على التنافســـية 
الدوليـــة، وتنامـــي االختالل في بنيـــة الناتج المحلي، وانخفاض ســـعر صرف الدينار العراقـــي، أدت إلى اختالل واضح 
فـــي الميـــزان التجـــاري بداللة ارتفاع نســـبة الصادرات النفطية إلـــى 99 % من اجمالي الصـــادرات العراقية، مع تنوع 
صـــارخ فـــي هيـــكل االســـتيرادات وانفتـــاح اقتصادي كبيـــر، حيث بلغت نســـبة التجـــارة الخارجيـــة إلى الناتـــج المحلي 

االجمالـــي 50.25 % فـــي عام 2015.

4. اختالل بنية الموازنة العامة:

اســـتمرار تبـــوء اإليـــرادات النفطية المقام األول من ســـلم إيـــرادات الموازنة العامة والتي شـــكلت نســـبة 85.9 % 
مـــن اجمالـــي اإليـــرادات المقـــدرة لعـــام 2017 والبالغة 79.011 ترليـــون دينار، ما جعـــل الموازنة العامة مســـتجيبة 
للصدمـــات الخارجيـــة المتمثلـــة بتقلبـــات أســـعار النفط،واالختـــالالت الداخلية المتمثلـــة بعدم تنوع اإليـــرادات غير 
النفطيـــة، وارتفـــاع نســـبة النفقات التشـــغيلية التقديرية البالغـــة 75.217 ترليون دينار والتي شـــكلت 74.7 %  من 
اجمالـــي الموازنـــة التقديريـــة ما جعـــل العجز المخطـــط للموازنة العامـــة 21.6  ترليـــون دينار في موازنـــة عام 2017. 

5. ارتفاع الدين العام:

ان اتســـاع نطـــاق االعتمـــاد علـــى الدين العـــام (الداخلـــي والخارجي) فـــي تغطية عجـــز الموازنة العامة بات يشـــكل 
قيـــدًا علـــى التنميـــة أكثـــر مـــن كونـــه فرصـــة بديلـــة لتمويلها مـــن مصادر غيـــر نفطيـــة. كما يشـــكل هذا الديـــن عبئًا 
علـــى األجيـــال الحاليـــة والقادمـــة في ظل االفتقـــار إلى سياســـات اقتصادية كليـــة مترابطة ومتناغمـــة تعمل على 
اســـتثماره بكفـــاءة عاليـــة، حيـــث شـــكل العجـــز المخطط نســـبة 21.6 % مـــن الموازنـــة العامـــة التقديرية، وســـيتم 
تمويلـــه عـــن طريـــق القـــروض الداخليـــة والخارجية.وبذلـــك فقد أصبـــح الديـــن العـــام 135851 مليار دينـــار كما في  

 .2017/12/31

6. تخلف النظام المصرفي:

ان تقـــادم التقنيـــات المســـتخدمة حاليـــًا ، ونمطية أســـاليب اإلدارة ، وترهل المالك اإلداري غير المســـتجيب مهاريًا 
مـــع المتغيـــرات التكنولوجيـــة الحديثـــة، وغيـــاب البيئـــة المالئمـــة للتعامـــل مـــع الزبائـــن، وضعـــف عملية تســـويق 
المنتجـــات المصرفيـــة غيـــر التقليديـــة قـــد جعـــل النظم المصرفيـــة واإلداريـــة التي تعمل بهـــا المصارف غيـــر قادرة 
علـــى مواكبـــة نظـــم الصيرفـــة الحديثـــة بداللة بعـــض المؤشـــرات ، كارتفـــاع قيمـــة الديون المشـــكوك بهـــا والتي 
تصـــل قرابـــة 3079.7 مليـــار دينار عام 2015 ، والتي شـــكلت عبئًا على االســـتقرار المالي ، إذ بلغت نســـبة التعثرات 

االئتمانيـــة للمصارف الحكوميـــة 67.1 % .

7. إتساع نطاق القطاع غير المنظم:

 ان ضعف االســـتثمار الخاص الناجم عن تردي مناخ االســـتثمار أدى إلى اتســـاع األنشـــطة االقتصادية الصغيرة التي 
ال تخضـــع لرقابـــة الحكومـــة وتعمـــل خارج اإلطـــار الضريبـــي والتأميني للدولـــة، والتـــي ال تدخل في حســـابات الناتج 
القومي اإلجمالي، وعلى حســـاب أنشـــطة االقتصاد المنظم، ما يشـــكل مخرجات وســـلوكيات وتعامالت غير قابلة 

للضبط والســـيطرة على الصعيدين االقتصـــادي والمجتمعي.  
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8. محدودية دور القطاع الخاص:

ان تردي بيئة العمل واالســـتثمار واالســـتمرار في تبني (أو تجاهل) سياســـة اإلغراق الســـلعي وتحييد المشـــاركة 
فـــي رســـم وتنفيذ أهداف السياســـة االقتصادية، قد أدى إلى اســـتمرار محدودية دور القطـــاع الخاص في عملية 
التنميـــة، إذ لـــم تتجـــاوز نســـبة مســـاهمته فـــي توليـــد الناتـــج المحلي اإلجمالـــي 440.6 % عـــام 2015 (باألســـعار 

الجاريـــة)، ومســـاهمته في تكويـــن رأس المال الثابـــت لم تتجـــاوز 35 % عام 2015 (باألســـعار الثابتة). 

ثالثًا :- التحديات االجتماعية:

تعكـــس مؤشـــرات التنمية، حـــال التنمية البشـــرية في العـــراق (الصحية والتعليميـــة والمعيشـــية...)، إذ يظهر   .1
دليـــل التنميـــة البشـــرية العالمـــي لعـــام 2016، ان ترتيـــب العـــراق يقع ضمـــن فئة البلـــدان متوســـطة التنمية 

البشـــرية (تسلســـل 121) بقيمـــة (0.649) مـــن بيـــن بلدان العالـــم البالغـــة 188 دولة. 

هيمنـــة الـــوالءات الفرعيـــة (مـــا قبـــل الدولتية)، وضعف ســـلطة القانـــون والنفاذ للعدالـــة، ولدت عجـــزًا بنيويا   .2
وتوالـــد متواصـــل للمشـــاكل وافتقـــارًا لـــإلرادة المجتمعيـــة وألدوات تمكينـــه، ووســـعت مســـاحة التشـــظي 

واضطـــراب النســـيج المجتمعـــي، مـــا أدى إلـــى اســـتنزاف مقومـــات التنمية واســـتدامتها.

إرتفـــاع مســـتويات الفقر متعـــدد االبعاد، الناجم عـــن االزمات المتالحقة والنزاعات المســـلحة ومـــا رافقها من   .3
إرهـــاب وعنف ونزوح ســـكاني زعزعـــت مقومات االمن االنســـاني واالســـتقرار المجتمعي.

أدى ضعـــف السياســـات االجتماعيـــة وتفككها إلـــى مضاعفة الكلـــف االجتماعية لألزمـــات وتفاقمها ما يهدد   .4
جـــودة نوعيـــة الحياة ورفـــاه المجتمع.

أســـهمت االزمـــات الكبيرة التي تعـــرض لها المجتمـــع وضعف السياســـات الحمائية في زيادة مســـاحة الفئات   .5
الهشـــة مـــن الســـكان (المعاقين، المســـنين، االرامل، االيتام....) بحيث زادت نســـبة الهشاشـــة عـــن 50 % عام 
2016. كمـــا انتجـــت ظـــروف النـــزوح هشاشـــة مركبة (فئات هشـــة+ نـــزوح وتهجيـــر) رافقت ارتفاع مســـتويات 

اإلرهـــاب والعنـــف وما نجـــم عنها من ظـــروف التهجير القســـري.

ال تـــزال فجـــوة النـــوع االجتماعي تقوض أســـس البناء التنموي بســـبب القوالـــب النمطية التقليديـــة المحددة   .6
ألدوار المـــرأة والمتأثـــرة بهيمنـــة الثقافـــة الذكورية المتجذرة في عمـــق البناء االجتماعي. وقـــد انعكس ذلك 
علـــى ضعف مشـــاركة المـــرأة فـــي النشـــاطات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية، ومحدودية اشـــغالها 

لـــألدوار القيادية في المؤسســـات التشـــريعية والسياســـية.

إســـتمرار عجز الدولة والمجتمع عن اســـتيعاب الشـــباب وتأطيرهم بالحياة العامة، وتوفير فرص العمل الالئق   .7
لهـــم، مـــا يهـــدد ركائز االســـتقرار واالمـــن االجتماعـــي، ويدفع البعـــض منهم إلى الهجـــرة خارج الحـــدود. إذ بلغ 
معـــدل البطالـــة لألفـــراد بعمـــر 15 ســـنة فأكثـــر 10.8 % (11.5 % في الحضر مقابـــل 8.8 % في الريـــف). بينما 

بلغـــت نســـبة العمالـــة الناقصة (أقل من 35 ســـاعة عمل اســـبوعيًا) 28.2 %.

ان خضـــوع مناطـــق واســـعة مـــن العـــراق لســـيطرة داعـــش اإلرهابـــي ولمدة تقـــارب ثالث ســـنوات، وتوســـع   .8
حاضنـــات التطـــرف واإلرهـــاب والعنـــف الناجمة عن ظـــروف االحتالل وعمليات التنشـــئة االجتماعيـــة والبرامج 
الدراســـية التـــي خضـــع لهـــا أطفـــال وشـــباب تلك المناطـــق، ســـيترك آثـــارًا نفســـية واجتماعية عميقـــة تقوض 

وحـــدة وتماســـك النســـيج االجتماعي.

لـــم تشـــهد مؤشـــرات التعليـــم بمراحلـــه كافـــة تقدمـــًا نوعيـــًا، وانتشـــارًا جغرافيـــًا، وتغطيـــة لبنـــاه التحتية، مع   .9
اســـتمرار ارتفاع مســـتويات االمية والتســـرب وفجوة النوع، ما يهدد منظومة البناء التربوي ويعيق مواكبتها 

للمتغيـــرات الدولية المســـتجدة في مياديـــن المعرفة. 
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إســـتمرار تراجـــع مســـتوى الخدمـــات الصحيـــة وضعـــف انتشـــارها، وعجزهـــا عـــن تلبيـــة االحتياجـــات الحقيقة   .10
للســـكان، مـــع ارتفـــاع هجرة الكفـــاءات الطبية إلـــى الخارج، أدى إلـــى اختالل النســـبة في المؤشـــرات (طبيب/

سكان). 

رابعًا :- التحديات البيئية

1. التلوث البيئي:

يقـــع العـــراق ضمـــن دائـــرة العالقـــة الســـلبية بين البيئـــة والنزاعـــات، وهي عالقـــة مزدوجـــة أدت إلى تلـــوث بيئي 
وأضـــرار جســـيمة ولـــدت تداعيات على االقتصاد والمجتمع والفـــرد والتي تعرف بالنتائج المالزمـــة بداللة المعايير 

الدوليـــة. وجـــاء ترتيـــب العراق وفقًا لمعيـــار كفـــاءة األداء البيئي 116 من مجمـــوع 180 دولة.

2. التوسع العشوائي في العمران: 

ضعـــف فاعليـــة التخطيـــط العمراني وغياب سياســـة وطنية للســـكن مســـتجيبة لواقـــع الحال فـــي إدارة المخاطر 
الناجمـــة عـــن االزمـــات والنزاعـــات. ومع تزايد معدالت الفقر اتســـع نطاق عشـــوائيات الســـكن في العـــراق وامتد 
ليصـــل إلـــى 8 % من مجموع الســـكان الذين يعيشـــون في ســـكن عشـــوائي وبنســـبة 7 % من مجموع المســـاكن، 
إذ يبلـــغ عدد وحدات الســـكن العشـــوائية 347000 مســـكن، ما يفســـر أســـباب تفاقـــم وتداعيات غيـــاب التخطيط 

العمراني. 

3. إدارة بيئية غير متكاملة وقصور في التشريعات البيئية:

عـــدم فاعليـــة اإلدارة البيئيـــة فـــي احتـــواء األســـباب واالثـــار الناجمة عـــن التلوث والحـــروب والنزاعـــات ناهيك عن 
قصـــور واضـــح فـــي التشـــريعات البيئيـــة، أدت بمجملهـــا إلـــى ضعـــف فـــي ردود األفعـــال الوطنية على مســـتوى 
السياســـات واالهـــداف وخيـــارات التدخـــل تجـــاه تلك المشـــاكل، فضًال عـــن انتقائية بعـــض الخيارات فـــي التغطية 

اإلداريـــة والتشـــريعية والتنفيذيـــة، مـــا قلـــص من فـــرص تحقيق التقـــدم المحرز.

4. التصحر:

تفاقـــم ظاهـــرة تصحـــر األراضي وتملحها فـــي ظل ظروف مناخيـــة حارة وجافة فضـــًال عن الجوانـــب الهيدرولوجية 
والطوبوغرافيـــة للتربـــة، إلـــى جانـــب فعاليات االنســـان (زراعة وإجـــراءات الري ) والتـــي أدت إلى تفاقم المشـــكلة 
واتســـاع مســـاحة تداعياتهـــا وإلى ظهور أنواع أخرى مـــن التصحر ، وفقـــدان الغطاء النباتي ، واعاقـــة تطور الزراعة 
(الســـيما فـــي وســـط وجنـــوب العـــراق)، اذ تشـــكل مســـاحة األراضـــي الصحراويـــة 50 % من مســـاحة العـــراق ، ما 

يشـــّكل تهديدًا خطيرًا ألمنـــه الغذائي. 

5. التغيرات المناخية:

ســـيكون العـــراق مـــع بقيـــة البلـــدان العربيـــة في قلـــب المشـــكلة المناخيـــة الكبـــرى التـــي يواجههاالعالـــم، وهي 
تهديـــدات االحتبـــاس الحـــراري ومخاطـــر ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة بحلـــول عـــام 2050 مســـببة نقصـــًا فـــي األمطار 
وانتشـــارًا لظاهـــرة الجفـــاف والقحـــط، ما يهـــدد االمن الغذائـــي واالســـتقرار االجتماعي ومـــوارد الميـــاه والزراعة 

والصحـــة والتنـــوع االحيائي.

6. االعتماد على الطاقة غير المتجددة:  

أســـهم عـــدم الركون إلى خيـــار ادخال الطاقة البديلـــة او المتجددة في أولويات السياســـة واالهـــداف لتحل محل 
الطاقـــة غيـــر المتجددة على تســـاقط األثر البيئي علـــى عمر االحتياطي النفطـــي، وزيادة معـــدالت التلوث البيئي 
الناجمـــة عـــن تزايـــد معـــدالت اســـتهالك الوقـــود االحفـــوري. وبذلك تـــم تفعيل العوامل المســـاهمة في نشـــوء 
ظاهـــرة األحتبـــاس الحـــراري وتلـــوث بيئة الحيـــاة، وتداعياتها الســـلبية علـــى الصحة والغـــذاء ومن ثـــم على األمن 

االنساني. 

اإلطار العام لخطة التنمية الوطنية 2022-2018
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األهداف االستراتيجية للخطة

إرساء أسس الحوكمة الرشيدة.  .1

تحقيق اإلصالح االقتصادي بجميع ابعاده المالي والنقدي والمصرفي والتجاري.  .2

تعافي المجتمعات المتضررة بسبب أزمة النزوح وفقدان األمن األنساني.  .3

توفير متطلبات بيئة تمكينية لألستثمار بأشكاله كافة وتعزيز دور القطاع الخاص.  .4

رفع معدل النمو االقتصادي بما ينسجم وإمكانات ومتطلبات االقتصاد العراقي.  .5
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أمن انساني ممكن للفئات األكثر فقرًا وهشاشة.  .8

األرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة.  .9

إرساء أسس الآلمركزية المعززة للتنمية المكانية.  .10

المواءمـــة مـــا بيـــن اإلطـــار التنمـــوي العـــام والهيـــاكل الحضريـــة المســـتندة إلى اســـس التخطيـــط العمراني   .11
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1.  خطة التنمية 2013 – 2017 : 

إســـتهدفت الخطـــة مجموعة من األهداف مـــن بينها : جعل اإلدارة التنموية اليرادات القطاع النفطي مســـتجيبة 
لمعاييـــر التنميـــة المســـتدامة ، تنويـــع القاعـــدة االقتصادية، بيئـــة اقتصادية كلية مســـتقرة ونمو مســـتدام، رفع 
مســـتوى انتاجية االنشـــطة االقتصادية وانتاجيـــة العامل ، التكامل بيـــن خطة التنمية وإســـتراتيجية التخفيف من 
الفقـــر ، إيجـــاد فـــرص العمل الالئـــق، تحقيق بيئة تعليميـــة متكافئة، االرتقـــاء بالبنى التحتية لقطـــاع الخدمات بناء 
القـــدرات المعرفيـــة والمهاريـــة والصحيـــة للشـــباب ، تحقيق تقدم ملموس فـــي نوعية حياة المجموعات الهشـــة 
، تأميـــن وتأهيـــل قطاع الســـكن . كمـــا تضمنت مجموعة مـــن األهداف للقطاع البيئـــي أبرزها حمايـــة عناصر البيئة 

واالستغالل المســـتدام للموارد الطبيعية.

2. السياسة المالية والنقدية:  

أ - طبيعة األزمة والسياسات المالية المستجيبة

علـــى الرغـــم من طموحات الحكومة التي اســـتلمت مهامها فـــي النصف الثاني من عام 2014 والتي اســـتلهمتها 
مـــن خطة التنميـــة الوطنية 2013-2017 محاور أساســـية لبرنامجها الذي أعلنته، غيـــر ان المتغيرات فرضت عليها 
أن تضـــع لبرنامجهـــا أولويـــات فـــي مقدمتها تحرير العـــراق من هيمنة الجماعـــات االرهابية ما أدى إلـــى تحويل جزء 
كبيـــر من الموارد نحو اإلســـتخدام العســـكري على حســـاب االهـــداف التنموية. ومـــع ذلك أشـــرت المرحلة تحققا 
نســـبيا ألهـــداف السياســـة الماليـــة المتعلقة في عجـــز الموازنة المتمثـــل بانضباط عـــاٍل للنفقـــات وتطبيق لمبدأ 
الســـقوف العليـــا لهـــا فضًال عن زيـــادة الموارد غيـــر النفطية في ظل أســـعار تحوطيـــة لأليـــرادات النفطية. وعلى 
الرغـــم مـــن أن ذلـــك لم ينعكس فـــي تصفير عجز الموازنـــة إال انه قلل من حجـــم هذا العجز بصورة كبيرة. كما أشـــر 
زيـــادة اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة كهدف حيـــث زاد حجم اإليـــرادات الضريبية إلى 200 % ســـنة 2017 موازنة بســـنة 
2013 نتيجـــة لتوســـعة قاعـــدة الضرائب والتطور النســـبي فـــي كفاءة الجهاز وتقليص واســـع لالعفـــاءات والتركيز 
علـــى الشـــركات الكبـــرى المســـتثمرة في قطاعـــات النفـــط واالتصاالت. كمـــا بدأت الحكومـــة بالتقليـــل التدريجي 
لدعـــم أســـعار الخدمـــات والدفـــع برفع مســـتوى كفـــاءة التحصيـــل والجبايـــة لمســـتحقات الدولة وإيجـــاد المنافذ 
لزيـــادة اإليـــرادات عـــن خدمـــات جديدة يقدمها القطاع العام وتشـــجيعه على المشـــاركة واالســـتثمار. كما شـــمل 
التحســـن ايضـــًا النظـــام الكمركي من خالل تفعيـــل أدوات المراقبة والتطبيق النســـبي لقانـــون التعريفة الكمركية 
وصـــوًال إلـــى تقليـــص الفئـــات الكمركية لتبســـيط اإلجراءات ومنع الفســـاد، ما زاد مـــن االيرادات الكمركية بنســـبة 

تزيـــد عـــن 200 % عام 2017 موازنـــة بعام 2013.

وفـــي جانـــب إصـــالح اإلدارة المالية فقد دخلـــت الحكومة بالتزامات أساســـية مـــع البنك الدولي وصنـــدوق النقد 
الدولـــي ســـعيا إلـــى إعـــادة هيكلـــة النشـــاط ومضت بعـــدة إجـــراءات منهـــا: أتمتة نظـــم المحاســـبة وبنـــاء قدرات 

العامليـــن فـــي اإلدارة الماليـــة مع خطـــوات واضحة فـــي اإلدارة الماليـــة الالمركزية. 

وبذلـــك يمكن ان يؤشـــر للسياســـة المالية قدرتهـــا المرحلية المرنة في تجـــاوز االزمة بأقل الخســـائر وضمان توفر 
المـــال مـــن مـــوارد مختلفـــة داخليـــة وخارجية (االقتـــراض) لتغطيـــة النفقـــات الحرجـــة. وبذلك نجحت فـــي تحقيق 
رؤياهـــا فـــي تغييـــر إســـتجابتها من متطلبـــات التنمية ضمن الخطـــة إلى اســـتجابة لمتطلبات االزمة، إذ تـــم التركيز 

علـــى النفقـــات الرئيســـة والحاكمة. لقد اتســـمت المرحلـــة من الناحيـــة المالية باآلتي: 

انخفـــاض أســـعار النفـــط العالمية، إذ انخفض متوســـط ســـعر برميـــل النفط العراقـــي مـــن 102.3 دوالر/ برميل   •
عـــام 2013 إلـــى 44.7 دوالر/ برميـــل عـــام 2015، ثم إلـــى 36 دوالر/برميل عام 2016، فـــي حين وضعت خطة 

2013 – 2017 ســـعرًا للنفـــط بحـــدود 85 دوالر/ برميل. 

•  توقعـــت الخطـــة أن تكون حصيلة ايـــرادات الموازنة العامة الكلية بحدود 812.263 ترليون دينار خالل ســـنوات 
الخطـــة موزعة على ســـنوات الخطة كما في الشـــكل :

األداء التنموي الفصل االول
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شكل (1)

( ترليون دينار ) االيرادات المتوقعة للخطة والتخمينية في الموازنة العامة االتحادية للمدة 2013 – 2017

 كمـــا أشـــرت األرقام الســـابقة انخفـــاض التخصيصـــات والنفقات االســـتثمارية عما وضع فـــي الخطة وما تـــم تخمينة 
فـــي الموازنـــات االتحاديـــة للســـنوات 2013-2017. وهـــذا يعـــد انحرافـــًا عن أهـــداف السياســـة المالية فـــي معالجة 

االختـــالالت فـــي بنية االنفـــاق العام، مـــا انعكس بصـــورة واضحة علـــى االنجـــازات التنموية.    

ب  - السياسة النقدية 

وضعـــت خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2013-2017 مجموعـــة اهـــداف للسياســـة النقدية، ومـــن خالل متابعـــة االداء 
لهـــذه السياســـة يمكـــن أن نلحظ مـــا يأتي: 

المحافظـــة علـــى معـــدالت تضخم ضمن المعـــدالت المقبولة وكما اســـتهدفته خطة التنميـــة الوطنية وذلك   •
ضمـــن المرتبـــة الواحـــدة برغـــم العجز المســـتمر فـــي الموازنـــة، فقد انخفـــض معـــدل التضخم مـــن 1.9 % عام 

2013 ليصـــل إلى 0.1 % عـــام 2016.

ســـجل ســـعر الصرف الســـوقي مســـتوًى تصاعدياً  اعتبـــاراً  من عـــام 2014 ليصل إلـــى 1303 دينـــارا لكل دوالر   •
نهايـــة عـــام 2016، علمـــاً  انـــه عـــاد لينخفـــض في منتصف عـــام 2017 ليصـــل إلـــى 1258 دينارا لـــكل دوالر. ان 
تذبذبـــات ســـعر الصـــرف فـــي الســـوق بقيت عند مســـتوى مقبـــول وتعبر عـــن قدرة عاليـــة للسياســـة النقدية 

للســـيطرة على ســـعر الصرف.

أدت سياســـات المحافظـــة علـــى معـــدالت التضخـــم والمحافظـــة علـــى ســـعر الصرف إلـــى خفـــض إحتياطيات   •
البنـــك المركـــزي مـــن 77.4 مليـــار دوالر عـــام 2013 إلـــى 45.3 مليـــار دوالر عـــام 2016. 

توســـع واضح للنشـــاط االئتمانـــي خالل المـــدة 2013 – 2016 أذ ازداد االئتمان النقدي مـــن 29.9 ترليون دينار   •
عـــام 2013 ليبلـــغ 37.16 ترليـــون دينار عـــام 2016 وبزيـــادة قدرها 7.5 %. 

احتـــل قطـــاع الخدمات النســـبة األكبـــر من إجمالـــي االئتمان الـــذي تمنحه المصـــارف على الرغم مـــن انخفاض   •
هـــذه النســـبة مـــن  49.8 % عـــام 2010  إلـــى 39 % عـــام 2016 وهـــذا يوضـــح ســـيطرة قطاع الخدمـــات على 
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جدول (1)

مؤشرات نقدية مختارة لالقتصاد العراقي للمدة 2013 - 2017
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201329.9-43.456.61773.831.977.41232

201434.114485219.472.692.266.31214

201536.757.850.849.220.265.431.453.71247

201637.161.151.148.918.970.730.145.31275

االئتمـــان النقـــدي الـــذي تقدمه المصارف، ويليه كل من قطاع التشـــييد وقطاع التجـــارة والمطاعم والفنادق 
أمـــا القطاعـــات األخـــرى مثـــل الصناعـــة والزراعـــة وغيرها فقـــد حصلت على نســـب أقل مـــن إجمالـــي االئتمان 
الممنـــوح ، وهـــذا يشـــير إلى أن المصـــارف العراقية تعتمد كثيراً  علـــى منح القروض التجارية والبناء والتشـــييد 

نظـــراً  للضمانـــات التـــي تســـتطيع هذه القطاعـــات توفيرهـــا موازنة مع القطاعـــات األخرى .

3.إختالالت بنية الناتج ودور القطاع الخاص 

لقـــد إســـتهدفت خطـــة التنميـــة 2013-2017 تحقيـــق معـــدل نمـــو للناتج المحلـــي االجمالـــي مع النفـــط بمقدار 
13.31 % . ونمـــو الناتـــج المحلـــي االجمالـــي غيـــر النفطـــي بمقـــدار 7.5 % وذلـــك باالســـعار الثابتة لعـــام 2012 . 

•لـــم يحقـــق الناتـــج من معدل نمو خالل المدة 2013 – 2016 ســـوى 3.45 % بأســـعار عـــام 2007 مع النفط. كما 
لـــم يحقـــق معـــدل نمـــو الناتج بـــدون النفط ســـوى معدل نمـــو ســـالب  بلـــغ - 6.48 % ، وذلك بأســـعار 2007 
للمـــدة ذاتهـــا . ان توجيـــه الموارد االقتصادية نحـــو معركة تحرير العـــراق من الجماعات االرهابيـــة كان لها األثر 
الكبيـــر فـــي تحقيـــق هـــذه النتائـــج فضـــالً  عن أن تـــردي منـــاخ االســـتثمار لم يســـاعد على ايجـــاد بيئـــة مواتية 
لالســـتثمار وتحقيـــق معدالت النمو المســـتهدفة في الخطة، كما لم يســـاعد على التنويـــع االقتصادي الذي 

تبنتـــه الخطة.

•لـــم يتحقـــق خـــالل مـــدة خطـــة التنميـــة 2013 - 2017 تغييـــر هيكلـــي فـــي بنية الناتـــج باألســـعار الثابتـــة ، بل ان 
االختالل الهيكلي زادت شـــدته بزيادة مســـاهمة قطاع النفط من 49.2 % عام 2013 إلى 55.1 % عام 2015 
ثـــم لتصـــل إلـــى 62.5 % عـــام 2016  مقابـــل تدني مســـاهمات األنشـــطة االقتصاديـــة األخرى ، فعلى ســـبيل 
المثـــال انخفضـــت مســـاهمة القطاع الزراعي مـــن 4.2 % عام 2013 إلى 2.02 % عـــام 2015 ، ثم إلى 3 % عام 
2016 . كمـــا انخفضـــت مســـاهمة القطـــاع الصناعي مـــن 1.5 % عام 2013 إلـــى 0.8 % عـــام 2016 . في حين 
ان قطاعات أخرى كانت مســـاهمتها شـــبه مســـتقرة فـــي الناتج المحلي االجمالي خالل المـــدة 2013 – 2016 

مثـــل الكهربـــاء والماء بمســـاهمة بلغت 1.1 % وملكية دور الســـكن بمـــا يقارب 5.5 %. 
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•وباســـتبعاد قطـــاع النفـــط فان مســـاهمة القطاعات الســـلعية قد انخفضت مـــن 31 % عـــام 2013 إلى 23.7 % 
عـــام 2016 وذلـــك لصالح األنشـــطة التوزيعية والخدمية حيث زادت مســـاهمة األنشـــطة التوزيعية في الناتج 
المحلـــي االجمالـــي عـــدا النفـــط من 34 %عـــام 2013 إلى 36 % عام 2016 أما األنشـــطة الخدميـــة فقد زادت 
مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي االجمالـــي من 35 % عـــام 2013 إلـــى 40.3 % عـــام 2016 . ما يـــدل على أن 
الخطـــة لـــم تحقـــق هدفهـــا المتضمن الســـعي إلى أعطـــاء دور أكبر لألنشـــطة الســـلعية ( عدا النفـــط ) موازنة 
باألنشـــطة التوزيعيـــة والـــذي كانت تســـتهدف مـــن خالله تنويـــع بنية الناتـــج القومـــي والتأثير فـــي المحتوى 
المحلـــي للعـــرض الســـلعي وبمـــا يضمن الحـــد من درجة انكشـــاف االقتصـــاد العراقـــي للعالم الخارجـــي والذي 

اعتبرتـــه الخطة من أقـــوى تحدياتها.

4. دور القطاع الخاص 

وضعـــت خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2013-2017 هدفًا اقتصاديـــًا ضمن مجموعـــة أهدافها تضمن العمـــل على بناء 
أســـس الشـــراكة االقتصاديـــة . من خالل متابعـــة معطيات الواقـــع خالل مدة الخطـــة نجد أن : 

حقـــق اجمالـــي تكويـــن رأس المـــال ( باألســـعار الثابتـــة لعـــام 2007 ) معـــدل نمو ســـالب خالل المـــدة 2013 -   •
2015 بلـــغ - 8.38 % . ســـبب ذلـــك هـــو انخفـــاض التخصيصـــات االســـتثمارية فـــي الموازنـــة العامـــة للدولـــة. 

إرتفعـــت مســـاهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال باألســـعار الثابتة لعـــام 2007 من 16.8 %عام 2013   •
لتصـــل إلـــى 34.69 % عـــام 2015  وبمعدل نمـــو بلغ 30.8 % . 

•  تباينـــت نســـب مســـاهمة القطاع الخـــاص في تكويـــن رأس المال على مســـتوى القطاعـــات االقتصادية خالل 
المدة 2013-2015 كما يتضح من الشـــكل (2). ان الزيادة في المســـاهمة النســـبية لتكوين رأس المال الثابت  
فـــي نشـــاط النقـــل واالتصـــاالت ونشـــاط الخدمـــات الشـــخصية  يعـــود إلـــى زيـــادة الطلـــب عليها ، مـــن جهة ، 
وعـــدم وجـــود منتجات اجنبية منافســـة من جهة أخـــرى ، لذلك تنخفـــض درجات المخاطرة في هذه األنشـــطة 

بالموازنـــة مع األنشـــطة االخرى . 

ويتضـــح من الشـــكل تدني نســـبة مســـاهمة القطـــاع الخاص فـــي تكوين رأس المـــال في القطـــاع الزراعي رغم   •
ان معظـــم ناتـــج هـــذا النشـــاط يعود للقطـــاع الخاص. ان هـــذا يعود إلى عـــدم وجـــود  حوافز كبيـــرة للمزارعين 
لألســـتثمار الزراعـــي علـــى الرغـــم مـــن حاجـــة هـــذا القطـــاع إلـــى ذلـــك نتيجـــة االغـــراق الكبيـــر للســـلع الزراعية 

المســـتوردة المنخفضـــة الثمـــن ، فضـــًال عـــن عـــدم وجود سياســـة اقـــراض مالئمة.

شكل (2)

مساهمة االنشطة االقتصادية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص لسنتي 2013 ، 2015 
باألسعار الثابتة ( 2007=100 % )
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• كمـــا يظهـــر الشـــكل تدنى تكويـــن رأس المال في القطـــاع الصناعي، ألســـباب عديدة لعل من أبرزهـــا تردي مناخ 
االســـتثمار وعـــدم وجـــود سياســـة لتقييـــد االســـتيرادات الصناعية ، خاصـــةً  للمنتجـــات التي يســـتطيع القطاع 

الخـــاص انتاجهـــا محليـــاً  ، فضـــًال عن ضعف االئتمـــان المقدم إلـــى القطاع الصناعـــي الخاص ، 

•ومـــن خـــالل تتبـــع تطـــور اعداد العامليـــن في القطـــاع الخاص نجـــد ان عددهم قد بلـــغ 4.231 مليـــون عامل عام 
2007 وبنســـبة 61 % مـــن اجمالي العاملين ضمن الفئة النشـــطة اقتصاديًا ، وبرغـــم ازدياد عددهم عام 2012 
إلـــى 4.490 مليـــون عامل اال ان نســـبتهم انخفضت إلى 59 % واســـتمرت هذه النســـبة باالنخفـــاض لتصل إلى 

58 % عـــام 2014 . وبنـــاًء علـــى ذلك نجد ان :

•علـــى الرغـــم من اســـهام القطـــاع الخـــاص في الناتـــج المحلـــي االجمالي باألســـعار الجارية كانت شـــبه مســـتقرة 
خـــالل المـــدة 2004 – 2015 اال انـــه حقق زيادة في مســـاهمته في الناتج المحلي االجمالـــي من 34.5 % عام 

2013 لتصـــل إلـــى 44.6 % عام 2015 . 

•كانـــت مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي ناتـــج األنشـــطة االقتصاديـــة خـــالل عامـــي 2013-2015 كمـــا مبين في 
الشـــكل (3).

5- السكان والقوى العاملة 

أوًال: السكان 

وضعـــت خطـــة التنميـــة 2013-2017 خمســـة أهـــداف رئيســـة فيمـــا يتعلـــق بالســـكان والتـــي تضمنـــت: دمج   •
المعطيـــات الســـكانية فـــي الخطـــط والبرامج التنمويـــة، التأثيـــر التدريجي في معـــدالت النمو الســـكاني، رفع 
معـــدل توقـــع الحيـــاة عند الوالدة ليصل إلى 70 ســـنة عام 2017 ، حصـــاد منافع الهبـــة الديموغرافية ، تنظيم 
الحـــراك الســـكاني ديمغرافيـــًا . وقـــد وضعـــت الخطـــة مجموعة مـــن الوســـائل لتحقيق هـــذه الغايـــات، ولكن 
عوامـــل عديـــدة اعاقـــت تحقيـــق هـــذه األهداف منهـــا عدم ظهـــور سياســـة ســـكانية وبرامج وطنيـــة لتنظيم 
األســـرة او برامـــج ذات أثـــر لبنـــاء قـــدرات الشـــباب وتمكينهـــم من المشـــاركة  فـــي التنمية وصنع السياســـات.

ال يـــزال معدل النمو الســـكاني مرتفعا نســـبيًا تحـــت تأثير متغيرات عدة وان انخفض لمـــا دون 2.9 %، كما إزداد   •
عدد الســـكان الشـــباب مـــن الفئة العمرية (15-29) وكذلك الســـكان في ســـن العمل مؤشـــرين لبلـــوغ العراق 
حـــدود الهبـــة الديمغرافيـــة مـــع عـــدم وجـــود ما يشـــير إلـــى إســـتغاللها بقـــراءة مســـتويات التشـــغيل وإرتفاع 

معـــدالت البطالة. 

شكل (3)

(%) مساهمة القطاع الخاص في ناتج األنشطة االقتصادية خالل عامي 2013، 2015
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ظل التفاوت المكاني لتوزيع الســـكان عالمة مميزة لضعف السياســـات ويعود ذلك لعدم تبني إســـتراتيجيات   •
شـــاملة للتنميـــة الريفيـــة، وعـــدم وجـــود سياســـات إلعـــادة توزيع قـــوة العمـــل جغرافيـــا أو قطاعيـــاً  لتحقيق 

التـــوازن التنموي والجغرافي للســـكان.

القـــى النـــزوح القســـري نتيجة العمليات العســـكرية أثـــره الواضح في حركة نحـــو 5 ماليين عراقـــي بحركة نزوح   •
غير مســـبوقة.  

ثانيا ً:القوى العاملة 

من خالل رصد أوضاع سوق العمل في العراق خالل مدة الخطة يتضح االتي : 

لم يتحقق هدف الخطة عن خفض معدل البطالة، إذ بلغ معدل البطالة 10.6 % لعام 2014.   •

بلغـــت نســـبة العمالـــة الناقصـــة 28.19 % لعـــام 2014 علـــى مســـتوى العـــراق وهـــي نســـبة عاليـــة تعكـــس   •
محدوديـــة توفـــر فـــرص العمـــل فـــي الســـوق العراقيـــة.

إرتفـــع عـــدد العامليـــن فـــي القطاع الحكومـــي من 2.9  مليـــون موظف عـــام 2013 إلـــى 3.02 مليون موظف   •
عـــام 2015  ثـــم عـــاد ليتراجع إلى 2.88 مليون موظف عـــام 2017 ، ويبقى القطاع الخاص هو األكثر اســـتيعابًا 
للقـــوى العاملـــة (كما أشـــرنا ســـابقاً ) حيث بلغت نســـبة العاملين في القطـــاع الخاص 58 % مـــن إجمالي عدد 

العامليـــن عام 2014 .

لم يتحقق هدف الخطة في رفع نســـبة المشـــاركة في النشـــاط االقتصادي إلى 50 % إذ بلغت هذه النســـبة   •
42.7 % لعـــام 2015 علـــى المســـتوى الوطني وهـــي بذلك لم تتغير كثيـــرا عن ســـنة 2011 البالغ 42.4 % . 

6- الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد 

انخفـــض مســـتوى الدخـــل القومـــي مـــن 164.3 ترليـــون دينـــار عـــام 2013 إلـــى 126.68 ترليـــون دينار عـــام 2015 
وبمعـــدل نمـــو بلــــغ – 12.2 % وذلك باألســـعار الثابتة لعام 2007 . كما انخفض متوســـط دخـــل الفرد خالل المدة 
ذاتهـــا مـــن 4.99 مليـــون دينار لعـــام 2013 ليصل إلـــى 4.59 مليون دينار عام 2015  باألســـعار الثابتـــة لعام 2007  
وتـــرك هـــذا االنخفـــاض آثارًا مهمة في مســـتوى الرفاه االقتصادي، وســـاهم في تفشـــي مشـــاكل اجتماعيـــة كثيرة.

7- التنمية القطاعية 

أكـــدت خطـــة التنميـــة 2013 - 2017 ضمن إطارهـــا العام على هدف بنـــاء اقتصاد متنوع مزدهـــر تقوده قطاعات 
الصناعـــة والطاقـــة والزراعـــة والســـياحة بوصفهـــا اقطابـــا تنمويـــة. وان التنمية المتوازنة ســـتكون مدخـــًال لتغيير 
هويـــة االقتصـــاد العراقـــي ليتحـــول من اقتصـــاد ريعي إلى اقتصـــاد انتاج. كما إعتبـــرت الخطة بان التنـــوع في بنية 
االنتـــاج غيـــر النفطـــي ُيعد مبدأً  حاكماً  فـــي تعبئة الموارد االقتصاديـــة للخطة. وبناًء عليه ســـيتم متابعة منجزات 

التنميـــة القطاعيـــة لمختلف قطاعـــات االقتصاد لمعرفـــة األداء االقتصادي خالل مـــدة الخطة . 

أوًال: القطاع الزراعي 

وضعـــت خطـــة 2013 - 2017 أهدافـــًا اســـتراتيجية تضمنـــت: زيادة نســـبة مســـاهمة القطـــاع الزراعـــي بالناتج   •
المحلـــي االجمالـــي، زيـــادة نســـبة تغطيـــة االنتـــاج الزراعي بشـــقيه النباتـــي والحيواني لســـلة الغـــذاء العراقي 

(األمـــن الغذائـــي)، تأميـــن حاجة العـــراق مـــن المـــوارد المائية .

انخفضــت مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة مــن 52.2 مليــون دونــم إلــى 47.8 مليــون دونــم عــام 2015، زرع منهــا   •
6.9 مليــون دونــم، أي مــا نســبته 14.4 % مــن مجمــوع األراضــي الصالحــة للزراعــة. عام 2015 مقـــارنًة 27.9 % عـــام 
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2014  كمــا لــم يتــم اســتصالح ســوى 100 الــف دونــم مــن أصــل 2500 الــف دونــم لســنوات الخطــة

ــى 3.1 % عــام  ــي مــن 4.2 % عــام 2013 إل ــي اإلجمال ــج المحل •  انخفضــت مســاهمة القطــاع الزراعــي مــن النات
 .2016

انخفـــض حجـــم الخزيـــن المائـــي 157 مليـــار متـــر مكعـــب إلـــى ما يقـــارب 50 مليـــار مكعب عـــام 2015 ويؤشـــر   •
عـــام 2017 إلـــى تدهـــور كبيـــر في حجم الخزين لشـــحة األمطـــار على مســـتوى المنطقة وقلة الـــوارد من دول 

المصـــدر. كمـــا لـــم يتم انشـــاء ســـدود خالل مـــدة الخطـــة لزيادة حجـــم الخزيـــن المائي.

يعـــود ســـبب التدهور الزراعي إلى انخفاض كفاءة االنتـــاج الزراعي المحلي وتدني االنتاجيـــة الزراعية للمحاصيل   •
والمنتجـــات الزراعيـــة، فضـــالً  عـــن ذلـــك فان ضعف مســـتويات الدعـــم الحكومـــي والتراجع الواضـــح في كمية 
المـــوارد المائيـــة الواردة إلى العراق. ان جميع هذه المؤشـــرات تظهر ان أهـــداف خطة  التنمية 2013 – 2017 

لـــم تتحقق  في هـــذا القطاع .

ثانيا ً: قطاع الطاقة والصناعات التحويلية 
أ- النفط والغاز 

ضمـــن النمـــوذج التنمـــوي لخطـــة التنميـــة 2013 - 2017  فقـــد تـــم إعتبار قطـــاع الطاقـــة، وتحديـــداً  القطاع   
النفطـــي قطبـــاً  تنمويـــاً  مموالً  مع نمو األقطاب األخرى خالل ســـنوات الخطة. ومن هنـــا تظهرأهمية النفط 
والغـــاز فـــي تحفيـــز القطاعـــات األخـــرى عبـــر ارتباطاتـــه األماميـــة والخلفية مـــع القطاعـــات األخرى عـــدا كونه 
قطاعـــاً  ممـــوالً  لبقية القطاعـــات. ولقد وضعت خطة التنميـــة الوطنية 2013 – 2017  أهـــداف أبرزها: زيادة 
انتـــاج النفـــط إلـــى9.5 مليـــون برميـــل / يـــوم، واالرتقـــاء بتصديـــر النفط الخـــام إلى 6 مليـــون برميـــل / يوم عام 
2017 ، كمـــا تضمنـــت الخطـــة أهدافـــاً  اخـــرى تخص انتـــاج الغاز وزيـــادة طاقات التصفيـــة والطاقـــات الخزنية .

إرتفـــع انتـــاج النفـــط الخـــام مـــن 3.11 مليـــون برميل عـــام 2014 إلـــى  4.164 مليـــون برميل يوميا عـــام 2016    •
بمعـــدل نمـــو 15.7 بفعـــل عقود جـــوالت التراخيـــص والجهد الوطنـــي في الحفر واســـتصالح االبـــار. اال انه مع 
ذلـــك لـــم يرتـــِق إلى هدف الخطـــة البالغ 9.5 مليون برميل عام 2017 وذلك بســـبب المبالغـــة في تحديد حجم 
االنتـــاج المســـتهدف،  فضـــًال عن زيـــادة تكاليـــف انتاج النفط المســـتخرج ، فضـــالً  عن انخفاض مســـتوى قدرة 
التخزيـــن إذ انخفضـــت الطاقـــات الخزنيـــة المتاحـــة مـــن 31.3 مليون برميل عـــام 2014 إلـــى 24.7 مليون برميل 

 .  2015 عام 

•  إرتفـــع معـــدل تصديرالنفـــط الخـــام مـــن 2.4 مليـــون برميـــل / يوم عـــام 2013 ليصل إلـــى 3.27 مليـــون برميل 
لشـــهر حزيـــران مـــن عـــام 2017 وبمعدل نمـــو بلغ 8 % ســـنويًا مـــن المنافذ الجنوبيـــة.  وذلك بعـــد دخول عدد 

مـــن المنصـــات العائمـــة للخدمة وكذلـــك أعمـــال التأهيل المســـتمرة لمينائـــي البصـــرة وخورالعمية.

•  انخفضـــت طاقـــات التصفيـــة المتاحة إلـــى 423 الف برميل/يوم عـــام 2016 بينما كانت 602 الـــف برميل/يوم 
عـــام  2013 بنســـبة انخفـــاض- 16.2 % وال يتوقع أن تصـــل هذه الطاقات إلى مســـتوياتها المخططة والبالغة 
950 الـــف برميـــل / يـــوم لعـــام 2017 وذلـــك لتوقـــف اغلب المصافـــي الشـــمالية وأهمها مصفـــى بيجي منذ 
حزيـــران /2014 ، وشـــمل ذلـــك كل المشـــتقات النفطيـــة مع زيادة الطلـــب،  في حين تحققـــت كفاية من مادة 

الغازالســـائل في عام 2015 .

وفيمـــا يخـــص نشـــاط الغـــاز برغـــم الزيـــادة المتحققـــة بانتـــاج الغازمـــن 1810.2 مقمق /يـــوم عـــام 2013 إلى   •
2828.22 مقمـــق /يـــوم عـــام 2016 ، اال انـــه اليتوقـــع أن تصـــل هـــذه الطاقـــات إلـــى مســـتوياتها المخططة 

والبالغـــة 5500 مقمـــق / يـــوم عـــام 2017. 
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ب-  الكهرباء 

اهتمـــت خطـــة التنميـــة 2013 – 2017 بقطـــاع الطاقـــة الكهربائيـــة ووضعت له جملـــة أهداف ابرزهـــا ما يلي:   
زيـــادة الطاقـــة االنتاجيـــة في المنظومـــة الكهربائية إلى 25 ألف ميـــكا واط بحيث يفوق العـــرض الطلب خالل 
عـــام 2017 بنحـــو 5000 ميـــكاواط ، االرتقـــاء بحصـــة الفرد مـــن الطاقة الكهربائيـــة من المعـــدل الحالي بحدود 
1800 كيلـــو واط/ ســـاعة والوصـــول إلى 3700 كيلو واط/ ســـاعة عام 2017 ، تحســـين كفـــاءة أداء المنظومة 
الكهربائية وايقاف تدهورها ، تحســـين نوعية الخدمات للمســـتهلكين ، ترشـــيد إســـتهالك الطاقـــة الكهربائية، 
تحســـين االداء البيئـــي لنشـــاط الكهربـــاء . ومـــن متابعة المؤشـــرات االقتصادية لقطـــاع الكهرباء ســـنالحظ ما 

: يأتي 

إزداد االنتـــاج الفعلـــي للطاقـــة الكهربائية من 8062 ميكاواط فـــي عام 2013 ليصل إلـــى 9239 ميكاواط عام   •
2015  و 15 ألـــف ميـــكا واط عـــام 2017. اال ان االنتـــاج بقـــي أقـــل من المخطـــط كونه لم يغـــِط كامل الطلب. 
كمـــا لـــم يتـــم تحقيق هدف الخطة المتضمـــن االرتقاء بحصة الفـــرد العراقي من الطاقـــة الكهربائية من 1800 
كيلـــو واط / ســـاعة إلـــى 3700 كيلـــو واط / ســـاعة عـــام 2017  وذلـــك بســـبب الفـــرق الكبيـــر بيـــن الطاقـــات 
التصميميـــة والمتاحـــة . كمـــا خـــرج عـــدد مـــن المحطـــات مـــن الخدمة بســـبب الظـــروف األمنية فـــي عدد من 

المحافظـــات وبطاقـــة تصميمية بلغـــت 7094 ميكا واط. 

ازدادت الطاقـــة المســـتوردة عـــام 2015 لتبلغ 1496 ميـــكاواط في حين كانـــت 1393 ميكاواط.عام 2013 ثم   •
عـــادت لتنخفض إلى 1100 ميكا واط بســـبب دخول محطات اســـتثمارية الخدمة تعمل بالغـــاز فتحولت الزيادة 

فـــي شـــراء الطاقة إلى زيادة في شـــراء الوقـــود (الغاز).  

لم تحقق الخطة أهدافها في زيادة الوعي لترشـــيد اســـتهالك الطاقة بمؤشـــرات ازدياد اســـتهالك الفرد من   •
الطاقات االنتاجيـــة (كيلو واط). 

اليـــزال قطاعـــا نقل الطاقـــة وتوزيعها يعانيان من االختناقـــات إذ تفوق األحمال الكهربائية قدرة شـــبكة النقل   •
علـــى الرغـــم مـــن انجـــاز   العديد من المشـــاريع الخاصة بأعمـــال تأهيل وتنفيذ محطـــات تحويلية.  

حصـــل تقدم نســـبي في تحقيق هـــدف الخطة المتضمن تمكين القطاع الخاص في تطوير أداء نشـــاط الكهرباء   •
ســـواء باالســـتثمار المباشـــر في انشـــاء محطات التوليد التي بلغت 7500 ميكا واط وفي إدارة قطاع التوزيع 

المتمثل بشـــركات الجباية.

تحقـــق تقـــدم نســـبي في تحويـــل المحطات الغازية ذات الدورة البســـيطة إلـــى محطات الـــدورة المركبة حيث   •
تـــم إضافـــة 500 ميـــكا واط مـــن خـــالل هـــذا التحويل.  كمـــا تحقق تقدم نســـبي في االســـتثمار فـــي الطاقات 

المتجـــددة حيـــث تـــم اإلعـــالن عن 1000 ميـــكا واط لالســـتثمار احيل منهـــا 250 ميـــكا واط للتنفيذ. 

ج- الصناعة التحويلية واالستخراجية 

وضعـــت خطـــة التنميـــة رؤيـــة خاصـــة بالقطـــاع الصناعي تضمنـــت: صناعـــة عراقية تســـهم بفاعلية فـــي تنويع   
االقتصـــاد الوطنـــي في ظل بيئة أعمال تنافســـية وشـــراكة عالمية، مع مجموعة من األهـــداف كان من أبرزها 
خلـــق بيئـــة جاذبـــة لالســـتثمار األجنبي في القطـــاع الصناعي وزيادة مســـاهمته فـــي الناتج المحلـــي االجمالي 

وتعزيـــز دور القطـــاع الخاص فـــي هذا القطـــاع الحيوي. 

انخفـــض الناتـــج المحلي اإلجمالي للصناعة التحويلية مـــن 2.65 ترليون دينار عام 2013 ليبلـــغ 1.5 ترليون دينار   •
عـــام 2015، ثـــم ليبلـــغ 1.6 ترليون دينار عام 2016 باألســـعار الثابتـــة (2007=100 %) وفقـــاً  للبيانات الفصلية 
لهـــذا العـــام. كمـــا انخفضت مســـاهمة القطـــاع الصناعي مـــن الناتج المحلـــي االجمالي مـــن 1.5 % عام 2013 

لتبلـــغ 0.84 % عـــام 2016 وباألســـعار الثابتة للعام نفســـه ايضا ً. 

لـــم تحـــدث تغييرات جوهرية في مســـاهمة القطاع الخـــاص في الناتج المحلي للقطاع الصناعي خالل ســـنوات   •
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الخطـــة فقـــد بلغـــت مســـاهمة القطـــاع الخاص فـــي الناتج المحلـــي الصناعـــي 57.7 % عام 2013 ثـــم ازدادت 
إلـــى 61.5 % عـــام 2015. ان هـــذه الزيـــادة ال تعـــزى إلـــى دور محـــوري للقطـــاع الصناعي الخاص في النشـــاط 
االقتصـــادي بـــل إلى الضعـــف الواضح للمنشـــآت الصناعية في القطـــاع الحكومي وعدم قدرتهـــا على الحفاظ 

علـــى دورهـــا الـــذي رســـمته لها خطـــة التنمية الوطنية بســـبب األزمـــة المالية خالل مـــدة الخطة. 

ثالثا ً: النقل واالتصاالت
        ارتفـــع الناتـــج المحلـــي االجمالـــي لقطـــاع النقل واالتصاالت والخـــزن من 12.67 ترليون دينار عـــام 2013 ليبلغ 
14.3 ترليـــون دينـــار عـــام 2015، ثم عـــاد لينخفض إلـــى 10.27 ترليون دينار عـــام 2016 وباألســـعار الثابتة لعام 
2007. كمـــا أن نســـبة مســـاهمته في الناتـــج المحلي اإلجمالي إرتفعـــت من 7.24 % عـــام 2013 إلى 7.85 % 

عـــام 2015 ، بعدهـــا تراجعت إلـــى 5.3 % عام 2016.  

أ- نشاط النقل 

وضعـــت الخطـــة مجموعـــة أهـــداف لهـــذا القطـــاع كان مـــن أهمهـــا: زيادة مســـاهمة هـــذا القطاع فـــي الناتج   
المحلـــي االجمالـــي، زيادة كفاءة شـــبكة النقل وتوســـيع طاقتها االســـتيعابية رفـــع كفاءة أداء شـــركات النقل 
العـــام، تطويـــر وتفعيـــل نقـــل البضائـــع بالســـكك الحديـــد، تعزيـــز دور القطاع الخـــاص في أنشـــطة النقـــل المختلفة. 

1- نشاط الموانىء:

تضمنـــت الخطـــة مجموعـــة أهداف تتعلق بنشـــاط الموانـــيء كان مـــن أبرزها رفع طاقـــة الموانـــىء وممراتها   
المالحيـــة، واســـتغالل طاقاتها المتاحة غير المســـتغلة، ورفع كفاءة العاملين فيها، فضالً  عن انشـــاء موانىء 

رئيســـية منافســـة لموانىء دول الجوار. 

وضعـــت الخطـــة هـــدف زيادة عـــدد األرصفة مـــن 46 رصيفا عـــام 2012 وبطاقـــة ســـنوية 16.65 مليون طن /   •
ســـنة إلـــى 83 رصيفـــا وبطاقـــة 29 مليون طـــن / ســـنة. اال ان القيود المالية التي شـــهدها العـــراق خالل مدة 
الخطـــة لـــم تســـاعد في تحقيق هذا الهـــدف فقد بلغ عدد األرصفـــة 48 رصيفاً عـــام 2015 وبطاقة 17 مليون 

طن / ســـنة وهـــو أقل بكثيـــر مما اســـتهدفته الخطة.

2. نشاط النقل البحري 

تضمنـــت خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2013 – 2017 هدفين أساســـيين فيما يتعلق بهذا النشـــاط: كان األول رفع   
قـــدرة النأقـــل الوطنـــي فـــي تأمين عمليـــات اإلســـتيراد والتصديـــر العراقية، أما الثانـــي فهو دعـــم دور القطاع 

الخـــاص في النشـــاط البحري. 

يمكن تلخيص االنجازات التنموية للنقل البحري خالل مدة الخطة باآلتي: 

بلـــغ عــــدد الســــفن العاملة التي تمتلكها الشـــركة العامة للنقل البحري 3 ســـفن عام 2013 وقـــد ارتفع العدد   •
إلـــى 7 ســـفن عاملـــة وجنيبة نقل لســـنة 2016. في حين كان العـــدد المطلوب وفقًا للخطة 19 ســـفينة لغاية 
عـــام 2016 وذلـــك للقيود الماليـــة التي فرضتها األزمة الماليـــة وكذلك متطلبات تحريـــر األراضي العراقية من 

قبضـــة الجماعـــات االرهابيـــة والتي حالت دون تحقيـــق هدف الخطة .

3. نشاط النقل الجوي

تضمنـــت الخطـــة هدفيـــن أساســـيين وهما : تعزيـــز دور النأقل الوطني فـــي النقل الجوي ، وتعزيـــز دور القطاع   
الخـــاص. لقـــد ظهـــرت االنجـــازات التنموية اآلتيـــة خالل مـــدة الخطة : 

اســـتهدفت الخطـــة زيادة عدد الرحالت 32446 رحلـــة عام 2013  إلى 50982 رحلة عـــام 2017 ، وكذلك زيادة   •
عدد المســـافرين من 2.28 مليون مســـافر عام 2013 إلى 3.4 مليون مســـافر عام 2017 . ومن متابعة المنجز 
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خـــالل مـــدة الخطـــة نجد إرتفاع عدد المســـافرين جـــوا للرحالت الداخليـــة والخارجية من 5.26 ألف مســـافر عام 
2013 إلـــى8.280 الـــف مســـافر عـــام 2016 وبمعدل نمو بلـــغ 16.3 % ، لذا فقـــد ارتفع عدد الرحـــالت الجوية  
مـــن 55262 رحلـــة عـــام 2013 إلـــى 81635 رحلة عـــام 2016 وبمعدل نمو بلـــغ 13.9 %، وتعزى هـــذه الزيادة 
إلـــى ارتفـــاع الطلـــب على الرحـــالت الســـياحية الداخلـــي والخارجية واعتمـــاد النقل الجـــوي للرحالت الســـياحية 
الداخلية إلى إقليم كردســـتان بدالً  من النقل البري نتيجة تحســـن المســـتوى المعيشـــي للمواطنين وبســـبب 

مخاطـــر النقـــل البري في ظل ســـيطرة الجماعـــات االرهابية على عـــدد من المحافظات الشـــمالية .

إرتفعت كمية الشحن الجوي من 5109 طن عام 2013 إلى 34988 طن عام 2016 وبمعدل نمو بلغ  89.9 %.  •

4. نشاط نقل الركاب

   تضمنـــت الخطـــة هدفيـــن أساســـيين في هـــذا المجـــال: األول تطوير النقل العـــام ودعمه . أمـــا الثاني فهو دعم 
دور القطـــاع الخاص . 

•لـــم يتحقـــق هـــدف الخطـــة والمتضمـــن تشـــغيل 130 خطاً  فـــي مدينة بغـــداد، وتوفير مـــا يقـــارب 1500 حافلة 
لتشـــغيل هـــذه الخطـــوط ، إذ بلغ عـــدد الخطوط العاملة 21 خطًا لســـنة 2015 داخل مدينـــة بغداد و 6 خطوط 
بيـــن بغداد والمحافظات في حين اســـتقر عـــدد الحافالت البالغ 611 حافلة خالل عامـــي 2014، 2015، إذ كان 

للوضـــع المالـــي خالل مدة الخطـــة األثر البالغ فـــي عدم تحقيـــق أهدافها المتعلقة بهذا النشـــاط.

•بلـــغ عـــدد الـــركاب والمســـافرين والوفـــود 12.2 مليـــون مســـافر عـــام 2014 وقـــد ارتفع العـــدد إلـــى 19 مليون 
مســـافر عـــام 2015 وهـــو أعلـــى بكثير من هدف الخطـــة البالغ 8.424 مليـــون راكب، وقد أدى ذلـــك إلى زيادة 

ايـــرادات النقـــل مـــن 33.9 مليـــار دينار عـــام 2014 إلـــى 34.2 مليار دينار عـــام 2015 .

5. نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات :

 تضمنت الخطة هدفا ًواحدا ًلهذا النشاط وهو: خصخصة نشاط نقل البضائع . 

•  علـــى الرغـــم مـــن ان النســـبة األكبر من كمية البضائـــع المنقولة بالشـــاحنات غير المملوكة للدولة كانت تشـــكل 
89 % مـــن إجمالـــي كميـــة البضائـــع المنقولـــة اال ان هذه النســـبة قد تقلصـــت تدريجياً  إلى نحـــو 69.9 % عام 
ـــنقل بالشـــاحنات المملوكـــة للدولـــة ، مـــا أدى إلى  2016 ، ممـــا يعنـــي أن 30 % مـــن كميـــة البضائـــع كانـــت تـُ
تدنـــي اإليـــرادات المتحققة من هذا النشـــاط وهذا يغاير الهـــدف الموضوع في الخطـــة إذ انخفضت اإليرادات 
المتحققـــة مـــن نقـــل البضائع بالشـــاحنات المملوكة من 19.3 مليـــار دينار عام 2013 إلـــى 16.9 مليار دينار عام 
2015 وبمعـــدل نمـــو بلـــغ (- 6.4 %) . كمـــا انخفضـــت االيـــرادات المتحققـــة من نقـــل البضائع بالشـــاحنات غير 
المملوكـــة مـــن 9.8 مليـــار دينـــار عام 2013 لتصـــل إلى 2.3 مليـــار دينار عـــام 2016 وبمعدل نمو بلـــغ (- 38.3 %).

6. نشاط السكك الحديد

وضعـــت خطـــة التنميـــة 2013 - 2017 أربعـــة أهـــداف منهـــا تحديث منظومـــة الســـكك الحديـــد وتطويرها ورفع 
طاقتهـــا التشـــغيلية، تقليل زمن الرحلة وتأمين الســـالمة ، وتعزيـــز دور القطاع الخاص واالســـتثمار األجنبي . ومن 

متابعـــة األداء التنموي لنشـــاط الســـكك نجـــد ما يلي:

بلغـــت أطوال محاور خطوط الســـكك 2370 كـــم عام 2013 وقد إرتفعت إلى 2893 كـــم في نهاية عام 2016   •
وبزيـــادة مقدارهـــا 22 %وهـــو أقل ممـــا قدرته الخطة والبالـــغ 3331 كم عام 2016 . كما أن مـــن غير المتوقع 
أن يصـــل أطـــول المحـــاور إلى المســـتوى الـــذي توقعته الخطة عـــام 2017 والبالـــغ 4831 كم . كمـــا لم يحدث 

تغييـــر في أعـــداد قاطرات الديزل والبالغـــة 375 قاطرة خالل األعـــوام 2014 - 2016 . 

لقـــد أثـــرت الظـــروف األمنية بشـــكل عـــام ، ومن بعدها ظـــروف الحرب مـــع الجماعـــات االرهابية ، في نشـــاط   •
النقـــل بالســـكك الحديـــد، فمن بين تســـعة خطـــوط قائمة فان هنالـــك ثالثةً  منهـــا فقط عاملـــة ومنها بغداد 
- البصـــرة (المعقـــل) وشـــعيبة – أم قصر، فضًال عن خط مســـيب كربالء والذي يســـتعمل في الزيـــارات الدينية 
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فقـــط . مـــا أثر في نســـب تنفيـــذ أهداف الخطـــة إذ انخفض عـــدد قاطرات الديـــزل العاملة مـــن 66 قاطرة عام 
2013 لتبلـــغ 52 قاطـــرة عام 2016.

7. نشاط الطرق والجسور 

إهتمـــت خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2013 - 2017 بموضـــوع الطـــرق والجســـور من خالل وضـــع رؤية لهذا النشـــاط 
تضمنـــت : تحســـين واقـــع حال شـــبكة الطـــرق الحاليـــة ، زيـــادة الطاقة االســـتيعابية للشـــبكة الحاليـــة ورفع درجة 

الســـالمة واألمـــان لمســـتخدميها وحمايتهـــا مـــن الضـــرر ، وتعزيـــز دور القطاع الخـــاص ودعمه.

حققـــت الخطـــة 2013-2017 زيـــادة متواضعـــة فـــي تبليـــط الطـــرق وفـــق مؤشـــرات االطـــوال: 30 كم طرق   •
محليـــة؛ 26 ممـــرات ثابتـــة؛ و70  كـــم طـــرق ريفيـــة (انعـــاش االهـــوار) .   

ب- اإلتصاالت 

تضمنـــت خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2013 - 2017  اربعة  أهـــداف  في مجال االتصاالت أولهـــا : تطبيق خدمات   
الحكومـــة األلكترونيـــة ، وثانيهـــا تقليـــل الفـــوارق بيـــن الريـــف والمدينة فـــي تقديم خدمـــات الهاتـــف النقال ، 
وثالثهـــا تحســـين جـــودة خدمات االتصـــاالت واالنترنيت ، وأخيراً  الهـــدف الرابع فكان تعزيـــز دور القطاع الخاص 
فـــي مجـــال االتصـــاالت  . لقد شـــهد قطـــاع االتصـــاالت واالنترنيت تطورات ملموســـة يمكـــن تلخيصها بمـــا يلي :

إزداد عـــدد خطـــوط الهاتـــف النقـــال مـــن 29.76 مليون خط هاتفـــي عام 2012 ليصـــل إلـــى 35.95 مليون خط   •
عـــام 2016  وبمعـــدل نمو ســـنوي بلـــغ 4.8 % كما إرتفعـــت الكثافة الهاتفيـــة لخطوط الهاتـــف النقال من 87 

لـــكل 100 شـــخص عـــام 2012 إلـــى 92.3  لـــكل 100 شـــخص عـــام 2016 وبمعدل نمو بلـــغ 1.49 %.

إزداد عـــدد خطـــوط الهاتف الالســـلكي مـــن 511.56  الف خـــط عام 2012 ليبلـــغ 1.14 مليون خـــط عام 2015   •
وبمعـــدل نمو بلـــغ 30.6 %.

انخفـــض عـــدد المكاتـــب البريديـــة مـــن 299 مكتبـــا عـــام 2013 إلـــى 295 مكتبـــا عـــام 2016 فـــي حيـــن كانـــت   •
تســـتهدف الخطـــة ان يرتفـــع عـــدد مكاتـــب البريـــد إلـــى 388 مكتبـــا بريديـــا عـــام 2017 . 

حدثـــت تطـــورات ملموســـة في نشـــاط االنترنيـــت إذ تغطي شـــبكة الكوابل الضوئيـــة اغلب االراضـــي العراقية   •
وبمـــا يقـــارب 8500 كـــم والتـــي يتم عـــن طريقهـــا تقديم خدمـــات االنترنـــت فضالعن شـــركات الهاتـــف النقال 
 GBI ) التـــي تمثـــل العمود الفقري لمشـــروع الحكومة االلكترونية كما تم ربط هذه الشـــبكة بالكوابـــل البحرية
KFALCON ) ، إذ بلـــغ عـــدد خطـــوط خدمة االنترنـــت للهاتف النقال للشـــركات العاملة في العـــراق 5.7 مليون 
خـــط امـــا خدمة االنترنت للهاتف الالســـلكي للشـــركات العاملة في العراق 226.1 الف خـــط لعام 2015. ولقد 
ارتفـــع عدد مشـــتركي االنترنيت من 130.2 الف مشـــترك عـــام 2013 ليبلغ 2.209 مليون مشـــترك عام 2016 
، وبمعـــدل نمـــو ســـنوي بلـــغ 157 % باعتباره وســـيلة حديثة وضروريـــة للتواصل من جهة ولالنخفاض النســـبي 

لثمن االشـــتراك الشـــهري من جهـــة أخرى .

رابعا ً - قطاع الخزن 
يعـــد الخـــزن أحد أنشـــطة البنى التحتيـــة والتي ترتبط ارتباطاً  وثيقـــاً  باألمن الغذائي وبخاصة  بالنســـبة للحبوب   
، إذ يشـــمل ذلـــك الســـايلوات ومخـــازن الحبـــوب ( الحنطـــة ، الشـــعير ، الشـــلب ). وتـــم وضـــع هـــدف وحيد في 
الخطـــة لهـــذا النشـــاط تضمـــن تأميـــن خزيـــن  إســـتراتيجي من الحنطـــة والرز يكفي لمدة ســـتة أشـــهر علـــى األقل . 

عند تحليل واقع قطاع الخزن خالل مدة الخطة نجد ما يأتي:

تراجـــع فـــي إمكانيات خـــزن الحبوب المنتجـــة محليًا بكميات كبيرة إذ يبلغ عدد ســـايلوات ومخـــازن خزن الحبوب   •
في محافظات العراق 87 ســـايلوًا 32 ســـايلوًا لخزن الحبوب (الحنطة والشـــلب) بلغ مجمـــوع الطاقات الخزنية 
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لهـــا (1684000) طـــن وعـــدد الســـايلوات المتوقفة منها 15 ســـايلو يبلـــغ مجموع طاقاتهـــا  الخزنية 694000 
. طن 

وبلـــغ العجـــز بالطاقـــات لتوفيرخزيـــن اســـتراتيجي لمدة ســـتة أشـــهرهو 33 % وخالل موســـم التســـويق لعام   •
2017 بلـــغ العجـــز 48 %.

خامسا ً: المباني والخدمات 
أ- السكن 

أمـــا األهـــداف التـــي وضعتهـــا الخطة فكانت أربعة أهـــداف وهي : تأمين مليون وحدة ســـكنية خـــالل مدة الخطة 
وتخفيـــض درجـــة االكتظـــاظ الســـكني ومعـــدالت االشـــغال ، تقليـــص التفـــاوت المكاني فـــي العجز الســـكني بين 
المحافظـــات ورفـــع مســـتوى االشـــباع الســـكني في المناطـــق الريفية ، ايقاف التوســـع في الســـكن العشـــوائي 
ووضـــع البرامـــج للحـــد مـــن هـــذه المعضلة جـــزءًا مـــن الحلـــول لمعالجة مشـــكلة الفقـــر في العـــراق والتـــي تتركز 
فـــي هـــذه المناطـــق وفي األريـــاف ، رفع كفـــاءة انتاج المســـاكن وخفض كلفها وإعطـــاء معيار الجـــودة االهتمام 
المطلـــوب بمـــا فيهـــا انتاج وحدات ســـكنية صديقـــة للبيئة من خالل ترشـــيد إســـتهالك الطاقـــة الكهربائيـــة فيها . 

ومن متابعة مؤشرات السكن خالل مدة الخطة نجد ما يلي : 

ان العجـــز فـــي عـــدد الوحدات الســـكنية في عمـــوم العراق « عدا إقليم كردســـتان » قد بلـــغ 1379594 وحدة   •
ســـكنية عـــام 2013 ، وارتفـــع إلى 1961036 وحدة ســـكنية عـــام 2016.

انخفـــض عـــدد اجازات البنـــاء الممنوحة لدور الســـكن الجديدة مـــن 22122 اجازة عام 2013 إلـــى 16859 إجازة   •
عـــام 2016 إذ بلغـــت نســـبة االنخفـــاض 8.66 % ســـنويا ً. وفـــي ظـــل عـــدم وجود رقابـــة كافية على نشـــاطات 
البنـــاء تـــم التجـــاوز على االراضـــي الزراعية والبناء بشـــكل غير رســـمي ما أدى إلى تشـــويه التصميم االساســـي 
للمـــدن الحضريـــة وزيـــادة االختـــالل فـــي التـــوازن والتمركـــز بين المـــدن مـــا يعرقل بنـــاء نظام حضـــري متكامل 

يحقـــق التوازن فـــي التمركز فـــي المدن.

إرتفع عدد إجازات البناء للعمارات السكنية من 17 إجازة عام 2013 إلى 19 إجازة عام 2016.  •

بلغ عدد الوحدات الســـكنية المنجزة عن طريق الهيئة الوطنية لالســـتثمار (مشـــروع بســـماية الســـكني) 3120   •
وحـــدة ســـكنية عـــام 2015 وقد إرتفـــع العدد إلى 10 االف وحدة ســـكنية عـــام 2016 . 

ب - الماء والصرف الصحي

لقـــد اهتمـــت خطـــة التنميـــة 2013-2017 بموضـــوع المـــاء والصـــرف الصحي باعتبارهـــا أنطمـــة ضامنة لصحة   
مجتمعيـــة عاليـــة. وســـيتم هنـــا تنـــاول االداء التنمـــوي لهذيـــن النشـــاطين كًال علـــى حـــدة .

1- الماء 

        وضعـــت الخطـــة خمســـة أهداف متعلقة بذلك هي : رفع نســـبة التغطية وتقليل نســـبة الهـــدر بالماء ، تقليل 
التبايـــن بيـــن المحافظات في مســـتوى الحصول على الخدمـــة من جهة وبين الريف والحضر مـــن جهة أخرى ...، 
تأميـــن ميـــاه بمعدل ( 350 لترا / شـــخص / يوم ) وبنوعية عالية ، مشـــاركة القطاع الخاص ، ترشـــيد إســـتخدام 

الميـــاه.  ومـــن متابعة االنجازات خالل مـــدة الخطة نجد ان :

تـــم فـــي محافظة بغداد خالل ســـنوات الخطـــة الســـابقة 2013 - 2017 انجاز خزانات أرضية عـــدد 3 عام 2013   •
، انجازمشـــروع التوســـع الثانـــي لمـــاء شـــرق دجلةعـــام  2014 ، انجـــاز خزانـــات أرضية عـــدد 2 عـــام  2015 ، انجاز 
مشـــروع مـــاء الرصافـــة عام 2016 . فيما بلغ عدد المشـــاريع العاملة 12 مشـــروعًا . أما فـــي بقية المحافظات 
فقـــد تـــم انجـــاز17 مشـــروعًا للمياه خـــالل المـــدة 2013-2016. كما تم انشـــاء 227 محطة انتاج ميـــاه آبار في 
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المحافظـــات عـــام 2015 وبطاقة تصميميـــة بلغت 229 الف م³ / يوم ، وكذلك انشـــاء 409 محطة انتاج مياه 
بالطاقـــة الشمســـية في المحافظات عـــام 2015 وبطاقـــة تصميمية بلغت 16.3 الـــف م³ /يوم . 

إرتفعـــت كميـــة انتـــاج المـــاء الصالح للشـــرب لمحافظة بغداد مـــن 3.1 مليـــون م³ / يوم عـــام 2013 لتبلغ 3.4   •
مليـــون م³ / يـــوم عـــام 2016 . كمـــا انخفضت حصة الفـــرد الواحد من المياه الصالحة للشـــرب مـــن 466.9 لتر/ 

يـــوم عـــام 2014 لتصل إلـــى 372.4  لتر/ يوم عـــام 2015.

انخفضـــت كميـــة انتـــاج الماء الصالح للشـــرب في بقية المحافظات مـــن 12 مليون م³ / يوم عـــام 2013 لتصل   •
إلـــى 8.6 مليون م³ / يـــوم عام 2016. 

ان هنـــاك تفاوتـــًا ملحوظـــًا بين المحافظات في اشـــباع الحاجة من الماء الصالح للشـــرب إذ ان محافظة النجف   •
حققـــت اشـــباعًا كامـــًال لحاجتها مع فائض بنســـبة 34 % بعكس محافظـــة كركوك التي تعاني من عجز بنســـبة 
42 % مـــن حاجتهـــا تليهـــا مناطق اطراف بغداد والتي ســـجلت عجزًا بنســـبة 35 % ثم محافظـــة ذي قار والتي 
بلغـــت نســـبة العجـــز فيهـــا 34 % . اما نســـبة العجز االجمالـــي فقد بلغت 18 %. ويعود ســـبب هـــذا العجز إلى 
النقـــص في مشـــاريع الميـــاه أو تقادمها ووجود شـــبكات قديمة يتطلب اســـتبدالها مع وجود هـــدر في الماء 
المنتج في الشـــبكات واالنابيب النأقلة بنســـب بلغت في بغداد 29 % ، أما في المحافظات فتتراوح النســـبة 

مـــا بين 40-20 %.

2- الصرف الصحي 

تـــم تحديـــد هدفيـــن بهـــذا الصـــدد األول : زيـــادة نســـبة المخدوميـــن بشـــبكات الصـــرف الصحي لتصبـــح 35 %   
لســـكان المحافظـــات عـــام 2017 . والثانـــي : طرح مياه معالجة لألنهـــار مطابقة للمواصفات القياســـية . ومن 

خـــالل متابعـــة مؤشـــرات األداء لخطـــة التنميـــة المتعلقـــة بهـــذا النشـــاط نالحظ مـــا يأتي: 

تـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــاريع في بغـــداد مـــن إبرزهـــا تجهيز ونصـــب مجمـــع لمعالجـــة الصرف الصحـــي عدد   •
2 بطاقـــة (100000) م3/ يـــوم (أنجـــز عـــام 2013)، تنفيـــذ الخطـــوط الرئيســـية لربـــط حـــي الربيـــع وتونـــس مع 
تنفيـــذ محطة ضخ رئيســـيةعدد /1 انجزعام 2013 ، تحســـين وتوســـيع شـــبكات الصرف الصحـــي ومياه األمطار 
للمناطـــق القديمـــة لمدينـــة بغـــداد وتجديد الشـــبكات القديمة ومحطـــات الضـــخ التابعة لها لعـــدة قطاعات 
فـــي مدينـــة بغداد  ، كما تم تنفيذ الخطوط الرئيســـية التي ســـتربط على الخط الشـــمالي الشـــرقي مع محطة 
ضـــخ رئيســـية واحـــدة وذلك عام 2014 ، تنفيذ الخط الرئيســـي النأقل لشـــارع القدس مـــع محطة ضخ عمودية 
واحدة كما تمت خالل نفس المدة المباشـــرة بمشـــروع تنفيذ خط المجاري الرئيســـي المكمل لشـــارع القدس 

مـــن تقاطـــع 83 إلـــى تقاطع نـــادي النفط بلغت نســـبة تنفيـــذه  75 % وبطاقـــة 3.14 م³ / ثانية.

بلغـــت نســـبة المخدوميـــن بشـــبكات الصـــرف الصحي فـــي محافظة بغـــداد (أمانة بغـــداد والمحافظـــة) لغاية   •
نهايـــة عـــام 2016 بحـــدود 75.9 % وأن 24.1 % غيـــر مخـــدوم بضمنـــه العديـــد مـــن المناطـــق غيرالســـكنية  

واالراضـــي الزراعيـــة.

•  تـــم انجـــاز ثالثة مشـــاريع للصرف الصحي فـــي المحافظات ، كما ان هناك ثمانية مشـــاريع تمت المباشـــرة بها 
فـــي مختلـــف المحافظـــات خالل مـــدة الخطة . ومـــازال هنالك عجـــز في نســـبة المخدومين بشـــبكات الصرف 
الصحـــي فـــي المحافظـــات عدا بغـــداد، إذ بلغت نســـبة اجمالي الســـكان المخدومين بشـــبكات الصرف الصحي 
28.4 % فقـــط . أمـــا نســـبة المخدوميـــن بشـــبكة ميـــاه األمطـــار فهـــي  32.9 % . وتعـــد محافظـــة ديإلى أقل 
محافظة مشـــمولة بشـــبكات الصرف الصحي ، إذ بلغت نســـبة الســـكان المخدومين بشـــبكات الصرف الصحي  
1.8 % فقط وشـــبكات األمطار 12 % ، في حين تعد محافظة ميســـان أكثر المحافظات المشـــمولة بشـــبكات 
الصـــرف الصحـــي وشـــبكات األمطـــار إذ بلغـــت نســـبة الســـكان المخدوميـــن بشـــبكات الصـــرف الصحـــي 89 % 
وشـــبكات األمطـــار 72.5 % . أمـــا أقل المحافظات المشـــمولة بشـــبكات مياه األمطار فهـــي محافظة بابل إذ 

بلغـــت نســـبة الســـكان المخدومين بشـــبكة مياه األمطـــار 2.9 % فقط.
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ومـــن متابعـــة مؤشـــرات االنجـــاز لهذا النشـــاط نجد انـــه مازالت نســـبة المخدوميـــن بشـــبكات المياه العادمـــة ومياه 
األمطار تشـــكل نســـب متدنية،والزالت كميات كبيرة من المياه العادمة تلقى في االنهر والجداول التي يســـتخدمها 
ســـكان القـــرى واالرياف غير المخدومين بشـــبكات المياه الصالحة للشـــرب مـــا يؤدي إلى انتشـــار العديد من االمراض 
الخطرة . ويعود ضعف األنجاز لهذا النشـــاط إلى التوســـع الكبير في الســـكان مع تقادم عمر شـــبكات الصرف الصحي 
وقلـــة الخطـــوط النأقلـــة الرئيســـية ممـــاأدى إلـــى الضغـــط على الخطـــوط القديمـــة وضعـــف االدامة لها مـــا انعكس 
علـــى كفـــاءة أدائهـــا والنضوحـــات الناتجـــة عنهـــا وتأثير ذلـــك في شـــبكات المياه فضالً  عـــن عدم وجود تطـــور مماثل 
لشـــبكات الميـــاه والمجـــاري لقلـــة التخصيصـــات المرصودة لهـــذا الغرض خـــالل مدة الخطـــة وكذلك لضعـــف انتاجية 

العامة. النفقة 

سادسا ً: الثقافة والسياحة واآلثار 

إهتمـــت خطـــة التنميـــة  2013 - 2017 بهـــذا النشـــاط الحيـــوي واعتبـــرت الســـياحة قطبـــاً  تنمويـــاً  مهمـــاً  لتنويع 
االقتصـــاد العراقـــي . أن مـــن ابـــرز مؤشـــرات األداء التنمـــوي لهـــذا النشـــاط هي : 

• إرتفـــع عـــدد الـــزوار الوافديـــن إلى العراق للســـياحة الدينية مـــن 904.7  الف زائـــر عام 2014 إلـــى 1.052 مليون 
زائـــر عـــام 2016 وبمعـــدل نمو بلـــغ 7.8 % ســـنويا، وذلك لالهتمـــام الكبير في الســـياحة الدينية فـــي العراق . 

• إرتفـــع عـــدد الوافديـــن للزيـــارة الســـياحية الثقافية من 27 الف ســـائح عـــام 2014 إلى 78 الف ســـائح عام 2016 
وبمعـــدل نمـــو ســـنوي بلـــغ 70 % ، مـــا أدى إلى ارتفاع ايرادات النشـــاط الســـياحي الثقافي مـــن 218.4 مليون 

دينـــار عـــام 2014  إلـــى 286.6 مليون دينـــار عام 2015 وبزيـــادة بلغت 31.2 %

• إرتفعـــت ايـــرادات النشـــاط التجـــاري للنشـــاط الســـياحي مـــن 10.4 مليون دينـــار عـــام 2014 لتصل إلـــى 17.047 
مليـــون دينار عـــام 2016.

• لـــم يحـــدث تغيير يذكر في المرافق الســـياحية (جزر ومدن ســـياحية) فقـــد بقي عددها 12 مرفقًا ســـياحيًا لعامي 
 . 2015 ، 2014

8. التنمية البشرية واالجتماعية: 

يعتبـــر هـــذا المحـــور مرتكزاً  أساســـياً  فـــي خطة التنميـــة الوطنية طالمـــا أن مضمـــون التنمية البشـــرية قائم على 
أســـاس تطويـــر قـــدرات النـــاس إلـــى أقصى حـــد ممكن عن طريـــق التعليـــم وتمكينهم مـــن االرتقـــاء بقدراتهم عن 

طريـــق توفيـــر مســـتوى الئق مـــن الخدمـــات الصحيـــة وتوظيفها أفضـــل توظيف في جميع األنشـــطة. 

أ- التنمية البشرية

1- التعليم : 

تضمنـــت خطـــة 2013 - 2017 أهدافـــًا لقطـــاع التعليـــم منهـــا: فـــرص تعليـــم للجميع تؤمـــن متطلبات ســـوق العمل 
واقتصـــاد المعرفـــة وتعـــزز قيـــم المواطنـــة. كما وضعـــت الخطـــة مجموعة من األهـــداف الكميـــة المتعلقـــة بزيادة 
نســـب االلتحـــاق بمختلف مســـتويات التعليم، فضالً  عن زيادة إســـهام القطاع الخاص في توفير فـــرص التعليم العام 
والعالـــي، فضـــالً  عـــن مجموعة مـــن األهداف النوعيـــة لالرتقاء بمكانـــة التعليم والحـــد من التســـرب ومناهج جديدة 

لرعايـــة االبـــداع واالبتـــكار والنهـــوض بالجامعات بما ينســـجم ومتطلبـــات اقتصاد المعرفـــة. وغير ذلك مـــن أهداف.

ومن متابعة االداء التنموي خالل مدة الخطة نجد ما يلي :

بلـــغ عـــدد األبنيـــة المتضـــررة لغايـــة عـــام 2016 من جـــراء العمليـــات اإلرهابيـــة 1392 بنايـــة منهـــا 1160 بناية   •
متضـــررة كليـــا  أكثـــر من 40 % و 232 بناية متضـــررة جزئيًا وفقًا الحصائية وزارة التربيـــة. من كل ذلك فان العجز 
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فـــي األبنية المدرســـية بدون األبنية قيد االنشـــاء، ومـــع األخذ باالعتبـــار األبنية المتضررة بلغـــت 8160 بناية ، 
مـــا عمق مـــن الفجوة فـــي عدد المـــدارس بين ماهـــو قائم فعـــًال وبين الحاجـــة الفعلية.

تراوحـــت نســـب االلتحـــاق الصافي في رياض األطفال طـــوال مدة الخطة بيـــن 12-13 % مقارنة بهدف الخطة   •
.% 15 البالغ 

إرتفعت نسبة التسرب في التعليم االبتدائي من 1.8 % عام 2013 لتبلغ 2.3 % عام 2016 .  •

إرتفـــاع فـــي أعـــداد الهيئـــة التعليمية للمرحلـــة االبتدائية مـــن 223310 معلم عام 2014 إلـــى 247919 معلم   •
عـــام 2015 وبنســـة ارتفـــاع بلغـــت 11 % . كمـــازادت أعـــداد الهيئـــة التعليمية للمرحلـــة الثانوية مـــن 128667 

مـــدرس عـــام 2014 إلـــى 141300 مـــدرس عام 2015 وبنســـبة بلغـــت 9.8 % .

2- الصحة : 

وضعـــت خطـــة التنميـــة 2013 – 2017  مجموعـــة مـــن األهـــداف منهـــا : زيـــادة نطـــاق تغطية الخدمـــات الصحية 
وتحســـين نوعيتهـــا ، مواكبـــة التطـــورات العلميـــة فـــي المجـــال الصحـــي ، الوقاية أوالً  ، تحســـين خدمـــات الصحة 

االنجابيـــة ، تعزيـــز دور القطـــاع الخاص . 

انخفـــض مؤشـــر قيمة الخدمة الصحية بســـبب الوضـــع االمني في بعض المحافظات وخروج مستشـــفيات عن   •
الخدمـــة .امـــا المستشـــفيات االهلية فقد شـــهدت ارتفاعـــًا ملحوظـــًا إذ ازداد عدد المستشـــفيات األهلية من 

111 مستشـــفى عـــام 2014  ليبلغ 121 مستشـــفى عام 2016.

انخفـــض معـــدل (طبيـــب / ســـكان) لكل 1000 نســـمة من 0.74 عـــام 2013 ليصـــل إلى 0.72  عـــام 2015 في   •
حيـــن بلـــغ المخطـــط 0.76 لعام 2015 ، فيما ارتفع معدل (طبيب أســـنان / ســـكان) لكل 1000 نســـمة من 0.2 
عـــام 2013 لتصـــل إلـــى 0.22  عـــام 2015 وهو أعلـــى بقليل من المخطط لعـــام 2015 والبالـــغ 0.2. أما معدل 
(صيدلـــي / ســـكان) لكل 1000 نســـمة فقد ارتفع مـــن 0.23 عام 2013 لتصل إلى 0.26 عـــام 2015 وهو أعلى 

مـــن الهدف المخطـــط والبالغ 0.23 .

إرتفـــع معـــدل ذوي المهـــن الصحيـــة /1000 نســـمة مـــن 1.9 عـــام 2013 إلـــى 2 عـــام 2015 وهـــو أعلـــى من   •
المخطـــط والبالـــغ 1.9 ، فيمـــا اســـتقر معـــدل كادر تمريضـــي / طبيـــب عند مســـتوى 2.2 خالل عامـــي 2013 ، 

2015 وهـــو أقـــل مـــن المخطـــط والبالـــغ 2.8 .

ضآلـــة عدد المستشـــفيات فـــي المناطق الريفية 12 مستشـــفى إذ لم يـــزد العدد عن 12 مستشـــفى لألعوام   •
2014 ، 2015 ، كمـــا انخفـــض عـــدد المراكـــز الصحيـــة فـــي المناطق الريفية مـــن 1403 مركز صحـــي عام 2014  

إلـــى 1350 مركز صحي عـــام 2015 . 

إرتفـــع معـــدل وفيـــات األطفال الرضع لـــكل 1000 والدة حية مـــن 13.2 عام 2013 إلى 14.4 عـــام 2016 (عدا   •
اإلقليـــم واألنبـــار ) وهـــو أقـــل من المعـــدل المســـتهدف والبالغ 19 حالة وفـــاة لـــكل 1000 والدة حية.

إرتفعـــت وفيـــات األطفال دون الخامســـة لـــكل 1000 والدة حية مـــن 22.5 عام 2013 لتبلـــغ 22.7 عام 2016   •
وهـــو أقل مـــن المعدل المســـتهدف والبالـــغ 25 حالة. 

إرتفعت نسبة وفيات األمهات / 100000 والدة حية من 30.1 عام 2014 لتبلغ 32 عام 2015 .   •

3- النوع االجتماعي

تضمنـــت خطـــة التنمية الوطنية 2013-2017 مجموعـــة أهداف هي: إدماج النوع االجتماعـــي في عملية التنمية 
، وتمكين المرأة ، تعزيز فرص المشـــاركة السياســـية واالقتصادية للمرأة 

إرتفـــع مؤشـــر نســـبة الوالدات التي تجري باشـــراف موظفي الصحـــة من 87.7 % عام 2013 إلـــى 93.9 % عام   •
 . 2016
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انخفـــض معـــدل الوفيات المبكـــرة باألمراض غير االنتقالية الرئيســـية للنســـاء للفئة العمرية أقل من 70 ســـنة   •
مـــن الوفيـــات الكليـــة لجميـــع األســـباب ولألعمار كافـــة من 48.4 حالـــة وفاة امـــرأة لكل 100000 نســـمة من 

الســـكان عـــام 2013 لتصـــل إلـــى 41 حالة في عـــام 2015 .

تدنـــي نســـبة التحـــاق لألناث في المراحل الدراســـية كافة  فضًال عن زيادة نســـبة التســـرب للبنـــات من المراحل   •
الدراســـية مقارنـــة  بالبنين خالل مـــدة الخطة. 

إرتفـــع معـــدل االلتحـــاق الجامعـــي للذكـــور واالناث اال ان هـــذا المعدل بالنســـبة للذكور كان أعلـــى . ففي حين   •
إرتفـــع معـــدل االلتحـــاق الجامعـــي للذكور مـــن 15.5 عـــام 2011 إلى 20.2 عـــام 2015.

ان نســـبة مشـــاركة النســـاء في المناصـــب االدارية في عـــام 2015  مقارنـــة بالرجال بلغت على مســـتوى مدير   •
عـــام 9.69 % . أمـــا علـــى مســـتوى وكيـــل وزارة فقـــد بلغـــت 2.56 %. كمـــا تدنت حصة النســـاء مـــن المناصب 

الوزاريـــة مـــن 6 وزيـــرات عام 2004 إلـــى وزيرتين عـــام 2016. 

بلغـــت النســـاء العامـــالت في القطـــاع الخاص إلى اجمالي النســـاء العامـــالت 32 % عـــام 2012 وقد انخفضت   •
هـــذه النســـبة إلـــى 29 % عـــام 2014 . أمـــا في القطـــاع الحكومي والعام فقد بلغت نســـبة النســـاء العامالت 
إلى النســـاء النشـــطات اقتصاديا 41 % عام 2012 وقد إرتفعت هذه النســـبة إلى 46 % عام 2014 وهذا يدل 

علـــى أن التوجـــه العام لعمل المـــرأة هو في القطـــاع العام.

إرتفع عدد النساء اللواتي يترأسن أسر من 10.2 % عام 2013 إلى 10.5 % عام 2016.  •

انخفضـــت حـــاالت الـــزواج خـــالل مـــدة 2013 – 2016 بنســـبة 2 % ، كمـــا ارتفعت حـــاالت الطالق خـــالل المدة   •
ذاتهـــا بنســـبة 0.6 %.

4 - الشباب

وضعـــت خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2013-2017 مجموعة اهـــداف  لفئة الشـــباب وهي : تمكين الشـــباب ، تحقيق 
خفـــض حقيقـــي لبطالـــة الشـــباب ، تنميـــة قيـــم المواطنـــة واالنتمـــاء وتعزيزهـــا، الرياضـــة للجميـــع .  فيمـــا يتعلق 

بالتعليـــم فقـــد تحقق مـــا يلي :

إرتفـــع معـــدل التحـــاق الفئـــة العمريـــة 15 – 17 ســـنة مـــن 24 % فـــي العـــام الدراســـي 2012-2013 إلـــى 29   •
  .  2016-2015 الدراســـي  %للعـــام 

إرتفعـــت نســـبة التســـرب  للمرحلة المتوســـطة  مـــن 2.2 % للعـــام الدراســـي 2012 - 2013 إلـــى8.1 % للعام   •
الدراســـي 2015 - 2016  بالنســـبة لالنـــاث ، فـــي حيـــن زادت عنـــد الذكـــور مـــن 3.7 % إلـــى 4.9 % للســـنتين ذاتهمـــا. 

إرتفعت نســـبة التســـرب على صعيد الدراســـة االعدادية من 1.5 %خالل العام الدراســـي 2012-2013 إلى 1.9   •
% خـــالل العـــام الدراســـي 2015-2016 بالنســـبة للذكـــور ، في حين انخفضت النســـبة لألناث مـــن 2.6 % خالل 

العام الدراســـي 2012-2013 إلـــى 1.9 % خالل العام الدراســـي 2016-2015. 

انخفـــض عدد المســـجلين فـــي مرحلة التعليـــم المهني من 58689 للعـــام الدراســـي 2012 – 2013 ليصل إلى   •
51138 للعـــام الدراســـي 2015 – 2016 وبمعـــدل نمـــو بلغ -3.4 % ســـنويا.

انخفـــض عدد المســـجلين في المعاهد مـــن 20042 طالب وطالبة للعام الدراســـي 2012 - 2013 إلى 13631   •
طالـــب وطالبة للعام الدراســـي 2015 - 2016 .

إرتفعـــت نســـبة العاملين الشـــباب إلى النشـــطين اقتصادياً  في الحضـــر من 78.5 % عـــام 2012 لتبلغ 80.7 %   •
عـــام 2014 ، فـــي حيـــن انخفضت هذه النســـبة فـــي الريف خالل نفس المـــدة وذلك مـــن 87.6 % إلى 86.7 % 

نتيجـــةً  لضيـــق نطاق العمل فـــي األرياف .

إرتفعـــت نســـبة العاملين الشـــباب إلى النشـــطين اقتصاديـــًا في القطاع الخـــاص من 55.3 % عـــام 2012 لتبلغ   •
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57.3 % عـــام 2014 . فـــي حين بلغت هذه النســـبة للقطـــاع الحكومي 21.8 % عـــام 2012 وقد انخفضت في 
عـــام 2014 إلى 21.7 %.

إرتفع عدد منتديات الشباب من 132 منتدى عام 2013 وقد وصل إلى 190 منتدى عام 2016.   •

إرتفـــع مؤشـــر التوســـع في بنـــاء وتأهيـــل المراكـــز الترفيهيـــة والرياضيـــة  ، والذي يشـــمل بنى تحتية للشـــباب   •
وقاعـــات خماســـية فضـــالً  عن قاعـــات ثقافية من 1434 مركـــزا ترفيهيـــا ورياضيا عام 2013 ليصـــل إلى 1447 
مركـــزا عـــام 2016 . كمـــا إرتفع عدد المشـــاركين في البرامـــج الرياضية من 53000 مشـــارك عـــام 2012 ليصل 
إلـــى 87430 مشـــارك عـــام 2016 . مـــن جانب آخـــر فقد إرتفع عدد المشـــاركين فـــي البرامج الفنيـــة والثقافية 

مـــن 31000 مشـــارك عـــام 2012 ليصل إلى 76504 مشـــارك عـــام 2016 . 

ب- الفئات الهشة :

تضمنـــت الخطـــة 2013-2017 أهـــداف للتنمية اإلجتماعية منها : مجتمع رعاية متماســـك ومنجز ، تعزيز فرص   
العدالـــة واالنصاف من خالل شـــبكة حماية كفـــوءة وفعالة ، إدماج المعاقين في المجتمـــع وتمكينهم ، تعزيز 
دور المنظمـــات االنســـانية والخيريـــة فـــي توفيـــر الخدمـــات االجتماعيـــة ، متابعة شـــؤون الهجـــرة والمهجرين 

قســـرًا . لقـــد كان المنجـــز من أهـــداف خطة التنمية خـــالل مدة الخطـــة ما يلي : 

إرتفـــع عدد وحدات الرعايـــة اإلجتماعية بمختلف أصنافها ( دور الدولة لرعاية األحداث والبنات ودور المســـنين   •
والمقعديـــن ودور الحنـــان للعاجزيـــن كليـــاً  ودور رعاية المعوقين ) من 96 وحدة عـــام 2013 إلى 98 وحدة عام 
2016 وذلـــك لزيـــادة عـــدد دور المســـنين مـــن 10 دور عـــام 2013 إلـــى 12 دارًا عـــام 2016، وهـــو دون العـــدد 
المســـتهدف فـــي الخطة والبالغ 15 دارًا عـــام 2017. وزيادة عدد دور رعاية المعوقين مـــن 62 دارًا عام 2013 
إلـــى 63 دارًا عـــام 2016 . كمـــا انخفـــض عـــدد الموجودين فـــي هذه الوحدات مـــن 4647 إلى 4313 مســـتفيد 

خالل نفـــس المدة . 

إرتفـــع عـــدد المســـتفيدين من االنـــاث والذكور من رواتب شـــبكة الحمايـــة االجتماعية من 878507 مســـتفيد   •
عـــام 2013 إلـــى 905773 مســـتفيد عـــام 2016 . فـــي حيـــن انخفضـــت المبالـــغ المصروفـــة لشـــبكة الرعايـــة 

االجتماعيـــة مـــن 2.6 مليـــار دينـــار عـــام 2013 لتصـــل إلـــى 1.1 مليـــار دينار عـــام 2016 . 

إرتفـــع مؤشـــر (المســـتفيدين بأجر / الـــورش المحميـــة والجمعيات التعاونية) مـــن 20.6 عـــام 2014 ليصل إلى   •
22.4 عـــام 2015 . 

9. االستدامة البيئية
تضمنـــت خطـــة التنميـــة 2013-2017 فـــي هـــذا اإلطار مجموعـــة اهـــداف كان من أهمهـــا: حماية نوعيـــة الهواء 
وتحســـينه، حمايـــة نوعيـــة المياه وتحســـينها، الحد من تدهـــور األراضي ومكافحـــة التصحر، تطويـــر منظومة إدارة 

المخلفات وتحســـينها، الحـــد من التلوث االشـــعاعي.

زيـــادة الغازات الدفيئة بســـبب زيادة انبعاثات غـــاز الميثان من P.P.M 1.621 عـــام 2014 إلى P.P.M 1.758 عام   •
2015 كمـــا إزداد تركيـــز الملوثـــات فـــي الهواء حيـــث ازداد تركيز الغبار من 18 غم / م² / شـــهر عـــام 2014 إلى 
19.6 غـــم / م² / شـــهر عـــام 2015 . كما اســـتمرت الدقائق العالقة في الهواء فـــوق المحدد الوطني المقترح 

والبالـــغ 350 مايكروغرام / م³ .     

مـــازال العـــراق يعانـــي مـــن  مشـــكلة رداءة نوعيـــة الميـــاه نتيجـــة لتصريف ميـــاه الصـــرف الصحي اليهـــا ( قدم   •
محطـــات الصـــرف الصحي وعـــدم كفائتها، وقلـــة الطاقة اإلســـتيعابية ) وميـــاه المبازل ( بـــدون معالجة لهذه 

الميـــاه)، إضافـــة إلـــى ميـــاه المصانع التي تعـــاد إلـــى األنهر بـــدون معالجة.

ال تـــزال أســـاليب إدارة المخلفـــات الصلبـــة قديمة جداً ، فضالعن كـــون خدمة رفع النفايـــات الصلبة في العراق   •
تقتصرعلـــى ســـكان المناطـــق الحضرية كـــون المؤسســـات البلدية غير مســـؤولة عن تقديم الخدمـــة للمناطق 
الريفيـــة خـــارج حـــدود التصميم األســـاس للبلديـــة وذلك بموجـــب قانـــون ادارة البلدية ذي الرقم (165) لســـنة 

.1964

األداء التنموي الفصل االول



42

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

ال يـــزال العـــراق يعانـــي من تراكـــم المخلفات الخطـــرة ، اذ بلغت كميـــة المخلفات الخطرة التي تـــم جمعها من   •
قبـــل المؤسســـات البلديـــة من المؤسســـات الصحية والصناعية والزراعية ومؤسســـات اخرى في ســـنة 2010 
بحـــدود 42591 كغـــم / يـــوم علـــى مســـتوى العراق.اما في ســـنة 2015 فقد بلغـــت 56498 كغـــم/ يوم عدا 

محافظتـــي نينوى واألنبار بســـبب تدهـــور األوضـــاع األمنية فيها.

10. الحكم الرشيد

يمكن رصد األداء التنموي في هذا اإلطار في عدد من المؤشرات الرئيسة وكما يلي :

1- في مجال تحديث القطاع العام 

أظهـــرت نتائج مســـح الجهاز المركـــزي لألحصاء لعـــام 2015 المتضمن تقييم الجاهزية األلكترونية لمؤسســـات   •
الدولة ان نســـبة إســـتخدام االســـتمارة االلكترونية في العمل المؤسســـي بلغت 21 % وما زال العمل الورقي 
يشـــكل النســـبة األكبـــر من العمل وبنســـبة 77 %، كما اظهـــرت البيانات ان نســـبة 66 % من مجمـــوع الجهات 
المشـــمولة يتوفـــر لديها تشـــكيل إلدارة تكنولوجيا المعلومات وان نســـبة االنظمة االلكترونيـــة العاملة على 
مســـتوى التشـــكيالت بلغـــت 67 % وهي نســـبة جيـــدة على مســـتوى جميع الجهـــات الحكومية، أمـــا الجهات 
غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة فكانـــت نســـبتها هـــي األعلى وبلغـــت 92 %.  اما نســـبة فاعليـــة شـــبكات البيانات على 

المســـتوى الكلي بلغت 42 %.

ان مســـتوى الخدمـــات التـــي تقـــدم بشـــكل الكترونـــي ال تزال محـــدودة جـــدًا  قياســـا بالخدمـــات اليدوية التي   •
تقـــدم من قبل مؤسســـات الدولـــة، فعلى الرغم من نجـــاح بعض المؤسســـات في تقديم الخدمـــات الكترونيا 
اال انهـــا مازالـــت دون مســـتوى طمـــوح المواطن، ومن هـــذه الخدمات : مشـــروع البطاقة الوطنيـــة الموحدة 
واصـــدار البطاقـــة الشـــخصية للمواطنين، تســـجيل المركبـــات واجازات الســـوق، حكومة المواطـــن االلكترونية 

تـــداول شـــكاوى وطلبـــات المواطنيـــن الكترونيًا بيـــن مؤسســـات الدولة كافـــة والجهات التي تشـــترك بها.

2- في مجال النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد 

قامـــت الحكومـــات منـــذ 2003 بدعم بنـــاء قدرات هيئـــة النزاهة، وديـــوان الرقابـــة المالية، ومكاتـــب المفتش   •
العـــام، ومكتـــب منســـق رئيـــس الـــوزراء للشـــؤون الرقابيـــة والمجلـــس المشـــترك لمكافحـــة الفســـاد، وأصبح 
العراق عضوا مرشـــحا في مبادرة شـــفافية الصناعات اإلســـتخراجية. وفي هذا الســـياق وســـعت الحكومة من 
نطـــاق االفصـــاح العام، حيث يقـــوم مجلس النواب ولجـــان النزاهـــة الحكومية بعمل مراجعات عامة للســـلطة 
التنفيذيـــة. فضـــًال عـــن الدورالـــذي يقوم بـــه ديـــوان الرقابـــة المالية ومكاتـــب المفتشـــين العمومييـــن. اال ان 
العـــراق يعانـــي مـــن عـــدم وجـــود معيار وطني لتحديد مؤشـــر الفســـاد الـــذي على اساســـه يتم تقييـــم الواقع 

الحالي. 

علـــى الرغـــم من إطالق إســـتراتيجية مكافحـــة الفســـاد 2010 - 2014  اال ان اإلســـتراتيجية الوطنية لمكافحة   •
الفســـاد للســـنوات مـــن 2016 - 2020 لـــم تقر لحـــد االن .

فيمـــا يخـــص كشـــف الذمـــم المالية فال يتوفـــر لدى هيـــأة النزاهة العـــدد الكلـــي المفترض شـــمولهم بتقديم   •
كشـــف الذمـــة الماليـــة، ويتوفر فقط عدد الذين أفصحـــوا عن ذممهم المالية إذ بلـــغ عددهم 21072 في عام 

2015 وبالنتيجـــة اليمكـــن معرفة نســـبة المفصحين عـــن ذممهم .

لـــم يحقـــق العـــراق خـــالل مدة الخطـــة انجازاً  متميـــزاً  في مجـــال مكافحة الفســـاد من منظور دولـــي ، فوفقًا   •
لمؤشـــر مدركات الفســـاد الذي تنشـــره منظمة الشـــفافية الدولية ، فقد إســـتقر العراق خالل المدة 2013 - 
2015 علـــى المســـتوى 16 ثم ارتفع إلى المســـتوى 17 خالل عـــام 2016 إذ إحتل المرتبـــة 166 من 167 دولة 

شـــملها المؤشـــر ، مـــا يعنـــي أن العراق ما زال فـــي ذيل القائمة وفقاً  لمؤشـــر مدركات الفســـاد . 

األداء التنموي الفصل االول



43

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

3- في مجال حكم القانون وحقوق االنسان والنفاذ إلى العدالة 

إرتفـــاع معـــدالت االنتهاكات ضد االطفـــال، ومن اهم تلـــك االنتهاكات (تجنيـــد األطفال، انتهـــاكات الجماعات   •
اإلرهابيـــة ضـــد األطفـــال، األطفال االيتـــام، الوضع الصحي والتغـــذوي لألطفال، التهرب من المـــدارس، أطفال 
الشـــوارع، األطفـــال في نزاع مع القانـــون) . إذ بلغ عدد األطفال المجندين من قبـــل الجماعات اإلرهابية 1500 

طفـــل في محافظة نينـــوى وحدها.

•  ان نســـبة األطفـــال الذيـــن انخرطـــوا بالعمالـــة ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم 6 - 14 ســـنة، بلغـــت 3.5 % مـــن عـــدد 
األطفـــال ضمـــن هـــذه الفئـــة العمريـــة . كمـــا أن الواقع يشـــير إلـــى وجـــود 5.4 %، وهنـــاك  مليون طفـــل يتيم 
تجبرهـــم الظـــروف القاهـــرة على العمل. وقد أشـــار التقرير إلى نســـبة 70 % مـــن األطفال النازحيـــن قد فاتهم 
عـــام دراســـي كامـــل. كما بلغ عـــدد النازحين من األطفال 1.6 مليون طفل وبنســـبة 50 % مـــن المجموع الكلي 

لعـــدد النازحيـــن والبالـــغ 3.2 مليون نازح عـــام 2014 .

11. التنمية المكانية 

تضمنـــت خطـــة التنميـــة 2013-2017 فـــي هذا اإلطار عـــددًا من األهداف أهمهـــا: تقليل التبايـــن المكاني بين   
المحافظـــات، تقليـــل التفـــاوت الحضـــاري بيـــن المناطق الحضريـــة والريفيـــة ، تكامـــل أنظمة النقـــل المختلفة 
، تعزيـــز المشـــاركة والالمركزيـــة فـــي إدارة التنميـــة ، معالجة مشـــكلة العشـــوائيات ، تفعيـــل اإلدارة الحضرية 

وتنظيـــم المدن . 

اليـــزال هنالـــك تفـــاوت فـــي توزيـــع اإلشـــباع فـــي ميـــدان الدخـــول علـــى مســـتوى المحافظـــات حيـــث نالحظ   •
محافظة بغداد شـــكلت أعلى نســـبة لدخل الفرد الشـــهري والذي بلغ 426.8 ألف دينار / شـــهريًا لعام 2014، 
والمصـــدر الرئيســـي للدخـــل متأتـــي من اإلجـــور والرواتـــب وبنســـبة 49.2 %، وأقل مصـــدر متأتي مـــن الدخول 
التحويليـــة االخـــرى وبنســـبة 5.4 % مـــن الدخـــل الكلـــي. في حيـــن كانت محافظـــة المثنى األقل في متوســـط 
دخـــل الفـــرد الشـــهري إذ بلغ 170.1 ألـــف دينار، والمصدر الرئيســـي للدخل متأتي من اإلجور والرواتب وبنســـبة 

59.3 %، وأقـــل مصـــدر متأتـــي مـــن الرواتـــب االجتماعية وبنســـبة 6.5 % من الدخـــل الكلي.

ان النســـبة المئويـــة للوحدات الســـكنية المرتبطة بالشـــبكة العامة للماء بلغـــت 89.8 %، اي أن هناك 10.2 %   •
مـــن األســـر تعاني حرمانا في هذا المؤشـــر على مســـتوى العراق مســـجلة تقدمـــًا إيجابيًا موازنـــة بالعام 2012 
إذ بلغت نســـبة األســـر المحرومة 13.8 % . كما ان  أعلى نســـب لحرمان األســـر ســـجلت في محافظتي ذي قار 
والمثنـــى 29.2 % و 21.2 % علـــى التوالـــي ، بالمقابل ســـجلت النجف وكركوك أقل نســـب حرمان تراوحت بين 

3.5 % و 2.5 % علـــى التوالـــي وهي أقل من المســـتوى الوطني .

تشـــير اإلحصائيـــات لعـــام 2015 إلـــى أن نســـبة الســـكان المخدوميـــن بخدمات الصـــرف الصحي على مســـتوى   •
العراق هي 83.7 % (عدا محافظتي األنبار ونينوى ) . وان أعلى نســـبة للســـكان المخدومين بشـــبكة المجاري 

فـــي محافظـــات بغداد (أمانـــة بغداد)، ميســـان ، النجف. 

هنـــاك تبايـــن في نصيـــب الفرد من الكهرباء ميكاواط.ســـاعة / ســـنة بحســـب المحافظات لعـــام 2015 ،إذ بلغ   •
أعلـــى معـــدل لنصيـــب الفـــرد فـــي محافظة البصـــرة 2.75 ميكاواط.ســـاعة/ ســـنة وأدنـــى نصيب للفرد ســـجل 
فـــي محافظـــة صـــالح الديـــن إذ بلـــغ  0.15 وتتبايـــن باقـــي المحافظـــات فيمـــا بينهـــا بنســـب متقاربـــة . تعتبـــر 
األســـرة محرومـــة إذا كانـــت ال تحصـــل على الكهربـــاء من الشـــبكة العامة. وأظهـــرت نتائج المســـح اإلجتماعي 
واالقتصادي 2014 وجود انخفاض بنســـبة األســـر المحرومة من اإلتصال بشـــبكة الكهرباء الوطنية عن مســـح 
عـــام 2012 بنســـبة 0.57 %. ولوحـــظ وجـــود تباين قليل نســـبيا بين المحافظات بصدد نســـب األســـرالمحرومة 
مـــن االتصال بشـــبكة الكهرباء الوطنية لعـــام 2014، حيث تصدرت بغداد المحافظات من حيث الحرمان لألســـر 
لهذا المؤشـــر بنســـبة 0.5 % من مجموع األســـرللمحافظة، وســـجلت محافظات ميسان ،واســـط ،كربالء عدم 
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وجـــود نســـب حرمـــان تذكر لهذا المؤشـــر. وســـجل الريـــف وجود نســـب حرمان لهذا المؤشـــرعن الحضـــر 0.7 % 
.% 0.2 مقابل 

أظهرت نتائج المســـح 2014 تراجع بمؤشـــر وســـيلة التخلص من النفايات وبنســـبة6.9 % عن ســـنة 2012 على   •
مســـتوى العـــراق ، مـــع وجـــود تباين بالحرمـــان من هذا المؤشـــر بيـــن المحافظات، إذ ســـجلت النجـــف وديإلى 
نســـب األســـر األكثـــر حرمانـــًا لهـــذا المؤشـــر 59.1 %، 58.8%، ولوحـــظ وجود تفاوت كبيـــر بالحرمـــان بين الريف 

والحضـــر 83.6 % و 22.7 % تباعـــا .

من خالل دراســـة توزيـــع تخصيصات البرنامج اإلســـتثماري لتنمية االقاليم (المشـــاريع التنمويـــة للمحافظات)،   •
نجـــد بـــأن محافظة البصـــرة جاءت بالمرتبة األولـــى بحدود 23 % مـــن إجمالي تخصيصات البرنامج اإلســـتثماري 
للمحافظـــات تليهـــا محافظـــة بغداد بالمرتبة الثانية وبنســـبة 18 % ثم محافظة نينوى بحـــدود 14 % ثم بقية 

المحافظات األخـــرى لعام 2013. 

وفـــي عـــام 2014 جـــاءت محافظة البصـــرة بالمرتبة االولـــى أيضا وبنســـبة  25 % من إجمالي تخصيصـــات البرنامج 
االســـتثماري للمحافظـــات تليهـــا محافظـــة بغداد بالمرتبـــة الثانية وبنســـبة 20 % ثم محافظـــة نينوى بحدود   
9 % ثـــم بقيـــة المحافظـــات االخـــرى. وفي عـــام 2015 نجد بـــأن محافظة البصـــرة أيضا جـــاءت بالمرتبة االولى 
وبنســـبة 24 % مـــن إجمالـــي تخصيصـــات البرنامـــج اإلســـتثماري للمحافظـــات تليهـــا محافظة بغـــداد بالمرتبة 
الثانيـــة وبنســـبة 18.6 % ثـــم بقيـــة المحافظـــات االخـــرى، ما يـــدل ذلك علـــى آلية توزيـــع تخصيصـــات البرنامج 
اإلســـتثماري للمحافظات من خالل اعتماده على النسب الســـكانية للمحافظات وعلى تخصيصات البترودوالر 

لذلـــك جـــاءت محافظة البصـــرة بالمرتبة األولى وللســـنوات الثـــالث (2013و2014و2015).

أظهرت مؤشـــرات مســـح األمـــن الغذائي لعام  2016 وجـــود تباين بين المناطق الحضريـــة والريفية في معدل   •
البطالـــة إذ بلـــغ فـــي المناطـــق الحضريـــة 11.5 % والريفيـــة 8.8 % على مســـتوى العـــراق ، وكان أعلى معدل 
للبطالـــة للســـكان الحضـــر في محافظـــة ميســـان وبنســـبة 20.2 % ، وأعلى معـــدل بطالة للســـكان الريف في 
محافظـــة المثنـــى 19 % . كمـــا ظهـــر تبايـــن مكانـــي للمعـــدل بين المناطـــق الحضريـــة والريفية على مســـتوى 
المحافظـــات ممـــا يتطلـــب إيجـــاد فـــرص العمل فـــي المناطق الحضريـــة والريفية لخلـــق توازن تنمـــوي مكاني . 

ظهر ان هنالك تفاوتًا تنمويًا بين الحضر والريف في الخدمات والبنى التحتية، فهنالك ترٍد واضح في الخدمات   •
ومستوى البنى التحتية في المناطق الريفية بسبب كثرة عدد القرى وتبعثرها وقلة عدد السكان في بعضها 
ما يحول دون نشرالمشاريع التنموية بما يحقق الجدوى من انشائها فعلى سبيل المثال بلغت نسبة السكان 
المخدومين بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بحسب البيئة لعام 2015  على مستوى العراق 86.8 % وقد 
كانت النسبة في الحضر  91.4 % في حين كانت النسبة في الريف 75 % وأعلى نسبة سجلت في الحضر في 
كل من محافظات ديإلى وواسط  وأمانة بغداد إذ بلغت 100 % ، أما أقل نسبة في الحضر فكانت في أطراف 
بغداد والتي بلغت 44 % . اما في الريف فأن أعلى نسبة للمخدومين بالمياه سجلت في ريف ذي قار بنسبة 

93 % وأقل نسبة في ريف صالح الدين 55 %من إجمالي سكان الريف في العراق . 

ان أعلـــى عـــدد من المنشـــآت الصناعيـــة كان في محافظة بغداد والتـــي بلغت 4062 منشـــأة، وأدنى عدد كان   •
فـــي محافظـــة كركوك والتي بلغت 62 منشـــأة . كما كان أعلى عدد من المشـــتغلين هو فـــي محافظة بغداد 
إذ بلـــغ عـــدد المشـــتغلين 69239 عامـــًال فـــي حين كان أقل عـــدد من المشـــتغلين هو في محافظـــة الديوانية 
إذ بلـــغ العـــدد 5459 . كمـــا هيمنـــت محافظة بغداد على أعلى نســـبة مـــن الناتج الصناعـــي والبالغة 29.88 % 
فـــي حيـــن كانت أدنى نســـبة فـــي محافظـــة الديوانيـــة والبالغـــة 2.02 % ، وبالتالـــي لم يتحقق هـــدف الخطة 

والمتضمـــن  تقليـــل التباين المكاني بيـــن المحافظات.
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السكان بحسب العمر
ارتفع عدد الســـكان للفئة العمرية أقل من15 ســـنة من 13.9  مليون نســـمة أي مايعادل 39.5 %من مجموع   •

الســـكان عـــام2013  إلـــى 14.6 مليون نســـمة أي مايعادل 40.5 % من مجموع الســـكان عام2016 .

بلـــغ عدد الســـكان في ســـن العمل 15 - 64 ســـنة 20.2 مليون نســـمة لعـــام2013  وإرتفع هـــذا العدد ليكون   •
20.4 مليون نســـمة عـــام.2016 

بلـــغ عـــدد الســـكان الشـــباب الفئـــة العمريـــة 15 - 24 ســـنة (وهـــي الفئـــة المعرفة دوليـــًا) 7.2 مليون نســـمة   •
عـــام2016   فـــي حين إرتفع عدد الفئة العمرية 15 - 29 ســـنة (وهي فئة الشـــباب المحـــددة في تقرير التنمية 

البشـــرية الوطنـــي الثالـــث) ليصل إلى 9.9 مليون نســـمة عـــام 2016.

إرتفـــع عدد الســـكان كبار الســـن والمتمثلـــة بالفئة العمرية 65 فأكثـــر ليصل إلى 1.2 مليون نســـمة عام 2016   •
وبنســـبة قدرهـــا 2.9 % من اجمالي الســـكان للســـنة ذاتها.

السكان بحسب الجنس
تـــدل االحصـــاءات علـــى وجود تـــوازن ديمغرافي ما بيـــن الذكور واالناث لتســـجل تقديرات الســـكان لعام 2013   •

مـــا نســـبته 50.9 % للذكـــور مـــن اجمالي الســـكان مقابـــل 49.1 % لالنـــاث من اجمالي الســـكان .

ان نســـبة االنـــاث لعـــام 2016 وللفئـــة العمريـــة أقـــل مـــن 15 ســـنة بلغـــت نحـــو 48.5 % في حين تصل نســـبة   •
االنـــاث للفئـــة العمريـــة 15 - 64 ما يقـــارب 50 % أما الفئة العمرية الثالثة 65 ســـنة فأكثر فقد بلغت نســـبتها 

. % 53

•  إرتفاع معدل العمر المتوقع لالناث إلى 75 سنة بينما للذكور 71 سنة لعام 2016 .

تحليل الواقع
كان لتشـــكيل المجلـــس الوطنـــي األعلى للســـكان واللجنـــة الوطنية للسياســـات الســـكانية بإدارتهـــا التنفيذية 
فـــي وزارة التخطيـــط والتـــي أعـــدت الوثيقـــة الوطنية االولى للسياســـة الســـكانية في العـــراق دوٌر في ترجمة 
أهـــداف خطـــة التنميـــة 2013-2017 . وبالرغـــم مـــن النجاحـــات التـــي تحققـــت فـــي بعـــض االهـــداف وغاياتها 
اال انهـــا تالشـــت بســـبب أحـــداث حزيـــران 2014 البـــل انها تســـببت في احـــداث اضطـــراب في الوضع الســـكاني 

ككل. للمجتمع  والديمغرافـــي 

في ظل هذا الواقع ومع افتراضات المستقبل فمن المتوقع ان تكون الصورة السكانية كاالتي:

- زيـــادة مســـتمرة فـــي حجـــم الســـكان ومن المتوقـــع ان يصل إلى 42 مليون نســـمة في ســـنة الهـــدف 2022 
وبمعـــدل نمو قـــدره 2.5 %.

- ضعف االستجابة للسياسات السكانية.

- محدودية القدرة على تقديم الخدمات وتغطيتها جغرافيًا في ظل الزيادة السكانية.

- استمرار ارتفاع معدالت البطالة في ظل سوء االدارة وعدم استغالل الموارد بشكل أمثل.

استمرار تأثير تداعيات العنف واالرهاب في طبيعة الحراك السكاني.  -

      لـــذا أصبـــح لزامًا على خطة التنمية 2018-2022 أن تســـتمر في تبني سياســـة ســـكانية هادفة ومنســـجمة 
مـــع إتجاهات التنمية المســـتدامة 2015-2030 وبأولويات ذات طبيعة انســـانية يؤكدها منهج الحق الذي 
تبنته الخطة الســـابقة، فضال عن مبادئ التنمية البشـــرية المســـتدامة االمنة التي تطالب بتوســـيع خيارات 
البشـــر وتلبيـــة حاجاتهـــم وتقديـــم جميـــع الخدمات األساســـية لهـــم والمعززة لجـــودة نوعية حياة االنســـان 

العراقـــي وبخاصة الســـكان العائديـــن إلى مناطقهم ومدنهـــم بعد تحريرها من التنظيمـــات اإلرهابية.

السكان والقوى العاملة الفصل الثاني
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السكان مكانيًا وبيئيًا
تشـــير البيانـــات إلى أن ســـكان العراق يتوزعون بشـــكل غيرمنتظـــم إذ يتركز نصفھم تقريبا 49.1 % في خمســـة   •
محافظـــات هـــي (بغـــداد ونينـــوى والبصرة والســـليمانية وذي قـــار) والتي تبلغ نســـبة مســـاحاتھا 20.9 % من 
مســـاحة العـــراق الكليـــة، وينتشـــرالنصف االخرعلـــى ماتبقـــى مـــن المســـاحة ضمـــن مناطـــق محـــددة تحتـــوي 
مقومـــات جـــذب الســـكان بدرجـــة أقـــل. وتســـتحوذ المحافظات الثـــالث األولى على أعلى نســـب من الســـكان 
بيـــن المحافظـــات  وتبرزمحافظـــة بغداد بيـــن هذه المـــدن الثالث حيث يقطنهـــا أكثرمن خمس ســـكان العراق 

البالـــغ 7.7 مليون نســـمة بحســـب تقديـــرات 2016  وبفـــارق كبيرعـــن المدينة الثانيـــة البصرة. 

أن التوزيـــع بيـــن الريـــف والحضر ليس بحال أفضل فالســـكان الحضر بلغوا مانســـبته 69.8 % مقابل 30.2 % في   •
الريـــف من مجمل ســـكان العـــراق. وكانت الهجرة من الريف إلـــى الحضرالعامل الرئيس في تركزغالبية الســـكان 
فـــي البيئة الحضرية بســـبب تراجع األنشـــطة الرئيســـة وضعف الخدمـــات العامة في الريف، فضـــال عن العامل 

اإلداري الـــذي يغيرالتجمعـــات من ريـــف إلى حضر لبلوغها عدد ســـكان معين.

أمـــا درجـــة التحضر بيـــن المحافظـــات فهي متباينـــة أيضًا وبشـــكل كبير فنجد أقصاهـــا في بغـــداد والتي بلغت   •
87.5 % ثـــم الســـليمانية بنســـبة 84.7 % وتليهـــا أربيـــل والبصـــرة فـــي حيـــن كانـــت أدنى النســـب فـــي كل من 

محافظـــة بابـــل والمثنـــى وصـــالح الديـــن 48.3 %، 45.4 %، 45.1 % علـــى التوالـــي.

الحراك السكاني
(النزوح والهجرة)

شـــهد العـــراق موجات نزوح غير مســـبوقة جراء العمليات االرهابية وما رافقها مـــن تداعيات وعلى الرغم من تضرر 
المجتمـــع العراقـــي بكاملـــه من الحرب علـــى اإلرهاب، تبقى النســـاء والفتيـــات وخصوصًا المعرضات منهن لســـوء 
المعاملـــة الهـــدف األول لإلعتـــداءات التـــي شـــملت انتهاكات جســـيمة لحقوق االنســـان، إذ أن التقاريـــر والوقائع 
المرصودة والتي تتعلق بعمليات الخطف والقتل واإلتجار بالبشـــر والزواج القســـري والعنف الجنســـي تثير القلق 
وتدعـــوا للتدخـــل وتقديـــم الدعم لتخفيـــف المعاناة وإعـــادة االندماج والتأهيل لألشـــخاص الذيـــن تعرضوا لويالت 
تلـــك التجربـــة، إذ تـــم تشـــريد وتهجيـــر نحـــو مايقـــرب مـــن  1.9  مليون امـــرأة مـــن مناطق الصـــراع والحـــرب، مثلّن 
مانســـبته  51 % مـــن مجمـــوع النازحيـــن جـــراء موجات النـــزوح األخيـــرة، ومازلن يكابـــدن حتى اآلن ظروفا قاســـية. 
لـــذا فمـــن المتوقـــع ان يواجه العـــراق مجموعة مشـــاكل وتحديات قـــد تكبح مـــن ايجابية العالقـــة المتوقعة بين 

الســـكان والتنمية.

التحديات
إرتفاع معدل النمو السكاني نتيجة الرتفاع معدالت الخصوبة.  .1

حراك ســـكاني غير مســـتقر لســـكان عدد من المحافظات سبق ان نزحوا منها بشـــكل جماعي متأثرين بالظروف   .2
المستقرة. غير  االمنية 

إســـتمرار حـــدة التفـــاوت االقتصـــادي واالجتماعـــي بين المحافظـــات ما عمق من حـــدة الثنائيـــة المكانية على   .3
الرغـــم من الجهـــود التنمويـــة المبذولـــة للحد من هـــذا التباين.

ترييـــف المـــدن ونقـــل ثقافـــة الريف اليهـــا من خالل الســـلوك االجتماعي الســـائد في الريف. إذ شـــكل ســـكان   .4
القـــرى 7 % من الســـكان وهذه النســـبة قابلة للزيادة بســـبب اســـتمرار الهجرة مـــن الريف إلى الحضـــر والدليل 

علـــى استشـــراء هـــذه الظاهـــرة هو ارتفاع نســـبة ســـكان الحضر فـــي بغداد لتصـــل إلى 87 % عـــام 2016.

عدم تنفيذ التعداد العام للسكان.  .5

السكان والقوى العاملة الفصل الثاني
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االهداف

الهدف االول: للزوجين حق االختيار بحرية ومسؤولية عدد الوالدات او المباعدة بينهما:

وسائل تحقيق الهدف

إتخاذ تدابير سياسة سكانية تدعو إلى إستخدام برامج تنظيم األسرة  .1

برامج توعوية تعمل باتجاه تثقيف المجتمع بضرورة تنظيم عدد الوالدات او المباعدة بينهما.  .2

إتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الزواج خارج المحاكم.  .3

الهـــدف الثانـــي : إعـــادة النازحيـــن والمهجريـــن طوعيـــًا إلى أماكنهـــم االصلية بنســـبة 100 % مـــن إجمالي 
لنازحين ا

وسائل تحقيق الهدف  

تفعيل اإلطار العام لوثيقة خطة إعادة االعمار 2028-2018.  .1

تبني برامج ومشاريع مولدة لفرص العمل تسهم بإعادة االستقرار واالعمار والتنمية.  .2

إعادة تأهيل البنى التحتية وضمان تقديم الخدمات االساسية للعائدين.  .3

تقديم التسهيالت لتذليل العقبات امام العودة الطوعية.  .4

الهدف الثالث : تحقيق اإلستقرار السكاني في الريف وفي المدن األقل نموًا.

وسائل تحقيق الهدف

تفعيـــل واســـتكمال إســـتراتيجية التنميـــة الحضريـــة الوطنيـــة (2014-2018) وإســـتراتيجية التنميـــة الريفيـــة    .1
ودعمهـــا بقانـــون.

وضـــع معاييـــر لتحديد تحويـــل القرى إلى نواحي والنواحي إلـــى اقضية في ظل االزمـــة االقتصادية التي يعاني   .2
منهـــا البلد وتوفيرالخدمـــات المختلفة فيها.

ضمان وصول الخدمات للمناطق الريفية.  .3

إستثمار االمكانات التنموية في المدن األقل نموًا والمناطق الريفية.  .4

القوى العاملة 
تحليل الواقع 

تشـــير اإلســـقاطات الســـكانية أن عدد ســـكان العـــراق 35.2 مليون نســـمة عـــام 2015 منهم 9 مليون نســـمة   •
قـــوة عمـــل بنســـبة 25.9 % مـــن إجمالـــي الســـكان، يشـــكل الذكـــور العامليـــن 86 % مـــن إجمالي قـــوة العمل 

ونســـبة النســـاء 14 % فقط.

ــاع  ــن إرتفـ ــًال عـ ــام 2014، فضـ ــي عـ ــد أن كان 10.6 % فـ ــغ 10.8 % بعـ ــام 2016 ليبلـ ــة عـ ــدل البطالـ ــاع معـ إرتفـ  •
معـــدالت العمالـــة الناقصـــة لعـــام 2014 لتصـــل إلـــى 28.19 % وكذلـــك إرتفـــاع مســـتويات الفقـــر لتصـــل إلـــى 
22.5 % علـــى مســـتوى العـــراق عـــام 2014 وإلـــى 41 % فـــي المحافظـــات التـــي إحتلهـــا تنظيـــم داعـــش بعـــد أن 

كانـــت 19 % فـــي نهايـــة عـــام 2013.
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ومع ذلك يمكن رصد االيجابيات االتية بهذا الصدد: 

إقـــرار قانـــون العمـــل رقم (37) ســـنة 2015 وهو مطابق آلخـــر معايير العمـــل الدولية وأول قانـــون بالمنطقة   .1
يتضمـــن مجموعة مبـــادئ ويعترف بالحقـــوق األساســـية للعاملين.

مشـــروع قانـــون التأمينـــات االجتماعية الذي تـــم تقديمه لمجلس الـــوزراء ورفعه لمجلس النـــواب وال زال قيد   .2
. الدراسة 

تزايـــد أعـــداد المســـتفيدين مـــن قـــروض صندوق دعـــم المشـــاريع الصغيـــرة المدرة للدخـــل الذي تأســـس عام   .3
2013 واإلعـــالن عـــن 168 ألـــف مســـتفيد مـــن قـــروض الصندوق.

      ومـــن أجـــل الوصـــول إلـــى منهـــج واقعـــي يتصـــدى للمشـــاكل ويقتنـــص الفـــرص البـــد من سياســـة للتشـــغيل 
واضحـــة األهـــداف وتشـــريعات قانونية وإجراءات إدارية تســـتجيب لواقـــع االقتصاد العراقي وخصائص ســـوق 
العمـــل بمـــا يضمـــن ديناميكية التـــوازن والتوطين لألهـــداف ويحقق رؤيـــة الخطة في توفير فـــرص عمل آمنة 

مستدامة.

السكان النشطون إقتصاديًا 
انخفاض نســـبة المســـاهمة االقتصادية للســـكان النشـــطين اقتصاديًا لتبلـــغ 25.9 % عـــام 2014 بعد أن كانت   •
29 % عـــام 2008.وإذا مـــا تابعنـــا مســـار هذه النســـبة فـــي المحافظات العراقيـــة لوجدنـــا أن محافظة المثنى 
حصـــدت أدنـــى نســـبة إذ بلغت %20 في حين أعلى نســـبة للمســـاهمة االقتصادية كانت مـــن نصيب محافظة 

أربيـــل، الســـليمانية، بغـــداد، كركـــوك 30.8 %، 30 %، 29.7 %، 29.2 %على التوالي.

بلغ معدل النشاط االقتصادي على المستوى الوطني 42.7 % بحسب المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة   •
أعلى  بلغ  إذ  بالمعدل  واضحا  تباينا  المسح  وبحسب  المحافظات  حين شهدت  2014. في  لعام  العراق  في 
مستوياته في محافظات أربيل، كركوك، السليمانية، القادسية 49.1 %، 46 %، 45. %7، 45.6 % على التوالي 
وبلغ أدنى مستوى له في محافظات ديإلى، ذي قار، البصرة، نينوى 39.7 %، 39.3 %، 39.3 %، %39.2 على 

التوالي، وكان لالزمة المزدوجة تأثيرًا واضحًا في تدني نسب المساهمة.

يظهـــر التوزيـــع المكانـــي للســـكان النشـــطين اقتصاديا بيـــن المحافظـــات تركز هذه الفئـــة في بغـــداد بالدرجة   •
األولـــى إذ بلغـــت نســـبتهم 21.95 % مـــن إجمالـــي الســـكان النشـــطين اقتصاديـــًا ومـــن ثم محافظتـــي نينوى 
والبصـــرة بدرجـــة أقل 8.49 %، 6.81 %على التوالي، وأدنى نســـبة كانت مـــن نصيب محافظة المثنى، 1.69 %. 
ان هـــذا التوزيع يتوافق ونســـب توزيع الســـكان للمحافظات علـــى إعتبار أن إعداد النشـــطين إقتصاديا مرتبطة 

بحجم ســـكان المحافظة.

تدنـــي نســـبة مشـــاركة النســـاء فـــي الفئـــة النشـــطة إقتصاديـــا إذ بلغت فقـــط 16% مـــن إجمالي النشـــيطين   •
اقتصاديا موازنة بنســـبة الذكور البالغة 84% وكذلك بالنســـبة للريف فهي متدنية إذ بلغت نســـبة المشـــاركة 
25% فقـــط بينمـــا للحضـــر 75% وهذا يؤشـــر حقيقة راســـخة أال وهي ذكوريـــة قوة العمل وحضرية األنشـــطة 

االقتصادية.

تمثـــل الفئـــة العمريـــة 15 - 64 ســـنة ما نســـبته50.1 % في عـــام 1987 وازدادت إلـــى 51.6 % في عام 1997   •
وإلـــى 56.1 % فـــي عـــام 2009 وإلـــى 56.77 % في عـــام 2014من إجمالي الســـكان وهي مســـتمرة بالزيادة. 
وهـــي بذلـــك تنذر بدخـــول العـــراق النافـــذة الديموغرافية  التي تشـــكل المرحلـــة الحرجة جدًا فـــي ظل ظروف 
العـــراق الحاليـــة ، فبإســـتثمارها تســـاعد علـــى تخفيض معـــدالت البطالة واإلعالـــة وتزيد من فرص اإلســـتثمار 
واإلدخـــار علـــى مســـتوى الفـــرد والمجتمـــع وبالتالي تســـاعد على تســـريع عجلـــة التنمية وبخالفـــه تصبح ذات 

تأثيـــر ســـلبي بالغ يتســـاقط أثـــره في معـــدالت البطالة والفقـــر وبخاصة بين الشـــباب .
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ان تتبـــع هـــذه الفئـــة علـــى مســـتوى المحافظات يظهـــر التبايـــن الكبير بيـــن محافظـــة واخرى وبشـــكل واضح    •
إذ نجـــد محافظتـــي بغـــداد والســـليمانية قـــد بلغـــت فيهمـــا 61.43 %، 60.34 % علـــى التوالـــي لعـــام 2014 
أي بمعنـــى أنهمـــا دخلتـــا مرحلـــة النافـــذة الديموغرافية . كمـــا نالحظ ان محافظـــة كركوك دخلـــت فعال هذه 
المرحلـــة فضـــًال عـــن إقتـــراب محافظتـــي أربيـــل وكربـــالء مـــن دخولها. ان هذه النســـب هـــي في تغير مســـتمر 
مكانيـــا بحســـب التغيـــر الديموغرافي وطبيعة الهجـــرة الداخلية اال ان النمط العام يشـــير إلى التزايد المســـتمر 

بهـــا وبالتالـــي تزايد نســـبة الســـكان النشـــطين اقتصاديًا.

التشغيل:
علـــى الرغـــم مـــن التوجهات التخطيطية الســـاعية إلى ربط إتجاهات التشـــغيل بأهداف التنمية والمرتبطة أساســـًا 
بتخصيصـــات الموازنـــة اإلتحاديـــة من خالل انفاقها العام بشـــقيه التشـــغيلي واإلســـتثماري ال يـــزال القطاع العام 
يعانـــي مـــن تضخم فـــي أعداد العاملين فيـــه مع انخفـــاض االنتاجية وبقي القطـــاع الخاص غير مولـــدًا لفرص عمل 
آمنـــة ومســـتدامة ال بـــل كان لـــه دور فـــي رفع معـــدالت العمالـــة الناقصة فـــي ظل إتســـاع نطـــاق االقتصاد غير 
المنظـــم .وتؤكـــد البيانـــات اإلحصائيـــة هـــذه الحقيقـــة إذ بلغ عـــدد العامليـــن في القطـــاع العام نحـــو 3,199 الف 
موظـــف فـــي عـــام 2014 أي ما نســـبته 39 % من إجمالي العاملين ضمن حدود فئة الســـكان النشـــطين اقتصاديًا 
بعـــد أن كان 2,846 الـــف موظـــف فـــي عـــام 2012 اي مـــا نســـبته 37 % من إجمالـــي العاملين ونحـــو 2,339 الف 
موظـــف فـــي عـــام 2007 وبنســـبة 34 % مـــن إجمالـــي العاملين هـــذه الزيادة تشـــكل عبئـــًا على نفقـــات الموازنة 

اإلتحاديـــة فـــي ظـــل االزمـــة المالية التي يعيشـــها العـــراق والناتجة عن تراجع أســـعار النفـــط عالميًا .

يفتقـــر العـــراق إلـــى مؤشـــرات دقيقـــة عـــن واقع قـــوة العمل فـــي القطـــاع الخاص التوجـــد بيانـــات خاصة عن   •
القطـــاع غيـــر المنظـــم. وعنـــد تتبع تطـــور أعـــداد العاملين فـــي القطاع الخـــاص نجد أن نســـبتهم إلـــى إجمالي 
العامليـــن ضمـــن الفئـــة النشـــطة أقتصاديـــًا قد انخفضت إلـــى 59 % في عام 2012 ، وإســـتمرت هذه النســـبة 
باالنخفـــاض لتصـــل إلـــى  58 % عـــام 2014 . وكان هـــذا التغير غير المرغـــوب فيه من نتائج األزمـــة االقتصادية 
التـــي أثـــرت بشـــكل ملحـــوظ فـــي اقتصـــاد البلد من جهـــة فضال عـــن إرتفاع عـــدد الداخليـــن إلى ســـوق العمل 
وبالتالـــي إزداد عـــدد العاطليـــن عـــن العمل من جهـــة أخرى، وهـــذا أدى بدوره إلـــى إرتفاع نســـبة العاملين في 

القطـــاع الحكومـــي على حســـاب القطـــاع الخاص.

شكل (4)

تطور نسب العاملين في القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص من اجمالي العاملين بين 2007 و 2014

السكان والقوى العاملة الفصل الثاني



52

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

البطالـة
ارتفعـــت معـــدالت البطالـــة فـــي العراق لتصل إلـــى 10.8 % عـــام 2016 بعـــد ان بلغت حدها األدنـــى في عام   •

2014 لتســـجل 10.6 %. 

يتوزع معدل البطالة لعام 2014 بحسب النوع بنسبة 8.4 % للذكور يقابلها 21.9 % لالناث.  •

ان معـــدل البطالـــة يكـــون فـــي أعلى نســـبة ضمن حـــدود الفئة العمريـــة 15-19 ســـنة إذ بلـــغ 24.5 % ويكون   •
فـــي ادنـــاه ضمـــن حدود الفئة العمرية 60-64 ســـنة إذ بلغ 2.9 %. اما على مســـتوى البيئـــة فنجده في الحضر 

11.5 % فـــي حيـــن بلغ فـــي الريف 8.1 % لعـــام 2014.

وإذا مـــا تابعنـــا التوزيع المكاني لمعدالت البطالة على مســـتوى المحافظات فنجـــد ان محافظة األنبار احتلت   •
المركـــز االول وبنســـبة 19.6 %، ثـــم تلتهـــا محافظتي ذي قار وميســـان 17.4 %، 16.5 %، فـــي حين جاءت كل 
مـــن محافظـــة كركـــوك، الســـليمانية، كربـــالء بأدنـــى النســـب وهـــي 2.9 %، 5.7 %، 6.7 %علـــى التوالـــي لعام 

 .2014

والحال ال يختلف لو تقصينا معدالت العمالة الناقصة في العراق والتي اخذت بالتزايد إذ بلغت 28.19 % عام   •
الحقيقة  المحافظات عن هذه  يختلف حال  البطالة وال  ارتفاع معدالت  التي تفسر  2014 ولنفس االسباب 
إذ تجاوزت النسبة عن 40 % في كل من محافظة بابل ، كركوك، صالح الدين ، القادسية (43.08 %، 42.05 
 % 16.31 نينوى  المعدالت لها فقد سجلت في محافظة  ادنى  اما  التوالي  40.31 % )على   ،% 40.91  ،%
والبصرة 16.95 % وكربالء 17.84 % ، علمًا ان هذا التباين ما بين المحافظات يفسره لنا تباين طبيعة االعمال 
المستوى  على  العام  االقتصادي  االداء  تراجع  عن  محافظة فضًال  كل  السائدة في  االقتصادية  واالنشطة 

الوطني.

تبنـــت الدولـــة العديـــد من السياســـات والبرامـــج التي توفـــر فرص عمـــل مســـتهدفة الفئات الهشـــة إذ هناك    •
أربعـــة برامـــج تســـتهدف الفئـــات الضعيفـــة والهشـــة بالمجتمـــع وتوفيـــر العمل الالئـــق للعاطلين عـــن العمل 
ولجميـــع الفئـــات، أولها برنامـــج التأهيل المجتمعي بالتعاون مـــع منظمة العمل الدوليـــة للمدة 2004-1997 
أنجزت خاللها 868 مشـــروعا ، ثم توقف المشـــروع ليعود كمشـــروعا وطنيا منذ عام 2007 ولغاية 2016 ُنفذ 
خاللهـــا 383 مشـــروعًا، وثانيهمـــا برنامج القـــروض الصغيرة للمـــدة 2007-2009 ُمنح خاللها 73323 مشـــروعًا 
بقيمـــة 328 مليـــون دوالر امريكي ، والثالث برنامج االســـتراتيجية الوطنيـــة للتخفيف من الفقر منذ عام 2012 
بالتعـــاون مـــع وزارة التخطيط اســـتمر حتى نهاية 2016 ركز المشـــروع على المحافظات األكثـــر فقرًا، وقد منح 
البرنامـــج خـــالل هـــذه الفترة 10896 قرضا بقيمـــة 86 مليار دينار عراقـــي. اما البرنامج الرابـــع فقد كان صندوق 
دعـــم المشـــاريع الصغيـــرة المـــدرة للدخل الـــذي إســـتهدف جميع المحافظـــات بحســـب الثقل الســـكاني (عدا 
إقليـــم كردســـتان) وَمنح خـــالل المدة 2013-2016 نحـــو 49907 قرضا بقيمـــة بلغت أكثر مـــن 212 مليار دينار 

عراقي.

التحـديات
تذبـــذب ايـــرادات العـــراق النفطية ما ولد وســـيولد عجـــزًا ظاهريـــًا في الموازنـــة انعكس على طبيعة سياســـة   .1
االنفـــاق التـــي امســـت انكماشـــية بشـــكل ملحـــوظ وخاصـــة النفقـــات االســـتثمارية فعـــزز مـــن حـــدة الركـــود 

االقتصـــادي والقـــدرة علـــى توليـــد فـــرص عمل.

محدودية دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي متأثرا بغياب بيئة االعمال الجاذبة لالستثمار.  .2

اتساع حدود نطاق قطاع االعمال غير المنظم.  .3

غياب جهة مركزية موحدة مسؤولة عن التشغيل في العراق.  .4

السكان والقوى العاملة الفصل الثاني
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اســـتمرار تراجـــع دور القطـــاع الزراعـــي والصناعـــي في توليـــد الناتج المحلـــي االجمالي من شـــأنه ان يعمق من   .5
حـــدة االختـــالل فـــي توزيع قـــوة العمل ويؤثر ســـلبًا في معـــدالت البطالـــة والعمالـــة الناقصة.

االختـــالل البنيـــوي فـــي توزيـــع قـــوة العمـــل وظيفيـــًا، مهنيـــًا، تعليميـــًا بســـبب اســـتمرار التفاوتـــات التنموية   .6
والتداعيـــات الســـلبية لظاهـــرة النـــزوح فـــي العـــراق.

األهداف:

الهدف األول: خفض معدل البطالة.

وسائل تحقيق الهدف

تبني سياسة اقتصادية مولدة لفرص العمل ومحفزة للقطاع الخاص.  .1

ربط مخرجات التعليم بمعطيات سوق العمل.  .2

تبني برامج تأهيلية وتدريبية للتثقيف بالعمل في القطاع الخاص.  .3

توجيه الموارد االقتصادية صوب االنشطة ذات االسلوب كثيف العمل.  .4

الهدف الثاني:  وضع إطار تخطيطي للموارد البشرية ألكثر من  5سنوات

وسائل تحقيق الهدف

إعتمـــاد نظـــام تخطيـــط موّحـــد للقـــوى العاملة بإشـــراف جهـــة ( الهيئـــة العامة للقـــوى العاملـــة)  تعمل على   .1
معالجـــة البطالـــة وتوفيـــر الخبـــرات الوطنيـــة المؤهلة في مجال ابحاث ســـوق العمـــل وتنفيـــذ معايير الصحة 

والســـالمة المهنيـــة وااللتـــزام باالتفاقيـــات ومعايير العمـــل الدوليـــة ذات الصلة.

تبنـــي نظامـــًا الكترونيـــا للتخطيـــط االســـتراتيجي للقـــوى العاملة، يكـــون مالئمًا للتطبيـــق في الـــوزارات كافة   .2
والجهـــات االتحاديـــة وتكون إدارات الموارد البشـــرية في الـــوزارات والجهات االتحادية معنّيـــة بتطبيق النظام 
االلكترونـــي للتخطيـــط االســـتراتيجي للقوى العاملـــة وبدعم مـــن الهيئة االتحاديـــة للموارد البشـــرية الحكومية.

الهدف الثالث : إستثمار النافذة الديموغرافية مكانيًا (بحسب المحافظات)

وسائل التحقيق

تبنـــي ســـلم ترتيـــب ألولويـــات االســـتثمار لتكـــون المحافظات التـــي بلغـــت مرحلـــة النافـــذة الديمغرافية في   .1
االولى. المراتـــب 

التنســـيق والتكامـــل ما بين سياســـات التنميـــة المكانية على المســـتوى الوطني والمكاني لـــكل محافظة بما   .2
يعـــزز من اســـتثمار المورد البشـــري فيها.

السكان والقوى العاملة الفصل الثاني
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اإليرادات المالية المتوقعة للخطة   
أوال : اإليرادات النفطية

إتفقـــت معظـــم التقديـــرات ذات الصلة بأن معدل ســـعر النفط في االســـواق العالمية ســـوف لن يتجـــاوز عتبة الـ 
(60) دوالرا للبرميـــل الواحـــد فـــي افضـــل االحـــوال ، كمـــا انه لن ينخفـــض عـــن (40) دوالرا للبرميل خالل الســـنوات 
الخمـــس القادمـــة .كمـــا ان لـــوزارة النفـــط العراقية خططهـــا الخاصة باالنتـــاج والتصديـــر للســـنوات القادمة وكما 

مبيـــن أدناه :

ومـــع إفتـــراض إســـتمرار إعتمـــاد ســـعر صـــرف  الـــدوالر والمحدد من قبـــل البنـــك المركزي العراقـــي عنـــد  1182 دينار 
للـــدوالر الواحـــد فقـــد تراوحـــت تقديـــرات اإليـــرادات النفطية المتوقعة  ســـنويا بيـــن 74 تريليـــون دينار وبيـــن 103.5 
تريليـــون دينـــار . وهـــذا ما يجعل إجمالي اإليـــرادات النفطية المتوقعـــة للعراق للمـــدة 2018 - 2022 تتراوح بين 370 
تريليـــون دينـــار بحســـب تقديرات لجنـــة إســـتراتيجية الموازنـــة و 381.9 تريليون دينار بحســـب تقديرات صنـــدوق النقد 
الدولـــي ونحـــو 425.6 تريليـــون دينـــار بحســـب اإلفتراضـــات المتفائلـــة لـــوزارة النفـــط العراقيـــة ، والجدول أدنـــاه يبين 

تفاصيـــل ماتقدم :

ثانيا : االيرادات غير النفطية
مـــن غيـــر المتوقـــع ان تحقـــق االيـــرادات غيـــر النفطيـــة فـــي العـــراق تطـــورًا ملموســـًا فـــي ظـــل اســـتمرار الواقع 
االقتصـــادي الحالـــي المترتـــب علـــى االزمـــة الماليـــة وتراجـــع النشـــاط االقتصـــادي وتوقـــف العديد من مشـــاريع 
التنميـــة ســـواء في القطاع العـــام أو القطاع الخاص . اال ان االجـــراءات الحكومية التصحيحيـــة ذات الصلة المعززة  
للموازنـــه العامـــة والبحـــث عن إيـــرادات جديدة  قد ســـاهمت في ترصيـــن الحيز المالـــي المتاح للدولـــة والمتوقع 

ان يســـتمر أثرهـــا للســـنوات القادمة . 

الضرائـــب المباشـــرة : وتتضمـــن العديـــد مـــن أنـــواع الضرائـــب المفروضـــة على شـــركات القطـــاع الخاص وشـــركات 
القطـــاع النفطـــي والضرائـــب على رواتب منتســـبي القطاعين العـــام والخـــاص والضرائب العقاريـــة وغيرها. إذ من 

المتوقـــع أن يحقـــق هـــذا النوع مـــن الضرائب زيـــادات ملحوظـــة في جبايـــة االموال .

جدول (2)

االنتاج والتصدير المتوقعان لسنوات الخطه 2018 – 2022

20182019202020212022المفردات

4.74.74.74.94.9انتاج النفط (مليون برميل / يوم)

3.93.93.94.04.0تصدير النفط (مليون برميل / يوم)

جدول (3)

( مليار دينار )اإليرادات النفطية المتوقعة لسنوات الخطه 2018 – 2022

اإلجمالي20182019202020212022

7504574537760507723279076381940بحسب إفتراضات صندوق النقد الدولي

75715.975715.975715.994914.6103543.2425605.5بحسب إفتراضات وزارة النفط العراقية

74033.474033.474033.474033.474033.4370167بحسب تقديرات لجنة إستراتيجية الموازنة

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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الضرائـــب غير المباشـــرة : وتتضمـــن العديد من أنـــواع الضرائـــب المرتبطة بتجارة الســـلع والخدمـــات ومنها ضريبة 
الـــوارد الكمركـــي على القطاعيـــن الخاص والمختلط وكذلك ضرائـــب الهاتف النقال واألنترنيت إلـــى جانب الضرائب 
المفروضـــة علـــى خدمـــات الفنادق والمطاعـــم  وهي جميعا قـــد طرأت عليها زيـــادات واضحة إســـتجابة لتوصيات 

المؤسســـات الدوليـــة الهادفة إلى تصحيح السياســـات الماليـــة والنقدية المرتبطـــة في العراق. 

كمـــا توجـــد هنـــاك إيرادات أخرى مهمـــة تحققهـــا الموازنة العامة بحصـــة الخزينة من أرباح الشـــركات العامة ورســـوم 
تذاكر الســـفر وأجور الخدمـــات وغيرها .

مما تقدم فأن إجمالي االيرادات المتوقع تحقيقها خالل  السنوات الخمس القادمة 2018 - 2022  ستكون كما 
يلي :

جدول (4)

( مليار دينار )حجم االيرادات غير النفطية المتوقعة للسنوات 2018 – 2022     

20182019202020212022

4996.25146.15303.45466.55639.8الضرائب المباشرة

2213.72313.12390.72471.62555.8الضرائب غير المباشرة

5799.86038.46262.46492.36728.3ايرادات اخرى

13009.713497.613956.514430.414923.9االجمالي

جدول (5)

إجمالي اإليرادات المتوقع تحقيقها خالل السنوات الخمس القادمة 2018 - 2022

%تريليون دينار

370.284.1االيرادات النفطية

69.815.9االيرادات غير النفطية

440.0100االيراد الكلي المتوقع

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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النمو االقتصادي
تســـتهدف خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2018-2022 تحقيق معـــدل نمو اقتصادي مناســـب يتفـــق والمعدالت التي 
حققهـــا االقتصـــاد العراقـــي خـــالل الفترات الماضية مســـتندًا إلـــى اإلمكانـــات المادية والبشـــرية التـــي يتمتع بها 
وبخاصـــة مـــع إدامة االنتـــاج النفطي والقـــدرة على تحقيق صـــادرات نفطية ضامنة إلســـتدامة اإليـــرادات المالية 
التـــي يمكـــن توظيفهـــا فـــي القطاعات االنتاجيـــة والخدمية األخـــرى . اال ان هذا النمـــو يبقى مقيـــدًا بالقدرة على 
ضمان مســـتوى مقبول من اإلســـتخدام والتشـــغيل وإيجاد فرص عمل إضافية خاصة إلى الداخلين الجدد لســـوق 
العمـــل فضـــال عـــن ترجمة هذا النمو إلى مســـتوى معيشـــي الئـــق لجميع الفئات تحـــت مظلة العدالـــة في توزيع 
الدخول وعدم الســـماح باتســـاع التفاوت في مســـتويات المعيشة ومحاربة الفســـاد اإلداري والمالي باعتباره احد 

المعوقات األساســـية للتنمية. 

علـــى الرغـــم مـــن كل الظروف التـــي مر بهـــا االقتصاد العراقـــي خالل الســـنوات الماضيـــة وبالتحديد خـــالل عامي 
2015,2014 ومـــا تالهـــا من ســـنوات التحريـــر للمناطق المحتلـــة من قبل تنظيـــم داعش اإلرهابـــي وجهود إعادة 
البنـــاء للمناطـــق المتضـــررة اال ان االقتصاد العراقي إســـتطاع  تحقيق معدل نمو اقتصـــادي مقبول بحدود 6.6 % 
خـــالل المدة 2010-2015 مدفوعًا بشـــكل أســـاس باســـتمرار انتـــاج وتصدير النفـــط كما تمكن مـــن تحقيق معدل 

نمـــو بحـــدود 6.3 % بين عامي 2016,2015 بحســـب البيانـــات األولية .

تواصـــًال مـــع تلـــك المعطيـــات تم وضع معدل نمو مســـتهدف لســـنوات الخطـــة 2018 - 2022 بحـــدود 7 %  منه 
نحـــو 7.5 % معـــدل نمـــو القطـــاع النفطـــي و 6.1 % معـــدل نمو األنشـــطة كافة االخـــرى غير النفطية (الســـلعية 
والتوزيعيـــة والخدميـــة) وان كانـــت القناعـــة متوفـــرة بقدرة االقتصـــاد العراقي علـــى تحقيق معـــدالت نمو أعلى 
مـــن ذلـــك ولكـــن مراعاة لظروف عدم إســـتقرار أســـعار النفط عالميـــًا من جهة وبقـــاء التهديـــدات اإلرهابية وعدم 
اإلســـتقرار األمنـــي مـــن جهـــة أخـــرى وغيرهـــا مـــن العوامـــل التـــي تلقـــي بضاللها علـــى المســـيرة التنمويـــة خالل 

الســـنوات القادمة .

الناتج المحلي اإلجمالي 
نعـــرض فـــي أدنـــاه جدول معـــدالت النمو فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي باألســـعار الثابتـــة المقدرة  للســـنوات 

2018 - 2022  والتـــي تـــم احتســـابها وفـــق النمـــوذج الـــذي تم تبنيـــه للخطة 

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

جدول (6)

(مليار دينار)معدالت النمو المستهدفة في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للسنوات 2018 - 2022

القطاع
 2015
سنة 

القياس

معدل 
النمو 

المستهدف 
(%)

20182019202020212022

3707.58.44722.55119.25549.26015.36520.6الزراعي

100929.27.5125384.0134787.5144896.9155764.2167446.5النفط

330.01.0340.0343.4346.8350.3353.8التعدين

1535.110.52071.22288.72529.02794.53088.0الصناعة التحويلية

2130.76.02537.72690.02851.43022.43203.8الكهرباء والماء

13768.46.816772.517913.019131.120432.021821.4البناء والتشييد

14313.97.017535.118762.620076.021481.322985.0النقل واالتصاالت

14872.98.318892.120460.222158.423997.525989.3التجارة

11815.12.612760.813092.613433.013782.314140.6المال والتأمين

19777.84.522569.823585.424646.725755.826914.9الخدمات

81402.06.198201.8104255.3110721.6117631.5125017.3االنشطة غير النفطية

الكلي
b $

182331.27.0
223585.8

189.2
239042.8

202.2
255618.5

216.3
273395.7

231.3
292463.8

247.4

يتضـــح أن الخطـــة تســـتهدف زيـــادة الناتج المحلـــي اإلجمالي  وباألســـعار الثابتة إلـــى 292.5 تريليون دينـــار عام 2022 
مقارنـــة بحوالـــي 182.3 تريليـــون دينـــار عنـــد العام 2015 وبزيـــادة مطلقة قدرهـــا 110.2  تريليون دينـــار وبمعدل نمو  
7 % . ويأتـــي فـــي مقدمـــة القطاعات المســـتهدفة هو قطـــاع الصناعة التحويليـــة 10.5 % والقطـــاع الزراعي 8.4 %  
(هـــذه المعـــدالت مشـــروطة بتوفر اإلســـتثمارات الالزمة ســـواء من القطاع العـــام أو من القطاع الخـــاص ) فضال عن 
قطاعـــات البنـــى التحتيـــة ومنها قطاع النقل وقطـــاع  الكهرباء والماء والبناء والتشـــييد علـــى ان يحافظ قطاع النفط 
علـــى معـــدالت نموه المعروفـــة كونه القطـــاع الرئيس المولد للدخـــل ومصدر العملـــة الصعبة. ويأتي هـــذا النموذج 
ألجـــل العمـــل قدر االمكان علـــى تصحيح اإلختـــالالت الهيكلية التي يعاني منهـــا االقتصاد العراقـــي المتمثلة بضعف 
مســـاهمة القطاعات الســـلعية واالنتاجية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي إزاء مســـاهمة القطاع النفطي إذ ليس 
هنـــاك مجـــال لتصحيـــح ذلك فـــي االمد القصيـــر. ويعكس الجـــدول التالي الهيـــكل القطاعي للناتج المحلـــي اإلجمالي 

كمـــا هو في ســـنة القياس 2015 والمســـتهدف تحقيقه فـــي العام 2022 .

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

ان تشـــوه الهيـــكل القطاعـــي لالقتصـــاد العراقـــي نتيجة  ســـنوات عجاف مـــن الحصار والحـــروب واألزمـــات يحتاج إلى 
ســـنوات طويلـــة مـــن العمل المخطـــط والممنهج ألجل إزالة هذه التشـــوهات حيث تســـعى خطة الســـنوات القادمة 
إلـــى آليـــة لتصحيـــح هذا اإلختالل من خـــالل العمل على إعـــادة الحياة للقطاعـــات االنتاجية والســـلعية والبنى التحتية 
والخدميـــة والعمـــل علـــى زيـــادة نســـبة مســـاهمتها تدريجيًا وهـــذا األمر تقع مســـؤوليته علـــى كال القطاعيـــن العام 
والخـــاص. ونبين في أدناه إتجاهات مســـاهمة االنشـــطة االقتصاديـــة عدا النفط في الناتج المحلـــي اإلجمالي المقدر 

لســـنوات الخطة .

جدول (7)

(%)الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بسنة القياس 

201520182022القطاع

2.02.12.2الزراعي

55.456.157.3النفط

0.20.20.1التعدين

0.80.91.1الصناعة التحويلية

1.21.11.1الكهرباء والماء

7.67.57.5البناء والتشييد

7.87.87.9النقل واالتصاالت

8.28.48.9التجارة

6.45.74.8المال والتأمين

10.710.19.2الخدمات

100100100الكلي

جدول (8)

(مليار دينار)مساهمة األنشطة االقتصادية عدا النفط في توليد الناتج المحلي اإلجمالي 2018 - 2022  

االنشطة
20182019202020212022

%الناتج%الناتج%الناتج%الناتج%الناتج

26443.911.828354.311.930407.511.932614.511.934987.611.9السلعية عدا النفط

38056.117.040924.817.143980.717.247270.517.350812.617.4التوزيعية

33960.415.234976.014.636333.414.237746.413.839217.213.4الخدمية

223585.844.0239042.843.6255618.543.3273395.743.0292463.842.7اجمالي الناتج المحلي

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

االستثمار والنمو 
قدرت اإلستثمارات المطلوبة (سواء من القطاع العام أو الخاص) لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 7 % 
بمبلغ إجمالي قدره 220.6 تريليون دينار بما يعادل 186.7 مليار دوالر طوال سنوات الخطة (2018-2022) منه 
مبلغ 132 تريليون دينار متوقع أن توفره الموازنة العامة للدولة كاستثمار حكومي والباقي المقدر بحدود 88.6 

تريليون دينار يعبر عن إستثمارات القطاع الخاص بأشكاله كافة وكما مبين أدناه:

اإلستثمار الحكومي
يبلـــغ حجـــم اإلســـتثمار الحكومـــي المتوقع خالل ســـنوات الخطة نحـــو 132 تريليون دينـــار بما يعـــادل 111.7 مليار 
دوالر وتشـــكل نحـــو 60 % مـــن إجمالـــي اإلســـتثمارات المطلوبـــه والبالغـــة 220.6 تريليـــون دينار وكمـــا مبين في 

الجـــدول أعاله . 

اإلستثمار غير الحكومي ( الخاص )
تتوقـــع الخطة أن يســـاهم القطـــاع الخاص بما قيمته 88.6 تريليـــون دينار بما يعادل 75 مليار دوالر خالل ســـنوات 
الخطـــة 2018 - 2022 وهـــي تعبـــر عن اســـتثمارات القطاع الخاص في العـــراق بمختلف إتجاهاته وأنشـــطته وهو 

يشـــكل ما نســـبته 40 % من إجمالي اإلســـتثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المســـتهدف في الخطة. 

التوزيع القطاعي لإلستثمارات المطلوبة 
ولتحقيـــق معـــدالت النمـــو المســـتهدفة قطاعيًا ندرج فـــي أدناه جـــدوًال باالســـتثمارات المقدرة والمطلوبه ســـنويا 
لـــكل قطـــاع مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة حيث يتضـــح ان قطـــاع النفط يســـتمر فـــي الحصول علـــى نســـبة عاليه من 
اإلســـتثمارات وبحـــدود 38.4 % وبمبلـــغ نحـــو قـــدره حوالـــي 84.7 تريليـــون دينـــار للمـــدة 2018 - 2022 ويأتـــي هـــذا 
متوافقـــًا و حاجـــة هـــذا القطـــاع لإلســـتثمارات الواســـعة بإعتبـــاره قطاعـــًا كثيـــف رأس المـــال ويحتاج إلـــى تكنولوجيا 
متطـــورة وكذلـــك لمواجهة التزامات شـــركات النفط العالمية كما تســـتحوذ قطاعات البنى التحتيـــة ( الكهرباء والماء 
والبناء والتشـــييد والنقل واإلتصاالت ) مجتمعة على حوالي نصف اإلســـتثمارات المقدرة وبحدود 49.5 % إذ قدرت 
حاجـــة قطـــاع الكهربـــاء والماء إلى نحـــو 20.2 تريليون دينار للســـنوات الخمس القادمة ، في حين قدرت اإلســـتثمارات 
المطلوبـــه لقطـــاع البناء والتشـــييد نحـــو 12.2 تريليون دينار خالل ســـنوات الخطة أما اإلســـتثمارات المطلوبة لقطاع 
النقـــل واإلتصـــاالت فقـــدرت بحدود 39.6 تريليـــون دينار وهو أمر مطلـــوب لتلبية متطلبات إعادة البنـــاء واإلعمار في 
المناطـــق المتضـــررة إضافة إلـــى تراجع واقع البنـــى التحتية في أنحاء البالد كافة مع اإلشـــارة إلـــى ان القطاع الخاص 
هـــو المســـاهم األســـاس في هذا القطاع الحيوي حيث تصل نســـبة مســـاهمته إلـــى نحو 90 %. أما قطـــاع الخدمات 
فهـــو بحاجـــة أيضـــا إلى إســـتثمارات كبيره خالل ســـنوات الخطة قـــدرت بحدود 37.2 تريليـــون دينار وبنســـبة تصل إلى 
17 % مـــن إجمالـــي اإلســـتثمارات المقدرة وذلك بأمل إعادة النشـــاط إلـــى هذا القطاع الحيوي الـــذي يالمس حاجات 
المواطنيـــن اليوميـــة . أمـــا القطاعـــات االنتاجية والســـلعية ( الزراعـــة والصناعـــة التحويلية ) فقد جـــاءت حصتهما معا 
نحـــو 5.6 % وهـــي نســـبة منخفضة تعود إلـــى ضعف القدرة اإلســـتيعابية فيهمـــا والتخلف التكنولوجي والمنافســـة 

غيـــر العادله من الســـلع المســـتوردة وضعف تنفيـــذ اإلجراءات والقـــرارات ذات الصلة.

جدول (9)

( تريليون دينار )اإليرادات واإلستثمارات المقدرة للخطة 2018 – 2022

440.0اجمالي االيرادات المتوقعة

220.6اجمالي االستثمارات المطلوبة

132.0االستثمارات المقدرة في الموازنة العامة للدولة

88.6االستثمارات المتوقعة من القطاع الخاص

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

جدول (10)

حجم االستثمارات المقدرة لتحقيق معدالت النمو المستهدفة للقطاعات االقتصادية للسنوات 
2022  – 2018

(مليار دينار )

معدل النمو القطاع
20182019202020212022المستهدف (%)

8.41280.81388.41505.01631.51768.5الزراعي

7.514579.515673.016848.518112.119470.5النفط

1.05.65.75.75.85.8التعدين

10.5787.2869.9961.21062.21173.7الصناعة التحويلية

6.03591.13806.54034.94277.04533.7الكهرباء والماء

6.82135.82281.12436.22601.82778.8البناء والتشييد

7.06883.07362.87880.38431.99022.1النقل واالتصاالت

8.31479.91568.01698.21839.11991.8التجارة

2.61077.91105.91134.71164.21194.5المال والتأمين

4.56803.37109.57429.47763.78113.1الخدمات

الكلي
b$

7.038592.2
32.6

 41172.8
34.8

43934.2
37.2

46889.4
39.7

50052.5
42.3

جدول (11)

التوزيع النسبي لالستثمارات المطلوبة 2018-2022

%االستثمار  (مليار دينار)القطاع

7574.23.4الزراعي

84683.738.4النفط

28.60.01التعدين

4854.32.2الصناعة التحويلية

20243.39.2الكهرباء والماء

12233.65.5البناء والتشييد

39582.117.9النقل واالتصاالت

8545.13.9التجارة

5677.22.6المال والتأمين

37219.016.9الخدمات

220640.0100الكلي
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

متوسط نصيب االفرد 
تســـتهدف الخطـــة تحقيـــق معـــدل نمو حقيقـــي عند 7 % للناتـــج المحلي االجمالـــي مع معدل نمو ســـكاني قدره 
2.5 % فـــأن مـــن المتوقـــع زيادة متوســـط نصيب الفـــرد الحقيقي بنحـــو 4.5 % فقد بلغ متوســـط نصيب الفرد من 
الناتـــج المحلـــي االجمالي وباالســـعار الثابتة  لعـــام 2007 نحو 4.9 مليـــون دينار عام 2015 ونحـــو 5.1 مليون دينار 
لعـــام 2016 حيـــث مـــن المتوقع ان يصل متوســـط نصيب الفـــرد إلى نحو 6.9 مليـــون دينار عند نهايـــة الخطة عام 

. 2022

تســـتهدف الخطـــة بذلـــك تحقيق تحســـن ملموس في مســـتوى معيشـــة المواطن مـــن خالل الحرص علـــى تعزيز 
فرص عمل مناســـبة إلى جانب المحافظة على معدالت التضخم عند المســـتويات الدنيا من خالل تبني سياســـات 
ماليـــة ونقديـــه تحافظ على اســـتقرار االســـعار وثبات ســـعر الصرف إلى جانـــب المحافظة قدر االمـــكان على دعم 

الفئـــات محـــدودة الدخل من خالل شـــبكات الضمان االجتماعي وإســـتمرار دعم البطاقـــة التموينية .

التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص
أشـــارت البيانـــات المتوفرة لســـنة القياس 2015 إلى ان مســـاهمة القطـــاع الخاص في التكوين الرأســـمالي بلغت 
بحـــدود 34.7 % مقابـــل 65.3 % للقطـــاع العـــام . وفـــي ظـــل التوجهـــات والسياســـات اإلقتصاديـــة ذات الصلـــة 
تســـتهدف خطـــة التنميـــة الوطنية 2018 – 2022 تعزيـــز دور القطاع الخاص والعمل على تهيئة الفرص المناســـبة 
للقيـــام بـــدوره الحقيقـــي فـــي عملية التنمية الســـيما فـــي ظل تراجـــع دور الدولة وتوقـــف العديد من المشـــاريع 
الحكوميـــة بســـبب األزمـــة الماليـــة وانخفـــاض حجـــم اإليـــرادات المالية المتاحـــة، وبهـــذا اإلتجاه تســـتهدف خطة 
التنميـــة الوصـــول بنســـبة مســـاهمة القطاع الخاص من االســـتثمارات في ســـنة الهـــدف 2022 إلى نحـــو 38.3 % 

مقابـــل 61.7 % للقطـــاع العـــام وكمـــا مبين في الجـــدول اآلتي:

جدول (12)

متوسط نصيب الفرد خالل سنوات الخطة

السنة
ن م إجمالي المستهدف

( مليار دينار )
حجم السكان المقدر

( ألف نسمة )
متوسط نصيب الفرد

( ألف دينار )

2018223585.838124.25864.7

2019239042.839127.96109.3

2020255618.540150.26366.6

2021273395.741190.76637.3

2022292463.842248.96922.4
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

أهداف وتوجهات السياسات االقتصادية الكلية
ان أهـــم التحديـــات التـــي واجهـــت الخطـــة الســـابقة ( 2013-2017 ) تتمثل في تدنـــي كفاءة األداء للمؤسســـات 
وتضخـــم الجهـــاز اإلداري وانخفـــاض انتاجيـــة القـــوى العاملة فضـــًال عن انتشـــار ظاهـــرة الفســـاد اإلداري والمالي 
ووجود مشـــاكل وتحديات اقتصادية متمثلة في اســـتمرار تردي مناخ اإلســـتثمار متأثرًا بجملة العوامل السياسية 
واالقتصاديـــة والتشـــريعية والقانونيـــة التي كان لها دور في التأثير على مســـتوى اإلســـتثمارات األجنبية والقدرة 
علـــى جذبهـــا فضـــًال عن إختـــالل بنية االنتـــاج والميـــزان التجـــاري وبنية الموازنـــة العامـــة وهنالك أيضـــًا تحديات ال 
تقـــل أهميتهـــا عن ما ســـبقتها وهي إرتفاع الديـــن العام ( الداخلـــي والخارجي ) وتخلف النظام المصرفي وإتســـاع 
نطـــاق القطـــاع غيـــر المنظم فضًال عن محدودية وضعف مســـاهمة القطـــاع الخاص في التنميـــة االقتصادية في 

العراق.

لقد إســـتمر االقتصاد العراقي ولســـنوات طويلة معتمدًا بشـــكل رئيســـي على إيرادات النفط التي شكلت المصدر 
األساســـي لتحريـــك معدالت النمو االقتصادي، حيث تمكنـــت هذه اإليرادات من إدامة زخم اإلســـتيرادات الهائله 
واالنفـــاق واســـع النطـــاق ، إال أن تراجع إيرادات النفـــط وعدم انتظامها كما حصل في أزمتـــي عامي 2009-2008 
واألعـــوام الالحقـــة لســـنة 2014 قد أظهرت فشـــل هـــذه السياســـات فلم تعد قـــادرة على دعم معـــدالت النمو 
ورفـــع معـــدالت التشـــغيل مـــا يؤكـــد نتيجة مهمـــة تتمثل فـــي عـــدم قـــدرة األنشـــطة االقتصادية التـــي يحركها 
القطـــاع العـــام علـــى تعويض االنخفـــاض الحاصل فـــي إيرادات النفـــط وال على زيـــادة معدالت النمـــو االقتصادي 

وال على إســـتيعاب األيـــدي العاملة الجديدة.                                  

جدول (13)

مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وباألسعار الثابتة

القطاع

سنة الهدف 2022سنة القياس 2015

القطاع الخاص %القطاع العام %القطاع الخاص %القطاع العام %

67.632.460.040.0الزراعي

100.00095.05.0النفط

66.433.666.034.0التعدين

39.560.530.070.0الصناعه التحويليه

80.819.275.025.0الكهرباء والماء

43.156.940.060.0البناء والتشييد

9.990.15.095.0النقل و االتصاالت

13.186.913.087.0التجارة

4.195.94.096.0المال والتأمين

81.818.270.030.0الخدمات

65.334.761.738.3الكلي

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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يتضـــح ممـــا ســـبق ضرورة التحـــول إلى سياســـات أخرى للنمـــو تقوم علـــى تنويع االقتصـــاد وهذا يتطلـــب تحقيق 
تحـــوالت وإصالحات فـــي السياســـة االقتصادية وهي :                                                          

- االنتقال من اإلعتماد على النفط إلى القطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى غير النفطية .

- تشجيع إستثمارات القطاع الخاص القائمة على آليات السوق .

- االنفتاح التدريجي نحو األسواق الخارجية .

- العمل على إستعادة عناصر النمو الطبيعي للقطاعات االنتاجية.

- تحقيـــق التناغـــم التـــام بين السياســـات المالية و النقدية لضمان اســـتثمار التراكم الرأســـمالي داخليـــا و الحد من 
انتقاله إلـــى الخارج .

ان تحقيـــق هـــذه التحـــوالت يكـــون من خـــالل االعتماد على سياســـات اإلصـــالح االقتصادي وتوســـيع اإلســـتثمار 
الخـــاص بضمنه اإلســـتثمار األجنبـــي وهذا يتطلب توســـيع وتحرير الخدمات األساســـية كخدمـــات الكهرباء والنقل 
واإلتصـــاالت والخدمـــات الماليـــة والســـياحة والبنى التحتيـــة التي تعتبر من الخدمات األساســـية لتوســـيع التجارة 
كمـــا يتطلـــب األمـــر إيجاد المنـــاخ والبيئة المالئمـــة لتحفيز القطاع الخاص على اإلســـتثمار في أنشـــطة وفعاليات 
االقتصـــاد الوطنـــي وكذلـــك العمـــل علـــى إحـــداث التغييـــرات المؤسســـية وإعـــادة الهيكلـــة والتي تشـــكل عامًال 
أساســـيًا فـــي تحديـــث اإلمكانيات االقتصادية وتنشـــيطها في الفتـــرة القادمة مضافا اليها أتمتـــة األعمال ودعم 
التطـــور التكنولوجـــي وانطالقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة فـــان التوجهـــات التنمويـــة الجديـــدة تتمثـــل في تنويـــع مصادر 
الدخـــل واإليـــراد فـــي االقتصاد العراقـــي وتوســـيع القاعدة االنتاجيـــة ورفع القيمـــة المضافـــة وتحقيق معدالت 
عاليـــة لنمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي فضال عن العمل إلـــى تحقيق بيئة اقتصادية كلية مســـتقرة مع رفع نســـبة 
اإلســـتثمارات فـــي قطاعـــات تنموية مختارة. وندرج في أدنـــاه أهم التوصيات والمقترحات التـــي نرى أهميتها في 

السياســـة االقتصاديـــة في العراق وكمـــا يلي :-                           

1 - وضع وترتيب األولويات اإلســـتثمارية بحســـب الضرورات االقتصادية واإلجتماعية مع اإلســـتمرار بتطبيق آلية 
االنتقـــال إلى إقتصاد الســـوق وعملية التحول واالندماج مـــع العالم الخارجي .

2 - إعطـــاء قطـــاع البنـــى التحتية في االقتصـــاد العراقي األولوية وهـــو يعد مفتاح التطور الالحـــق لتوفير وتهيئة 
مســـتلزمات البنـــاء االقتصـــادي لـــكل األنشـــطة والفعاليـــات االقتصاديـــة فضـــال عن ضـــرورة توفيـــر الخدمات 

الضروريـــة واألساســـية للمواطنين .

3 - تحديد الوســـائل والمهام والتدابير واإلجراءات الالزمـــة لتفعيل وتنمية دور القطاع الخاص (المحلي واالجنبي) 
مـــن خـــالل توفيـــر الفرصـــة إلعادة بنـــاءه شـــريكًا فاعًال والـــذي يعد المفتـــاح الرئيســـي للنمـــو االقتصادي في 

مســـاهمته في تحقيق التنميـــة االقتصادية واالجتماعيـــة وإحداث التطـــور التكنولوجي المطلوب.

4 - إيـــالء التنـــوع االقتصـــادي إهتمامـــًا بالغـــًا والعمـــل علـــى تقليـــل اإلعتمـــاد علـــى أحادية المـــورد باتجـــاه زيادة 
مســـاهمة القطاعات واألنشـــطة االقتصادية والخدمية األخـــرى في تكوين الناتج المحلـــي اإلجمالي وتمويل 

الموازنـــة العامة بشـــقيها الجارية واإلســـتثمارية  .

5 - تقوية النظام المالي والمصرفي لدعم التنمية االقتصادية .

6 - تعزيـــز دور المؤسســـات الحكوميـــة وزيـــادة فاعليتهـــا مـــن خالل تأســـيس وتنفيذ إطـــار مالئم لقواعـــد تنظيم 
النشـــاط االقتصـــادي وســـيادة القانون .

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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السياسة المالية
التحديات : 

- إســـتمرار حالة اإلختالل في بنية االنفاق العام لمصلحة النفقات التشـــغيلية على حســـاب النفقات اإلســـتثمارية 
والـــذي يـــؤدي إلى زيادة في مســـتويات الطلب الكلي الفعال فـــي االقتصاد العراقي .

- ضعـــف مرونـــة الجهـــاز االنتاجـــي وعـــدم قدرتـــه علـــى اإلســـتجابة للزيادة فـــي االنفـــاق مؤديا ذلك إلى تشـــعب 
اإلختناقـــات فـــي االقتصـــاد العراقي وزيـــادة درجـــة االنكشـــاف اإلقتصادي .

- إســـتمرار هيمنـــة اإليـــرادات النفطيـــة مصـــدرًا أساســـيًا ورئيســـًا لتمويـــل الموازنة العامـــة في العـــراق ما يجعل 
االقتصـــاد عرضـــة للتقلبـــات الخارجيـــة المتمثلـــة في تذبـــذب أســـعار النفط الخـــام عالميًا.

- عـــدم إعتمـــاد األســـاليب الحديثـــة فـــي إعـــداد الموازنـــات ما جعلهـــا بعيدة عـــن الرؤيـــة التخطيطيـــة ذات البعد 
اإلستراتيجي.

- تذبـــذب أســـعار النفط الخـــام عالميا أدى إلى عدم إســـتقرار متغيرات االقتصـــاد الكلي وزيادة مخاطر اإلســـتثمار 
في القطاعات غيـــر النفطية .

- ضعـــف دور وأهميـــة المصـــادر التمويلية األخرى ال ســـيما الضرائب والرســـوم في تمويل االنفـــاق العام ما أدى 
إلى إســـتمرار تدني نســـبة اإليـــرادات غير النفطيـــة من إجمالي اإليـــرادات العامة.

- ضعف بنية القطاع الخاص وانخفاض مساهمته في النشاط االقتصادي .

االهداف: 

الهدف االول : تصحيح هيكل االنفاق العام .

 وسائل تحقيق الهدف:

1. زيادة نسبة االنفاق اإلستثماري من إجمالي االنفاق العام.

2. الحـــد مـــن النفقـــات الجاريـــة بمـــا ينســـجم والزيـــادة الطبيعية فـــي الســـكان البالغـــة 3 % ســـنويًا واإلرتفاع في 
المســـتوى العام لألســـعار.

3. تقليص عجز الموازنة.

الهدف الثاني: تنويع هيكل اإليرادات العامة وزيادة حصيلة اإليرادات غير النفطية.

وسائل تحقيق الهدف:-

1. توســـيع قاعـــدة الضرائـــب وتنويـــع مصادرها من خالل إســـتحداث ضرائب جديـــدة والقضاء على قنـــوات التهرب 
الضريبي.

2. اإلستمرار بتقليص نطاق اإلعفاءات الضريبية.

3. تبني تدابير جديدة في تفعيل زيادة تحصيل الرسوم والغرامات وجباية مستحقات الدولة.

4. تطور كفاءة الجهاز الضريبي.

5. الرفع التدريجي لدعم اسعار الخدمات األساسية في االقتصاد.

6. زيادة الوعاء الضريبي

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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الهدف الثالث: معالجة العجز الحقيقي في الموازنة العامة للدولة .  

وسائل تحقيق الهدف :

1. توظيـــف اإليـــرادات النفطية في تنفيذ المشـــاريع التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية والتـــي تؤلف مصادر إيراد 
أكثر اســـتقرارًا وإستمرارًا.

2. زيادة موارد الموازنة غير النفطية.

3. اإللتزام بسياسة االنضباط المالي لالنفاق العام وتطبيق مبدأ السقوف العليا للنفقات العامة.

4. تحفيز المصارف القائمة على التوسع في تمويل عمليات اإلستثمار.

الهدف الرابع: تحسين اإلدارة المالية العامة. 

وسائل تحقيق الهدف 

1. التحـــول إلـــى تطبيـــق موازنة البرامـــج واألداء بصـــورة تدريجية ما يعطي مجـــاًال أفضل للمتابعـــة ولتقييم مدى 
كفاءة االنفـــاق العام.

2. تبنـــي األســـلوب العلمي والقيادي في أداء الـــدور الرقابي والمتابعة من خالل تحديد المســـؤوليات والواجبات 
وتنفيذ سياســـاتها بكل شفافية ونزاهة.

3. تطوير نظم المحاسبة والتدقيق.

الهدف الخامس: رفع معدالت االدخار الخاص.

وسائل تحقيق الهدف: 

-إستحداث أوعية جديدة الستقطاب المدخرات الصغيرة وتوظيفها في مجاالت إستثمارية مجزية.

السياسة النقدية :
التحديات 

1. انخفاض مستوى التناغم والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق .

2. إســـتمرار نمو عرض النقد كنتيجة لإلســـتمرار في إعتماد السياســـة االنفاقية التوســـعية مما يعمل على زيادة 
حـــدة الضغوط التضخمية 

3. اإلستمرار بتطبيق سياسة اإلستيراد المفتوح قد يؤدي إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية (الدينار).

4. محدوديـــة دور المصـــارف اإلختصاصيـــة في تمويل اإلســـتثمارات فـــي القطاع الخاص في المجـــال التنموي بما 
يتناقـــض وتوجهـــات السياســـة االقتصاديـــة الداعيـــة إلى إعطـــاء القطاع الخاص مســـاحة مهمة فـــي فعاليات 

. التنمية 

5. ضعـــف تأثير ســـعر الفائـــدة في حجم اإلئتمان الممنوح مـــن قبل المصارف الخاصة ما ينعكس على إســـتثمارات 
القطاع الخاص فـــي االقتصاد الوطني . 

6. ضعف معدالت الفائدة على اإلدخار وتعاظمها على اإلئتمان المصرفي الممنوح 

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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االهداف :

الهدف االول : المحافظة على معدالت التضخم ضمن حدود المرتبة العشرية الواحدة. 

وسائل تحقيق الهدف 

1. إدارة عرض النقد لمصلحة الودائع .

2. إعتماد سعر فائدة محفز لإلدخار .

الهدف الثاني : المحافظة على إستقرار سعر صرف العملة المحلية. 

وسائل تحقيق الهدف 

1. تكييف إتجاهات االنفاق العام وفقا لمقتضيات النمو  االقتصادي .

2. اإلستمرار بنافذة بيع العملة األجنبية وفقا إلحتياجات السوق .

الهـــدف الثالـــث : تعزيـــز مبـــدأي االفصـــاح والشـــفافية والمراقبـــة وإرســـاء نظـــم الحوكمـــة فـــي القطاع 
العراقي. المصرفـــي 

وسائل تحقيق الهدف 

1. العمل على إدخال التغييرات المطلوبة في هذا اإلتجاه .

2. إستخدام نظام المصارف الشامل .

الهدف الرابع : تعزيز الشمول المالي.

وسائل تحقيق الهدف 

1. اإلرتقـــاء بخدمـــات القطاع المصرفي من خالل تحســـين وصـــول الخدمات المصرفية إلى جميع شـــرائح المجتمع 
العراقي .

2. نشر الثقافة المالية والمصرفية .

3. تشجيع فتح فروع المصارف المحلية واألجنبية وتوسيع نمط توزيعها .

الهدف الخامس : العمل على خلق نشاط إئتماني محفز للنمو. 

وسائل تحقيق الهدف 

1. التوسع في منح اإلئتمان بالقطاع الخاص من خالل القطاع المصرفي الوطني.

2. منح القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة وزيادة قدرتها في الحصول على التمويل.

3. توفير اإلئتمان والتمويل المصرفي .

4. زيادة رأسمال المصارف اإلختصاصية من أجل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
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الهدف السادس :  تعزيز االحتياطي من النقد االجنبي.

وسائل تحقيق الهدف 

1. التنويع في أسلوب إدارة اإلحتياطيات األجنبية .

2. العمل على تنويع المحفظة السيادية .

3. انشاء صندوق لدعم إستقرار اإلستثمار (صندوق سيادي ) .

الهدف السابع : مكافحة ظاهرة غسل األموال.

وسائل تحقيق الهدف 

1. التزام المصارف التزامًا كامًال بقانون غسل األموال رقم 93 لسنة 2004 .

2. تفعيل وإستحداث نظم رقابية ونظم المدفوعات لتطوير األدوات واألنظمة الرقابية .

3. وضـــع األطـــر واإلجـــراءات التـــي ينبغي علـــى المصارف والمؤسســـات الماليـــة إتخاذها تحوطا لمنـــع وقوع هذا 
النوع مـــن الجرائم .

الهـــدف الثامـــن : تفعيـــل دور البنـــك المركزي العراقي فـــي تعزيز التكامـــل النقدي والمالـــي بما في ذلك 
أســـواق رأس المال والمؤسســـات المصرفية واإلستثمارية وشـــركات التأمين.

وسائل تحقيق الهدف 

1. تحديث التعليمات والضوابط وتطوير النظم المالية واإلدارية واللوائح والتعليمات 

2. التنســـيق والتناغـــم مـــا بيـــن السياســـات الماليـــة والسياســـات النقديـــة لضمـــان تحقيـــق التنميـــة واإلســـتقرار 
والتـــوازن االقتصـــادي.

الهدف التاسع : إعتماد تكنولوجيا المعلومات في آليات عمل البنك المركزي العراقي. 

وسائل تحقيق الهدف 

العمـــل علـــى تحديـــث وتطويـــر نظـــام مصرفي جديـــد يلبـــي الحاجـــات الحاليـــة والتطـــورات المســـتقبلية التي   .1
تشـــهدها السياســـة النقديـــة واإلئتمانيـــة .

اإللتزام والعمل على ضمان جودة الخدمات المالية المقدمة .  .2

بنـــاء منظومـــة لربـــط المصـــارف لغـــرض إجـــراء التســـويات الخاصـــة بمدفوعـــات التجزئـــة مثـــل الصـــراف االلي   .3
والتحويـــالت عـــن طريـــق جهـــاز الهاتـــف النقـــال والكارتـــات الدائنـــة والمدينـــة.

السعي الجاد نحو تطوير برامجيات نظام المدفوعات العراقي بكل مكوناته وتحديثها   .4
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السياسة التجارية:
التحديات 

إغـــراق الســـوق العراقيـــة بالســـلع والخدمات المســـتورد قلـــل من تحفيـــز أصحـــاب رأس المال في اإلســـتثمار   .1
بســـبب عـــدم القـــدرة على المنافســـة مـــع منتجـــات العالـــم الخارجي . 

ضعف المنتج المحلي عن منافسة المنتج األجنبي المماثل من حيث السعر والنوعية   .2

ضعف آليات تطبيق الرسوم الكمركية المفروضه على السلع المستورده مما أدى إلى :  .3

 أ. إحباط عمل المنتجين المحليين .

 ب. زيادة معدالت البطالة .

 ج. انخفاض اإليرادات غير النفطية .

 د. تقويض مبادرات التصنيع محليا .

األهداف 

الهدف األول : تحسين مستوى تنافسية السلع المنتجة محليًا.

وسائل تحقيق الهدف

اإلرتقاء بمستوى الكفاءة االنتاجية للقطاعات االنتاجية والخدمية بالقطاعين العام والخاص.  .1

المساهمة في توفير بيئة أعمال مؤاتية للقطاعات االنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص .  .2

تنويع القاعدة االنتاجية في القطاع الصناعي واالرتقاء بالكفاءة اإلقتصادية.  .3

الهدف الثاني: زيادة إيرادات الموازنة العامة.

وسائل تحقيق الهدف 

فرض رسوم كمركية على السلع الكمالية لتعزز الحصيلة اإليرادية للخزينة.  .1

تنظيم عملية اإلستيراد للوزارات الحكومية ووضع الشروط والحدود لها .  .2

تنويع صادرات القطاع االنتاجي .  .3

الهدف الثالث: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .

وسائل تحقيق الهدف

زيادة حجم الصادرات السلعية لتحقيق التوازن اإليجابي بالميزان التجاري.  .1

الحد من ظاهرة اإلستيراد السلعي غير المبرر وضبط عملية اإلستيراد .  .2

تنظيم عملية اإلستيراد والحد من ظاهرة االنكشاف االقتصادي.  .3

إطار االقتصاد الكلي الفصل الثالث
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الهدف الرابع: النهوض باالنتاج الوطني .

وسائل تحقيق الهدف 

اإلرتقـــاء بجـــودة الســـلع الوطنيـــة وضمـــان انتشـــارها  فـــي األســـواق المحليـــة لزيادة قدرة منافســـة الســـلع   .1
األجنبية. الســـلع  المحليـــة 

التنســـيق بين السياســـة التجارية والسياســـتين المالية والنقدية فـــي تخفيض التكاليف الكليـــة على المنتجين   .2
المحلييـــن لزيادة قدرة المنافســـة للســـلع المحلية.

تفعيـــل العمـــل بقانون حمايـــة المنتجات الوطنيـــة من الممارســـات الضارة بالتجـــارة الدوليـــة والمتمثلة بحالة   .3
اإلغـــراق وغيرها من الممارســـات.

الهدف الخامس: اإلرتقاء بحجم الصادرات السلعية .

وسائل تحقق الهدف 

تفعيل عمل صندوق دعم التصدير وتقديم الدعم المالي للمنتجات العراقية السلعية المصدرة.  .1

المساهمة في وضع سياسة إصالح للهيكل االقتصادي في العراق وتفعيل أداء القطاعات االنتاجية.  .2

الهدف السادس: زيادة االنتاج الزراعي والصناعي.

وسائل تحقق الهدف

- أحد األهداف التي يندرج تحقيقها في إطار السياسات االقتصادية المتعلقة بالقطاعات االنتاجية.

الهدف السابع: التنسيق بين السياسات االقتصادية الكلية في العراق

وسائل تحقق الهدف

- تعميـــق التنســـيق والترابـــط بيـــن فـــروع وقطاعـــات السياســـة التجاريـــة بـــكل مكوناتها مـــع السياســـات المالية 
والمصرفية. واالئتمانيـــة  والنقديـــة 
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1 - حكم القانون وحقوق االنسان والنفاذ إلى العدالة:

يتطلـــب ارســـاء قواعـــد الحكـــم الصالـــح تعزيـــز قـــدرات الدولة باالســـتناد إلـــى حكـــم القانـــون ، باعتبـــاره المرجعية 
الوحيـــدة الصالحـــة الدارة شـــؤون البالد وضبـــط العالقات بين مكونات الدولة والمجتمع على اســـاس المســـاواة 
وتكافـــؤ الفـــرص والذي يســـتقيم بفصل الســـلطات لضمان قيـــام ديمقراطية صحيحـــة وبتوفر منظومـــة قانونية 

متكاملة ومســـتقرة. 

التحديات: 
1. بـــطء عمليـــة التشـــريع فـــي العـــراق وبشـــكل ال يتناســـب ومتطلبـــات عمليـــة التحـــول السياســـي مـــن النظـــام 
الشـــمولي إلـــى النظـــام الديمقراطـــي كذلك عدم تشـــريع قانـــون ينظم عمل األحـــزاب وادوارها فـــي العملية 

الديمقراطية.

2. اســـتمرار تأثر الســـلطة القضائية بالوالءات الفرعيـــة (القبلية والطائفية والمذهبيـــة والمناطقية ) وضعف روح 
المواطنـــة والتخندق خلـــف المصالح الضيقة.

3. وجـــود مؤشـــرات دالـــة علـــى عـــدم تحقـــق المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق االنســـان فيما يتعلـــق باالنتهـــاكات ضد 
األطفـــال: (تجنيـــد االطفـــال، االنتهـــاكات ضـــد االطفال، االطفـــال االيتـــام، المشـــردين). والممارســـات الضارة 
بحقـــوق المـــرأة (تزويج القاصرات، والعنف األســـري) وبعض مظاهر االنتهاك المرتبطـــة بالتنظيمات اإلرهابية 

(االختطـــاف والســـبي) وبخاصـــة تلـــك التي تعرضت لهـــا األقليـــات الدينية.  

4. عدم مطابقة السجون للمعايير الدولية فضال عن عدم حسم الدعاوي القضائية في الوقت المناسب.

2 - الالمركزية االدارية والحكم المحلي:

علـــى الرغـــم مـــن صـــدور قانـــون المحافظـــات رقـــم 21 لســـنة 2008 وتعديالتـــه ومـــا تضمنـــه مـــن نقـــل بعـــض 
االختصاصـــات والصالحيـــات إلـــى الحكومـــات المحلية فـــي المحافظات لدعـــم الالمركزية االداريـــة، إال ان تطبيقة 
يحتـــاج إلـــى جديـــة أكبـــر لالبتعاد عـــن النهـــج المركزي وضمـــان تطبيق ســـليم لعمليـــة التحـــول وتجاوز الســـلبيات 

المرتبطـــة بضيـــق الفتـــرة الزمنيـــة النجاز هـــذا التحول.  

التحديات:
بطء عملية نقل الصالحيات لبعض الوزارات وما يصاحبها من إشكاليات مالية وإدارية وفنية.   .1

عـــدم وضوح حدود الصالحيات والســـلطات بين الحكومـــة االتحادية والحكومات المحليـــة والحاجة إلى تعديل   .2

تحليل الواقع :
تركـــز خطـــة التنميـــة 2018-2022 علـــى االبعـــاد المختلفـــة للحوكمـــة : الالمركزيـــة االداريـــة، المشـــاركة، النزاهـــة 
والشـــفافية والمســـاءلة، مكافحة الفســـاد، ســـيادة القانـــون، النفاذ إلى العدالـــة. كما تتناول موضـــوع اعادة النظر 
فـــي مؤسســـات الخدمة المدنية وإســـتخدام تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت في تقديـــم الخدمات وفي تعزيز 
ركائـــز الحكـــم الرشـــيد (الحوكمة االلكترونية)، فضال عن حوكمة القطاع الخاص إذ يعد شـــريكًا اساســـيًا في التنمية، 

الحكم الرشيد الفصل الرابع



76

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

قوانيـــن الوزارات االتحادية بمـــا يواكب التحول إلـــى اإلدارة الالمركزية. .

عمل السلطات المحلية  خارج حدود اختصاصاتها وعدم  وجود اليات ومؤشرات للرقابة وتقييم األداء.    .3

تعدد مصادر وانظمة التمويل في الوزارات التي تم نقل صالحياتها.   .4

3 - النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد :

يعانـــي العراق من عدم وجود معيار وطني لتحديد مؤشـــر الفســـاد الذي على اساســـه يتم تقييـــم الواقع الحالي. 
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك فقد عملت هيئة النزاهة على إعداد اســـتراتيجية وطنية لمكافحة الفســـاد للســـنوات من 

2016-2020 والتي تضمنت معايير ومؤشـــرات لتحديد مســـتويات الفساد.

التحديات:
1. التأخيـــر فـــي حســـم أغلـــب قضايا النزاهة والفســـاد مـــن قبل القضاء وعـــدم وجـــود اتفاقيات ثنائيـــة ملزمة بين 

العـــراق ودول العالـــم تلزم االطـــراف المعنية في اســـترداد المتهميـــن واالموال.

2. عـــدم اقـــرار قانـــون ملـــزم لكشـــف الذمة الماليـــة واالكتفـــاء حاليًا بعقوبـــة اداريـــة للمخالف من قبـــل وزارته ما 
يمثـــل تحديـــًا بتهـــرب الكثيـــر من المســـؤولين عن االفصـــاح  عن ذممهـــم المالية.

3. عـــدم اإلفصـــاح الكامـــل عن المعلومـــات والوثائق العامة التي تضمـــن الوصول إلى المعلومـــة واالطالع عليها 
من  أصحـــاب المصلحة. 

4 - الخدمة المدنية:

نظـــرا لقـــدم القوانيـــن والتشـــريعات التـــي تنظم شـــؤون الوظيفة العامة فان إعــــادة النظــــر بالمنظومــــة القانونيــــة 
كلهــــا أصبح امرا ملحا خــــاصة فيما يتعلق بقــــانون الخدمة المدنية وقــــانون انضباط مــــوظفي الدولــــة وقانون تقاعد 
موظفـــي الدولـــة وقانـــون مجلـــس الخدمـــة العامة االتحـــادي، كمـــا ان وضع معاييـــر تعتمد علـــى الكفـــاءة والجدارة 
في اختيار القيادات االدارية يعد اولوية لوجود خلٍل وتلكــــٍؤ كبيــــٍر فــــي اختيــــار كبار المــــوظفين العمـوميين إذ ان هـذا 

االختيـار يتـسم بغيـاب التخطــــيط الـسليم والعـشوائية. 

التحديات
عـــدم تفعيـــل مجلس الخدمـــة العامة االتحـــادي والعمل بقانـــون المجلس رقـــم (4) لســـنة 2009 كذلك عدم   .1

تحديـــث قوانيـــن الخدمة المدنيـــة ذات العالقة بشـــؤون الوظيفـــة العامة.

تداخـــل فـــي االختصاصـــات وصالحيـــات المؤسســـات وذلـــك لغيـــاب التشـــريعات التـــي تحـــدد اهـــداف ومهام   .2
وواجبـــات هذه المؤسســـات فضـــال عن التوجـــه العام لقادة المؤسســـات الحكوميـــة نحو المركزية الشـــديدة 

في اتخـــاذ القـــرارات (تركيـــز الصالحيات).

غيـــاب المعاييـــر والمؤشـــرات لقيـــاس االداء والتي تكشـــف عن االنحرافـــات بين المخطط والمنفذ وتشـــخيص   .3
االسباب. 
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5 - المشاركة العامة:

أظهـــرت نتائـــج الدراســـات ذات الصلة إلى ان نســـبة مشـــاركة المواطنين فـــي تحديد االولويات وصلـــت إلى أدنى 
مســـتوى 13 % تليهـــا مشـــاركة منظمات المجتمع المدنـــي إلى 10 %ثم الحكومات المحليـــة إلى 17 % وتتطلب 

الديمقراطية تعزيز فرص المشـــاركة السياســـية الفـــراد المجتمع كافة. 

التحديات
1. ضعـــف مشـــاركة االطـــراف الفاعلـــة (المواطـــن، المجالس المحليـــة، منظمـــات المجتمع المدني ، التشـــكيالت 
االداريـــة للـــوزارات) فـــي تحديد االولويـــات وآليـــات الرقابة والمتابعة والمســـاءلة واتخـــاذ االجـــراءات التصحيحية .

2. ضعـــف وعـــي وثقافـــة المواطـــن والحكومـــات المحلية بدور منظمـــات المجتمـــع المدني في تعزيز المشـــاركة 
الفاعلة.

6 - الحوكمة االلكترونية:

 أظهـــرت نتائـــج المســـح  الذي نفـــذه الجهاز المركـــزي لإلحصاء عام 2015 لتقييـــم الجاهزية االلكترونية   ان نســـبة 
إســـتخدام االســـتمارة االلكترونيـــة فـــي العمـــل المؤسســـي تبلـــغ 21 % ومـــا زال العمل الورقي يشـــكل النســـبة 
األكبـــر مـــن العمل وبنســـبة 77 %، واظهرت البيانات ان نســـبة 66 % من مجموع الجهات المشـــمولة يتوفر لديها 
تشـــكيل إلدارة تكنولوجيـــا المعلومات وأن نســـبة االنظمة االلكترونية العاملة على مســـتوى التشـــكيالت بلغت 
67 % وهـــي نســـبة جيدة على مســـتوى جميـــع الجهات الحكوميـــة، وكانت الجهـــات غير المرتبطة بوزارة نســـبتها 
األعلـــى بلغـــت 92 %امـــا نســـبة فاعليـــة شـــبكات البيانـــات علـــى المســـتوى الكلي بلغـــت 42 %.وعلى مســـتوى 
الخدمـــات التـــي تقدم بشـــكل الكتروني فكانت محـــدودة جدا قياســـا بالخدمات اليدوية التي تقدمها مؤسســـات 
الدولـــة، وبالرغـــم من نجاح بعض المؤسســـات في تقديم الخدمات الكترونيا اال انها مازالت دون مســـتوى طموح 

المواطن.

التحديات
1. غيـــاب التشـــريعات القانونية التـــي تدعم وتنظم عمل الحكومـــة االلكترونية مثل (التوقيـــع االلكتروني، التجارة 

االلكترونيـــة ، جرائم الحاســـوب ، تعريف الهوية).

2. التـــزال هنـــاك مقاومـــة لعملية التغييـــر باتجاه التحول إلى نمـــوذج الحكومة اإللكترونية باعتبـــار ان تغيير عالقة 
الجهـــاز الحكومـــي مـــع بيئته الداخليـــة والخارجية فـــي هذا المجال يســـتوجب إعـــادة تصميم العمليـــة اإلدارية 

التـــي يتعامل معهـــا الجهاز اإلداري.

ثانيًا : االهداف ووسائل تحقيقها

المحور االول: حكم القانون وحقوق االنسان والنفاذ إلى العدالة.

الهدف االول: تعزيز سيادة القانون والحد من انتهاكات حقوق االنسان .

وسائل تحقيق الهدف : 

1. تفعيل القوانين ذات العالقة بمحاسبة المخالفين. 

2. التقليل من االنتهاكات القانونية.

3. اعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسات االمنية والعسكرية واالستخبارية.
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4. تحسين القدرات البشرية في االجهزة االمنية.

5. تأهيل البنى التحتية للسجون.

6. تبسيط اجراءات حسم الدعاوى.

7. تطوير قدرات المالكات القضائية والتحقيقية

8. تطوير االجراءات القانونية واساليب حماية للقضاة

الهدف الثاني : تطوير قدرات المؤسسات المعنية بحقوق االنسان

وسائل تحقيق الهدف

1. تحسين أداء المؤسسات المعنية بحقوق االنسان وتطوير  قدرات العاملين فيها.

2. تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بالنازحين والمهجرين.

3. تطوير قدرات العاملين في مجال النازحين والمهجرين.

4.  تحسين أداء المؤسسات المعنية بالفئات الهشة في المناطق المتأثرة بالعمليات االرهابية .

المحور الثاني : الالمركزية والحكم المحلي 

الهدف : تحسن تطبيق الالمركزية اإلدارية .

وسائل تحقيق الهدف : 

تحديث قوانين الوزارات التي تم نقل اختصاصاتها إلى المحافظات لتوائم النهج الالمركزي.  .1

تحديث قانون االدارة المالية في العراق .  .2

اعداد دليل الصالحيات المنقولة من الحكومة االتحادية إلى الحكومات المحلية .  .3

دراسة الواقع الفعلي لالدارات المحلية بعد نقل االختصاصات والوظائف للمحافظات .  .4

تطويـــر قـــدرات الحكومـــات المحلية ، وتطبيـــق معايير صارمة الختيـــار القيادات االدارية العليا والوســـطى في   .5
الحكومـــات المحلية.

اعادة النظر بالهياكل التنظيمية للمؤسسات التابعة إلى الحكومات وبما يتوافق مع النهج الالمركزي.   .6

تنفيذ قانون مجلس الخدمة االتحادي وانشاء مجالس الخدمة في الحكومات المحلية.  .7

المحور الثالث : النزاهة والشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد

الهدف: تحسين درجة النزاهة والشفافية والحد من الفساد االداري والمالي.

وسائل تحقيق الهدف :

تطوير قدرات العاملين في الجهات الرقابية.  .1

تطبيق نظم تدقيق ورقابة الكترونية.  .2

3.  تطبيق خدمات النافذة الواحدة.

4.  ارساء ثقافة الشفافية في مؤسسات الدولة.
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المحور الرابع : الخدمة المدنية

الهدف : تحسين أداء الجهاز اإلداري بشكل كفوء وفاعل.

وسائل تحقيق الهدف:  

اعـــداد دراســـة مســـحية شـــاملة للتعرف علـــى مدى الترهـــل في الهيـــاكل التنظيميـــة والوظيفية فـــي الجهاز   .1
الحكومي.

تعديل القوانين الخاصة بالوزارات والهيئات التي تمت هيكلتها.  .2

تطوير اداء القيادات االدارية وآليات اختيارها للوصول إلى مؤسسات حكومية كفوءة وفاعلة في أداءها.  .3

إعتماد أنظمة إدارية محدثة.  .4

 

المحور الخامس : المشاركة العامة

الهدف : ضمان مشاركة عامة فاعلة  في عملية صنع القرار

وسائل تحقيق الهدف:

تعزيز قدرات الحكومات المحلية في بناء شبكات تواصل مع االطراف الفاعلة في آلية صنع القرار.  .1

بناء شراكات فاعلة ألصحاب المصلحة في اعداد الخطط والموازنات التخطيطية للمحافظات .  .2

المحور السادس: الحوكمة االلكترونية 

الهدف: اعتماد منظومة الحوكمة االلكترونية كبديل لنمط اإلدارة الحالية 

وسائل تحقيق الهدف:

1. إعتماد منظومة قانونية داعمة للحوكمة االلكترونية .

2.  تطوير السياسات المتكاملة لتقنية المعلومات (التوافقية / التشغيلية / التشغيل البيني).

3. إعداد خطط وبرامج لتطبيق الحوكمة االلكترونية باالعتماد على التجارب العالمية في هذا المجال.

4. تحسين الجاهزية االلكترونية.
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تحليل الواقع

مـــع اســـتمرار التقّلـــب وعـــدم االســـتقرار فـــي توزيـــع األنشـــطة االقتصاديـــة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخاص،   •
أظهـــرت مســـاهمة القطـــاع الخاص في تكويـــن رأس المال الثابت (نســـبة مئوية من الناتـــج المحلي االجمالي) 
اتجاهـــًا نحـــو االنخفـــاض منذ عام 2004 يتراوح بين 0.6 % و  1.5%، بمتوســـط قـــدره 0.8 % من الناتج المحلي 
االجمالـــي خـــالل المـــدة (2012-2004) . وفـــي عام 2015 بلغت نســـبة مســـاهمة القطاع الخـــاص في تكوين 
رأس المـــال الثابـــت 34.7 %  ، وهـــو مؤّشـــر علـــى بيئـــة غير تمكينية ومناخ اســـتثماري ســـلبي للقطـــاع الخاص .

فـــي عام 2014 كانت نســـبة مســـاهمة القطاع الخـــاص في الناتج المحلـــي االجمالي (مع النفـــط) 35.7 % ، و   •
فـــي الناتـــج المحلـــي االجمالي (بـــدون النفط) 73.2 % . وقد انخفضت هاتان النســـبتان إلـــى 33.2 % و72.6 % 

علـــى التوالي في عـــام 2015 . 

يعمـــل نحـــو 68 % مـــن القـــوى العاملـــة فـــي النشـــاط غيـــر المنّظـــم. وخلص مســـح منظمـــة العمـــل الدولية   •
لمؤسســـات األعمال الصغرى والصغيرة والمتوســـطة (الذي أجري في عام 2012) إلى أّن معظم مؤسســـات 

األعمـــال الصغـــرى تعمل فـــي القطاع غيـــر المنّظم .

ُيُصّنـــَف العـــراق بيـــن الـــدول التـــي تحّتـــل المراتب الدنيا للمؤشـــرات العشـــر المســـتخدمة في "تقرير ممارســـة   •
األعمـــال" الصـــادر عن البنك الدولي لعـــام 2017 (Doing business 2017, Equal opportunity for all ) . و 

مـــن أهـــم المؤشـــرات المذكورة في هـــذا التقرير مـــا يأتي:

يقـــع العـــراق في المرتبة 165(من بيـــن 190 دولة) (مقارنًة بـ 63 للبحريـــن ، و 66 لُعمان ، و69 لتركيا ، و 77   -
لتونـــس ، و 94 للســـعودية ، و 102 للكويـــت ، و 118 لـــألردن ، و 120 إليران ) .

يقـــع العـــراق فـــي الترتيب 181 (من بين 190 دولة) في مؤشـــر الحصول على االئتمـــان ، و حصل على درجة   -
واحـــدة مـــن 12 في قوة الحقـــوق القانونية .

بلغت درجة مؤشر مدى شفافية الشركات 2 من 10 .  -

يحتل العراق المرتبة 115 (من 190 ) في مؤشر تسجيل الملكية .  -

ســـّجل العـــراق أيضـــًا مســـتويات متدنية في حمايـــة المســـتثمرين ، والتجارة عبـــر الحدود ، وانفـــاذ العقود   -
وتســـوية حـــاالت اإلعســـار ، و ليـــس لديـــه ســـياقات واضحـــة للتعامل مع الشـــركات المفلســـة .

 Doing business ) تراجـــع العـــراق فـــي ترتيب تقرير ممارســـة األعمال لعـــام 2018 الصادر عـــن البنك الدولـــي  •
Reforming to create jobs ,2018 ) إلـــى المرتبـــة 168 مـــن 190 دولـــة (مقارنة بــــ 60 لتركيا ، و 66 للبحرين ، 
و 69 للمغـــرب ، و 71 لعمـــان ، و 83 لقطـــر ، و88 لتونس ، و 92 للســـعودية ، و 96 للكويت ، و 103 لألردن ، و 

124 اليران ) . 

اّن هنـــاك "حزمـــة" مـــن السياســـات واالجـــراءات الحكوميـــة الهادفة إلـــى تفعيـــل دور القطاع الخـــاص وتطوير   •
قدراتـــه فـــي مختلـــف المجـــاالت، شـــرعت الحكومـــة فـــي اقرارهـــا وتنفيذهـــا، ومـــن أهمها مـــا يأتي: 

إعالن و تطبيق البرنامج الحكومي في عام 2014، و حزمة االصالحات االقتصادية المرتبطة به (2015).   -

"حزمـــة" السياســـات واالجـــراءات الهادفـــة لدعـــم القطـــاع الخاص، التـــي اعدها فريـــق الخبـــراء الوطني ، و   -
بمشـــاركة الفـــرق الفنيـــة األخـــرى الصـــادرة بموجـــب قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم 239 لســـنة 2015.

تأليف اللجنة العليا لقروض البنك المركزي العراقي (األمر الديواني 31 لعام 2016).   -

وتقـــوم هـــذه اللجنـــة بإعـــداد تقاريـــر تفصيلية عن االنجـــازات والمشـــاكل والمعوقـــات ذات الصلـــة بتنفيذ   -
مبـــادرة البنـــك المركزي لتحســـين الوضع االقتصادي وتنشـــيط القطاع الخاص والنهـــوض بقطاعات الزراعة 
والصناعـــة واالســـكان ، من خـــالل تخصيص مبلـــغ 5 ترليونات دينار عراقـــي لغرض اقـــراض المواطنين والقطاع 
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الخـــاص ضمـــن آليـــات للقـــروض تم اقرارهـــا من خالل عـــدد مـــن ورش العمل واالجتماعـــات التي اشـــترك فيها 
المختّصـــون مـــن وزارات الدولـــة المعنّيـــة وممثلـــو القطـــاع الخـــاص ، وصـــدق عليهـــا رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، 

وعممـــت علـــى الجهـــات ذات العالقة .

تشـــكيل اللجنـــة التوجيهيـــة لمشـــاريع الشـــراكة بيـــن القطاعين العـــام والخاص مـــع تحديد مهامهـــا (األمر   -
الديوانـــي 238 فـــي 4 / 7 / 2016 ، واألمـــر الديواني المرقم 49 لســـنة 2017 ) . والعمل مســـتمر حاليا من 

قبـــل اللجنـــة في إعـــداد تعليمات تنفيـــذ عقود المشـــاركة للجهـــات الممولة مركزيـــا وذاتيا.  

اســـتنادا إلـــى األمـــر الديواني أعـــاله وألغراض تســـهيل إجـــراءات تنفيذ أحكام قـــرار مجلس الـــوزراء المرقم   -
96 لســـنة 2016، قامـــت وزارة التخطيـــط بإصدار الدليل اإلرشـــادي للتســـجيل والعرض واإلحالـــة والتعاقد 

وتنفيـــذ مشـــاريع الشـــراكة بين جهـــات القطاع العـــام والخاص.

قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 29 لســـنة 2017 ، المتضمن إقـــرار توصيـــات "لجنة دعـــم الصـــادرات المحلية" ،   -
والـــذي ينـــّص علـــى مجموعـــة اجـــراءات ســـيتم ذكرهـــا الحقـــًا في ســـياق هـــذا المحور .

هنـــاك أيضـــًا حزمة السياســـات الهادفة إلى مكافحة الفســـاد بأشـــكاله المختلفـــة (التي أعلـــن عنها رئيس   -
مجلـــس الوزراء فـــي نهاية عـــام 2017) .

اّن جميـــع االجـــراءات والسياســـات المذكـــورة فـــي اعاله يمكن أن تـــؤدي إلى تمكيـــن العراق من تحقيـــق نتائج أفضل 
بكثيـــر فـــي المؤشـــرات العالميـــة التـــي تعمل علـــى تقييم بيئـــة األعمال في أي بلـــد ، وأْن تدفـــع باتجاه زيـــادة كفاءة 
أداء القطـــاع الخـــاص ، وتفعيـــل دوره ، و بناء قدراته التنافســـية . وبهـــذا فاّن تطوير القطاع الخاص ســـيتيح  للحكومة 
العراقيـــة المزيـــد مـــن الفـــرص إليجـــاد حلول  تســـتهدف االحتياجـــات اآلنيـــة وطويلة األجـــل لمجتمع األعمـــال . وفي 
الوقـــت الـــذي ســـتعمُل فيه الحكومـــة العراقية على تنفيـــذ اصالحاتها االقتصاديـــة بجدّية ، و تســـعى للُمضّي  قدما 
بهـــذه العمليـــة ،  فانهـــا ســـتوّفر(في الوقـــت ذاتـــه) الشـــروط الضرورية لتوفيـــر بيئة جاذبـــة لألعمال واالســـتثمارات ، 
وإلى تحســـين القدرة التنافســـية لمؤسســـات األعمال الصغيرة والمتوســـطة ، وتأســـيس شـــراكات فاعلة بينها وبين 
الشـــركات العامـــة ، وســـتدفع القطـــاع الخـــاص إلـــى أن يكون أكثـــر التزامـــًا ، وأكثر قدرًة علـــى توفير المزيـــد من فرص 

العمـــل الجديدة.

اّن مـــوارد العـــراق (البشـــرية والطبيعيـــة) ، وثروته مـــن المواقـــع األثرية والتاريخيـــة ومقاصد الزيـــارات الدينية   •
، والفـــرص التســـويقية الهائلـــة التـــي يتيحهـــا الطلـــب الكبيـــر والمتنامي علـــى الســـلع والخدمات كاّفـــة ، توّفر 
امكانات ضخمة لتفعيل دور االنشـــطة والمؤسســـات االنتاجية والخدمية القائمة ، وانشـــاء مشروعات جديدة 
فـــي جميـــع قطاعـــات االقتصاد . وهـــذه االمكانات ســـتتيح للقطـــاع الخاص فرصة اعـــادة بناء ذاتـــه، ومراجعة 
أدائـــه االقتصـــادي ، ونمط ادارته لمؤسســـاته ، وأســـلوب تعامل الدولـــة والقطاع العام معه ، والشـــروع في 
صياغـــة نهـــج جديـــد للعمـــل يتجاوز ســـلبيات المراحل الســـابقة ، و يســـمح لـــُه بممارســـة أدوار فاعلة ُيســـاهم 
مـــن خاللهـــا فـــي تحقيق معـــدالت مقبولة للنمـــو االقتصادي ، وفـــي خلق فـــرص العمل ، وفي  انجـــاز عملية 

التنمية الشـــاملة والمســـتدامة .

اســـتنادًا إلـــى ما تقّدم فـــاّن جميع السياســـات واالجـــراءات والبرامج  واألنشـــطة ذات الصلـــة بتطوير وتفعيل   •
دور القطـــاع الخـــاص (الـــواردة في هذه الخطة) ســـيجري التعامـــل معها ، والنظر اليها ، على أنها وســـيلة مرنة 
وقـــادرة علـــى التعامـــل مـــع المتغيرات التي قـــد تطرأ على الواقـــع االقتصادي ، وســـتكون خاضعـــة للمراجعة 
الدوريـــة بحيـــث تســـتجيب لالحتياجـــات المســـتجّدة ذات األولويـــة ، والفرص الجديـــدة ، والظـــروف المتغّيرة ، 
والصدمـــات الُمحَتَملـــة ، والخطـــط والسياســـات "الوقائيـــة" البديلـــة التـــي ينبغـــي انتهاجهـــا لمواجهـــة هـــذه 
الصدمـــات. كمـــا أن هـــذه السياســـات (ومـــا يرتبـــط بها من أهـــداف ووســـائل تنفيذ)  ستســـتند إلـــى الترتيبات 
المؤسســـية القائمـــة ، وإلـــى منجزات االصالح المتحققة (وتلـــك التي التزال قيد التنفيـــذ) ، وإلى االهتمامات 

المشـــتركة للمعنّييـــن بهـــا ، والتوجهـــات والضوابط الحكوميـــة ذات الصلة .
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وســـتبقى عمليـــة تطويـــر وتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص فـــي االقتصـــاد مرتبطـــة علـــى نحـــو وثيـــق بعمليـــة االصالح 
االقتصـــادي التـــي ُأعلـــن عنها فـــي البرنامـــج الحكومـــي 2014 - 2018 ، وإلى التوّســـع بهذه العملية خالل الســـنوات 
الالحقـــة ، ومـــا يتطّلبـــه ذلـــك مـــن ترســـيخ وتعجيـــل ، والتزام مشـــترك بتنفيذها مـــن قبل جميـــع األطـــراف المعنية .

وهـــذا ما ســـيجعل السياســـات واالجـــراءات والبرامج  ذات الصلـــة ان تفعل وتطـــور القطاع الخـــاص متوائمة مع تلك 
التـــي وردت فـــي اســـتراتيجية تطوير القطاع الخـــاص 2014 – 2030 ، والتي ســـترد أيضًا ضمن خطـــة التنمية الوطنية 

2018 - 2022 , والتـــي يفتـــرض أن تكون مّتســـقة أيضًا مـــع البرنامج الحكومي القـــادم 2022-2018.

التحديات 
تداعيـــات المتغيـــرات الداخلية والخارجية (الســـلبية )على االقتصاد العراقي  خالل المـــدة  2014 - 2018 (األثر   •
الســـّيء النهيـــار اســـعار النفط  علـــى االقتصـــاد ، والتداعيات الكارثيـــة  لتمـــّدد التنظيمات االرهابيـــة ، والدمار 
المصاحـــب لعمليـــات التحريـــر ، والخســـائر واألضـــرار الهائلة في االصـــول والوحـــدات االقتصادية التـــي تكّبدها 

القطـــاع الخاص نتيجـــة لذلك).

تراجـــع الوضـــع االقتصـــادي للعـــراق حاليـــًا ، ومـــا تكشـــف عنـــه البيانـــات الماليـــة المتاحـــة مـــن اســـتمرار  ضآلة   •
التخصيصـــات االســـتثمارية ( التنمويـــة) فـــي الموازنـــة العامـــة للدولـــة  للســـنوات الخمـــس القادمـــة .

االختـــالل  الهيكلـــي المزمـــن في االقتصـــاد العراقي – الريعي ، ومـــا يفرضه هذا االختالل مـــن تحديات تتطلب   •
تفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص ، و تعزيـــز قدراتـــه التنافســـية ، لضمـــان مشـــاركته الفاعلـــة فـــي تحقيـــق التنويع 
االقتصـــادي بســـرعة وكفاءة . و في ظّل هذا التنويـــع (تنويع المنتجات / تنويع القطاعـــات والصناعات/ تنويع 
الموار المالية ، وتوليد الثروات الوطنية / تنويع الصادرات) ســـيكون هناك مســـتوى جّيد للعمالة ، ومســـتوى 

أفضـــل لجودة المنتجـــات ، والقدرة علـــى تطويرها.

ضآلـــة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص في الناتـــج المحلـــي االجمالي ، وتكويـــن رأس المـــال الثابـــت ، وتوفير فرص   •
التشـــغيل ، وتمويـــل االســـتثمارات . وُتعـــد مســـاهمة القطاع الخـــاص في التكوين الرأســـمالي عنصرًا حاســـمًا 
فـــي تحديـــد دور القطـــاع الخـــاص في مجمـــل عملية التنميـــة االقتصادية . وهذا الـــدور ال يـــزال متواضعًا وغير 

اســـتراتيجي ، ويشـــّكل تحدّيـــًا رئيســـًا لخطط التنميـــة الوطنيـــة المتعاقبة .

ضمان قيام القطاع الخاص بالمساهمة في تمويل  40 %  من استثمارات خطة التنمية الوطنية 2018 - 2022   •
خارج تخصيصات الموازنة العامة للدولة (88.6 ترليون دينار ، بما يعادل 75 مليار دوالر تقريبًا) .

تخّلـــف الجهـــاز المصرفـــي ، وعـــدم قدرتـــه علـــى االســـتجابة للتحديـــات التـــي تفرضهـــا المتغيـــرات االقتصادية   •
(الخارجيـــة والداخليـــة) علـــى الدولـــة والقطـــاع الخـــاص معـــًا .

ضعـــف صياغـــة السياســـات الحكوميـــة ، و التلكـــؤ فـــي تنفيذ مـــا يتم اقـــراره منها ، مـــع غياب تام للسياســـات   •
الوقائيـــة ، و ضعـــف الجـــودة  التنظيمية ، األمر الذي أضعف بدوره من ســـلطة وســـيادة وانفـــاذ القانون على 

الجميـــع ، فضـــًال عـــن غياب الثقـــة في تنفيـــذه بعدالة .

•  ضعـــف فاعليـــة وجدوى السياســـات المرســـومة ، و تضـــارب وتخّبط القـــرارات الُمتخذة ، وما ترتـــب على ذلك 
مـــن ضعـــف االّتســـاق بيـــن السياســـات الكليـــة فـــي العـــراق . و هـــذا قاد بـــدوره إلـــى هـــدر وضيـــاع الكثير من 
الجهـــود التـــي بذلتهـــا الحكومة (وأطراف أخـــرى عديدة ، بينهـــا وكاالت األمـــم المتحدة العاملة فـــي العراق) 
لوضـــع سياســـات واســـتراتيجيات وبرامـــج كفيلـــة بتفعيـــل وتطويـــر دور القطاع الخـــاص في االقتصـــاد ، وأدى 
بالتالـــي إلـــى تقويـــض ثقـــة القطـــاع الخاص بقـــدرة الدولـــة على انتهـــاج سياســـات جـــاّدة ، و ُممكنـــة التنفيذ ، 

وقابلـــة لالســـتدامة بهـــذا الصدد .
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تلكؤ عملية االصالح االقتصادي ، و صعوبة تنفيذ المزيد من االصالحات التشـــريعية والسياســـية والتنظيمية • 
والمؤسساتية.

عـــدم االيفـــاء بالمســـؤوليات وااللتزامـــات واألدوار االنتقاليـــة  للحكومـــة والقطـــاع الخاص والتـــي كان ينبغي   •
االيفـــاء بهـــا خـــالل المرحلـــة األولـــى 2014 - 2017 مـــن اســـتراتيجية تطويـــر القطـــاع الخـــاص 2014 - 2030 ، 

وخطـــة التنميـــة الوطنيـــة الســـابقة 2013 - 2017 ، ومـــن أهمهـــا مـــا يأتي : 

الصعوبـــات والتحديـــات التـــي تواجهها الدولة في محاولتها لتعزيز االســـتقرار واألمن في العراق ، وبســـط   -
ســـلطة القانـــون علـــى الجميع ، بهدف اتاحة المجال لمؤسســـات وشـــركات ومشـــاريع القطـــاع الخاص بأن 

تســـتثِمر وتتطـــّور ، وتصبـــح أكثر قدرة على المنافســـة.

ضعـــف قدرة الحكومة على تطبيق نهج تشـــاركي وشـــمولي مـــع القطاع الخاص ، يتيح لـــه القيام بدور أكبر   -
وأكثـــر فاعليـــة في صنع القـــرار  االقتصادي وقيادة الســـوق .

ضعف عمليات المراقبة والتقييم بصدد التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص 2014 - 2030.  -

ضعف قدرة الحكومة على تطبيق افضل الممارسات البيئية .  -

ضعف االهتمام الحكومي بحماية حقوق الملكية الفكرية .  -

عـــدم قدرة القطـــاع الخاص على تعزيـــز دور وفاعلية (وقوة) االتحـــادات والجمعيـــات والمنظمات المعنّية   -
بقضايـــاه ، وضعـــف امكاناتـــه في رفع كفاءة أدائهـــا (المهني والتقنـــي) ، وتعزيز قدرتها على االســـتدامة ، 

وعجـــزه عـــن ضمان تمثيـــل أعلى لمؤسســـات األعمال الخاصـــة فيها .

ضعـــف المســـاهمة الجاّدة والبّنـــاءة للقطاع الخاص فـــي جهود الحكومة لتأســـيس منبر دائـــم للحوار بينها   -
 . وبينه 

ضعـــف وعـــدم جدّيـــة القطـــاع الخـــاص في التأســـيس لمشـــاركة فاعلة فـــي صياغـــة السياســـات و الخطط   -
القطاعيـــة التـــي من شـــأنها ان تصبح مـــن مكونات خطـــط التنمية الوطنيـــة ، وتواضع دوره في مســـاعدة 

الحكومـــة بصـــدد وضـــع وتحديـــد الوســـائل الكفيلة بتنفيـــذ هـــذه المكّونات.

عـــدم تنفيـــذ حزمة السياســـات واالجراءات الهادفة لدعـــم القطاع الخـــاص، الُمعّدة من فريـــق الخبراء الوطني   •
، و بمشـــاركة الفـــرق الفنيـــة األخرى(فريـــق التمويل والتأميـــن / فريق القطـــاع الصناعي / فريق تحســـين بيئة 
األعمـــال / فريـــق تبســـيط االجـــراءات) ، الصـــادرة بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 239 لســـنة 2015 ، وما 
تضّمنـــه مـــن توجهـــات وسياســـات حكوميـــة ، واجـــراءات وأدوار للقطـــاع الخاص ، ومـــن تحديد لمـــدد التنفيذ ، 
وللجهـــات المســـؤولة عـــن التنفيذ ، وبما يســـمح بتحقيق األهـــداف الواردة في اطـــار المحاور الرئيســـة لهذه 

الحزمـــة (التـــي تم تضميـــن الكثير مـــن تفاصيلهـــا المهمة في هـــذا المحور).

واجهت حوكمة القطاع الخاص في العراق عددًا من التحدّيات ، أهمها ما يأتي:  •

عدم وجود رؤية واضحة لحوكمة القطاع الخاص.  -

غياب إطار عمل واضح للدولة ، ينّظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  -

ضعف جاهزية الجهات الحكومية للتعامل بفاعلية مع القطاع الخاص.  -

ضعـــف وعـــي القطـــاع الخـــاص لـــدوره فـــي المســـؤولية المجتمعية  ، وضعـــف اســـتعداده لتحّمـــل األعباء   -
(والُكَلـــف)  المترتبـــة عليهـــا .

ضعف ثقافة (وممارســـات) إعادة هيكلة الشـــركات العامة لدى المؤسســـات الحكومية ، وشـــيوع ظاهرة   -
الخـــوف مـــن "الخصخصة"(بأشـــكالها المختلفـــة) لدى جميع "أصحـــاب المصلحـــة" المعنيين بها .

التداعيات (السلبية) المرتبطة بتراجع الوضع األمني واالقتصادي على عملية حوكمة القطاع الخاص.  -
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اذا كان الســـبب الرئيـــس لفشـــل السياســـات (والخطـــط واالســـتراتيجيات المختلفة) قبل عـــام 2014 هو نقص   •
االلتـــزام وليـــس نقـــص التمويـــل ، فـــان هذه المشـــكلة أصبحـــت ُمركّبة منـــذ عـــام 2014 . فحّتـــى عندما يكون 
هنـــاك التـــزام ، فاّن هناك مشـــكلة عدم القدرة علـــى التعبير عن هذا االلتزام من الجهـــات (وأصحاب المصلحة) 
المعنّييـــن بهـــذه السياســـات . وتتحّمـــل الجهـــات الُمكّلفة بالتخطيـــط (فضًال عن صّنـــاع القرار) ، المســـؤوليات 

المترتبـــة على عـــدم ايجاد حلـــول واقعية لمشـــاكل كهذه .

األهداف 

الهدف االول : زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص ضمن المؤشرات اآلتية : 

يحقق القطاع الخاص نموا ال بأس به، مساهما بـما نسبته 40 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ، ويوّفر 50 ٪ من   •
فرص التشغيل خالل مدة الخطة .

يساهم القطاع الخاص في تخفيض البطالة بمعدل 0.5 نقطة  سنويًا طوال مدة الخطة.  •

ضمان مســـاهمة القطاع الخاص (المحلي واألجنبي) في تمويل  40 % من اســـتثمارات خطة التنمية الوطنية   •
2018 - 2022 خـــارج تخصيصـــات الموازنة العامة للدولة (88.6 ترليون دينـــار ، بما يعادل 75 مليار دوالر تقريبًا) 

خالل مـــدة الخطة.

زيـــادة االســـتثمار األجنبـــي في العراق مـــن 18.463 مليار دوالر(خالل المـــدة ما بين كانون الثانـــي/ يناير 2012   •
إلـــى كانـــون األول/ ديســـمبر 2016) ، إلـــى 40 مليار دوالر (خالل ســـنوات الخطـــة 2018 – 2022 ) . أي جذب 8 

مليـــار دوالر مـــن االســـتثمار االجنبي إلى العراق ســـنويًا طيلة مـــدة الخطة .

زيـــادة اســـتثمارات القطاع الخاص فـــي القطاعات االقتصادية والتنموية األساســـية ، ورفع نســـبة مســـاهمة   •
القطـــاع الخـــاص فـــي اجمالـــي تكويـــن رأس المـــال الثابت مـــن 7 .34 % في عـــام2015  إلـــى 38.3 % في عام 

.2022

وسائل تحقيق الهدف :

يمكـــن تحقيـــق هـــذا الهـــدف (محّصلًة) مـــن خالل تحقيـــق األهداف األخـــرى ذات الصلـــة بتطوير القطـــاع الخاص ، 
والتـــي ســـيتم ذكرها مع وســـائل تحقيقهـــا تفصيًال فـــي أدناه .

الهدف الثاني : تحسين بيئة األعمال واالستثمار

يرتبـــط هـــذا الهـــدف بالحاجة الُمِلّحـــة للقطاع الخاص للعمل في بيئة داعمة ، ُمَتّســـقة ، ويمكـــن التنبؤ بها ، ُمعّززة 
بسياســـات قانونية وتنظيمية ومالية جديدة .

وسائل تحقيق الهدف :

اســـتحداث "مجلس تطوير القطاع الخاص " ليكون منبر حوار وتفاعل وتشـــاور وتنســـيق وتكامل بين الحكومة   •
والقطـــاع العـــام مـــن طـــرف والقطاع الخـــاص من طرف آخـــر .  و يعمـــل "مجلس تطويـــر القطاع الخـــاص" عند 
تأسيســـه ، على إرســـاء أســـس للحـــوار والتشـــاور بين الجهـــات المعنّية ، لتحقيق التشـــارك الفاعـــل مع القطاع 
الخـــاص عنـــد تطوير واقتراح خطط واســـتراتيجيات جديدة ، أو وضع سياســـات أو قوانيـــن أو أنظمة و تعليمات 

األخير. تخّص 

اعـــداد حقيبـــة مشـــاريع تنموية يتم تمويلها خـــارج التخصيصات االســـتثمارية في الموازنة العامـــة للدولة، يتم   •
تنفيذهـــا عـــن طريـــق الشـــراكات مـــع القطاع الخـــاص المحلـــي ، أو عن طريـــق االســـتثمار االجنبي المباشـــر (أو 

القطاع الخاص وتطوير بيئة األعمال واالستثمار الفصل الخامس



88

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

كليهمـــا معـــًا) ، وباالســـتعانة بمصـــادر ائتمانيـــة خارجيـــة (مثل مؤسســـة التمويـــل الدولية IFC العائـــدة للبنك 
الدولـــي)، تقّدم دعمها للشـــركات الخاصة العاملة في العراق ، و االســـتعانة أيضًا بالمؤسســـة العربية لضمان 

الصادرات. وائتمان  االســـتثمار 

وضـــع أنظمـــة ، وآليـــات فاعلـــة إلدارة مخاطـــر االســـتثمار والتجـــارة والتمويل التي قـــد يتعرض لها المســـتثمر   •
األجنبـــي ، ووضـــع قواعـــد واضحـــة وُملِزمة للتعامـــل معها من جميـــع األطـــراف المعنّية بها (خطـــر المصادرة 
والتأميـــم / خطـــر الحـــرب والصراعـــات  األهليـــة / خطر عدم تحويل أصل االســـتثمار ، أو الربـــح الناتج منه / خطر 

االخـــالل بعقد االســـتثمار ..) .

العمـــل علـــى وفق مـــا ورد  في "الخرائط االســـتثمارية" للمحافظـــات ، ووضع هذه الخرائـــط  موضع التطبيق ،   •
و تحديـــد دور القطـــاع الخـــاص في اعدادهـــا وتنفيذها . 

•  تعديـــل وتبســـيط إجـــراءات وضوابـــط حصول القطاع الخـــاص على التمويل مـــن المصارف التجاريـــة والقطاعية 
(قروض ميســـرة، تســـهيالت مصرفية، ضمانـــات ..).

تقديـــم حوافـــز وتســـهيالت ماليـــة وضريبية لالســـتثمارات الجديـــدة واالبتكار وتحســـين نوعية االنتـــاج وإدخال   •
منتجـــات جديـــدة وتســـجيل مؤسســـات القطـــاع الخاص غيـــر المنظم.

مراجعـــة وتبســـيط االطـــار القانونـــي والتنظيمـــي المتعلـــق بالقطـــاع الخـــاص ، وتعديـــل القوانيـــن واألنظمـــة   •
والتعليمـــات و/أو إصـــدار قوانيـــن أخرى جديدة  بالتشـــاور بين الحكومـــة والقطاع الخاص . وتبســـيط اإلجراءات 
وإزالـــة التعقيـــدات الروتينيـــة التـــي تعيـــق توفيـــر بيئـــة  مالئمـــة لعمل مؤسســـات األعمـــال . ويمكـــن أن تتّم 

عمليـــة المراجعـــة والتعديـــل و"التشـــريع" هـــذه في اطـــار األولويـــات المذكـــورة في الجـــدول (14) .
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

جدول (14)

ى القوانين النافذة (2022-2018)
طلوبة عل

ت الم
ال

ت القوانين المقترحة والتعدي
صدد اولويا

طة العمل ب
خ

شريع
القانون/الت

ق
طبي

الت
ت المنجزة

طوا
الخ

ب
طلو

الم
شريع 

سنة الت
المقترحة

ت
ظا

الح
الم

طاعين 
شراكة بين الق

1- قانون  ال
ص

العام والخا
ق

ُمعّل
سودة 2012

اعداد م
شريع

ت
2019-2018

ظمــة و/
ســتكَمل بمجموعــة أن

ى أن ُي
شــّرع إلــ

يحتــاج القانــون عندمــا ُي
ى حــدة.

طــاع علــ
صّممــة لــكل ق

ت ُم
أو تعليمــا

ت العامة
2-قانون التوريدا

ق
ُمعّل

• 
سودة 2007

اعداد م
- اجراء مراجعة 

2011
شريع

ت
2019

-

صناعية
ق ال

ط
3 - قانون المنا

-
قانون ُمقتَرح

سودة
اعداد م

2019
-

سة ومكافحة 
4 - قانون المناف

سنة 2010
االحتكار رقم (14) ل

غير فاعل
ي الجريدة 

شره ف
تم ن

سمية بتاريخ 9 آذار 
الر

2010
تفعيل

2019-2018
ومكافحــة 

ســة 
شــؤون المناف

س 
ى االن "مجلــ

حّتــ
س 

ّســ
لــم يؤ

س 
ّص عليــه هــذا القانــون . كمــا اّن مجلــ

االحتــكار " ، وفقــًا لمــا نــ
ب هــذا القانــون 

صــة بموجــ
ص

ئ محكمــة متخ
شــ

ى لــم ُين
ضــاء األعلــ

الق
طبيقــه.

شــئة  عنــد ت
ت النا

ي المنازعــا
ظــر فــ

، للن

سنة 
5- قانون التجارة رقم (30) ل

1984
ف

غير كا
قانون نافذ

تعديل
2019-2018

-

ت رقم (21) 
شركا

6 - قانون ال
سنة 1997

ل
ف

غير كا
قانون نافذ

تعديل
2019-2018

ت 
ضــة تحــ

شــركة القاب
س ال

ســي
ضافيــة تجيــز تأ

ضــع أحــكام قانونيــة ا
و

شــركة 
القــة ال

ظيــم ع
ى تن

ت ، وتعمــل علــ
شــركا

ي نــوع مــن أنــواع ال
أ

ت التابعــة لهــا مــن الناحيتيــن االداريــة 
شــركا

ضــة بمجموعــة ال
القاب

والماليــة .

ت العامة رقم 
شركا

7- قانون ال
سنة 1997

(22) ل
ف

غير كا
قانون نافذ

تعديل
2019-2018

ت 
ت العامــة ، وآليــا

شــركا
ضــل وأكثــر دقــة لل

صيفــًا أف
ضمينــه تو

ت
ســم 

عمليــة ر
ي 

فــ
شــفافية 

وال
واالدارة ، 

صــل بيــن الملكيــة 
الف

س 
ســًا لمجلــ

صنــع القــرار ، والغــاء دور المديــر العــام رئي
ســة و

سيا
ال

صــة ..
صخ

االدارة ، والخ

القطاع الخاص وتطوير بيئة األعمال واالستثمار الفصل الخامس
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

تابع جدول (14)

ى القوانين النافذة (2022-2018)
طلوبة عل

ت الم
ال

ت القوانين المقترحة والتعدي
صدد اولويا

طة العمل ب
خ

شريع
القانون/الت

ق
طبي

الت
ت المنجزة

طوا
الخ

ب
طلو

الم
شريع 

سنة الت
المقترحة

ت
ظا

الح
الم

ي رقم 
صناع

ستثمار ال
8- قانون اال

سنة 1998
(20) ل

ف
غير كا

قانون نافذ
تعديل

2020
-

سنة 
9- قانون العمل رقم (37) ل

2015
ف

غير كا
قانون نافذ

تعديل
2019-2018

طلوبــة 
ضايــا المهمــة الم

ف الق
مختلــ

معالجــة 
واعــادة 

مراجعــة 
ظيــم 

ق التن
ى "اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حــ

ق علــ
صديــ

للت
ب العمــل 

صحــا
س للحــوار بيــن العمــال وا

ســا
ضــع األ

ي ت
ي " ، التــ

النقابــ
ت 

ظفيــن ، ودور والتزامــا
ق العمــال والمو

ضمــان حقــو
ت 

، وأليــا
شــمولية ...

ص ، ومعاييــر التمييــز وال
طــاع الخــا

ق الق
وحقــو

ستثمار رقم (13) 
10- قانون اال

سنة 2006 المعدل
ل

ف
غير كا

قانون نافذ
تعديل

2019-2018

صيغتــه الحاليــة ال يميــز 
شــاملة وجوهريــة ألنــه ب

ى مراجعــة 
(يحتــاج إلــ

ضــوح دور الهيئــة 
ت المحليــة واالجنبيــة ، عــدم و

ســتثمارا
بيــن اال

ى 
ي تعمــل حاليــًا هيــأًة تنفيذيــة للدولــة تتولــ

ســتثمار التــ
ال

طنيــة ل
الو

ت 
ضــوح االعفــاءا

ت ، عــدم و
ال

ي وغيرهــا مــن المعامــ
ضــ

ادارة االرا
ت .....).

ســوية المنازعــا
ضــوح آليــة ت

ضريبيــة ، عــدم و
ال

ســتثمار 
ســنة 2009 الُمعــّدل لقانــون اال

كمــا أّن القانــون رقــم (2) ل
ضمــن ملكيــة 

ضــًا ألّنــه ي
ى تعديــل اي

ســنة 2006 يحتــاج إلــ
رقــم (13) ل

شــاريع 
ب لم

ب واالجانــ
ســتثمرين المحلييــن والعــر

ي مــن الم
ضــ

االرا
شــاريع.

ط دون غيرهــا مــن الم
ســكان فقــ

اال
س الــوزراء) فقــد 

صــادر عــن مجلــ
ســنة 2010 (ال

ظــام رقــم(7) ل
أّمــا الن

ت .
ف المجاال

ي مختلــ
ســتثمرة ف

ي الم
ضــ

ألرا
ت االيجــار ل

ّظــم معــدال
ن

اله) ال 
ي اعــ

ت المقترحــة (المذكــورة فــ
ال

الحالــة : اّن جميــع التعديــ
تــزال ُمعّلقــة .

ك رقم 
ستهل

11- قانون حماية الم
سنة 2010

(1) ل
ق

ُمعّل
ي 

شر القانون ف
تم ن

ي 
سمية ف

الجريدة الر
ط 2010

شبا
تفعيل

2019-2018
ال يــزال القانــون 

طلوبــة لتنفيــذ القانــون، اذ 
ت  الم

صــدار التعليمــا
ا

ي 
فــ

صدرهــا الجهــة المعنّيــة 
ت تنفيذيــة ت

ى تعليمــا
بحاجــة إلــ

الحكومــة العراقيــة .
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

تابع جدول (14)

ى القوانين النافذة (2022-2018)
طلوبة عل

ت الم
ال

ت القوانين المقترحة والتعدي
صدد اولويا

طة العمل ب
خ

شريع
القانون/الت

ق
طبي

الت
ت المنجزة

طوا
الخ

ب
طلو

الم
شريع 

سنة الت
المقترحة

ت
ظا

الح
الم

ت 
12- قانون حماية المنتجا

سنة 
العراقية رقم (11) ل

ت 
ظمة والتعليما

2010 ، واألن
المتعلقة به

ق
ُمعّل

ستكمل 
قانون لم ت

ت نفاد القانون 
اجراءا

الُمعّدل له

سة 
ق رئا

صدي
ت

الجمهورية، و 
شر التعديل 

ن
الُمقتَرح 

ي الجريدة 
ف

سمية
الر

2019-2018

2014 ، الُمعــّدل للقانــون 
ســنة 

شــروع القانــون رقــم(1) ل
م

اّن 
ت الزراعيــة)، 

شــمل المنتجــا
ق الحمايــة لي

طــا
ّســع ن

ث يو
المذكــور (بحيــ

ي 2014 ،  ال يــزال 
ي 11 كانــون الثانــ

ب فــ
س النــوا

ه مجلــ
ي أقــّر

والــذ
شــره 

ســة الجمهوريــة ، ون
ق عليــه مــن قبــل رئا

صديــ
ظــار الت

ُمعّلقــًا بانت
ســمية.

ي الجريــدة الر
فــ

س
ال

13- قانون اإلف
ق

ُمعّل
قانون مقترح

شريع
ت

2019-2018

مــع الوكالــة االمريكيــة للتنميــة 
وزارة التجــارة بالتعــاون 

ت 
قامــ

ســودة قانــون معــّدل لقانــون التجــارة رقــم (30) 
الدوليــة بإعــداد م

ت 
ســار ، وتحديــد الحــاال

ت االع
ضمــن معالجــة لحــاال

ســنة 1984 ، يت
ل

ي 
صــاد

ط االقت
شــا

ت الن
ي مجــاال

ف فــ
صــ

ق عليهــا  هــذا الو
طبــ

ي ين
التــ

ّظــم 
ي تن

ت التــ
س والمعاييــر واآلليــا

ســ
ي)  كافــة ، وبيــان األ

(والمالــ
ســوية 

ت ، وت
صرفــا

ط  الت
ضبــ

ســائل الكفيلــة ب
العمــل ، وتحــّدد الو

ضــع 
شــئة عــن وجــود هــذا الو

ت النا
ق وااللتزامــا

الحقــو

ق الحرة رقم 
ط

14 – قانون المنا
ت 

سنة 1998 ، وتعليما
(3) ل

ظيم 
ق الحرة وتن

ط
"ادارة المنا

ستثمرين داخلها " 
أعمال الم

صادرة 
سنة 1999  ، ال

رقم(4) ل
عن وزارة المالية 

ف 
غير كا

قانون نافذ
تعديل

2020 -2019
-

ى اتفاقية 
ضمام إل

15 – االن
ك  لعام 1958 

نيويور

ق 
العرا

س 
لي

ضوًا 
ع

ي هذه 
ف

االتفاقية 

اتفاقية دولية 
ت 

طلبا
انجاز مت

ضمام 
االن

2021-2019

ى هــذه االتفاقيــة ، 
ق إلــ

ضمــام العــرا
الن

ب الموجبــة 
ســبا

تعــود األ
ي ، وتعزيــز ثقتــه بوجــود 

ســتثمر األجنبــ
ســمة للم

ى أهميتهــا الحا
إلــ

ســتثمار 
شــئة عــن اال

ت النا
ي النزاعــا

ت فــ
صينــة وحياديــة  للبــ

س ر
ســ

أ
ب مــن 

ســتها  هــذه االتفاقيــة منــذ مــا يقــر
ي أر

ى أّن القواعــد التــ
، وإلــ

ب 
ى أغلــ

ي علــ
ســر

ي ي
ت بمثابــة قانــون عالمــ

صبحــ
ســتين عامــًا ، قــد ا

صناعيــة – التجاريــة 
ظّمــة اليهــا (ومــن بينهــا الــدول ال

الــدول المن
صــدد .

ظــرًا لمــا تتمّتــع بــه مــن مزايــا بهــذا ال
ى) ، ن

الكبــر
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

• توفير مستويات كافية من الحماية للمنتجات المحلية . ويمكن أن يتم ذلك من خالل :

- حمايـــة المنتجـــات المحليـــة، الســـيما عبـــر انفاذ قانـــون حماية المنتجـــات العراقيـــة رقم (11) لســـنة 2010 ، 
واصـــدار التشـــريع الذي يتضمن التعديـــالت التي أقرها مجلـــس النواب عليه بموجب مشـــروع القانون رقم 

. 2014 (1) لسنة 

- تفعيـــل قانـــون المنافســـة ومكافحة االحتكار رقم (14) لســـنة 2010  ، وقانون التعرفـــة الجمركية رقم (22) 
لسنة2010.

- تفعيـــل المـــادة (2) - أوًال ،  من قانون وزارة التجارة رقم 37 لســـنة 2011 التي تنص على : «رســـم السياســـة 
التجاريـــة الداخليـــة والخارجيـــة بمـــا ينســـجم  والسياســـات االقتصاديـــة العامـــة للدولـــة» ، ووضـــع اآلليات 
والضوابـــط الالزمـــة (والُملزمة) لتفعيل هـــذه المادة ، للحفاظ علـــى نوعية وكمية البضائـــع المتداولة في 
الســـوق المحليـــة ، والســـيطرة عليهـــا ،  وتعزيـــز اجـــراءات الضبط التجـــاري على اســـتيراد الســـلع االجنبية ، 
وعدم الســـماح بالزيـــادة غير المبررة(كّمًا ونوعًا) لالســـتيرادات ، وربط االســـتيرادات كافة بسياســـة تجارية 

صارمـــة لتضييـــق عمليـــة دخولها دون ضوابـــط ، واغراقها للســـوق المحلية .

• تطبيـــق حزمـــة مـــن الترتيبـــات واالجـــراءات اآلنيـــة والعاجلـــة لدعم الصـــادرات ، وجعلهـــا جـــزءًا (او مرحلًة) فـــي اطار 
سياســـات واســـتراتيجيات تمتـــد لمراحـــل طويلـــة األمـــد . و يمكـــن أن يتـــم ذلك مـــن خالل:

- متابعـــة تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم 29 لســـنة 2017 ، المتضمن اقـــرار توصيات «لجنة دعـــم الصادرات 
المحليـــة» ، والـــذي ينـــّص على «الغـــاء القرارات واألوامـــر والتوجيهات كافـــة ، الصادرة عـــن مجلس الحكم 
(المنّحل) ، أو لجنة الشـــؤون االقتصادية ، أو أّي جهة اخرى تمنع تصدير المواد خارج العراق عدا المســـتندة 
إلـــى قوانيـــن نافـــذة .. والغـــاء القائمـــة المرافقـــة لألمر التشـــريعي رقـــم 54 لســـنة 2004، والغـــاء القيود 
الحاليـــة عـــن التصديـــر كافة ، وقيام الجهـــات المعنّية بوضع الضوابـــط الخاصة بالتصدير بحســـب ما تقتضيه 

العامة». المصلحة 

- تفعيل دور صندوق دعم التصدير .

- اســـتكمال البنيـــة األساســـية للتصديـــر علـــى وفق آخـــر التطـــورات التقنية واألســـاليب الحديثة بهـــذا الصدد 
(مخـــازن تفريـــغ وشـــحن البضائع / خدمـــات الموانـــىء المختلفة / وســـائط النقـــل الحديثـــة / حوكمة إدارة 

منافـــذ االســـتيراد والتصدير .. ) .

• وضـــع وتقديـــم حوافز لزيـــادة االنتاج واالبتكار، و دعم االســـتثمارات الخاصـــة الجديدة الموّلدة لفـــرص عمل اضافية 
، وتشـــجيع تســـجيل مؤسســـات القطاع الخاص غير المسجلة. 

• دعـــم اتحـــادات وجمعيات القطاع الخاص ، والتعاون معها في تحســـين و رفع مســـتوى تغطيـــة الخدمات المقّدمة 
ألعضائهـــا بفاعلية وكفاءة .

تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق والترخيص.  •

إطـــالق و إدامـــة حملـــة توعية عامة في جميـــع المحافظات من أجل فهـــم واضح لدور القطـــاع الخاص في تنمية   •
المحافظـــات (و/ أو إعـــادة إعمارها) ، وتقديـــم الدعم التقني بهدف تمكين الجهـــات اإلدارية في المحافظات من 

االلتـــزام بالمعاييـــر األساســـية الختيار المشـــروعات ، وبناء  قدراتها علـــى تنظيم دقيق لألولويـــات المرتبطة بها .
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الهدف الثالث : تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ويتضمن هذا الهدف ما يأتي :

• توســـيع نطـــاق عمـــل المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة (قطاعيـــا ومكانيـــا) علـــى وفـــق تحليـــل لألولويـــات 
واالحتياجـــات فـــي كل قطـــاع ومحافظـــة ، وباالســـتناد إلى االهـــداف االســـتراتيجية لخطة التنميـــة الوطنية ، 
وإلـــى القطاعـــات االقتصاديـــة ذات األولويات الحاســـمة فيهـــا ، وإلى معاييـــر اختيار القطاعـــات ذات األولوية 

(المذكـــورة فـــي اســـتراتيجية تطوير القطـــاع الخاص) .

• تحسين انتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و بناء و تعزيز قدراتها التنافسية.

• منـــح القطـــاع الخـــاص (مـــن خـــالل المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة) الفـــرص الحقيقيـــة لممارســـة دوره في 
عمليـــة التنويـــع االقتصـــادي، من خـــالل رفع قدراته وتعزيـــز امكاناته في اســـتغالل الميزة النســـبية لمنتجاته ، 
وتحســـين مســـتوى جودة منتجاتـــه وقدرتها على المنافســـة. اّن جـــودة المنتجات (والصادرات) شـــرط ضروري 

لضمـــان التنويـــع االقتصـــادي . وعندمـــا ال يقتـــرن التنويع بجودة المنتجـــات ، ال ُيعد ذلـــك تنويعًا.

• انجـــاز تأســـيس الهيئـــة الوطنية للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التي ســـتدير صندوق تنمية المؤسســـات 
والمتوســـطة. الصغيرة 

• اكمـــال تنفيـــذ المدينتين الصناعيتيـــن في البصرة وذي قار خالل المدة 2018 - 2019، وانشـــاء مدن صناعية في 
ثالث محافظات أخرى(علـــى األقل) خالل المدة 2020-2022 .

• انجـــاز عمليـــة انشـــاء «حدائـــق علـــوم» Science Parks ، وبواقـــع حديقة علـــوم واحدة فـــي كل محافظة خالل 
ســـنوات خطة التنميـــة 2018 - 2022.

وسائل تحقيق الهدف

توفيـــر خدمـــات استشـــارية وارشـــادية ، وخدمـــات تخطيـــط األعمـــال ، والتدريـــب ، والتشـــبيك ، للمؤسســـات   •
الصغيـــرة والمتوســـطة .

انشـــاء صنـــدوق لتوفير رأســـمال ابتدائـــي ،وتمويل ُميّســـر ، وضمانات قـــروض للقطاع الخاص ، بهدف توســـيع   •
أنشـــطته الصناعيـــة القائمـــة ، وانشـــاء مؤسســـات صناعية جديـــدة ، وبناء وزيـــادة قدراته التنافســـية  ، وتعزيز 
امكاناتـــه فـــي الريادة واالبتـــكار . ويمكن أن يتم ذلك ايضًا من خالل تأســـيس «مصرف تنمـــوي» داعم للقطاع 

االنتاجـــي ، تتـــم ادارتـــه من قبل القطـــاع الخاص .

وضـــع نظـــام تفضيلـــي للحوافـــز (واالمتيـــازات) الُمقّدمـــة لمصـــارف القطـــاع الخـــاص التـــي تعمل علـــى توجيه   •
ائتمانهـــا (ومّدخراتهـــا) نحـــو زيـــادة اقـــراض المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة .

اســـتحداث برنامـــج خاص لتوفير فرص للقطـــاع الخاص، بما في ذلك الشـــركات الكبرى والمؤسســـات الصغيرة   •
والمتوســـطة، للمســـاهمة فـــي إعـــادة هيكلة الشـــركات العامة ، ووضـــع آليات وترتيبات لتشـــجيع وتســـهيل 
عمليات االندماج بين الشـــركات العامة والمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة ، بهدف زيادة كفاءتها االنتاجية 

وقدرتها على المنافســـة .

تطبيق معايير الحوكمة في إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .  •

•  انشـــاء «حدائـــق علـــوم» Science Parks ، تعمـــل الدولـــة على توفير البنيـــة التحتية األساســـية لها (أراضي /  
خدمـــات ..) ، ويقـــوم القطاع الخـــاص (المحلي واألجنبي) من خالل شـــركاته الكبرى بتوفيـــر المباني والمعدات 
والمســـتلزمات المطلوبـــة لعملـــه في هـــذه الحدائق ، بهـــدف جذب الفرص االســـتثمارية (االبتكاريـــة) ، ودعم 
 ،IT الُمبـــادرات الشـــابة وتحويلهـــا إلـــى مشـــروعات ، وبخاصـــًة في مجـــال تطبيقات تقنيـــة االتصـــاالت الحديثة

والبرامجيـــات ، وغيرهـــا مـــن االختصاصـــات الحديثـــة ذات الجدوى االقتصادية في الســـوق .
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تطويـــر المناطـــق الصناعيـــة القائمـــة ، وتأســـيس مناطـــق صناعية جديـــدة ، وحاضنـــات أعمال ، ومراكـــز تطوير   •
اعمـــال ، ومبـــادرات أخرى مماثلة . ولغرض تحقيق ذلك يمكن االسترشـــاد بالبيانـــات والتفاصيل المذكورة في 

.  (15) الجدول 

• اّن القطاعـــات االقتصاديـــة الرئيســـية ذات األولويـــة فـــي مجـــال تطويـــر القطـــاع الخـــاص والقطاعـــات الفرعية 
ومجـــاالت التركيـــز للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة هـــي: الصناعـــة ، و الزراعـــة والصناعـــات الزراعيـــة ، 
وتكنولوجيـــا االتصـــاالت والمعلومـــات ، و قطـــاع البنـــاء والتشـــييد (اإلســـكان) ، خاصة في مجاالت اإلســـكان 
العمودي وإســـكان محدودي الدخل ، وخدمات النقل والخدمات اللوجســـتية ، والسياحة .وأّما بصدد التفاصيل 
ذات الصلـــة بالفـــرص المتاحـــة لهـــذه المؤسســـات (على وفق القطاعـــات الرئيســـية و الفرعية المســـتهدفة ، 

ومجـــاالت التركيـــز االســـتداللية) فيمكن االسترشـــاد بالجـــدول (16).

جدول (15)

انشاء / واستكمال تنفيذ / المدن الصناعية في العراق موزعة في سنوات خطة 
التنمية 2022-2018

(مليون دينار)

المجموع20182019202020212022الفقرة  / السنة

اكمال تنفيذ المدينة الصناعية في 
61,606---31,60630,000البصرة

اكمال تنفيذ المدينة الصناعية في 
250,728--84,72884,00082,000ذي قار

100,000100,000100,000100,00038,780438,780تنفيذ المدينة الصناعية في األنبار

10,00015,00013,00013,00012,00063,000تنفيذ المدينة الصناعية في نينوى

تنفيذ المدينة الصناعية في النجف 
20,00050,00050,00050,00020,000190,000(المرحلة االولى )

اكمال تنفيذ المجمع الصناعي في 
6,219---5,313906النهروان

تخصيصات اخرى لغرض تحديد مواقع 
اخرى واستحصال الموافقات إلقامة 
المدن الصناعية في محافظات اخرى 

عن طريق االستثمار
100200200150650

253,765282,125247,220165,17172,8021,010,983المجموع
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جدول (16)

الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة موّزعة على وفق القطاعات 
الفرعية ، استنادًا إلى أولويات خطة التنمية الوطنية (2018 - 2022)

(مليون دينار)

القطاعات الرئيسية 
مجاالت التركيز االستداللية في تطوير المؤسسات  القطاعات الفرعية المستهدفةالمستهدفة

الصغيرة والمتوسطة

الصناعة

1-صناعة المواد االنشائية
2-صناعات غذائية 

3-الصناعات المعدنية
4-الصناعات الميكانيكية 

5-الصناعات الدوائية
6-الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية 

7-تعدين المعادن غير النفطية 
ومعالجتها 

8-الصناعات االلكترونية والكهربائية

استغالل الموارد الطبيعية والبشرية (خاصة في  •
القطاعات الفرعية 1، 2، 5، 6)

امكانية اإلحالل محل االستيرادات ( للكّل) •
تنويع المنتجات (خاصًة في 1 ، 2 ، 5 ، 7 ) •
التوّسع/ التنوع الجغرافي ( خاصًة في  1، 5، 6 ) •
رفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة، زيادة معدالت  •

االنتاجية ، والتسويق ، والتوزيع (للكّل)
تخفيض تكاليف االنتاج ( للكّل) •
المقاييس والمعايير التقنية ، مراقبة الجودة ، توكيد  •

الجودة والتصديق (للكّل)
التكامل مع الشركات العامة والقطاع المختلط (للكّل) ،  •

والمشاركة في إعادة هيكلة وخصخصة الشركات العامة
الشراكات االستراتيجية •
البيئة ، والبحث والتطوير •

الزراعة والصناعات 
الزراعية

1-الزراعة المكثّفة
2-الماشية والدواجن

3-صيد األسماك

بدائل لالستيراد •
ترابطات قطاعية (أمامية وخلفية) •
رفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة، زيادة معدالت  •

االنتاجية ، والتسويق ، والتوزيع (للكّل)
البيئة ، البحث والتطوير ، وتدوير/ استرجاع الموارد •
المقاييس والمعايير التقنية ، مراقبة الجودة ، توكيد  •

الجودة والتصديق (للكّل)

التشييد واالسكان

1-البنية التحتية والخدمات االساسية 
(ماء ،كهرباء، مجاري ..)

2-اإلسكان
3-المنشآت المدنية ( طرق ، جسور 

،سدود ، أبنية متخصصة ..)

ادماج األعمال الصغيرة •
مزج وتنويع المنتجات •
الهندسة ، العمارة ، التصاميم ، البحث والتطوير •

خدمات النقل 
والخدمات 
اللوجستية

1-خدمات النقل بالشاحنات
2-الخدمات اللوجستية والتخزين

3-خدمات الصيانة والتصليح (والتحديث 
/ التحسين) لوسائط النقل االخرى 
المتاحة  حاليًا( السكك الحديدية ..)

خدمات النقل متعدد الوسائط •
ترابطات قطاعية (أمامية وخلفية) •
إدماج األعمال الصغيرة •
تخفيض تكاليف النقل •

االتصاالت 
وصناعات 
تكنولوجيا 
المعلومات

1-خدمات اصالح وصيانة
2-مزودو خدمة االنترنت

3-تطوير المواقع االلكترونية  
والبرمجيات المتخصصة

التوّسع والتنوع الجغرافي (للكّل) •
البحث والتطوير •
التسويق والشراكات االستراتيجية •

جميع القطاعات الفرعية ذات العالقةالسياحة

الموارد البشرية •
جودة الخدمة والتصديق •
الترويج والدعاية •
الشراكات االستراتيجية •
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

الهـــدف الرابـــع : التأســـيس لمشـــاركة حقيقيـــة للقطـــاع الخاص فـــي عملية إعـــادة اإلعمـــار والتنمية ، 
وتقاســـم األعباء والمنافـــع المترتبـــة عليها .

وسائل تحقيق الهدف:

•بنـــاء شـــراكات حقيقيـــة وفاعلـــة للقطـــاع الخـــاص مـــع الجهـــات الحكوميـــة المعنّيـــة بإعـــادة إعمـــار المحافظات 
المتضـــررة مـــن االرهـــاب ، وفي النهوض بمســـتوى الخدمات العامـــة والبنية التحتية فـــي المحافظات األخرى 
، وإســـتخدام سياســـة حوافـــز حكوميـــة مجزيـــة لتحقيق هذا الهـــدف . ويمكـــن أن يتم ذلك من خالل الشـــروع 
بتنفيـــذ خطـــة إعـــادة اإلعمـــار والتنميـــة ، على وفـــق التدخـــالت الُمقتَرحة فـــي «وثيقـــة االطار العـــام للخطة 
الوطنيـــة إلعـــادة اإلعمار والتنميـــة للمحافظات المتضـــررة جراء العمليـــات االرهابية «، التي قامـــت بإعدادها  

اللجنـــة المشـــكلة فـــي وزارة التخطيـــط ، واُلُمصدق عليهـــا مجلس الـــوزراء ( آب 2017). 

•وضـــع خطـــط أعمـــال واقعيـــة ، و قابلـــة للتطبيـــق ، بهـــدف دفع مؤسســـات األعمـــال الخاصـــة إلـــى التركيز على 
األنشـــطة واألســـواق ، و علـــى عمليـــات إعـــادة الهيكلة ذات الصلـــة بالشـــركات العامة ،  وبما يســـمح بتنفيذ 
مشـــروعات مشـــتركة طويلـــة األجـــل مـــع شـــركات خاصـــة ناجحـــة . ويمكـــن ايضـــاح ذلـــك مـــن خـــالل البيانـــات 

والمعطيـــات المذكـــورة في جـــدول (17).
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

جدول (17)

ص 
طاع الخا

ستثمارية امام الق
ص ا

صناعة  والمعادن فر
ق ، والمقترحة من وزارة ال

ي العرا
ت التحويلية ف

صناعا
طاع ال

طوير ق
ي ت

الولوية ف
ت ا

صناعية ذا
شاريع ال

 الم
طنية 2018 - 2022

طة التنمية الو
ت خ

سنوا
ي 

موزعة ف

ت
شروع

سم الم
ا

شروع
موقع  الم

نوع الُمنَتج
طاقة االنتاجية

ال
الكلفة  
(مليون 
دوالر)

شروع
اهمية الم

مدة التنفيذ

1
ب 

ص
معامل ال

 الجاهز

توجد حاجة إلقامة 
عدد من المعامل 

ت بغداد 
ظا

ي محاف
ف

ي قار/ 
/ األنبار / ذ

ف. 
ك/ النج

كركو

ّب 
ص

سبقة ال
جدران ُم

ف مجّوفة 
سقو

 /
ّب 

ص
سبقة ال

ُم
شّد.

وال

200م2جدران/يوم. 
ف/

سقو
2520 م2

يوم.
53

طاع البناء 
ت ق

سّد احتياجا
 -

شييد .
والت

ستخدام المواد األولية 
شيد إ

- تر
ت).

سمن
(حديد/ 

ق للبيئة.
صدي

شروع 
- الم

2022 - 2018

2
ت النباتية 

انتاج الزيو
المكررة والمعبئة 
ف انواعها.

بمختل

سكر 
بغداد – مع

شيد – قرية 
الر

سعيدة .

س/ 
شم

ت(زهرة ال
زيو

طن) 
صويا/الق

الذرة/ال
ي.

سمن النبات
وال

سنة 
طن/ 

ف 
50 ال

ط من 
% فق

سّد 10 
(ل

ق الكلية).
حاجة العرا

28
ق 

سو
ت ال

سّد جزء من احتياجا
 -

طعام .
ت ال

المحلية لزي
ي

طاع الزراع
ط مع الق

ق التراب
- تحقي

2021 - 2018

3
صانع 

تأهيل م
ب 

ص
ومزرعة ق

سان و 
ي مي

سكر ف
ال

ى .
نينو

سان 
ظ مي

محاف
(المجر الكبير)/

ظة 
محاف

ي).
ى(الغزالن

نينو

ض/ خميرة/ 
سّكر أبي
كحول.

سنة 
طن/ 

ف 
100 ال

طن 
ف 

(منها 40 ال
سّكر، 

ب ال
ص

من ق
طن من 

ف 
و60 ال

سّكر الخام)
ال

56
ق 

سو
ت ال

سّد جزء من احتياجا
المحلية من المواد المذكورة.

2021 - 2018

4
ط انتاج 

تأهيل خ
ي 

ت الر
ظوما

من
ش.

بالر

ظة بابل/
محاف

سكندرية
اال

شركة 
(موقع ال

صناعة 
العامة ل

ت).
ت والمعدا

سيارا
ال

ي 
ت الر

ظوما
من

ي 
ش المحور

بالر
ي

ّط
والخ

سبان موزعة 
7000

شكل:
ى 

عل
- 2000جهاز 

ي(60 دونم / 3 
محور

سبان).
ي(5 

ّط
- 200 جهاز خ

سبان).

12

الل األمثل للمياه .
ستغ

اال
ساحة.

- زيادة االنتاج لوحدة الم
ص عمل للكوادر االدارية 

- توفير فر
شركة 

ي ال
والفنية المتوفرة ف

المذكورة.

2021 - 2018
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

تابع جدول (17)

ص 
طاع الخا

ستثمارية امام الق
ص ا

صناعة  والمعادن فر
ق ، والمقترحة من وزارة ال

ي العرا
ت التحويلية ف

صناعا
طاع ال

طوير ق
ي ت

الولوية ف
ت ا

صناعية ذا
شاريع ال

 الم
طنية 2018 - 2022

طة التنمية الو
ت خ

سنوا
ي 

موزعة ف

ت
شروع

سم الم
ا

شروع
موقع  الم

نوع الُمنَتج
طاقة االنتاجية

ال
الكلفة  
(مليون 
دوالر)

شروع
اهمية الم

مدة التنفيذ

5
ّب من 

ش
انتاج ال

مادة الكاؤولين

ى/
ظة نينو

محاف
ق (موقع 

شرا
الم

شركة العامة 
ال

ق).
شرا

ت الم
لكبري

ت 
ّب(كبريتا

ش
مادة ال

األلمنيوم المائية)
سنة.

طن / 
ف 

50 ال
30

ق لهذه المادة 
سّد حاجة العرا

 -
صفية 

ت ت
طا

ي  مح
ستخدم ف

ي ت
الت

طية.
شاريع النف

ي الم
المياه ، وف

الل المواد األولية 
ستغ

- ا
طيان الكاؤولين) ، ومادة 

المتوفرة(أ
ي 

ستخدم ف
ي ي

ي الذ
ت النق

الكبري
ف 

ك ، وبكل
ض الكبريتي

انتاج حام
طئة ).

انتاجية وا

2021 - 2018

6
صنع فرز ومعالجة 

م
ت البلدية 

النفايا
صلبة

ال
ى 

ي أحد
ف

ت العراقية
ظا

المحاف

مواد قابلة للفرز 
ضمونة 

والتدوير ، م
ق/زجاج/ 

ق (ور
سوي

الت
ك/معادن 

ست
ال

ب
مختلفة..).

طن/يوم (مواد) 
 250

قابلة للفرز والتدوير.
طاقة 

ط (
- 20 ميَكاوا

كهربائية).
طابوقة 

25 مليون 
بناء من معامل 

صديقة للبيئة.

150
ق 

سو
ت ال

سّد جزء من احتياجا
المحلية.

- حماية البيئة.
2022 - 2019

7
انتاج الزجاج 

ّطح العائم .
س

الم
ظة األنبار/ 

محاف
ي

مدينة الرماد

الواح زجاجية أولّية 
ب 

س
ك بح

سم
ب

ب
طل

ال
(16-2 م للوح 

الواحد).

سنة
طن/

ف 
231 ال

بواقع 330 يوما/ 
ت 

ث وجبا
ال

سنة ، وبث
يوميًا.

188
ق 

سو
ت ال

سد جزء من احتياجا
 -

المحلية من هذه المادة.
الل وفرة المواد األولية 

ستغ
- ا

سية.
الرئي

2022 - 2019
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

تابع جدول (17)

ص 
طاع الخا

ستثمارية امام الق
ص ا

صناعة  والمعادن فر
ق ، والمقترحة من وزارة ال

ي العرا
ت التحويلية ف

صناعا
طاع ال

طوير ق
ي ت

الولوية ف
ت ا

صناعية ذا
شاريع ال

 الم
طنية 2018 - 2022

طة التنمية الو
ت خ

سنوا
ي 

موزعة ف

ت
شروع

سم الم
ا

شروع
موقع  الم

نوع الُمنَتج
طاقة االنتاجية

ال
الكلفة  
(مليون 
دوالر)

شروع
اهمية الم

مدة التنفيذ

8
ت 

معمل كاربونا
صوديوم

ال
ى 

ي أحد
ف

ت العراقية
ظا

المحاف

انتاج مادة رماد 
ي تدخل 

صودا الت
ال

ت متعددة 
صناعا

ي 
ف

صناعة الزجاج/ 
)

ت/ 
سفا

صناعة الفو
سيجية/ 

ت الن
صناعا

ال
ت/ 

ظفا
صناعة المن

صناعة عجينة 
ط مادة 

شي
ق/ تن

الور
سيوم 

ت الكال
بنتوناي

ي 
ستخدم ف

ي ت
الت

آلبار 
سوائل الحفر ل

طية . 
النف

ي من 
سنو

االحتياج ال
صودا 

مادة رماد ال
سنة.

طن/ 
ف 

200 ال
200

ى 
ب الكبير عل

طل
سد جزء من ال

ق 
سوا

ي اال
صودا ف

ت رماد ال
منتجا

المحلية.
الل وفرة المواد األولية 

ستغ
- ا

الزمة النتاج هذه المادة .
ال

9
انتاج األمونيا/ يوريا

ظة األنبار/ 
محاف

ضاء القائم
ق

سماد اليوريا
طن / يوم 

 500
(أمونيا)

طن / يوم 
 750 -
(يوريا)

333

ت 
سفا

شركة العامة للفو
سد حاجة ال

سماد 
(القائم) من منتوج األمونيا و

سية النتاج 
سا

ت ا
ال

اليوريا كمدخ
سمدة المركّبة .

األ
- توفير كلفة نقل المادتين من 

ق 
ط

ق انتاجهما البعيدة (المنا
ط

منا
طقة 

ى المن
شمالية والجنوبية) إل

ال
الغربية.

ض 
ق فائ

سوي
- وجود امكانية ت

ق المحلية 
سوا

ى األ
المنتوج إل

والخارجية .
سية 

سا
ى التحتية اال

- توفر البن
ك 

سك
ق، 

طر
شروع (مياه ، 

إلقامة الم
ي مجّمع 

صناعية ) ف
ت 

حديد ، وخدما
ت.

سفا
شركة العامة للفو

ال

2022 - 2019
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

تحفيز الشـــراكات االســـتراتيجية (المحلية واألجنبية) ، والتوّجه لجعل الشـــراكة ما بين القطاعين العام والخاص   •
متوازنـــة ، بمـــا يضمن عـــدم االضرار بحقوق القطـــاع الخاص .

وضـــع  ترتيبـــات مشـــتركة بين مجالـــس المحافظـــات والحكومـــة االتحادية لتعزيز الشـــراكة بينهمـــا بهدف بناء   •
قاعـــدة صناعيـــة ، وانشـــاء مـــدن صناعيـــة متكاملة فـــي المحافظـــات لدعم القطـــاع الصناعـــي الخاص.

•  الشـــراكة في تحســـين إدارة واستغالل االصول المملوكة للدولة ، وإســـتخدام سياسة حوافز حكومية مجزية 
لتحقيق هـــذا الهدف .

إعتماد الصيغ واألســـاليب الحديثة للشـــراكة في تنفيذ المشـــاريع التنموية ، بما يضمن تحقيق شـــراكة فاعلة   •
بيـــن القطـــاع الخـــاص المحلـــي و األجنبـــي بهدف اقامـــة مشـــاريع البنيـــة التحتية والمشـــاريع الصناعيـــة عالية 
الكلفـــة ، ومتطـــورة التقنيـــات ، وبالـــذات فـــي صناعـــة البتروكيمياويات ، ومشـــاريع النقل الكبـــرى( مطارات و 
ســـكك حديـــد وموانـــىء و محّطات انتاج الكهربـــاء من المصادر المختلفـــة .. ) . وتقوم الدولة بإصـــدار القوانين 

والتعليمـــات والضوابـــط المنظّمة لهـــذه العملية.

تنفيذ /أو/ اســـتكمال تنفيذ مشـــاريع الخطة االســـتثمارية المتوقفة ، والمؤهلة للشـــراكة مع القطاع الخاص   •
، وتســـهيل اجـــراءات تعاقـــد الجهـــات الحكومية (الممولـــة مركزيًا) مـــع القطاع الخاص تحقيقـــًا لذلك .

تشـــجيع القطاع الخاص للدخول في مشـــاريع الشـــراكة مع الجهات الحكومية ، وبما يســـهم في تطوير البنى   •
التحتيـــة ، وتقديـــم وتطوير الخبرات اإلداريـــة والفنية .

وضع االطار التشريعي والقانوني المنّظم لمبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص .  •

تنفيذ مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص ، اســـتنادًا إلى التفاصيل الواردة في "الدليل االرشـــادي   •
للتســـجيل و العـــرض و االحالة والتعاقد وتنفيذ مشـــاريع الشـــراكة بيـــن جهات القطاع العـــام (الممولة مركزيًا) 

والقطـــاع الخـــاص (المحلـــي و/ أو األجنبي) ، تنفيذًا لقـــرار مجلس الوزراء ذي الرقـــم 96 لعام 2016 ".

تنفيـــذ اللجنـــة التوجيهية (المشـــّكلة باألمر الديواني (فـــي31-1-2017) ، للمهام المنصـــوص عليها  في األمر   •
الديوانـــي ( فـــي 17-8-2017 ) والمتعلقـــة باقتـــراح مشـــاريع الشـــراكة مـــن الجهـــات الحكوميـــة ذات الصلة ، 
وادراج المقبولـــة منهـــا فـــي قائمـــة يتم رفعهـــا إلى مجلس الـــوزراء للتصديـــق عليها بشـــكل دوري ، ومفاتحة 

الجهـــات الحكوميـــة بشـــأن العقـــود المصدق عليهـــا لغرض التوقيـــع والشـــروع بالتنفيذ .

. BOT تبسيط االجراءات وآليات تنفيذ المشاريع على وفق صيغة الـ  •

تقديـــم الدعـــم إلـــى ثـــالث شـــركات صناعية عامـــة ناجحة ورائـــدة (على األقـــل) ، وبما يســـمح للقطـــاع الخاص   •
بانجـــاز شـــراكات فاعلـــة معهـــا (خالل مـــدة خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2018 - 2022) .

اّن الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص في المحافظات تقع على عاتق االدارات المحليـــة فيها . وعلى هذه االدارات   •
العمـــل علـــى توفيـــر البيئـــة المناســـبة لعمـــل القطـــاع الخـــاص ضمـــن امكاناتهـــا المتاحـــة ، وأن ال تتوّســـع في 

مجـــاالت ال يمكنهـــا االيفـــاء بمتطلباتها ، لضمـــان نجاح هذه الشـــراكة . 
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الهدف الخامس :  إعادة هيكلة الشركات العامة 

مـــع أّن هـــذه العمليـــة منوطـــٌة بالحكومـــة وقطاعهـــا العام ، فـــاّن القطاع الخاص قد يســـتفيد بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر من اآلثـــار االيجابّية المترتبـــة عليها .

وبقـــدر تعّلـــق األمر بالمكاســـب التـــي يمكن للقطاع الخـــاص أّن يحّققها من خالل هذه العملية ، فـــاّن هناك الكثير من 
التحديـــات التي قد تحـــول دون ذلك ، وأهمها :

1 - تقـــادم اآلالت والمعـــدات وتخلفهـــا التكنولوجي ، والعمالـــة الفائضة ، وارتفاع كلفـــة المنتجات ، وانعدام 
قدرتها على المنافســـة في الســـوق.

2 - هيمنـــة الـــوزارات علـــى القـــرارات االداريـــة واالنتاجيـــة في هذه الشـــركات ، مـــا يؤّدي إلى ضعـــف مجالس 
اإلدارة وتبعيتهـــا لـــإلدارات التنفيذيـــة الحكومية ، على خـــالف ما جاء في قانون الشـــركات العامة رقم 22 

لسنة1997.

3 -غيـــاب المعيـــار الـــذي يحـــّدد وجـــود ميزة نســـبية للمنتـــج المحّلي مـــن عدمه ، أمـــام منتج أجنبـــي ال يخضع 
للتعرفـــة الجمرَكيـــة بالمقدار الـــذي يوّفـــر الحماية للمنتـــج المحّلي .

4 - وجود ارث من التشـــريعات ليســـت صديقة لبيئة األعمال ، أو قد تكون متقاطعة مع بعضها ، أو متناقضة 
، أو يشـــوبها الكثيـــر مـــن أوجه النقـــص ، ما يحول دون تحقيق تحّول ســـريع في ملكيـــة وادارة األصول ، وال 

يمنح المســـتثمر صورة واضحة عن طبيعة وخصائص وعوائد االســـتثمار في الشـــركات العامة .

وانســـجامًا مـــع االســـتراتيجية الصناعيـــة لغايـــة 2030 ، فـــاّن عمليـــة اعـــادة الهيكلـــة ينبغـــي ان تعمـــل علـــى تحقيق 
األهـــداف الرئيســـة التالية :

تكـــون الشـــركات العامـــة ، التـــي ســـتبقى مملوكـــة للدولة ، قـــادرة علـــى االعتماد علـــى الـــذات ، أي على   -
تغطيـــة تكاليفهـــا . 

تكون الشركات العامة ، التي ستتحّول إلى القطاع الخاص ، قادرة على تحقيق ارباح اقتصادية .  -

تعمـــل الشـــركات العامـــة المملوكـــة للدولة ، والتي ســـتتحّول إلـــى القطاع الخـــاص ، بموجب المؤشـــرات   -
والمعاييـــر الدوليـــة ، مقارنـــة بواقعهـــا الحالي .

تصبـــح قيمـــة االســـتثمارات في الشـــركات التي ســـتبقى مملوكة للدولة ، والشـــركات التي ســـتتحّول إلى   -
القطـــاع الخـــاص ، أكبر مـــن قيمتهـــا الحالّية .

وفـــي االطـــار العام لعملية إعـــادة هيكلة الشـــركات العامة ال ينبغي الخوف مـــن عملية "الخصخصـــة" ، أو مقاومتها 
اســـتنادًا إلـــى أحكام الُمســـَبقة الشـــائعة حولهـــا . فالخصخصة ال تتم من أجـــل الخصخصة ، ولكن وفـــق معايير مقارنة 
تجعـــل مـــن أداء الشـــركات خـــارج  نطاق الدولـــة أكثر جدوى اقتصاديـــًا من بقائها ضمـــن الدولة . كمـــا أّن الخصخصة ال 
تعنـــي بيـــع جميـــع االصول العامـــة بالكامـــل ، ألّن دخول القطاع الخاص بأّي نســـبة كانـــت في (اإلدارة) فقـــط ، أو في 
(اإلدارة والِملكيـــة) معـــًا للشـــركات العامة ، هو بحـــّد ذاته "خصخصة" بدرجات متفاوتة ، حيث يمكن للشـــركات العامة 

خصخصـــة بعـــض انشـــطتها دون بعضهـــا اآلخر ، وفق عقود متعـــددة وُمختلفة من شـــركة ألخرى .

وجـــود الرغبة السياســـية واإلرادة التنفيذية الالزمة إلحـــداث تغيير للواقع االقتصادي القائـــم ، واتخاذ قرارات   •
جاّدة وحاســـمة بهـــذا الصدد .

االيفـــاء بالمتطلبـــات الضروريـــة لبنـــاء الشـــراكات العامـــة – الخاصـــة ، الســـّيما تغييـــر نظـــام اإلدارة والحوكمة   •
corporate governance  (الدمـــج، الترشـــيق، بنـــاء أســـس الشـــراكات العامـــة – الخاصة ، وبمـــا ُيتيح  للقطاع 
الخـــاص المســـاهمة بدور فاعل في إعادة هيكلة الشـــركات العامة)  ، ودراســـة امكانيـــة الوصول إلى خصخصة 

كلّيـــة (و/ أو تدريجيـــة) لعـــدد محـــدود منها خالل مـــدة الخطة . 
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وضـــع معاييـــر صارمـــة ومحـــددة بدّقـــة ، وُملِزمـــة لجميع االطـــراف ، النجاز هـــذه العمليـــة . ويتم إعـــداد هذه   •
المعاييـــر مـــن خـــالل "التوافق" عليها بيـــن الحكومة ومجلس النواب مـــن جهة ، وبين القطـــاع الخاص من جهة 
أخـــرى .. وتحديـــد التوقيتـــات المطلوبـــة لإليفاء بهـــذه المعايير ، (شـــرطًا  ضروريـــًا وكافيًا) النجـــاز عملية إعادة 

الهيكلـــة بأقـــل كلفـــة اجتماعية واقتصاديـــة ممكنة .

تطبيـــق (و/ أو تفعيـــل) المـــادة (2) - ثانيـــًا مـــن قانـــون وزارة التجـــارة رقـــم (37) لســـنة 2011 ، التـــي تنـــّص   •
على:"المســـاهمة فـــي تطويـــر القطاع الخاص وتوفير البيئـــة المالئمة له من خالل تحويل شـــركات القطاع 
العـــام إلـــى القطاع الخـــاص في ضوء التوجه الجديـــد  باالنتقال بالدولة من االقتصـــاد الموّجه إلى االقتصاد 

. الحر" 

تطبيـــق (و/ أو تفعيـــل) المـــواد ذات الصلـــة بتفعيـــل ودعـــم القطـــاع الخـــاص فـــي قانـــون وزارة التخطيط ذي   •
العـــدد (19) لســـنة 2009، الســـّيما المادتيـــن 3 – ثانـــي عشـــر : "االرتقـــاء بواقـــع الجودة في عموم األنشـــطة 
االقتصاديـــة االنتاجيـــة والخدميـــة وفـــي دوائر الدولـــة والقطاع الخـــاص والمختلط " ،  و 3 - رابع عشـــر : "دعم 
ورعايـــة القطـــاع الخـــاص والتنســـيق بينـــه وبين أجهـــزة الدولة بمـــا يؤمـــن تفعيـــل دوره ضمن عمليـــة التنمية 

. الوطنية" 

الشـــروع بإعـــادة هيكلة الشـــركات العامـــة المملوكة للدولـــة ، والتي تتوفر لهـــا "خارطة طريق" فـــي الوزارات   •
المعنّيـــة بهـــا( الصناعـــة والمعادن ، الكهرباء ، النفط ، النقل ، االعمار واالســـكان ، الزراعـــة ، التجارة ، االتصاالت 
، المـــوارد المائيـــة ، الماليـــة ، التربية) ، ودراســـتها حالـــة بحالة ،  وتحويـــل ملكية (أو إدارة) بعضهـــا إلى القطاع 
الخـــاص . ويمكـــن الشـــروع بإعـــادة هيكلـــة عـــدد محـــدود مـــن هذه الشـــركات (علـــى وفق مـــا تقّرره الـــوزارات 
والجهـــات المعنّيـــة بشـــأن ذلك) . و تنّفذ هـــذه العملية ، خالل المـــدى الزمني لخطة التنمية بعـــد انجاز عملية 
اعـــادة تقييـــم أصولهـــا من قبل وزارة المالية ، وتحويلها إلى شـــركات مســـاهمة اســـتنادًا إلى قانون الشـــركات 

العامـــة رقـــم 22 لســـنة 1997 . و هذه الشـــركات هي بحســـب التفاصيـــل المذكورة في الجـــدول (18).
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جدول (18)

الشركات العامة التي يمكن إعادة هيكلتها ، وعرضها (كَال أو جزءًا) على القطاع الخاص فرص استثمارية (و / أو) 
تحويلها إلى شركات مساهمة خالل مدة خطة التنمية 2018 - 2022

اسم الشركة العامةعائدية الشركة العامة 

وزارة الكهرباء
جميع شركات انتاج الطاقة الكهربائية في مختلف المناطق والمحافظات .

جميع شركات توزيع الطاقة الكهربائية في مختلف المناطق والمحافظات .

وزارة النفط 
شركة الحفر العراقية .

شركة توزيع المنتجات النفطية .

وزارة النقل

النقل البحري.
النقل البري.

النقل الخاص .
نقل المسافرين والوفود .
الخطوط الجوية العراقية .

جميـــع شـــركات المقـــاوالت االنشـــائية وعددهـــا (8) شـــركات ( المعتصـــم / وزارة االعمار واالسكان
المنصـــور/ آشـــور/ ســـعد / حمورابـــي/ الفـــاروق/ الرشـــيد/ الفـــاو) .

وزارة الزراعة
شركة ما بين النهرين العامة للبذور.
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .

شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة .

وزارة التجارة

تجارة السيارات والمكائن.
تجارة المواد االنشائية .
تجارة المواد الغذائية .

تجارة الحبوب .
صناعة الحبوب.

وزارة االتصاالت
خدمات الشبكة الدولية للمعلومات.

االتصاالت والبريد.
شركة السالم العامة .

جميـــع شـــركات المقـــاوالت العامـــة وعددهـــا ثـــالث شـــركات ( شـــركة الفـــاو/ وزارة الموارد المائية
شـــركة الرافديـــن / شـــركة العـــراق ) .

الشركة العراقية للخدمات المصرفية .وزارة المالية 

دار النهرين للطباعة. البنك المركزي

الشركة العامة النتاج  المستلزمات التربوية .وزارة التربية
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تمكيـــن هـــذه الشـــركات مـــن العمل وفـــق قانونهـــا رقـــم 22 لســـنة 1997 ، وإعادة تشـــكيل مجالـــس إداراتها   •
بهـــدف ممارســـة مهامهـــا بكفـــاءة ، ومنـــح االســـتقاللية لقـــرارات مجلـــس اإلدارة فـــي الشـــركات بمعزل عن 

تأثيـــرات اإلدارات التنفيذيـــة العليـــا فـــي الـــوزارات ذات الصلـــة بعملهـــا.

انشـــاء ، و / أو تفعيـــل دور "وحـــدة  تقييـــم األصول" فـــي وزارة المالية لدعم عملية إعـــادة هيكلة (وخصخصة)   •
الشـــركات العامـــة عبـــر توثيـــق أصـــول هـــذه الشـــركات ،وإعـــداد وإعمـــام نمـــاذج مّوحـــدة ، وإدارة ُبنيـــة تخزين 

(توثيـــق) مركزيـــة لمعطيـــات األصول .

تســـهيل اجـــراءات التخليـــص الجمركي لآلالت والمعـــدات والمواد األولّية المســـتوردة من  الشـــركات العامة ،   •
وكذلـــك للشـــركات األجنبيـــة الحاصلـــة على عقود شـــراكة مع شـــركات عامة فـــي العراق.

تطبيق مؤشرات التنافسية الدولية معايير لتقييم األداء االقتصادي المستمر في هذه الشركات .  •

اســـتحداث "مركـــز تنميـــة األعمـــال" فـــي الـــوزارات التي لديهـــا شـــركات ، يتم تكليفـــه بمهمة معالجة شـــؤون   •
العمالـــة الفائضـــة فيهـــا ،  واتخـــاذ اجـــراءات محـــددة بشـــأن حقوقهـــم والتزاماتهـــم ، بعـــد دراســـتها حالـــة بحالة.

تدريـــب و/أو تمكيـــن الجهـــات ذات العالقة بإعـــادة الهيكلة في الوزارات التي لديها شـــركات عامـــة على انجاز   •
هـــذه العمليـــة بفاعليـــة وكفاءة ، لضعـــف خبراتها المهنيـــة ، وقدراتهـــا التقنية في هـــذا المجال .

ضـــرورة توفيـــر دعـــم تقنـــي ، فنـــي ، مهنـــي ،  تنظيمـــي ، إلشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي ملكيـــة و / أو إدارة   •
الشـــركات العامـــة ، مـــن خالل التعاون والتنســـيق بيـــن الجهات المعنّية بذلـــك في القطاعين الخـــاص والعام ،  

وبيـــن وكاالت األمـــم المتحـــّدة المعنّيـــة بهـــذا الملّف. 

اّن أهم المؤشّرات المستهدفة وذات الصلة بتنفيذ هدف إعادة هيكلة الشركات العامة هي :  •

انجـــاز عمليـــة إعادة هيكلة (5)شـــركات عامـــة لغاية عام 2020 و10 شـــركات عامة لغاية عام 2022 ، اســـتنادًا   •
إلـــى التفاصيـــل والبيانـــات والمعطيات التـــي تّم ذكرها ســـلفًا عن هـــذا الموضوع.

(لمزيد من التفاصيل ذات الصلة بالمحاور الرئيســـة لهذا الموضوع ، يمكن الرجوع إلى الدراســـة المهّمة والشـــاملة 
التـــي أعّدتهـــا رئاســـة مجلس الوزراء / هيئة المستشـــارين / والتي قام بإعدادها  فريق إعادة هيكلة الشـــركات 

العامة بعنوان : " إعادة هيكلة الشـــركات العامة ، الواقع .. رؤية نحو االصالح" / شـــباط2015 ) .

الهدف السادس : حوكمة القطاع الخاص

وسائل تحقيق الهدف :

انجاز عملية البناء المؤّسسي للقطاع الخاص على أسس حديثة ومستدامة . ويتطلب ذلك ما يأتي :  •

اجـــراء مســـح للقطـــاع الخاص  المنّظـــم ، وغير المنّظم ، في جميـــع انحاء العراق ، واســـتكمال وتحديث البيانات   -
و المعطيـــات اإلحصائيـــة المتوفـــرة لـــدى الجهـــاز المركزي لإلحصـــاء والمؤسســـات األخرى المعنيـــة بالقطاع 
الخـــاص ، وبمـــا يتيـــح وجود قاعـــدة بيانات للقطاع الخـــاص ، ووجود منظومـــات حديثة لتبـــادل المعلومات بين 

القطاعين العـــام والخاص .

تطويـــر نظـــم معلومات حديثة لـــدى الحكومة والمعنييـــن من القطاع الخـــاص ، وتقييم البيانـــات والمعطيات   -
المســـتحصلة من المســـوحات ، ومصـــادر المعلومـــات األخرى .

بنـــاء قـــدرات كل مـــن الحكومـــة والقطـــاع الخاص علـــى كيفية إســـتخدام المعلومـــات في التخطيـــط والتنفيذ   -
والمتابعـــة ، واعـــداد التقاريـــر بشـــأن التقـــدم الُمنجز .

تزويـــد المؤسســـات الحكوميـــة بالمعلومـــات والمعطيـــات الالزمـــة لتخصيـــص المـــوارد ، وبالـــذات تلـــك التي   -
تســـتهدف دعـــم القطـــاع الخـــاص والنمـــو االقتصـــادي.

القطاع الخاص وتطوير بيئة األعمال واالستثمار الفصل الخامس
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تزويد القطاع الخاص بالمعطيات الالزمة للتخطيط بعيد األمد ألغراض االستثمار.  -

زيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص المسجلة.  -

تطوير شبكة من مراكز تسجيل األعمال المحلية .   -

العمـــل علـــى بناء السياســـات واتخـــاذ القرارات وتنفيـــذ االجراءات بطريقـــة صريحة وواضحة . خـــالف ذلك ال يمكن   •
تحديـــد توجهـــات ، وال انتهاج سياســـات ســـليمة بهـــدف التطوير وزيادة فاعليـــة الدور ، وال الوصول إلى تشـــخيص 
دقيـــق للمشـــاكل ووضـــع الحلول المناســـبة لها ، وال القيام باستشـــراف (أو تنبـــؤ) يحظى بالثقـــة للمتغيرات ذات 

. العالقة 

ُمســـائلة الجهـــات المعنّيـــة فـــي الحكومـــة والقطـــاع العام ، وفـــي القطاع الخـــاص معـــًا ، عن األهـــداف المكلّفة   •
بتحقيقهـــا فـــي اطار خطة التنميـــة الوطنية 2018 - 2022 ، وعن المهام الموكلة اليهـــا ، واالجراءات المتخذة من 
قبلهـــا لتحقيـــق هـــذه االهـــداف ، وعـــدم التغاضي عن أي تقصيـــر في انجاز هـــذه المهام بكفـــاءة وفاعلية وضمن 

التوقيتـــات الزمنيـــة والمراحل التنفيذيـــة المحددة لها .

وضـــع قواعـــد تنفيذية واضحة ألســـلوب اإلدارة بالنتائـــج ، والالمركزية فـــي اإلدارة ، وتحديد نمـــط حديث وواضح   •
إلعـــداد الموازنـــة العامـــة ، وتخصيص المـــوارد ، وتقاســـم الثروات .

التطبيـــق الصـــارم لقاعدة ، أو عنصر "اإللزام"  في تنفيـــذ القوانين القائمة (والنافذة) حاليًا ، والقوانين والتعديالت   •
التي ســـتصدر الحقًا . وارســـاء األســـس الكفيلة بانتهاج أعلى درجات االنضباط المؤسســـي في تنفيذ السياســـات . 
والتأكيد على مبدأ تناســـق السياســـات(النقدية والماليـــة والتجارية) ذات الصلة بتطوير القطـــاع الخاص .  فالعبرة 
بالنتائـــج المترتبـــة علـــى انفاذ القانون وبســـط ســـلطته على الجميع ، وليســـت بتشـــريعه وإصداره فقـــط . والعبرة 
أيضًا بســـريان مفعول السياســـات ، وانتشـــار تأثيرها االيجابي، وتحّولها إلى ســـلوك مؤسســـي متناســـق ومتكامل 

وفاعـــل ، وليس باإلعـــالن عن النّية فـــي انتهاجها فقط .

انجاز "ميثاق الحكم الرشـــيد" للشـــركات المملوكة للدولة، وتأســـيس "هيئة ملكّية الشـــركات العامة " ، والشـــروع   •
بالعمـــل علـــى وفق السياســـات و القواعـــد والمبـــأدىء والتوجيهات التي ســـتعتمد من خالل هذين المشـــروعين .

القطاع الخاص وتطوير بيئة األعمال واالستثمار الفصل الخامس
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تحليل الواقع :
 يعـــد العـــراق مـــن بين أكثر الدول تأثرا بالحـــروب وويالتها، إذ ألقت االزمة األخيرة بثقلها على جميع مفاصل المشـــهد 
التنمـــوي، وكان لألضرار والخســـائر الناجمـــة عن اإلرهاب والعنف واالقتتـــال التي طالت المدنيين أكثـــر من غيرها أثره 
فـــي عناصر التماســـك االجتماعي فضـــًال عن المعاناة فـــي توفير مقومات الحيـــاة، فمع دمار البنـــى التحتية والمنازل 
والمصالـــح أوجـــد كلفـــًا  كبيرة جدًا لكتلـــة من الحراك الســـكاني في ازمة غير مســـبوقة من النزوح والتهجير القســـري 
انعكـــس ذلـــك أيضًا وبضغـــط كبير على البنى التحتية والخدمات والنشـــاطات االقتصادية فـــي المحافظات المضيفة، 

إذ بلـــغ عـــدد العوائل النازحة والعائـــدة للمدة 2014-2017 وكما مبين فـــي الجدول أدناه.

جدول (19)

أعداد العوائل النازحة والعائدة ونسب العودة موزعة بحسب المحافظات 2014 - 2017

نسبة العودة %عدد العوائل العائدةأعداد العوائل النازحةالمحافظة

19 %470.07093.487نينوى

64 %265.806168.841األنبار

88 %133.183116.929صالح الدين

51 %62.30831.539ديالى

29.423كركوك

28.326بغداد

8.427بابل

41 %1.008.524424.845المجموع

•فـــي ايلـــول 2017 تـــم االعالن رســـميًا عـــن تحرير المـــدن والمحافظات كافـــة التي ســـبق للتنظيمـــات االرهابية وأن 
ســـيطرت عليهـــا ، فأضحـــى مـــن الضـــروري العمـــل علـــى عـــودة جميـــع النازحيـــن لمدنهـــم مع الســـعي إلـــى اعادة 
االســـتقرار واعمـــار وتنميـــة المناطـــق المحـــررة لتبـــدأ مســـيرة التعافي وتوطيد اســـس الســـالم بما يعيـــد الحياة 
وخياراتهـــا لجميع الســـكان وبخاصـــة العائدون منهم إذ بلغ عدد العوائل العائدة والمســـجلة لـــدى القوات االمنية 
حتـــى 2017/12/3 نحـــو 424.845 عائلـــة موزعة على اربع محافظات وتمثل نســـبة 41 % فـــي المجموع كما في 
الجـــدول (19) ، فـــي حين أشـــر الســـجل االحصائـــي عدم عـــودة 583.679 عائلة نازحـــة ما يتطلب مســـاٍع جدية من 

الحكومـــة إلى األســـراع بضمان عودتهـــم االمنة إلـــى مناطقهم.

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس
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أزمة النزوح والجهود المبذولة لمواجهتها
شـــهد برنامج الحكومة في ادارة االزمة تقديم حلوٍل لألمد القصير والمتوســـط وحلوٍل مســـتدامة لألمد الطويل 

والتي تالزمه بأهميتها وطبيعتها وقوة اســـتجابتها لخصائص االثر بحســـب مراحـــل االزمة والمتمثلة باآلتي: 

سياســـة االغاثة واالســـتجابة االنســـانية /مرحلة النـــزوح (االمد القصيـــر) ، بأهداف خاصة تتولى إيـــواء العوائل   أ. 
النازحـــة ومتابعـــة أوضاعهـــم ومعاناتهم والســـعي لحلهـــا، مع خدمات أساســـية فـــي المخيمات (صحـــة وتعليم).

برامج اعادة االســـتقرار للمناطق المحررة / مرحلة العودة (االمد المتوســـط)، إعادة النازحين وتوفير الخدمات   ب. 
السريعة. األساسية 

صندوق إعادة االعمار للمناطق المتضررة من العمليات االرهابية (وسيلة لمرحلة متداخلة).  ج. 

وثيقة االطار العام لخطة إعادة اإلعمار والتنمية 2017 مرحلة البناء والتثبيت (االمد الطويل) .  د. 

ان فـــي ثنايـــا هـــذه الحلـــول حزمـــة من االهداف ســـعت الحكومـــة إلى تحقيقها وتجســـيدها فـــي ارض الواقـــع تتمثل 
باآلتي:

تعزيز قدرة النازحين والمجتمعات المضيفة على مواجهة الصدمات وتقوية عناصر الصمود.  -

بناء المنعة البشرية وتعزيز فرص االندماج االجتماعي.   -

القضاء على االسباب الجذرية للعنف.  -

توطيد فرص السالم والحيلولة دون الرجوع النتكاسة العنف.  -

وضع االسس السليمة للعدالة والسلم المجتمعي من منظور استباقي.  -

تعزيـــز التكامـــل والتنســـيق العالـــي بيـــن االطـــراف الفاعلـــة المشـــتركة فـــي عمليـــات االغاثـــة وجهـــود اعادة   -
البشـــري. االســـتقرار 

تحقيق النمو االقتصادي المستدام.  -

توسيع خيارات الحياة للمواطنين.  -

أ- مرحلة اإلغاثة واالستجابة:

وهـــي مرحلـــة حساســـة جدًا بتفاصيلها ومعاناتهـــا. وقد واجه العمل فيها عـــدة تحديات تتعلق باســـتمرار ازمة النزوح، 
ومتطلبـــات المصالحـــة الوطنيـــة وأهميـــة التدقيق األمنـــي. الجـــدول (20) يوضح أدوار االســـتجابة من قبـــل الجهات 

المختلفـــة في مرحلـــة االغاثة والمراحـــل التي تليها.
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

ولعـــل من أهم التحديات، قلة التخصيصات الحكومية بســـبب االزمة الماليـــة، إذ يظهر الجدول أدناه قلة التخصيصات 
الماليـــة لهـــذا الغـــرض والتـــي بلغت  لغايـــة 2014/12/31 نحـــو 861 مليـــار دينار من اصـــل 1000 مليار دينار وبنســـبة 
تمويـــل 86.1 % فـــي حيـــن بلغـــت التخصيصـــات الســـنوية المقـــرة والمعدلة لمشـــروع إغاثـــة النازحين للمـــدة 2015-

2017 بحســـب المحافظـــات  وهـــي تخصيصـــات قليلة أيضـــا مقارنة بحجم االضـــرار وكما في الجـــدول أدناه:

جدول (20)

  عالقة الجهات التنفيذية في المراحل المختلفة لبرنامج الحكومة في إدارة االزمة

االستجابة الجهات التنفيذية
الطارئة

إعادة 
االستقرار

إعادة 
التنميةاالعمار

أساسيأساسيأساسيأساسياألمانة العامة لمجلس الوزراء

أساسيأساسيأساسيأساسيوزارة المالية 

أساسيأساسيساندساندوزارة التخطيط 

أساسيأساسيوزارة الهجرة والمهجرين

أساسيأساسيساندساندصندوق إعادة اإلعمار 

أساسيأساسيساندساندالجهات القطاعية 

أساسيأساسيأساسيأساسيالجهات األمنية

المنظمات 
الدولية

المنظمات المتخصصة بأعمال 
أساسيأساسياإلغاثة

ساندأساسياساسيساندمنظمات تنفيذ ودعم البرامج 

أساسيأساسيأساسيأساسيالحكومات المحلية 

جدول (21)

مليون دينارالتخصيصات المقرة والمعدلة لمشروع إغاثة النازحين 2015 - 2017 حسب المحافظات

201520162017مشروع إغاثة النازحين

124162.63261343.356نينوى
مقرة 19676.6

معدلة 29745.6

األنبار
مقرة 14620مقرة 17500مقرة  85325

معدلة  صفرمعدلة 39500معدلة 85325

صالح الدين
مقرة  46845.92959819953

معدلة  صفر
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

ب- برامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة

• تبنـــت الحكومـــة هـــذا البرنامـــج بمســـاعدة االمـــم المتحـــدة ودعـــم المجتمـــع الدولي فـــي تلبيـــة احتياجـــات إعادة 
االســـتقرار والعـــودة اآلمنـــة والمســـتدامة للنازحيـــن إلـــى مدنهـــم وفـــق مجموعـــة معطيـــات ذات أولويـــات أهمها:

إصالح البنى التحتية العامة االساســـية واألشـــد إلحاحـــًا (خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي مع تشـــغيل   -
فرق لفتح مســـارات النقـــل وإزالة األنقـــاض وااللغام). 

دعم وتشغيل منشآت األعمال.   -

إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية والمباني اإلدارية.  -

استمرار جهود المصالحة المجتمعية.   -

شـــمل البرنامـــج تنفيـــذ مشـــاريع قطاعيـــة في مجـــاالت الكهربـــاء والصحـــة والبلديـــات العامـــة واإلســـكان فضًال عن 
النشـــاطات المتعلقـــة بالمصالحـــة المجتمعية.  وتبين االشـــكال أدنـــاه توزيع االعمال والمشـــاريع جغرافيـــًا وقطاعيًا.

شكل (5)

مشاريع إعادة االستقرار موزعة بحسب المحافظات المحررة عام 2017

شكل (6)

مجموع المبالغ المصروفة من الحكومة العادة االستقرار في المدن المحررة لمشاريع االسكان والبلديات 
العامة و مشاريع الكهرباء ومشاريع الصحة (مليار دينار)
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

ج- صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة

إســـتجابة لحاجـــات المجتمـــع فـــي مواجهـــة المشـــكالت التي تعانـــي منهـــا المناطـــق المتضررة، تأســـس صندوق 
إعـــادة إعمار المناطق المتضـــررة من العمليات اإلرهابية - كأحد أدوات الحكومة-لتنســـيق الجهود ومتابعة تنفيذ 
مشـــاريع دعـــم اإلســـتقرار، يعمـــل ضمـــن إطار جغرافـــي محدد فـــي المناطـــق المتضررة مـــن العمليـــات اإلرهابية.   
ويعتمـــد الصنـــدوق فـــي تمويـــل أنشـــطته علـــى التخصيصات المقـــرة مـــن الموازنة اإلتحاديـــة والمنـــح والقروض 
المخصصـــة للمشـــاريع بالتنســـيق مع الحكومـــات المحليـــة والـــوزارات القطاعية إلعادة اإلســـتقرار وإعمـــار البنى 

التحتيـــة وفقـــًا ألولويـــات تتعلق بحجـــم الضرر وعدد الســـكان.

د – وثيقة اإلطار العام لخطة إعادة اإلعمار والتنمية (رؤية بعيدة المدى للتعافي والنمو): 

ان تعافـــي المحافظـــات المتضـــررة جـــراء العمليـــات اإلرهابيـــة والحربيـــة (بغـــداد ونينـــوى وصـــالح الديـــن واألنبار 
وكركـــوك وديإلـــى وبابـــل) وفقا لمعايير المؤشـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة الوطنية للحقـــوق والخدمات في 
ســـنة الهـــدف 2027، وتنميتها، هـــو مهمة وقضية وطنيـــة وأمر ضروري وأساســـي لتمكين الدولـــة العراقية من 
العيـــش واألزدهـــار، ولمنـــع تصعيـــد الصراعـــات والرجوع إلى العنف، وتدعيم الســـالم المســـتدام ضمـــن بيئة آمنة 

ومستقرة

إعتمـــدت الحكومـــة وثيقـــة اإلطـــار العـــام لخطـــة إعـــادة اإلعمـــار والتنميـــة في عـــام2017 مســـارًا عامـــًا للخطط 
القطاعيـــة والمكانيـــة للمناطق المتضـــررة جراء العمليات اإلرهابية وبما ينســـجم وخطة التنميـــة الوطنية 2018-

2022 ورؤيـــة العـــراق للتنميـــة المســـتدامة 2030 وإعتبارهـــا الرؤية الحكومية الرســـمية للتعافـــي والنمو. 

يتبنى اإلطار العام للخطة مجموعة مبادئ توجيهية وطنية تمثلت باآلتي:  •

تعافي المواطنين من سكان المحافظات المتضررة جراء العمليات اإلرهابية والحربية.   .1

ربط خطة إعادة اإلعمار بالخطط التنموية وأجندة التنمية المستدامة.  .2

قيـــادة الحكومـــة العراقية مع مشـــاركة واســـعة النطاق داخليا (حكومـــات محلية ومواطنيـــن القطاع الخاص،   .3
منظمـــات المجتمع المدنـــي) وخارجيًا بمشـــاركة الجهات والمنظمـــات الدولية.

الشمولية في الرعاية مع أسبقية الفئات األكثر تضررًا وهشاشة.  .4

ضمان الحلول المستدامة للنازحين داخليا بإعتماد منهج الحق في العودة واالندماج.  .5

إعتمـــاد مبـــدأ توظيف األزمات وإســـتثمارها فرصـــًا تنموية وتوجيهها ألفضـــل التغييرات والنتائـــج بما يعزز من   .6
قيم المواطنة واالنتماء ويرســـخ أُســـس الســـالم المستدام.

يمتـــد النطـــاق الزمني لتطبيق الخطة مدة عشـــر ســـنوات (2018-2027) في حين ســـتترجم مضامين هذه الخطة   •
مكانيـــًا وبصورة مباشـــرة في ســـبع محافظات متضـــررة (نينوى، صالح الديـــن، األنبار، بغداد، ديإلـــى، كركوك، بابل) 
وغيـــر مباشـــرة لباقـــي المحافظـــات  ال ســـيما المحافظـــات التـــي تعرضت لضغـــوط كبيـــرة إلســـتضافتها للنازحين 
وتأثرهـــا بالخســـائر االقتصادية لألزمة، وأعتمدت الركائز اآلتية محاورًا لإلســـتهداف وأخـــرى حاكمة لضمان التنفيذ 

وهي:
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الوطنية 
2018
2022

شكل (7)

 محاور االستهداف والمحاور الحاكمة لضمان التنفيذ

محاور االستهداف 
الرئيسة

المتطلبات الحاكمة 
لضمان التنفيذ

البنى التحتية
التنمية البشرية 

واالجتماعية

المصالحة وبناء 
السالم الحوكمة

التنمية 
االقتصادية

البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة
ان الخطـــة التنفيذيـــة المعـــدة وفقـــًا لوثيقـــة االطـــار العـــام إلعـــادة االعمـــار والتنمية تعـــد خارطة طريـــق  بعيدة 
المدى (عشـــر ســـنوات) وإمتداد لخطتي التنمية الوطنيـــة (2018-2022)،(2023-2027)، لذا فـــأن عملية التنفيذ 
ومراقبـــة اإلداء وتقييـــم االنجاز تمثل معيارًا مهمًا لتحقيق األهداف المرســـومة، ويمكـــن متابعة البرنامج الزمني 

لإلجـــراءات والخطـــوات التنفيذية لخطـــة إعادة اإلعمـــار والتنمية من خالل الجـــدول اآلتي .
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
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جدول (22)

البرنامج الزمني لإلجراءات والخطوات التنفيذية لخطة إعادة االعمار والتنمية للمدة 2026-2017

المحور التنفيذي ت
للخطة

الخطوات 
التفصيلية

البرنامج الزمني

2017201820192020202120222023202420252026

1

تسمية وتحديد جهات 
القيادة واالشراف 

والتخطيط والتنفيذ 
والمتابعة

تسمية جهة القيادة 
والتوجيه والتنسيق 

الدولي

تسمية جهات التخطيط 
والتنفيذ والمتابعة

تسمية الجهات 
االستشارية ودعم بناء 

القدرات الفنية

2
إعداد الدراسات 

واالحصائيات 
والتخطيط االولي 

حصر االضرار والخسائر

تقييم وتقدير 
االحتياجات

إعداد الدراسات االولية

3
إعداد البرامج 

والمشاريع والخطط 
التفصيلية

الدراسات التفصيلية

دراسات الجدوى، 
المخططات التفصيلية

وثائق المناقصات 
العقود

طرح العطاءات

التهيئة والتنفيذ 4
والتعاقدات

مشاريع التنمية البشرية

مشاريع البنى التحتية

مشاريع التنمية 
االقتصادية

متابعة تنفيذ الخطة 5
وتقييم االنجاز

التوثيق والتقارير
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
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الترتيبات المؤسسية والتنفيذية
ســـيتطلب التنفيـــذ الناجـــح لإلطـــار نهجـــًا مخصصـــًا ومركـــزًا لتيســـير التنفيذ. كمـــا يتطلب التنســـيق بيـــن الحكومة 
والشـــركاء الدولييـــن والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى التي ستشـــارك فـــي تنفيـــذ األنشـــطة ذات األولويـــة المحددة، 
ونظـــام رقابـــي متخصص يراقب إســـتخدام األموال العامة، بما في ذلك المســـاعدات االنمائية الدولية، ويســـمح 

للمجتمـــع المحلـــي والخارجـــي فهم عمليـــة التنفيذ بســـهولة. وتتضمـــن هذه الترتيبـــات اآلتي:

1.اآلليات المؤسسية للتنسيق والرقابة

بالنظـــر إلـــى حجـــم المـــوارد الالزمـــة للوفـــاء بإحتياجـــات االنعـــاش والتنمية فـــي المناطـــق المحـــررة، والحاجة إلى 
ضمـــان التركيـــز العـــادل أيضـــا في أجـــزاء أخرى من البلـــد (باقي المحافظات)، ســـيكون التنســـيق الجيد واإلشـــراف 
علـــى مرحلة التنفيذ أمرًا حاســـمًا. ولإلســـتمرار بإعطاء أهمية لهـــذه االمور في فترة ما بعد الصراع. وســـتتم إدارة 

المهمـــة وفق الهيكلـــة المبينة في الشـــكل 8 .

ووفق التوصيف المذكور في أدناه لمستويات اإلدارة واإلشراف:

• اللجنـــة العليـــا لإلعمار واإلســـتثمار برئاســـة رئيس الـــوزراء لضمان الزخـــم والحفاظ على ديمومـــة الجهود لإلعمار 
واالســـتثمار والتنميـــة وتعمل على مســـتوى العراق ككل.

• اللجنـــة التنفيذية: يرأســـها وزير التخطيط وتضم فـــي عضويتها األمانة العامة لمجلس الـــوزراء وصندوق إعادة 
اإلعمـــار والـــوزارات القطاعيـــة التنفيذية والحكومات المحلية المعنية تتولى التنســـيق واإلشـــراف على مهام 

إعـــادة اإلعمـــار والتنمية للمناطق المتضـــررة فضال عن مهامه.

• وحـــدة الدعم والتنســـيق: ســـتكون هذه الوحـــدة مكلفة بالعمـــل على توفير الدعـــم للجنـــة التنفيذية. ويكون 
من ضمـــن مهامها مـــا ياتي:

دعـــم التنســـيق بيـــن الـــوزارات والمانحيـــن والمحافظـــات وضمان تدفـــق المعلومـــات بين هـــذه الجهات على   -
مستمر. أســـاس 

إدارة وتشـــغيل نظـــام الرصـــد والمســـاءلة، وتتبـــع التقـــدم للنتائج المختـــارة ومؤشـــرات األداء، وإعـــداد تقارير   -
منتظمـــة عـــن التقـــدم المحرز.

توفيـــر حلـــول ســـريعة ومرنـــة للمشـــاكل، بحســـب الحاجـــة، لضمـــان اإلبالغ عـــن المشـــكالت ومعالجتهـــا علی   -
المســـتوى الصحيـــح عبـــر الحكومـــة.

2. إطار الرصد والمسائلة

ويتضمــن هــذا اإلطــار انشــاء نظــام شــفاف ومنفتــح يشــارك فيــه أصحــاب المصلحــة علــى مختلــف المســتويات مــن 
خــالل نظــم التغذيــة العكســية والتصحيــح للمســارات مــا يضفــي علــى عمليــة إعــادة اإلعمــار المزيــد مــن الشــفافية 

والرصانــة والمرونــة.

وســـيتم تعضيـــد عمليـــة الرصـــد والمســـاءلة بإســـتخدام التكنولوجيـــا ومشـــاركة المواطنين بشـــكل فاعـــل. من خالل 
منصـــة رقميـــة جغرافيـــة متاحـــة يمكـــن ان تحقق مـــا يأتي:

متابعة ورصد وتقاســـم التقدم المحرز بشـــأن اإلصالحـــات الوطنية والمحلية المهمـــة الالزمة لتعزيز العالقات   •
الدولية. الحكومية 

•   تقديـــم معلومـــات عـــن أنشـــطة وبرامـــج محـــددة (فـــي المناطق التـــي تأثرت تأثـــرًا مباشـــرًا وغير مباشـــر من 
العمليـــات العســـكرية).

•   تمكيـــن الســـكان مـــن الدخـــول في حلقة حـــوار وتغذية عكســـية تتعلق باإلصالحـــات والتنفيذ وصـــوًال لتقييم 
كفـــاءة األداء مـــن منظـــور مجتمعي.
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•   تطويـــر عمليـــة المســـاءلة عـــن النتائج من خالل جمـــع البيانات والمعلومـــات الالزمة لتقييم مـــا إذا كان تنفيذ 
االنشـــطة يســـهم في تحقيق األهداف العامة لتعزيز المصالحة والثقة في المؤسســـات الحكومية والحفاظ 
علـــى الســـالم. وتوجـــد بالفعـــل عـــدة منصـــات رقميـــة يمكـــن توســـيعها لهذا الغـــرض. يوضـــح الشـــكل (8 - أ ) 
أدنـــاه الواجهـــة االلكترونية للمنصة الوطنية الرقمية لرصد مشـــاريع اإلعمار ومراقبتها ومتابعتها واإلســـتقرار 
والتنميـــة كمـــا ويوضح الشـــكل (8 – ب) الواجهـــه الجغرافية التفاعليـــة  التي تمكن من إســـتخدام عده أدوات 

لمتابعة تنفيذ المشـــاريع وإســـتخراج االحصائيات.

شكل (8)

(أ) : الواجهة الرئيسة لمنصة اإلعمار والتنمية الرقمية 

(ب) :الواجهة الجغرافية التفاعلية
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إستراتيجية التمويل
الوضـــع االقتصـــادي والمالـــي غيـــر قادرعلـــى تغطيـــة اإللتزامـــات للمرحلـــة القادمـــة المتمثلـــة بمرحلـــة اإلعمـــار 
والتنميـــة علـــى الرغـــم مـــن المســـاهمات الخجولة فـــي التمويل مـــن الجهـــات الخارجيـــة والقطاع الخـــاص، وعليه 
وضعـــت الحكومـــة اســـتراتيجية للتمويل للمرحلـــة القادمة تتثمل في وضع مبادئ رئيســـية لنهـــج التمويل، ويبين 
الشـــكل أدنـــاه مصـــادر التمويل الخاصة بإســـتراتيجية التمويل والمعتمـــدة ليس فقط في المناطـــق المتضررة من 

العمليـــات االرهابيـــة ولكـــن تشـــمل جميع المحافظـــات االخـــرى، آخذين بنظـــر اإلعتبار األولويـــات اآلتية:

1. توجيه االستثمارات في المحافظات المتضررة بصورة غير مباشرة.

2. إعادة إعمار البنى التحتية في المحافظات المتضررة بصورة مباشرة. 

وكمـــا يبين الشـــكل (9) هيكلية التمويل والتنســـيق بيـــن الحكومة العراقية والشـــركاء الدوليين لخطـــة إعادة اإلعمار 
والتنمية.

شكل (9)

هيكلية التمويل والتنسيق بين الحكومة العراقية والشركاء الدوليين لخطة إعادة االعمار والتنمية
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 االضرار والخسابر واالحتٌاجات
 االضرار والخسابر

لعسهكرية والتهي تهم فرزت المسو  اإلحاائية لحار وتقييم االارار في المحافظات المتؤثرة فهي العمليهات اأ   

تنفيادا بمرحلتها األول  المتمثلة بحار االارار المادية للقطهاعين العهام والخهاص عله  وفه  أنشهطة اتقتاهادية 

 : محددة وتانيفات أساسية معتمدة بالتنسي  مع البنك الدولي وتتمثل ب

 %(.41اضرار جزبٌة )نسبة ضرر أقل من  
 %(.41أضرار كاملة )نسبة ضرر أكثر من  

 المراقبة المراقبة

 ٌذٌةالقنوات التنف

 اٌٍجنت اٌعٍْب ٌالعّبس ًاالعتثّبس

 اٌٍجنت اٌتنفْزّت ٌالعّبس ًاٌتنّْت 

بشئبعت اٌغْذ سئْظ ِجٍظ 
 اٌٌصساء

عضٌّت اٌجيبث اٌحىٌِْت 
 راث اٌعاللت

 
 بشئبعت اٌحىٌِت اٌعشالْت

ث اٌحىٌِْت راث اٌعاللت ًاٌششوبء اٌذًٌْْنًعضٌّت اٌجيب  

 

 اٌششوبء اٌتنفْزّْن   اٌمطبع اٌخبص

 

 ًوبالث األُِ اٌّتحذة

 

اٌغٍطبث اٌّشوضّت 
 ًاٌّحٍْت

 

عىشتبسّت 
IRDFFIIRDFF 

 

ًحذة اٌتنغْك 
 ًاٌّشالبت 

ِغبىّبث 
اٌحىٌِت 
 اٌعشالْت

ِغبىّبث 
اٌمطبع 
 اٌخبص

 اٌّغبىّبث اٌذًٌْت
ِنح، لشًض ضّبنبث، 

 أخشٍ 
تجشُ ِن خالي اٌمنٌاث 

ٌّختٍفت ِع اٌٍجنت ا
 اٌتنفْزّت

 

 اٌتًٌّّ اٌّشتشن ٌالعّبس ًاٌتنّْت  

IRDFF 

تًٌّّ األُِ اٌّتحذة 
 ٌإلعبدة ًاالعتمشاس

ِجٌّعت اٌبنه اٌذًٌِ 
تًٌّّ اٌششوبء 

 اٌّتعذد

اٌٌّاصنت االعتثّبسّت 
 ٌٍحىٌِت اٌعشالْت

 صنذًق إعبدة االعّبس

 اٌششاوت

االعتثّبس 
 اٌّببشش

التنسٌق   اعلالتنسٌق الف
اعلالف  
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األضرار والخسائر واإلحتياجات
األضرار والخسائر

أفـــرزت المســـوح اإلحصائيـــة لحصـــر وتقييـــم األضـــرار في المحافظـــات المتأثـــرة في العمليـــات العســـكرية والتي 
تـــم تنفيذهـــا بمرحلتهـــا األولـــى المتمثلـــة بحصـــر األضـــرار الماديـــة للقطاعيـــن العام والخـــاص على وفق أنشـــطة 

اقتصاديـــة محـــددة وتصنيفـــات أساســـية معتمـــدة بالتنســـيق مع البنـــك الدولـــي وتتمثل بـ:

 أضرار جزئية (نسبة ضرر أقل من 40 %).• 

 أضرار كاملة (نسبة ضرر أكثر من 40 %).• 

أمـــا احتســـاب الخســـائر التـــي تمثل انعكاســـًا ألثـــر االضـــرار الماديـــة وغير الماديـــة فانها تحتـــاج إلـــى مجموعة من 
المســـوح والدراســـات التفصيليـــة وبمســـاعدة خبـــرات دوليـــة تمتـــد لمـــدد زمنيـــة طويلـــة لذا فـــان ما تـــم تثبيته 

كخســـائر انمـــا يعكـــس مؤشـــرات أوليـــة بديهية مقـــروءة مـــن المعطيـــات الميدانية.

أضرار القطاع العام 

•بلـــغ عـــدد الوحـــدات االقتصادية المتضـــررة 8373 وحدة اقتصاديـــة مختلفة األنـــواع كان العدد األكبـــر منها في 
قطـــاع األبنيـــة الحكوميـــة 2142 وحدة اقتصادية يليـــه قطاع النقل إذ بلـــغ عدد الوحدات المتضـــررة 2041 وحدة 
ثـــم يليـــه قطـــاع التربيـــة والتعليـــم وبواقـــع 1679 وحـــدة، وبنســـبة 25.5 %، 24.3 %، 20 % مـــن االجمالي وعلى 

. التوالي 

شكل (10)

عدد الوحدات المتضررة لألصول بحسب القطاع

• ان عـــدد الوحـــدات االقتصاديـــة التـــي تضررت ضـــررًا كليًا  أكثر مـــن 40 % بلغـــت 6429 وحدة اقتصادية وبنســـبة 
76.7 % مـــن اإلجمالـــي ، أمـــا الوحـــدات االقتصادية التي تضـــررت جزئيا (أقل مـــن 40 %) فقد بلغـــت 1944 وحدة 

اقتصادية وبنســـبة 23.2 % مـــن المجموع .
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شكل (11)

نسبة الضرر الكلي والجزئي للوحدات االقتصادية

شكل (12)

                                 الكلفة الكلية للوحدات المتضررة بحسب القطاع     مليار دينار عراقي

• بلـــغ إجمالـــي األضـــرار التي لحقـــت بالمحافظات الســـبع األكثر تضـــررًا 55.461 ترليون دينار عراقي بأســـعار ســـنة 
2014، اي ما يعادل 46.9 مليار دوالر أمريكي. علمًا ان هذا التقدير ال يشـــمل أضرار المباني الســـكنية (القطاع 

الخـــاص) والبالغـــة 18.7 تريليون دينار عراقي إذ ســـيبلغ المجمـــوع 75,306 تريليون دينار.

• ان قطـــاع الكهربـــاء هـــو القطاع األكثـــر تضررًا وبواقـــع 9,586 تريليون دينار يليـــه قطاع النفط والغـــاز والذي بلغ 
6.145 تريليـــون دينـــار ثـــم قطـــاع الصناعـــة التحويلية وقـــد بلـــغ 5.477 تريليون دينـــار وذلك لكونهـــا قطاعات 
اقتصاديـــة كبيـــرة مـــن حيـــث رأس المال وتقـــدم خدماتها إلى العديـــد من المحافظـــات وكما في الشـــكل (12) .
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شكل (13)

                                       الكلفة الكلية للوحدات المتضررة بحسب المحافظة                  (مليار دينار عراقي)

ان األضـــرار التـــي لحقـــت بالوحـــدات االقتصاديـــة فـــي محافظـــة صـــالح الديـــن كانـــت هـــي األعلـــى مـــن بيـــن   •
المحافظـــات الســـبع وبواقـــع 13.821 تريليـــون دينـــار تليهـــا محافظة نينـــوى وبواقـــع 10.057 تريليـــون دينار 
ثـــم محافظـــة األنبـــار 9.529 تريليـــون دينـــار. علمـــًا ان ســـبب كـــون محافظة صالح الديـــن هي األعلـــى من بين 
المحافظـــات فيعـــود لوجـــود المصافي ومحطات الكهربـــاء في هذه المحافظـــة إذ بلغت قيمـــة االضرار التي 
لحقـــت بقطـــاع الكهرباء فـــي محافظة صـــالح الديـــن 5.879 تريليون دينار وقيمـــة األضرار التـــي لحقت بقطاع 

النفـــط والغـــاز فـــي المحافظـــة 5.779 تريليـــون دينـــار وكما في الشـــكل (13).

ان قطـــاع الصناعـــة فـــي محافظة األنبـــار هو القطاع األكثـــر تضررًا وبواقـــع 4.579 تريليون دينار بســـبب وجود   •
الشـــركة العامـــة للفوســـفات والتـــي بلغت قيمة الضـــرر فيهـــا 3.750 تريليون دينـــار ، أما القطـــاع األقل تضررًا 

فـــي المحافظـــة فكان قطـــاع البيئة وقد بلـــغ 840 مليـــون دينار .

أكثـــر القطاعـــات تضـــررًا فـــي محافظـــة بغداد هو قطـــاع الكهربـــاء وبواقـــع 367 مليار دينـــار يليه قطـــاع الماء   •
والصـــرف الصحـــي وقـــد بلـــغ 181 مليـــار دينار.

تعـــد محافظـــة بابـــل أقـــل المحافظـــات تضـــررًا إال أن قيمة الضـــرر الكلي فـــي المحافظـــة بلغ 342 مليـــار دينار   •
وكان قطـــاع الكهربـــاء األكثـــر تضـــررًا وبواقـــع 146 مليـــار دينار يليـــه قطاع المـــاء والصرف الصحـــي وبواقع 52 

مليـــار دينار .

فـــي محافظـــة صـــالح الديـــن كان قطـــاع الكهربـــاء أيضًا هو القطـــاع األكثـــر تأثرًا وقد بلـــغ قيمة الضـــرر 5.878   •
تريليـــون دينـــار يليه قطاع النفط والغاز وبواقـــع 5.779 تريليون دينار ثم قطاع األبنيـــة الحكومية وبواقع 789 
مليـــار دينـــار أمـــا أقل قطـــاع تعرض للضـــرر في المحافظـــة فقد كان قطـــاع الثقافة وقـــد بلغ 290 مليـــون دينار .

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس
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أضرار القطاع الخاص (المباني السكنية) 
أظهـــرت نتائـــج مســـح حصـــر وتقييم أضـــرار المباني الســـكنية للقطـــاع الخـــاص نتيجة األعمـــال األرهابيـــة والحربية 

2017 الحقائـــق اآلتية :

ان القيمـــة التقديريـــة إلجمالـــي أضرار المباني الســـكنية للقطاع الخـــاص في المحافظات الســـبع قد بلغت 19   •
تريليـــون دينـــار عراقي أي مـــا يعادل 16 مليار دوالر وقد بلغـــت تلك األضرار في المنطقـــة الحضرية 10تريليون 
دينـــار عراقـــي وشـــكلت ما نســـبته 53.4 % من االجمالي في حيـــن بلغت أضرار المباني الســـكنية في المنطقة 

الريفيـــة 8.7 تريليـــون دينـــار عراقي وبواقع 46.6 % وكما في الشـــكل (14).

ان المبانـــي الســـكنية فـــي محافظـــة نينـــوى هي األكثر ضـــررًا من باقـــي المحافظـــات وبواقع 8 تريليـــون دينار   •
عراقـــي وقـــد شـــكلت ما نســـبته 42.7 % مـــن إجمالي قيمـــة األضرار التـــي لحقـــت بالمحافظات الســـبع تليها 
محافظـــة صـــالح الديـــن بقيمة ضرر بلـــغ 3.8 تريليون دينـــار عراقي وبواقـــع 20.2 % من قيمـــة أجمالي األضرار 
ثـــم محافظـــة األنبـــار بقيمة ضـــرر بلـــغ 3.6 تريليون دينـــار عراقي وبواقـــع 19.2 % مـــن قيمة األضرار ثـــم تليها 

ديإلـــى ، كركـــوك ، بغـــداد ، بابل .

ان أعلـــى قيمـــة أضـــرار للمباني الســـكنية في المدن الحضرية كانـــت في محافظة نينوى اذ بلغـــت 5.8 تريليون   •
دينـــار عراقـــي وقـــد شـــكلت ما نســـبته 57.8 % من قيمـــة األضرار فـــي المنطقـــة الحضرية ثم تلتهـــا محافظة 
األنبـــار بقيمـــة ضـــرر قـــدره 2.3 تريليـــون دينار عراقـــي وبواقـــع 22.7 % من إجمالـــي قيمة الضرر فـــي المنطقة 
الحضريـــة ، ثـــم جـــاءت محافظـــة صـــالح الديـــن بالمرتبـــة الثالثـــة بقيمة ضـــرر بلغـــت 1.4 تريليـــون دينـــار عراقي 

وبواقـــع 13.6 % مـــن اإلجمالـــي ، وكما في الشـــكل (15) 

شكل (14)

النسب المئوية لقيمة أضرار المباني السكنية بحسب البيئة

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس



123

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

أن قيمـــة االضـــرار للمبانـــي الســـكنية فـــي القـــرى الريفية بلغت فـــي محافظة صـــالح الدين 2.4 تريليـــون دينار   •
عراقـــي وقـــد شـــكلت ما نســـبته 27.7 % مـــن قيمة اجمالـــي االضرار فـــي المنطقـــة الريفية ، تلتهـــا محافظة 
نينـــوى وبقيمـــة ضـــرر قدره 2.2 تريلون دينـــار عراقي وبنســـبة 25.3 % من اجمالي الضرر فـــي المنطقة الريفية 
ثـــم جـــاءت محافظـــة األنبـــار بقيمة ضرر بلغـــت 1.3 تريليون دينار عراقي وبنســـبة 15.1 % مـــن قيمة الضرر في 

المنطقـــة الريفية .

أن عـــدد المبانـــي المتضـــررة فـــي البيئة الريفية بلـــغ 97792 مبنى وبنســـبة 62.7 % من المجمـــوع وهي أعلى   •
مـــن عـــدد المبانـــي المتضـــررة من البيئـــة الحضرية والتـــي بلغـــت (58167) مبنى وبنســـبة 37.3 % مـــن المجموع.

ان عـــدد المبانـــي الســـكنية فـــي حضـــر محافظـــة نينـــوى كانـــت هـــي األعلى من حيـــث الضـــرر وقد بلـــغ العدد   •
المتضـــرر 36450 مبنـــى وبنســـبة 62.7 % مـــن االجمالي ، تليها محافظـــة األنبار وبواقـــع 11843 مبنى متضرر 

وبنســـبة 20.4 % مـــن االجمالي .

أن عـــدد المبانـــي الســـكنية المتضـــررة في ريف محافظـــة صالح الدين كانـــت هي األعلى من بيـــن المحافظات   •
الســـبع وقـــد بلغـــت 27132 مبنى وبنســـبة 27.7 % مـــن االجمالي يليهـــا محافظة نينوى وقـــد بلغت 24845 

مبنى وبنســـبة 25.4 % مـــن االجمالي .

أن مجمـــوع المســـاحة الكليـــة للمباني المتضررة قـــد بلغت 76.2 مليـــون م2 توزعت على المحافظات الســـبع   •
وكانـــت النســـبة األعلى منها في الحضر وبواقع 54.1 % ، شـــكلت مســـاحات المباني المتضـــررة في محافظة 
نينـــوى النســـبة األعلـــى منها وقد بلغـــت 26.9 مليون م2 وبواقـــع 64.2 % تليها محافظة األنبـــار وبواقع 8.3 

مليون م2 وبنســـبة 20.3 %.

شكل (15)
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شكل (16)

عدد المباني السكنية المتضررة بحسب البيئة

الخسائر
يمكـــن إيضـــاح أهـــم الخســـائر المترتبـــة على تمـــدد التنظيمـــات االرهابيـــة منـــذ حزيـــران 2014 ولغاية تحريـــر المناطق 

المتضـــررة بمـــا يأتي:

1 - تعثـــر وتوقـــف المشـــاريع االســـتثمارية وتدنـــي كفاءة الصـــرف فيها والتـــي تعكـــس الفجـــوات التنموية 
األساســـية فـــي الخطـــط الســـابقة. إذ ان ارتفـــاع العـــبء االقتصـــادي لالنفـــاق العســـكري واثره الســـلبي في 
امكانية اســـتمرار المشـــاريع االســـتثمارية والخدمية فـــي عملية االنتـــاج وتقديم الخدمة بداللـــة ارتفاع اعداد 
المشـــاريع المتوقفـــة والمتلكئـــة وانخفاض نســـب كفـــاءة الصرف فـــي المحافظات عمومـــاً للمـــدة 2016-2013.

2 - تقلـــص فـــرص التعليم الســـليم عانت جميـــع مدن النـــزاع من أكبر الخســـائر ارتباطـــًا بالحملة المتعمدة لنشـــر 
التطـــرف مـــن خـــالل التلقين ومســـخ األفـــكار ســـعيًا لبناء جيـــل يؤمن بمبـــادئ هـــذا التطرف بعد غيـــاب فرص 
التعليـــم الســـليمة والذي ســـتكون له اثـــار بعيدة المـــدى تتطلب جهدًا اســـتثنائيًا الحتوائهـــا ومواجهتها وفي 
أحســـن األحـــوال فـــأن هنالـــك جيًال كامًال خســـر ســـنوات تعليميـــة يحتاج إلـــى آليات مبتكـــرة لتخطـــي المراحل 
الزمنيـــة والعـــودة بهم إلـــى مصاف أقرانهـــم. كما انخفضت معـــدالت االلتحـــاق للمراحل الدراســـية المختلفة 

بيـــن النازحيـــن وكذلك جـــودة التعليم.

امـــا بقيـــة المحافظـــات فقد انعكســـت االزمـــة في الضغط علـــى المرافـــق التربوية ونســـب االلتحاق وجـــودة نوعية 
لتعليم.  ا

البطالة والفقر والهشاشة الغذائية 
البطالة

• ان قيمـــة الخســـائر ذات الصلـــة بالبطالة والفقر والهشاشـــة الغذائية تقـــدر بـ 5.3 ترليون دينار ســـنويًا خالل مدة 
النـــزاع، وكان التأثيـــر فـــي ســـبل كســـب العيـــش شـــديدًا فـــي المحافظـــات المتضررة التي شـــهدت زيـــادة في 

معـــدالت البطالـــة مـــن 12.6 % عـــام 2014 إلـــى 17.7 % عام 2017

• اظهـــرت اســـتراتيجية التخفيف مـــن الفقر في العـــراق 2018-2022 انخفاض عدد المشـــتغلين نتيجة النزوح عام 
2014 نحـــو 800 ألـــف فرصـــة عمل اما العاملـــون منهم فان االزمـــة قادتهم للتحول من انتاجيـــة عمل ودخول 
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أعلـــى إلـــى انتاجيـــة ودخـــول أقـــل فـــي االعمـــال غيـــر المنتظمة وفـــي قطـــاع الخدمات.وهـــذا أدى إلـــى تزايد 
ارتبـــاط الفقـــر بالبطالة والذي ازداد في األســـر التي يكـــون معيلوها عاطلين عن العمـــل اذ ان هناك 30 % من 

معيلي األســـر الفقيـــرة عاطلون في مناطـــق النزوح.

الغذائية  بالصدمات  المتأثرين  بلغت نسبة  إذ  الغذائية  بالصدمات  السبع بشدة  المحافظات  النازحون في  تأثر   •
الرابع للتحليل الشامل  النازحة داخليًا. واظهر المسح  20 % من األسر غير  النازحين وما يقرب من  40 % من 
لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق لعام 2016 ان 2.5 % من سكان العراق غير آمنين غذائيًا ويرتفع 
بين النازحين ليصل إلى 5.6 % ويتركز اغلب غير اآلمنين غذائيًا في المناطق الريفية وبنسبة 5.1 % من سكان 
الريف مقابل 1.7 % من سكان الحضر في المناطق المتضررة، وبذلك ارتفعت مستويات الهشاشة الغذائية 

بين النازحين لتصل إلى 65.5 % في حين كانت قد بلغت على المستوى الوطني 54 %.

الفـقــر
• بلـــغ عـــدد الفقراء الجدد حوالي 2.8 مليون نســـمة من بيـــن الفقراء الذين يقدر عددهم ثمانيـــة ماليين فقير عام 
2014، ويؤلـــف النازحـــون عمومـــًا نصف مليون نســـمة من اجمالـــي الفقراء الجدد في العـــراق اي نحو 17.8 % 
مـــن االجمالـــي إذ ان واحـــدًا من بين كل اربعة افـــراد نازحين هم فقراء حاليـــًا، وهذا التقدير يمثـــل النازحين خارج 
حـــدود محافظاتهـــم والذيـــن يشـــكون مـــن فقر االصول وبنســـبة 70 %.وشـــكل الدمـــار الذي لحق بالمســـاكن 
مؤشـــرا كبيـــرا لتعميـــق حالة الفقـــر لعدم توفر المأوى األســـاس كمـــا ان انعـــدام خدمات أساســـية مثل الماء 
والصـــرف الصحـــي ســـينعكس بمخرجـــه علـــى مجتمـــع يعانـــي االمـــراض وتـــردي الصحـــة العامـــة ومســـتويات 

التعافي.

2. المرأة واألطفال: الفئات األكثر هشاشة:

تعرضـــت النســـاء النازحـــات منهـــن والحرمان او اللواتـــي بقين في مناطـــق العمليات تحت ســـيطرة التنظيمات   •
اإلرهابيـــة إلى أشـــد حاالت القســـوة والحرمان تمثلـــت بحاالت االختطـــاف واالغتصاب والســـبي واالجبار على 
الـــزواج والحرمـــان مـــن التعلم والعزل عـــن المجتمع  والعمـــل والتأثـــر باأليديولوجيات المتطرفـــة مع الضغوط 
االقتصادية والخدمية ســـواء في المدن المغتصبة او معســـكرات النزوح ما ضاعف من مســـتويات الهشاشـــة 
المركبة وتوســـع مســـاحة الصعوبات التي تواجهها على صعيد األســـرة والمجتمع، وهو ما ســـيتطلب مراجعة 

جـــادة آلليات التعامل ووســـائل المعالجة االســـتثنائية الحتـــواء االثار الناجمة عـــن هذه االزمة.  

ارتفعت نسبة العاملين من االطفال بعمر 6-14 سنة داخل المخيمات لتصل إلى 3.4 % لسنه 2016.  •

ان نســـبة المعاقيـــن بعمر أقل من ســـنة – 15ســـنة يشـــكلون نســـبة 27.7 % مـــن اجمالي المعوقيـــن بالعراق   •
وكانـــت النســـبة األكبـــر بين عمر 5-9 ســـنوات وبمقدار 14.9 % لعـــام 2017. وهذا يعنـــي ان االطفال النازحين 
فـــي هـــذه المحافظـــات يعانـــون من الهشاشـــة المركبـــة إذ يجمعـــون بين النـــزوح والعـــوق ما يتطلـــب تدابير 
واجـــراءات وتدخـــالت خاصـــة تراعـــي طبيعة هذه الهشاشـــة وتتجـــاوب مع منهج حقـــوق الطفولة فـــي الحياة 

والمســـاواة مـــع اقرانهـــم من االطفـــال في الحصـــول على الخدمـــات كافة التـــي تؤهلهم لحيـــاة كريمة.

ان تراجـــع تقديـــم الخدمـــات الطبيـــة ألطفال األســـر النازحة رافقهـــا تراجع فـــي الحالة التغذوية لمـــن هم بعمر   •
(0-59 شـــهرًا) فـــي المحافظـــات التي تضـــم مخيمات النازحيـــن فأدى إلى تزايد نســـب الهـــزال والتقزم ونقص 

الـــوزن فضاعـــف من معـــدالت الهشاشـــة المركبة بين صفـــوف االطفـــال النازحين.

لـــم تكـــن المحافظـــات األخـــرى بمعزل عـــن اثار االزمـــة وتداعياتهـــا عند قـــراءة المؤشـــرات أعاله وهـــذا ما تم   •
اظهـــاره فـــي مؤشـــرات التنميـــة البشـــرية (الفصـــل التاســـع) والتخفيف مـــن الفقـــر (الفصل الســـابع). 

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس
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التحديات
أ - االضرار والخسائر للمحافظات المتأثرة بالعمليات العسكرية:

ضخامـــة حجـــم الخســـائر واالضـــرار (انهيـــار البنيـــة التحتيـــة ومنظومات تقديـــم الخدمـــات وتضـــرر القطاعات    - 1
االنتاجية (زراعة، صناعة كهرباء والقطاعات االجتماعية تعليم،صحة، ســـكن وحماية اجتماعية وســـبل معيشـــة 

/ فقـــر) والتـــي قـــدرت بـ 53.318 مليـــار دينار اي مـــا يعـــادل 45.727 مليون دوالر. 

2 -  قـــوة القيـــد المالـــي وضغط االنفـــاق االســـتثماري لمتطلبات تنفيذ مشـــاريع إعـــادة اإلعمـــار والتنمية والتي 
بلغـــت التقديـــرات االولية التخمينية الحتياجات إعادة اإلعمار والتعافي بحســـب االحصـــاءات 88.2 مليار دوالر 
اي مـــا يعـــادل 104.2 تريليـــون دينـــار عراقـــي موزعة بحســـب اآلمـــاد الزمنيـــة (22.9) مليار دوالر علـــى المدى 

القصيـــر و 65.3 مليـــار دوالر مطلوبـــة على المدى المتوســـط.

ارتفـــاع نســـبة الفقـــر في المحافظـــات المتضـــررة إذ بلـــغ 41.2 % يقابله ارتفـــاع احتياجات تلـــك المحافظات    - 3
مـــن التحويـــالت النقدية للفقراء من ســـكانها والتـــي بلغت تقديراتها فـــي المدى القصيـــر 1.939.4 مليار دينار 
عراقـــي وفـــي المـــدى المتوســـط 5.593 مليـــار دينار وفي المـــدى الزمني ألكثـــر من خمس ســـنوات 7.532.4 

مليار دينـــار عراقي. 

4 -  اســـتمرار ظاهـــرة الفســـاد المالـــي واالداري وضعف ســـيادة القانون والنفـــاذ إلى العدالة تعـــد حزمة مصدات 
امـــام حوكمـــة ملف التعافـــي وإعادة اإلعمـــار محدثًا اختالالت فـــي عملية االعمـــار والتنمية.

استمرار مشكالت االنقسام والتشظي في المجتمع يهدد اسس تحقيق السالم المستدام.  - 5

ب -خسائر المحافظات األخرى

اســـتمرار تدهـــور البنـــى التحتيـــة بالتزامـــن مـــع توقـــف وتلكـــؤ المشـــاريع المقـــرة، بســـبب االزمـــة المزدوجـــة   - 1
وانعكاســـها علـــى اســـتدامة التنميـــة وجـــودة نوعيـــة الحيـــاة. 

تحمـــل الكثيـــر من المحافظـــات العراقيـــة المضيفة زخم الموجات البشـــرية مـــن النازحين، التي شـــكلت ضغطًا   - 2
بشـــريا وماديًا علـــى الخدمات والســـكن واألوضاع االقتصاديـــة واالجتماعية.

التضحيـــات البشـــرية والماديـــة التـــي قدمها الكثير مـــن أبنـــاء المحافظات الوســـطى والجنوبية فـــي مواجهة   - 3
اإلرهـــاب وتحريـــر األراضـــي مـــن التنظيمـــات اإلرهابيـــة، ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن اتســـاع مســـاحة الفئات الهشـــة 

(االرامـــل، المعاقيـــن، االيتام...وغيرهـــا) فـــي هـــذه المحافظات.

تفاقـــم المشـــكالت الناجمـــة عن انشـــغال المؤسســـات األمنيـــة للدولة بملف اإلرهـــاب، قـــد أدى إلى تعاظم   - 4
قـــوة الـــوالءات الفرعيـــة والتدخالت العشـــائرية والمناطقية وغيرها، وأثرها الســـلبي في األداء المؤسســـاتي 
وحكـــم القانـــون، فضًال عـــن تصاعد مظاهر المشـــكالت االجتماعيـــة (أنظر فصـــل التنمية البشـــرية واالجتماعية). 

األهـــداف:

الهـــدف األول: إعتمـــاد نظـــام إداري ومالـــي كفوء مســـتجيب الحتياجـــات التعافي ومتطلبات االســـتقرار 
المجتمعي وبناء الســـالم المســـتدام. 

 وسائل تحقيق الهدف: 

مؤسسات مرنة بتنسيق فاعل ومنهجية تمويل غير نمطية   - 1

شـــراكة فاعلـــة مع الحكومـــات والمجتمعات المحليـــة وقواها الفاعلـــة والقطاع الخاص ومنظمـــات المجتمع   - 2
المدني.

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس
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التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتوفير الدعم لعملية االعمار والتنمية بجميع ابعادها.   - 3

تحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة وفق اســـس مبنيـــة على عالقـــات مجتمعية متفاعلة ونســـيج اجتماعـــي مترابط   - 4
الخطة). (خالل ســـنوات 

تنفيـــذ برامـــج توعويـــة لمواجهـــة الديناميكيـــات المحرضة للنـــزاع والفتنـــة واذكاء روح الطائفية فـــي المجتمع   - 5
الخطة) ســـنوات  (خالل 

6 -  تعزيز وسائل الشفافية ومكافحة الفساد، اصالح قطاع االمن والقضاء، نزع السالح. 

الهدف الثاني: تأهيل البنى التحتية بتغطية كلية ومكانية شاملة

وسائل تحقيق الهدف

اكمال مسوح احصائية دقيقة لرصد حجم األضرار والخسائر بما يتيح تبني االهداف المستجيبة للتحديات.  - 1

تبنـــي نظـــام لألولويـــات فـــي تنفيذ مشـــاريع البنى التحتية المســـتند إلـــى معيار الحاجات األساســـية للســـكان   - 2
ومعيـــار العـــودة فضـــًال عـــن معيار االســـتدامة المبنـــي على أســـاس القدرة علـــى التمويل.

توفيـــر متطلبـــات التصميـــم والتنفيـــذ للمشـــاريع والمتمثلـــة بالمخططـــات التصميميـــة ودراســـات الجـــدوى   - 3
وجـــداول الكميـــات والمتطلبـــات األخـــرى.

الهدف الثالث: إحياء األنشطة االقتصادية القطاعية واالستغالل األمثل للفرص التنموية المتاحة:

وسائل تحقيق الهدف

توفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة الستثمارات القطاع الخاص.  - 1

مـــد جســـور االرتبـــاط بيـــن السياســـة واالقتصـــاد عند صنع قـــرار االســـتثمار التنمـــوي لتكـــون اطـــارًا فاعًال في   - 2
تصميـــم السياســـات العامـــة مـــن اجـــل التعمير صوب الســـالم.

الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.   - 3

تأهيل المشاريع االقتصادية القطاعية باعتماد مختلف الوسائل .  - 4

الهدف الرابع: تقوية المنعة البشرية وحمايتها من مخاطر االنتكاس

وسائل تحقيق الهدف

فاعليـــة أكبـــر وشـــمول أكثـــر وتغطية اوســـع لنظـــم الحمايـــة االجتماعية بيـــن ســـكان المحافظـــات المتضررة   - 1
وبقيـــة المحافظـــات، دعمـــًا لمقومـــات األمـــان االجتماعي.

ادماج المرأة والشباب في القوى العاملة ومن خالل انشطة توليد الدخل.  - 2

تنفيـــذ برامج اســـتراتيجية التخفيف مـــن الفقر 2018-2022 لـــدرء المخاطر عن الفقراء والحـــد من دخول فقراء   - 3
جدد إلـــى خانة الفقر.

اســـتعادة الـــدور الطبيعـــي لمؤسســـات الدولـــة األمنيـــة والخدميـــة للتقليـــل مـــن هيمنـــة الـــوالءات الفرعية   - 4
والتدخـــالت المضـــرة بـــاالداء المؤسســـي وأمـــن المجتمـــع.

تقوية عناصر الصمود من خالل دعم الناجين والعائدين والتصدي للفكر المتطرف.  - 5

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس
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دعم صمود وقدرات وإمكانات المجتمعات المضيفة وبما يعزز فرص تماسك النسيج االجتماعي.  - 6

تصميم برامج توعوية لمواجهة الديناميات المحرضة للنزاع والفتنة.   - 7

توفير برامج رعاية خاصة لعوائل الشهداء والمعاقين بسبب تضحياتهم في مواجهة اإلرهاب.   - 8

إعمار المحافظات وتنميتها ما بعد االزمة الفصل السادس
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تحليل الواقع :
شـــهد العـــراق علـــى امتـــداد أربعـــة عقـــود خلت مـــن تاريخه المعاصـــر تطـــورات خطيـــرة تمثلت بحـــروب، وحصار 
اقتصـــادي دولـــي، واحتـــالل عســـكري أجنبـــي، وانتشـــار ظاهـــرة اإلرهـــاب الدولي، ألقـــت بظاللهـــا القاتمة على 
ُمجمـــل التطـــورات السياســـية واالقتصادية واالجتماعيـــة للمجتمع العراقي وكان من نتائجها الســـلبية انتشـــار 
ظاهـــرة الفقـــر فـــي العـــراق. إذ ظلـــت تلـــك االحـــداث تشـــكل هاجســـًا للحكومـــة واللجنـــة العليـــا إلســـتراتيجية 
التخفيـــف مـــن الفقـــر خالل أعـــوام تنفيذ اإلســـتراتيجية الوطنيـــة األولى للتخفيف مـــن الفقـــر (2010 - 2014). 
فقـــد انخفضـــت نســـبة الفقـــر مـــن 19 % عـــام 2012 إلـــى 15 % خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام 2014 . غير أن 
التقديـــرات تشـــير إلـــى إرتفاعها إلـــى 22.5 % فـــي النصف الثاني مـــن عام 2014 بعـــد تعرض البـــالد إلى األزمة 
الماليـــة وأزمـــة اإلرهـــاب معـــًا، وباســـتثناء المحافظـــات التـــي تعرضـــت للنزوح فـــأن نســـبة الفقر لـــم ترتفع عن 

نســـبتها 19 % في عـــام 2012.

لقـــد تبنـــت الحكومـــات العراقية المتعاقبة فـــي العراق بعد عام 2003 إســـتراتيجيتين وطنيتيـــن للحد من الفقر 
فـــي العـــراق، ركزت اإلســـتراتيجية األولى 2010 - 2014 على وجـــوب التعامل مع أربعة تحديات أساســـية هي: 
ضمـــان األمـــن واالســـتقرار، ضمـــان الحكـــم الرشـــيد، ضمـــان عدالـــة التوزيـــع وتنويع مصـــادر الدخل فـــي اقتصاد 

الســـوق وأخيرًا، التخفيـــف من اآلثار الســـلبية لإلصالح. 

وبقـــدر تعلـــق األمـــر باســـتراتيجية التخفيف من الفقـــر الثانيـــة 2018-2022 فانَّ هـــذه التحديات ال تـــزال ماثلة، 
تتطلـــب من الحكومة إســـتمرار اإللتزام بالتعامل معها عبر السياســـات واإلجـــراءات الكفيلة بمواجهتها بوصفها 
ُمســـتلزمًا ضروريـــًا مـــن ُمســـتلزمات تحقيق االســـتراتيجية ألهدافهـــا المنشـــودة، وان كانت هـــذه التحديات قد 

إتخـــذت أبعـــادًا أكثر عمقـــًا وتأثيرًا في االقتصـــاد والمجتمع.

علـــى الرغـــم ممـــا لحـــق بالمناطق التـــي تعرضت لإلرهـــاب من تدمير وتهجير قســـري، فان نســـبة الفقـــر متعدد 
االبعـــاد، وطبقـــًا للتقديـــرات األولية لمســـح نفذتـــه وزارة التخطيـــط حديثًا (عـــدا إقليم كردســـتان) انخفضت من 
28 % فـــي عـــام 2012 إلـــى 18 % فـــي عـــام 2014 وإلـــى نحـــو 14 % في عـــام 2017، بينما بلغت نســـبته لدى 

الســـكان النازحيـــن نحو 29 %. 

1 - الفقر في المحافظات

هنـــاك تركيـــز أكبـــر في جغرافيـــة الفقر، ففـــي عـــام 2007 كان 40 % من الفقراء يعيشـــون في خمـــس محافظات 
هـــي: بغـــداد، البصـــرة، نينـــوى، بابل وذي قـــار. لكن األوضـــاع تبدلت فـــي عام 2012 ففـــي الوقت الـــذي لم تتغير 
فيـــه حصـــة بغـــداد النســـبية من (نحـــو 19 %)، ضاعفـــت محافظة نينوى نســـبتها تقريبًا مـــن الفقراء إلـــى 15.7 %. 
وتشـــكل ثالث محافظات جنوبية هي ذي قار والقادســـية وميســـان تصل ما نســـبته 10.0 % و7.0 % و6.7 % من 
الفقـــراء علـــى التوالـــي، أي مـــا يقـــرب من ربـــع الفقراء فـــي البالد، وبذلـــك أصبح نحـــو 58 % من الفقراء يعيشـــون 

في هـــذه المحافظات الخمس عـــام 2012.

وكشـــفت البيانـــات أيضـــًا أن أوضاع الفقر قد زادت ســـوءًا في ســـت محافظـــات إرتفعت في ثالث منهـــا بأكثر من 
10 %، هي ميســـان ونينوى، وبنحو 9 % في القادســـية وذي قار و6.4 % في المثنى (على الرغم من أنها ال تزال 
أكثـــر المحافظـــات فقـــرًا)،  ونحـــو 0.4 % في اربيل. وانخفض الفقـــر بأقل من 1 % في كل من بغداد والســـليمانية، 
وتحققـــت أكبـــر المكاســـب فـــي التخفيـــف مـــن الفقر في صـــالح الديـــن وكربـــالء وبابل وتبدلـــت أوضاعهـــا مقارنة 

األخرى.  بالمحافظات 
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 مـــن جهـــة أخـــرى، انخفض الفقـــر في المناطـــق الريفية بنســـبة 8.6 % مقارنة بنســـبة 2.6 % في المناطـــق الحضرية. 
بينمـــا كان هنـــاك تحســـن قليـــل في الفقر فـــي بغـــداد وإقليم كردســـتان، وانخفضت معـــدالت الفقر بشـــكل ملحوظ 
فـــي المحافظـــات الــــ 14 المتبقيـــة مجتمعة. مع ذلك ال يزال 70 % من نســـبة الســـكان في فئة الــــ 40 % األفقر من 

الســـكان تعيش في هـــذه المحافظـــات، وبغداد تمثل الــــ 20 % أخرى.

كذلـــك تغيـــر توزيـــع معـــدالت الفقر المدقـــع (ويقاس بنســـبة الســـكان التي تعيـــش في أقـــل مـــن 1.25 دوالر يوميًا  
بحســـب تعـــادل القـــوة الشـــرائية لعـــام 2005) والتـــي اســـتمرت قريبـــة مـــن 4 %.  إال أن التوزيـــع بحســـب المنطقـــة 
الجغرافيـــة قـــد تغيـــر بشـــكل كبير. ففي عـــام 2012 كان يعيش في نينوى وحدهـــا نحو 18 % من الفقـــراء المدقعين، 
بينمـــا يعيـــش نصـــف الســـكان من الفقـــراء المدقعين في القادســـية وذي قـــار والمثنى وميســـان معـــًا. وعليه يمكن 
االســـتنتاج أن الزيـــادة في الفقر في نينـــوى والمحافظات الجنوبية األربع (البصرة، ذي قار، ميســـان، والمثنى) رافقها 

تركيـــز متزايد في الفقـــر المدقع.

جدول (23)

تطور اتجاهات الفقر بين عامي 2007 - 2012 مرتبة بحسب التغير في نسبة الفقر

2007المحافظة
%

2012
%

التغير عدد النقاط
2017-2007

محافظات ارتفع 
فيها الفقر

25.342.317.0ميسان

23.034.511.5نينوى

35.044.19.1القادسية

32.040.98.9ذي قار

48.852.53.7المثنى

3.43.60.2اربيل

محافظات انخفض 
فيها الفقر

0.7-9.89.1كركوك

0.8-12.812.0بغداد

1.3-3.32.0السليمانية

3.5-9.35.8دهوك

5.5-20.915.4األنبار

8.7-34.826.1واسط

12.6-33.120.5ديإلى

13.6-24.410.8النجف

17.2-32.114.9البصرة

23.3-39.916.6صالح الدين

24.5-36.912.4كربالء

26.7-41.214.5بابل

4.0-22.418.9اإلجمالي
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2 - النمو والتفاوت في االنفاق االستهالكي

 ُيظهر التوزيع في االنفاق بين فئات الدخل الخمس لألعوام 2007 و2012 و2014 إتجاه نحو عدم العدالة، فقد 
 .2014 0.380 عام  2012، وإلى  0.366 عام  2007 إلى  0.338 عام  إرتفعت قيمة معامل جيني المحتسبة من 
ويمكن توقع المزيد من التدهور في العدالة في االنفاق، نتيجة تقليل المدفوعات التحويلية إلى الفئات الفقيرة 
إذ  الخمسية،  االنفاق  بين فئات  النمو في االستهالك  تركيبة  التموينية، فضًال عن  بالبطاقة  يرتبط  ما  وبخاصة 
نالحظ وجود تفاوت بين السكان والمناطق من حيث نمو االنفاق االستهالكي خالل المدة 2007-2012، فقد نما 
االستهالك للفئات الخمسية األعلى نحو 2.0 % مقارنة نحو 0.7 % لفئة الـ 20 % األفقر من السكان، ومن جهة 
أخرى، فقد شهد االستهالك نموًا سريعًا في محافظات العراق عدا بغداد وإقليم كردستان بنحو 2.24 % سنويًا، 

بالمقارنة مع 0.08 % في كردستان و 1.83 % في بغداد.

3 - بؤر الفقر 

بينـــت نتائـــج مســـح خارطـــة الفقـــر ووفيات األمهـــات لعـــام 2013 أنَّ هنـــاك تباينا كبيرا بيـــن مســـتويات الفقر بين 
نواحـــي العـــراق يتـــراوح ما بيـــن أقل من 1 % إلـــى 77 %.  األمر الذي يكشـــف التفاوت الجغرافي فـــي توزيع الفقر 

ووجـــود بؤر في تلـــك المناطق:

أفقـــر نـــواٍح فـــي العـــراق التـــي تراوحت نســـبة الفقر فيهـــا ما بيـــن 70-77 % هـــي نواحي، كل مـــن غماس في   •
محافظـــة القادســـية، بني هاشـــم فـــي محافظة ميســـان، الهـــالل والنجمي والوركاء والســـوير فـــي محافظة 

المثنـــى، يعيـــش فيها 222 ألف شـــخصًا.

النواحـــي األقـــل فقـــرًا فـــي العراق التـــي تقل نســـبة الفقر فيها عـــن 1 % هي نواحـــي حلبجة في الســـليمانية،   •
فلســـطين فـــي بغـــداد، بيـــارة ومركز الســـليمانية، عينـــكاوة في أربيـــل، ومركـــز قضاء دربندخـــان في الســـليمانية.

هنـــاك 40 ناحيـــة تشـــكل 10 % مـــن نواحـــي العـــراق تضم أكثر مـــن نصف الفقـــراء وعددهم نحـــو ثالثة ماليين   •
فرد.

محافظـــة نينـــوى هـــي األكثر فـــي عدد الفقراء الذيـــن يصل عددهم إلـــى 126 ألف فرد، نصفهم يســـكنون في   •
ناحيتـــي مركز قضـــاء الموصل ومركز قضـــاء تلعفر.

بغـــداد هـــي الثانيـــة فـــي عدد الفقـــراء البالغ عددهم 78 ألـــف فرد، ثلثهم من ســـكان نواحي كل مـــن الفحامة،   •
الوحدة. الجديـــدة،  بغداد 

وجـــود تبايـــن كبير ضمـــن المحافظة الواحدة في نســـبة الفقـــر مثًال في بغداد تتراوح النســـبة مـــا بين أقل من   •
1 % ليصـــل إلـــى 49 %، وفـــي محافظة ميســـان من 21 % إلـــى نحو 73 %.

عـــدد الفقـــراء فـــي ذي قـــار 70 ألـــف فـــرد، 36 % منهـــم يتركزون في كل مـــن مركز قضـــاء الناصرية، الشـــطرة،   •
الغراف.

انَّ المناطـــق الجغرافيـــة التـــي ترتفع فيهـــا حركة النشـــاط االقتصادي تنخفض نســـبة الفقر فيهـــا إلى أقل من   •
10 % مثـــل نواحـــي أم قصـــر والفاو وهـــي الموانئ الرئيســـية لمحافظـــة البصرة.

كشـــف المســـح الرابـــع للتحليل الشـــامل لألمـــن الغذائـــي والفئات الهشـــة في العـــراق لعـــام 2016 أن 2.5 % من 
ســـكان البـــالد غير آمنيـــن غذائيا، منهم 2.1 % في كردســـتان و1.1 % فـــي بغداد، و3.5 % في بقيـــة المحافظات، 
ويرتفـــع بيـــن النازحيـــن إلـــى 5.6 %. ويتركز اغلب غير اآلمنيـــن غذائيا في المناطق الريفية (5.1 % من ســـكان الريف 

مقابـــل 1.7 % من ســـكان الحضر).

WFP, Iraq: Comprehensive Vulnerability and Food Security Analysis 2016 (Data collected in

April-May 2016), p. 15 
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4- خصائص الفقر في العراق

كشـــف تحليـــل خصائـــص الفقر بيـــن عامـــي 2007 و2012 في العراق عـــن مجموعة مـــن العوامل التـــي يرتبط بها 
الفقـــر والتـــي ُتفســـر إلـــى حد كبير حجمـــه وتوزيعه بيـــن فئات الســـكان وبين المناطـــق الجغرافيـــة وكما يأتي:

 - إرتباط الفقر بانخفاض الدخل من العمل

تركـــز اربـــاب األســـر الفقيـــرة فـــي ثالثة قطاعـــات هي الزراعـــة والبنـــاء والنقـــل والخزن، اذ شـــكلوا نحـــو 50 % من 
معيلـــي األســـر الفقيـــرة الذيـــن لديهـــم عمـــل، وهنـــاك 24 % مـــن الفقـــراء يعملون فـــي قطاعـــي الزراعـــة والبناء 

ويتســـم هـــذان القطاعـــان بانخفـــاض متوســـط األجـــر، ووجـــود العمل بـــدون أجر للنســـاء فـــي الزراعة.

 - إرتباط الفقر بالتعليم

تـــزداد معـــدالت الفقـــر مع انخفاض تعليـــم رب األســـرة، إذ ان أكثر من نصف معيلي األســـر الفقيـــرة 51 % لديهم 
تعليـــم أقـــل من ابتدائـــي، وان ما يقـــارب الثلث 32 % من األســـر الفقيرة يعيلها أفـــراد أكملوا التعليـــم االبتدائي. 
هـــا أقل تعليمًا، وأن التحســـن في  وتشـــير النتائـــج اإلحصائيـــة إلى أّن األســـر التـــي تعتمد على الزراعـــة أكثر فقرًا ألنَّ

مســـتوى معيشـــة األســـر مرتبط إلى حد ما بحصـــول أفراد األســـرة الفقيرة علـــى تعليم أعلى.

- إرتباط الفقر بالبطالة

 يـــزداد احتمـــال الفقـــر في األســـر التي يكـــون معيلوها عاطلين عـــن العمل، إذ تشـــير نتائج المســـوح أنَّ 32 % من 
معيلـــي األســـر الفقيـــرة عاطلـــون عن العمـــل. انَّ حالـــة عمل رب األســـرة ال تلغي بقائهـــا في الفقـــر وكذلك كونه 
ه فقير. ُيثير هذا االســـتنتاج مســـألة العمالة الناقصة والتي تصـــل إلى 28 % بالمقارنة  عاطـــًال ال يعنـــي بالضرورة أنَّ

مـــع معـــدل البطالة العام الـــذي يبلغ 10.2 %. 

شكل (17)

معدالت البطالة بحسب المحافظة والبيئة بين عامي 2007 و2012
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 - إرتباط الفقر بالريف

أظهـــرت المؤشـــرات أنَّ نســـبة الفقـــر فـــي الريـــف تزيـــد على ضعـــف النســـبة في الحضـــر، وعنـــد ترتيـــب المناطق 
الفقيـــرة بحســـب البيئـــة يظهر أنَّ أفقرها هي أريـــاف ميســـان 73 %، والمثنى 64 %، وذي قار 61 %، والقادســـية 

60 %. وتفســـير ذلـــك هـــو انخفـــاض انتاجية العمـــل الزراعي. 

- إرتباط الفقر بزيادة عدد أفراد األسرة 

يزيـــد احتمـــال الفقر مع زيادة حجم األســـرة، إذ بلغ متوســـط األســـرة الفقيرة 12 فردًا عـــام 2012،  وان نحو 75 % 
مـــن األســـر الفقيـــرة بحجم 8 أفـــراد فأكثر، وما يقـــرب الثلث من األســـر الفقيرة تتكـــون من 11 فـــردًا، وهناك أقل 
مـــن 1 % مـــن األســـر الفقيـــرة تنتمي إلى اســـر صغيـــرة (4 أفراد فأقـــل). ويعكس معـــدل اإلعالـــة االقتصادية هذا 
االرتبـــاط فتنخفـــض نســـبة الفقـــر كلما زاد عـــدد العاملين مـــن أفراد األســـرة وترتفـــع حينما يكون رب األســـرة هو 

المعيـــل الوحيد لها.

- قرب الفقراء من خط الفقر 

 يقـــع أغلـــب الفقـــراء في العـــراق قريبًا من خـــط الفقر (ينظر الشـــكل 18)، وهو ما يعنـــي أن تغيرًا إيجابيًا أو ســـلبيًا 
في انفاقهم يعني تغييرًا في تخليصهم أو تفاقم أوضاعهم المعيشـــية. فعلى ســـبيل المثال فأن ارتفاعًا بنســـبة 
5 % فـــي خـــط الفقـــر يعنـــي ارتفاعـــًا بنســـبة 16 % فـــي نســـبة الفقر. مـــن جهة أخـــرى، فانَّ كثيـــرًا من األفـــراد غير 
الفقـــراء يقعـــون قريبـــًا من خـــط الفقر، ما يجعـــل احتمال وقوعهم فـــي الفقر كبيرًا بســـبب تأثير األزمـــة المزدوجة 

بعـــد عام 2014.

وليـــس من شـــك ان الفقر فـــي العراق يرتبط بمجموعة مـــن العوامل الثقافية واالجتماعية والسياســـية والبيئية، 
وان قـــرب الكثيـــر من غيـــر الفقراء من خـــط الفقر يجعلهـــم معرضين للفقر بســـبب االزمات والظـــروف الطارئة، ما 
يتطلـــب إيجـــاد ســـبل وسياســـات تنمويـــة تعزز المنعـــة وتمنـــع تفاقم ظـــروف الفقـــراء وأولئك القريبيـــن من خط 
الفقـــر، ومنع ترســـيخ الفقـــر او توريثه عبر األجيال المتعاقبة، االمر الذي يســـتدعي التركيز فـــي تخفيف الفقر على 

تبني السياســـات االقتصاديـــة واالجتماعية، وهو المســـار الذي تبنته خطة التنميـــة 2022-2018. 

شكل (18)

توزيع الفقراء بحسب االنفاق معدال بمعدل التضخم بين عامي 2007-2012
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أفههراد فؤتقههل(. ويعكههء معههدل اإلعالههة  ٗ% مههن األسههر الفقيههرة تنتمههي إلهه  اسههر اهه يرة )ٔ

االتقتاادية داا االرتباط فتنخفا نسبة الفقر كلما زاد عدد العاملين من أفراد األسرة وترتفهع 

 حينما يكون رب األسرة دو المعيل الوحيد لها.

 : الفقر قرب الفقراء من خط  -11

خ من خط الفقر )ينظر الشكل  يقع  (، ودو ما يعني أن ت يهراخ 2ٔأةلب الفقراء في العرا  تقريبا

خ في إنفاتقهم يعني ت ييراخ في تخلياهم أو تفاتقم أوااع خ أو سلبيا هم المعيشية. فعل  سبيل إيجابيا

خ بنسبة ؤالمثال ف خ بنسهبة ٘ن ارتفاعا بة الفقهر. مهن % فهي نسهٙٔ% في خط الفقر يعني ارتفاعها

خ من خط الفقهر، كثيراخ من األفراد ةير الف إن  جهة أخرى، ف مها يجعهل احتمهال قراء يقعون تقريبا

 .ٕٗٔٓوتقوعهم في الفقر كبيراخ بسبب تؤثير األزمة المزدوجة بعد عام 

 (  02 شكل )
 8108-8117توزٌع الفقراء بحسب اإلنفاق معدال بمعدل التضخم بٌن عامً 
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ك ان الفقر في العهرا  يهرتبط بمجموعهة مهن العوامهل الثقافيهة واالجتماعيهة والسياسهية والبيئيهة، وليء من ش   

مها بسبب االزمات والظروف الطارئهة،  وان تقرب الكثير من ةير الفقراء من خط الفقر يجعلهم معراين للفقر

القهريبين مهن خهط الفقهر،  يتطلب إيجاد سبل وسياسات تنموية تعزز المنعة وتمنع تفاتقم ظهروف الفقهراء وأولئهك

ومنع ترسيي الفقر او توريثش عبر األجيال المتعاتقبة، االمر الاي يستدعي التركيز فهي تخفيهف الفقهر عله  تبنهي 

 . ٕٕٕٓ-2ٕٔٓالسياسات االتقتاادية واالجتماعية، ودو المسار الاي تبنتش خطة التنمية 

 

 التحدٌات: 
 االستقرار استمرار التحديات األمنية وبناء استراتيجية  .1

مهن  22ٔجهاء ترتيبهش بالمرتبهة إا  يزال العرا  يعاني من تددور جميهع مإشهرات الحكهم الاهالح، ال .2

 تهزال مشهكلة الفسهاد المهالي واإلداري التهي تاهرب الدولة من حيت جودة المإسسهات. إا  2ٕٔبين 

خ ولجههههود التخفيهههف  خ للمسهههار التنمهههوي عمومههها خ رئيسههها مهههن الفقهههر معظهههم مفااهههل الدولهههة تشهههكل تحهههديا

 خاوااخ.  

مهها يجعلههها عراههة لعههدم حاديههة السههريع بالاههدمات الخارجيههة انكشههاف وتههؤثر الموازنههة العامههة االت .3

 االستقرار. 
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التحديات 
استمرار التحديات األمنية وبناء استراتيجية االستقرار .  .1

ال يـــزال العـــراق يعانـــي مـــن تدهور جميع مؤشـــرات الحكـــم الصالح، إذ جـــاء ترتيبـــه بالمرتبة 179 مـــن بين 182   .2
دولـــة من حيث جودة المؤسســـات. إذ ال تزال مشـــكلة الفســـاد المالـــي واإلداري التي تضـــرب معظم مفاصل 

الدولـــة تشـــكل تحديًا رئيســـًا للمســـار التنمـــوي عمومًا ولجهـــود التخفيف من الفقـــر خصوصًا.  

انكشاف وتأثر الموازنة العامة االتحادية السريع بالصدمات الخارجية ما يجعلها عرضة لعدم االستقرار.   .3

محدوديـــة التخصيصـــات الســـنوية ألنشـــطة التخفيـــف مـــن الفقـــر وتراجـــع التمويـــل الحكومي وعـــدم إعطاء   .4
مشـــاريع الفقـــر أولويـــة تضاهـــي احتياجـــات الفقراء. 

تأخر إطالق خرائط الفقر لغاية 2015.  .5

اســـتمرار تزاحـــم أولويـــات االمـــن والدفـــاع مـــع أولويـــات التنميـــة وإعـــادة االعمار وعمـــوم االنفـــاق التنموي   .6
واالجتماعـــي. 

علـــى الرغـــم من عـــودة مالييـــن النازحيـــن إلـــى مناطقهـــم المحـــررة، إال ان مشـــكالت النـــزوح وتداعياتها على   .7
االمـــن االنســـاني للفـــرد واألســـرة والمجتمـــع ال تـــزال قائمة.  

تفاقـــم الكثيـــر من الظواهـــر االجتماعية الســـلبية التي انعكســـت علـــى تنفيذ السياســـات التنمويـــة، كالتجاوز   .8
علـــى القانـــون والنزاعـــات العشـــائرية وتفاقم مشـــكلة المخـــدرات وغيرها. 

تفاقـــم التجمعـــات العشـــوائية فـــي المراكـــز الحضريـــة وتجاوز ســـكانها علـــى األمالك العامـــة والبنـــاء، إذ بلغ   .9
عددها 3687 تجمعًا عام 2016، تضم 522 ألف مســـكنًا، إذ يعيش 12.9 % من الســـكان في ســـكن عشـــوائي 

و 16.5 % مـــن المســـاكن العشـــوائية وهـــي  بالنتيجة تكـــون بؤر مســـتدامة للفقر.

اســـتمرار تخّلـــف القطاعـــات االقتصادية، وضعـــف الدور الحكومي والمؤسســـي، وضآلـــة دور القطاع الخاص   .10
المحلـــي، وإحجام القطـــاع الخاص عن االســـتثمار.

عدم مساءلة جهات التنفيذ المتلكئة، وضعف الرقابة والمتابعة.  .11

5- النزوح والفقر
هـــددت تحديـــات النـــزوح غالبيـــة الســـكان في المحافظـــات التي تعرضـــت لإلرهـــاب إذ بلغت أعلى نســـب النازحين 
مـــن األنبـــار 42 % ونينوى 35 %، فضًال عن كركوك وديالى، إال أن اســـتهالكهم يتأثـــر بطرق مختلفة، فقد انخفض 
اســـتهالكهم بســـبب تدنـــي نوعية الخدمـــات المقدمة إليهم فضـــال عن فقدانهـــم األصول والســـلع المعمرة غير 
المنقولـــة، وفقدانهـــم وظائفهـــم ورواتبهـــم وأجورهم التي كانـــوا يحصلون عليها مـــن أعمالهم الســـابقة. ويقدر 
نصيـــب اســـتهالك الفرد من النازحين بنســـبة 22 % تقريبًا بفعـــل األزمتين (التنظيمات االرهابيـــة واألزمة المالية)، 
وكانت دخولهم قد انخفضت بنحو 61.6 %، وذلك بســـبب انخفاض دخل العمل بنســـبة 62.5 % بســـبب فقدانهم 
وظائفهـــم، وارتفـــاع معـــدل البطالة بينهم إلـــى 27 %، أي أكثر بثالث مرات تقريبًا من بقية الســـكان. وطبقا لنتائج 
المحـــاكاة فـــانَّ معـــدل الفقـــر قـــد ارتفـــع بينهم مـــن 23 % إلـــى 38 %، أي ضعـــف ما حـــدث لبقية الســـكان، وهذا 

يعنـــي أن أربعـــة من 10 أشـــخاص نازحيـــن داخليًا أصبحوا فقـــراء. فضًال عن زيـــادة فجوة الفقر وشـــدته بنحو 5 %.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنَّ التركيـــز غالبًا ما يتم على مأســـاة النازحيـــن، إال أنَّ المجتمعـــات المضيفة بدأت تواجه مشـــكالت 
جديـــة بســـبب النـــزوح، إذ أدى إلـــى تدهـــور الخدمـــات العامـــة، وإيجاد منافســـة غيـــر مرغـــوب فيها على الســـكن في 
المـــدن المضيفـــة، وفقـــدان فـــرص العمـــل بســـبب مزاحمـــة النازحين ألبنـــاء تلـــك المناطق فـــي الحصـــول على فرص 
العمـــل. وعليـــه فـــانَّ النـــزوح يؤثر فـــي زيادة معـــدالت الفقر ســـواء لألســـر النازحـــة، أو المضيفـــة، نتيجـــة الديناميات 

الســـلبية التي ينطـــوي عليها.
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لقـــد أدت ظـــروف االزمـــة إلـــى زيادة نســـبة الفقر فـــي إقليم كردســـتان (من النســـبة المتوقعـــة تحت افتـــراض النمو 
االعتيـــادي) إلـــى 12.5 % نتيجـــة لموجـــة النـــزوح الكبيـــرة.  ففي المحافظـــات المتأثـــرة باحتالل التنظيمـــات االرهابية 
ألراضيهـــا تضاعفـــت نســـبة الفقر لتصل إلى 41.2 % (بافتراض مؤشـــرات ســـيناريو األزمـــة). بينمـــا كان التأثير محدودًا 
فـــي بقيـــة مناطـــق العـــراق، إّال أّن نســـبة الفقـــر بشـــكل عـــام ازدادت فـــي كل المحافظات، الســـيما فـــي محافظات 

الجنـــوب، التـــي ظلت نســـبة الفقـــر فيها مرتفعـــة، وتزيد علـــى 30 % مـــع تزايد أثـــر األزمة الماليـــة عمومًا.

ومـــع أن عـــدم المســـاواة لـــم يتأثـــر في المســـتوى الوطني، وبقـــي قريبًا مـــن معدالتـــه، إال أنَّ هناك زيـــادة ملحوظة 
فـــي ذلك فـــي منطقة كردســـتان، وفي بغـــداد والمحافظات التي تأثـــرت باحتـــالل التنظيمات االرهابيـــة. فالمناطق 
التـــي حـــررت قد تأثـــرت بوجود األلغـــام والذخائر غيـــر المتفجرة والعبوات الناســـفة التـــي كانت التنظيمـــات اإلرهابية 

 . تستخدمها

جدول (24)

 سيناريو نسب الفقر بين عامي 2012 - 2014 في ظل أوضاع أكثر استقرارًا           %

فجوة الفقرنسبة الفقر

2012
2014

مقدار 
األثر

2012
2014

مقدار 
األثر الوضع 

المستقر
الوضع مع 

األزمتين
الوضع 
المستقر

الوضع مع 
األزمتين

18.915.022.57.54.13.96.62.7العراق

العراق بدون المحافظات 
التي تعرضت لإلرهاب

18.915.018.63.64.13.95.01.4

3.53.512.59.00.60.63.73.1إقليم كرردستان

12.08.512.84.42.02.33.41.0بغداد

14.912.117.75.62.82.94.41.6بقية الشمال

15.812.718.65.83.12.94.61.7الوسط

33.626.131.55.58.66.88.92.1الجنوب

المناطق التي تعرضت 
لالرهاب

25.020.541.220.65.65.314.28.9
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

األهداف
تســـعى اســـتراتيجية التخفيف من الفقر لألعوام 2018-2022 إلى تحســـين أوضاع الفقراء وانتشـــالهم ســـواء من 
خالل تحســـين دخولهم، أو من خالل تحســـين فرص وصولهم إلى الخدمات ذات النوعية المناســـبة، إذ تســـتهدف 
االســـتراتيجية تخفيـــف مســـتويات الفقـــر فـــي البالد بنســـبة 25 % حتى عـــام 2022 هدفـــًا متوســـطًا، وصوًال إلى 

خفـــض مســـتويات الفقر هدفًا بعيد األمد بنســـبة 50 % وفقـــًا ألجندة التنمية المســـتدامة 2030. 

تتبنى االســـتراتيجية في كل محصالتها أهدافًا وغايات من أجندة التنمية المســـتدامة 2030، فضًال عن األهداف 
التـــي تـــم صياغتهـــا بنـــاًء على التشـــخيص المبني علـــى األدلـــة والمشـــاهدات للواقع الحالـــي للفقر وســـتنفذ من 

خـــالل برامج ســـنوية لتحقيق األهداف بعيـــدة المدى.  

لقـــد تبنـــت االســـتراتيجية صياغـــة برنامج يســـهم فـــي تحســـين المســـتويات واألوضـــاع المعيشـــية والحماية من 
المخاطـــر والتمكيـــن مـــن أجـــل تحويـــل الفقـــراء إلـــى منتجيـــن مندمجيـــن اقتصاديـــًا واجتماعيـــا وليســـوا عالة على 
المجتمـــع ينتظـــرون الرعاية واإلحســـان. وتيســـر هـــذه الرؤية تحديـــد العناصر الرئيســـة الســـتراتيجية التخفيف من 

الفقـــر فـــي العـــراق وهـــي بدورها تعـــد أركانًا أساســـية فـــي رؤية العـــراق 2030. 

استندت اإلستراتيجية إلى ثالثة عناصر رئيسة:

إيجاد فرص توليد الدخل المستدام  •

التمكين وبناء رأس المال البشري  •

تأسيس شبكة أمان اجتماعي فاعلة.  •

الهدف األول: دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء

وسائل تحقيق الهدف:

تحفيـــز خريجـــي المعاهـــد والكليـــات الزراعية والبيطريـــة واالعداديات الزراعية على انشـــاء مشـــاريع وشـــركات   .1
زراعيـــة توفـــر فـــرص عمل فـــي الريف باالســـتفادة مـــن قانون رقـــم 24 لعـــام 2013.

تأســـيس جمعيـــات محليـــة لصغـــار الفالحيـــن أو تعاونيـــة لتقديـــم الخدمـــات الزراعيـــة كالتســـويق، التمويـــل،   .2
إســـتخدام الميـــاه والصيانـــة والمكننـــة، الخـــزن والتبريـــد والنقـــل فـــي المجتمعـــات الزراعيـــة الصغيـــرة.

برنامج لتدريب المزارعين الفقراء على أساليب الزراعة والري المستجيبة للتغير المناخي.  .3

انشاء مشاريع ذات أنشطة متكاملة (انتاجية وخدمية) لتشــغيل النساء الفقيرات في الريف.  .4

توفير فرص عمل لشباب األحياء الفقيرة (رجال ونساء) في الحضر في برامج المراكز المجتمعية.  .5

دعـــم برنامـــج حاضنات األعمال لتوفير التدريب والتمويل والخدمات لدعم المشـــاريع الصغيرة للفقراء الســـيما   .6
النســـاء وبحسب الميزة النســـبية للمنطقة الحضرية.

شمول أوسع للفقراء ببرنامج اإلقراض النشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.  .7

الهدف الثاني: تحسن الوضع الصحي

وسائل تحقيق الهدف: 

انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة.  .1

تدريب القابالت في المناطق الفقيرة.  .2

التخفيف من الفقر الفصل السابع
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التنمية 

الوطنية 
2018
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تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية.  .3

القيام بحمالت توعية صحية شاملة في المناطق الفقيرة والنائية.  .4

الهدف الثالث: تحسن تعليم الفقراء

وسائل تحقيق الهدف: 

بناء المدارس وتأهيلها وصيانتها في المناطق الفقيرة سعة المدرسة (9) صفوف.  .1

إعطاء أولوية لتدريب معلمي ومدرسي المناطق الريفية.  .2

تطبيق برامج موجهة لمحو األمية في المناطق الفقيرة في الحضر والريف.  .3

تنفيذ برنامج التغذية المدرسية في المناطق الفقيرة.  .4

استحداث وتجهيز مراكز مجتمعية لمحو األمية وتعليم المهارات االجتماعية والحياتية.  .5

إعـــادة فتح أقســـام وورش فنية فـــي مدارس المناطـــق الفقيرة وتأهيـــل القائمة منها (بالتركيـــز على مدارس   .6
البنات).

الهدف الرابع: سكن مالئم وبيئة مستجيبة للتحديات

وسائل تحقيق الهدف: 

إجراء مسح لحصر تجمعات السكن العشوائي الشامل.  .1

إعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي في مناطق مختارة.  .2

إستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الفقيرة.  .3

السياحة البيئية في المحميات وحولها.  .4

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية االقتصادية (واطئة الكلفة).   .5

الهدف الخامس: حماية اجتماعية فاعلة للفقراء

وسائل تحقيق الهدف: 

إصالح نظام البطاقة التموينية وربطها بقاعدة بيانات المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية.  .1

وضـــع آليـــة لشـــمول المســـتفيدين من نظـــام الحمايـــة االجتماعية بالقـــروض الصغيـــرة وربطهـــا بإخراجهم من   .2
الحماية. نظـــام 

بنـــاء قاعـــدة معلومـــات مشـــتركة بين هيئـــة الحمايـــة االجتماعية والـــوزارات والجهـــات ذات العالقـــة لتقويم   .3
المتقدميـــن بالشـــمول بنظـــام الحمايـــة االجتماعية.

الشـــراكة مـــع منظمـــات المجتمـــع المدني فـــي توعيـــة المواطنين، وفـــي اســـتهداف الفقراء، وفـــي مراجعة   .4
وتقويـــم نظـــام شـــبكة الحمايـــة االجتماعية. .

توفير الدعم النفسي واالجتماعي للعائدين الفقراء في المناطق المحررة.  .5

وضـــع آليـــة دائمـــة (صنـــدوق) لتمويـــل الشـــمول بشـــبكات األمـــان االجتماعـــي للمتضررين مـــن جـــراء الكوارث   .6
الطبيعيـــة وحـــاالت الطـــوارئ.

التخفيف من الفقر الفصل السابع



140

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

الهـــدف الســـادس: تمكيـــن وتعزيـــز االدمـــاج االجتماعـــي واالقتصـــادي والسياســـي للنازحيـــن والعائدين في 
المحررة. المناطـــق 

وسائل تحقيق الهدف:

اعتمـــاد برامج تشـــغيل كثيفة العمالـــة لتوفير فرص عمل عاجلـــة للنازحين والعائدين فـــي المحافظات وضحايا   .1
اإلرهـــاب بعـــد تأهيلهـــم وتدريبهـــم بما يضمن عودتهـــم إلى المجتمع (ويشـــمل ذلك تقديم منـــح صغيرة).

توفير الخدمات الصحية للنازحين الفقراء.  .2

ضمان توفير التعليم األساسي لألطفال النازحين الفقراء.  .3

تنفيـــذ مشـــاريع لبنـــاء المجمعات الســـكنية واطئـــة الكلفة مـــع إعطاء أولويـــة للنازحيـــن العائديـــن الفقراء مع   .4
تقديـــم منح صغيـــرة إلعـــادة الترميم.

التخفيف من الفقر الفصل السابع
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

أوًال- مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي اإلجمالي

بلغت نســـبة مســـاهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي للعراق لعام 2015  (األســـعار الثابتة) مع   •
القطاع النفطي 2.02 % ، (وكان المخطط ان تكون المســـاهمة بمقدار3.4 %. فيما بلغت نســـبة المســـاهمة   

4.5 % بـــدون القطـــاع النفطي مقارنة بالنســـبة المخططة البالغة 5.6 %.

ثانيًا - الموارد الطبيعية (المياه واألراضي

تبلـــغ مســـاحة العـــراق 174.8 مليـــون دونـــم ، االراضـــي الصالحة للزراعـــة منها تقدر بــــ 28مليون دونم تشـــكل   •
مانســـبته 16,1 % مـــن المســـاحة الكلية للعـــراق، فيما بلغت مســـاحة االراضي المزروعة منهـــا 14.562مليون 
دونـــم اي مانســـبته  52 % مـــن مجمـــوع االراضـــي الصالحـــة للزراعـــة فضـــال عـــن وجود مســـاحات واســـعة من 
االراضـــي الزراعيـــة المتاثـــرة بالكثبـــان الرملية .وقد تـــم معالجة وتثبيت مســـاحة (600) الف دونـــم من مجمل 

المســـاحة المتاثـــرة بالكثبـــان الرمليـــة والتي تقـــدر بــــ(4 - 5 ) مليون دونم.

وهنـــاك تراجـــع واضـــح فـــي كميـــة المـــوارد المائية الـــواردة إلـــى العراق ســـواء تلـــك المتأتية من نهـــري دجلة   •
والفـــرات خـــارج الحـــدود العراقية او االنهر المغذية مـــن داخل العراق التي تراجعت هي االخرى بســـبب ظروف 
الجفـــاف ممـــا انعكـــس على  الروافـــد والميـــاه الجوفية ومعـــدالت الخزن في الســـدود والخزانـــات. فضال عن 
تدميـــر وتضـــرر عـــدد مـــن المنشـــآت المهمة مثل ســـدتي الرمـــادي والفلوجـــة وناظم الـــورار وناظم التقســـيم 

إضافـــة إلى عـــدد من المنشـــآت الثانويـــة االخرى.

التحديات
أوال- التحديات التي تواجه التنمية الزراعية

انخفـــاض كفـــاءة االنتاج الزراعي االنتاجيـــة الزراعية للمحاصيـــل والمنتجات الزراعية ما انعكـــس على ظهور عجز   .1
فـــي تغطيـــة حاجة العـــراق من الغـــذاء، وبالتالي إلى عـــدم القدرة على تأميـــن متطلبات األمـــن الغذائي .

ضعـــف البيئـــة االســـتثمارية في القطاع الزراعـــي ، ومحدودية حجم رأس المال المســـتثمر الخـــاص في القطاع   .2
الزراعـــي فضـــال عـــن انخفـــاض التخصيـــص والتمويـــل للقطاع الزراعـــي وبمـــا ال يتناســـب  واالحتياجـــات المالية 

الالزمـــة لتنميـــة وتطوير القطـــاع الزراعي .

ضعـــف الرقابة والســـيطرة علـــى المنافـــذ الحدودية ما أدى إلـــى تنامي المنافســـة غير المشـــروعة للمنتجات   .3
والمحاصيـــل الزراعيـــة المســـتوردة على حســـاب المنتجـــات والمحاصيل الزراعيـــة المحلية .

1 - قطاع الزراعة والموارد المائيةالتنمية القطاعية

تحليل الواقع :
•يواجـــه القطـــاع الزراعي عدد من المشـــاكل والتحديات التي يـــزداد تأثيرها مع توالي ســـنوات الجفاف وتذبذب  
ســـقوط اإلمطـــار والتغيـــرات البيئيـــة والمخاطـــر المختلفـــة مع فقـــدان لحلقات مهمة مـــن التســـويق الزراعي، 
وبمـــا انعكـــس علـــى حصول فاقـــد بالمنتـــج الزراعي مـــن الجني وصـــوال إلى المســـتهلك، وعدم وجود شـــركات 
للتأميـــن الزراعـــي و جمعيـــات تخصصية تعنى بانشـــطة القطاع الزراعـــي المختلفة كالمكننة والتســـويق والنقل 

....الخ.
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إعتمـــاد القطاع الزراعي على مســـتلزمات مســـتوردة بشـــكل كبيـــر وانخفاض نســـبة الدعم المقدم لالســـمدة   .4
والمبيـــدات أدى إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف مدخـــالت االنتـــاج فضال عـــن نـــدرة المياه وانتشـــار الملوحة مـــا انعكس 

ســـلبا علـــى ادارة العمليـــات الزراعية .

عـــدم اســـتغالل االراضـــي الصالحـــة للزراعة اســـتغالال كامال بســـبب خـــروج  مســـاحات كبيرة مـــن االراضي جراء   .5
العمليـــات االرهابيـــة فـــي محافظـــات: نينـــوى ، صالح الديـــن ، األنبار، كركـــوك ، ديإلى. فضال عـــن تخريب البنى 
التحتيـــة وهجرة الشـــباب والتحـــول إلى الوظائف غيـــر الزراعية النخفـــاض الدخول الزراعية قياســـا بالدخول في 

الوظائـــف االخرى وال ســـيما االمـــن والدفاع.

تفتـــت الملكيـــة الزراعية نتيجـــة لعوامل االرث وصغر حجم الوحـــدات والحيازات الزراعية التـــي اثرت على تحديد   .6
التركيـــب المحصولـــي وعلـــى إســـتخدام المكننة والتقنيـــات الزراعيـــة الحديثة،فضال عن الزحـــف العمراني على 

االراضـــي الزراعية دون وجـــود رادع قانوني .

ضعـــف الحوكمـــة فـــي القطـــاع الزراعي بســـبب عـــدم وضوح آليـــات التنيســـق بيـــن الجهـــات ذات العالقة في   .7
إدارة العمليـــة الزراعيـــة والتســـويقية بمـــا يحقـــق تنفيذ الخطـــط ومتابعتهـــا ومعالجة المشـــاكل والمعوقات 
كتأخير اســـتالم مســـتحقات الفالحين لمحصول الحنطة على الرغم من تســـويقهم للمحصول ، فضال عن عدم 
وجـــود تنظيم مؤسســـاتي ينظـــم العالقة بين القطـــاع الخاص والمؤسســـات العامة وباالخص فـــي العمليات 

التسويقية.

ضعف التكامل الزراعي- الصناعي ( الصناعات الزراعية التحويلية والغذائية).  .8

تدهـــور انتاجيـــة المراعي الطبيعية، وانتشـــار ظاهـــرة التصحر وزحف الكثبـــان الرملية والعواصـــف الغبارية التي   .9
أثرت ســـلبا على القطـــاع الزراعي. 

تعرض االنتاج الزراعي المحلي إلى تحديات االوبئة واالمراض واالدغال الوبائية (المستوطنة).  .10

تدميـــر الكثيـــر مـــن البنى  التحتيـــة للقطاع الزراعـــي والمتمثلـــة بتدمير النواظـــم وقنوات الـــري والبزل فضال   .11
عـــن تدميـــر الصوامـــع(  الســـايلوات ) واآلالت  والمعدات الزراعيـــة ....)، وخاصة في المحافظـــات التي تعرضت 

للعمليـــات اإلرهابية.

تركـــز مؤشـــرات  الفقـــر المتعـــدد االبعـــاد وانخفاض مؤشـــرات التعليم والصحـــة وخدمات البنـــى التحتية في   .12
المناطـــق الريفية .

ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي  والتي تمثل االساس في وضع الخطط التنموية .  .13

عـــدم وجـــود شـــركات للتأمين الزراعي واإلفتقـــار إلى جمعيات تخصصيـــة تعنى باالنشـــطة الزراعية كالمكننة   .14
.....الخ. والتســـويق والنقل 

ثانيا : تحديات الموارد المائية

تعانـــي المـــوارد المائيـــة في العـــراق من مشـــكالت بيئية مختلفـــة، ازدادت حدتها فـــي الوقـــت الحاضر،وهي في 
ذات الوقـــت بمثابة المعوقـــات والتحديات البيئية التي تعيق اإلدارة المتكاملة للمـــوارد المائية، إذ يواجه العراق 

تحديين أساســـيين في توفيـــر إحتياجاته المائيـــة يتمثل في : -  

1 - التحديات الخارجية :- 

أ - انخفاض االيرادات المائية : 

ان موقـــع العـــراق كدولـــة مصـــب يضعه فـــي موقف حرج ألنـــه يتأثر ســـلبًا بأجراءات الـــدول الواقعـــة أعلى مجرى 
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نهـــري دجلة والفرات ( تركيا وســـوريا )، واســـتكمال المخططات التركية والســـورية إلســـتثمار ميـــاه دجلة والفرات 
وخاصـــة تركيا بانجاز مشـــروع شـــرق األناضول ببناء ( 22 ) ســـدًا لتلبية متطلبات مشـــاريعها االروائيـــة. كذلك اثرت 
المشـــاريع التـــي نفذتها ايران على االنهار الحدودية المشـــتركة مـــع العراق وتحويل مجرى بعـــض االنهر إلى داخل 
اراضيهـــا إضافـــة إلـــى تصريـــف ميـــاه البزل بإتجـــاه االنهـــار العراقية. وبهذا فـــان هذه المشـــاريع للـــدول الثالثة من 

المتوقـــع ان تشـــكل تحديين رئيســـيين بحلول عـــام 2035 وكما يلي :

انخفـــاض إيـــرادات العـــراق المائية وبمعدل يصل إلـــى مليار متر مكعب ســـنوي ما يؤدي إلى خفـــض اإليرادات   -
المائيـــة  عنـــد الحـــدود من 43.7 مليـــار م3 عام 2015 إلـــى 28.5 مليار م3 بحلول عـــام 2035،  فضال عن وجود 

ضائعـــات مائيـــة ممـــا يضعف من كفـــاءة الري الحقلـــي لتصل إلى أقل مـــن 50 % .

إزديـــاد التراكيـــز الملحيـــة مـــن 320 جـــزءًا بالمليون إلـــى 500 جـــزء بالمليون بالنســـبة لنهر دجلة ومـــن 540 جزءًا   -
بالمليـــون إلـــى 930 جـــزء بالمليـــون بالنســـبة لنهـــر الفرات  .

ضعـــف االســـتقرار االمنـــي والسياســـي فـــي دول الجوار المتشـــاركة فـــي المياه (ســـوريا ) وعـــدم التوصل إلى   -
إتفاقيـــات شـــراكة تضمـــن حقـــوق مائيـــة عادلـــة للعراق .

ب -  التغيرات المناخية والجيولوجية :

مـــن المتوقـــع ان تؤثـــر ظاهـــرة التغيـــر المناخـــيClimate Change ، ســـلبًا في واقع المـــوارد المائية فـــي العراق 
وبمـــا يـــؤدي إلـــى تفـــاوت كمية المياه الـــواردة للعـــراق من نهري دجلـــة والفرات، بيـــن زيادات مفاجئـــة قد تؤدي 
لحـــدوث فيضانـــات او بين شـــحة تـــؤدي إلى حصول الجفاف  الســـيما وان معدل ســـقوط األمطار فـــي العراق قد 
انخفـــض عـــن  مـــا كان عليـــه قبـــل عقود مـــن الزمان مـــا أدى إلى اتســـاع ظاهرة التصحـــر في البالد هـــذا فضال عن 

دخـــول الجغرافيـــة العراقيـــة في االرتـــدادات الزلزاليـــة مما قد يؤثر على الســـدود والســـدات القائمة.  

2 - التحديات الداخلية: من أهمها ما يأتي:

ارتفـــاع نســـبة الهـــدر فـــي مياه الـــري اذ تصل ألكثر مـــن 50 % بســـبب الضائعـــات الحقلية  وتدني كفـــاءة الري   أ. 
والنقـــل نتيجـــة إلســـتخدام أســـاليب قديمة وتقليديـــة فـــي أدارة المياه.

ضعـــف النظـــام المؤسســـاتي والتشـــريعي والذي لم يعد لـــه المقدرة علـــى مواجهة التحديـــات الخطيرة التي   ب. 
تواجه مواردنـــا المائية.

انخفاض  مستوى االستثمارات في مشاريع الموارد المائية.  ج. 

إرتفاع نسبة  التلوث الناتج عن انخفاض عدد محطات معالجة  مياه الصرف الصحي وتصريف مياه المبازل.  د. 

مشاكل السيطرة على الخزين المائي  وتصريف المياه من خالل النواظم.   ه. 

دخول العراق ضمن الخط الزلزالي وتأثر النواظم والسدود بذلك.  و. 

فقـــدان كميـــات كبيـــرة مـــن الخزين المتاح  بســـبب العمليـــات الحربية ضد اإلرهاب  والتي  اثرت بشـــكل ســـلبي   ز. 
علـــى الجانـــب البيئـــي والزراعـــي والخدمي واالنســـاني            . 

إزديـــاد معـــدل الســـحب للمياه الجوفية الذي يصـــل إلى ما يقرب مـــن 5.243 مليار م3 والتـــي تمثل 8.8 %من   ح. 
مصـــادر الميـــاه العذبـــة ، وهـــذا يمثل ســـحب ميـــاه جديـــدة بنحـــو 1.472 مليـــار م3 ســـنويًا عبر انظمـــة المياه 

الجوفية.
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األهداف ووسائل تحقيق االهداف:

الهـــدف االول : زيـــادة نســـبة مســـاهمة القطـــاع الزراعي في الناتـــج المحلي اإلجمالي (لألنشـــطة غيـــر النفطية) 
مـــن 4.5 % عـــام 2015 إلـــى 5.2 % عـــام 2022. وتحقيـــق  نمـــو فـــي القطاع الزراعـــي في ســـنة الهدف يصل 

% 8.4 إلى 

وسائل تحقيق الهدف:

1. زيادة الرقعة الزراعية واإلرتقاء باالنتاج واالنتاجية من خالل التركيز على ما يأتي: 

التوســـع فـــي زراعـــة المحاصيـــل الحقلية التي تدخل بشـــكل مباشـــر في غذاء االنســـان ، والمحاصيـــل الصناعية   •
والتـــي تعد مـــواد أوليـــة للعديد مـــن الصناعات. 

تصنيـــع اآلالت والمكائـــن والمعـــدات الزراعيـــة لتلبية الطلـــب المحلي المتزايـــد والمرافق للتوســـع في االنتاج   •
الزراعـــي كمـــا مبيـــن في الجـــدول االتي :

201520182022مؤشرات قياس االداء

282828مساحة االراضي الصالحة للزراعة (مليون دونم )

47.5100،44246،13االراضي الجديدة المستصلحة (الف دونم)

264506144360004617000انتاج الحنطة (طن )

32971313340001411000الشعير (طن )

109209220000220000الشلب(طن )

182340296000307000الذرة الصفراء(طن )

162915727000816000البطاطا (طن )

388674769000868000الطماطة (طن )

212387500085000البصل(طن )

602348778000878000التمور (طن )

169283166000187000اللحوم الحمراء(طن )

86360154000180000لحوم الدجاج (طن )

310507317000464000الحليب (طن )

564546641938بيض المائدة (مليون بيضة )

462468400098000االسماك (طن )

• إقامـــة مصنـــع للمســـتلزمات الزراعيـــة (مثـــل األغطيـــة البالســـتيكية لتغطيـــة المزروعـــات، ومســـتلزمات الـــري 
والتنقيط). بالـــرش  الحديـــث 

• االستصالح المتكامل لالراضي الزراعية .

2. مكافحة ظاهرة التصحر. 

201520182022مؤشرات قياس االداء

42.742،7461،82نسبة االراضي الزراعية المطورة اروائيًا ً%

20945292تاهيل المشاريع االروائية (الف دونم)
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إدامة البرامج والمشاريع التطويرية والبحثية واالرشاد الزراعي.  .4

دعم القطاع الخاص المحلي واالجنبي واالستثمار .  .5

تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي .  .6

إستخدام التقنات والتكنلوجيا الحديثة في طرائق الري والزراعة .  .7

الســـيطرة والمراقبـــة على المنافـــذ الحدودية لمنع دخول المـــواد والمنتجات الزراعية فـــي وقت وفرة المنتج   .8
. المحلي 

الهدف الثاني : تحقيق أمن غذائي مستدام

وسائل تحقيق الهدف:

وضـــع  إســـتراتيجية تنمويـــة لتحقيـــق األمـــن الغذائـــي تتخذ مـــن التنميـــة الزراعية المســـتدامة غايـــة لها ، من   .1
خـــالل  االســـتغالل األمثـــل للموارد الطبيعية  والبشـــرية والمالية لزيادة االنتاجيـــة وتحقيق وضع أفضل لألمن 

الغذائـــي على المســـتوى األســـري والحد مـــن ظاهرتي الفقـــر والبطالة .
دعـــم المنتجيـــن الزراعيين وحماية المنتج المحلي من خالل فرض الرســـوم على المنتجات الزراعية المســـتوردة   .2

، ووضـــع جـــزء من حصيلتها  في صنـــدوق خاص لدعم المنتجيـــن الزراعيين .
تبني تأسيس وانشاء مجمعات زراعية - صناعية متكاملة وحديثة .  .3

تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي.  .4
تأســـيس شـــركات التأميـــن الزراعـــي والجمعيـــات التخصصيـــة التي تعنى بأنشـــطة القطـــاع الزراعـــي المختلفة   .5

كالمكننـــة والتســـويق. والنقـــل ...الخ. 

الهـــدف الثالـــث : تأميـــن الطلب الســـنوي على المياه لإلســـتخدامات المســـتدامة فـــي المجـــاالت (الزراعية، 
الصناعيـــة، البلديـــة) وبمـــا يحقـــق التـــوازن المائي مـــع امكانية خفـــض الطلب الســـنوي علـــى المياه 500 

مليون م3 ســـنويا.

وسائل تحقيق الهدف:

اإلدارة الكفوءة للموارد المائية.  .1
تحسين  كفاءة الري الحقلي من خالل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية .  .2

تقليل الضائعات والهدر في إستخدامات المياه.  .3
زيادة حجم الخزين المائي.  .4

الهدف الرابع : العمل على توفير موارد مائية مستدامة

وسائل تحقيق الهدف:

التوصل إلى اتفاق مع دول المنبع والدول المتشاركة بما يضمن توزعًا عادًال وحقوقًا مائية مستدامة .  .1
انعاش االهوار وتنميتها .  .2
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

201520182022مؤشرات قياس االداء

356060كفاءة الري الكلية%

7070-كفاءة الري الحقلية%

(90،95)(90،95)-كفاءة نقل وتوزيع المياه

2 - قطاع الطاقة 

1-2 قطاع النفط والغاز

تحليل الواقع
يقـــدر أحتياطـــي النفط التقليدي للعـــراق بنحو 153 مليار برميل لغاية عام/ 2016  وهـــو من  أكبر االحتياطيات   •

على مســـتوى العالم.

بلـــغ انتـــاج النفط الخام فـــي عام 2016 إلـــى 4.164 مليون برميل يوميـــًا والتصدير 3.302 مليـــون برميل يوميًا   •
وبنســـبة تطـــور قدرها 39 % لالنتـــاج و 27.6 % للتصدير، صاحبـــه تطوير في الحقول النفطيـــة وطاقات منافذ 
التصديـــر الجنوبيـــة، الســـيما فـــي مجـــال الموانـــئ المتخصصـــة بنقـــل النفـــط الخـــام، وذلـــك للنشـــاط المتزايد 

للحقـــول المشـــمولة بعقود جـــوالت التراخيص. 

تبلـــغ الطاقـــات الخزنيـــة المتاحـــة للنفط 24.7 مليـــون برميل وهي طاقات غيـــر كافية مســـتقبًال في ضوء رفع   •
طاقـــات التصدير.

بلغـــت إحتياطـــات الغـــاز المثبتـــة 126.7 ترليون قدم مكعـــب تضع العراق فـــي المرتبة العاشـــرة عالميًا، وذلك   •
علـــى الرغـــم من ضعـــف االهتمام بانتـــاج الغاز وهـــدر كميـــات هائلة منه.

أدت الظـــروف االمنية والعمليات العســـكرية في المنطقة الشـــمالية إلى توقـــف العديد من الحقول المنتجة   •
للنفـــط الخـــام والغـــاز عـــن االنتـــاج، وقـــد انخفـــض معـــدل االنتاج مـــن الحقـــول الشـــمالية بمقـــدار 20 % خالل 
الســـنوات 2014-2015 وذلـــك لخـــروج حقـــول (حمرين ،عيـــن زالة ، نجمة ،الكيـــارة ،عجيل ،عالس) عن ســـيطرة 
الحكومـــة بينمـــا تـــم تشـــغيل حقول محافظـــة كركوك من قبـــل حكومة إقليم كردســـتان خالل المـــدة 2014-

. 2017

تدنـــي كميـــات النفـــط المكرر محليـــًا، إذ بلغت 423 ألـــف برميل عام 2016 بعـــد ان كانت 602 ألـــف برميل عام   •
2013 مـــا أدى إلـــى حـــدوث عجـــز كبير في ســـد حاجة االســـتهالك المحلـــي المتزايد لـــكل من البنزيـــن والنفط 

االبيـــض وزيـــت الغـــاز واللجوء إلى إســـتيراد المشـــتقات النفطيـــة من دول الجوار لســـد العجـــز الحاصل.

تأثـــر قطـــاع المصافـــي بصورة كبيرة جـــدًا جراء العمليات العســـكرية لتحريـــر االراضي من االرهاب بســـبب خروج    •
6 مصـــاٍف أهمهـــا مجمـــع مصافـــي بيجـــي عن الخدمـــة مـــا أدى إلى انخفـــاض الطاقـــة التصميميـــة للمصافي 

العراقيـــة بنحـــو 51 %. والجـــدول أدنـــاه يبيـــن الطاقـــات التصميميـــة والمتاحـــة للمصافي كافة فـــي العراق.
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

المصفاةت
الطاقة االتصميمية (الف برميل / يوم) 

قبل االزمة
الطاقة التصميمية (الف برميل / يوم)

بعد االزمة

3100بيجي1

300الصينية2

3028كركوك3

200الجزيرة4

160حديثة5

140قيارة6

100كسك7

165120دورة8

3025نجف9

3025السماوه10

2018الديوانية11

210200البصرة12

3025الناصرية13

3024ميسان14

945465المجموع
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

التحديات
انخفاض صافي اإليرادات النفطية في ظل تذبذب اسعار النفط مع بقاء كلف االنتاج بنفس مستوياتها.  •

محدوديـــة البيانـــات الزلزاليـــة والبئريـــة مـــا يخلـــق حالـــة مـــن عـــدم اليقين فـــي مســـتويات االنتاج التـــي يمكن   •
. غها بلو

انخفـــاض الطاقـــة الخزنيـــة وضعـــف البنية التحتية لمنشـــآت تصدير النفط الخام  وبما يتناســـق  وزيـــادة القدرة   •
االنتاجيـــة للنفـــط الخام .

حـــرق كميـــات كبيرة من الغاز بســـبب عـــدم إكتمال البنيـــة التحتية لمعالجتـــه وتجميعه ما أدى إلـــى محدودية   •
فصـــل خام الغـــاز إلى مكونـــات ذات قيمـــة عالية .

إرتفـــاع عجـــز الطاقـــة التكريريـــة للنفـــط الخـــام وبالتالـــي إزديـــاد الفجوة بيـــن منتجـــات النفط وطبيعـــة الطلب   •
وتدنـــي جـــودة البنزيـــن وزيت الغازالمحلـــي نتيجة تقادم مصافي التكريـــر وقلة عددها وخـــروج العديد منها عن 

الخدمـــة بســـبب العمليـــات اإلرهابية وأهمهـــا مجمع تصفيـــة بيجي .

تقادم شبكة انابيب النفط الخام مع عدم وجود ربط بين الشمال والجنوب.  •

إقرار القوانين والتشريعات المهمة لإلستثمار في مجال النفط والغاز .  •

األهداف ووسائل تحقيق ومؤشرات األداء

الهدف االول: زيادة الطاقة االنتاجية للنفط الخام للوصول إلى (6.5) مليون برميل يوميًا.

وسائل تحقيق الهدف

اإلســـتمرار بتطويـــر الحقـــول مـــن خالل تنفيـــذ مشـــاريع عقـــود الخدمات لجـــوالت التراخيـــص االولـــى والثانية   .1
والثالثـــة وكذلـــك مشـــاريع االســـتخراج بالجهـــد الوطنـــي .  

إستثمار حقول شركة نفط الشمال .  .2

حفر واستصالح االبار التطويرية واقامة المنشآت االنتاجية الالزمة .  .3

انشاء البنية التحتية لحقن المياه إلمداد وتوجيه المياه للحقول المنتجة .  .4

تطوير البنية التحتية لنقل النفط  الخام بدءًا من فوهات االبار وحتى خطوط االنابيب الرئيسة .  .5

الهدف الثاني: زيادة القدرة التصديرية للنفط الخام إلى (5.25) مليون برميل يوميًا .  

وسائل تحقق االهداف

تطوير الموانئ الحالية وانشاء موانئ جديدة تتوفر فيها جميع متطلبات البيئة والسالمة .  .1

انشاء وتطوير خطوط نقل النفط الخام وتطوير االسطول البحري الناقل.  .2

انشاء أنابيب لتصدير النفط الخام عبر موانىء دول الجوار .  .3

رفع الطاقة الخزنية للنفط الخام لمستودعات التصدير.  .4

التنمية القطاعية والمكانية الفصل الثامن



151

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

الهدف الثالث: رفع انتاج الغاز الطبيعي للوصول إلى (3500) مقمق يوميًا .

وسائل تحقق االهداف

زيادة األستثمار في مجال الغاز المصاحب والحر.  .1

انشاء وتحديث البنية التحتية الالزمة لجمع الغاز ومعالجته على مستوى الحقول.  .2

الهدف الرابع: تعزيز االحتياطيات المثبتة من الغاز 

 وسائل تحقيق الهدف

- تطوير القدرات االستكشافية وتوفير البيانات ذات الصلة بذلك. 

الهـــدف الخامـــس: تحقيق االكتفـــاء الذاتي وتصديرالمشـــتقات بزيادة طاقـــات التصفية للوصـــول إلى ( 900) 
الف برميـــل يوميًا.

إعادة تأهيل المصافي المتضررة جراء العمليات اإلرهابية.  .1

تحديث المصافي الحالية وإضافة طاقات تكرير جديدة.  .2

وضع النظم واالليات الالزمة لترشيد استهالك المنتجات النفطية.  .3

تحفيز القطاع الخاص على المشـــاركة في إدارة وتشـــغيل المنشـــآت النفطية او بعض ملحقاتها الســـيما في   .4
انشـــطة التصفيـــة وتوزيـــع المنتجـــات النفطية واعمال االنشـــاء والصيانة باإلســـتناد إلى قانون إســـتثمار خاص 

بهـــذا الصدد .

الهدف السادس: تعزيز الطاقة الخزنية للمنتجات النفطية لتأمين خزين يصل إلى 2267 متر مكعب.

وسائل تحقيق الهدف

اكمال انشاء مستودعات للمشتقات النفطية الحالية .  .1

توسيع شبكة انابيب المشتقات النفطية وتحسين نظم القياس .  .2

الهـــدف الســـابع: المحافظـــة على البيئـــة من التلـــوث ومعالجة المشـــاكل البيئيـــة الناجمة عن نشـــاط النفط 
.CO2 والغـــاز للمنشـــآت القائمة وتقليـــل أنبعاثات

وسائل تحقيق الهدف

اإللتـــزام بالمعاييـــر الدوليـــة في مجاالت الصحة والســـالمة والبيئـــة (HSE) من خالل نظم معتمـــدة دوليا بما   .1
فـــي ذلك إســـتخدام التقانات الصديقـــة للبيئة.

زيـــادة الوعـــي البيئي وبنـــاء قاعدة معلومات عن اثار الملوثـــات النفطية وبناء نظام متكامـــل للرصد والمتابعة   .2
البيئيـــة لهذا النشـــاط ومعالجة االثـــار البيئية كافة التي لـــم تعالج إلى اآلن. 
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

مؤشرات االداء

القيمة القيمة االوليةمؤشر القياسالهدف
المستهدفة

4.1646.5مليون برميل/يومانتاج نفط الخام

3.3025.25مليون برميل/يومالطاقات التصديرية

24.780.4مليون برميلالسعات الخزنية للنفط الخام

2828.223500مقمق /يومانتاج الغاز الطبيعي (حر + مصاحب)

423900الف برميلرفع طاقات التكرير

ضمان وجود امدادات من الغاز الحر على المدى 
160650مقمقالطويل

19422267متر مكعبتعزيز طاقات الخزنية للمشتقات النفطية

نسبة مساهمة القطاع الخاص باالستثمار في 
%025نسبة مئوية قطاع المصافي

2-2  قطاع الكهرباء
تحليل الواقع

اوًال: واقع قطاع االنتاج 

بلـــغ أجمالـــي الطاقـــة المنتجـــة (بضمنهـــا المســـتورد) فـــي عـــام 2016 (10502) ميـــكاواط المســـتوردة منها   •
ميـــكاواط.  (1366)

تنخفـــض القـــدرات االنتاجيـــة لمحطات توليد الكهرباء إلى نســـبة 41.9 % من الســـعات التصميمية لها بســـبب   •
عـــدم توفـــر الغاز الطبيعـــي المصممة عليه اساســـًا كوقود رئيســـي لها وإســـتخدام الوقود الثانـــوي كالوقود 

الســـائل فيها.

انخفـــاض الطاقـــات التصميميـــة االجمالية لتوليد الطاقـــة الكهربائية في المحافظات المتضـــررة من العمليات   •
اإلرهابية.

ثانيًا: واقع قطاع نقل الطاقة 

تعانـــي خطـــوط النقـــل الحالية من اختناقـــات كثيرة،  إذ تفـــوق االحمال الكهربائية قدرة شـــبكة النقل لذا يســـتلزم 
االمـــر مد خطوط اضافية وانشـــاء محطات تحويلية لغرض تحســـين مســـتوى هذه المنظومة وزيـــادة قدرتها على 
توصيـــل الكهربـــاء بصورة احســـن ، ووفـــق لذلك تم انجاز العديد من المشـــاريع بهـــذا القطاع والتـــي تضمنت عددًا 

مـــن المحطات الثانويـــة (400 و 132) ك.ف وخطوط النقـــل (400 و132) ك.ف وقابلوات 132 ك.ف. 

ثالثًا: قطاع توزيع الطاقة 

يعاني هذا القطاع من نمو االحمال بنســـبة 7 % بســـبب االنشـــطارات في الوحدات الســـكنية بشـــكل غير مدروس 
فضـــال عـــن تجريف االراضـــي الزراعيـــة وتحويلها إلى ســـكنية والتجـــاوزات غيـــر القانونية علـــى الشـــبكة الكهربائية 

واالفتقـــار إلى أعمال صيانـــة ممنهجة. 
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

أمـــا بخصـــوص نظام التعرفة واســـاليب الجبايـــة فقد بلغ مجموع مبالـــغ الطاقة المباعة إلى المســـتهلك في عام 
2016 ( 1742.3) مليـــار دينار، تم أســـترداد مبلـــغ مقداره 486.8 مليار دينار منها جباية دون اســـترداد بقية المبالغ 

مـــع وجود ديون متراكمة غير مســـددة بمقـــدار 3965.5 مليار دينار .  

رابعًا: االستثمار الخاص في قطاع الكهرباء 

أ . االستثمار الخاص في قطاع االنتاج:

لجـــأت وزارة الكهربـــاء إلـــى االســـتثمار فـــي هذا القطـــاع كون الـــوزارة التســـتطيع تغطيـــة كامل الطلـــب لوحدها 
باالعتمـــاد علـــى موازنـــة الوزارة االســـتثمارية، خصوصـــًا بعد انهيار اســـعار النفط وعـــدم توفر موازنات اســـتثمارية 
كافيـــة مـــع اســـتمرار دعم ســـعر بيع وحـــدة الطاقة، إذ تـــم إحالةعدد من  المشـــاريع  بإســـلوب االســـتثمار الخاص 

(IPP) وبطاقـــة تصميميـــة إجماليـــة 8355 ميـــكا واط، دخـــل منها للعمـــل 1500 ميكاواط خـــالل عام2017.

كمـــا تـــم وضع خارطـــة اســـتثمارية للمحطـــات التوليدية الجديـــدة تتضمـــن تحويل المحطـــات الغازيـــة ذات الدورة 
البســـيطة إلـــى محطـــات دورة مركبة لزيادة الطاقـــات االنتاجية لهـــذه المحطات ولرفع كفاءة اســـتهالك الوقود 

وبقـــدرة مضافـــة 4584 ميكاواط .

ب . االستثمار في مجال الطاقات المتجددة

تمـــت االحالـــة فـــي هـــذا المجال على مقـــدار 695 ميـــكاواط لعام 2017 فـــي المحافظـــات (المثنى، األنبـــار، بابل) 
فضـــال عـــن ان هنـــاك مقتـــرح خطة االســـتثمار فـــي مجال الطاقـــات المتجـــددة لغاية عـــام 2020 فـــي محافظات 

بغـــداد والنجـــف والديوانيـــة وذي قار وميســـان وكربالء وواســـط وديالـــى وبقـــدرة (2380) ميكاواط.

ت . االستثمار الخاص في قطاع التوزيع

تعاقـــدت وزارة الكهربـــاء بإســـلوب الشـــراكة ( عقـــود خدمـــة ) بجـــزء مـــن اعمـــال قطـــاع التوزيـــع من خـــالل عقود 
(الخدمـــة والجبايـــة) والتـــي يلتـــزم بموجبهـــا المســـتثمر بالتالي:

- نصب عدادات كهرباء ذكية.

- تحسين التعرفة الكهربائية والجباية.

- اعتماد الالمركزية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ضمن البرنامج الحكومي.

وقـــد قامت الـــوزارة بالتعاقد مع عدد من المســـتثمرين بصيغة عقود الخدمة والجباية لـ (244921) مشـــتركًا في 
بغـــداد والمحافظات لغاية نهاية  2016  .

التحديات
إرتفاع عجز االنتاج  نتيجة لخروج عدد من المحطات عن الخدمة .  .1

ارتفـــاع نمـــو االحمـــال وتزايـــد الطلـــب علـــى الطاقـــة الكهربائيـــة بشـــكل كبيـــر وبمعـــدل 7 % ســـنويًا بســـبب   .2
الســـكنية . الوحـــدات  االنشـــطارات فـــي 

العجز في توفير الوقود المناسب للمحطات القائمة ما يقلل من كفاءتها .  .3

انخفاض مناسيب المياه وتأثيرها السلبي على تشغيل المحطات البخارية .  .4

عجز االستثمارات العامة عن تمويل تنفيذ المشاريع .   .5

التنمية القطاعية والمكانية الفصل الثامن



154

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

ضعف التشريعات الخاصة باالستثمار في قطاع الكهرباء.  .6

ضعـــف الثقافـــة المجتمعية الخاصة بعملية ترشـــيد االســـتهالك وعـــدم القناعة بتحمل المواطن المســـؤولية   .7
عـــن تغطيـــة تكاليف الخدمـــات المقدمة لـــه باعتبارها التزامـــات وطنية.   

ضعـــف حوكمـــة القطـــاع جـــراء التداخـــل بيـــن الـــوزارة والحكومـــات المحليـــة بخصـــوص المشـــاريع المنفـــذة   .8
بالمحافظـــات.

العجـــز الكبيـــر عـــن جبايـــة كلف تجهيـــز الطاقـــة الكهربائية  وعـــدم تطبيـــق االجـــراءات القانونية الخاصـــة بإلزام   .9
المســـتهلكين بتســـديد إجـــور الكهرباء 

ضعف تنفيذ احكام قوانين محاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية.  .10

ضعـــف التنســـيق فـــي التوقيتـــات الزمنيـــة المتعلقة بتنفيـــذ المحطات وتنفيـــذ خطوط النقل مـــا يؤدي إلى   .11
عـــدم تشـــغيل المحطـــة المنجزة بســـبب عدم انشـــاء خطـــوط النقل  الخاصـــة بها. 

تقـــادم معـــدات المنظومـــة الكهربائيـــة مـــع مـــرور الوقـــت وحاجتها الماســـة إلـــى برامـــج الصيانـــة والتأهيل   .12
عملها. لديمومـــة 

عدم إستيعاب شبكات النقل والتوزيع للطاقة المضافة .  .13

االهـداف

الهدف االول : زيادة الطاقة االنتاجية في المنظومة الكهربائية لتصل إلى (20869) ميكا واط .

وسائل تحقق الهدف:

إكمـــال العمـــل فـــي الوحدات االنتاجيـــة قيد التنفيذ مـــن محطات غازية ومحطـــات بخارية للوصـــول إلى طاقة   .1
انتـــاج تصميميـــة إجمالية بمقـــدار 53147 ميـــكا واط لعام 2022 .

تأهيل وصيانة المحطات القائمة.  .2

تحويل المحطات الغازية البسيطة إلى مركبة والمتوقع إضافة قدرة مقدارها 4584 ميكاواط.  .3

الهدف الثاني: زيادة حصة الفرد من الطاقة الكهربائية للوصول إلى (4041) كيلوواط.ساعة 

وسيلة تحقق  الهدف:

إستيعاب طاقات التوليد المضافة من خالل تأهيل وتطوير شبكات النقل والتوزيع .  -

الهدف الثالث: تحسن كفاءة المنظومة الكهربائية.

وسائل تحقق الهدف

تخفيـــض االســـتهالك الداخلـــي والضائعات في المنظومـــات الكهربائية لقطـــاع التوزيع  ليكـــون بمقدار 30 %   .1
مـــن الطاقـــة المتاحة  . 

تحســـين كفـــاءة المنظومـــة ومنهـــا (منظومـــات معامل تحســـين القـــدرة ومنظومـــات التبريد فـــي المحطات   .2
واســـتبدال نوعيـــة الوقود).

توسيع وتطوير شبكات النقل والتوزيع .  .3
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الهـــدف الرابـــع: تحســـن نوعيـــة الخدمـــات المقدمـــة للمســـتهلكين باصنافهـــم (منزلـــي، حكومـــي، صناعـــي ، 
زراعي،تجـــاري). 

وسيلة تحقق  الهدف:

زيادة المعدل اليومي سنويًا لساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لتكون بمعدل 20 ساعة يوميًا .  -

الهدف الخامس: ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية لإلستخدامات المختلفة وخفضها بمعدل 7 % سنويًا.

وسائل تحقق الهدف

ربط تعرفة  تجهيز الطاقة بحجم االستهالك ومراعاة الدعم الصحاب الدخل المحدود .  .1

ترشـــيد اســـتهالك الطاقة الكهربائية  في القطاع الحكومي من خالل تطبيق اجراءات فرص ترشـــيد استهالك   .2
الكهربائية. الطاقة 

 (Co2) الهدف السادس: تحسين األثر البيئي لنشاط الكهرباء من خالل تخفيض انبعاثات غاز

وسائل تحقق الهدف

إســـتخدام الوقـــود ذي المواصفـــات الجيدة (الغاز) بـــدال عن الوقود الســـائل (بمختلف انواعـــه) في المحطات   .1
الغازيـــة للمســـاهمة فـــي تخفيض انبعاثـــات غاز (Co2)  بمقـــدار 19433 الف طن ســـنويًا.

تحويـــل المحطـــات الغازية التي تعمل بالدورة البســـيطة إلى الدورة المركبة للمســـاهمة في تخفيض انبعاثات   .2
غـــاز (Co2)  بمقدار 8150 الف  طن ســـنويًا .

منـــح فـــرص لإلســـتثمار في الطاقـــة المتجددة وخاصة الشمســـية منها لتشـــكل 4.2 % من الطاقـــة المتولدة   .3
فـــي المنظومـــة الكهربائية .

الهدف السابع: تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاعي االنتاج و توزيع الطاقة 

وسائل تحقق الهدف

زيـــادة اعـــداد المشـــتركين بعقود الخدمة والجباية وشـــمول جميع المحافظات بها لتشـــمل المشـــتركين كافة   .1
في عـــام 2022.

إحالة اعمال انشاء و تأهيل وصيانة محطات االنتاج لإلستثمار .   .2

الهدف الثامن: تعزيز حوكمة قطاع ومؤسسات الكهرباء

وسائل تحقق الهدف

تطوير القدرات في مجاالت التشـــغيل والصيانة وإدارة المشـــاريع وتخطيط التنظيم واإلدارة البيئية والتدريب   .1
بما يعزز إحتياجـــات إدارة المحطات الجديدة.

تأميـــن امـــدادات الوقود بين وزارتي الكهرباء والنفط لضمان تســـلم حصص الوقـــود الكاملة لمحطات الكهرباء   .2
في الوقت المناســـب.

تأســـيس آليـــات حديثـــة إلدارة الطلب على الكهرباء بشـــكل مبرمـــج وبعدها اســـتحداث اجراءات إلبطـــاء النمو   .3
علـــى الطلـــب من خـــالل تطبيق فـــرص الترشـــيد على االمـــد الطويل .
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مؤشرات االداء

مؤشر القياسالهدف أو الوسيلة
القيمة 
االولية

القيمة 
المستهدفة

1132620869ميكا واطزيادة الطاقة االنتاجية (معدل االنتاج)

2871953147ميكاواطزيادة القدرات االنتاجية التصميمية

23994041كيلو واط . ساعةزيادة حصة الفرد من الطاقة

3497661486.4ام . في. ايزيادة سعات شبكات النقل

تحسين كفاءة المنظومة
نسبة الضائعات في قطاع 

التوزيع
% 52% 30

17.619معدل التجهيز ساعة/ يومتحسين نوعية الخدمات

33537666206435ميكا واط.ساعةترشيد االستهالك

تحسين االداء البيئي (تخفيض االنبعاثات) من تحويل 
الوقود

1134419433,211الف طن Co2/سنة

تحسين االداء البيئي (تخفيض االنبعاثات)من التحويل 
إلى الدورة المركبة

08150الف طنCo2/سنة

02380ميكاواطتنويع مصادر انتاج الطاقة بإستخدام الطاقة الشمسية

2232085عدد المشتركيندور القطاع الخاص في قطاع التوزيع
كافة 

المشتركين

3- الصناعات التحويلية واإلستخراجية (عدا النفط)
تحليل الواقع

ان نمـــو وازدهـــار قطـــاع الصناعات التحويلية يعتمد بشـــكل كبير على مدى االســـتقرار االمنـــي واالقتصادي للبلد 
إذ يالحـــظ مـــن الشـــكل (19) و الشـــكل (20) تذبذب نســـبة مســـاهمة هـــذا القطاع فـــي الناتج المحلـــي االجمالي  

ويمكـــن تقســـيم مراحل تأثـــر هذا القطـــاع إلى االتي:              

المـــدة مـــن ســـبعينيات القـــرن الماضـــي ولغاية عام 1990 إذ شـــهدت هـــذه المـــدة تنفيذ العديد مـــن مصانع   •
الشـــركات الكبيـــرة وأزدهـــار هـــذا القطاع.

فتـــرة الحصـــار مـــن عـــام 1990 ولغايـــة عام 2003 وعلـــى الرغم مـــن الحصار االقتصـــادي فان شـــركات القطاع    •
عملـــت علـــى توفيـــر المنتجات في االســـواق المحلية ولكن وبســـبب عدم توفـــر المـــواد االحتياطية وصعوبة 

تحديـــث الخطـــوط االنتاجيـــة ، االمـــر الـــذي أثر في جـــودة المنتجـــات والعمر التشـــغيلي للخطـــوط االنتاجية .

فترة بعد عام 2003 وعلى الرغم من تأهيل العديد من الشـــركات اآلن انفتاح الســـوق المحلي على االســـواق   •
العالميـــة وإرتفـــاع كلـــف االنتاج  وغيرها من المشـــاكل أدت إلى تقليص دور هذه الشـــركات في ســـوق العمل.

التنمية القطاعية والمكانية الفصل الثامن



157

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

شكل (19)

نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية  للمدة (1979 - 2015)

شكل (20)

األهمية النسبية باألسعار الثابتة

أدى الوضـــع االمنـــي الـــذي شـــهدته كل مـــن محافظـــات ( نينـــوى ، صـــالح الديـــن ، األنبـــار ، ديإلـــى ، كركـــوك ، واجزاء  
مـــن محافظتـــي بغـــداد وبابـــل)  إلـــى توقـــف أو تدميـــر العديد مـــن المصانـــع المهمـــة ومنهـــا الفوســـفات والكبريت  

واالســـمنت واالدويـــة وغيرهـــا وكاالتي:

التحديات
االلتـــزام بتنفيـــذ عمليـــة إعـــادة هيكلـــة الشـــركات العامـــة على وفـــق الدراســـات التـــي أعدها مجلـــس الوزراء   .1

والجهـــات ذات العالقـــة بهـــذا الصـــدد. 

تذبـــذب الوضـــع االمنـــي الـــذي انعكـــس علـــى ضعـــف االقبـــال علـــى االســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع وخصوصًا   .2
الكبيـــرة. للصناعـــات 

صعوبـــة منافســـة المنتجـــات المســـتوردة في ظـــل ارتفاع كلـــف االنتاج المحليـــة وضعف القدرة علـــى مجاراة   .3
المنتجـــات األجنبيـــة مـــن ناحية التنـــوع واالســـعار ومواكبة التطـــوارت في أســـاليب االنتاج.

قطاع خاص محدود االمكانيات ال تتاح له سوى فرص محدودة للتوسع والتطور.   .4

ضعف خدمات البنى التحتية المخصصة لهذا القطاع ومنها (الكهرباء ، الوقود ، المواد االولية ، وغيرها).  .5

توفيـــر التمويـــل الالزم إلعادة إعمار الشـــركات والمعامل المدمرة في المناطق المحررة والتأســـيس لصناعات   .6
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حديثـــة قـــادرة على إســـتثمار الموارد مـــن ثروات معدنية وطاقات بشـــرية  و تعزيز الســـلم المجتمعي .

خلـــق التشـــابك القطاعي من اجل اكمال الـــدورة االقتصادية من خالل اســـتغالل الثروات الزراعيـــة والحيوانية   .7
فـــي تشـــغيل العديد مـــن الصناعـــات وبالعكس ومثال علـــى ذلك الصناعـــات (الغذائيـــة والنســـيجية والجلدية 

والبتروكيمياويـــة واالســـمدة والميكانيكيـــة وغيرها  مـــن الصناعات) .

االهداف ووسائل التنفيذ: 

الهدف االول: زيادة مســـاهمة الصناعات التحويلية واالســـتخراجية غير النفطية فـــي الناتج المحلي االجمالي 
بنســـبة 40 % عن سنة االساس.

وسائل تحقق الهدف

توطيـــن تكنولوجيـــا حديثـــة من أجـــل تقليل الضائعـــات وتوفير الوقت والمـــال والذي يؤدي إلـــى تخفيض كلف   .1
االنتاج ورفع مســـتوى منافســـة المنتجات المســـتوردة.

تشـــغيل الخطـــوط االنتاجيـــة مـــن خالل االنفتـــاح على االســـتثمار بأســـاليب عديدة ( شـــراكة ، اســـتثمار كامل ،   .2
إدارة ، التصنيـــع للغيـــر، ...) وبموجـــب اآلليات الواردة فـــي الفصل الرابع من قانون الشـــركات العامة ذي العدد 

22 لســـنة 1997 واآلليـــات االخرى.

الهـــدف الثانـــي: العمل علـــى إيجاد مصـــادر أخرى لتمويـــل مشـــاريع القطاع العـــام واقتصار تمويـــل الموازنة 
اإلســـتثمارية للمشاريع اإلســـتراتيجية فقط.

وسائل تحقق الهدف

تحويل الشـــركات العامة إلى شـــركات مســـاهمة بموجب المادة 35 من الفصل التاســـع من قانون 22 لســـنة    .1
1997مـــن أجـــل اعطـــاء دور لأليـــدي العاملة في تنشـــيط هذه الشـــركات وكذلك توفيـــر رؤوس االموال.

أكمـــال تنفيذ مشـــاريع الشـــركات العامـــة الممولة مـــن الموازنة االســـتثمارية مـــن أيراداتها الذاتيـــة وبموجب   .2
اآلليـــة المعممـــة مـــن وزارة التخطيط بكتابهـــا ذي العـــدد  2303/5/2 فـــي 2017/2/1.

الهـــدف الثالـــث: تفعيل اإلســـتراتيجيات ذات الصلة بهذا القطاع وتحديثها وفق المســـتجدات اإلســـتراتيجية 
الصناعيـــة في العـــراق لغاية عام 2030 وآليـــات التنفيذ.

وسائل تحقق الهدف 

تنفيـــذ قرار مجلس الوزراء 67 لســـنة 2015 والمتضمن اقرار دراســـة خاصة بتصنيف الشـــركات وتأســـيس مركز   -
تنميـــة االعمـــال الخـــاص بتصفيـــة العمالة الفائضـــة من خالل إعـــادة التوزيع او تشـــجيعهم علـــى التعاقد وهو 

احـــد مقـــررات  اإلســـتراتيجية الصناعية فـــي العراق حتى عـــام /2030.

الهـــدف الرابـــع: دعم الصناعات اإلســـتراتيجية المهمة وخصوصًا فـــي المناطق المحررة لمـــا تحويه من ثروات 
معدنيـــة وغاز طبيعي والذي يعد حافزًا رئيســـيًا لتشـــجيع هـــذه الصناعات

 دعـــم الصناعـــات البتروكيمياوية واالســـمدة والصناعات التي تعتمد على الخامات المعدنية واالســـتفادة من • 
وفرة المواد األوليـــة لهذه الصناعات .

 انشاء مجمعات صناعية متخصصة .• 
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وسائل تحقق الهدف

عرض فرص استثمارية في مجال أستغالل الثروات الغازية والمعدنية  المتوفرة في البلد.  .1

تحويل مشروع المجمعات إلى فرصة استثمارية من أجل أكمال تمويل المشروع.  .2

أنجاز قانون المدن الصناعية واقراره من أجل أستثمار المدن بصورة صحيحة.  .3

الهـــدف الخامـــس: تحقيـــق تشـــابك قطاعـــي بين قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة والقطاعـــات االخـــرى وإدخال 
القطـــاع الخـــاص ضمـــن هذا التشـــابك  من خـــالل أســـتغالل اإلمكانـــات المتاحـــة للقطـــاع الخاص

وسائل تحقق الهدف

تشـــجيع زراعـــة المحاصيـــل الصناعيـــة والتوســـع في تربيـــة الثـــروة الحيوانية لتوفيـــر المواد األوليـــة للصناعات   .1
الغذائيـــة والنســـيجية والجلدية.

أعطاء االولوية للقطاع الخاص المحلي في توفير المواد االولية وتسويق المنتجات.  .2

الهـــدف الســـادس: تنشـــيط عمليـــات المســـح الجيولوجي من أجل وضـــع خارطـــة متكاملة للمـــوارد المعدنية 
للبلـــد مـــن أجل تحويلهـــا إلى فرص اســـتثمارية

وسائل تحقق الهدف

إعداد آلية لتمويل عمليات المسح الجيولوجي من خالل العوائد المالية المستحصلة من المقالع وغيرها.  .1

عرض الثروات المعدنية لالستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للمسح الجيولوجي.  .2
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مؤشرات االداء 

تسلسل 
الهدف

مؤشر القياسالتفاصيل
القيمة 
االولية

القيمة 
المستهدفة

األول
زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 

واإلستخراجية (عدا النفط) في الناتج المحلي 
االجمالي

%0.81.1

الثاني
إيجاد مصادر تمويل أخرى لمشاريع القطاع العام 

واقتصار تمويل الموازنة االستثمارية للمشاريع 
اإلستراتيجية فقط.

نسبة التمويل 
الخارجي (قروض، 

تمويل ذاتي) وغيرها 
إلى تمويل الموازنة 

تفعيل اإلستراتيجيات ذات الصلة بهذا القطاع الثالث
نسبة التنفيذ المئويةوتحديثها وفق المستجدات

زيادة نسبة مشاركة المنتج المحلي في المعروض الرابع
السلعي في االسواق بنسبة 15 %

مشاركة المنتج 
المحلي

الخامس

دعم  الصناعات اإلستراتيجية المهمة وخصوصا 
في المناطق المحررة لما تحويه من ثروات معدنية 
وغاز طبيعي والذي يعد حافزًا رئيسيًا لتشجيع هذه 

الصناعات

مقدار المبالغ 
المخصصة من 
مختلف المصادر

السادس

تحقيق تشابك قطاعي بين قطاع الصناعات التحويلية 
والقطاعات االخرى وادخال القطاع الخاص ضمن 

هذا التشابك  من خالل أستغالل اإلمكانات المتاحة 
للقطاع الخاص

مجموع قيمة 
التبادالت التجارية بين 

القطاعات

السابع
تنشيط عمليات المسح الجيولوجي من أجل وضع 

خارطة متكاملة للموارد المعدنية للبلد من أجل 
تحويلها إلى فرص أستثمارية

مقدار االحتياطيات 
والنسب المستغلة 

منها

4- قطاع النقل واالتصاالت والخزن
بلـــغ الناتـــج المحلـــي لقطاع النقـــل واالتصاالت ما نســـبته (5.3 %) من الناتـــج المحلي االجمالي (مـــع انتاج النفط) 
لعـــام 2016. ويتكـــون قطـــاع النقل واالتصاالت مـــن قطاع النقل وقطاع االتصاالت ونشـــاط خـــزن الحبوب التابع 

إلى قطـــاع الخزن.

4-1 قطاع النقل

يتكـــون قطـــاع النقل من ســـتة أنشـــطة وهـــي نشـــاط الموانئ والنقـــل البحري والطيران والســـكك ونقـــل الركاب 
ونشـــاط النقل البري ونشـــاط الطرق والجســـور. 

4-1-1نشاط الموانئ

تحليل الواقع

يمتلـــك العـــراق أربعـــة  موانىء تجاريـــة ( أم قصر ، خور الزبير، ابـــو فلوس،  المعقل ) ومينائيـــن نفطيين وأربعة   •
منصـــات رحوية لتصديـــر النفط .

تبلغ  عدد أرصفة الموانئ التجارية الحالية 48 رصيف بطاقة تصميمية 17.5 مليون طن.  •

إرتفعـــت الحمـــوالت المســـتوردة والمصـــدرة مـــن الموانئ في عـــام 2015 إلـــى 17.0013 مليون طن ســـنويًا    •
بعـــد أن كانـــت 15.205 مليـــون طـــن ســـنويًا في عـــام 2013.
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التحديات 

عدم تناســـــب إمكانيات الموانئ العراقية مع إمكانيات موانئ الدول المجــــاورة  من حيث االسعار والخدمات   .1
مـــا يؤدي إلى عزوف الســـفن عـــن القدوم إلى الموانـــئ العراقية .

تأخر المباشرة بتنفيذ مشروع الموانئ العمالق (ميناء الفاو الكبير) وتلكؤ مشاريع البنى التحتية له .  .2

تلكـــؤ انظمـــة إدارة الموانـــئ العراقيـــة بســـبب ضعف إســـتخدام األنظمـــة الحديثـــة وااللكترونية فـــي مجالي   .3
اإلدارة والتشـــغيل وتعـــدد الســـلطات المؤثـــرة في آليـــات العمل مع تدني مســـتوى تأهيل المـــالكات العامة  

وفائـــض العمالة.

النقـــص فـــي الوحـــدات البحرية ومعـــدات الموانـــئ االختصاصية ومعـــدات مناولـــة البضائع وتقـــادم الموجود   .4
منهـــا حاليًا

محدوديـــة االعمـــاق الحاليـــة للممـــرات المالحيـــة وواجهات األرصفة مـــع وجود غـــوارق في القنـــاة المالحية   .5
المؤديـــة إلـــى الموانئ.

ضعـــف كفـــاءة وقلـــة عدد مختبـــرات فحـــص البضائع الســـيما المـــواد الغذائيـــة فـــي محافظة البصـــرة وعدم   .6
تفعيـــل المختبـــرات المتوفـــرة لـــدى وزارتـــي الصحـــة والتجارة.

عـــدم وضـــوح الخطـــط اإلســـتيرادية والتصديريـــة للـــوزارات ذات العالقـــة ليتم تنظيـــم عمل الموانـــئ وتحديد   .7
الســـنوية. الخطط 

عدم إقرار قانون السلطة البحرية لحد اآلن.  .8

االهداف ووسائل تحقيق الهدف 

الهدف االول: رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها المالحية لتصبح 23مليون طن سنويًا

وسائل تحقق الهدف

توفير التمويل المطلوب لتحسين وتطوير عمل الموانئ  وتزويدها بالخدمات البحرية لتصدير النفط والغاز.   .1

2.  اإلســـتفادة من الخبرات الدولية لرفع القدرات التنافســـية  وتحســـين جودة العمليات  للشـــركات العاملة في 
هذا النشـــاط وتطوير مهـــارات وكفاءة الموظفيـــن في الموانئ.    

مواصلة جرف األعماق في مسارات المالحة التي تقود إلى الموانئ مع تحسين خدمات الصيانة والقطر.  .3

إكمـــال تنفيـــذ المشـــاريع المدرجـــة فـــي الخطـــة االســـتثمارية وتنفيـــذ مشـــاريع جديـــدة بأســـاليب الشـــراكة   .4
والقـــروض.  اإلئتمانيـــة  والتســـهيالت  واالســـتثمار 

الهدف الثاني: إكمال البنى األولية والمباشرة بانشاء ميناء الفاو الكبير.

وسائل تحقيق الهدف: 

أحالته لإلستثمار الخاص على مراحل.   .1

دعم مشاريع البنى التحتية األولية   .2
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الهدف الثالث: تعزيزمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل الخدمات المرفئية.

وسائل تحقيق الهدف: 

- عرض مجاالت العمل المدرجة في أدناه كفرص للمشاركة وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار فيها: 

انشاء البنية التحتية، تشغيل وتقديم الخدمات المرفئية مثل التحويض والرّسو.  •

انشاء مراٍس اضافية متعددة االغراض في ميناء أم قصر مع قدرة ُمصممة لـ 3.750000 طن في السنة.  •

انشاء مراسي إضافية للحاويات في ميناء أم قصرمع قدرة تصميمية لـ 2.000000حاوية في السنة.    •

انشاء مراسى إضافية ُمتعددة األغراض في خورالُزبيرمع قدرة تصميمية لـ 4.250000 طن في السنة.  •

إدارة وتشغيل وتحسين مستوى اداء مينائي المعقل وأبو فلوس.  •

4-1-2 نشاط النقل البحري
تحليل الواقع 

 يــــمتلك العراق حاليًا (7) بواخر منها خمســـة بواخر ســـاحلية تنقل للخارج واثنان داخـــــلية لتجهــــــيز الوقـــــــود والماء 
وجنيبـــة داخليـــة للنقـــل، يبلـــغ عـــــــدد المنتســـبين للشـــركة العامـــة للنقـــل البحري (1661) منتســـب علـــى المالك 

الدائـــم. والجـــزء األكبـــر من النشـــاط تؤديـــه الشـــركات األجنبية مـــن القطاعين العـــام والخاص

التحديات
الكلف العالية التي يتطلبها انشاء اسطول بحري وتطويره.  .1

ضعف البنى التحتية الداعمة لنشاط الشركة.  .2

عدم االنضمام إلى مذكرات التفاهم اإلقليمية البحرية مثل (تفاهم الرياض والمحيط الهندي)  .3

عدم تفعيل قانون النأقل الوطني وعدم انجاز قانون السلطة البحرية العراقية.  .4

األهداف 

الهدف االول:  تعزيز دور النأقل الوطني البحري في تأمين تجارة العراق

وسائل تحقق الهدف

تأميـــن االســـتثمارات الالزمة لزيـــادة عدد البواخر العاملة فـــي مجال النقل البحري الخاصـــة بنقل البضائع ونقل   .1
المسافرين.

تحسين ورفع مهارة وقدرة العاملين لدى النأقل الوطني.  .2

إشراك القطاع الخاص المحلي واألجنبي في عمليات التشغيل المشترك في انشطة النقل البحري.  .3
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

الهدف الثاني:  دعم دور القطاع الخاص في مجال النقل البحري

وسائل تحقق الهدف

االنضمام إلى مذكرات التفاهم اإلقليمية البحرية.  .1

توفير الخدمات والتسهيالت التي يحتاجها النأقل الخاص في المياه الوطنية.  .2

4-1-3 نشاط النقل الجوي

تحليل الواقع 

يوجـــد فـــي العـــراق حاليـــا خمســـة مطـــارات دوليـــة يتمثـــل نشـــاط الطيـــران المدنـــي بنشـــاط كل مـــن المنشـــأة 
العامـــة للطيـــران المدنـــي (تمويـــل مركزي) لمطـــاري ( بغداد والبصرة ) ومنشــــأة طيـــران اإلقليم لمطـــاري (اربيل 
والســـليمانية)  وإدارة مطـــار والنجف الدولي تعمل كلها تحت ســـلطة الطيران المدني االتحادية. وتقود أنشـــطة 
النقـــل الشـــركة العامـــة للخطوط الجويـــة العراقية فضال عن شـــركتين للطيـــران الخاص المحلي بقـــدرات محدودة 

مـــع مجموعـــة كبيرة مـــن النأقلين األجانـــب ولمختلـــف الوجهات. 

التحديات
1.  ضعـــف القـــدرات المادية والمالية للمؤسســـات الوطنية وترهل المالك االداري والفني مـــع أفتقاره للخبرات 

واإلمكانـــات الضرورية إلدارة وتشـــغيل هذا النشـــاط بمســـتوى يرقى إلى تحقيـــق المتطلبات الدولية.

عـــدم تحقيـــق متطلبـــات منظمـــة االمـــن الدوليـــة للطيـــران المدنـــي (أيـــكاو ) والخاصـــة بنصب أنظمـــة خاصة   .2
باتصـــاالت الطيـــران والتـــي ســـتكون الزاميـــة فـــي عـــام 2018 وعـــدم توفـــر اإلمكانـــات الماليـــة لتأمينهـــا .

تأخـــر انجـــاز أغلـــب المشـــاريع المدرجـــة في جـــداول الموازنـــة االســـتثمارية االتحادية لنشـــاط الطيـــران المدني   .3
ألســـباب فنيـــة وتعاقديـــة وتمويليـــة مـــا أدى لتجـــاوز المشـــاريع للمـــدد المقترحـــة لتنفيذها. 

عدم تفعيل نظام التشغيل المشترك والشراكة مع القطاع الخاص إلدارة وتشغيل هذا النشاط.  .4

االهداف 

الهـــدف االول:  تحســـين أداء وتطويـــر دور النأقـــل الوطني عبر شـــراكة عالميـــة بكفاءة أقتصاديـــة في مجال 
النقـــل الجوي

وسائل تحقق الهدف

تحســـين كفـــاءة أداء النأقـــل الوطني ليتوافـــق المعايير الدولية من خـــالل بناء تحالفات مع الشـــركات العالمية   .1
الرصينـــة العاملة في هذا النشـــاط.  

حوكمة قطاع النقل الجوي واإليفاء بالمعايير الدولية للسالمة واالمان وإدارة حركة الطيران  .2

اإلرتقاء بمستوى مؤسسات التدريب الوطنية لتلبي المعايير الدولية.   .3
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

الهدف الثاني: دعم دور القطاع الخاص في مجال النقل الجوي

وسائل تحقق الهدف

اعتمـــاد دراســـات جـــدوى اقتصاديـــة رصينة النشـــاء المطـــارات الجديـــدة وتأهيل وتطويـــر المطـــارات القائمة   .1
بإعتمـــاد أســـلوب الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص . 

أشراك القطاع الخاص في أعمال تشغيل المرافق الخدمية في المطارات على أسس استثمارية.  .2

4-1-4 نشاط نقل الركاب

اوًال: تحليل الواقع 

تراجـــع نشـــاط نقـــل الـــركاب في القطاع الحكومي بشـــكل كبيـــر بعد عام 2003 ســـواء داخل المـــدن او ما بينها   •
ليحـــل محلـــه دور مهيمـــن للقطاع الخـــاص على هذا النشـــاط.  

بلـــغ عـــدد الـــركاب والمســـافرين والوفود 16 مليون مســـافر وبلغـــت اإليـــرادات المتحققة من خدمـــات النقل   •
25.9 مليـــار دينار ســـنة 2016 .

التحديات 
قطـــاع خـــاص اليواكـــب التطـــورات فـــي التقنيـــات الحديثـــة  واســـاليب اإلدارة ومتطلبـــات الســـالمة العامـــة   .1

ومتطلبـــات الحفـــاظ علـــى البيئـــة.  

تخلف وترهل الجهاز اإلداري والتشغيلي الحكومي المسؤول عن النشاط وتدني كفاءة أدائه.  .2

ضعف حوكمة أنشطة هذا القطاع وتداخل وتقاطع توجهات القطاعين العام والخاص فيه.   .3

وجـــود عـــدد مـــن المشـــاريع المتلكئـــة والمتوقفـــة ذات الصلة في هـــذا النشـــاط (كراجات ومحطـــات الخدمة   .4
والمبيت). 

ضعف الخبرات الوطنية بخصوص التجارب االستثمارية والتشغيل المشترك لمشروعات هذا النشاط.  .5

األهداف 

الهدف األول:  تحسين كفاءة أداء نشاط النقل من خالل ما يأتي:

وسائل تحقيق الهدف:

حوكمة قطاع النقل وضمان إدارته وتشغيله من قبل القطاع الخاص.  .1

ضمان توفير االمان والراحة وااليفاء بمتطلبات السالمة البيئية.  .2

الهدف الثاني : تطوير دور القطاع الخاص في قطاع النقل

وسائل تحقق الهدف

تشـــجيع القطـــاع الخـــاص لتأســـيس شـــركات مســـاهمة وخاصـــة للنقـــل مابيـــن المـــدن وداخلها وعلى اســـس   -
تنافســـية مـــع القطـــاع العـــام .
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

الهدف الثالث : تعزيز دور  النقل العام ودعمه عبر شراكات إدارية وتشغيلية بكفاءة اقتصادية

وسائل تحقق الهدف

تحديث وتفعيل خطة النقل الشامل في العراق.   .1

تشغيل 100 خط نقل جديدة في مدينة بغداد بوجبتين وتوفير حافالت للعمل على الخطوط الجديدة.  .2

تحديث اســـطول نقـــل الركاب داخل المـــدن ومابينها بحافالت حديثة ومريحة ومســـتوفية للمحـــددات البيئية   .3
ملبيـــة لطموحات الفئات المســـتهدفة . 

4-1-5 نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات

تحليل الواقع 

بلـــغ عـــدد الشـــاحنات المملوكة للشـــركة العامة للنقـــل البري 679 شـــاحنة، وبلغـــت كمية البضائـــع المنقولة   •
بالشـــاحنات المملوكـــة للشـــركة المذكـــورة 354 ألف طن في ســـنة 2015 كمـــا وبلغ عدد المشـــتغلين 3161  

مشـــتغل عام 2017.

معظم نشاط النقل البري يقوم به القطاع الخاص.   •

التحديات 
تقـــادم شـــبكات الطـــرق وعدم وجود صيانة دوريـــة وبما ينعكس على زيـــادة المبالغ المطلوبـــة إلجراء الصيانة   .1

الدورية لشـــبكة الطرق. 

عدم االنضمام إلتفاقيات النقل الدولية وتفعيل االتفاقيات الخاصة بدول الجوار.  .2

يفتقر النشاط إلى وجود آليات حوكمة تنظم عمله مع عدم وجود بيانات دقيقة للنشاط.  .3

تقـــادم عـــدد كبيـــر من الشـــاحنات العاملة ضمن أســـطول الشـــركة العامة للنقـــل البري وتخلف وترهـــل الجهاز   .4
والتشغيلي. اإلداري 

االهداف 

الهـــدف االول:  تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص فـــي تنفيـــذ خطـــة النقل الشـــامل  على المـــدى البعيـــد والقريب 
وتفعيـــل المشـــاركة الحقيقـــة لـــه مع القطـــاع العام.

وسائل تحقق الهدف

تمكين القطاع الخاص من اعتماد آلية حوكمة إلدارة وتنسيق النشاط.  .1

وضع آلية ومدة زمنية لعملية المشاركة مع القطاع العام.  .2

تشـــجيع إقامـــة شـــركات مســـاهمة او خاصة لنقـــل البضائع فضـــًال عن تقييم واقع حال الشـــركات المســـاهمة   .3
القائمـــة حاليُا.
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

الهدف الثاني: االنضمام إلى اتفاقيات النقل الدولية وتفعيل االتفاقيات الخاصة بدول الجوار.

4-1-6 نشاط السكك الحديدية

تحليل الواقع 

يمثـــل القطـــاع العـــام  الجهة الوحيـــدة الممثلة لنشـــاط الســـكك الحديد ويمكن إيضـــاح تفاصيل هذا النشـــاط من 

جدول (25)

أطوال خطوط السكك العاملة والمتوقفة عام 2015

المالحظاتطول الخط ( كم )أسم الخطت

عاملة552بغداد – البصرة ( معقل )1

عاملة56شعيبة – أم قصر 2

يستخدم في الزيارات الدينية25مسيب – كربالء المقدسة 3

408بغداد – الموصل 4

متوقفة بسبب الوضع األمني

112موصل – ربيعة5

376بغداد – القائم ( حصيبة ) 6

144القائم – عكاشات 7

33هيت – كبيسة8

متوقف بسبب تدمير جسر الفتحة والوضع االمني106بيجي – كركوك8

متوقف بسبب الوضع األمني146بيجي – حقالنية9

جدول (26)

 المجموع الكلي ألطوال السكة الفرعية والرئيسية لعام 2015

1960 أطوال الخطوط الرئيسية (كم)

415أطوال الخطوط الفرعية (كم) 

2375المجموع الكلي للرئيسية والفرعية  (كم)
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

التحديات
التهديـــدات االمنيـــة التـــي تعيـــق عمـــل الشـــركة وما تســـببه مـــن اضرار فـــي خطـــوط الســـكك وورش الصيانة   .1
والمرافـــق والممتلـــكات المهمـــة والمعامـــل واالشـــارات واالتصـــاالت وصعوبـــة معالجتها وإصالحهـــا نتيجة 

التهديدات.  هـــذه 

عـــدم إمكانيـــة تأهيـــل خطوط الســـكة الرئيســـية وأســـتكمال الخـــط المـــزدوج إذ أن قـــدم وإســـتهالك قضبان   .2
الســـكة الحديديـــة لـــكل مـــن خطي (بغـــداد – الموصـــل) (بغـــداد – البصـــرة) جعلهما غيـــر مالئميـــن لمتطلبات 

تســـيير القطـــارات بســـرع وحمـــوالت مقبولـــة وبحدهـــا االدنى، 

ضعـــف الجهـــاز اإلداري والفنـــي والتقنـــي مع ترهـــل كبير في اعـــداد المالكات وعـــدم وجود أدوات الســـيطرة   .3
والتحكم. المركزيـــة 

التجـــاوزات والمعابـــر غيـــر االصوليـــة علـــى خطـــوط الســـكك وتقاطعاتهـــا مـــع الطـــرق الرئيســـة داخـــل المدن   .4
ازالتها. فـــي  والتهـــاون 

العـــزوف عـــن النقـــل بالســـكك نتيجـــة ســـوء الخدمـــات المقدمـــة فـــي هـــذا النشـــاط وقـــدم أغلـــب الوحدات   .5
المتحركـــة (عربـــات، قاطرات، شـــاحنات ) العاملـــة وعدم توفر المـــواد اإلحتياطية الضرورية إلجـــراء الصيانة. لذا 
قامـــت الشـــركة بانشـــاء خطيـــن بديليـــن موازيـــة لهما ومـــن المؤمـــل اســـتكمال الخطوط فـــي الســـنتين القادمتين.

األهداف

الهدف االول : تحديث منظومة السكك الحديدية وتطويرها ورفع طاقاتها التشغيلية. 

وسائل تحقق الهدف

أكمـــال إزدواجيـــة الخطوط المفردة  بما في ذلك اســـتكمال الخـــط الجنوبي وتنفيذ محـــاور جديدة بمواصفات   .1
عالية. 

تجهيز شبكة سكك الحديد بقطارات حديثة وعربات وشاحنات جديدة  وإعادة تأهيل الموجود منها حاليا.  .2

تحديـــث منظومـــات االتصـــاالت واالشـــارات في شـــبكة الســـكك الحاليـــة بما فيهـــا منظومة االتصـــاالت مع   .3
االقمـــار الصناعيـــة التـــي هي قيـــد التنفيـــذ حاليا .

تنمية وتطوير المالكات الهندسية والفنية في السكك  وتطوير وتحديث معهد السكك.  .4

الهدف الثاني : اإلرتقاء بمستوى تقديم الخدمة في هذا النشاط.

وسائل تحقق الهدف

زيـــادة ســـرعة قطـــارات المســـافرين لتكـــون 100 كـــم / ســـاعة للمرحلة االولـــى و 120 كـــم / ســـاعة للمرحلة   .1
. الثانية 

توفير وحدات تخصصية وكفوءة .  .2

إلغاء جميع تقاطعات السكك مع الطرق البرية.  .3
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الهدف الثالث : تعزيز موقع العراق الجغرافي كحلقة ربط بين الشرق والغرب 

وسائل تحقق الهدف

تعزيز الربط السككي مع دول الجوار (انشاء القناة الجافة).  -

الهدف الرابع : تعزيز دور القطاع الخاص واالستثمار االجنبي 

وسائل تحقق الهدف

.(BOT) طرح مشاريع السكك اإلستراتيجية لإلستثمار الخاص المحلي واالجنبي على وفق نظام  .1

بنـــاء شـــراكات فاعلـــة مع القطاع الخاص  لتنفيذ وإدارة وتشـــغيل خطوط الســـكك المشـــتركة مـــع دول الجوار   .2
وســـيلة لبنـــاء قناة جافـــة لتجارةالترانزيت ونقل المســـافرين بين شـــرق اســـيا واوربا.

إجازة القطاع الخاص لفتح وكاالت النقل بالسكك إلستقطاب طلبات النقل بهذه الواسطة .  .3

4-1-7 نشاط الطرق والجسور 

تحليل الواقع  

• تبلغ اطوال الطرق 42643 كم في عام 2015 بزيادة ضئيلة ال تتجاوز 75 كم مقارنة بعام 2013. 

• بلغ العدد الكلي للجسور 698 جسرًا منها 296 جسرًا على طريق المرور السريع . 

• تعـــرض عـــدد كبير من الطرق والجســـور إلـــى التدمير في مناطـــق العمليات العســـكرية في محافظـــات (بغداد، 
ديالـــى ، صـــالح الديـــن ، نينوى ، األنبـــار ، كركوك) إذ بلغ عدد الجســـور المدمرة 125 جســـرًا.

• تـــم أعمـــار عـــدد من الطرق والجســـور المدمـــرة ضمن قرض البنـــك الدولي إلعـــادة إعمار المناطـــق المحررة من 
االرهـــاب إذ تـــم أعمار 17 جســـرًا و 9 طرق. 

التحديات 
تعـــرض عـــدد كبير من الطرق والجســـور إلـــى التدمير في مناطق العمليات العســـكرية فـــي محافظات (بغداد،   .1

ديالـــى ، صـــالح الديـــن ، نينـــوى ، األنبار ، كركوك) والحاجة الماســـة إلـــى مبالغ كبيرة إلعـــادة تأهيلها.

غيـــاب اعمـــال الصيانـــة الدوريـــة لشـــبكة الطرق والجســـور منذ فتـــرة طويلة مـــا أدى إلى اندثـــار اغلب مفاصل   .2
هذه الشـــبكة .

كثـــرة التعارضـــات مـــع الخدمـــات االخـــرى (قابلـــوات الكهربـــاء واالتصـــاالت واعمـــدة االنـــارة وانابيـــب المـــاء   .3
والمجـــاري) والتـــي مـــن شـــأنها إضافـــة كلـــف إضافية لتنفيذ شـــبكة النقـــل وكثـــرة االســـتمالكات والتجاوزات 

التـــي حدثـــت علـــى مســـارات شـــبكة الطـــرق البريـــة نتيجـــة تغيـــر إســـتخدامات االرض مـــع مرور الســـنين.

غيـــاب الســـيطرة المروريـــة والعمـــل بمحطـــات الـــوزن أدى إلـــى تجـــاوز اصحـــاب مركبـــات النقـــل علـــى االوزان   .4
المحوريـــة القياســـية المســـموح بهـــا ممـــا ســـبب اضـــرار بمنشـــآت الشـــبكة وطبقـــات التبليـــط.
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 االهداف 

الهدف االول : زيادة أطوال شبكة الطرق البرية بجميع تفاصيلها وتفرعاتها. 

وسائل تحقق الهدف

تنويع مصادر التمويل من خالل الشراكات مع القطاع الخاص المحلي واالجنبي.  .1

تفعيـــل األطـــر القانونية بشـــأن المتجاوزيـــن على االمـــالك العامة وإتخاذ االجـــراءات الصارمـــة بحقهم وحماية   .2
والجسور. الطرق  منشـــآت 

الهدف الثاني :  بناء نظام صيانة حديث لكامل شبكة الطرق البرية .

وسائل تحقق الهدف

توفير معلومات تفصيلية تساعد على بناء خطة متكاملة للصيانة في هذا النشاط.   .1

توفيـــر المبالـــغ الماليـــة الالزمـــة للتنفيذ واخـــذ النظر بتعدد مصـــادر التمويـــل والتفكير بخطط بديلـــة بعيدًا عن   .2
التمويـــل الحكومي.

تنفيـــذ نظام جباية من المســـتخدمين للطرق والجســـور الرئيســـة فـــي المحافظات والمدن واالســـتفادة منها   .3
فـــي اعمال الصيانة لشـــبكة الطرق والجســـور.

التطبيـــق الصـــارم لنظام تحميل تكاليف الخســـائر المادية في منشـــآت الطرق والجســـور على المتســـببين في   .4
الحـــوادث المرورية وبخاصة االســـيجة الوقائيـــة والعالمات المرورية واالرشـــادية.

ضـــرورة العمـــل بمحطـــات الـــوزن المكتملـــة والعمـــل علـــى انجـــاز المتبقي منهـــا للعمل علـــى الحد مـــن تجاوز   .5
االوزان القياســـية التـــي مـــن شـــأنها تدمير وتضـــرر طبقات التبليط واالســـتفادة مـــن العائدات الماليـــة الناتجة 

من تشـــغيلها فـــي تطوير الشـــبكة.

القيمة النهائية/2022/القيمة االولية/2015مؤشر القياس

4264344000الطرق (كم)

698715الجسور (عدد)

القيمة النهائية/2022القيمة االولية/2015مؤشر القياس

1850العمل بمحطات الوزن

الهدف الثالث : تنفيذ نظام السيطرة المرورية بصورة متكاملة ودقيقة

وسائل تحقق الهدف

العمـــل على تنفيذ مكمالت شـــبكة الطرق والجســـور مـــن انظمة االشـــارات المرورية والمراقبـــة والكاميرات   .1
الحديثـــة واجهـــزة الـــرادارات وكذلـــك تنفيـــذ الكراجـــات الحديثـــة ومتعـــددة الطوابـــق لتنظيم عمليـــة وقوف 

المركبات.

زيـــادة الحمـــالت اإلعالنيـــة والتوجيهات وبرامج التوعية والتثقيف لمســـتخدمي شـــبكة الطرق والجســـور من   .2
قبـــل مديريـــة المرور العامـــة لإللتزام بقوانين وإرشـــادات المـــرور وتطبيق الســـالمة المرورية العامة وانشـــاء 

اإلرشـــادية. واللوحات  العالمات 
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4-2 االتصاالت 
تحليل الواقع

4-2-1 نشاط االتصاالت 

بلغت مساهمة قطاع االتصاالت في الناتج المحلي االجمالي لعام 2015 1.4 % .  •

تم العمل على مشـــاريع شـــبكات النفـــاذ الضوئي في بغـــداد والمحافظات، وعلى بوابات النفـــاذ الدولية على   •
إدارة شـــبكة االتصـــاالت وتوليـــد اســـتراتيجيات تســـعير جديـــدة وحركـــة مرور أكبـــر فضال عن عمـــل منظومات 
االتصـــاالت الفضائيـــة بتحويـــل الحركـــة الهاتفية الدوليـــة إلى جميع بلـــدان العالم مـــن خالل المحطـــات االرضية.

بلـــغ عـــدد خطـــوط الهاتف النقال للشـــركات العاملـــة في العـــراق بما فيها إقليـــم كردســـتان 33.5 مليون خط   •
فـــي حيـــن بلغـــت الكثافة الهاتفيـــة لكل 100 شـــخص 90.6 لســـنة 2015 اما عـــدد خطوط الهاتف الالســـلكي 

للشـــركات العاملـــة فـــي العراق عـــدا إقليم كردســـتان فـــكان 1.14 مليون خط لســـنة 2015.

4-2-2 نشاط البريد

بلـــغ عـــدد مكاتـــب االتصاالت الهاتفية في العراق 199 مكتبًا ســـنة 2015 منها 58 مكتبـــًا في محافظة بغداد   •
و 141 مكتبـــًا موزعـــًا علـــى باقي المحافظات وتســـتخدم هذه المكاتـــب حاليًا ألغراض تجارية يعـــود ريعها إلى 

االتصاالت. وزارة 

بلغ مجموع الطرود البريدية الدولية 18119 طردًا في عام 2015.  •

بلغ عدد المكاتب البريدية 299 مكتبًا سنة 2015  •

بلغ عدد مودعي صناديق التوفير في العراق 179 ألف مودع سنة 2015  •

4-2-3 نشاط األنترنت

هنـــاك تطـــور ملحوظ في هذا النشـــاط إذ تغطي شـــبكة الكوابل الضوئية اغلب االراضـــي العراقية وبما يقارب    •
8500 كـــم والتـــي يتم عن طريقها تقديم خدمات االنترنت من خالل شـــركات القطاع الخاص وشـــركات الهاتف 
النقـــال، إذ بلـــغ عـــدد خطوط خدمـــة االنترنت للهاتـــف النقال للشـــركات العاملة فـــي العـــراق 5.7 مليون خط، 
امـــا خدمـــة االنترنت للهاتف الالســـلكي 226.1 الف خط لســـنة 2015.كمـــا تعد تلك الكوابـــل العمود الفقري 
لمشـــروع الحكومـــة االلكترونيـــة. وقد تم ربط هذه الشـــبكة بالكوابـــل البحريـــة (GBI  ، FALCON) وكما يلي :-

الكابـــل البحري FALCON: يتم من خالله تســـويق ســـعات بحرية دوليـــة STM-1 444 إلى محطة الفاو وبلغ   -
.STM-1 320 عدد الســـعات المســـوقة منها

الكابـــل البحـــري GBI: يتـــم من خاللـــه تســـويق STM-1 144 إلى محطة الفـــاو، وبلغ عدد الســـعات الدولية   -
.STM-1 128 المســـوقة

التحديات
تقاطـــع االدوار بيـــن الجهـــات المعنية بـــإدارة النشـــاط ومراقبته وعدم اقـــرار القوانين المنظمـــة لعملهما وما   .1

يترتـــب علـــى ذلك من تعـــدد جهـــات القرار وعـــدم وضوح سياســـة العمل. 

تضـــرر عـــدد كبير مـــن منظومات مجمعـــات االتصاالت ومكاتـــب البريد في محافظـــات نينوى واألنبـــار وديالى   .2
نتيجـــة العمليات العســـكرية واإلرهابية.

عـــدم إمكانيـــة احكام الســـيطرة الحكومية المطلقـــة على االتصـــاالت واالنترنيت عن طريق إســـتخدام بوابات   .3
النفـــوذ الدوليـــة لإلتصـــاالت واالنترنيـــت بســـبب المخاوف المرتبطـــة بأمـــن المعلوماتية وبهـــدف حماية أمن 
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وســـيادة البلـــد، وصـــوًال إلى أمـــرار 100 % من الحركـــة الهاتفيـــة والبيانات عبـــر منظومات الســـيطرة الحكومية.

التجـــاوز علـــى مشـــاريع اإلتصـــاالت نتيجة ضعف التنســـيق بيـــن الجهـــات الحكومية، على ســـبيل المثـــال دوائر   .4
البلديـــة وامانـــة بغـــداد ووزارة الكهربـــاء والداخلية. 

عـــدم أمكانيـــة إيجاد مصـــادر تمويل بديلـــة عن الموازنة االســـتثمارية في تنفيـــذ اعمال البنى التحتية للنشـــاط   .5
لضعـــف حوافـــز التي يحصـــل عليها في هذا النشـــاط.  

االهداف  

الهدف االول: رفع مساهمة قطاع االتصاالت في الناتج المحلي االجمالي

وسائل تحقيق الهدف

1. زيادة مقدار االستثمار في قطاع االتصاالت وتحسين ورفع عائداته. 

2. زيادة عدد مجهزي الخدمات المرتبطة باالنترنت. 

الهدف الثاني : تلبية الطلب على الخدمات بأسعار ونوعيات تنافسية

وسائل تحقيق الهدف

دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة التنافسية المناسبة والجاذبة له للخروج بأفضل المعطيات.  .1

جمع مؤشرات ألغراض المراجعة الدورية  ألسعار وجودة الخدمات في هذا النشاط.  .2

تطبيق خدمات الحكومة األلكترونية.  .3

زيادة الكثافة الهاتفية.  .4

انشاء منظومات تسمح بإستخدام االنترنت فائق السرعة.  .5

النهوض بواقع البنى التحتية خاصة في المناطق التي عانت من العلمليات الحربية االخيرة، من خالل:  .6

القروض والمنح الدولية إلعادة إعمار المناطق المتضررة من خالل صناديق اإلعمار.  -

الموازنة التشغيلية للشركة العامة لالتصاالت حسب توفر السيولة النقدية  و أولوية المشاريع.  -

ايجاد آلية للتنسيق المبكر بين الجهات الحكومية و وزارة االتصاالت قبل الشروع بتنفيذ مشاريع القطاع.  .7

نشر خدمات الحزمة العريضة وتحسين وتوسيع حزم  اتصال بوابات الربط الدولية.  .8

تحديث البنية االساسية للنشاط البريدي وتطوير خدمات البريد للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.   .9

االســـتغالل األمثـــل للترددات والســـيطرة على امـــرار مكالمات الهاتـــف النقال الدولية وخدمـــة األنترنت من   .10
خـــالل بوابات النفـــوذ الدولية.
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الهدف الثالث : مواكبة التطور السريع لقطاع االتصاالت والمعلوماتية

وسائل تحقيق الهدف:

التهيئة لجعل العراق مركز إقليمي في االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات.  .1

استحداث خطوط انتاج وانشاء وتأهيل مختبرات تخصصية من خالل االستثمار.  .2

تعزيز البنى التحتية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص لغرض :  .3

Transit استغالل الموقع الجغرافي للعراق إلمرار سعات  -

السيطرة على السعات وتوزيع الخدمات وتوزيع IP Adress تعزيزا للجوانب االمنية.  -

بوابات نفاذ االنترنت على المنافذ الحدودية.  -

تطوير المنظومات االمنية في مجال االتصاالت والحماية االلكترونية (االمن السبراني).  -

الهدف الرابع : الوصول إلى الجميع.

وسائل تحقق الهدف

تغطيـــة المناطـــق الجغرافيـــة الواقعـــة خـــارج التغطية وكذلـــك الوصول إلى جميع شـــرائح المجتمـــع بما فيها   .1
ذوي الدخـــل المحدود.

تضييـــق الفجـــوات بيـــن ما ومهيـــأ من مجهـــزي الخدمة على اســـاس تجاري فقط وبيـــن احتياجـــات تطوير البلد   .2
ومواكبـــة التطـــور في قطـــاع االتصاالت.

محو األمية للمعلوماتية واالتصاالتية.  .3

الهدف الخامس: جعل بيئة االتصاالت آمنة صحيًا ومعلوماتيا

وسائل تحقيق الهدف:

الحد من تأثيرات االشعاعات الكهرومغناطيسية.  .1

البحث في إمكانية تنفيذ منظومات انذار مبكر.  .2

اإلستخدام اآلمن لتكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتية.  .3

األسراع في اقرار القوانين المهمة ذات الصلة بهذا القطاع  .4
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4 - 3 الخزن

تحليل الواقع 

يبلغ عدد ســـايلوات ومخازن خزن الحبوب في محافظات العراق 73 ســـايلوًا ومخزونًا، بواقع 46 ســـايلوًا لخزن   •
الحبـــوب (الحنطـــة والشـــلب) و 27 مجمع مخزني وبلغـــت مجموع الطاقـــات الخزنية لهـــا 1684000 طن عدد 
الســـايلوات المتوقفـــة منهـــا 15 ســـايلوًا، وبلغ العجز بالطاقات لتوفير خزين ســـتراتيجي لمدة ســـتة أشـــهر ما 

نســـبته 33 % (كمعـــدل) ارتفع خالل موســـم التســـويق بمقدار 48 % فـــي عام 2017

عانـــت ســـايلوات خـــزن الحبـــوب فـــي المحافظـــات التي تعرضـــت إلى العمليـــات اإلرهابيـــة من قبـــل العصابات   •
المســـلحة إلـــى تدميـــر البنـــى األساســـية بتدميـــر وتفجيـــر الســـايلوات األمـــر الـــذي يشـــكل خطرًا علـــى األمن 

الغذائـــي .

ان نســـبة العجـــز بالمقارنة مع الطاقات الموجودة والطاقات قيد االنشـــاء فـــي المحافظات بضمنها الطاقات   •
الموجـــودة فـــي المناطـــق التي كانـــت تقع خارج ســـيطرة الحكومة إلى الطاقـــات اإلجماليـــة المطلوبة لتوفير 

خزيـــن ســـتراتيجي لمدة ثالثة أشـــهر هي 15 % .

التحديات
العجز في الطاقات الخزنية وعدم إيفائها بمتطلبات الخزين اإلستراتيجي (كما يتضح في الجدول (27).    .1

قـــدم الســـايلوات وانعـــكاس ذلـــك ســـلبًا علـــى القـــدرة الخزنيـــة للمحاصيـــل األســـتراتيجية وخزنهـــا بطـــرق غير   .2
. سليمة

ضعف القدرات الفنية للكوادر العاملة وتخلف األساليب اإلدارية في تنفيذ وتشغيل السايلوات.  .3

ضعـــف اإلهتمـــام الحكومـــي بقطـــاع الخـــزن مـــا أدى إلـــى ضعـــف كفـــاءة منظومـــة الخـــزن فـــي تأميـــن خزين   .4
ســـتراتيجي لمـــدة ســـتة أشـــهر علـــى األقـــل.

محدوديـــة دور القطـــاع الخـــاص في خزن المحاصيل األســـتراتيجية وضعف مشـــاركته بالمشـــاريع االســـتثمارية   .5
الخاصـــة بالســـايلوات وغياب التشـــريعات المشـــجعة لهـــذا االمر .

تضرر احد عشر سايلوًا في محافظات (نينوى ، ديالى ، األنبار ،بغداد ، صالح الدين ) نتيحة العمليات العسكرية   .6
واإلرهابية وبلغت الطاقات الخزنية المفقودة نتيجة ذلك 888 الف طن. كما في الجدول (28).

جدول ( 27 )

الطاقات الخزنية للسايلوات

المحافظة
الطاقات الخزنية 
الحالية للحبوب 
سايلوات (طن)

حاجة المحافظة من 
الحبوب خزين ستراتيجي 

لمدة 6 أشهر

نسبة العجز في 
طاقات الخزين 

األستراتيجي

نسبة العجز 
خالل موسم 

التسويق

الطاقات الخزنية 
للسايلوات 

المقترحة (طن)

74000056481600بغداد

6140001445760نينوى

باقي 
المحافظات

18198801292496302293220000

31738802001888302293220000المجموع
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جدول (28)

الطاقات الخزنية المفقودة للسايلوات نتيجة العمليات اإلرهابية

الطاقة المفقودة  /الف طنالمحافظة السايلوت

140نينوىسنجار1

288نينوىالوائلية2

240نينوىالموصل3

80نينوىالبعاج4

75نينوىتلعفر5

10األنبارالرمادي6

45صالح الدينالشرقاط7

10صالح الدينتكريت8

888المجموع

األهداف 

الهدف االول: تأمين خزين إستراتيجي من المحاصيل االساسية

وسائل تحقيق الهدف

إعـــادة تأهيـــل معظـــم الســـايلوات المتقادمة وإدخـــال الطرق واالســـاليب الحديثـــة فيها لتواكـــب التطور في   .1
البلـــدان األخـــرى فضـــال عن إعمـــار الســـايلوات المدمرة نتيجـــة العمليات العســـكرية.

انشـــاء ســـايلوات خـــزن جديـــدة ومواكبـــة التطـــور الحاصـــل فـــي العالم في تقنيـــات الخـــزن بما يالئـــم الطبيعة   .2
الجغرافيـــة في العراق والتي ستســـهم في خفض الفجـــوة في الطاقات الخزنية للمحاصيل اإلســـتراتيجية مع 

كميات االنتاج والمســـتورد مـــن الحنطة.

تطوير القدرات الفنية للمالكات العاملة وتحسين األساليب اإلدارية في تنفيذوتشغيل السايلوات.  .3

الهدف الثاني: مساهمة القطاع الخاص في إدارة وصيانة وتشغيل السايلوات

وسائل تحقيق الهدف

تشـــجيع القطـــاع الخـــاص علـــى اإلســـتثمار بالمشـــاريع الخاصـــة بالســـايلوات وإصـــدار التشـــريعات القانونيـــة   .1
المشـــجعة لهـــذا األمـــر.

إعتمد أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص إلكمال المشاريع قيد التنفيذ المتوقفة منها أو المتلكئة  .2

التنمية القطاعية والمكانية الفصل الثامن



175

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

5- قطاع المباني والخدمات
5-1 نشاط السكن

تحليل الواقع

ان تحليـــل واقـــع القطاع الســـكني ،وكما جاء في " وثيقة سياســـة اإلســـكان الوطنية في العراق" يمكن أن يؤشـــر 
الحقائق الرئيســـة اآلتية:

اســـتمرار العجـــز الســـكني بواقـــع 2.5 مليـــون وحـــدة ســـكنية فـــي نهايـــة عـــام 2016 ، 50 % منهـــا يتركـــز في   •
محافظتـــي بغـــداد ونينـــوى.

زيادة مستمرة في معدل اإلشغال السكني على مستوى الوحدة السكنية وعلى مستوى الغرفة الواحدة.  •

اســـتمرار الفـــارق فـــي تلبيـــة الحاجة إلى الوحدات الســـكنية بيـــن المحافظـــات المختلفة من جهـــة وبين الريف   •
والحضـــر من جهـــة اخرى.

اســـتمرارية النمو الســـكاني واالنشـــطار األســـري فضال عن ضرورة االســـتجابة لحاجات الشـــرائح المختلفة من   •
المجتمـــع مـــن حيث انماط الســـكن والقـــدرة على تحمـــل التكاليـــف والتمويل.

تفاقـــم العشـــوائيات علـــى اطـــراف المـــدن وداخلهـــا، إذ تشـــير البيانـــات أن عـــدد التجمعـــات العشـــوائية فـــي   •
محافظـــات العـــراق عـــدا إقليم كردســـتان والمحافظات التي تعرضت إلـــى العمليات العســـكرية واإلرهاب بلغ  
3687 تجمع وعدد المســـاكن العشـــوائية  521947 مســـكنًا بنســـبة قدرها 16.5 % من مجموع المساكن في 
العـــراق، في حين بلغ عدد ســـكان العشـــوائيات 3292606 نســـمة لعـــام 2017. تحتوي محافظـــة بغداد على 

أكبـــر عدد للمســـاكن العشـــوائية تليهـــا محافظة البصـــرة، كما في الجـــدول ادناه:

جدول (29)

العشوائيات في العراق حسب المحافظات وفق تقديرات عام 2017

المحافظة
عدد التجمعات 

السكنية 
العشوائية*

نسبة التجمعات 
من العدد الكلي 

للتجمعات %

عدد 
المساكن 

العشوائية**

نسبة المساكن العشوائية 
من المجموع الكلي للمساكن 

العشوائية%

102227.713668926.2بغداد

67718.46260212البصرة

3339379277.3ذي قار

2797.66093511.7كركوك

2436.6192343.7ميسان

2296.2175713.4الديوانية

2256.1251564.8بابل

2105.7428748.2واسط

1724.7214024.1ديالى

1203.3214324.1المثنى

892.45381010.3النجف

882.4221354.3كربالء

368710052197100المجموع
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التحديات
أ - التخطيطية

ضعـــف األنظمـــة فـــي إدارة وتوزيع األراضي المؤهلـــة إلقامة المجمعات الســـكنية التي تقـــع ضمن التصميم   •
األساســـي للمدن .

تفاقـــم مشـــكلة تجزئة الوحدات الســـكنية إلى مســـاحات صغيرة وذلك مخالف لمعايير الســـكن مـــا يؤدي إلى   •
إزديـــاد الضغـــط على خدمـــات البنى التحتيـــة القائمة .

تعدد الجهات الحكومية المعنية بقطاع االراضي واإلسكان ما يصعب رسم السياسات االسكانية.  •

عـــدم رغبـــة أغلـــب شـــرائح المجتمـــع في الســـكن العمـــودي فـــي حين ان توجـــه الدولـــة في إقامـــة مجمعات   •
ســـكنية عاموديـــة مـــن أجـــل مواجهـــة النقص الحـــاد فـــي األراضي الســـكنية.

اآلثـــار المترتبـــة على النزوح الجماعي جراء العمليات العســـكرية واألعمال اإلرهابيـــة ، و ما ترتب على العمليات   •
العســـكرية واألمنيـــة فـــي تحرير األرض من العناصـــر اإلرهابية من مخلفـــات تدمير لكثير مـــن المرافق الحضرية 
وتدهـــور فـــي الرصيد الســـكني وخاصة في محافظـــات نينوى وصالح الديـــن واألنبار  وديإلـــى، إذ أصبحت فيها 
الكثيـــر مـــن الوحـــدات الســـكنية غيـــر مؤهلة للســـكن، مما أضـــاف عبًأ جديـــدًا على العجز الســـكني فـــي العراق 

(كمـــا ورد فـــي المحور الخاص بإعـــادة اإلعمار في هـــذه الخطة) .

ب - التنفيذية

محدودية القدرات التمويلية المتاحة لتمويل انشـــاء المجمعات الســـكنية ســـواء كانت من الموازنة اإلتحادية   •
أو المصارف التخصصية والتجارية للمشـــاريع اإلســـكانية بســـبب تعقد األجراءات والمتطلبات الالزمة من أجل 

تمويل قطاع اإلســـكان.

تباطؤ في تنفيذ سياسة االسكان الوطنية.  •

عدم التنسيق بين الوزارات في انجاز مشاريع البنى التحتية والخدمات االجتماعية حيث نرى ان هناك مناطق   •
سكنية غير مخدومة او مخدومة جزئيا وهذا ما يعيق انجاز المشاريع اإلسكانية في اغلب المواقع.

ضعـــف كفـــاءة شـــركات المقـــاوالت فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص وذلـــك بســـبب قلـــة المـــالكات الفنيـــة   •
العاملـــة فـــي تنفيـــذ المجمعـــات الســـكنية. المـــالكات  الخبـــرة وضعـــف  المتخصصـــة مـــن ذوي 

محدوديـــة المـــواد االنشـــائية المنتجة محليًا وعـــدم مطابقة بعض المواد المســـتوردة للمواصفـــات العراقية   •
فـــي حـــال تنفيذ مشـــاريع إســـكانية طموحة.

عدم إستخدام التقنيات الحديثة في اقامة المجمعات السكنية و اإلقتصار على البناء التقليدي .  •

ضعـــف اإلمكانـــات والمســـتلزمات التنفيذية والقدرات في إدارة وتنفيذ المشـــاريع اإلســـكانية بـــدءًا من إعداد   •
دراســـات الجـــدوى والتصاميـــم وجـــداول الكميـــات وصوًال إلـــى مراحـــل التعاقد ومتابعـــة التنفيـــذ ، فضال عن 

ضعـــف المكاتب اإلستشـــارية المصممة للمشـــاريع اإلســـكانية .
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األهداف

الهدف االول : انجاز المشـــاريع الســـكنية قيد التنفيذ أو المتوقفة (وبضمنها مشـــاريع الخطة اإلســـتثمارية ) 
والتـــي تقدر بنحو (700) ألف وحدة ســـكنية فـــي جميع المحافظات عدا إقليم كردســـتان .

وسائل تحقيق الهدف

إصـــدار التشـــريعات والقوانيـــن الجديـــدة وتعديـــل القائـــم منها، إذ تســـهم فـــي تســـريع عملية انتـــاج الوحدات   .1
الســـكنية وإزالـــة اإلختناقـــات الحاصلـــة فـــي المســـاكن القائمـــة واألحياء الســـكنية.

تشجيع المصارف غير الحكومية من أجل المساهمة في تمويل المشاريع اإلسكانية المتوقفة بصورة مباشرة   .2
ومن خالل تفعيل سياسة اإلقراض للمستفيدين من المجمعات السكنية قيد التنفيذ أو المتوقفة.

الهـــدف الثاني : تامين (100) الف وحدة ســـكنية علـــى أن تنفذ وفقًا للطرق والتقنيات الحديثة المســـتخدمة 
في انشـــاء الوحدات الســـكنية من أجل المســـاهمة في ســـد جزء من العجز الســـكني المتحقـــق في جميع 
المحافظـــات وبضمنهـــا المحافظات التي تعرضت للدمـــار جراء العمليات اإلرهابية والعمليات العســـكرية .

وسائل تحقيق الهدف

تقديـــم الدعم المباشـــر للشـــركات االســـتثمارية المتخصصة فـــي مجال اإلســـكان من القطاع الخـــاص من أجل   .1
المســـاهمة في انتـــاج الوحدات الســـكنية .

تمكين الشـــرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود من تشـــييد وحداتهم الســـكنية من خالل زيادة مبالغ القروض   .2
الممنوحة للمســـتفيدين من صندوق اإلســـكان والمصرف العقاري.

الهـــدف الثالـــث : انشـــاء (100) الـــف وحـــدة ســـكنية مناســـبة لمتطلبات تاميـــن عـــودة العوائـــل النازحة جراء 
العمليات اإلرهابية والعمليات العســـكرية والعشـــوائيات والمتجاوزين وفقا لوثيقـــة اإلطار العام للخطة 
الوطنيـــة إلعـــادة اإلعمار والتنميـــة للمحافظات المتضـــررة جراء العمليـــات اإلرهابية والحربيـــة لعام 2017.

وسائل تحقق الهدف

تفعيل القوانين والتشريعات لمعالجة التجاوزات والعشوائيات.  .1

حـــث المحافظـــات باإلســـهام الفاعلة في تمويل جـــزء من المجمعات الســـكنية قيد االنشـــاء أو المتوقفة من   .2
تخصيصاتهـــا الماليـــة المرصدة لبرامج تنميـــة األقاليم .

تشـــجيع الشـــركات الخاصـــة الكبـــرى العاملـــة في البلد للمســـاهمة فـــي تمويل وتنفيـــذ المجمعات الســـكنية   .3
مـــن خـــالل انشـــاء دور واطئـــة الكلفة بـــدل العشـــوائيات والمتجاوزيـــن كجزء مـــن الخدمة المجتمعيـــة الواجب 

للمجتمع. تقديمهـــا 

الهـــدف الرابـــع: توفيـــر 50 % مـــن التمويـــل العقاري مـــن اســـتثمارات القطاع الخـــاص الالزم لتغطيـــة العجز 
الســـكني بنـــاًء على دراســـات جـــدوى اقتصاديـــة للمشـــاريع معـــززة بتصاميم معـــدة وفق تقنيـــة نمذجة 

.Building Information Modeling (BIM) المبانـــي  معلومـــات 

وسائل تحقق الهدف

تسهيل تقديم ضمانات حكومية إلستثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري.  .1
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دراســـات الجـــدوى المعـــززة بتصاميم معـــدة بتقنية نمذجـــة معلومات المبانـــي ( BIM  ) للمشـــاريع اقتصادية   .2
وكفوءة ومشـــجعة لتوفير التمويل الالزم للمشـــاريع الســـكنية من خالل تحســـن القـــدرات المهارية للمالكات 
الفنيـــة العاملـــة فـــي إعداد دراســـات الجـــدوى االقتصاديـــة في مجال إســـتخدام  هـــذه التقنية وفـــي متابعة 

تنفيـــذ المشـــاريع أيضـــا، وان تكون دراســـات الجدوى معززة بدراســـة تحليـــل صرفيات الطاقة للمشـــاريع .

5-2 الماء والصرف الصحي

5-2-1 مياه الشرب

تحليل الواقع

في مدينة بغداد
بلغت نسبة السكان المخدومين بالماء الصافي الصالح للشرب 100 % لجميع المحالت   •

بلغ نصيب الفرد في بغداد 345 / لتر/ يوم.  •

بلغت نسبة الفاقد كما قدرتها أمانة بغداد 29 %.  •

بلغت كمية الماء المنتج 2.842.400 م3 / يوم .  •

بلغ عدد مشاريع التصفية العاملة 13 مشروعًا .  •

عـــدد المجمعـــات المائيـــة المنصوبة لتزويد ســـكان المناطـــق البعيدة عن مشـــاريع التصفيـــة 57 مجمعًا: (37)   •
فـــي الرصافـــة و 20 في الكرخ، وكميـــــة المــــــاء المنتـــج منهـــا 205.020 م3/ يوم.

طـــول منظومة شـــبكة نقل الماء الصافي لمدينة بغـــداد 7750 كم تقريبا، تتراوح اقطارهـــا بين ( 2300-100)   •
ملم.

عدد محطات الماء الخام 5 ، طاقاتها التصميمية 2700000 م3.  •

في المحافظات (عدا محافظة نينوى وإقليم كردستان) 

في عام 2016، بلغت نســـبة الســـكان المخدومين،بشـــبكات الماء الصالح للشـــرب، 78 % بواقع 86 % حضر و   •
66 % ريف .

تبلغ كمية المياه المنتجة من مشاريع الماء 3.986.235 م3/يوم .  •

تبلغ كمية المياه المنتجة من المجمعات المائية 3.057.504 م3/يوم .  •

تبلغ كمية المياه المنتجة من مشاريع الماء والمجمعات المائية 7.043.739 م3/يوم.   •

يتراوح نصيب الفرد من مياه الشرب بين 110ــ 460 لتر/ يوم.  •

تبلغ طول منظومة شبكة نقل الماء الصافي 49.352 كم.   •
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جدول (30)

كمية الماء المنتج والحاجة الفعلية من الماء والعجز في االنتاج بحسب المحافظات لعام 2016

مجموع الماء المنتجالمحافظات
( م3/يوم)

الحاجة الكلية من الماء
( م3/يوم)

العجز:النسبة المئوية من 
تغطية الحاجة

42 %223720390627كركوك

16 %540610645338صالح الدين

11 %596493668748األنبار

18 %651404793991ديالى

35 %6483331001797أطراف بغداد

20 %677661843032بابل

19 %543350675708واسط

14 %392093459298كريالء

+ 34 %741980551694النجف

6 %468531499717الديوانية

18 %224530275086المثنى

34 %534956821010ذي قار

13 %359016414223میسان

26 %700812951434البصرة

18 %842571510243361المجموع
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التحديات
إرتفاع نسبة الضائعات نتيجة تكسر الشبكات والتجاوز عليها وتقاطعها مع الخدمات األخرى فضًال عن قدم   .1

الشبكات وعدم وجود اعمال صيانة للشبكات والمحطات إلى جانب الهدر الناجم عن سوء اإلستخدام.

األضـرار التـي لحقـت بالمنشـآت نتيجـة األعمـال اإلرهابيـة والتـي انعكسـت علـى نسـبة المخدوميـن، إذ انخفضت   .2
هـذه النسـبة إلـى 76 %  عـام 2016 بعـد أن كانـت 84 % عـام 2014 ، ويرجـع هـذا التراجـع إلـى انخفـاض نسـبة 
المخدوميـن فـي محافظـة صـالح الديـن مـن 87 % إلـى 50 %  ومحافظـة األنبـار مـن 73 % إلـى 68 % ، علـى 

سـبيل المثـال.

االفتقـــار إلـــى نظـــام متكامـــل إلدارة وتنظيـــم عمليـــات االنتـــاج والصيانـــة والتصفيـــة والتوزيـــع والتعرفة بما   .3
يضمـــن األداء األمثل للمنظومات وتحســـين كفـــاءة األداء للعامليـــن لمواكبة التطـــورات المعاصرة في تقنية 

الماء. مشـــاريع  تنفيذ 

غيـــاب التشـــريعات والقوانيـــن الرادعـــة للمتجاوزين لمختلـــف الحاالت (على شـــبكات المياه، علـــى األراضي ....   .4
الخ) وعـــدم تعديـــل وتفعيل الموجـــود منها.

التأخر بإجراء اإلســـتمالكات وقلة التخصيصات المالية الخاصة بها وبخاصة عند انشـــاء المشـــاريع االســـتراتيجية   .5
وتمديـــد الخطوط النأقلة.

تذبـــذب الطاقـــة الكهربائيـــة وانقطاعهـــا علـــى الرغـــم من كـــون معظـــم المشـــاريع والمحطـــات والمجمعات   .6
مســـتثناة مـــن القطـــع المبرمج.

تلـــوث المصـــدر المائـــي لنهـــر دجلة نتيجـــة رمي المخلفـــات بدون معالجـــة وعدم تنظيـــف النهر من الترســـبات   .7
فضـــًال عـــن انخفـــاض مناســـيبه مـــا يؤدي إلـــى زيـــادة تركيز الملوثـــات وصعوبة ســـحب الميـــاه لمآخذ مشـــاريع 

للماء. التصفيـــة 

عـــدم وجـــود أي دور للقطـــاع الخـــاص فـــي هـــذا النشـــاط وضعف الخبـــرة لـــدى الشـــركات المحلية فـــي تنفيذ   .8
االعمـــال التخصصيـــة لمشـــاريع الماء.

االهداف 

الهـــدف االول: ضمـــان تجهيـــز المـــاء الصالح للشـــرب علـــى وفق المواصفـــات العالميـــة والوصـــول إلى حصة 
إســـتهالك الفـــرد مـــن الماء الصافـــي بما يالئـــم النمو الســـكاني وبما اليقل عـــن 250 لتر / يوم للشـــخص 

الواحـــد في بغـــداد ومراكـــز المحافظـــات و200 لتر/يوم فـــي مراكز األقضيـــة والنواحي.

وسائل تحقيق الهدف

اعتمـــاد نظـــام متكامـــل إلدارة وتنظيـــم عمليـــات االنتـــاج والصيانـــة والتصفية والتوزيـــع والتعرفـــة بما يضمن   .1
األداء األمثـــل للمنظومـــات وتحســـين كفـــاءة األداء للعامليـــن لمواكبة التطـــورات المعاصرة فـــي تقنية إدارة 

وتنفيـــذ مشـــاريع الماء.

اعـــداد الخطط والدراســـات إلحتياج الماء الصافي للســـنوات ولغايـــة 2030 وتأهيل وتطوير المشـــاريع الحالية   .2
لزيـــادة وتحســـين االنتـــاج لزيادة طاقات مشـــاريع التصفيـــة على وفق  النمو الســـكاني.  

تمديد شبكات الماء للمناطق غير المخدومة وتجديد شبكات الماء الصافي وتحسين التوزيع.  .3
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الهدف الثاني:  تحسين نوعية الماء الصالح للشرب

وسائل تحقيق الهدف

تحسين نوعية الماء المنتج في المشاريع من خالل التأهيل السنوي لهذه المشاريع  .1

ضمان إستخدام الكميات المناسبة من المواد الداخلة في تنقية المياه  (كمًا و نوعًا) .  .2

تحسين وتطوير المختبرات في المشاريع وجميع مواقع االنتاج والتوزيع بإتجاه زيادة عدد وأنواع الفحوصات   .3
وفقًا للمواصفات العراقية والعالمية.

الهدف الثالث: تقليل الضائعات بما اليقل عن 10 % من سنة األساس

وسائل تحقيق الهدف

تجهيز مقاييس حديثة للمشـــتركين كافة للســـيطرة على الهدر وتقليل الفاقد من الماء الصافي واإلســـتغالل   .1
األمثـــل للمـــاء من خالل برامـــج التوعية الخاصة .

التوســـع فـــي انتاج وتوزيع الماء الخام ليشـــمل جميع أحياء بغـــداد ومراكز المحافظات لتقليل إســـتعمال الماء   .2
الصافي في ســـقي الحدائق .

تنفيذ االحكام  والقوانين والتشريعات الخاصة بالمتجاوزين على الشبكات العامة.  .3

إســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة ( خاليـــا ضوئيـــة وغيرهـــا ) فـــي تراكيـــب المـــاء وغيرهـــا لتقليـــل الضائعـــات للماء   .4
لصافي. ا

مؤشرات قياس األداء

القيمــة النهائيةالقيمــة األوليةمؤشــر القياسالهدف او الوســيلة

250-200 لتر/يوم____تطــور الطاقــات االنتاجيةالهدف االول

550650نوعيــة الماء/ عــدد فحوصاتالهــدف الثاني

19 %29 %تقليــل الهدرالهــدف الثالث

5-2-2 الصرف الصحي 

تحليل الواقع 

مدينة بغداد

ان منظومـــة الصـــرف الصحـــي فـــي بغـــداد هـــي منظومة قديمـــة وصلت إلـــى نهاية عمرهـــا التصميمـــي وتعاني 
مـــن مشـــاكل كثيـــرة خصوصـــًا في وقـــت األمطار وعـــدم قدرتها على إســـتيعاب الـــوارد المائي اليومـــي فضًال عن 
كميـــات األمطـــار التي تفـــوق الحســـابات التصميميـــة والطارئة نتيجـــة للتغييرات المناخيـــة التي يشـــهدها العالم.

بلغـــت نســـبة المخدوميـــن بشـــبكات الصـــرف الصحـــي لغايـــة نهايـــة عـــام 2016 بحـــدود 90 % وأن10 % غيـــر   •
مخـــدوم بضمنـــه العديـــد مـــن المناطـــق غيـــر الســـكنية واألراضـــي الزراعيـــة.  
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- تتكون منظومة المجاري من

اوال:-  شبكات المجاري ومحطات الضخ 

تبلـــغ أطـــوال الشـــبكة الفرعية 6161.293 كم منهـــا 1048كم صحية و 502.147 كم امطـــار و 4611.146 كم    .1
مشتركة.

عدد المحطات الفرعية تبلغ 344 محطة موزعة في دوائر البلدية عمودية وغاطسة.  .2

عدد المحطات الحاكمة / عمودية تبلغ (66) محطة في جانبي الرصافة والكرخ.  .3

ثانيا:- الخطوط الرئيسية النأقلة تتكون من (3) خطوط:

الخـــط الرئيســـي النأقـــل لجانـــب الكـــرخ (WT) بطـــول 22 كـــم وبطاقـــة التصريـــف مقدارهـــا 8.7 م3/ثـــا وبقطر    .1
ملـــم.  3000-1400

الخـــط الرئيســـي النأقـــل لشـــرق القناة (خـــط  زبلن) / جانـــب الرصافة بطول 25كـــم وبطاقة التصريـــف مقدارها    .2
8.3 م3/ثـــا 1800-3000 ملم.

الخـــط الرئيســـي النأقل خط بغـــداد ET-LINE/ جانب الرصافة بطـــول 20 كم وبطاقة التصريـــف مقدارها (6.6)   .3
م3/ثـــا (750-2300) ملم.

ثالثا:- مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي

في جانب الكرخ: يبلغ العجز 220000 م3/يوم ، علمًا ان هناك مشـــاريع مســـتقبلية تتمثل في تنفيذ مشـــروع   .1
الكـــرخ المنجـــز تصاميمه على القرض الياباني بطاقـــة 351000 م3/يوم .

فـــي جانـــب الرصافـــة: يبلـــغ العجـــز 246000 م3/ يـــوم ، علما انـــه ســـيضاف  1000 م3/يوم من خـــالل نصب 7    .2
وحـــدات معالجة لمشـــروع الرســـتمية التوســـيع الثالث.

المحافظات بإستثناء إقليم كردستان ومحافظة نينوى

بلغت نسبة اجمالي السكان المخدومين بشبكات المجاري ( العادمة ) 37 % و 48 % بشبكات األمطار   •

يبلغ طول شبكات المياه الثقيلة 8.246 كم .  •

يبلغ طول شبكات مياه األمطار 7.215 كم .  •

بلـــغ عـــدد محطـــات تصريـــف ميـــاه الصـــرف الصحـــي 30 محطـــة بطاقـــة تصميميـــة 776400 و طاقـــة فعلية   •
464717م3 / يـــوم منهـــا 9 محطـــات غيـــر عاملـــة. 

كمية المياه غير المعالجة تبلغ 203550 م3/يوم.  •

التحديات
تقـــادم وضعـــف كفاءة المحطات الرئيســـة والفرعية وشـــبكات الصـــرف الصحي وضعف اإلدامـــة مما انعكس   .1

علـــى كفـــاءة أدائهـــا والنضوحات الناتجـــة عنها وتأثيـــر ذلك على شـــبكات المياه.

التلكؤ في تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ ومضاعفة مدد تنفيذها.  .2
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قلة خبرة المكاتب اإلستشارية الوطنية في هذا المجال.  .3

التلـــوث البيئـــي الخطيـــر الناجم عن تصريف ميـــاه غير معالجة إلى مصـــادر الموارد المائية وخاصـــة إختالط مياه   .4
الصرف الصحي بشـــبكات مياه الشـــرب.

التوسع األفقي للمدن   .5

تجاوز المواطنين على شبكات التصريف أدى إلى زيادة نسبة التلوث.  .6

عدم وجود وحدات معالجة في بعض األقضية والنواحي   .7

نقص في المستلزمات التشغيلية من آليات ومعدات وأنابيب ووقود.  .8

 

األهداف

الهدف االول : زيادة نسبة المخدومين إلى 97 %في بغداد و 72.66 % في المحافظات

وسائل تحقق الهدف

1. إكمال المشاريع قيد التنفيذ وتنفيذ مشاريع جديدة.

الهدف الثاني : طرح مياه معالجة إلى النهر مطابقة للمواصفات القياسية.

وسائل تحقق الهدف

تحسين أداء المحطات الرئيسة والفرعية وضمان توفير المستلزمات التشغيلية لها.  .1

إجـــراء الفحوصـــات المختبرية على الميـــاه المعالجة التي تطرح فـــي األنهار تعزيز إمكانـــات المختبرات المركزية   .2
في بغـــداد والمحافظات.

إلـــزام المعامل والمستشـــفيات بنصب وحـــدات معالجة خاصة بها وعدم طرح مخلفاتها في شـــبكات المجاري   .3
واألمطـــار إال بعد معالجتها.

رفع التجاوزات عن شبكات مياه األمطار.  .4

5-3  الثقافة والسياحة واالثار

5-3-1 الثقافة 

تحليل الواقع 

عدد البيوت الثقافية 88 بيتًا ثقافيًا لغاية 2016/12/31 .  •

عدد مراكز ثقافة االطفال 12 مركزًا ثقافيًا لغاية 2016/12/31 .  •

عدد مشاريع وزارة الثقافة لعام 2016 بلغ 45 مشروعًا بكلفة مقدارها 441141 مليون دينار.  •
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التحديات 
تأثر النشاط الثقافي باألوضاع األمنية والسياسية .  .1

عدم اإللتزام بتطبيق القرارات الخاصة بالملكية الفردية وحقوق التأليف .  .2

ضعـــف الكفـــاءات الفنية واإلدارية لإلختصاصات النـــادرة والمهمة وعدم مواكبتها التطـــور الحاصل في العالم   .3
في تســـيير األعمال الثقافية .

ضعف إستغالل التكنولوجيا الحديثة في ترويج ونشر النشاطات والفعاليات الثقافية .  .4

ضعـــف خبـــرة الشـــركات المحلية في تنفيذ المشـــاريع المتخصصة فـــي المجال الفني والثقافـــي أدى إلى تلكؤ   .5
المشـــاريع وبالتالـــي ضعف البنـــى التحتية وخاصة فـــي المحافظات .

ضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الثقافية.  .6

ضعـــف اإلهتمـــام بالشـــباب خريجـــي المعاهـــد والكليـــات الذيـــن لديهم مواهـــب في المجـــاالت الفنيـــة كافة   .7
وعـــدم إحتضانهـــم وتســـرب الكثيـــر منهـــم خـــارج البلـــد بســـبب الظـــروف األمنية والسياســـية.

األهداف

الهدف االول : إستكمال انجاز مشاريع البنى التحتية المستمرة أو المتوقعة .

وسائل تحقيق الهدف

إصدار القوانين الخاصة بمعالجة المتعلقات القانونية وتمكين إكمال تنفيذ المشاريع.  .1

تطوير أداء المالكات الهندسية المشرفة على تنفيذ المشاريع  .2

فتح المجال أمام القطاع الخاص لتمويل تنفيذ المشاريع المتوقفة عن طريق االستثمار .  .3

الهدف الثاني : إستنهاض الثقافة العراقية الرصينة ونشرها في المجتمع 

وسائل تحقق الهدف

توعية ثقافية شاملة بأساليب حديثة تستقطب الشباب والمواهب ونعيد إحياء التراث العراقي األصيل .  .1

تأهيـــل المرافق والموجودات  الخاصة بإحياء التراث وتعزيز النشـــاطات الثقافية عن طريق اإلســـتثمار المؤدي   .2
إلى عائـــد اقتصادي مجدي.

إحيـــاء الصناعات الشـــعبية والتراثيـــة وإدارتها بطريقة إســـتثمارية تحافظ فيها علـــى اإلرث الثقافي والحضاري   .3
ليكـــون في متنـــاول الجميع وتضمـــن ديمومتها .

الهدف الثالث : تعزيز اإلستثمار في النشاط الثقافي .

وسائل تحقق الهدف

إصدار القوانين الخاصة بتسهيل إجراءات اإلستثمار في النشاط الثقافي .  .1

زيـــادة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي انشـــاء وتمويـــل المشـــاريع الثقافيـــة عـــن طريـــق تقديم حزمـــة حوافز   .2
مشـــجعة لذلـــك .
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إســـتخدام التقنيات الحديثة ووســـائل اإلتصـــال المتقدمة في إدارة النشـــاطات الثقافيـــة وربطها مع المحيط   .3
العربـــي والعالمي 

5-3-2 السياحة واآلثار 

تحليل الواقع

أ .  السياحة: يمكن تأشير واقع حال النشاط السياحي في الجوانب اآلتية:

يبلـــغ عـــدد أمالك هيئة الســـياحة 49 ما بيـــن عقار أو أرض، تم إســـتخدام البعض منها من أجـــل تعظيم الموارد   •
الماليـــة  وتشـــجيع القطاع الخاص إلســـتثمار تلـــك األمالك . إذ بلغ عـــدد العقود اإلســـتثمارية التي أبرمت بين 
هيئة الســـياحة والمســـتثمرين مـــن 2003 إلى عام 2012 (6) مشـــاريع (فندق نينوى الدولـــي، فندق الموصل، 
مخـــازن اليوســـفية، فنـــدق النجف، بحيرة الجادرية، فندق الرشـــيد) في حين بلغ عدد العقود اإلســـتثمارية التي 
أبرمـــت بين هيئة الســـياحة والمســـتثمرين من عـــام2013 إلى عام 2016 (4) مشـــاريع (جزيرة بغداد الســـياحية 

، بنايـــة ديـــوان الرقابة الماليـــة ، بناية مصرف الرشـــيد ، أرض فندق كربالء) .

مســـاهمة هيئة الســـياحة في شركات القطاع المختلط الســـياحية (المدارة من قبل مجالس االدارة والشركات   •
المســـتثمرة) تمتلـــك هيئة الســـياحة ودوائـــر اخرى من القطاع العام وشـــركات من القطـــاع الخاص حصص في 

فنادق القطاع الســـياحي المختلط ويمكن تقســـيمها إلى قســـمين:

االول : شركات فنادق القطاع المختلط السياحية المدارة من قبل الشركات المستثمرة .

الثاني: شركات فنادق القطاع المختلط السياحية المدارة من قبل مجالس اإلدارة

ب . اآلثــــار : يقدر عدد المواقع األثرية في العراق ما بين 50 الفا إلى 200 الفا ، الممسوح منها 12 ألف فقط. 

تحديات نشاط السياحة واآلثار:
أـ السياحة

- عدم إستقرار الوضع األمني والسياسي .

- ضعف البنى التحتية من طرق وخدمات في المناطق السياحية واآلثرية .

- محدودية األستثمار االجنبي في قطاع السياحة وعدم وجود قانون إستثمار خاص بالقطاع السياحي. 

- تجاوز بعض المواطنين على أمالك هيئة السياحة .

- ضعـــف القـــدرات البشـــرية العاملـــة فـــي النشـــاط الســـياحي علـــى مواكبـــة التطـــورات التكنولوجية المتســـارعة 
الفندقيـــة والســـياحية .

- ضعف التسويق والترويج األلكتروني في مجال السياحة .

- إســـتمرار االجراءات والتعقيدات الخاصة بمنح ســـمة الدخول للســـياحة الوافدة والشـــركات اإلستثمارية االجنبية 
الراغبة لإلســـتثمار في القطاع السياحي .
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بـ ـ اآلثار

تعـــرض بعـــض المـــدن والمواقع األثرية إلى دمار شـــبه كامل كمدينـــة النمرود والكثير مـــن المعالم األثرية في   -
نينوى.

قلـــة خبـــرات الكـــوادر اآلثاريـــة والفنيـــة العراقيـــة فـــي إســـتخدام برامـــج الحاســـبات الخاصـــة بإعـــادة تصميـــم   -
الواجهـــات المدمـــرة أو الســـقوف المتســـاقطة للمبانـــي كمـــا كانـــت فـــي الســـابق.

خـــروج أغلـــب الكـــوادر مـــن اآلثاريين المتخصصين مـــن أصحاب الشـــهادات العليا أو من ذوي الخبـــرة في أعمال   -
الصيانـــة والترميـــم، أمـــا عن طريـــق النقل أو التقاعـــد دون تأهيـــل وتدريب المـــالكات الجديدة مـــن اآلثاريين.

صعوبـــة الحصول على األرشـــيفات الكاملة مـــن وثائق وصور وتقارير التنقيب والصيانـــة الخاصة بتلك المواقع،   -
الســـيما فـــي محافظـــة نينوى إذ تـــم إتالفها من قبـــل التنظيمات اإلرهابية في مفتشـــية آثـــار نينوى ومكتبة 

. الموصل  جامعة 

األهداف 

الهدف االول : رفع مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي.

وسائل تحقق الهدف

زيادة أعداد الوافدين للسياحة الدينية واآلثارية والطبيعية.  .1

زيادة العرض السياحي (إعداد المرافق السياحية).  .2

رفع مستوى الخدمات السياحية.  .3

الهدف الثاني : الحفاظ على اإلرث الحضاري-التاريخي وإحياء المعالم األثارية.

وسائل تحقق الهدف

إعادة تأهيل المواقع اآلثرية: صيانة وتجديد.  .1

المتابعة الجدية في المحافظة على المواقع التراثية وعدم التجاوز عليها.  .2

سن القوانين والتشريعات في المحافظة على اآلثار.  .3

الهدف الثالث :تعزيز دور القطاع الخاص في اإلستثمار السياحي

وسائل تحقق الهدف

تشجيع اإلستثمار الخاص في المرافق السياحية.  .1

تقديم التسهيالت والمحفزات المالية أمام اإلستثمار الخاص في نشاط السياحة واآلثار.  .2

تهيأة البنى التحتية للمواقع السياحية واآلثار.  .3

التنمية القطاعية والمكانية الفصل الثامن



187

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

6- التنمية المكانية
تحليل الواقع

ان دراســـة مؤشـــرات واقـــع الحـــال االقتصـــادي واالجتماعي والخدمـــي والبيئي  فـــي العراق تظهر وجـــود تفاوت 
تنمـــوي بيـــن المحافظـــات، ما يتطلـــب تضييق هذه الفجـــوة  لتحقيق التـــوازن التنموي فـــي البالد.

1. التباين المكاني للمؤشرات االقتصادية بين المحافظات

1. 1 متوسط دخل الفرد ودخل األسرة الشهري

عنـــد دراســـة مؤشـــرات معـــدل الدخـــل واالنفاق للفـــرد واألســـرة على مســـتوى المحافظـــات، نجد بأن متوســـط 
دخـــل الفـــرد الشـــهري على مســـتوى العراق بأســـعار الســـوق بلـــغ 330.3 ألـــف دينار بحســـب المســـح االجتماعي 
واالقتصـــادي لعـــام 2014 نصـــف الســـنوي محققـــا تقدمـــًا عن آخر مســـح لســـنة 2012 ومقـــداره  237.4 ألـــف دينار.  

يتفـــاوت توزيع اإلشـــباع في ميـــدان الدخول على مســـتوى المحافظات إذ نالحظ ان محافظة أربيل شـــكلت أعلى 
نســـبة لدخل الفرد الشـــهري بأســـعار الســـوق والذي بلـــغ  599.2 ألف دينـــار لعام 2014. في حيـــن كانت محافظة 

المثنـــى األقـــل في معدل دخل الفرد الشـــهري إذ بلـــغ 205.5 ألف دينار. 

أمـــا مـــن ناحيـــة دخـــول األســـر فنالحـــظ ان محافظة أربيل شـــكلت أعلى نســـبة فـــي متوســـط دخل األســـرة لعام 
2014 بســـبب إرتفـــاع حجـــم األســـرة عن بقيـــة المحافظات، إذ بلغ متوســـط دخل األســـرة الشـــهري 2753.8 ألف 
دينـــار. فـــي حيـــن كانـــت محافظة ديإلـــى األقل دخـــًال فقد بلغ متوســـط دخل األســـرة الشـــهري 1301 ألـــف دينار.

1. 2 متوسط أفاق الفرد وانفاق األسرة الشهري

تصـــدرت محافظـــة أربيـــل المحافظـــات األخـــرى من حيـــث األقل حرمان لمؤشـــر متوســـط انفاق الفـــرد والذي بلغ  
597.1 ألـــف دينار/شـــهريا، فـــي حيـــن كانـــت محافظة المثنـــى األكثر حرمان لمؤشـــر متوســـط انفاق الفـــرد إذ بلغ  

162.8 ألـــف دينار /شـــهريا .

وفيمـــا يتعلـــق بمتوســـط انفـــاق األســـر الشـــهري فتصـــدرت محافظـــة أربيل ايضـــًا بواقـــع (3271) ألـــف دينار من 
االنفـــاق الكلـــي. فـــي حيـــن كانـــت محافظـــة ديالى األكثـــر حرمان لمؤشـــر متوســـط انفاق األســـر إذ بلغ متوســـط 

االنفـــاق الشـــهري 1144.4 ألـــف دينـــار مـــن االنفـــاق الكلـــي وكما مبيـــن في الجـــدول ادناه. 
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جدول (31) 

التباين المكاني في إجمالي دخل الفرد ودخل األسرة الشهري ومجموع انفاق الفرد وانفاق األسرة الشهري 
بحسب المحافظات ( ألف دينار/ شهر)

إجمالي دخل الفرد المحافظة
بأسعار السوق

إجمالي دخل األسرة 
بأسعار السوق

مجموع انفاق الفرد 
بأسعار السوق

مجموع انفاق 
األسرة بأسعار 

السوق

402.12405.1435.73067.7دهوك

218.81578.1192.41467.0نينوى

408.81848.5471.72378.1السليمانية

372.71985.1259.31601.5كركوك

599.22753.8597.13271.0أربيل

265.81301.0199.61144.4ديالى

224.91511.2218.51586.7األنبار

426.82165.4410.72459.7بغداد

266.21549.7221.71542.2بابل

309.01839.5276.71851.9كربالء

285.61852.5242.01821.4واسط

269.51644.4268.01852.9صالح الدين

287.91946.3233.41696.9النجف

227.01399.9185.61354.6القادسية

205.51466.8162.81364.2المثنى

282.91703.9190.91329.4ذي قار

285.71930.6246.42030.0ميسان

251.41770.4201.61532.4البصرة

330.31875.4296.11960.7اإلجمالي
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2 . التباين المكاني  للمؤشرات االجتماعية بين المحافظات

2 . 1 مؤشرات التعليم 

أ . موشرات اإللتحاق الصافي في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية والثانوية

تشـــير اإلحصـــاءات االجتماعيـــة والتربوية للعـــام الدراســـي 2017/2016 إلى أن أعلى المعـــدالت لصافي اإللتحاق 
فـــي المـــدارس اإلبتدائيـــة ضمـــن الفئـــة العمرية (6-11) ســـنة فـــي التعليم (الحكومـــي واالهلي والوقـــف) كانت 
فـــي محافظـــات المثنـــى 97.5 وذي قـــار  97.1  وبغـــداد  97  والبصـــرة  96.5  وكربالء  96  والنجـــف  95.1  وعلى 

التوالـــي، فـــي مقابـــل ذلك ســـجلت محافظـــة  األنبار أقل معـــدالت االلتحاق الصافـــي لهذا العـــام بلغت 72.1 .

أمـــا اإللتحاق بالمدارس المتوســـطة ضمن الفئـــة العمرية  12-14  فقد انخفضت المعدالت بشـــكل عام وتباينت 
فـــي المحافظـــات إذ ســـجلت بغداد أعلـــى المعـــدالت  67.7  فيما كانـــت المحافظات (األنبار وكركوك وميســـان) 
تحتـــوي أقـــل معدالت االلتحاق الصافـــي إذ كانت  29.3، 41.3، 41.7  على التوالي. أما معدالت االلتحاق الصافي 
بالمـــدارس اإلعداديـــة ضمـــن الفئـــة العمريـــة  15-17  فقد انخفضـــت المعـــدالت عموما في جميـــع المحافظات 
وتراوحـــت بيـــن  34.6  فـــي محافظـــة بغداد وهي األعلـــى مقابل  17.3  فـــي محافظة األنبار وهـــي األدنى وكما 

مبين في الشـــكل إدناه، 

شكل (21)

 التباين المكاني في معدالت اإللتحاق الصافي ( حكومي واهلي ووقف)  في المدارس اإلبتدائية والمتوسطة 
واإلعدادية والثانوية بحسب المحافظات للعام الدراسي 2016/2017

165 
 

 ٙ.ٖٗ٘ٔ ٙ.2٘ٔ 22.2ٖٔ ٓ.2ٕٕ القادسية
 ٕ.ٖٗٙٔ 2.ٕٙٔ 2.ٙٙٗٔ ٘.ٕ٘ٓ المثن 
 ٗ.2ٕٖٔ 2ٓ.2ٔ 2ٖٓ.2ٔ 2ٕ.2ٕ اي تقار
 ٓ.ٖٕٓٓ ٗ.ٕٙٗ ٙ.2ٖٓٔ 2٘.2ٕ ميسان
 ٗ.ٕٖ٘ٔ ٙ.ٕٔٓ ٗ.22ٓٔ ٗ.ٕٔ٘ البارة

جماليإلا  ٖٖٓ.ٖ ٔ22٘.ٗ ٕ2ٙ.ٔ ٔ2ٙٓ.2 
 

 للمإشرات االجتماعٌة بٌن المحافظات  . التباٌن المكانً 8

 التعلٌم مإشرات    0.  2
 

 موشرات االلتحاق الصافً فً المدارس االبتدابٌة والمتوسطة واالعدادٌة والثانوٌة .أ
لتحا  في معدالت لاافي االالن اعل  أ إل  2ٕٔٓ/ٕٙٔٓتشير االحااءات االجتماعية والتربوية للعام الدراسي 

دلي والوتقف( كانت في محافظات ( سنة في التعليم )الحكومي واالٔٔ-ٙالمدارء االبتدائية امن الفئة العمرية )
( وعل  التوالي، ٔ.2٘( والنجف )2ٙ( وكرببلء )٘.2ٙ( والبارة )22( وب داد )ٔ.22( واي تقار )٘.22المثن  )

 (.ٔ.2ٕفي مقابل الك سجلت محافظة  االنبار اتقل معدالت االلتحا  الاافي لهاا العام بل ت )
شكل عام وتباينت في ( فقد انخفات المعدالت بٗٔ-ٕٔرية )اما االلتحا  بالمدارء المتوسطة امن الفئة العم

ي اتقل ( فيما كانت المحافظات )االنبار وكركوك وميسان( تحتو2.2ٙسجلت ب داد اعل  المعدالت ) إاالمحافظات 
( عل  التوالي. اما معدالت االلتحا  الاافي بالمدارء 2.ٔٗ، ٖ.ٔٗ، ٖ.2ٕكانت ) إامعدالت االلتحا  الاافي 

( ٙ.ٖٗ( فقد انخفات المعدالت عموما في جميع المحافظات وتراوحت بين )2ٔ-٘ٔدية امن الفئة العمرية )االعدا
 ( في محافظة االنبار ودي االدن  وكما مبين في الشكل ادنال، ٖ.2ٔ) في محافظة ب داد ودي االعل  مقابل

 
 (80شكل )

ووقؾ(  فً المدارس االبتدابٌة والمتوسطة التباٌن المكانً فً معدالت االلتحاق الصافً ) حكومً واهلً  
 8106/8107حسب المحافظات للعام الدراسً بواالعدادٌة والثانوٌة 
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جدول (32) 

التباين المكاني في معدالت اإللتحاق الصافي ( حكومي وأهلي ووقف) بحسب المحافظات 
والجنس والمرحلة للعام الدراسي 2016/2017

المحافظات

ثانوي بعمر (17-12 )اعدادية بعمر (17-15 )متوسطة بعمر (14-12)ابتدائي بعمر (6-11)

ور
ذك

ث
انا

وع
جم

لم
ا

ور
ذك

ث
انا

وع
جم

لم
ا

ور
ذك

ث
انا

وع
جم

لم
ا

ور
ذك

ث
انا

وع
جم

لم
ا

- - - - - - - - - -  -- نينوى

919391.6554951.7292125594552.2صالح الدين

928890424141.3242926.3454243.7كركوك

898687.5566057.8313633.4625860.2ديالى

999597686867.7313834.6696466.3بغداد

737172.1312829.3181717.3373134األنبار

968288.9605256.1343534.5675460.4بابل

979596535654.5273430.6595758.3كربالء

979395.1465655.5273631.2645961.3النجف

968087.8615859.4293531.6685963.6القادسية

999697.5464444.7252625.7564550.6المثنى

988591.5484446.2242524.5554349.2واسط

989697.1544951.3312829.6645057.5ذي قار

969093.3463841.7202120.2523844.6ميسان

989596.5615959.8272928.2675560.8البصرة

959092.9565455.1283129.6615357.4العراق

ب .  األبنية التعليمية لمرحلة رياض األطفال ومرحلة التعليم اإلبتدائي والمتوسطة والثانوية

مـــن مالحظـــة الجـــدول أدناه يتبين ان أعلى عدد ألبنية رياض األطفال ســـجل في محافظـــة بغداد 330 ومحافظة 
البصـــرة 136 ، وأقـــل عـــدد مـــن االبنية فـــي محافظتي األنبـــار 16 والمثنى 24 .  امـــا ما يتعلق باالبنية المدرســـية 
للمرحلـــة االبتدائيـــة فســـجل أعلـــى عـــدد ايضا فـــي محافظة وبلـــغ 524 مدرســـة ابتدائيـــة، في حيـــن ان محافظة 

كركـــوك تحتـــوي على أقل عـــدد من المـــدارس اإلبتدائية  وهو  64 مدرســـة .

وتشـــير اإلحصـــاءات التربويـــة لألبنية المدرســـية فـــي المرحلة المتوســـطة واإلعداديـــة ان محافظة بغـــداد يوجد 
فيهـــا أعلـــى عـــدد من هـــذه المـــدارس 1334 بينما أقـــل المحافظات هي المثنى وبعدد 152 مدرســـة متوســـطة 

وثانويـــة وكمـــا مبين في الجـــدول (33).
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

جدول (33)

التباين المكاني في عدد األبنية القياسي والفعلي والفجوة في عدد األبنية في مراحل رياض األطفال  
والمدارس االبتدائية  والمتوسطة والثانوية بحسب المحافظات لعام 2016

المحافظة

المدارس المتوسطة والثانويةالمدارس االبتدائيةرياض االطفال
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 - -771 - -1543 - -1481نينوى

331 6359454166264598331كركوك

137-64950599676136540338475ديالى

  70216686731304427366األنبار

323833029083373524284916871334353بغداد

8187774185229455842638640بابل

4845343150423826625224111كربالء

5-54748499570218352285290واسط

329 63244588658356302329صالح الدين

32-58553532609284325305337النجف

36-51266446534191343267303الديوانية

3232429933611122516815216المثنى

161-83247785867366501433594ذي قار

4423340946119626523019139ميسان

47-115813610221206472734603650البصرة

130391071119681358337549829679149531838المجموع

يبيـــن الشـــكل أدنـــاه النقص أو الفجـــوة في عدد األبنية والتـــي من الواجب إضافتهـــا إلى األبنية الحاليـــة للوصول إلى 
عـــدد األبنية القياســـي وحســـب معيار الســـكان  في مرحلة ريـــاض األطفال ومرحلة الدراســـة األبتدائية والمتوســـطة 
والثانويـــة إذ يجـــب توفيـــر 2908 بنايـــة لخدمة ريـــاض االطفال و 2849 مدرســـة ابتدائية، و 353 مدرســـة متوســـطة 
وثانويـــة فـــي محافظـــة بغداد فقد ســـجلت المحافظة أعلـــى عدد للنقص فـــي االبنية لهذه المراحل، فـــي حين يوجد 
فائـــض فـــي األبنيـــة المتوســـطة والثانوية  حســـب المعيار المعتمد لعدد الســـكان في ســـت محافظـــات وكما مبين 

الشكل.  في 
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

شكل (22) 

التباين المكاني في النقص في عدد األبنية في خدمة رياض االطفال والمدارس االبتدائية 
والمتوسطة والثانوية بحسب المحافظات لعام 2016

167 
 

 ٔٔ ٕٔٗ ٕٕ٘ ٕٙٙ 2ٖٕ ٗٓ٘ ٖٔٗ ٖ٘ 2ٗٗ كربالء
 ٘- 2ٕٓ 2ٕ٘ ٕٖ٘ 2ٕٔ 2ٓ٘ 22ٗ 2ٗ 2ٗ٘ واسط

 2ٕٖ   2ٕٖ ٕٖٓ ٖٙ٘ 2٘ٙ 22٘ ٗٗ ٕٖٙ صالح الدٌن
 ٕٖ- 2ٖٖ ٖ٘ٓ ٕٖ٘ 2ٕٗ 2ٓٙ ٕٖ٘ ٖ٘ 2٘٘ النجؾ

 ٖٙ- ٖٖٓ 2ٕٙ ٖٖٗ 2ٔٔ ٖٗ٘ ٙٗٗ ٙٙ ٕٔ٘ الدٌوانٌة
 ٙٔ ٕ٘ٔ 2ٙٔ ٕٕ٘ ٔٔٔ ٖٖٙ 22ٕ ٕٗ ٖٕٖ المثنى
 ٔٙٔ- 2ٗ٘ ٖٖٗ ٔٓ٘ ٖٙٙ 2ٙ2 22٘ 2ٗ 2ٖٕ ذي قار
 2ٖ 2ٔٔ ٖٕٓ ٕ٘ٙ 2ٙٔ ٔٙٗ 2ٓٗ ٖٖ ٕٗٗ مٌسان
 2ٗ- ٓ٘ٙ ٖٓٙ 2ٖٗ 2ٕٗ ٕٙٓٔ ٕٕٓٔ ٖٙٔ 2٘ٔٔ البصرة
 0232 4953 6790 9289 3754 03523 00962 0170 03139 المجموع

 
 

واهول اله  عهدد بنيهة والتهي مهن الواجهب ااهافتها اله  االبنيهة الحاليهة للادنال النقص او الفجوة في عهدد األيبين الشكل 
 إابتدائيهة والمتوسهطة والثانويهة االبنية القياسي وحسب معيار السكان  في مرحلة رياا االطفهال ومرحلهة الدراسهة اال

( مدرسهة متوسهطة وثانويهة فهي ٖٖ٘( مدرسهة ابتدائيهة، و)2ٗ2ٕ( بناية لخدمة رياا االطفال و)2ٓ2ٕيجب توفير )
للههنقص فههي االبنيههة لهههال المراحههل، فههي حههين يوجههد فههائا فههي االبنيههة محافظههة ب ههداد فقههد سههجلت المحافظههة اعلهه  عههدد 

 محافظات وكما مبين في الشكل.  معيار المعتمد لعدد السكان في ستالمتوسطة والثانوية  حسب ال
 
( 88شكل )  

بنٌة فً خدمة رٌاض االطفال والمدارس االبتدابٌة باٌن المكانً فً النقص فً عدد األالت  
8106حسب المحافظات لعام بٌة والمتوسطة والثانو  

 
 

 
 مإشرات الصحة  8.  8

يتعهد الدستور العراتقي بتوفير الرعاية الاحية لكل العراتقيين ويستلزم الك تقديم خدمات الرعاية الاحية االساسية 
دم مإشرات تقطاع الاحة  أيؤتي  ا وتقليل عدد المرا  وفيمالتقليل نسبة الوفيات بين السكان واستئاال االمرا

 والتي تعكء مستوى الخدمات الاحية في المحافظات.

2 . 2 مؤشرات الصحة 

يتعهـــد الدســـتور العراقـــي بتوفير الرعايـــة الصحية لكل العراقيين ويســـتلزم ذلـــك تقديم خدمـــات الرعاية الصحية 
األساســـية لتقليـــل نســـبة الوفيـــات بيـــن الســـكان وإســـتئصال األمـــراض وتقليل عـــدد المرضـــى وفيمـــا يأتي أهم 

مؤشـــرات قطـــاع الصحة والتـــي تعكس مســـتوى الخدمـــات الصحية فـــي المحافظات.

أ .  معـــدل وفيـــات األطفال أقل من ســـنة واألطفال األقل من 5 ســـنة لكل (1000) مولـــود حي و وفيات األمهات 
لكل (100000) والدة حية

تشـــير البيانـــات واإلحصاءات لعـــام 2016 ان هناك تباينًا في مؤشـــر معدل وفيات األطفال األقل من الســـنة لكل 
1000 مولـــود بحســـب المحافظـــات اذ بلـــغ أعلى معدل فـــي محافظة ديإلـــى 24.4 لكل 1000 مولـــود حي لعام 
2016، ثـــم محافظـــة البصـــرة بمعـــدل 23.5 مولـــود ومحافظة النجـــف بمعدل 23 مولـــودًا، أما أقـــل معدل فقد 

ســـجل فـــي محافظة الســـليمانية في إقليم كردســـتان حيث بلـــغ 11.4 لـــكل 1000 مولود حي.

أمـــا مـــا يتعلـــق بمعـــدل وفيات األطفـــال دون ال 5 ســـنة فأعلـــى معدل ســـجل في محافظـــة ديإلـــى 32.1  لكل 
1000 مولـــود حـــي ثـــم بابـــل  28.2 ، وأقـــل المعـــدالت  كان فـــي محافظتـــي أربيـــل 13.6 ودهوك 15 فـــي إقليم 

. كردستان 

وتشـــير البيانـــات وكمـــا مبينة في الشـــكل أدناه أن األعلى في نســـبة وفيات األمهات كانت فـــي محافظة النجف 
ومحافظـــة البصـــرة إذ ســـجلت نســـبة (66.7) و(55.9) لـــكل (100000) والدة حيـــة وعلـــى التوالي، ثـــم محافظة 
كربـــالء (46.8)، أمـــا أقـــل المحافظـــات فكانـــت محافظـــة دهـــوك فـــي إقليـــم كردســـتان ونســـبتها  19.3  لـــكل 

(100000) والدة حيـــة.
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

شكل ( 23) 

التباين المكاني في معدالت الوفيات في العراق  لعام 2016حسب المحافظات

168 
 

وفٌات االمهات  ( مولود حً و0111سنة لكل ) 5معدل وفٌات االطفال اقل من سنة واالطفال االقل من   .أ
 -:( والدة حٌة011111لكل )

خ نايان دناك تب ٕٙٔٓواالحااءات لعام تشير البيانات   ٓٓٓٔفيات االطفال االتقل من السنة لكل في مإشر معدل و ا
، ثم ٕٙٔٓمولود حي لعام  ٓٓٓٔ( لكل ٗ.ٕٗسب المحافظات اا بلغ اعل  معدل في محافظة ديال  )بحمولود 

، أما اتقل معدل فقد سجل في محافظة اخ ( مولودٖٕ( مولود ومحافظة النجف بمعدل )٘.ٖٕمحافظة البارة بمعدل )
 مولود حي. ٓٓٓٔ( لكل ٗ.ٔٔحيت بلغ )السليمانية في اتقليم كردستان 

مولود  ٓٓٓٔ( لكل ٔ.ٕٖديال  ) سنة فؤعل  معدل سجل في محافظة ٘اما ما يتعل  بمعدل وفيات االطفال دون ال 
 ( في اتقليم كردستان .٘ٔ( وددوك )ٙ.ٖٔ(، واتقل المعدالت  كان في محافظتي اربيل )ٕ.2ٕثم بابل ) حي

محافظة النجف ومحافظة  شكل ادنال ان االعل  في نسبة وفيات االمهات كانت فيوتشير البيانات وكما مبينة في ال
(، 2.ٙٗ( والدة حية وعل  التوالي، ثم محافظة كرببلء )ٓٓٓٓٓٔ( لكل )2.٘٘( و)2.ٙٙسجلت نسبة ) إاالبارة 

 ية.( والدة حٓٓٓٓٓٔ( لكل )ٖ.2ٔاما اتقل المحافظات فكانت محافظة ددوك في اتقليم كردستان ونسبتها )
 
 
 ( 83شكل ) 

 حسب المحافظات8106التباٌن المكانً فً معدالت الوفٌات فً العراق  لعام 
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 الصحٌة للمستشفٌات الحكومٌة ومراكز الرعاٌة الصحٌة االولٌة  بنٌةاألعدد  .ب
اربيل( تحتوي اعل  عدد مهن المستشهفيات  تبين ان  المحافظات )ب داد، السليمانية، ٕٙٔٓان المإشرات الاحية لعام 

ل عدد من المستشفيات الحكومية ( وعل  التوالي، فيما كانت محافظة المثن  تحتوي اتقٕ٘، ٕٖ،2ٗالحكومية وعدددا )
( مستشفيات فقط. اما مراكز الرعاية الاحية االولية فؤن  دال المحافظات نفسها احتوت عل  اعل  ٗتحتوي عل  ) أا
( ٕٓ٘( وفهي ب هداد )2ٕٙ( وفهي اربيهل )2ٖٗكهان عهدد المراكهز فهي السهليمانية )إا كز الاحية االولية دد من المراع

( عل  ٕٙ( و)2ٙمركز، فيما كانت محافظتي كرببلء والمثن  االتقل في عدد مراكز الرعاية الاحية االولية وعدددا )
 التوالي.

 

ب . عدد األبنية الصحية للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية 

ان المؤشـــرات الصحيـــة لعـــام 2016 تبيـــن ان المحافظـــات (بغـــداد، الســـليمانية، أربيـــل) تحتـــوي أعلـــى عـــدد من 
المستشـــفيات الحكوميـــة وعددهـــا 48،32، 25 وعلـــى التوالـــي، فيمـــا كانت محافظـــة المثنى تحتـــوي أقل عدد 
مـــن المستشـــفيات الحكوميـــة أذ تحتوي على 4 مستشـــفيات فقط. أمـــا مراكز الرعاية الصحيـــة األولية فأن هذه 
المحافظـــات نفســـها أحتـــوت علـــى أعلى عـــدد من المراكـــز الصحية األوليـــة إذ كان عـــدد المراكز في الســـليمانية  
439 وفـــي اربيـــل 276 وفـــي بغـــداد 250 مركـــز، فيمـــا كانـــت محافظتي كربـــالء والمثنـــى األقل في عـــدد مراكز 

الرعايـــة الصحيـــة األولية وعددهـــا 69 و 62 علـــى التوالي.
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

جدول (34)

 التباين المكاني في عدد المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية الفعلي والقياسي والفجوة
بحسب المحافظات لعام 2016

المحافظة

مراكز الرعاية الصحية االولية المستشفيات الحكومية

العدد 
القياسي

العدد 
الفعلي

مقدار العجز او 
الفجوة

العدد 
مقدار العجز او العدد الفعليالقياسي

الفجوة

741559370181189نينوى

3172415512827كركوك

329231589860ديالى

3512231761760األنبار

15848110788250538بغداد

40172320012080بابل

248161186256كربالء

278191347262واسط

31112015412232صالح الدين

2913161438162النجف

258171258243القادسية

16412796910المثنى

4193220315845ذي قار

227151088424ميسان

561442282128154البصرة

16-251312125141دهوك

229-423210210439السليمانية

96-362511180276أربيل

744260484370826671041المجموع

والشـــكل االتـــي يبين عـــدد المستشـــفيات الحكومية المطلـــوب إضافته وعـــدد مراكز الرعايـــة الصحيـــة األولية إذ ان 
أعلـــى عـــدد مـــن المستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة الصحيـــة الواجـــب إضافته إلى العـــدد الفعلـــي لغرض تحقيـــق العدد 
المطلـــوب وبحســـب عـــدد الســـكان  هـــو فـــي محافظات (بغـــداد، ونينـــوى والبصـــرة) وأقل عـــدد واجـــب إضافته من 
المستشـــفيات الحكوميـــة في الســـليمانية وأربيـــل والمثنى، كما ان أقل عـــدد واجب إضافته للمراكـــز االولية هو في 

المثنى وميســـان.
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

3 التباين المكاني لمؤشرات البنى التحتية والخدمات بين المحافظات
3 .1 مياه الشرب:-

تشـــير األحصاءات لعام 2016 بأن النســـبة المئوية لألســـر المرتبطة بالشـــبكة العامة للماء قد بلغت 89.8 %، اي 
هنـــاك 10.2 % مـــن األســـر على مســـتوى العـــراق تعانـــي حرمانا في هذا المؤشـــر مســـجلة تقدمًا ايجابيـــًا مقارنة 

بالعام 2012 إذ بلغت نســـبة األســـر المحرومة 13.8 % .

وعلى مســـتوى المحافظات كانت أعلى نســـب األســـر والتي تســـتخدم الماء من الشـــبكة العامة في المحافظات 
(كركـــوك والنجـــف والبصـــرة واربيـــل وبغـــداد والديوانيـــة) وعلـــى التوالـــي إذ تجاوزت النســـبة أكثر مـــن 90 % من 
األســـر فـــي حيـــن ان محافظتـــي ذي قـــار والمثنـــى توجـــد فيهـــا أقل نســـب مـــن األســـر التي تســـتخدم المـــاء من 
الشـــبكة العامـــة 70.8 % و 78.8 % وعلـــى التوالي، أما على مســـتوى المصادر االخرى إلمـــدادات المياه فتتصدر 
محافظتـــي ذي قـــار  22 % وميســـان  18.4 النســـب األعلـــى من األســـر والتي تســـتخدم نهر أو ســـاقية أو قناة أو 

جـــدول كمصدر لماء الشـــرب. 

أمـــا مـــا يتعلق بنصيـــب الفرد مـــن الماء الصالح للشـــرب وبحســـب المعايير المســـتخدمة تعاني محافظـــات ديإلى 
والمثنـــى وبابـــل مـــن ان حصة نصيـــب الفرد من الميـــاه المجهزة الصالحة للشـــرب (لتر/ ليوم) هـــي أقل من الحصة 
الواجـــب توفرهـــا والتـــي تقدر ب 450 لتر في حين ان متوســـط نصيب الفـــرد من الماء المجهز فـــي محافظة أربيل 

هـــو أعلـــى من المعيـــار الواجب توفـــره وكما مبين في الجـــدول ادناه.

شكل (24)

التباين المكاني للنقص في عدد االمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية
بحسب المحافظات لعام 2016

171 
 

(84شكل )   
ولٌةألاالحكومٌة ومراكز الرعاٌة الصحٌة التباٌن المكانً للنقص فً عدد االمستشفٌات   

8106حافظات لعام حسب المب  
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 التباٌن المكانً لمإشرات البنى التحتٌة والخدمات بٌن المحافظات 3
 
 -مٌاه الشرب: 0. 3

%(، اي دناك 22.2المرتبطة بالشبكة العامة للماء تقد بل ت ) لؤلسربان النسبة المئوية  ٕٙٔٓتشير االحااءات لعام 
خ مقارنة %( من االسر عل  مستٕ.ٓٔ) خ ايجابيا  إا ٕٕٔٓلعام باوى العرا  تعاني حرمانا في داا المإشر مسجلة تقدما

 .%( 2.ٖٔبل ت نسبة االسر المحرومة )
وعل  مستوى المحافظات كانت اعل  نسب األسر والتي تستخدم الماء من الشبكة العامة في المحافظات )كركوك 

% من االسر في حين ان  2ٓتجاوزت النسبة اكثر من  إال  التوالي داد والديوانية( وعوالنجف والبارة واربيل وب 
 22.2%( و ) 2ٓ.2محافظتي اي تقار والمثن  توجد فيها اتقل نسب من االسر التي تستخدم الماء من الشبكة العامة )

ان %( وميسٕٕ%( وعل  التوالي، اما عل  مستوى الماادر االخرى المدادات الميال فتتادر محافظتي اي تقار )
 ( النسب االعل  من االسر والتي تستخدم نهر او ساتقية او تقناة او جدول كمادر لماء الشرب. ٗ.2ٔ)

حسب المعايير المستخدمة تعاني محافظات ديال  والمثن  وبابل باما ما يتعل  بنايب الفرد من الماء الاالح للشرب و
لحاة الواجب توفردا والتي / ليوم( دي اتقل من امن ان حاة نايب الفرد من الميال المجهزة الاالحة للشرب )لتر

لتر في حين ان  متوسط نايب الفرد من الماء المجهز في محافظة اربيل دو اعل  من المعيار الواجب  ٓ٘ٗب تقدر 
 توفرل وكما مبين في الجدول ادنال.

 
 

 (36)  جدول
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جدول  (35)

 التباين المكاني في النسبة المئوية من األسر المتصلة بشبكة إمدادات المياه ومتوسط نصيب الفرد من 
الماء الصالح للشرب على مستوى المحافظات لعام 2016

المحافظة

متوسط نصيب 
الفرد من 

المياه المجهزة 
الصالحة للشرب 

(لتر/ يوم)

الفجوة حسب 
معيار نصيب 
الفرد (450 
لتر/ يوم) 

% من األسر بحسب نوع شبكة إمدادات مياه الشرب
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3777382.815.5.6.9.20.1100.0دهوك

3539788.9.7.38.31.30.5100.0السليمانية

3549697.51.40.0.3.00.8100.0كركوك

13695.9.9.41.3.90.6100.0-586اربيل

-  --  - --  ---نينوى

28416681.2.54.29.14.10.9100.0ديالى

- - - - - - - --األنبار

3906095.4.20.0.71.72.0100.0بغداد

29615482.8.82.21.98.53.7100.0بابل

3925889.8.4.1.27.32.2100.0كربالء

3866480.7.1.42.33.912.6100.0واسط

4212984.94.6.7.98.20.7100.0صالح الدين

3846696.52.1.6.1.10.5100.0النجف

3886291.60.00.02.94.70.8100.0الديوانية

28916178.84.26.22.86.21.8100.0المثنى

4104070.83.0.13.422.00.7100.0ذي قار

4232780.8.10.0.018.40.7100.0ميسان 

450096.02.20.0.01.00.9100.0البصرة

3975389.81.6.62.14.21.7100.0العراق 
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2018
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الكهرباء
هنـــاك تباين فـــي نصيب الفرد من الكهرباء بالوحدات (ميكا واط.ساعة/ســـنة) بحســـب المحافظـــات لعام 2015 ، 
إذ بلـــغ أعلـــى معدل لنصيـــب الفرد في محافظـــة البصرة  2.75 ميكا واط.ساعة/ســـنة وأدنى نصيب للفرد ســـجل 

فـــي محافظـــة صالح الدين و بلـــغ 0.15 وتتباين باقـــي المحافظات فيما بينها بنســـب متقاربة.

واظهـــرت نتائـــج المســـح األجتماعي واالقتصادي لســـنة 2014 وجود انخفاض قليل بنســـبة األســـر المحرومة من 
االتصال بشـــبكة الكهرباء العامة عن مســـح عام 2012 بنســـبة 0.57 % إذ بلغت نســـبة األســـر التي ترتبط وحداتها 
الســـكنية بالشـــبكة العموميـــة 99.4 % فـــي حين كانـــت 99.3 % عـــام 2012. ولوحظ وجود تباين قليل نســـبيًا بين 
المحافظـــات إذ تصـــدرت الديوانيـــة أقل المحافظات في نســـبة األســـر المرتبطة بالشـــبكة العامـــة إذ ان الحرمان 
لألســـر لهذا المؤشـــر بنســـبة  5.9 %  تليها محافظة ذي قار بنســـبة حرمان 2.8 % من مجموع األســـر للمحافظة، 

وســـجلت محافظات كركوك، واســـط، كربالء البصرة، ميســـان عدم وجود نســـب حرمان تذكر لهذا المؤشـــر. 

جدول  (36)

التباين المكاني في نصيب الفرد من الكهرباء بحسب المحافظات (ميكا واط. ساعة/سنة) لعام 2015

المحافظة
نصيب الفرد من الكهرباء 

المباعة 
(ميكا واط. ساعة/سنة)

األسر المرتبطة بالشبكة 
العامة للكهرباء (%)

كمية الطاقة الكهربائية  
المجهزة  (ميكا واط/ ساعة)

201520142016سنة توفر البيانات

 -100 -نينوى

 1.16100كركوك

1.1299.3585ديالى

 -99.5- األنبار

1.7399.21559بغداد

1.2699.8518بابل

1.63100620كربالء

1.65100760واسط

0.1510004.8صالح الدين

1.599.6769النجف

1.3994.1418.7الديوانية

1.7699.5430المثنى

1.4797.2900ذي قار

1.84100550ميسان

2.751001758البصرة

-100-دهوك

-100-اربيل

-100-السليمانية

 1.3299.4العراق
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وسائل الصرف الصحي المستخدمة
تعـــد األســـرة محرومـــة إذا كان مســـكنها ليـــس متصال بحفـــرة إمتصاصيـــة وال بالشـــبكة العامة للصـــرف الصحي. 
تشـــير اإلحصائيات لعام 2016 إلى ان أعلى نســـبة للســـكان المخدومين بشـــبكة المجاري وســـيلة لتصريف المياه 
الثقيلـــة فـــي محافظـــات (الســـليمانية  90.7 ، وبغـــداد 79.7 ، وميســـان 66.9 ، والنجـــف 57) وهـــي أعلـــى مـــن 
المعـــدل العـــام للعراق وكمـــا مبين في الجدول ادناه، فيمـــا كانت أقل المحافظات هي دهـــوك وكركوك وديالى 

والمثنـــى فـــي حيـــن ان أقـــل من 10 % من ســـكان هـــذه المحافظـــات مخدومين بالشـــبكة العمومية .

امـــا إســـتخدام حوض التعفين الســـبتك تنـــك فأن أكثر من نصف الســـكان لـ 12 محافظة تســـتخدم هذه الوســـيلة 
لتصريـــف الميـــاه الثقيلـــة.  وتجدر اإلشـــارة إلـــى ان ما يقارب ربع عدد األســـر فـــي محافظة المثنى يتم إســـتخدام 
المجـــرى المغطـــى 24 % ، فـــي حيـــن ان 20 % مـــن األســـر فـــي محافظـــة ميســـان تعاني مـــن إســـتخدام المجرى 

المكشـــوف للتخلـــص من الميـــاه الثقيلة.

جدول  (38)

 التباين المكاني في نسبة األسر بحسب نوع وسلة الصرف الصحي في المحافظات لعام 2016

الشبكة المحافظة
العمومية

حوض تعفين 
مجرى مجرى مغطى(سبتك تنك)

المجموعاخرىمكشوف

3.796.1.0.20.0100.0دهوك

90.73.64.11.0.5100.0السليمانية

4.895.1.10.00.0100.0كركوك

14.284.3.9.60.0100.0اربيل

------نينوى

8.379.51.110.7.5100.0ديالى

------األنبار

79.718.11.6.60.0100.0بغداد

14.477.75.02.90.0100.0بابل

37.155.12.32.43.2100.0كربالء

17.960.913.67.0.6100.0واسط

18.566.610.2.54.1100.0صالح الدين

57.035.04.53.60.0100.0النجف

16.865.08.06.93.3100.0الديوانية

9.760.024.06.1.2100.0المثنى

22.662.712.42.2.0100.0ذي قار

66.97.43.620.41.7100.0ميسان

33.059.64.02.9.5100.0البصرة

45.447.04.22.8.6100.0العراق
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شبكات األمطار
ان 57 % مـــن ســـكان الحضـــر فـــي العراق لعـــام 2016 ال تتوفر لهم خدمة لالرتباط بشـــبكة مياه األمطـــار، وتتباين 
المحافظـــات فـــي هـــذا المؤشـــر اذ ان أعلى المحافظـــات حرمانًا من حيث عـــدم توفر هذه الخدمة لســـكان الحضر 
هـــي محافظـــات بابل 95 % والديوانيـــة 83 % ودهوك 82 % ، وأقل المحافظات حرمانًا هي محافظة ميســـان إذ 
ان 3 % فقـــط مـــن ســـكان الحضر فـــي المحافظة ال تتوفـــر لهم هذه الخدمة تليها محافظة الســـليمانية وبنســـبة  

10 % مـــن ســـكانها وكما مبين في الشـــكل ادناه.

خدمة جمع النفايات
اظهـــرت نتائـــج إحصـــاءات البيئة لعام 2016 ان 43 % من ســـكان العراق ال تتوفر لهم خدمة جمـــع النفايات وتباين 
توفـــر هـــذه الخدمـــة بشـــكل كبير بين الحضـــر والريف إذ ان 22.3 % من ســـكان الحضـــر ال تتوفر لهـــم الخدمة فيما 

كانت نســـبة الريف جـــدا مرتفعة وتبلغ 90.5 % من الســـكان.

وعنـــد المقارنـــة بين المحافظـــات تبين ان أكثر من 80 % من ســـكان محافظات إقليم كردســـتان ومحافظة بغداد 
تتوفـــر لهـــم خدمـــة جمع النفايات وكما مبين في الشـــكل ادنـــاه في حين ان أكثر من نصف ســـكان محافظات بابل 
وصـــالح الديـــن وديالـــى والمثنـــى ال تتوفر للســـكان خدمة جمـــع النفايات إذ تراوح النســـبة بين 53 % من الســـكان 

و73 % من ســـكان هذه المحافظات.

شكل (25)

التباين المكاني في نسبة السكان المخدومين (الحضر) بخدمة شبكات األمطار ونسبة الفجوة في الخدمة 
بحسب المحافظات لعام 2016
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شكل (26)

 التباين المكاني في نسبة السكان المخدومين  بخدمة جمع النفايات ونسبة الفجوة في الخدمة
 بحسب المحافظات لعام 2016

8888
.7

8787
.1

8484
.5

8282

74 74 69 68 66

58 57
 

57 51 4848

3939 33 27

11
.3

12
.9

15
.5

18
.1

25
.8

25
.9

3030
.7

32 3333
.8

41
..6

43
 

43
 

42
..99

49
.2

52

61 67 73

0

20

40

60

80

100

ا   ن بخدم  جم    نفٌا     جوة   خدم       سكان   مخدوٌم

4 . التباين المكاني لمؤشرات اإلستقطاب للقطاع الصناعي

يعـــد القطـــاع الصناعـــي من القطاعـــات المؤثرة في دفع مســـيرة التنميـــة االقتصادية وتحقيق تنمية مســـتدامة 
قابلـــة لإلســـتمرار فـــي المـــدى الطويـــل إضافة إلـــى مقـــدرة أكبر فـــي اســـتيعاب التقلبـــات االقتصاديـــة المحلية 

واإلقليميـــة والعالميـــة ممـــا يجعـــل االقتصاد أقل هشاشـــة وأكثـــر متانة فـــي مواجهتها .

تحليل مؤشرات الميزة النسبية للقطاع الصناعي مكانيًا
مـــن خالل أســـتخدام معيـــار معامل الموقع لســـنة 2015 الذي تم اإلعتمـــاد فيه على آخر تصنيـــف صناعي والذي 
يضـــم 24 نشـــاط صناعي فان نتائـــج التحليل اظهرت أن محافظة بغداد أســـتقطبت المشـــاريع الصناعية في جميع 
االنشـــطة الصناعيـــة وهـــذا يعكـــس ظاهرة التركـــز الصناعـــي لهـــذه المحافظة والتـــي تمتعت بمعامـــالت موقع 

مختلفـــة اجتذبـــت كل الصناعات وبفروعهـــا المختلفة عدا صناعتـــي التعدين والورق.

امـــا محافظـــات النجف وبابل والبصرة وكربالء وواســـط والديوانية والمثنى فقد اجتذبت مشـــاريع بأغلبية الفروع 
الصناعيـــة وتباينت معامالت الموقع بين هذه المحافظـــات ولمختلف الصناعات.

ففـــي حيـــن اجتذبـــت محافظـــات ديالى وكركـــوك وذي قار وميســـان مـــا بين 7-11مـــن االنشـــطة الصناعية، فقد 
تباينـــت معامـــالت الموقـــع بين هـــذه المحافظـــات ولمختلف الفـــروع الصناعية.

أمـــا علـــى مســـتوى الصناعـــات فقـــد توزعت الصناعـــات الغذائيـــة والمالبـــس وفحم الكـــوك واالنشـــائية واالثاث 
واالنشـــائية فـــي المحافظات كافـــة واعتبرت من الصناعات االنتشـــارية وذلـــك لتوفر موادها االوليـــة إضافة إلى 

الطلـــب المتزايـــد عليهـــا والذي يتطلب نشـــرها في مناطـــق متعددة.

امـــا صناعة المشـــروبات والمنســـوجات والخشـــب والمعـــادن فقد تركزت فـــي غالبية المحافظات وســـجلت أعلى 
معامل موقع لها في محافظتي كركوك بلغ 6.32 بالنســـبة للمشـــروبات وواســـط 4.58 للمنســـوجات وبابل 3.3 
للخشـــب وكربـــالء 1.60 لمنتجـــات المعادن، امـــا صناعة التبغ والـــورق فقد تركزت في محافظتـــي بغداد وكركوك 
فقـــط. وأخيـــرًا بالنســـبة للصناعـــات األخرى فقـــد تركزت في محافظـــات متعـــددة وتباينت معامـــالت الموقع لها 

مـــن محافظة ألخرى.
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خارطة (1)  

محاور التنمية الحضرية في العراق

5 . تفعيل االدارة الحضرية وتنظيم المدن في المحافظات

تعانـــي المـــدن العراقيـــة اجمـــاال من ظاهـــرة ضعـــف اإلدارة الحضرية وعـــدم مواكبتهـــا للمســـتجدات الحديثة في 
ادارة المدينـــة وخاصـــة فيما يتعلق بالتقانـــات الحديثة وتنفيذ المخططات االساســـية، وتنميـــة البدائل التنموية، 
حيـــث يعتمـــد اختيـــار المـــدن للتنميـــة الحضريـــة المســـتقبلية علـــى محـــاور النقـــل واالمكانـــات التنمويـــة والمزايا 
النســـبية للمحافظـــات الزراعيـــة والصناعية والســـياحية والتي يتم على اساســـها تحديد العقـــد التنموية الحضرية 
ومراكز االســـتقطاب لـــكل محافظة. وبيان عالقتهـــا بالمحافظات المجـــاورة لتحقيق التنميـــة الحضرية اإلقليمية 
والوطنيـــة ضمـــن فئـــات متعددة تضـــم كل فئة المحافظـــات المتجـــاورة أو المتشـــابهة في خصائصهـــا والخرائط 

ادنـــاه توضـــح البدائل التنمويـــة للمدن ومحـــاور التنمية.

 تنفيذ المخططات االساسية للمدن
ما زال تنفيذ المخططات االساســـية للمدن دون مســـتوى الطموح لما يعترضه من مشـــاكل تتعلق بســـرعة نمو 
بعـــض المـــدن وعـــدم امكانية الســـيطرة عليها، وخاصـــة فيما يتعلق بسياســـة توزيـــع االراضي التـــي ال تخضع إلى 
معاييـــر تخطيطيـــة مـــا ينعكس على كفـــاءة تخصيص االراضـــي وعدم التوافق مـــع االســـتعماالت االخرى وخاصة 

المناطـــق المفتوحة والخضراء.

فـــي معظـــم المـــدن العراقية مازالت مشـــاكل البنى التحتية االساســـية إذ يتم توزيع االراضـــي دون خدمات البنى 
االرتكازيـــة مـــا يضـــع االدارة الحضريـــة للمدينـــة فـــي موقـــف تراكم االخفاقـــات نتيجة لعـــدم القدرة علـــى مواكبة 
توفيـــر هـــذه الخدمـــات مع تخصيـــص االراضي لألغـــراض الســـكنية، لذلك تظهر الكثيـــر من المناطق الســـكنية في 
فتـــرات زمنيـــة متالحقـــة ال تتوفر فيهـــا أدني المســـتلزمات من خدمـــات الماء والكهربـــاء والصرف الصحـــي ...الخ. 
عـــالوة علـــى قلـــة وربمـــا انعـــدام التخصيصـــات المالية وعـــدم امكانية تنفيـــذ االســـتعمال المخصص لهـــا كتوفير 

الخدمـــات العامة (المـــدارس، المراكـــز الصحية، المستشـــفيات ..... الخ).
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أهمية انشاء مراكز حضرية جديدة 
يمكـــن اقتـــراح مراكـــز مدنيـــة جديـــدة لتقليـــل الضغط الشـــديد علـــى بعض المناطـــق التنمويـــة في مدينـــة بغداد 

ومنهـــا منطقـــة االعمـــال المركزية فـــي وســـط  المدينة .

يمتـــد الموقـــع فـــي المنطقـــة المحصـــورة بين محطة شـــرقي بغـــداد للســـكك الحديد وشـــارع فلســـطين وتضم 
المربـــع االمنـــي لـــوزارات الداخلية والدفـــاع ومجموعـــة الدوائر والمؤسســـات لوزارات العـــدل ، الشـــباب ، النقل ، 
المـــوارد المائيـــة ، حقـــوق االنســـان ) ، ويشـــغل هـــذا المركز موقعـــا متميزا وســـط مدينة بغداد لذلـــك فأن قيمة 
االرض فيـــه عاليـــة ويمكـــن تنفيذه عن طريق االســـتثمار وبما يشـــابه المراكز المدنيـــة في العالم مثـــل البوليفارد 
فـــي عمـــان – االردن والســـويليدر في بيروت وشـــنغهاي في الصيـــن.  ويمكن تنفيذ شـــبكة النقـــل والمترو للربط 

بيـــن الفعاليـــات المختلفة فـــي هذا المركـــز من عائدات االســـتثمار  .

خارطة (2)  

موقع المركز المدني المقترح

تلكؤ تنفيذ المخططات األساسية للمدن
ما زال تنفيذ المخططات االساســـية للمدن دون مســـتوى الطموح لما يعترضه من مشـــاكل تتعلق بســـرعة نمو 
بعـــض المـــدن وعـــدم إمكانية الســـيطرة عليها، وخاصـــة فيما يتعلق بسياســـة توزيـــع االراضي التـــي ال تخضع إلى 
معاييـــر تخطيطية ممـــا ينعكس على كفاءة تخصيـــص األراضي وعدم التوافق مع االســـتعماالت االخرى وبخاصة 

المناطـــق المفتوحة والخضراء.

وتعانـــي معظـــم المـــدن العراقيـــة من مشـــاكل تدهور مســـتوى البنـــى التحتية االساســـية إذ يتم توزيـــع االراضي 
دون خدمـــات البنـــى االرتكازيـــة مـــا يضـــع االدارة الحضريـــة للمدينـــة فـــي موقـــف تراكـــم االخفاقات نتيجـــة لعدم 

القـــدرة علـــى مواكبـــة توفيـــر هـــذه الخدمات مـــع تخصيص االراضـــي لألغراض الســـكنية
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ضعف تنظيم إستعماالت االرض للمدن المحررة
بحســـب االحصـــاءات الحديثـــة تعانـــي 96 مدينـــة فـــي 7 محافظات مـــن اثـــار الدمار والحـــرب ومن ظهور التوســـع 
العشـــوائي إذ شـــمل التدمير (الدور الســـكنية والبنى التحتية االساســـية والخدمات والخدمات العامة والمرافق 
االقتصاديـــة ) وهـــذا  أدى إلـــى خلـــق عدم التنظيـــم في اســـتعماالت االرض ما يتطلـــب الرجوع إلـــى المخططات 

االساســـية وتحديثهـــا لغرض اعـــادة االعمار.

وكنمـــوذج لهـــذه المـــدن يتم حاليا تحديث التصميم االساســـي لمدينة الرمادي والتي تشـــكل نســـبة االضرار فيها 
80 % والعمـــل بالتعـــاون مـــع منظمـــة الهابيتايـــت ضمـــن برنامـــج تنميـــة المناطـــق المحليـــة، إذ تم اختيـــار مدينة 
الرمـــادي النهـــا واحـــدة مـــن المدن األكثر تضـــرر من النزاع لتكـــون نموذجا للتعامـــل مع الحـــاالت المماثلة ويهدف 
المشـــروع إلـــى اعتماد مبـــدأ التخطيط المشـــترك إلعادة التأهيـــل الحضري والتنميـــة للمدينة وتلبيـــة االحتياجات 
ذات االولويـــة مـــن خـــالل المشـــاورات الراميـــة إلى مســـاعدة الســـلطات المحليـــة إلعتمـــاد اســـتراتيجيات فعالة 

إلعـــادة البناء بشـــكل افضل.

خارطة (3)  

مشاريع الخدمات العامة في مدينة الرمادي عام 2018

177 
 

% 2ٓوكنمواج لهال المدن يتم حاليا تحديت التاميم االساسي لمدينة الرمادي والتي تشكل نسبة االارار فيها 
تيار مدينة الرمادي النها واحدة تم اخ إارنامج تنمية المناط  المحلية، والعمل بالتعاون مع منظمة الهابيتايت امن ب

أ ة ويهدف المشروع ال  اعتماد مبدمن المدن االكثر تارر من النزاع لتكون نمواجا للتعامل مع الحاالت المماثل
عادة التؤديل الحاري والتنمية للمدينة وتلبية االحتياجات اات االولوية من خبلل المشاورات التخطيط المشترك إل

 عادة البناء بشكل افال.د استراتيجيات فعالة إلعتماالسلطات المحلية إلية ال  مساعدة الرام
 

 (3خارطة ) 
 8102ة فً مدٌنة الرمادي عام مشارٌع الخدمات العام 
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التحديات واالولويات التنموية
1.  التحديات

يمكـــن تقســـيم المحافظات، بحســـب األولويات التنمويـــة المترتبة على وفـــق االوضاع التي تمر بهـــا ، إلى فئتين 
تشـــمل الفئـــة االولـــى محافظـــات (كركوك، صـــالح الدين، األنبـــار، نينوى، ديالـــى) والتي عانت من مشـــاكل أمنية، 
امـــا الفئـــة الثانيـــة فتشـــمل المحافظـــات االخـــرى، ويبين الجـــدول ادناه أهـــم التحديـــات التي تواجـــه المحافظات 

يأتي:- وكما 

التحديات المحافظات

 الفئة االولى من 
المحافظات

(كركوك، صالح الدين، 
األنبار، نينوى، ديالى)  

(أهــم التحديــات هــو تغيــر الهويــة االقتصاديــة لهــذه المحافظــات، وبالتالــي ينبغــي صياغــة • 
هــدف ووســائل تحقيــق لهــذا الهــدف تتنــاول هــذا التحــدي.  مثــًال : دمــرت البنيــة القاعــدة 
الصناعيــة فــي  محافظــة صــالح الديــن مــا يقتضــي دعــم عمليــة تحولهــا إلــى محافظــة زراعيــة 
تســتفيد مــن الميــزات النســبية المرتبطــة بهــذا القطــاع فــي هــذه المحافظــة .  وهكــذا الحــال 

مــع المحافظــات األخــرى. 
ــم يعــودوا إلــى مناطقهــم ويســكن اغلبهــم فــي •  ــن ل مشــكلة النازحيــن والمهجريــن وهــم الذي

مخيمــات وظروفهــم المعيشــية صعبــة وهــم بحاجــة إلــى اهتمــام كبيــر لحيــن الرجــوع إلــى مــكان 
الســكن إذ تعرضــت مناطقهــم إلــى الدمــار بســبب اإلرهــاب والعمليــات العســكرية والذيــن هــم 

بحاجــة إلــى توفيــر الخدمــات. 
 انهيــار البنــى التحتيــة وتوقــف المشــاريع وتدنــي الوضــع االقتصــادي بســبب الظــروف المشــار • 

اليهــا أعــاله. 
مشكلة التفكك المجتمعي والصراعات العشائرية السياسية.• 
البطالــة •  المحافظــة وارتفــاع معــدالت  الزراعــي والحيوانــي والصناعــي فــي  االنتــاج  تدهــور 

الفقــر. ومســتوى 

الفئة الثانية من 
المحافظات

(المحافظات االخرى)

اتخــاذ •  مــن  تحــد  والتــي  المحليــة  لــإلدارات  الممنوحــة  والماليــة  االداريــة  الصالحيــات  قلــة 
القــرارات. 

نقــص التشــريعات ذات الصلــة بتنظيــم النشــاط االقتصــادي وتــردي بيئــة االســتثماري، وضعــف • 
دور القطــاع الخــاص. 

عــدم كفايــة الحصــة المائيــة لبعــض المحافظــات الجنوبيــة ممــا ينعكــس ســلبًا علــى تلبيــة • 
الزراعــي واالســتعماالت األخــرى مــن الميــاه. حاجــات الســكان والقطــاع 

الفئتين من المحافظات

عــــــــدم وجــود المخططــات األساســية للمســتقرات الريفيــة مــا ينعكــس علـــــــى اإلســتخدام • 
العشــوائي لألراضــي التــي هــي فــي الغالــب اراضــي زراعيــة.

تفاقــم ظاهــرة التلــوث بأنواعــه كافــة نتيجــة لوجــود المشــاريع النفطيــة ومخلفــات الحــروب • 
وخاصــة فــي محافظــات البصــرة و واســط وكركــوك و صــالح الدين.وكذلــك اإلســتخدام الكثيــف 

للمولــدات الكهربائيــة (األهليــة) داخــل المحــالت واالحيــاء الســكنية للمــدن.
عـــــــــدم االســتغالل الكفــؤ لألراضــي الزراعيــة إذ هنــاك أكثــر مـــــــن %70 مــن االراضــي الصالحــة • 

للزراعــة لــم تســتغل، وكذلــك عـــــــدم االهتمــام بقطــاع زراعــه النخيــل فــي محافظــة البصــرة 
التـــــــي تراجعــت كثيــرا إذ أصبــح ترتيــب المحافظــة فــي المســتوى الرابــع بعــد ان كان االول علــى 

نطــاق العــراق.
اســتمرار ظاهــرة الهجــرة العكســية مــــــن المدينــة إلــى الريــف لعــدم وجــود اراضي ســكنية كافية • 

ــا أدى إلــى تجريــف االراضــي الزراعيــة وتحويلهــا إلــى اراضــي ســكنية غيــر شــرعية وكذلــك  ممــــ
هنــاك هجــــــرة مــــــن المحافظــات المجــاورة وخصوصــا ســكان الريــف فيهــا للحصول علـــــــى فرص 

عمــل فـــــــي محافظــة البصــرة مــا ســبب اختــالل فــــي التــوازن الســكاني للمدينــة.
ــي المناطــق الريفيــة وتركــز الفقــر فيهــا مــع صعوبــة •  ــدني مســتويات الدخــل والخدمــات فـــ تــــ

وعــــــــدم اقتصاديــة ايصــال الخدمــات األساســية كالتربيــة والصحــة اليهــا وخاصــه تلــك التــي يقــل 
ســكانها عــن 300-200 نســمة.

ضعف الربط العرضي والطولي بشبكات النقل بالطرق والمنافذ الحدودية.• 
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2. االولويات التنموية 

ترتبـــط االهداف التنمويـــة باالحتياجات والمتطلبات لتقليـــل الفجوات للقطاعات المختلفة وعلى مســـتوى أصغر 
الوحـــدات إداريـــة وفيما يأتي اهم  االهداف التنموية  ووســـائل تحقيـــق هذه االهداف

االولويات التنمويةالمحافظات

المحافظات غير 
المتضررة من العمليات 

االرهابية

1. االهتمــام بالخدمــات االجتماعيــة والبنــى التحتيــة وفــق االحتياجــات الملحــة لــكل محافظــة 
واعطاؤهــا االولويــة. 

2.  تأهيل وتطوير شبكة النقل وانظمة الطرق بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة:

3.  تحفيــز القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي المناطــق األقــل نمــوا مــن خــالل انتهــاج سياســات 
محــددة تعمــل علــى توفيــر بيئــة اعمــال محفــزة. 

4.  تنفيــذ المشــاريع ذات النفــع العــام والتــي تشــترك بهــا المحافظــة مــع المحافظــات األخــرى 
لدعــم اقتصــاد المحافظــات.

5.  اســتعمال أســاليب الــري الحديثــة  (الــري بالــرش، الــري بالتنقيــط وإســتخدام قنــوات الــري 
المبطنــة والمعلقــة)، واالهتمــام بشــبكات الــري والبــزل القديمــة وأدامتهــا لترشــيد إســتخدام 

الميــاه.

6.  تفعيل النشاط السياحي واستثمار االمكانات المتاحة في المحافظات من خالل:

  ·اســـتثمار المناطـــق التراثيـــة والتاريخيـــة بإقامـــة القـــرى الســـياحية المحمية، فضًال عـــن إقامة 
واألعيـــاد  منهـــا بالســـفرات  االســـتفادة  يمكـــن  بمـــا  الســـياحية  والكازينوهـــات  المطاعـــم 

االجتماعيـــة. والمناســـبات 

  ·االســتفادة القصــوى مــن مناطــق االهــوار للجــذب الســياحي المحلــي والخارجــي، واالرتقــاء بهــا 
وبمــا يتالئــم مــع واعتبارهــا محميــة طبيعيــة وضمــن التــراث العالمــي.

ــات التنمويــة كمرحلــة اولــى، تبعــًا للميــزة النســبية  7.  توجيــه االســتثمارات حيــث تتوفــر االمكان
لــكل محافظــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

 ·أقامــه صناعــات غذائيــة فــي المناطــق الريفيــة حيــث تتوفــر فيهــا اإلمكانــات الماديــة والبشــرية 
وااليــدي  األســواق.  ووجــود  النباتيــة والحيوانيــة  والمنتجــات  الكافيــة  المســاحات  توفــر  مــن 

العاملــة.

 ·أنشــاء مصانــع تجهيــز االغذيــة الزراعيــة وخصخصــة مصانــع البالســتك، ومصنــع االســمنت فــي 
ــة.  الزعفراني

  ·البــدء بتطويــر وتأهيــل الصناعــات القائمــة المتلكئــة او المتوقفــة عــن العمــل (مثــل معمــل 
الصناعــات النســيجية فــي الحلــة ومصنــع المنتجــات الكيمياويــة فــي الســدة ومصنــع االســمنت 

فــي الســدة ومصنعــي الســيارات والمكائــن والمعــدات فــي اإلســكندرية.

 ·استكمال مصنع للمنتجات البتروكيمياوية في منطقة جرف النصر.

المزروعــات،  البالســتيكية لتغطيــة  االغطيــة  (مثــل  الزراعيــة  للمســتلزمات  مصنــع    ·إقامــة 
والتنقيــط بالــرش  الحديــث  الــري  ومســتلزمات 

ــل االســتراتيجية التــي تدخــل بشــكل مباشــر فــي غــذاء االنســان  ــى زراعــة المحاصي ــز عل 8.  التركي
ــرز والــذرة والمحاصيــل الصناعيــة والتــي تعــد مــواد أوليــة للعديــد مــن  كالقمــح والشــعير وال

الصناعــات. 

9.  تصنيــع اآلالت والمكائــن والمعــدات الزراعيــة لتلبيــة الطلــب المحلــي المتزايــد والمرافــق 
للتوســع فــي االنتــاج الزراعــي.

10.  معالجــة مشــكلة التصــــحر وقلــة الغطــاء النباتــي وزيــادة ملوحة المســطحات المائية والتوجه 
االســتثماري نحــو فعاليــات وانشــطة متنوعــة تتالءم والبيئــة الصحراوية.

11.  تشــريع القوانيــن وتعديــل النافــذة منهــا والتــي يمكــن مــن خاللهــا اســتحصال ايــرادات الدوائــر 
القطاعيــة واالســتفادة منهــا فــي عمليــة التنميــة المحليــة.
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االولويات التنمويةالمحافظات

المحافظات المتضررة 
من العمليات االرهابية:

1.اعمــار المناطــق المحــررة بســبب االضــرار الناجمــة عــن العمليــات االرهابيــة والتــي اثــرت فــي 
البنــى التحتيــة. 

2. اعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم السكنية. 
3.  معالجة المشاكل االجتماعية ورفع شعار السلم المجتمعي.
4. المشاركة مع القطاع الخاص في انجاز المشاريع المتوقفة. 

5.  إعــادة تأهيــل المشــاريع الصناعيــة والخدميــة فــي هــذه المحافظــات (مصفــى كركــوك، ســد 
الخاصــة).

6. اســتغالل طريــق الحــج البــري فــي محافظــة األنبــار ليكــون محــورا تنمويــا يختــرق الصحــراء 
وبعــرض 5 كــم علــى جانبــي الطريــق لنشــر مجمعــات ريفيــة مخططــة لتنميــة الزراعــة والتنميــة 
الصحراويــة لتشــجيع زراعــة الحبــوب والمحاصيــل الزراعيــة وتنميــة الثــروة الحيوانيــة إلعــادة 

ــوازن الســكاني فــي المحافظــة.  الت
7. تفعيــل مشــروع ارواء الصحــراء الغربيــة ابتــداء مــن مدينــة المحمــدي باتجــاه قضــاء الرطبــة 
(الوليــد) ليكــون محــورا تنمويــا اخــر فــي الصحــراء الغربيــة مــن خــالل زيــادة الطاقــة االنتاجيــة 
للمشــروع واســتثمار االراضــي المعبــدة خصوصــا انــه قريــب مــن الطريــق االســتراتيجي الدولــي 

الــذي يربــط طــرق العــراق بالــدول المجــاورة.
8.  اســتغالل ميــاه بحيــرة ســد حديثــة كمشــاريع اروائيــة فــي إقليــم الصحــراء الغربيــة لزيــادة 
الرقعــة الزراعيــة ولزراعــة المحاصيــل االخــرى (حنطــه – شــعير) فــي خطــة لالكتفــاء الذاتــي 

وتصديــر الحبــوب) ويمكــن ان تكــون محــاور نمــو صغيــره باتجــاه الصحــراء.
9.  اعتمــاد مشــروع غــاز عــكاز كقطــب نمــو الســتحداث صناعــات نفطيــة ومدنيــة تتكامــل فيهــا 
الصناعــات التخصصيــة مــع التعليــم التقنــي وتكــون فاعلــة مــع مشــروع فوســفات عــكا شــات.

المزايا واالمكانات التنموية النسبية للمحافظات
الرســـوم البيانيـــة فـــي ادنـــاه توضـــح التبايـــن المكانـــي لإلمكانـــات والمزايـــا النســـبية بيـــن المحافظات مـــن حيث اهم 

خمســـة قطاعـــات اقتصاديـــة وكمـــا يأتي:

1. التباين المكاني إلمكانات ومزايا المحافظات في نشاط الصناعات النفطية
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2. التباين المكاني إلمكانات ومزايا المحافظات في نشاط الصناعات غيرالنفطية

3. التبيان المكاني بين المحافظات في االمكانات والمزايا الزراعية
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4. التباين المكاني بين المحافظات في االمكانات ومزايا  السياحة الدينية 

5. التباين المكاني بين المحافظات في اإلمكانات ومزايا السياحة التراثية والطبيعية  
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خارطة (4) 

التباين المكاني في مستوى االمكانات والمزايا النسبية بين المحافظات في اهم خمسة قطاعات (الصناعات 
النفطية، الصناعات غير النفطية، اإلمكانات الزراعية، إمكانات السياحة الدينية، السياحة الطبيعية والتراثية)
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االهداف 

الهدف االول: الحد من ثنائية التنمية المكانية وتقليل التفاوت التنموي بين المحافظات

وسائل تحقق الهدف

إكمـــال قاعـــدة البيانـــات الخاصة بتحديـــد األضرار وإعـــادة اإلعمار وتقديـــر اإلحتياجات للمناطـــق المتضررة التي   .1
طالهـــا اإلرهاب.

تحديـــد االولويـــات واالحتياجات التنموية في المحافظـــات من الخدمات والبنى التحتية وفـــق الموارد المالية     .2
المتاحـــة من خالل اإلعتمـــاد على البيانات والمعاييـــر التخطيطية.

اعتماد سياســـة تشـــجيعية للقطاع الخاص من خالل االعفاءات من الرســـوم والضرائب لصالح المناطق األقل   .3
نموا.

التخفيف من االســـتقطاب االســـتثماري للمدن المهيمنـــة في المحافظات وإيجاد فرص اســـتثمارية للمناطق   .4
نموا.  األقل 

تشجيع االستثمار (المحلي، االجنبي) في عموم المحافظات وتوجيهه حسب اإلمكانات والمزايا المتاحة  .5

اإلستفادة من الموارد الصحراوية الواعدة في محافظات غرب العراق واستثمارها.  .6

الهدف الثاني: تعزيز البنية الريفية

وسائل تحقيق الهدف

انجـــاز المســـوحات الخاصـــة بالقـــرى الريفيـــة واعـــداد إســـتراتيجيات للتنميـــة الريفيـــة تســـتند على اختيـــار قرى   .1
مرشـــحة للتطويـــر وبمـــا يتـــالءم مـــع الوضـــع االقتصـــادي للبلد.

العمـــل على توفير الخدمات االساســـية في المناطـــق الريفية واعطاء االولوية للقرى المرشـــحة للتطوير في   .2
انشـــاء المشـــاريع التنموية وبما يحقق الجـــدوى من أقامتها.

استثمار اإلمكانات الطبيعية والبشرية في المناطق الريفية.  .3

الهدف الثالث: تحسين تراتب النظام الحضري والتجديد الحضري لمراكز المدن

وسائل تحقيق الهدف 

إعداد إستراتيجيات للتنمية الحضرية إلختيار وتحديد البدائل التنموية.  .1

إســـتغالل الميزات النســـبية للمدن المتوســـطة والصغيرة الحجم وتوجيه اإلســـتثمارات والبنى التحتية نحوها     .2
مع التوســـع فـــي إقامة المـــدن الجديدة أو المـــدن التوابع حول المـــدن الكبرى

تحديـــد مناطـــق التجديـــد الحضـــري والمناطـــق ذات البنيـــة الثقافيـــة والتراثيـــة في المـــدن العراقيـــة وتفعيل   .3
اإلســـتثمار فيهـــا والحفـــاظ علـــى المـــوروث التاريخـــي والمعمـــاري لألبنية.

معالجـــة مشـــكلة العشـــوائيات في المناطـــق الحضرية من خالل حصرهـــا وتحديدها واإلرتقـــاء بواقعها (يراجع   .4
المحـــور الخاص في اإلســـكان فـــي فصل التنميـــة القطاعية).  

تحويـــل بعـــض الشـــوارع التجاريـــة والفرعيـــة المزدحمـــة إلـــى شـــوارع خاصـــة بالمشـــاة مـــع تزويدهـــا بالتأثيـــث   .5
المطلـــوب.  
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الهدف الرابع: تفعيل االدارة الحضرية وتنظيم المدن

وسائل تحقيق الهدف:

متابعة استحصال الموافقات على مسودات القوانين المنجزة كقانون التخطيط العمراني وادارة البلديات.  .1

إعداد مخطط هيكلي عمراني اتحادي وطني يهتم بإســـتعماالت االرض واإلحتياجات والتوجهات المســـتقبلية   .2
للتنميـــة الوطنية المكانية.

إعداد المخطط اإلقليمي لمحافظة بغداد بالتنسيق مع الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.   .3

تفعيـــل القوانيـــن التخطيطيـــة للمدن والبلديات بمـــا يضمن عدم التجـــاوز على المخططات االساســـية للمدن   .4
كافـــة وحصـــر الدور األكبـــر إلى الجهـــات الفنية التنفيذيـــة المختصة.

الهدف الخامس: تكامل أنظمة النقل المختلفة (تحسين نظام النقل بين المحافظات وتطوير النقل الحضري)

وسائل تحقيق الهدف

استكمال الطرق السريعة بين المحافظات وربطها بالمراكز الحضرية القريبة منها.  .1

تنفيذ مسارات سكك الحديد المزدوجة وفق مواصفات حديثة وتحسين الخطوط الحالية.  .2

الربط العرضي بين المحافظات والمدن المتوسطة والصغيرة.  .3

تعزيـــز النقـــل العـــام فـــي المدن والشـــروع فـــي تنفيـــذ المراحـــل األولى للقطـــار المعلـــق والمترو فـــي المدن   .4
لكبرى. ا

تصميم وتنفيذ شبكة الحركة البديلة (المشاة والدراجات للشوارع الرئيسة في مراكز المدن).   .5

تأهيـــل وتطويـــر شـــبكة الطـــرق الحوليـــة حـــول المـــدن الكبـــرى وتوســـيع شـــبكة الطـــرق الرابطـــة بيـــن مراكز   .6
المحافظـــات والوحـــدات اإلداريـــة التابعـــة لهـــا.  

الهدف السادس: تعزيز الالمركزية ونقل الصالحيات والمشاركة في ادارة التنمية بين المحافظات

وسائل تحقق الهدف 

استكمال عملية نقل الصالحيات وتوفير الدعم المؤسساتي والمالي للهياكل التنظيمية المحلية.  .1

تفعيـــل دور مجالـــس التخطيط والتنميـــة وتعزيز التعاون بين الســـلطات المحلية ومنظمـــات المجتمع المدني   .2
الخاص. والقطاع 

تنفيذ المشاريع ذات النفع العام والتي تشترك أكثر من محافظة لدعم االقتصادات المحلية.  .3

توفيـــر اإلطـــار القانونـــي   لتعظيـــم وتنويـــع المـــوارد الماليـــة المحلية وتطويـــر القـــدرات الالزمـــة إلدارتها بما   .4
يضمـــن توفيـــر الخدمـــات األساســـية والبنـــى التحتية.     
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التربية والتعليم العالي: 
تحليل الواقع: 

فرضـــت االزمـــات المتواصلـــة عبئـــًا ثقيـــًال على الوضـــع المجتمعي، وشـــكلت كلفة الحـــرب ضد اإلرهـــاب تحديًا   •
كبيـــرًا لمســـارات الخطـــط والبرامج التنمويـــة، إذ تزاحمت أولويات الحرب مـــع أولويات التنميـــة وإعادة اإلعمار 
وعمـــوم االنفـــاق التنمـــوي واالجتماعـــي. وعلى ســـبيل المثـــال فقد تضمـــن قانـــون الموازنـــة االتحادية لعام 
2017 انفاقـــًا عســـكريًا على التســـليح بنحـــو 5 مليارات دوالر، فضال عـــن نحو  19 مليار دوالر أخـــرى انفاقًا على 
األمـــن والدفـــاع، تشـــكل نحو 22.6 % مـــن إجمالي االنفاق العـــام، مقابـــل 9.3 % على التربيـــة والتعليم ونحو 
3.8 % علـــى الصحة.وقـــد انعكســـت مؤشـــرات التربيـــة والتعليـــم فـــي دليـــل التنمية البشـــرية العالمـــي لعام 
2016، إذ جـــاء ترتيـــب العـــراق ضمن فئة البلدان متوســـطة التنمية البشـــرية (تسلســـل 121) بقيمـــة (0,649) 
،إذ بلغ متوســـط ســـنوات التعليم  6.6 ســـنة، بينما ترتفع في دول المنطقة إلى 10.1 ســـنة في األردن و 8.8 

ســـنة فـــي ايران و 8.6 ســـنة في لبنان و 7.3 ســـنة فـــي الكويت. 

تحاول خطة التنمية الوطنية 2018-2022 اعتماد سياســـات وبرامج معززة لرأس المال البشـــري واالجتماعي   •
المســـلح بالمعارف والمواقف والمهارات المناســـبة لضمان اســـتقرار وازدهار المجتمع فـــي عالم يتغير بإيقاع 

غير مســـبوق واقتصاد معولم.

تركـــز الخطـــة في مجـــال التعليم على مجاالت رئيســـة في مقدمتها: تحســـين كفاءة النظـــام التعليمي المولد   •
للعمـــل الالئق وتســـريع وتائر النمو االقتصـــادي، وتأمين التوازن بيـــن مخرجات العمليـــة التعليمية ومتطلبات 
ســـوق العمـــل بالتركيـــز على التعليـــم والتدريب المهنـــي، وتعزيز فـــرص التعلم مـــدى الحياة، وتحســـين نوعية 
التعليـــم بالتركيـــز علـــى كفـــاءة األداء المؤسســـاتي وتمكيـــن المعلـــم وتحديث المناهـــج، مقابـــل نظام صحي 

كفـــوء يغطي مســـاحة الوطن، دون التفريط باســـتحقاقات الفئات الهشـــة والمهمشـــة.

ال تـــزال معظـــم مناطـــق العـــراق تعانـــي من فقـــر متعدد االبعاد ال ســـيما فـــي ميـــدان التعليـــم، إذ إلى جانب   •
االرتفـــاع فـــي معدالت األمية والبطالة والتخلف االقتصادي، تزداد وبشـــكل ملحوظ التفاوتات بين الجنســـين 
فـــي كل مجـــاالت الحياة االجتماعية والسياســـية واالقتصادية. وعلى الرغم من االنجـــازات التي تحققت خالل 
العقـــود الماضيـــة، ورغم الجهود التنمويـــة اإليجابية التي بذلتهـــا الحكومات والمنظمات غيـــر الحكومية على 

الســـواء، مـــا يزال هنـــاك الكثير مما ينبغـــي عمله من أجـــل االرتقاء في منظومـــة التعليم.

1 - التعليم قبل الجامعي

أ - البنى التحتية: 

تظهر اإلحصاءات التربوية للمدارس الحكومية (عدا المهني والمعاهد)عام 2015-2016 االتي:

بلـــغ عـــدد االبنيـــة المدرســـية قيد االنشـــاء (التـــي تنفذهـــا وزارات التربيـــة والمحافظات بحســـب خطـــة تنمية   •
االقاليـــم والجهـــات االخـــرى) (2339) بنايـــة ،وبنســـب انجاز مختلفـــة علمـــا ان غالبيتها متوقفة بســـبب االزمة 
الماليـــة التـــي يمر بهـــا البلد.وبلغ عـــدد األبنيـــة المتضررة جـــراء العمليات اإلرهابيـــة (1380) بنايـــة منها (674) 

بنايـــة متضـــررة كليـــًا و (706) متضـــررة جزئيًا. 

يبلـــغ العجـــز فـــي االبنية المدرســـية بعد االخذ بنظـــر االعتبـــار األبنية قيد االنشـــاء والمتضررة بمقـــدار (6484)   •
ية. بنا

يبلغ العجز في األبنية المدرسية بدون األبنية قيد االنشاء ومع األبنية المتضررة نحو (8147) بناية .  •

يجـــري معالجـــة العجز في االبنية المدرســـية باللجوء إلى اســـلوب االزدواج في الدوام إذ بلـــغ االزدواج الثنائي   .1
بمقدار (6337) مدرســـة واالزدواج الثالثي بمقدار(961) مدرســـة.
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تعاني اغلب المدارس من اكتظاظ اعداد الطلبة في الصف الواحد إذ بلغت المعدالت كاالتي:  .2

معدل طالب / صف ابتدائي = 37  •

معدل طالب / صف متوسط = 41  •

معدل طالب / صف اعدادي = 37  •

بلـــغ عـــدد المدارس غيـــر الحكومية للمراحل كافـــة (رياض االطفـــال، ابتدائية، متوســـطة،اعدادية) نحو( 1675)   .3
مدرســـة وبعدد تالميذ بلـــغ (250416) تلميـــذا وطالبا. 

معدالت االلتحاق
علـــى الرغـــم مـــن االهتمـــام النســـبي بتوافـــر فـــرص التعليـــم لجميـــع من هم في ســـن الدراســـة وزيـــادة فرص   •
االلتحـــاق والتوســـع في التعليم الرســـمي واألهلـــي، ظلت التحديات التـــي تواجه قطاع التربية كبيرة الســـيما 
بعـــد احـــداث حزيـــران 2014 ومـــا خلفتـــه من مآســـي خّلفـــت افواجًا كبيرة مـــن النازحيـــن ولدت عبئـــًا ثقيًال على 
القطاعـــات كافـــة وبضمنهـــا قطاع التربية. كما ان مؤشـــرات التعليـــم في العراق ما زالت بعيـــدة عن االهداف 
المرجـــوة فـــي تحقيق المســـاواة بين الجنســـين فـــي اكتســـاب التعليم بجميع مراحلـــه التعليمية ال ســـيما بين 

المحافظـــات وبيـــن المناطق الحضريـــة والريفية.  

سجل مؤشر االلتحاق في سن التمدرس(6 ـ 11) سنة نسبة 92.9 % للعام الدراسي  2016 / 2017 انخفض   •
إلى 55.1 % في مرحلة المتوسطة بعمر (12-14) سنة ، وإلى 29.6 % في المرحلة االعدادية بعمر (17-15) 

سنة .

شكل (27)

معدالت االلتحاق الصافي (الحكومي واالهلي والوقف ) حسب الجنس والمرحلة للعام الدراسي 2016 - 2017
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 الطههبلب  ودههاا يعههود لعههدد واالعههدادي( لههوحظ انخفههاا فههي معههدالت االلتحهها  فههي مرحلتههي التعلههيم )المتوسههط

 الهايواالجتماعيهة فابلخ عن التسرب من المدرسة بسبب األواهاع األمنيهة واالتقتاهادية الراسبين في المرحلة 

 فاهبلاإلعداديهة، المرحلهة بااللتحها  معهدل ة المتوسطة وكالك فهي معدل االلتحا  الاافي في المرحلأثر عل  

 الهدفاع، السهكك، والشهيعي،فهي الهوتقفين السهني التعلهيم الهديني  التمهريا،)مثهل عن وجود تقنهوات اخهرى جاابهة 

 .(والاناعة الداخلية

 االنفاق على التعلٌم قبل الجامعً:  -1
%(  للسههنة الماليههة   ٖ.ٙبل ههت نسههبة تخاياههات موازنههة التربيههة الهه  تخاياههات الموازنههة العامههة للدولههة ) 

اسب الحاجات المتناميهة للتعلهيم والزيهادة .ولكن دال النسبة ما تزال ال تن ٕٙٔٓ%( للعام  ٗ.2لتبلغ ) ، ارتفعتٕٓٔٓ

الحاالة في معدالت التحا  الطلبة خهبلل المهدة المهاكورة فهي أعهبلل وتقهد شهكلت نسهبة مسهادمة تخاياهات الموازنهة 

%( بينمها كانهت نسهبة مسهادمة  2ٓالتش يلية النسبة األكبر من اجمالي تخاياات موازنة التربية اا بل ت اكثهر مهن )

%(  من اجمالي تخاياات موازنة التربية للمدة المهاكورة فهي أعهبلل ٓٔة االستثمارية اتقل من )تخاياات الموازن

. ودههاا مإشههر يههدل علهه  عههدم كفايههة تخاياههات الموازنههة االسههتثمارية لتنفيهها وإنجههاز مشههاريع األبنيههة المدرسههية 

 دارء.والمإسسات التربوية لمعالجة الفجوة الحاالة بين العرا المدرسي والطلب عل  الم
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لوحـــظ انخفـــاض فـــي معـــدالت االلتحـــاق فـــي مرحلتـــي التعليـــم (المتوســـط واالعـــدادي) وهذا يعـــود لعدد   •
الطـــالب الراســـبين فـــي المرحلـــة فضـــًال عن التســـرب مـــن المدرســـة بســـبب األوضـــاع األمنيـــة واالقتصادية 
واالجتماعيـــة الـــذي أثر على معـــدل االلتحاق الصافـــي في المرحلة المتوســـطة وكذلك في معـــدل االلتحاق 
بالمرحلـــة اإلعداديـــة، فضـــال عـــن وجود قنـــوات اخـــرى جاذبة مثـــل (التمريـــض، التعليـــم الديني فـــي الوقفين 

الســـني والشـــيعي، الســـكك، الدفـــاع، الداخليـــة والصناعة).

1 - االنفاق على التعليم قبل الجامعي

بلغـــت نســـبة تخصيصـــات موازنـــة التربية إلى تخصيصـــات الموازنـــة العامة للدولة 6.3 % للســـنة الماليـــة  2010، 
ارتفعـــت لتبلـــغ 7.4 % للعـــام 2016 .ولكـــن هذه النســـبة ما تزال ال تناســـب الحاجـــات المتنامية للتعليـــم والزيادة 
الحاصلـــة فـــي معدالت التحاق الطلبة خالل المدة المذكورة في أعاله وقد شـــكلت نســـبة مســـاهمة تخصيصات 
الموازنـــة التشـــغيلية النســـبة األكبـــر مـــن اجمالي تخصيصـــات موازنـــة التربية اذ بلغـــت أكثر مـــن 90 % بينما كانت 
نســـبة مســـاهمة تخصيصـــات الموازنة االســـتثمارية أقل مـــن 10 % من اجمالـــي تخصيصات موازنـــة التربية للمدة 
المذكـــورة فـــي أعـــاله . وهـــذا مؤشـــر يـــدل علـــى عـــدم كفايـــة تخصيصـــات الموازنـــة االســـتثمارية لتنفيـــذ وانجاز 
مشـــاريع األبنيـــة المدرســـية والمؤسســـات التربويـــة لمعالجـــة الفجـــوة الحاصلة بيـــن العرض المدرســـي والطلب 

علـــى المدارس.

جدول (38)

تخصيصات موازنة التربية إلى تخصيصات الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2010 و 2016

2016 2010 السنة

7.783 5.298 االنفاق على وزارة التربية

105.896 84.657 االنفاق العام للدولة

 % 7.35  %6.26 النسبة

التعليم الحكومي
رياض األطفال 

ان هنـــاك زيـــادة ُمّطـــردة فـــي عدد ريـــاض االطفال وعـــدد االطفال و عـــدد الهيئـــات التعليمية عنـــد مقارنة العام 
الدراســـي 2016/2015 مـــع العـــام الدراســـي  2010/2009 وهـــي نســـب متقاربـــة وإيجابيـــة،  فقد ســـجل معدل 
النمـــو الســـنوي لعـــدد رياض االطفال وعـــدد االطفال المســـجلين 2.9 % . اما بصدد عدد الهيئـــات التعليمية فقد 
بلـــغ المعـــدل 7.7 % وبلـــغ المعـــدل بالنســـبة لعدد الشـــعب بمقـــدار 4 % . وعلى الرغـــم من الزيـــادة الحاصلة في 
مؤشـــرات هـــذه المرحلة ما يزال هنـــاك اكتظاظ في الصفوف الدراســـية ليصل معدل طفل لكل شـــعبة 63 ويعد 

هـــذا العـــدد مرتفعـــًا جدا االمر الـــذي يتطلب اهتمـــام أكبر من قبـــل المختصين.

التعليم اإلبتدائي 

علـــى الرغـــم من ان الجهد التربوي ســـجل تقدمًا ملموســـًا في معـــدالت االلتحاق الصافي للمرحلـــة االبتدائية   •
للفئـــة العمريـــة (6-11) ســـنة خـــالل العـــام الدراســـي 2010/2009 ولغاية العـــام الدراســـي 2016/2015 من  
91 % ليصبـــح  95 % . إال ان التعليـــم االبتدائـــي مـــا يـــزال يعاني من ثغرات واشـــكاليات كبيرة، اذ هناك نســـبة 
مـــن االطفـــال ما يزالون خارج المدرســـة، وهناك فجوة في نســـب االلتحاق بيـــن المرحلة االبتدائيـــة والمرحلة 
المتوســـطة فضـــًال عـــن وجود أعداد كبيـــرة من الطالب الراســـبين والمتســـربين الذيـــن غالبًا ما يتســـربون إلى 

ســـوق العمل.
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امـــا فيمـــا يخـــص البيانـــات االحصائيـــة للتعليـــم االبتدائي حســـب المحافظـــات، وعنـــد مقارنة العام الدراســـي   •
2016/2015 مـــع العـــام الدراســـي 2010/2009 نجـــد ان هنـــاك نســـب انجاز نوعيـــة في زيادة عـــدد المدارس 
وعـــدد الطـــالب المســـجلين، اذ ســـجلت محافظـــة كربـــالء أعلى نســـب التطور في عـــدد المـــدارس وفي عدد 

الطالب. 

رغـــم هـــذا التطـــور فان هذه الزيـــادة ال تتناســـب والزيادة الحاصلة في نســـب تطـــور أعداد الهيئـــات التعليمية   •
وكذلـــك فـــي عـــدد الشـــعب.وعدم التناســـب هـــذا بدا واضحاً  بشـــكل ســـلبي في محافظـــة بغـــداد / الرصافة 
الثانيـــة مـــن خـــالل مؤشـــر طالـــب/ شـــعبة، إذ كان المعدل 50 طالب لكل شـــعبة فـــي عـــام 2015 اي بانحراف  
14 طالبـــًا لـــكل شـــعبة وايضا بلغ معـــدل طالب / معلم  32 بانحـــراف مقداره 11 في مؤشـــر طالب لكل معلم  

وبهـــذا يبتعـــد عن المؤشـــر العالمي البالـــغ 20 طالبا لـــكل معلم.

التعليم الثانوي الحكومي  

علـــى الرغـــم من ارتفاع معدالت االلتحاق المدرســـي للفئة العمرية 12ـ  14 ســـنة للتعليم المتوســـط والبالغة   •
56 % والفئـــة العمريـــة 15 - 17 ســـنة للتعليم االعدادي والبالغـــة 29 % ، إال ان الفجوة ما تزال كبيرة في هذا 
المجـــال نتيجـــة وجود قنـــوات اخرى تســـتقطب المتخرجين مـــن المرحلة المتوســـطة فضال عن ســـوق العمل.

وهـــذه الفجـــوة تســـبب هـــدرًا في الفـــرص التعليميـــة وضغطـــًا على الموازنـــة التربويـــة وخســـارة للتخصيصات 
الماليـــة، من الممكن اســـتثمارها فـــي توليد فـــرص تعليمية اخرى .

هنـــاك زيـــادة ملحوظـــة فـــي معـــدالت النمـــو الســـنوي في هـــذه المرحلـــة باألخص في عـــدد الطـــالب إذ بلغ   •
المعدل  7.6 بين العام الدراســـي 2016/2015  والعام الدراســـي2010/2009، اال ان ذلك كان مقترنًا بارتفاع 
فـــي معـــدل الزيادة الســـنوية لعـــدد المـــدارس الثانوية وعدد الهيئات التدريســـية والشـــعب المدرســـية للعام 
نفســـه، إذ بلـــغ معـــدل الزيـــادة الســـنوية  فـــي عـــدد المـــدارس 4.4 %   و   2.3 %   لعدد الهيئات التدريســـية. 

بلـــغ مؤشـــر طالب/ شـــعبة 34 طالبا فـــي عام 2009 ، وارتفـــع إلى 39 طالبا فـــي عام 2015 بانحـــراف مقداره    •
5 طـــالب و هـــو مؤشـــر ســـلبي نظرًا البتعـــاده عن المؤشـــر العالمي البالغ 30 طالبا لكل شـــعبة وذلك بســـبب 

الزيـــادة الملحوظة بعـــدد الطالب المســـجلين في المرحـــة الثانوية.

التعليم المهني

ان معـــدل الزيـــادة الســـنوية  فـــي عـــدد الطلبة في التعليـــم المهني وعدد الهيئـــات التعليمية ال يتناســـب مع   •
عدد المدارس وعدد الشـــعب. فعند مقارنة العام الدراســـي 2016/2015 بالعام الدراســـي 2010/2009 نجد 
انخفاضـــًا فـــي عـــدد الطلبـــة بمعـــدل - 0.2 %  وكذلـــك لعدد الهيئـــات التعليمية بنســـبة  0 %  علـــى الرغم من 

التطـــور فـــي عـــدد المدارس بنســـبة 0.8 % والتطور في عدد الشـــعب بنســـبة 0.6 % .  

التعليم األهلي

ارتفعـــت نســـبة مســـاهمة القطاع الخـــاص في تقديم الخدمـــات التربويـــة اذ ارتفع عدد المـــدارس االهلية من    •
289 مدرســـة فـــي العـــام الدراســـي 2010/2009  إلـــى  1603  في العـــام  2016/2015  بمعدل نمو ســـنوي  

. % 76

امـــا بخصوص نســـبة التعليم األهلي إلـــى الحكومي فيالحظ ان هناك زيادة مطردة في نســـبة التعليم االهلي   •
إلـــى التعليـــم الحكومي في جميع المراحل وخالل المدة قيد الدراســـة 2009 – 2015 إذ بلغت النســـبة لجميع 
المراحـــل فـــي عـــدد المـــدارس 7.1 %  فـــي العـــام الدراســـي 2016/2015  بعـــد ان كانـــت  1.5 %  فـــي العـــام 

الدراسي 2009 /2011 .

التنمية البشرية واالجتماعية الفصل التاسع



219

خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

ارتفـــع عـــدد الطالب المســـجلين في المـــدارس االهلية من  38089  طالبـــًا في العام الدراســـي 2010/2009    •
إلـــى  232970  فـــي العـــام الدراســـي   2016/2015 بمعـــدل نمو ســـنوي  85 %  لتصبح نســـبة عـــدد الطالب 

فـــي المـــدارس االهليـــة إلى المـــدارس الحكوميـــة  2.7 %  في العـــام 2015 /2016  .

مراكز تعليم الكبار (محو االمية)

بلـــغ عـــدد مراكـــز محـــو االميـــة  896  مركزا موزعـــة على المحافظـــات عدا محافظـــات ( نينوى ، صـــالح الدين ،   •
األنبـــار ،  كركـــوك ) لعـــدم توفـــر بيانات دقيقـــة لعـــام 2015 ،إذ كانت أكبر نســـبة لعدد مراكز محـــو االمية في 

محافظـــة ديإلـــى  وبنســـبة  13 %  ومـــن ثـــم محافظة بابل بنســـبة  2 %  .

اما أقل نسبة لعدد مراكز محو األمية فكانت بنسبة 2 % في محافظة واسط.   •

امـــا فيمـــا يخـــص عـــدد الدارســـين فقـــد بلـــغ  50090  متعلمـــا اذ شـــكلت نســـبة االنـــاث  78 %  ونســـبة الذكـــور    •
22 % وكانـــت أكبـــر نســـبة لعـــدد الدارســـين ايضـــًا فـــي محافظـــة ديإلـــى وبنســـبة  24 %  ومـــن ثـــم محافظـــة بابـــل 
وذي قـــار بنســـبة  11 %  . امـــا أقـــل نســـبة لعـــدد الدارســـين فكانـــت لمحافظـــات (بغـــداد / الرصافـــة الثالثـــة ، 

كربـــالء ، واســـط ، ميســـان ) وبنســـبة  2 %  .

التعليم الجامعي

بلـــغ عـــدد الجامعـــات العراقية االجمالـــي 35 جامعة موزعـــة على جميـــع المحافظات عدا الجامعـــات االهلية،   •
بواقـــع  382 كليـــة. .امـــا عـــدد الكليـــات االهلية فبلغـــت 51 كلية للعـــام الدراســـي 2016-2017، اي ما ُيعادل 

نســـبة 12 % مـــن اجمالي الُكليـــات على مســـتوى العراق.

بلـــغ عـــدد المشـــاريع المنفـــذة فـــي الجامعـــات 282 مشـــروعًا لألعـــوام 2017/2016 والـــذي يشـــمل (عمادة   •
كلية، اقســـام علمية، قاعات، ســـكن طالب، ســـكن تدريســـيين، ابنية خدمية وعامة) قســـم منها منجز واألخر 

متوقف بســـبب االزمـــة المالية.

بلـــغ عـــدد األقســـام الداخلية المشـــغولة للجامعات كافـــة 215 بناية ومجمع وبســـعة اجماليـــة 43173 طالبا   •
وطالبـــة، وترتفع الحاجة الفعلية للســـنوات الخمـــس القادمة إلى 429 بناية ومجمع وبســـعة اجمالية 60345 

طالب.

بلـــغ عدد المختبرات والقاعات الدراســـية المشـــغولة للجامعات كافة 7781 وبســـعة اجماليـــة 363115 طالبا،   •
وان الحاجـــة الفعليـــة للســـنوات الخمـــس القادمة 3688 قاعة وبســـعة كليـــة 163075 طالب. 

شـــهد الوســـط التعليمي في الجامعات العراقية ارتفاعًا   ملحوظًا في أعداد الطلبة لألعوام (2009 – 2015)   •
وفـــي جميـــع المحافظـــات وبنســـب متفاوتة. وعلى الرغـــم من  هذِه الزيـــادة اال انها ال تتالءم و نســـب الزيادة 
فـــي الـــكادر التدريســـي، فهنـــاك تفـــاوت كبير بين المؤشـــرين و تراجع في نســـب الزيـــادة في اعـــداد المالكات 
التدريســـية عـــن نســـب الزيادة في عدد الطلبة، وبدا هـــذا واضحًا عند مقارنة العام الدراســـي 2015/2014 مع 

.2010/2009 الدراسي  العام 

تتفـــاوت نســـب التطـــور فـــي أعـــداد الخريجيـــن فـــي الجامعـــات الحكوميـــة  علـــى مســـتوى الُمحافظـــات، إذ   •
ســـّجلت محافظـــة المثنى أعلى نســـبة تطور ألعـــداد الخريجين وبنســـبة 400 % بالمقارنة بين العام الدراســـي 
2015/2014  والعـــام الدراســـي 2010/2009  وتلتهـــا محافظـــة كربـــالء بنســـبة  112 % .مـــع العلم ان هناك 
محافظـــات اعطـــت صورة مغايرة اذ شـــهدت نســـبة انخفـــاض كبيرة في اعـــداد الخريجين وقد بـــدأ هذا االتجاه 

واضحـــًا فـــي محافظـــة الديوانية إذ ســـّجلت نســـبة انحـــراف مقدارهـــا - 24 %  ولنفـــس المقارنة فـــي اعاله.
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التعليم التقني 

بلـــغ اجمالـــي عـــدد الجامعات التقنيـــة 4 جامعات علـــى مســـتوى المحافظات،بواقع 15 كليـــة. وعند مالحظة   •
نســـب الزيـــادة فـــي اعداد الطلبة الموجودين واعداد الكادر التدريســـي نجد ان هناك تفاوت في هذه النســـب، 

فعلـــى الرغـــم من وجود نســـب تطور فـــي جامعات معينـــة اال ان هنـــاك انحرافًا في جامعـــات اخرى.

هنـــاك انخفـــاض في االلتحـــاق في التعليم التقنـــي مما انعكس بشـــكل واضح على انخفاض نســـب الطلبة، اذ   •
انخفضـــت نســـبة عـــدد الكليات التقنيـــة إلى 4 % في العـــام الدراســـي 2016/2015 بعد ان كانت نســـبته 5 %  

للعام الدراســـي 2010/2009.

انخفضـــت أعـــداد الطلبـــة إلـــى 14 %  بعـــد ان ســـجلت نســـبة 19 % بانحـــراف بلـــغ 5 % . ولعـــل أهـــم اســـباب   •
االنخفـــاض يعـــود إلـــى اســـتحداث كليـــات فـــي اختصاصات غيـــر تقنية علـــى مســـتوى الجامعـــات الحكومية او 
االهليـــة مـــع ثبـــات اعـــداد الكليـــات التقنيـــة ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض نســـبة التعليم التقنـــي إلـــى اجمالـــي التعليم.   

التعليم الجامعي االهلي

بلـــغ عـــدد الجامعـــات / الكليات االهليـــة 51 جامعة / كلية للعام الدراســـي 2016-2017، وبلغ عدد األقســـام   •
العلمية 266 قســـم في اختصاصات مختلفة، بواقع 260 دراســـة صباحية و 199  دراســـة مســـائية موزعة على 

المحافظات. 

يالحـــظ التفـــاوت الكبير في عدد الجامعات والكليات وعدد االقســـام  على مســـتوى المحافظات، اذ ســـّجلت   •
أعلـــى نســـبة لعدد الجامعات /الكليات واالقســـام في محافظة بغداد  بلغت 48 % لعـــدد الجامعات/الكليات 
و 53 % لعدد األقســـام،  تليها محافظة كربالء بنســـبة 10 % لعدد الجامعات/الكليات و 8 % لعدد االقســـام، 
بينمـــا بلغـــت نســـبتها فـــي المحافظات ( األنبـــار ، نينوى ، صـــالح الدين ، واســـط ) 1 % لكل منهـــم .كما نالحظ 
غيـــاب بعـــض المحافظـــات والتي ال توجـــد فيها جامعات / كليات اهلية ومنها ( القادســـية ، المثنى ، ميســـان) 
وهـــو مؤشـــر يتطلب اعـــادة النظر في موضـــوع اســـتحداث الجامعات / الكليـــات االهلية وتحقيـــق توازن  في 

عـــدد الجامعات والكليـــات األهلية على مســـتوى المحافظات .

اما فيما يتعلق بنسب االختصاصات التي شملتها الجامعات/ الكليات االهلية فقد شهدت ايضًا تفاوتًا كبيرًا،   •
اذ سجلت االختصاصات االنسانية أعلى نسبة على مستوى الجامعات/الكليات االهلية وبنسبة  26 % تلتها 

االختصاصات الهندسية بنسبة 24 % ، اما أقل نسبة فقد كانت لالختصاصات التربوية  2 % .

التحديات 
أوًال - التعليم قبل الجامعي :

مـــا تـــزال نســـب االلتحاق في المـــدارس ال ســـيما في المراحـــل المتوســـطة واالعداديـــة متدنيـــة وبعيدة عن   .1
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة. 

تفاقـــم مشـــكالت البنى التحتية المتمثلة بالعجز الكبير في األبنية المدرســـية، وتدنـــي كفاءة المرافق الصحية   .2
والبيئية.

استمرار الفجوة التعليمية بين المناطق الريفية والحضرية وفجوة النوع، والتفاوت بين المحافظات.   .3

ارتفاع  نســـب االمية ال ســـيما فـــي المناطق الريفية والنائية، مـــع تدهور أكبر في مواصلـــة التعليم بالمناطق   .4
المتأثـــرة بالعمليات اإلرهابية. 

محدودية إستخدام طرائق التدريس الحديثة في تأهيل وتدريب المالكات التعليمية.  .5

6.  عدم توفر نظام ادارة المعلومات التربوية.
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7.  تعرض الطلبة إلى االضرار النفسية واالجتماعية الناجمة عن االزمات والعنف واإلرهاب.

استمرار النقص في توفر التقنيات التربوية لمواكبة  تحديث المناهج الدراسية.  .8

ضعـــف مواكبـــة التوجهـــات التعليميـــة الحديثة مما حـــد من فرص الوصول إلـــى مخرجات تعليمية تنســـجم مع   .9
االقتصـــاد المعرفي. 

تدنـــي األدوار التنمويـــة للتعليـــم المهنـــي وعـــدم مواكبتهـــا لمتطلبـــات ســـوق العمـــل، وضعـــف القـــدرات،   .10
وتقـــادم تقنيـــات الـــورش والمعامـــل.

ضعف الحوكمة اإلدارية بسبب ضعف الشراكة بين المؤسسات التربوية في القطاعين الخاص والعام.  .11

ضعـــف التـــدرج في نقل الصالحيـــات إلى المحافظات، ونقص فـــي تطبيق الالمركزية اإلدارية على مســـتوى   .12
المركـــزي والمحلي .

اتســـاع الفجـــوات المعرفية بســـبب تدمير البنـــى التحتية للمـــدارس والجامعات وما نجم عنه مـــن ارتفاع في   .13
معـــدالت التســـرب واالمية واالنقطاع القســـري عن الدراســـة فـــي المناطق المتضررة مـــن اإلرهاب. 

نجم عن كل هذه التحديات وجود مخرجات يطغى عليها الجانب الكمي على حساب التطور النوعي.   .14

ثانيًا- التعليم الجامعي 

تدني التصنيف الدولي للجامعات العراقية وضعف الجوانب االكاديمية وقدراتها التنافسية.  .1

محدوديـــة البنـــى التحتيـــة وضعف المســـتلزمات والمختبرات واألجهـــزة التعليمية الحديثة مقابـــل زيادة كبيرة   .2
فـــي اعداد الطلبـــة واالفتقار للنظـــم الحديثة. 

عـــدم إمـــكان تطبيق المعاييـــر التصميمية (المحليـــة واإلقليمية والعالميـــة) لمتطلبات بناء الجامعات بســـبب   .3
الزيـــادة فـــي معدالت قبـــول الطالب وتوقف المشـــاريع التـــي تلبي متطلبـــات الجامعة. 

ضعف الشراكة بين المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.  .4

تعـــرض البنـــى التحتيـــة فـــي جامعات المحافظـــات المحررة إلى خســـائر جســـيمة ومـــا رافق ذلك مـــن اثار على   .5
مجمـــل العمليـــة التعليمية. 

عـــدم تلبيـــة البرامج والتخصصـــات المطروحة للتطور المتســـارع في الوظائـــف ونوعيات العمل وعـــدم التركيز   .6
على المهـــارات ونظم الدراســـة ذات التخصصـــات المتعددة.

ضعـــف العالقـــات االكاديمية مع الجامعات االجنبية، وقلة أعداد التدريســـيين والطلبة االجانب في الجامعات   .7
العراقية. 

قلـــة البحـــوث المنشـــورة فـــي المجـــالت العالميـــة وضعـــف المعرفة بأســـاليب النشـــر والتدريب فـــي مهارات   .8
اســـاليب البحـــث العلمي.

محدودية آليات الرصد والتقويم وضعف الحوكمة اإلدارية واأللكترونية وخدمات المكتبة االفتراضية.   .9
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األهداف:

أوًال- التعليم قبل الجامعي

الهدف االول :  زيادة نسب االلتحاق وكما يأتي:

 زيادة نسبة االلتحاق الصافي في رياض االطفال إلى 30 % في سنة الهدف• 

 زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة االبتدائية إلى 99 %.• 

 زيادة نسبة االلتحاق الصافي في المرحلة المتوسطة إلى 70 % .• 

 زيادة نسبة االلتحاق الصافي في االعدادية إلى 45 %.• 

 زيادة نسبة االلتحاق في التعليم المهني إلى 7 %.• 

 زيادة اسهام التعليم االهلي في توفير فرص التعليم العام والعالي وبما ال يقل عن   20 %.• 

الهـــدف الثانـــي : توفيـــر االبنيـــة والمســـتلزمات الالزمـــة الســـتيعاب االعداد المســـتهدفة مـــن التالميذ 
الخطة. خـــالل مـــدة  والطلبة 

وسائل تحقيق الهدف

توفيـــر األبنيـــة الكافية الســـتيعاب االعـــداد المســـتهدفة للمـــدة ( 2018-2022) مـــن التالميـــذ والطلبة،   .1
وتحســـين المنـــاخ التنظيمـــي والبيئة الدراســـية اآلمنـــة والصحية فـــي المؤسســـات التربويـــة والتعليمية 

كافـــة وكمـــا يلي:

- بناء (3000) مدرسة خالل سنوات الخطة لفك االزدواج والنمو الطبيعي واالكتظاظ ومن خالل: 

إصدار التشريعات الالزمة لتمليك وتخصيص االراضي ألغراض المشاريع التربوية بدون بدل مالي .  •

إلـــزام المحافظـــات بزيادة نســـب التخصيصات للمشـــاريع التربوية من تخصيصاتها المالية المســـتحصلة من   •
برامـــج تنمية االقاليـــم المختلفة.

تشـــجيع مســـاهمة القطاع الخاص في بناء المدارس االهليـــة والمعاهد المهنية لتلبية احتياجات الســـوق   •
المحلية وفق الشـــروط القانونيـــة والعلمية.

مساهمة دواوين االوقاف في تمويل تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية.  •

ترميم  5500 رياض أطفال ومدرسة.  .2

تطويـــر التدريـــب العلمـــي فـــي التعليـــم المهنـــي مـــن خـــالل انشـــاء 50 ورشـــة وتجهيـــز  515 ورشـــة لمختلف   .3
االختصاصـــات.

زيادة األجهزة والمعدات والتقنيات لترصين المخرجات العلمية.  .4

تنويع المصادر والمراجع العلمية األجنبية الحديثة.  .5

مواءمة أبنية المختبرات والمراكز البحثية للمواصفات العالمية.  .6
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

الهدف الثالث : تحسين كفاءة النظام التعليمي

وسائل تحقيق الهدف:

رفع الكفاءة التعليمية والتربوية للهيئات التعليمية ال سيما بناء قدراتهم المعرفية  والمهارية.  .1

توافر البنى التحتية التعليمية والتقنية في المدارس والجامعات، والتوســـع في إســـتخدام الوســـائل الحديثة،   .2
بما يواكب معـــارف العصر.

االستمرار في بناء قدرات العاملين في الميدان التربوي والتعليمي .  .3

رفع جودة برامج الخريجين، وتعزيز البحوث من أجل االبتكار.  .4

تعزيز حوكمة التعليم واالستدامة المالية لتحقيق التنافس والتميز المؤسسي.  .5

تعزيز فرص التعليم مدى الحياة لرفع مستوى المهارات والقدرات االنتاجية.  .6

الهدف الرابع: توفير الخدمات والمستلزمات التربوية لخلق بيئة مدرسية جاذبة.

وسائل تحقيق الهدف: 

خفض كثافة الصفوف والحد من االكتظاظ.  .1

توافر الخدمات الصحية والبيئية.  .2

تفعيـــل دور مجالـــس االبـــاء ومنظمات المجتمع المدني للمســـاهمة فـــي التمويل المالـــي المطلوب ألعمال   .3
التأهيـــل والتوســـع لألبنية المدرســـية القائمة.

الكشـــف المبكـــر للطلبة الموهوبيـــن وذوي االحتياجات الخاصة وجذبهم لمـــدارس الموهوبين وتقديم الرعاية   .4
لهم. المناسبة 

الهدف الخامس: تطوير التقنيات التربوية في تحديث المناهج الدراسية.

وسائل تحقيق الهدف:

تطوير إستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.  .1

تطوير قدرات المؤلفين والمصممين في بناء واعداد المناهج الدراسية.  .2

مواكبة التوجهات الحديثة في تقويم المناهج الدراسية.  .3

الهدف السادس: تعزيز الدور التنموي للتعليم المهني.

وسائل تحقيق الهدف

تحديث المناهج الدراسية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.  .1

تطوير تقنيات الورش والمعامل.  .2

زيادة نسبة قبول خريجي التعليم المهني في التعليم التقني.  .3

تطوير قدرات التدريسيين في التعليم المهني.  .4
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خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

الهدف السابع: تطوير في إستخدام الحوكمة اإلدارية في المدارس

وسائل تحقيق الهدف

تحسين الشراكة بين المؤسسات التربوية في القطاعين العام والخاص.  .1

تحسن التدرج في نقل الصالحيات إلى المحافظات.  .2

تحسن في تطبيق الالمركزية اإلدارية بين المستويين المركزي والمحلي.  .3

تحسن آليات الرصد والتقويم.  .4

تعزيز الشراكات بين المؤسسات التربوية في القطاعين الخاص والعام.    .5

إلـــزام الشـــركات المتعاقـــدة مع الدولة بالمشـــاركة في اعمـــال التأهيل والتوســـيع وتطوير االبنية المدرســـية   .6
القائمـــة كجـــزء من الخدمـــات المجتمعيـــة الواجب تقديمهـــا للمجتمع.

الهدف الثامن: تطور االرشاد التربوي واالجتماعي والرعاية الصحية 

وسائل تحقيق الهدف:

تعزيز الدور التربوي للمرشد والباحث التربوي واالجتماعي.   .1

تحسين الرعاية الصحية والتغذوية.  .2

تحسن آليات التنسيق بين اإلدارة المدرسية وأولياء أمور الطلبة.  .3

زيادة الدرجات الوظيفية للمرشدين التربويين والباحثين االجتماعيين.  .4

الهدف التاسع: تطور أساليب االختبارات والتقويم المعتمدة 

وسائل تحقيق الهدف:

تطوير قدرات المالكات التعليمية في التعامل مع أساليب التقويم واالختبارات.  .1

مواكبة األساليب الحديثة في التقويم واالختبارات مع تطور المناهج الدراسية.  .2

3.  المشاركة في االختبارات الدولية.

الهدف العاشر: دعم مشاريع محو االمية

وسائل تحقيق الهدف:

مد التعليم االلزامي إلى مستوى الدراسة المتوسطة (األساسية).  .1

محو أمية الكبار والتصدي لألسباب المؤدية الرتفاعها في بعض المحافظات.  .2

تعزيز امكانات وقدرات وزارة التربية (الهيأة العليا لمحو االمية) في مواجهة هذا التحدي.  .3
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
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الهدف الحادي عشر: اعادة الحياة للمؤسسات التربوية التي تضررت من االرهاب

وسائل تحقيق الهدف:

إعـــادة اعمـــار وتأهيل المدارس التي تعرضـــت للتخريب والدمار ورفع معدالت االلتحاق في المراحل الدراســـية   .1
كافة. 

استلحاق االجيال وردم الفجوة المعرفية الناجمة عن عمليات النزوح.  .2

برامج لتأهيل وتدريب الطلبة والكوادر التعليمية بما يعزز مستويات التنفيذ واالنجاز.  .3

برامج خاصة لتأهيل وتمكين الطلبة الذين تعرضوا الستغالل التنظيمات االرهابية.  .4

تصميـــم برامـــج ثقافيـــة وتوعويـــة للطلبة وتعزيز اســـس التعليم الســـليم لمواجهة الديناميـــات المحرضة على   .5
العنـــف واالرهاب. 

الهدف الثاني عشر: تعزيز التماسك والقيم االيجابية في التعليم.

وسائل تحقيق الهدف: 

تضمين القيم والمثل األخالقية اإليجابية في المناهج المدرسية واألنشطة.    .1

تعزيـــز المســـؤولية االجتماعيـــة وقيـــم المواطنـــة فـــي المجتمـــع وبما يتماشـــى مع المبـــادئ الحضاريـــة التي   .2
يشـــترك فيهـــا الجميع. 

تطويـــر المناهـــج والبرامج التعليميـــة لبناء مجتمع منجز مبادر تبنى فيه الشـــخصية على اســـس أخالقية قوية   .3
مما يعزز مشـــاعر المســـؤولية إزاء االخر ويتبنـــى ثقافة الحوار والتســـامح والمواطنة. 

التركيز على منجزات الحضارة العراقية في المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي.  .4

ثانيًا-التعليم الجامعي:

الهدف الثالث عشر: تحسين التصنيف الدولي للجامعات العراقية

وسائل تحقيق الهدف:

تطوير افاق المعرفة وزيادة البحوث المنشورة من قبل التدريسيين في المجالت والمؤتمرات العالمية.  .1

تطوير التعاون الثقافي مع الجامعات ومراكز الدراسات الستقطاب الكفاءات التدريسية الدولية.  .2

تحسين إستخدام اللغات العالمية في بناء جوانب التعليم كافة.  .3

تعزيـــز كفـــاءة التعليـــم العالـــي والتوســـع فـــي التقويـــم واالعتمـــاد األكاديمـــي وتطوير جهـــاز ضمـــان الجودة   .4
باعتبـــاره أداة دافعـــة للتطويـــر علـــى المـــدى القصيـــر، وآليـــة لالعتمـــاد علـــى المـــدى الطويـــل.

االستفادة من الخبرات والكفاءات العراقية في الداخل والخارج لتطوير البرامج التعليمية والتقنية.  .5

التنمية البشرية واالجتماعية الفصل التاسع



226

خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

الهدف الرابع عشر : تطوير الجانب األكاديمي للجامعات العراقية

وسائل تحقيق الهدف: 

تحسين التدريب في مهارات أساليب البحث العلمي.  .1

تطوير المناهج وطرائق التدريس بما يحفز على البحث، واالكتشاف، واالبتكار.   .2

تفعيل دور الجامعات البحثية وتطويرها، وتعزيز صلتها بحاجات المجتمع المستقبلية.   .3

منح الجامعات االستقاللية والمرونة التنظيمية والهيكلية لمختلف مؤسساتها.  .4

االســـتمرار فـــي برامـــج االبتعـــاث الخارجـــي للجامعـــات العالميـــة المتميـــزة في التخصصـــات والمجـــاالت التي   .5
تتطلبهـــا خطـــط التنميـــة، وتلبـــي حاجـــة ســـوق العمل. 

االســـتفادة مـــن الصيغ المطـــورة من نظـــم التعليم المســـتمر، لمواصلة التعلـــم اثناء العمـــل، والنمو المهني   .6
الجودة. مع ضمـــان 

إيالء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي وبرامج بناء القدرات وفي جميع المستويات.  .7

تعزيـــز برامـــج ريـــادة االعمـــال واالبتـــكار وحاضنـــات األعمـــال التـــي تمكن الشـــباب مـــن إيجاد مشـــروعات عمل   .8
. سبهم تنا

تطويـــر برامج اإلرشـــاد المهني للطلبة، والتوســـع في فعاليـــات وملتقيات التوظيف بالتعاون مع مؤسســـات   .9
العمل.

تطويـــر برامج تســـويق الخدمـــات الجامعية لدى وحدات البحـــث والتطوير في المؤسســـات االنتاجية، وعقد   .10
الشـــراكات لتمويل مشـــاريع تخدم قطاعـــات االنتاج.

تطويـــر البرامج التعليمية والتخصصات التي تلبي التطور المتســـارع في الوظائـــف ونوعيات العمل، والتركيز   .11
علـــى نظم الدراســـة ذات التخصصات المتعددة. 

الهدف الخامس عشر: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وسائل تحقيق الهدف: 

رعايـــة وتمويل كراســـي البحـــث العلمي التطبيقي بالجامعـــات ومراكز البحوث لدعم مشـــروعات تطوير االنتاج   .1
وحل مشـــكالته بالقطاعات االقتصادية.

رعاية حاضنات االعمال في مؤسسات التعليم العالي ودعم وتطوير الشركات الناشئة وانجاحها.   .2

رعاية وتمويل البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.   .3

الهدف السادس عشر: إعادة اعمار وتأهيل الجامعات في المناطق المحررة:

وسائل تحقيق الهدف:

توفير متطلبات البنى التحتية والمختبرات في جامعات المناطق المحررة.  .1

تحسين نظم االدماج االجتماعي في الجامعات المحررة.  .2

توافر وحدات للتأهيل والتوعية النفسية تجاه المجتمع في المناطق المحررة.  .3
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خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

تعميق الدراسات والبحوث الجامعية ذات الصلة بتأهيل المجتمع ودعم االستقرار.  .4

تعزيز فرص دخول الجامعة لخدمة المجتمع على المستوى المحلي والوطني.   .5

الصحة 
تعـــد الصحـــة من أهم مؤشـــرات نجـــاح التنميـــة واســـتدامتها، إذ ان المجتمع الـــذي يتمتع بمؤشـــرات الصحة أكثر 
قدرة على التعلم والقابلية على االنتاج والتطور. لقد أكدت التشـــريعات الدولية على ان التمتع بأعلى مســـتويات 
الصحة حق مشـــروع لكل انســـان بغض النظر عـــن العرق، الدين، المعتقـــدات الحالة االقتصاديـــة واالجتماعية. لذا 
فـــان التوجه األســـاس يتطلـــب التوجه نحـــو تبني مفهوم تعزيـــز الصحة والوقايـــة من االمراض في خطـــة التنمية 
الوطنيـــة كأســـتثمار مســـتقبلي لتقليـــل العـــبء المرضـــي االقتصـــادي واالجتماعي مع اســـتمرار الجهـــود لتطوير 
خدمـــات الرعايـــة الصحية األولية والثانوية والثالثية لمواكبة المســـتجدات العالمية وبمـــا يحقق التغطية الصحية 

الشاملة.  

 تحليل الواقع: 

أوًال- البنى التحتية

1 - الرعاية الصحية االولية

هـــي الخدمـــات االساســـية المتكاملـــة والشـــاملة المقدمة فـــي المجـــاالت الوقائيـــة والعالجية من خـــالل مراكز 
الرعايـــة الصحيـــة االوليـــة والمؤسســـات الصحيـــة االخـــرى لغرض تحســـين صحة الفـــرد والمجتمـــع وخصوصا صحة 

االم والطفل وتشـــمل:

•  عدد مراكز الرعاية الصحية االولية 1813 مركزًا.

•   عدد مراكز الرعاية الصحية االولية (رئيسي) 998 مركزًا.

•   عدد مراكز الرعاية الصحية االولية (فرعي) العدد الكلي 815 مركزًا.

مركز صحي رئيس لكل 15938 من السكان  •

2 - الرعاية الصحية الثانوية والثالثية

عدد المستشفيات الحكومية =190  (عدا إقليم كردستان)   •

عدد المستشفيات االهلية = 80    (عدا إقليم كردستان )  •

عدد األسرة الكلية الحكومية = 37024 (بدون األنبار واإلقليم)  •

عدد األسرة المهيأة الحكومية بدون اسرة الطوارئ= 29228 (بدون األنبار واإلقليم)  •

معدل إشغال األسرة المهيأة للرقود= 52.6 %   •

معدل سرير /1000نسمة =1.2  •
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ثانيًا- الموارد البشرية الصحية

شـــهدت المؤشـــرات الخاصة بالمـــوارد البشـــرية العاملة في القطـــاع الصحي تطـــورا خالل المـــدة (2016-2013) 
وبعـــض تلـــك المؤشـــرات وصل إلـــى الغايـــة المخطط لهـــا ويتبين ذلك من خـــالل المؤشـــرات اآلتية: 

• مؤشر طبيب/1000 سكان

ارتفعت نســـبة طبيب لكل 1000  نســـمة من الســـكان  لألعوام 2013  و2014 و 2015 و 2016    (0.79  و 0.80 
و 0.85 و0.84) علـــى التوالـــي، وهذه النســـب في تزايـــد طفيف على الرغم من التعييـــن المركزي لألطباء.   

• مؤشر طبيب أسنان لكل 1000 نسمة 

ارتفع المؤشـــر بشـــكل تدريجي خالل األعوام (2013 و 2014 و 2015و2016) وبلغت قيمة المؤشـــر (0.2 ، 0.21 
، 0.24،0.23) علـــى التوالـــي... اذ ارتفـــع بنســـبة قدرها  5 %  في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، وارتفع بنســـبة 

قدرهـــا  4.8 %  في العـــام 2015 مقارنة بالعام 2014 . 

• مؤشر صيدلي/سكان لكل 1000 نسمة ... 

ارتفـــع المؤشـــر بشـــكل تدريجـــي لألعـــوام (2013 و2014  و 2015 و2016) إلـــى (0.23، 0.24، 0.26،0.27) لـــكل 
1000 نســـمة على التوالي بنســـبة  4.3 %  في العام 2014 مقارنة بعام 2013، وبنســـبة  8.3 %  في عام  2015 

مقارنـــة بعام 2014. 

• ذوي المهن الصحية لكل 1000 نسمة.... 

ارتفـــع المؤشـــر بشـــكل تدريجي خـــالل األعـــوام (2013 و2014  و 2015و2016) إلـــى (1.9، 1.92، 2.0،1.98) لكل 
1000 نســـمة، بنســـبة قدرهـــا 1.1 % في عـــام 2014 مقارنة بعام 2013، وبنســـبة 4.2 % في عـــام 2015 مقارنة 

 .2014 بعام 

• مالك تمريضي/طبيب .... 

شـــهدت اعـــداد المـــالك التمريضي  ارتفاعًا نســـبيًا عـــام 2014 ثم عادت لالنخفـــاض عام 2015 (بواقـــع 2.2 و2.3، 
2.2،2.5) لألعـــوام 2013 و2014 و 2015و2016 علـــى التوالي.

• معدل إشغال األسرة (%)

ارتفع مؤشـــر اشـــغال األســـرة بشـــكل تدريجي لألعوام 2013، 2014، 2015 ،2016 بنســـبة زيادة قدرها  0.86 %  
فـــي العـــام 2014 عـــن 2013 و 2.7 %  فـــي العـــام 2015 عـــن العام 2014 ثم عـــاد وانخفض المؤشـــر إلى (52.6) 
عـــام 2016 بنســـبة قدرهـــا 12.3 % عن عـــام 2015. إال ان الخدمـــة الفندقية حصرا في المستشـــفيات الحكومية 
واألهليـــة والمتمثلـــة في إشـــغال األســـرة ما زالـــت دون المســـتوى المطلوب خالل ســـنوات الخطـــة على الرغم 
من الزيادة التي شـــهدها المؤشـــر. وفيما يتعلق بمؤشـــر ســـرير /1000 نســـمة  حافظ المؤشر على مستوى واحد 
خـــالل الثـــالث ســـنوات الخطة 2013، 2014، 2015 وبلغ (1.2) ســـرير لكل 1000 نســـمة لكن المؤشـــر ما زال دون 

المســـتوى المطلوب مقارنة بالمســـتهدف.

المستشفيات الصديقة لألطفال

ارتفـــع عـــدد المستشـــفيات الصديقـــة لألطفـــال بشـــكل طفيـــف مـــن 41 مستشـــفى عامـــي 2013 و2014  إلـــى 42 
مستشـــفى فـــي العـــام 2015 بنســـبة زيادة  2.4 % ، وهذا المؤشـــر على قدر مـــن األهمية للطفولـــة ومع ذلك فهو  

ال يتطـــور كمـــا مخطط له.  
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وفيات األطفال

• وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 والدة حية

ارتفـــع معـــدل وفيـــات االطفال حديثي الـــوالدة عام 2015 بنســـبة 4 %  مقارنة بعام 2014 ..واهم  ثالثة أســـباب 
لألمـــراض التـــي أصابـــت األطفـــال حديثـــي الـــوالدة وأودت بحياتهـــم وفـــق تقاريـــر وزارة الصحة للعـــام 2015 هي 
االضطرابـــات التنفســـية والقلبيـــة ، واالمـــراض الجرثوميـــة، واالضطرابـــات ذات العالقة بمدة الحمـــل ونمو الجنين.

• معدل وفيات االطفال الرضع لكل 1000 والدة حية

شهد مؤشر وفيات األطفال الرضع  دون السنة انخفاضا ايجابيا إذ بلغ 18.1 /1000 والدة حية عام 2016.  

• وفيات األطفال دون الخامسة لكل 1000 والدة حية

انخفض المؤشر من 1000/37 نسمة في العام 2014  إلى (1000/22.7 والدة حية) في العام 2016.  

• وفيات االمهات 

ارتفـــع معـــدل وفيـــات األمهـــات لـــكل /100000 والدة حية في عامي 2014 إلـــى عام 2015 حســـب بيانات وزارة 
الصحـــة وبلـــغ  32.46 /100000 في العـــام 2014 ارتفع إلى 100000/36.2 في العـــام 2015  لتقوية نظام رصد 

األمهات.  وفيات 

• توقع الحياة عند الوالدة 

تشـــير بيانـــات وزارة الصحـــة إلـــى ارتفاع توقع الحيـــاة عند الـــوالدة إذ بلغـــت (72.69) عـــام (2015) مقارنة (71.1) 
.  2013 عام 

• نسبة األطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر (%)

ارتفعـــت نســـبة األطفـــال ناقصي الـــوزن خالل األعـــوام (2013-2015)  من  6 %  عام 2013  إلـــى % 8 عام 2014 
، ثـــم عـــادت النســـبة لتنخفض إلى 5 %  عام 2015...إال ان المؤشـــر ما يزال دون المســـتهدف. 

االمراض االنتقالية

• مرض السل

بلـــغ معـــدل وقوعات التدرن الكلي (الجديدة والناكســـة) لكل 100000 نســـمة  لألعـــوام 2013 و 2014 و 2015، 
(25) و (24 ) و (23) علـــى التوالي. 

• معدالت الوفيات المرتبطة بالسل لكل 100000 من السكان 

انخفـــاض معدالت الوفيات المرتبطة بالســـل لكل 100000 من الســـكان، إذ انخفضت مـــن  (1.33) عام 2013 إلى 
(1.31) عـــام 2014 و إلى (1.28) عام 2015، بســـبب فاعليـــة برنامج مكافحة التدرن.  

الصحة االنجابية 

تظهـــر المؤشـــرات تدني مســـتوى الخدمـــات الخاصة بالصحة االنجابية ال ســـيما مـــا يتعلق بقضايا نســـبة التغطية 
التحصينيـــة للنســـاء إذ ارتفعـــت نســـبة التغطيـــة بالزيارة الخامســـة لـــالم الحامـــل لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
لتصـــل إلـــى 35 % فـــي العـــام 2014 مقارنـــة بالعـــام 2013 إذ بلغـــت 34 % ثـــم عاد المؤشـــر لينخفـــض إلى 24 %  
عـــام 2015 بســـبب عـــدم تضمين مؤشـــرات المحافظـــات المتضررة مـــن العمليات اإلرهابية  في احتســـاب المؤشـــر.  
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• نسبة الوالدات التي تجري بإشراف موظفين من ذوي االختصاص (%)

ارتفـــع هـــذا المؤشـــر خـــالل األعـــوام (2013، 2014، 2015) بشـــكل تدريجـــي (87.7 ،91.5،  95.5)  علـــى التوالي.  
وهـــو بذلـــك يحقـــق الغاية المرجـــوة للهدف المخطـــط له والـــذي يعكس مؤشـــرمهم لتقييم مســـتوى الخدمات 

االنجابية. بالصحـــة  الخاصة 

• الوفيـــات المبكـــرة باألمـــراض غيـــر االنتقالية الرئيســـية للفئـــة العمرية أقل من 70 ســـنة مـــن الوفيات 
الكليـــة لجميع االســـباب ولجميـــع االعمار

االمـــراض غيـــر االنتقاليـــة األربعة التي يتم اعتمادها هي أمراض القلب واالوعية الدموية  والســـرطان  والســـكري  
واالمـــراض التنفســـية المزمنة، إذ تشـــترك فـــي عوامل الخطورة والمحـــددات االجتماعية وإمكانيـــة الوقاية منها 

عليها.  والسيطرة 

إرتفـــع المؤشـــر بشـــكل تدريجي خالل المـــدة (2013-2016)، إذ انخفضت نســـبة الوفيات المرتبطـــة باألمراض غير 
االنتقاليـــة (المزمنـــة) فـــي العام 2013 من  39.5 %  إلى  53.2 %  عام 2016 ، بســـبب التغيير الســـلبي في أنماط 

الحيـــاة وتوقف تســـجيل اإلحصاءات  فـــي المحافظات التي تعرضـــت للعمليات اإلرهابية.  

التحديات 
محدودية كفاءة النظام الصحي وتقادم البنى التحتية للمؤسسات الصحية.  .1

محدودية تحديث مراكز الرعاية الصحية األولية.  .2

تراجع مستوى مخرجات التعليم للمالكات الطبية الصحية.  .3

محدودية تحديث نظام إدارة االدوية والتقنيات الطبية والمعلومات الصحية.  .4

انخفـــاض كفـــاءة آليـــة تقديـــم الخدمـــة بســـبب ازدواجية العمـــل للمـــالكات الطبيـــة والصحية فـــي العمل في   .5
القطاعيـــن العـــام والخاص.

ضعف الوعي المجتمعي بمفاهيم الصحة بشكل عام والصحة النفسية بشكل خاص.  .6

محدودية الخدمات الصحية التخصصية.  .7

ضعف مشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.   .8

محدودية إستخدام الحوكمة اإلدارية ومقومات تحديث معايير الجودة الصحية.  .9

ارتفـــاع معـــدالت االمـــراض االنتقالية وغير االنتقالية بســـبب محدودية إســـتخدام اســـاليب الوقاية الصحية.   .10
وتقـــادم البنـــى الصحيـــة لخدمـــات الماء والصـــرف الصحي وتفاقم مشـــكالت النزوح وعدم االســـتقرار الســـكاني.

التغيـــرات الســـلبية المناخيـــة وتعاظم مشـــكالت البيئة وإرتفاع مســـتويات التلـــوث البيئي (التربـــة/ المياه/   .11
الهواء).

ضعف الشمول في برامج تنظيم األسرة وتدني مستويات الوعي بقضايا الصحة االنجابية  .12

ضخامـــة االضـــرار والخســـائر البشـــرية الناجمـــة عـــن هشاشـــة األوضـــاع الصحية فـــي المناطق المتضـــررة من   .13
اإلرهاب.

استمرار التحديات األمنية والمشكالت المرتبطة بالنزوح الداخلي.   .14

هجرة المالكات الطبية والصحية الكفوءة.   .15

محدوديـــة تغطيـــة االحتيـــاج الكلـــي للمؤسســـات الصحيـــة مـــن االدويـــة والمســـتلزمات واألجهـــزة الطبية   .16
والخدميـــة. 
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األهداف: 

الهدف االول : تحسين  وتحديث النظام  الصحي. 

وسائل تحقيق الهدف:

تطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية.  .1

تطوير وتحديث مراكز الرعاية الصحية األولية.  .2

تحسين آلية تقديم الخدمات الصحية.  .3

رفع مستوى مخرجات التعليم للمالكات الطبية والصحية.  .4

ازدياد مستوى تمويل القطاع الصحي/ زيادة التخصيصات المالية وتطوير اإلدارة المالية.  .5

تحسين وتحديث نظام األدوية والتقنيات الطبية.  .6

خفض كلفة التقنيات الطبية الحديثة.  .7

زيادة االستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.  .8

الهدف الثاني : تحسن نظام الوقاية الصحية. 

وسائل تحقيق الهدف:

السيطرة على نوأقل االمراض.  .1

تنفيـــذ برامـــج التحـــدي الوبائـــي عند ظهـــور البلهارزيا وخفـــض معـــدل االصابات وانتشـــار الطفيليـــات المعدية   .2
وفحـــص نمـــاذج االدرار لمراجعـــي المراكـــز الصحية.

انشـــاء مختبـــرات متكاملـــة في مراكـــز المحافظـــات الحدودية لفحـــص المواد المســـتوردة وتزويـــد المختبرات   .3
بالمعـــدات واألجهـــزة الالزمة. 

تطوير التداخالت التي تؤدي إلى تعزيز الحالة التغذوية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.   .4

الهدف الثالث : تطوير إدارة المعلومات الصحية.

وسائل تحقيق الهدف:

تحديث آلية الرصد والتقويم في اإلحصاءات الصحية.  .1

تحسين الجاهزية االلكترونية.  .2

تحسين طرائق تقديم الخدمة االلكترونية (مشروع البطاقة الصحية االلكترونية).  .3

الهدف الرابع: تحسن اليات تقديم الخدمات الصحية 

وسائل تحقيق الهدف: 

تحسين الخدمات الصحية التشخيصية.  - 1

ازدواجية العمل للمالكات الطبية والصحية بين القطاعين العام والخاص.  - 2

ارتفاع مستوى تطبيق أدلة العمل وااللتزام بالوصف الوظيفي للمالكات الصحية واإلدارية.  - 3
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الهدف الخامس: تطبيق الحوكمة اإلدارية في القطاع الصحي.

وسائل تحقيق الهدف:

تحديث نظم تطبيق الالمركزية اإلدارية.   .1

تفعيل الشراكة بين القطاع العام القطاع الخاص.  .2

تعديل وتفعيل التشريعات اإلدارية والقانونية ذات الصلة بالقطاع الصحي.  .3

تحديث معايير الجودة الصحية وفق المعايير العالمية.  .4

تحديث وتفعيل أنظمة المراقبة والتقييم.  .5

الهدف السادس: خفض معدالت االمراض االنتقالية وغير االنتقالية.

وسائل تحقيق الهدف:

تطوير وتحديث وتأهيل البنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي.  .1

تحسين نظام الوقاية الصحي.  .2

اثارة وعي الناس بأنماط الحياة والممارسات غير الصحية.  .3

تعزيز فرص االستقرار السكاني.  .4

خفض مستويات تأثير القيود والممارسات والمحددات االجتماعية على الواقع الصحي.  .5

تقليل تسرب المياه الصناعية إلى األنهار.  .6

التنســـيق مـــع الـــوزارات ذات العالقـــة للقيـــام بالمهـــام المتعلقـــة بوزاراتهم في مجـــال اســـتراتيجية مكافحة   .7
االمـــراض االنتقاليـــة وغيـــر االنتقالية. 

تحسين فرص الوقاية من انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي نوع B والمالريا.   .8

الهدف السابع: إعادة اعمار وتأهيل المؤسسات الصحية في المناطق المتضررة من اإلرهاب. 

 وسائل تحقيق الهدف:

اصالح البنى التحتية الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية والمباني اإلدارية   .1

االتاحة المسبقة للتجهيزات الطبية المنقذة  .2

تعزيز البرامج الوقائية والعالجية مع التركيز على الفئات األكثر هشاشة.  .3

تقديم الرعاية الصحية األولية والثانوية للنازحين في المخيمات وفي مناطق العائدين.  .4

تصميـــم سياســـات وبرامـــج صحية لتاهيل األســـر المعرضـــة إلى الصدمـــات النفســـية والحد من امتـــداد آثارها   .5
علـــى المديـــات الطويلة.  

اعتمـــاد برامـــج وتدخـــالت تراعي طبيعة الهشاشـــة التي تعرضـــت لها الطفولـــة (التقزم، الهزال، نقـــص الوزن.)   .6
تتجـــاوب مـــع منهج حقـــوق الطفل.
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الهدف الثامن: تعظيم الموارد المالية والنهوض باقتصاديات الصحة:

وسائل تحقيق الهدف: 

توفير مناخ استثماري جاذب في المجال الصحي.  - 1

ابتكار وسائل لتعظيم الموارد المالية.  - 2

تطوير مفاهيم اقتصاديات الصحة والحساب الصحي الوطني.    - 3

تطبيق االليات المناسبة لديمومة توافر السيولة المالية لتنفيذ البرامج والخدمات الصحية.  - 4

جدول (39)

المؤشرات المستهدفة في القطاع الصحي لغاية عام 2022

2016201720182019202020212022المؤشرت

0.840.860.890.920.960.981طبيب/سكان لكل 1000 نسمة1

0.240.260.280.300.330.350.4طبيب أسنان/ سكان2

ذوي المهن الصحية/ 1000 3
22.22.32.42.42.42.5سكان

52.6656870727476معدل اشغال األسرة4

معدل وفيات األطفال الرضع 5
18.1171717161514لكل 1000 والدة حية

معدل وفيات األطفال دون 6
22.7252525252524الخامسة لكل 1000 والدة حية

نسبة األطفال ناقصي الوزن 7
6.365.85.55.354.8دون الخامسة

34333332323232معدل وفيات االمهات8

9
نسبة الوالدات التي تجري 

بإشراف موظفي الصحة من 
ذوي االختصاص

93.9959697989898

22.0821.1620.2419.3218.417.2516.1معدل وقوعات التدرن10

معدل الوفيات الناجمة عن 11
18.51817.51716.51615.5حوادث الطرق

1.21.31.41.51.61.71.8سرير / 1000 سكان12

التغطية باللقاح  DIP3 الخناق 13
90 %89 %87 %85 %82 %80 %75 %والكزاز والسعال
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المرأة
تحليل الواقع

1 - تعليم المرأة:

أ - معدالت االلتحاق في التعليم

• ظلـــت معـــدالت التحـــاق الذكـــور أعلى مـــن االناث بصـــورة عامـــة وللمراحـــل الدراســـية االبتدائية والمتوســـطة 
والثانويـــة. يســـتثنى مـــن ذلـــك مرحلـــة رياض االطفـــال التي ســـجلت االنـــاث فيها معـــدالت التحـــاق أعلى من 

الذكور.

• ان معـــدالت التحـــاق االنـــاث للمرحلة االبتدائيـــة اخذت بالتزايد تدريجيـــا بدءا من عـــام 2012 وان بقيت أدنى من 
معـــدالت التحـــاق الذكور.  إذ تم تســـجيل أعلـــى معدل التحاق لالنـــاث للعام الدراســـي  2014-2015 وبمعدل 
107 للمرحلـــة االبتدائيـــة يقابلهـــا 112 للذكور للمرحلة ذاتها وللعام الدراســـي نفســـه. وكذلك الحال بالنســـبة 
للدراســـة المتوســـطة حيث ســـجلت نســـب التحاق 97 % للذكور مقابل 70 %  لالناث للعام الدراســـي  2015-
2016 ، أمـــا فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة فقـــد بلغـــت نســـب التحـــاق الذكـــور  51 % مقابـــل 44 % لالنـــاث للعام 

 .  2016-2015 الدراسي 

كانـــت معـــدالت التحاق الذكور أعلـــى من االناث في التعليـــم الجامعي...علما ان معـــدالت االلتحاق الجامعي   •
لالنـــاث ارتفعـــت مـــن 13.4  في عام 2011 إلـــى 18.5 عام 2015 ...في حين ســـجلت معـــدالت التحاق الذكور 

فـــي التعليـــم الجامعي زيادة مـــن 15.5  عام 2011 إلـــى 20.2 عام 2015.      

ب - نسب التسرب للمراحل الدراسية (االبتدائية والمتوسطة واالعدادية)

علـــى الرغـــم من انخفاض معـــدالت التحاق االناث مقابل الذكور فـــي كافة المراحل الدراســـية ظهرت في المقابل 
نســـب تســـرب أعلى لالناث مقارنة بالذكور والتي تناســـبت طرديا مع تطور المراحل التعليمية ...اذ ســـجلت نســـب 
تســـرب االنـــاث ارتفاعـــا واضحـــًا مقارنـــة بالذكور فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة وارتفعت هـــذه الفروقات فـــي المرحلة 
المتوســـطة وقد تم تســـجيل أعلى نســـبة تســـرب لالناث للمرحلة المتوســـطة في العام الدراسي (2016/2015) 

وبنســـبة (4.7) يقابلهـــا (3.6) للذكور للمرحلة والعام الدراســـي ذاتهما.

ت - المسجلين للمراحل الدراسية كافة: 

تظهر  مراجعة االتجاه العام لحركة مؤشـــر المســـجلين للمراحل الدراســـية  محدودية اهتمام العوائل بالتمكين   •
المعرفـــي لالنـــاث مقابـــل الذكـــور،  اذ ظهرت بصورة عامة نســـب أعلى للذكـــور  من االناث للمراحل الدراســـية 
كافـــة.  وقـــد تـــم تســـجيل أعلى نســـب لالنـــاث  فـــي مرحلة ريـــاض االطفـــال بينما تناقصـــت تدريجيا مـــع تطور 

المراحل الدراســـية 

أظهـــرت مؤشـــرات نســـب الطلبة المســـجلين فـــي مرحلة التعليـــم المهني  ان نســـب الذكور أعلـــى من االناث   •
وبفـــارق واضـــح علمـــا ان أعلـــى نســـبة مـــن المســـجلين االناث إلـــى الذكـــور بلغـــت 25.9 % وقد تم تســـجيلها 
فـــي العـــام الدراســـي (2013/2012) وأدنى نســـبة من المســـجلين االناث إلـــى الذكور تم تســـجيلها في العام 
الدراســـي (2016/2015) وبواقـــع 23.6 % ، يســـتثنى مـــن ذلـــك اتجـــاه حركـــة مؤشـــر نســـب المســـجلين فـــي 
المعاهـــد العراقيـــة، اذ اظهـــرت الســـنوات الدراســـية (2010/2009، 2011/2010، 2012/2011، 2013/2012).

•  ارتفـــاع نســـب المســـجلين االنـــاث مقابـــل الذكور الذي عـــاد وتراجـــع تدريجيا امـــام الذكور للســـنوات التي تلت 
ذلـــك وقـــد بلـــغ ادنى مســـتوياته فـــي العـــام الدراســـي (2015/2014) وبواقـــع 41.7 % .
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2 - المشاركة االقتصادية: 

اظهـــرت بيانات المســـح االجتماعي واالقتصادي لألســـرة لعام 2014 ان نســـبة النســـاء العامالت إلى النســـاء   •
النشـــاطات اقتصاديـــا بلغـــت  78 % مســـجلة ارتفاعـــا بســـيطًا عما تم تســـجيله عام 2012، اذ شـــكلت النســـاء 

العامـــالت إلـــى النشـــطات اقتصاديا نســـبة 77 % في عـــام 2012.

بلغـــت نســـبة النســـاء العامالت فـــي القطاع الخـــاص إلى النشـــطات اقتصاديـــا 29 % في عام 2014 مســـجلة   •
انخفاضـــا عمـــا تـــم تســـجيله في عـــام 2012 والبالغـــة 32 %  ... كما ســـجلت النســـاء العامالت إلى النشـــطات 
اقتصاديـــا فـــي القطـــاع الحكومـــي والعام نســـبة 46 % لعام 2014 مســـجلة ارتفاعا عما تم تســـجيله في عام 
2012 والبالغة 41 % ، اي ان هناك ارتفاع بنســـبة 5 % للنســـاء العامالت في القطاع العام وانخفاض بنســـبة  
3 % للنســـاء العامـــالت فـــي القطـــاع الخـــاص وهـــو مؤشـــر يدل  بوضـــوح علـــى توجه النســـاء إلـــى العمل في 

القطـــاع العام .

3 - صحة المرأة 

• الوالدات التي تجري بأشراف موظفي الصحة االختصاص: 

ارتفـــع هـــذا المؤشـــرخالل األعـــوام 2013 و 2014 و 2015 بشـــكل تدريجـــي إذ بلـــغ  87.7 % و 91.5 % و 95.5 %  
علـــى التوالـــي، وهـــو بذلـــك يحقـــق الغايـــة المرجوة للهـــدف المخطـــط له والـــذي يعكس مؤشـــرًا مهمـــًا لتقويم 

مســـتوى الخدمـــات الخاصة بالصحـــة االنجابية.  

• الوفيات المبكرة باألمراض غير االنتقالية للنساء لكل (100000) نسمة من السكان

تقاربـــت معـــدالت الوفيـــات المبكـــرة لألمـــراض غيـــر االنتقاليـــة الرئيســـة للنســـاء مـــن الوفيـــات الكلية لألســـباب 
واالعمـــار كافـــة خـــالل الســـنوات 2009 إلى 2015، علمـــًا ان أعلى معدل تم تســـجيله بلغ 58.9 حالـــة وفاة /امرأة 
لـــكل 100000 نســـمة من الســـكان في عـــام 2010 في حيـــن بلغ أعلى معدل عـــام 2015  41  حالـــة وفاة/ امرأة 

لـــكل 100000 نســـمة مـــن الســـكان، وهو مؤشـــر إيجابي يدل علـــى انخفـــاض الوفيات المبكرة للنســـاء. 

• االصابة بسرطان الثدي لدى النساء 

يعد هذا المؤشـــر من المؤشـــرات الصحية المهمة التي ارتفعت نســـبها خالل الســـنوات االخيرة نتيجة للمحددات 
البيئيـــة وتأثيـــر العمليـــات االرهابية على االوضـــاع الصحية بصورة عامـــة وعلى االمراض الســـرطانية بصورة خاصة. 
وقـــد أظهـــرت بيانـــات وزارة الصحـــة ارتفـــاع نســـبة االصابـــة بســـرطان الثدي لدى النســـاء لتبلـــغ أعلى نســـبها عام 
2015 وبنســـبة  30.6 % ، بينمـــا ســـجلت ادنـــى نســـبة لهـــا  عـــام  2009 بلغـــت  19 % ،  وهـــو ما يشـــير إلـــى تزايد 

النســـبة بصـــورة مضطردة ويؤشـــر حالة تســـتدعي التدخـــل ببرامج صحية مدروســـة للحد مـــن مخاطرها. 

4 - الحماية االجتماعية

•ان عدد المشـــموالت بشـــبكة الحماية االجتماعية أكثر من عدد المشـــمولين للســـنوات 2010-2015 وقد ارتفع 
عـــدد المشـــموالت عـــام 2013 ليصل إلى 471318  مشـــمولة بشـــبكة الحمايـــة االجتماعية مقابـــل 407189 من 

المشمول بالشـــبكة للعام ذاته.
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5 - االوضاع االجتماعية

بلغـــت نســـبة النســـاء الالتـــي يترأســـن اســـر علـــى المســـتوى الوطنـــي، وفـــق مســـح تقييـــم االمـــن الغذائـــي   •
والهشاشـــة فـــي العـــراق لعـــام 2016 10.5 % ، مـــع مالحظـــة ان أعلـــى نســـبة للنســـاء الالتـــي يترأســـن اســـر 
ســـجلت في العاصمة بغداد 13.6 % ، تلتها محافظة الســـليمانية وبنســـبة 12.3 % . وبالمقارنة مع الســـنوات 

السابقة.

بلغـــت نســـبة النســـاء المتزوجات علـــى المســـتوى الوطني بعمر (12) ســـنة فأكثـــر 53.9 % ، وان أعلى نســـبة   •
للنســـاء المتزوجـــات للعمـــر أعـــاله على مســـتوى المحافظات ســـجلت في محافظـــة المثنـــى 56.9 % .  وفق 
مســـح تقييـــم االمـــن الغذائي والهشاشـــة في العراق لعـــام 2016، كما بلغ متوســـط العمر عنـــد الزواج االول 

لالناث (20.8) ســـنة.

بلغت أعلى مســـتويات لحاالت الزواج المســـجلة على الصعيد الوطني 246430  حالة عام 2009.  وبالمقارنة   •
بيـــن الســـنوات 2009 - 2016 نجـــد انخفاضـــًا في اإلقبال علـــى الزواج   لتبلغ أدني مســـتوياتها عـــام 2014، ما 
انعكـــس ســـلبا علـــى ديناميـــات المجتمع وحركته واســـتقراره.  وظهـــر ذلك جليـــا بانخفاض حاالت الـــزواج لتبلغ  
190026  حالـــة زواج، إال ان اإلقبـــال علـــى الـــزواج عـــاد وارتفع بعد ذلك وان لم يصل إلى مســـتوياته الســـابقة 

يقابـــل انخفـــاض مســـتويات الـــزواج ارتفاعًا في حاالت الطالق، إذ تؤشـــر بيانـــات مجلس القضـــاء األعلى ارتفاع   •
حـــاالت الطـــالق لتبلـــغ أعلـــى مســـتوياتها فـــي عـــام 2011 وبعـــدد 59515 حالة طـــالق. بالمقابل شـــهد عام 
2016  ارتفاعـــا ملحوظـــًا لحـــاالت الطـــالق التـــي بلغـــت 56594 ألـــف حالـــة مقارنـــة ب 52028 الـــف حالة عام 

 .2014

شـــهد المجتمع العراقي حاالت عنف أســـرى متصاعدة سجل أعلى مســـتوياته عام 2016، إذ بلغ عدد الحاالت    •
8552  حالـــة عنـــف أســـرى، وفـــق ما تـــم توثيقه مـــن القضايا التحقيقيـــة المســـجلة والمنجـــزة والمتبقية في 

اقســـام حماية األســـرة والطفل من العنف األســـري فـــي العراق.

ســـجلت الشـــرطة المجتمعيـــة فـــي وزارة الداخلية دعاوى اعتداء علـــى المرأة وبواقـــع  10701 دعوة في عام   •
2016، كان فـــي مقدمتهـــا العنف الجســـدي واللفظي والنفســـي.

أثـــرت العمليـــات اإلرهابيـــة وعمليـــات النزوح والتهجير على المرأة بشـــكل خـــاص وتركت عدد كبيـــر من األرامل   •
والمطلقـــات مـــن معيـــالت األســـر ، وقـــد بلغ عـــدد النســـاء الالتـــي تعرضـــن لالختطـــاف واالغتصـــاب او البيع 
والشـــراء ومـــا تبعـــه مـــن أضرار نفســـية 4000 امرأة بحســـب إحصـــاءات منظمة حريـــة المرأة في العـــراق لعام 

.2015

المرأة في االستراتيجيات القطاعية 
االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2017-2013)  -

االستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2018-2014)   -

إستراتيجية المرأة الريفية.  -

لـــم يتـــم تنفيذ االســـتراتيجيات اعاله بالمســـتوى المطلوب نظرًا للظـــروف التي مر بها العراق خالل مـــدة إعداد هذه 
االستراتيجيات. 
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التحديات 
مـــا تـــزال العوامل الثقافيـــة واالجتماعية تمـــارس تأثيرها كمحددات رئيســـة لـــألدوار التنموية للمـــرأة والرجل،   .1

فضـــًال عن ضعـــف تفعيل بعـــض القوانيـــن الخاصة بتمكيـــن المرأة. 

إلغـــاء وزارة الدولـــة لشـــؤون المـــرأة ووزارة حقـــوق االنســـان التي تعنـــى بحقوق المـــرأة وتنفيـــذ البرامج التي   .2
تحقـــق غايـــات الهـــدف الخامـــس والســـادس عشـــر من اهـــداف التنميـــة المســـتدامة بالشـــراكة مـــع الجهات 

االخرى. المعنيـــة 

ارتفـــاع معـــدالت الـــزواج المبكـــر وزواج القاصرات رغـــم تحديد قانون األحوال الشـــخصية لســـن الـــزواج وتأثيره   .3
الصحـــي علـــى المـــرأة وفي رفع معـــدالت وفيات األمهات، كمـــا واجهت نســـاء العراق في الســـنتين االخريين 
عمليـــات عنف ومتاجرة بالبشـــر ال ســـيما فـــي المناطق التي تعرضـــت لإلرهاب والمشـــاكل االمنية دون وجود 

برامج فاعلـــة للعالج والتأهيل النفســـي.

تدنـــي معـــدالت مشـــاركة المـــرأة فـــي النشـــاط االقتصـــادي إذ تبلـــغ 14.5 %،   12 % في الريـــف و 14 % في   .4
الحضر).   

ان الموازنة العامة للدولة غير مستجيبة أو حساسة للنوع االجتماعي.  .5

وجـــود خلـــل كبيـــر فـــي توزيـــع االدوار االجتماعيـــة واالقتصاديـــة بيـــن الرجـــل والمرأة علـــى نحو يعكـــس تمييزا   .6
واضحـــا ضـــد المـــرأة، مـــع ارتفـــاع وتائـــر العنـــف المبني علـــى أســـاس النـــوع االجتماعي. 

التزايد المستمر لألرامل وارتفاع حاالت الطالق والفقر واليتم.   .7

ضعف الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني في برامج الصحة االنجابية وتنظيم األسرة.   .8

علـــى الرغـــم مـــن تقلص نســـب االلتحاق بيـــن الذكـــور واالناث فـــي جميـــع مســـتويات التعليـــم، إال ان الفجوة   .9
المعرفيـــة بيـــن النســـاء والرجـــال ما تزال واســـعة. 

ضعف التمكين االقتصادي للمرأة:  .10

انخفاض نســـبة المشـــاركة في ســـوق العمل بســـبب الثقافة المجتمعيـــة القائمة علـــى التمييز المبني   •
على أســـاس النـــوع االجتماعي.

تدني نســـبة مشاركة النســـاء في القطاع الخاص بســـبب هيمنة التقاليد والعادات االجتماعية، وضعف   •
تفعيـــل قانـــون العمل فضًال عـــن محدودية القروض الممنوحة للنســـاء.

ضعف البناء المعرفي والمهاري للمرأة:   .11

هيمنـــة القوالـــب النمطيـــة المبنيـــة علـــى الثقافـــة الذكورية التـــي تدعم خيـــارات التمييز على أســـاس   •
النـــوع االجتماعـــي فـــي ميـــدان المعرفـــة والتعلم.

ارتفاع نسب تسرب الفتيات في المدارس.  •

 الزواج المبكر الناجم عن الثقافة المجتمعية وارتفاع مستويات الفقر. -

 صعوبة الوصول إلى المدارس وتباعد المسافات في األرياف. -

 االفتقار إلى سياسات مستجيبة للنوع االجتماعي. -

هشاشة األوضاع الصحية المرأة:  .12

نقـــص الخدمـــات الصحيـــة للنســـاء الناجمة عـــن محدوديـــة المراكـــز الصحية المعنيـــة بالصحـــة االنجابية   •
األســـرة. وتنظيم 

نقص المالكات الطبية النسوية ال سيما في الريف.  •

ضعف الوعي بالكشف المبكر عن االمراض النسائية مثل سرطان الثدي والرحم.  •
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األهداف

الهدف االول: تمكين المرأة علميًا ومعرفيًا

وسائل تحقيق الهدف:

خفض نسب تسرب الفتيات من المدارس من خالل:   .1

اعتماد السياســـات والبرامج واألنشـــطة الواردة في اســـتراتيجية التخفيف من الفقر (وردت في فصل   •
سابق).

زيادة عدد المدارس المخصصة للبنات في التعليم الثانوي في المناطق الريفية .  •

زيادة معدالت التحاق الفتيات في التعليم االبتدائي ال سيما في األرياف.  .2

تفعيل قانون التعليم االلزامي.  •

ربط منح الحماية االجتماعية بالتحاق واستمرار الفتيات بالدراسة للعوائل المشمولة بالمنح.  •

اتخاذ اجراءات قانونية تجاه العوائل التي ال ترسل بناتهن للدراسة في السن المحدد.  •

الهدف الثاني : تمكين المرأة اقتصاديًا 

وسائل تحقيق الهدف:

تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل.  .1

زيادة فرص التدريب الموجهة للنساء.  •

توفير تسهيالت االقراض للنساء.  •

زيادة نسبة التحاق المرأة بالقطاع الخاص.  .2

تفعيـــل قانـــون العمـــل العراقـــي رقـــم (37) لســـنة 2015 بالتركيز علـــى الفصل العاشـــر (حمايـــة المرأة   •
العاملـــة) بمـــا يســـهم فـــي دعـــم مشـــاركة المرأة فـــي ســـوق العمل.

خلق فرص عمل مناسبة ومضمونة في القطاع الخاص .  •

زيادة عدد القروض الصغيرة الممنوحة للنساء.  •

الهدف الثالث : تمكين المرأة صحيًا.   

وسائل تحقيق الهدف

تحسين الخدمات الصحية الموجهة للنساء.  .1

زيادة عدد مراكز الصحة االنجابية وتنظيم األسرة ال سيما باألرياف.  •

تعزيز المراكز بالمالكات الطبية االختصاصية النسوية في المناطق الريفية.  •

تأهيل قابالت ماهرات للتوليد في المناطق البعيدة والنائية.  •

تدريب المالكات الطبية النسوية في المناطق الريفية والفقيرة.  •

رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن االمراض النسائية مثل سرطان الثدي والرحم.  .2
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الهدف الرابع : تمكين المرأة في المناطق المتضررة من االعمال اإلرهابية. 

وسائل تحقيق الهدف: 

تعزيز دور المرأة في عملية البناء والتنمية تجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص.  .1

تبني برامج تدريبية لوضع فقرات القرار (1325) موضع التنفيذ بتدريب النساء في مدة السلم.  .2

فتج نوافذ قانونية للمرأة النازحة ليكون ملجأها األساس في التعرف على حقوقها وكيفية اكتسابها.  .3

تبنـــي سياســـة اقتراضيـــة صديقة المـــرأة وبضمانات ميســـرة وترتبط بأدائهـــم االنتاجي من أجل تيســـير وصول   .4
المـــرأة النازحـــة والفقيـــرة والمعيلة ألســـرتها إلى المـــوارد المالية.

تشـــجيع الصناعـــات التقليدية كفـــرص عمل ناجحة للنســـاء مع تقديم الحوافز المشـــجعة لهـــن ودعمهن ماديًا   .5
ومهاريًا وتســـويقيًا.

اعتمـــاد سياســـة محفـــزة لتعليـــم االناث والنســـاء ومحـــو أميتهن من خـــالل اإلعالن عـــن حوافز ماليـــة وأخرى   .6
اعتبارية لتشـــجيعهن االلتحاق بمراكز محو االمية او منعهن من التســـرب من المدارس بما يضمن اســـتمرارهن 

بالدراسة.

ربـــط جميـــع السياســـات المناصـــرة للمـــرأة والتـــي تمنحها حقوقـــًا تشـــجيعية ومحفـــزة بالشـــهادة الصحية لها   .7
ومـــن خـــالل تقديـــم أوراق صحيـــة ثبوتيـــة تؤكد قيامهـــا بالمتابعـــة الدوريـــة الوقائيـــة او العالجيـــة، وبما يعزز 

مشـــاركتهن بعمليـــة التنميـــة وإعـــادة االعمـــار والبناء. 

الهدف الخامس : توسيع مشاركة المرأة في القطاع الخاص 

وسائل تحقيق الهدف:

توفير حاضنات أعمال تساعد على خلق بيئة ممكنة للمرأة في القطاع الخاص.  .1

اعتمـــاد آليـــات الضمـــان االجتماعـــي للمـــرأة على وجـــه الخصوص للمهـــن واألعمال التـــي تمارســـها المرأة في   .2
الخاص. القطـــاع 

الشباب
تحليل الوقع

أوال: الشباب والتعليم

معدل االلتحاق 

ارتفــع معــدل التحــاق الفئــة العمريــة (15-17 ســنة) بصــورة مضطــردة بيــن عامــي2009 و 2016 مــن 16 % إلــى 
29 %، وهــو أمــر يعكــس مســتوى الوعــي المجتمعــي بأهميــة التعليــم كخطــوة اساســية نحــو تمكيــن الشــباب، 

كمــا تظهــر المعطيــات التقــدم فــي معــدالت التحــاق االنــاث عــن الذكــور للفئــة العمريــة ذاتهــا.

ثانيا : النشاط االقتصادي للشباب 

اظهـــر المســـح االجتماعـــي واالقتصـــادي لألســـرة لســـنة 2014 ان نســـبة الشـــباب العامليـــن للفئـــة النشـــطة 
اقتصاديـــا ضمـــن الفئـــة العمريـــة (15-29) ســـنة بلغـــت 82.4 % ، مقارنـــة بمـــا ســـجل عـــام 2012   للفئـــة العمريـــة 
اعـــاله 81.4 % ،بلغـــت نســـبة االنـــاث منهـــم 59.7 % عـــام 2014 ، وبذلـــك ســـجلت انخفاضـــًا عـــن مـــا تـــم تســـجيله 

فـــي عـــام 2012 والبالغـــة 61.5 % .
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ان نســـبة الذكـــور الشـــباب العاملين إلى الفئة النشـــطة اقتصاديا بلغت 85.7 % مقابـــل 59.7 %  من االناث، وهو 
مؤشـــر يظهـــر فارقـــًا كبيرًا بين الذكور واالناث من الشـــباب، وان أعلى نســـبة من العاملين إلى الســـكان النشـــطين 

اقتصاديـــا لفئـــة الشـــباب ظهرت في محافظة كركـــوك 94.8 % وأقلها في محافظة األنبار وبنســـبة 66.7 % .

بلغـــت نســـبة العامليـــن الشـــباب إلـــى النشـــطين اقتصاديـــا فـــي الحضـــر 78.5 % مقابـــل 87.6 % فـــي الريف عام 
2012، ارتفعـــت هـــذه النســـبة لتبلـــغ  80.7 % فـــي الحضـــر مقابـــل 86.7 % للريـــف عـــام 2014.

بلغـــت نســـبة العامليـــن من الشـــباب إلـــى النشـــطين اقتصاديا فـــي القطاع الخـــاص عـــام 2012 55.3 % ، ارتفعت 
لتبلـــغ 57.3 %  عـــام 2014، امـــا في القطـــاع الحكومي فكانت النســـبة متقاربة جدا إذ بلغـــت 21.8 % عام 2012 

و 21.7 % عـــام 2014. 

التحديات

تفشـــي ظاهـــرة البطالـــة والعمالـــة الناقصـــة بيـــن الشـــباب وعـــدم االلتـــزام بتنفيـــذ السياســـات والخطـــط   .1
الموضـــوع.  بهـــذا  الصلـــة  ذات  الوطنيـــة  واالســـتراتيجيات 

ســـوق عمـــل محـــدود التجانس وضعيـــف الكفاية مع توســـع الفجوة بين مخرجـــات التعليم ومتطلبات ســـوق   .2
العمـــل وصعوبة الوصـــول إلى االئتمـــان المصرفي. 

تردي مناخ االستقرار واألمان وضعف سلطة القانون وانعكاس ذلك على تفاقم مشكالت التشظي المجتمعي،    .3
وضعف التماسك االجتماعي فضًال عن هيمنة القوانين الموازية (العشائرية، واألعراف..........).

ارتفاع معدالت التسرب من المدراس ال سيما في مرحلتي المتوسطة واالعدادية.  .4

ارتفاع معدالت الهجرة إلى الخارج وانسداد االفاق المستقبلية امام الشباب داخل بلدهم.  .5

ارتفاع معدالت اإلدمان على المخدرات والكحول بين الشباب.  .6

ضعف الشعور بالمسؤولية وااللتزام والجد والمثابرة واإلخالص وروح المواطنة.   .7

األهداف: 

الهدف االول : االلتزام بتنفيذ السياسات والخطط واإلستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالشباب.

 وسائل تحقيق الهدف

دعم خطط وبرامج تنفيذية للتشغيل تستوعب الشباب.  .1

فتـــح آفاق المســـتقبل لألعداد المتزايدة من الشـــباب في إطـــار الدخول العراق مرحلة الهبـــة الديمغرافية بما   .2
يضمـــن دورهـــم اإليجابي في التنميـــة ويعزز من الحـــس الوطني لهم.

متابعة فاعلة للخطط والبرامج والسياسات واالستراتيجيات وتحديد المعوقات التي تواجه تنفيذها .  .3

الهدف الثاني : توفير بيئة ممّكنة للشباب:

التمكين االقتصادي للشباب- 

وسائل تحقيق الهدف:

إلـــزام الجهـــات ذات العالقـــة بتنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج والسياســـات الوطنيـــة الهادفـــة إلى تمكين الشـــباب   .1
 . إقتصاديًا
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تطوير البرامج التعليمية والتخصصات العلمية التي تتسق مخرجاتها التعليمة مع متطلبات سوق العمل  .2

زيـــادة القـــروض الممنوحـــة للشـــباب بهـــدف إقامـــة مشـــروعات صغيـــرة مـــدرة للدخل ال ســـيما شـــباب الريف   .3
وســـكان العشـــوائيات. 

تفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص وانشـــاء حاضنـــات اعمال فـــي المحافظـــات واالقضية لتحتوي مشـــاريع الشـــباب   .4
وتهيئـــة مســـتلزمات بنائهـــا ونموهـــا وانطالقهـــا للتخفيـــف من بطالـــة الشـــباب وفقرهم.

 التمكين الثقافي - االجتماعي للشباب -

وسائل تحقيق الهدف

نشـــر ثقافـــة التســـامح والحـــوار والتالحـــم المجتمعي من خـــالل توظيـــف االعـــالم وتكنولوجيا االتصـــال لرفع   .1
مســـتوى الوعـــي بأهميـــة التســـامح والحـــوار والتالحـــم المجتمعـــي وبمـــا يعـــزز ثقافة التســـامح والقبـــول باآلخر. 

التوسع في انشاء المراكز الرياضية والترفيهية للشباب.   .2

التمكين للشباب في المناطق المتضررة من االعمال اإلرهابية: - 

وسائل تحقيق الهدف: 

دورات تدريبية  ذات طابع انتاجي تستهدف تعزيز مهارات الشباب في هذا المجال.  .1

بناء قيادات شبابية منتجة مبادرة منجزة تعزز دورهم الفاعل في الحياة العامة.  .2

احتواء النسبة المرتفعة من الشباب النازح بما يضمن حمايتهم من االنحراف واعمال العنف.   .3

برامـــج متخصصـــة ذات بعد نفســـي تســـتهدف الشـــباب في نـــزاع مع القانـــون والشـــباب المتأثر مـــن االعمال   .4
االرهابية.

تقديـــم الدعـــم والرعايـــة المطلوبـــة للشـــباب الذين تعرضـــوا لالســـتغالل او العنف او ســـوء المعاملـــة لتعزيز   .5
رفاهيتهـــم وتســـهيل إعـــادة دمجهـــم فـــي المجتمع. 

التنمية االجتماعية : 

شـــهدت بعـــض برامج وأنشـــطة العمل االجتماعي فـــي العراق خالل الســـنوات الماضية اســـتجابة ملحوظة نتيجة  
لتعاظـــم المشـــكالت االجتماعية وما أفرزته تحديـــات اإلرهاب والعنف والنزوح، تتمثل في تنـــوع البرامج لمعالجة 
الفقـــر وتأميـــن الحمايـــة االجتماعيـــة ومكافــــــحة البطالة مـــا بين الضمـــان االجتماعـــي والتدريب وتنميـــة الموارد 
البشـــرية والرعاية االجتماعية لألســـر األشـــد حاجة ولألطفال المــــــــعاقين وتأهيـــــل المــــــودعين ثقافيًا وتربويًا من 
خالل تمكين العنصر البشـــري ودراســـة الظواهر المتعلقة به والمعبرة عنه وبما يضمن استثمــــــــاره عــــــلى أحســـن 

وجـــه في برامج وخطـــط التنمية .
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تحليل الواقع: 

الفئات الهشة 

الطفولة 

تعـــد الفئـــة العمريـــة (0-17) الفئة األعلى وزنا مـــن بين الفئات العمرية أالخرى وتمثل 45.8 % من ســـكان العراق، 
منهـــم  43.6 % فـــي الحضر و  51.4 % في الريف. 

1 - االيتام

• لـــم يشـــهد عـــدد دور الدولـــة لأليتام تطورا ملحوظـــا خالل المدة 2012-2016، واســـتمر عددها الكلـــي  22 دارًا 
في بغـــداد والمحافظات.

• شـــهد مؤشـــر أيتـــام/ باحـــث اجتماعـــي انخفاضا كبيـــرا خـــالل المـــدة 2013-2015 وتـــراوح بين 4.6-5.8 بســـبب 
االوضـــاع االمنيـــة، ووصل المؤشـــر إلى ما دون المســـتهدف الذي يبلـــغ 9.2 لعام 2015، و  8.8 المســـتهدف في 

العاميـــن 2016 و2017.

• شـــهدت أعداد األيتام في دور الدولة انخفاضا وصلت إلى 365 في عام 2016 لألســـباب التي ذكرت، فضًال عن 
نجـــاح تطبيقات برامج الدمج األســـري، كما ان تأخر بناء وتأثيـــث دور األيتام حال دون تحقيق البرامج المخططة.

2 - المسنون 

• علـــى الرغـــم مـــن ان العـــراق يعد مـــن البلدان الفتيـــة، إال ان ارتفاع متوســـط العمـــر المتوقع للســـكان البالغ نحو  
70  ســـنة، يجعـــل التركيـــب العمري للســـكان يتجه نحو ارتفـــاع معدالت المســـنين. اذ بلغ معدل الســـكان من كبار 
الســـن 65 عامـــا فأكثـــر نحو 1.141 مليون نســـمة عام 2015، ومن المتوقع ان يرتفع عدد الســـكان المســـنين في 

العـــراق ليصل إلـــى 2.242 مليون نســـمة عام 2030. 

• لـــم تشـــهد أعـــداد دور المســـنين تطـــورًا خـــالل المـــدة 2013-2015 ، اذ بلـــغ عـــدد المســـنين فـــي دور الرعايـــة 
االجتماعيـــة  660  شـــخصًا يتوزعـــون علـــى 12 دارًا فقـــط .ازداد عـــدد الدور بواقـــع دار  واحدة لتصبـــح 13 دارًا عام 

2016 بنســـبة زيـــادة قدرهـــا 8.3 % .

3 - المعاقون: 

بلـــغ عـــدد المعاقين فـــي العراق وفقًا لمســـح الجهـــاز المركزي لإلحصـــاء عـــام 2016 حوالـــي  1.200.000 مليون 
ومئتـــي ألـــف معـــاق.  وبلـــغ عدد معاهـــد المعاقين 49 معهدًا طـــوال المـــدة 2013-2015 ارتفع إلـــى 51 معهدًا 

عـــام 2016 بواقـــع معهدين وبنســـبة زيادة قدرهـــا 4.1 % . 

4 - دور الحضانة

لـــم تشـــهد دور الحضانة تطورا ملموســـًا خالل مدة الخطة الســـابقة، بل العكس انخفض عددهـــا لتبلغ 41 دارًا   •
عـــام 2016 بعـــد ان كانت 42 دارًا خالل الســـنوات التي ســـبقتها، بنســـبةانخفاض قدرها 2.4 % .

وفيمـــا يتعلـــق بمؤشـــر طفل /حضانة، اســـتهدفت الخطـــة الســـابقة  2013-2017 االبقاء علـــى معدل يقارب    •
59 طفـــل /حضانـــة عـــام 2012، غيـــر  ان التحديـــات االقتصادية وتدهـــور األوضاع األمنية في بعـــض المناطق، 
جعـــل المؤشـــر يســـجل انخفاضـــًا مســـتمرًا خـــالل الســـنوات 2013 - 2015 ، ثـــم عاد إلـــى االرتفـــاع قليال خالل 

عامـــي 2015 و2016 بنســـبة  2.8 % فقـــط..
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5 -  االحداث في نزاع مع القانون

بلـــغ عـــدد مـــدارس ودور المالحظـــة للمحكومين والموقوفين والمشـــردين األحـــداث 8 دور خـــالل األعوام 2013 
و2014 .انخفضـــت فـــي العامين التاليين 2015 و 2016 إلى 7 دور وبقي العـــدد دون المخطط المطلوب 12 دارًا، 

وبلـــغ مجمـــوع االحـــداث المحكومين فيها 671 حدثًا عـــام 2015، منهم 627  ذكـــور و 44  اناث.

6 - شبكة الحماية االجتماعية: المستفيدون من إعانات شبكة الحماية االجتماعية

بلغ اجمالي المســـتفيدين من إعانات شـــبكة الحماية االجتماعية عام 2013 نحو  878507 مســـتفيدًا، إرتفعت   •
فيهـــا نســـبة المســـتفيدات مـــن االعانـــة بنســـبة 53.6 % عن المســـتفيدين مـــن الذكـــور. وارتفـــع اجمالي عدد 
المســـتفيدين مـــن االعانـــات فـــي العام 2014 إلـــى 884297 بنســـبة زيادة بســـيطة قدرهـــا 0.66 % عن العام 
2013 ..وكانت نســـبة المســـتفيدات أيضًا أعلى من نســـبة المســـتفيدين الذكور، وهو أمر قد يعود إلى ارتفاع 

نســـبة النســـاء اللواتي يترأســـن أســـرهن ويتولين اعالتهن من االرامل.

انخفـــض اجمالـــي عدد المســـتفيدين من الشـــبكة عـــام 2015 وبلـــغ 819176  ، بنســـبة قدرهـــا 7.4 % مقارنة   •
بالعـــام 2014، وذلـــك بســـبب االزمة المالية التي مـــرت بها البالد،  لكن إجمالي المســـتفيدين عاد إلى االرتفاع 
ليصـــل إلـــى 905773 فـــي العـــام 2016 وبنســـبة قدرهـــا  10.6 % عـــن العـــام 2015... غيـــر ان نســـبة االنـــاث 
المســـتفيدات انخفضـــت مـــن اعانات الشـــبكة إلـــى 45.7 % في العـــام 2016 مقارنـــة بعدد المســـتفيدين من 
الذكـــور.... بســـبب فتـــح بـــاب التقديـــم للحصـــول علـــى إعانات شـــبكة الحمايـــة االجتماعية لرؤســـاء األســـر من 
الذكـــور واالنـــاث بواســـطة االنترنت إذ انخفضت نســـبة االنـــاث الن الغالبية من المتقدمين من رؤســـاء األســـر 

مـــن الذكور.

أمـــا عـــدد الباحثيـــن العامليـــن فـــي شـــبكة الحمايـــة االجتماعية فقـــد ارتفـــع إلى 1280 خـــالل العاميـــن 2015    •
و2016، وقـــد تضاعـــف بذلـــك إلـــى ما يقـــرب  21  مرة عمـــا  كان عليه  في العـــام 2013 .. وأكثر مـــن 15  مرة 
عـــن العـــام 2014.  وهذا المؤشـــر أعلى بكثير مما اســـتهدفته الخطة فـــي عام 2017.فقد تـــم تعيين (1250) 
باحثـــا اجتماعيـــا في بغـــداد والمحافظات كافة لغرض تقييم وتحســـين درجة االســـتهداف في شـــبكة الحماية 
االجتماعيـــة والتقليـــل مـــن تســـرب المنافـــع إلـــى غير الفقـــراء وزيـــادة التغطيـــة للمتقدميـــن للشـــمول بإعانة 

الحمايـــة االجتماعية.

التحديات:

ارتفـــاع نســـبة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة واالحتيـــاج الخـــاص إذ بلـــغ عـــدد المعاقين وفقـــًا لمســـح اإلعاقة في   .1
العـــراق عـــام 2017، نحـــو (مليـــون ومئتي ألـــف) معاق. 

ضعف الخدمات المؤسسية لألشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة.   .2

ضعف الوعي بتعليم وتأهيل وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص.  .3

تعطل األدوار التنموية لمؤسسات العمل االجتماعي في المؤسسات التي تعرضت للعمليات اإلرهابية.  .4

استمرار معدالت الفقر المتعدد االبعاد باالرتفاع ال سيما في المحافظات التي تعرضت لالرهاب.   .5

ارتفاع معدل عمالة األطفال وزيادة حاالت العنف ضد األطفال والنساء.  .6

ارتفاع معدالت الزواج المبكر لألناث (زواج القاصرات) وما صاحبها من ارتفاع في مستويات الطالق.    .7

تفاقـــم المشـــكالت االجتماعيـــة ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن مظاهـــر ســـلوكية انحرافيـــة هـــددت بمجملهـــا االمـــن   .8
االنســـاني وفـــرص اســـتقرار المجتمـــع واســـتدامته (اإلدمان علـــى المخـــدرات والمســـكرات والتدخين وضعف 

الرقابـــي عليها). الجانـــب 
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ضعف منظومات الضبط التربوي واإلرشاد والتوجيه النفسي.  .9

ضعف الروابط األسرية وتدني مستويات التماسك وااللتزام االجتماعي.  .10

األهداف

الهدف االول : خفض نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص.

وسائل تحقيق الهدف

تحسين خدمات الرعاية الصحية األولية الوقائية والعالجية وخدمات الصحة االنجابية.  .1

خفض معدالت الفقر.  .2

خفض نسبة حوادث المرور.  .3

تمكين ودمج المعاقين في المجتمع من خالل منحهم القروض إلقامة مشاريع مدرة للدخل.  .4

تنفيذ استراتيجية الصحة االنجابية وصحة األم والطفل وتحسين تدابير الصحة والسالمة المهنية.  .5

تطويـــر برامـــج تنظيـــم األســـرة والمباعدة بيـــن الـــوالدات وفحوصات المقبليـــن على الـــزواج، وبرنامـــج الرعاية   .6
المتكاملـــة لصحـــة الطفل دون الخامســـة.

بناء قواعد معلومات دقيقة لألشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص واعداد مسوح متخصصة لهم.  .7

الهدف الثاني : تحسين مستوى الخدمات المؤسسية لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص.

وسائل تحقيق الهدف

تطوير المواد التعليمية لمعاهد ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص.  .1

تحسن التشخيص المبكر لألشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات الصحية.  .2

زيادة عدد المراكز المتخصصة وتوفير األطباء المتخصصين والفنيين.   .3

توسيع الدراسة بهذا التخصص في كليات الطب وتطوير البحث العلمي في هذا المجال.  .4

الهـــدف الثالث: رفع الوعي والمشـــاركة المجتمعيـــة بتعليم ذوي اإلعاقة واالحتيـــاج الخاص في المدارس 
والثانوية االبتدائية 

وسائل تحقيق الهدف

تعديل التشريعات الداعمة للدمج التربوي وتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص. 1

 نشر ثقافة الدمج التربوي في البيئة المدرسية لتعزيز فرص تقبل عملية الدمج التربوي في المجتمع.. 2

 تهيئة البيئة المدرسية والصفية بشكل يتناسب مع تحقيق الدمج التربوي. . 3

 تطويـــر وتكييـــف المناهـــج، وطرائـــق التدريـــس والتقويـــم واالختبـــارات وإعـــداد األدلـــة الخاصـــة بالمعلمين . 4
وجـــداول تعزيـــز ســـلوك األطفال ذوي اإلعاقة، لتســـهيل عملية التعليم بشـــكل يتناســـب مع تحقيـــق التعليم 

الدامج.

 تطوير خطط لرفد وتمكين المالكات الخاصة بالدمج التربوي من خالل.. 5
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توفير درجات وظيفية لتعيين المعلمين والمدرسين لتغطية حاجة المدارس الدامجة.  -

تهيئة برامج لتأهيل المالكات التعليمية المتخصصة في مجال التربية الخاصة.  -

تقديم الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية لدفع العمل في هذا المجال.  -

 توسيع مراحل تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياج الخاص الدامجة لتشمل المراحل التعليمية كافة.. 6

اعتماد آلية موحدة لتشخيص العوق يعتمد على النموذج االجتماعي.. 7

الهدف الرابع : خفض معدل عمالة األطفال: 

وسائل تحقيق الهدف:

الحد من التسرب الدراسي.  .1

خفض معدالت الفقر.  .2

وضع ضوابط رسمية للحد من التشرد والتسول وتعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للظاهرة.  .3

إعداد دراســـات مســـحية تحليلية لظاهرة التســـرب من المدارس االبتدائية والثانوية ال ســـيما في المحافظات   .4
األشـــد فقرا ومناطق العشوائيات.

ضمان توفير التعليم األساس في المناطق الفقيرة.  .5

تنفيـــذ برامـــج التخفيـــف مـــن الفقر لألســـر فـــي المناطـــق الشـــعبية والعشـــوائيات كتطبيـــق برنامـــج القروض   .6
ة.  لميسر ا

تطبيق برامج حاضنات األعمال للنساء الفقيرات وحسب الميزة النسبية للمناطق.   .7

الهدف الخامس : خفض حاالت العنف ضد األطفال.

وسائل تحقيق الهدف:

خفض معدل العنف األسري والمدرسي والحد من حاالت تجنيد األطفال بكل أشكالها.  .1

تطوير وسائل الضبط التربوي واالجتماعي وتحسين ثقافة األسرة باتجاه العنف ضد االطفال.  .2

تحســـين الرقابـــة علـــى ممارســـة العنـــف المدرســـي ضـــد األطفـــال وتبنـــي آليـــات تســـمح للطفل لإلبـــالغ عن   .3
االنتهـــاك الـــذي يتعـــرض له. 

توسيع تجربة الباحث االجتماعي والنفسي في المدارس.  .4

الهدف السادس : خفض معدالت جنوح اإلحداث

وسائل تحقيق الهدف:

تعزيز وسائل الضبط المؤسسي وغير الرسمي.  .1

تحسين برامج الدمج المجتمعي للجانحين.  .2

االلتزام بتنفيذ القوانين والتشريعات.  .3
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الحد من انتشار األسلحة الصغيرة والخفيفة.  .4

إعداد دراسات للدمج المجتمعي للجانحين باالستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.  .5

إعادة تأهيل الجانحين من خالل زجهم ببرامج تدريبية في المجاالت الحياتية والمهنية.  .6

الهدف السابع : خفض مستويات اإلدمان على المخدرات والمسكرات والتدخين

وسائل تحقيق الهدف: 

تحسين وسائل الضبط المؤسسي الرسمي وغير الرسمي.  .1

تعزيز فرص تطبيق التشريعات الخاصة بمعالجة تفشي المخدرات والمسكرات والتدخين.  .2

تحســـين الجانـــب الرقابـــي بزيـــادة الرقابة علـــى المنافـــذ الحدودية وتحســـين الرقابـــة الداخلية علـــى المقاهي   .3
العامة. والمحـــال 

رفع مستوى الضبط التربوي واإلرشادي والنفسي في المدارس.  .4

تعزيز حكم القانون والنفاذ للعدالة.  .5

تفعيـــل دور الرقابـــة الداخليـــة لـــوزارة الداخليـــة والصحة ومجالـــس المحافظات ومؤسســـات الضبـــط والرقابة   .6
األخـــرى (كالمؤسســـة الدينية والعشـــائرية...). 

برامج خاصة لمعالجة المدمنين ورعايتهم وتأهيلهم.   .7

الهدف الثامن : خفض نسبة الزواج المبكر لالناث

وسائل تحقيق الهدف

خفض نسبة التسرب الدراسي لالناث في المدارس االبتدائية والثانوية.  .1

تحسين ثقافة المجتمع باتجاه رفع سن الزواج لالناث.  .2

تفعيل تطبيق إلزامية التعليم بين االناث.   .3

تطبيق برنامج التعليم األساسي.  .4

نشر صفوف محو األمية ال سيما في المناطق الريفية والنائية.  .5

الهدف التاسع: تأهيل البنى التحتية وادماج الفئات الهشة في المناطق المتضررة من اإلرهاب

وسائل تحقيق الهدف

تهيئة العيش اآلمن لألسر العائدة إلى مناطقها وتعزيز حماية حقوقهم وكرامتهم االنسانية  .1

دعم الفئات الهشة (المرأة، الطفل، ذوي االحتياجات الخاصة....)  وتعزيز فرص البناء السليم للطفولة.  .2

برامج وطنية لتأهيل االفراد واألسر والمجتمعات المحلية في المناطق المحررة.  .3

استلحاق األجيال الضائعة المتأثرة بالنزوح والفقر واالمية.   .4

تنفيـــذ برامج االســـتراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وضمان التغطية الشـــاملة لنظـــم الحماية االجتماعية   .5
السكان. بين 
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لهدف العاشر: تحسين جودة نوعية الحياة

وسائل تحقيق الهدف

تطوير كفاءة الخدمات االجتماعية وفقًا للمعايير العالمية، وتيسير الوصول إليها.  .1

تأمين إيصال اإلعانات والمساعدات لمستحقيها دون غيرهم.  .2

رفـــع مســـتوى الخدمـــات المقدمـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وتعزيـــز مشـــاركتهم الفاعلـــة فـــي مختلـــف   .3
األنشـــطة.

تحفيز أخالقيات العمل التطوعي، وتطوير برامج التكافل والتضامن االجتماعي.  .4

توثيق أواصر األسرة العراقية، والمحافظة على تماسكها وتفاعلها وقيمها.   .5

تطوير األنظمة والتشريعات التي تكفل حق المواطن وأسرته في حالة العجز والشيخوخة.  .6

7.  تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالمتغيرات السكانية، والظواهر االجتماعية.

االستفادة القصوى من النافذة الديمغرافية؛ لتحقيق األهداف التنموية.  .8

رفع مستوى الخدمات المقدمة في اصالحيات االحداث والكبار وفقًا للمعايير الدولية.  .9

جدول (40)

المؤشرات المستهدفة للتنمية االجتماعية للسنوات 2018-2022

المؤشرت

بيانات المستهدفبيانات الموقع

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
1

المعوقين

عدد معاهد 
5151535454555556المعوقين

معوقين/2
678888____معلم

معوقين/3
181919202121____باحث

4

عدد ذوي اإلعاقة البصرية 
والحركية المرحلين من وزارة 

العمل إلى وزارة التربية 
إلكمال الدراسة الثانوية

15/1416/1517/1618/1719/1820/1921/2022/21

____303537404245

تعيين معين متفرغ من 5
1797467120002500300035004000__الموظفين

تعيين معين متفرغ من غير 6
245943925258822638227382288822108822__الموظفين

انشاء مراكز لتأهيل التوحد 7
1111234__في بغداد والمحافظات
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الوطنية 
2018
2022

تحليل الواقع

1. الظواهر المناخية

يتأثـــر العـــراق بظواهـــر متعددة خاصة بالتغيـــرات المناخية ولعل مـــن أبرزها ظاهرة االحتباس الحـــراري والتي بدأت 
تؤثـــر بشـــكل ملحوظ فـــي العراق وفـــي المنطقة برمتها ، بســـبب تناقـــص المـــوارد المائية ومنها كميـــة األمطار 
وتزايـــد المعـــدالت الســـنوية للحرارة والرطوبـــة وتزايد معـــدالت التبخر والعواصـــف الترابية . ولقد ســـعى العراق 
إلـــى رصـــد هـــذه التغيـــرات من خـــالل محطات الرصـــد إذ ان نســـبة عدد المحطـــات التي تزيـــد فيها كميـــة األمطار 
المتوقعـــة عـــن المعـــدل العـــام للموســـم 2016– 2017  بلغت 50 % من مجمـــوع محطات الدراســـة البالغة  16  
محطـــة ، أمـــا نســـبة عـــدد المحطـــات التـــي تقـــل فيها كميـــة األمطـــار عن المعـــدل العام فقـــد بلغـــت 50 %  من 

مجمـــوع المحطات.

ان ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة العاليـــة في العـــراق يؤدي إلى ضيـــاع ما يقـــارب 75 % من األمطار الســـاقطة وتحولها 
إلـــى بخـــار، فـــي حيـــن أن مـــا نســـبته  20 % منها يتحول إلـــى مياه ســـطحية و 5 % منهـــا يتحول إلى ميـــاه جوفية. 
ولغـــرض الحـــد مـــن هذه الكميـــات الكبيرة الضائعة عـــن طريق التبخر ينبغـــي العمل على اتخاذ عـــدد من اإلجراءات 

لغـــرض حفـــظ هذه النســـبة وكذلك العمـــل على تجميع هـــذه الكميات واالســـتفادة منها.

Ecological Footprint البصمة البيئية

هـــي عالقـــة األحيـــاء بمحيطهـــا الخارجي. فكلمـــا تزداد رقعـــة البيئـــة الفيزيائية يزداد معهـــا وجود التلـــوث. ونظرا 
ألن العـــراق يعانـــي من العجـــز البيئي رغم انخفـــاض البصمة البيئية بســـبب انخفاض القدرة الحيويـــة لجميع أراضي 

البصمـــة عن المعـــدالت العالمية، لـــذا ينبغي:- 

 إطالق حمالت توعية مســـتمرة للمســـاعدة في فهم مفهوم البصمة البيئية مع طرائق احتســـابها والبيانات • 
تتطلبها. التي 

 تحديـــد مصـــادر الطاقة المتجددة والنظيفة مع تشـــغيلها مع صيانتها والتحول إلســـتخدامها، وخاصة الطاقة • 
الشمســـية لتقليـــل الطلـــب على مصـــادر النفـــط والغاز وخفـــض االنبعاثـــات الكربونية مـــع رفع الوعـــي البيئي 

واالســـتهالكي للحد من اســـتنزاف الموارد.

 الحد من النمو العشوائي والتجاوز على األراضي الزراعية الذي له عالقة بزيادة المساحة المبنية.• 

 حماية البيئة البحرية واإلدارة الجيدة لمناطق صيد األسماك والتي تشكل جزًءا مهما من القدرات الحيوية.• 

 االســـتغالل األمثـــل لمصـــادر الميـــاه وإســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة في الـــري لزيـــادة المســـاحات المزروعة، • 
وحســـن إدارتهـــا ودعـــم االنتـــاج الزراعـــي للتقليل من االســـتيراد.

 :Water footprint البصمة المائية

وتشـــير إلـــى كميـــة الميـــاه التـــي نحتاجها النتـــاج أي منتـــج ســـواء كان زراعي أم صناعـــي، لكل من اإلســـتخدام   •
المباشـــر وغيـــر المباشـــر للمياه من قبـــل المســـتهلكين أو المنتجين، ويعبر عنهـــا بالليتر أو المتـــر المكعب لكل 
مواطن في الســـنة، وتقســـم على قســـمين: هما بصمة مائية داخلية وتعني كل المياه التي يتم اســـتهالكها 
داخـــل الدولـــة , وبصمـــة مائيـــة خارجية وهـــي مجموع البصمـــات المائية للســـلع التي يتم اســـتيرادها من خارج 
البـــالد مقســـوما على عدد ســـكانها, وتعتمـــد البصمة المائيـــة ألي دولة علـــى عاملين أساســـيين هما معدل 

اســـتهالك الفـــرد للمياه وكفاءة نظـــام إدارة المـــوارد المائية في تلـــك الدولة.

ونظـــرا لمـــا يعانيـــه العـــراق من شـــحة في الميـــاه، إذ يقـــع ضمن خـــط الفقـــر المائي لألعـــوام الــــ15 القادمة،   •
فانـــه البـــد من تحســـين أنظمة إدارة المـــوارد المائية وتقليـــل الهدر  فيهـــا، باعتماد البصمة المائيـــة و "المياه 
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االفتراضيـــة"، والتـــي تعنـــي  الميـــاه المتجســـدة أو المتضمنـــة فـــي المنتـــج أي الكامنـــة فيـــه. ان ميزانيـــة أي 
دولـــة للميـــاه االفتراضية البد أن تتكـــون من كمية الميـــاه االفتراضية المدخرة من عملية اســـتيراد المحاصيل 
مطـــروح منهـــا كمية المياه االفتراضية للمنتجـــات والمحاصيل المصدرة من الدولة نفســـها إلى الخارج والناتج 
ســـيكون كميـــة الميـــاه المدخـــرة أو التـــي تـــم توفيرها من خـــالل التجـــارة  الخارجيـــة. ويمكن ان يغيـــر ذلك من 
مفهـــوم سياســـة االســـتيراد والتصديـــر كافة الســـلع والمواد األوليـــة من خالل عمـــل موازنة لكميـــات المياه 
المســـتعملة فـــي زراعة أي محصـــول  واتخاذ القرار بإبعاد بعض األصناف التي تســـتنزف المـــوارد المائية، وكل 
ذلـــك فـــي محاولـــة لتحقيـــق األمـــن المائي من خالل حســـاب كميـــات الميـــاه الالزمة النتـــاج المـــواد الغذائية  

المصـــدرة او المســـتوردة وعمل موازنـــة مائية بنـــاء على ذلك.

ولكـــون العـــراق بلد زراعي وذو مـــوارد مائية عذبة وتربة خصبـــة في بعض مناطقه الوســـطى والجنوبية وجزء   •
مـــن المناطـــق الشـــمالية والتي تبلـــغ نحو8 مليـــون هكتار أي تمثل نســـبة 13 % مـــن مجموع مســـاحة البالد، 
وان إجمالـــي خزيـــن العـــراق من المياه العذبة الســـطحية لحوضي دجلـــة والفرات وروافدهما هـــو 156,8 مليار 
متـــر مكعـــب وان معظـــم التصاريـــف أي نحـــو 70 % تحـــدث في األشـــهر آذار ونيســـان ومايس وحزيـــران وهي 
أشـــهر ذوبـــان الجليـــد فـــي المنطقـــة الشـــمالية. ونظرا لكـــون مناخه حار جـــاف لفتـــرات طويلة من الســـنة ( 6 
أشـــهر تقريبـــًا) لـــذا فـــان إجمالـــي مياهـــه العذبة متكونـــة من ميـــاه زرقاء فقـــط أما الميـــاه الخضـــراء فكميتها 
ضئيلـــة جـــدا بســـبب قلة األمطار الســـنوية وقصر فصلي الشـــتاء والخريـــف إذ أن معدل األمطار الســـنوي في 

العـــراق 220 ملم  فـــي أفضل الظـــروف المناخية.

ومما سبق يمكن أن نلخص واقع العراق الزراعي بما يأتي :  •

- يعانـــي العـــراق من قلة موارده المائية العذبة بســـبب التغييـــر المناخي والظروف األخـــرى الخاصة بدول 
الجـــوار  وبالتالي فان محتـــوى المياه الزرقـــاء العراقي حرج جدا. 

- أمـــا الميـــاه الخضـــراء فتعـــد ضئيلـــة جـــدا كـــون مناخـــه حـــار جـــاف معظـــم أيام الســـنة مـــع قلـــة األمطار 
المتســـاقطة. 

- أمـــا الميـــاه الرمادية فهي كثيرة بســـبب ضعف التشـــريعات البيئية التي من شـــأنها أن تحمـــي أنهارنا من 
اليومي.   التلوث 

ال يمكـــن حســـاب البصمـــة المائيـــة بدقة وذلـــك لكثرة العوامـــل المؤثرة في قيمتهـــا لكن يمكن وضع قيـــم تقريبية ، 
بحيـــث يتمكن صناع القرار والشـــركات والمؤسســـات العاملة في مجال ترشـــيد االســـتهالك ورفع كفـــاءة المياه  من 

تحديـــد أفضـــل اإلجـــراءات التي يجـــب اتخاذها للحد مـــن هدر الميـــاه وتوفير مياه عذبـــة آمنة وصحية.

2. الواقع البيئي  في العراق حسب العناصر الرئيسة للبيئة  وكاآلتي :-

2-1 الهـــواء: تشـــهد البيئـــة العراقيـــة حاليا تدهور في نوعية الهواء  والتي تؤثر بصورة ســـلبية علـــى الواقع البيئي 
والصحـــي، حيـــث ازدادت معـــدالت اإلصابـــة بأمـــراض الجهاز التنفســـي المزمنة ومعـــدالت الحساســـية ويمكن ان 

يعـــزى أســـباب تدهور نوعية الهـــواء إلى :

الزيـــادة الكبيـــرة فـــي أعداد المركبات بشـــكل عام إذ تشـــكل المركبات القديمة نســـبة كبيـــرة فضًال عن   -
إســـتخدامها لوقـــود غير مطابـــق للمواصفـــات البيئية للنقـــل والمرور. 

لجوء المواطنين إلى حرق النفايات كبديل عن ضعف عملية جمع النفايات.  -

القطـــع الجائـــر لألشـــجار والمناطـــق الحرجيـــة عامة والنخيـــل  خاصة، لتغطيـــة احتياج المواطـــن للوقود   -
مما يقلـــل مـــن المســـاحات الخضراء.

تجمع النفايات وطفح المجاري مما يؤدي إلى تحرر غازات تسهم في تلوث الهواء .   -
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الصناعة الملوثة وتاثيرها في البيئة .  -

تلوث الهواء الناجم عن القطاع النفطي:  -

أعمـــال التخريـــب في خطوط نقل النفط ومشـــتقاته وانـــدالع الحرائق التي تؤدي إلى ازديـــاد معدالت ملوثات   •
الهـــواء في الجو.

تلوث الهواء بسبب حرق الغاز المصاحب وعدم انتاج وإستخدام المشتقات النفطية بالمواصفات العالمية.  •

عدم مطابقة أغلب الوقود المجهز للمحطات للمواصفات القياسية وشحته.   •

هنـــاك جهـــود انمائية تبذلهـــا الحكومة النتاج بنزين خالي من الرصاص  في شـــركات مصافي الوســـط والجنوب   •
. (LPG) ومحطـــات تعبئة الوقود للغاز الســـائل

التلـــوث الناجـــم عـــن تجهيـــز الطاقة الكهربائية بســـبب تقـــادم المحطـــات واالعتماد علـــى المولـــدات المنزلية   -
(الصغيـــرة والكبيـــرة) ومـــا يرافـــق هـــذه العملية من انبعـــاث الملوثـــات ، علمـــًا ان المنظومـــة الكهربائية على 
المســـتوى الوطنـــي تتكون مـــن المراحل الرئيســـة الثالث (االنتـــاج والنقـــل والتوزيع) ويكون هناك اســـتهالك 
داخلـــي وفقدان للطاقة الكهربائية في محطات االنتاج والمراحل الرئيســـة الثالث قبل وصولها للمســـتهلكين 
وبمـــا يجعـــل الطاقـــة الكهربائيـــة المنتجة ال تســـاوي كميـــة الطاقة المجهـــّزة للمســـتهلكين  بأصنافـــه كافة. 
ويالحـــظ أن أغلـــب محطـــات توليـــد الكهربـــاء تنعـــدم فيهـــا منظومـــات المعالجة للهـــواء وتوقـــف منظومات 

تنقيـــة الهواء لقلـــة كفاءتها . 

2-2 المياه والمخلفات

 أ. المياه 

تتميـــز معظـــم محطـــات المعالجـــة القائمـــة بقدمهـــا وعـــدم كفاءتهـــا مـــن جهة ومـــن جهة أخـــرى قلـــة طاقاتها 
االســـتيعابية حيـــث تتســـلم مياه أكثر مـــن طاقتها التصميميـــة، فضًال عن ذلك يتم تحويل شـــبكات ميـــاه األمطار 
لربطـــات غير نظامية، كما يتم ربط المخلفات الســـائلة المطروحة من المستشـــفيات والميـــاه الصناعية المتخلفة 

مـــن بعض الشـــركات والمعامـــل االنتاجية بتلك الشـــبكات.

 ب. المخلفات الصلبة

ان الســـكان المشـــمولين بخدمـــة جمـــع النفايـــات هم ســـكان المناطـــق الحضريـــة كـــون المؤسســـات البلدية غير 
مســـؤولة عـــن تقديـــم الخدمـــة للمناطـــق الريفيـــة خارج حـــدود التصميـــم األســـاس للبلدية.

 ج. المخلفات الخطرة

تحتـــوي علـــى مواد ســـامة أو تراكيز عالية من المـــواد ذات القابلية على االحتراق أو االنفجـــار أو التفاعل أو التآكل 
والتـــي تؤثـــر علـــى صحـــة االنســـان أو الحيـــوان أو النبـــات أو البيئـــة ســـواء بمفردهـــا او عنـــد اتصالها بمـــواد أخرى. 
وكانـــت كميـــة المخلفات الصناعيـــة الصلبة الخطرة الناتجة عـــن العمليات الصناعية في ســـنة 2012 (119425.4) 
طن/ســـنة علـــى مســـتوى العـــراق. وبلغت كميـــة المخلفات الطبيـــة الخطرة المتولـــدة من المؤسســـات الصحية 

في ســـنة 2015 (6432.4) طن/ســـنة على مســـتوى العراق.
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2-3  التربة

شكلت نسبة مساحة األراضي الصحراوية من مجموع مساحة العراق القسم األكبر من األراضي بنسبة 31 % اي 
ما يعادل الثلث والجدول اآلتي يوضح مساحة األراضي وتفاصيل مساحة األراضي الصحراوية بحسب المحافظة 
ونوع الحالة ما يدق ناقوس الخطر وخاصة فيما يتعلق باألراضي المهددة بالتصحر والتي تبلغ 4095377 دونم، 

كما في جدول (42).

جدول (41)

مساحات االراضي الصحراوية والمهددة بالتصحر حسب المحافظات عدا إقليم كردستان لسنة 2015

المحطة
االراضي 
الصحراوية

االراضي المهددة 
بالتصحر

الكثبان 
الرملية

االراضي المتملحة 
والمتغدقة

المساحة 
المتاثرة بتعرية 
التربة والتصحر

المساحة 
المتضررة 

نتيجة الغمر 
بالمياه/ 

دونم

01.385.8430000نينوى

13.0590041.09500كركوك

130.000447.85957.415270.99400ديإلى

53.000.00000000األنبار

47.90253.402073.22700بغداد

110.52356.9923.710373.9483003.800بابل

5.5000046.26700كربالء

1.202.750002.489.90100واسط

صالح 
الدين

739.080520.0002.32049.576739.080265.000

205.000210.00004.35027.5000النجف

122.85239.25018.600670.0005.60081.275القادسية

19.183.758275.000041.75200المثنى

73.000812.66713.0001.206.200670.8002.000ذي قار

232.800294.36452.0002.115.203642.0462.100.000ميسان

10.521.300655.472029.000البصرة

75.076.7454.095.377147.0458.037.9852.085.3262.481.057اجمالي
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2-4 التنوع البيولوجي :

إقـــرار اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لحماية التنوع البيولوجي لألعـــوام 2015 - 2020  والتـــي تضمنت مجموعة من   -
البرامـــج والمشـــاريع، إذ تـــم  اختيـــار (9) مـــن أهداف ايشـــي العالمية  لكي يتـــم تنفيذها علـــى الصعيد الوطني 

وهـــذا مايتم العمل بـــه حاليا .

تبني برنامج وطني لحماية التنوع االحيائي :  -

أ -  وضـــع برامـــج ومشـــاريع لتنفيذها مع الجهـــات والـــوزارات ذات العالقة ضمـــن اإلســـتراتيجية الوطنية لحماية 
التنـــوع البيولوجـــي في العراق لألعوام 2015 -  2020 فضًال عن أن التقريـــر الوطني الرابع والخامس المعتمد 
بالدرجـــة األســـاس علـــى المســـوحات الحقليـــة للمواقـــع ذات الغنى بالتنـــوع اإلحيائـــي، ومن  المفتـــرض إجراء 
مســـح شـــامل لألنواع اإلحيائيـــة لبيان مدى غنـــى الموائل الطبيعية بالتنـــوع اإلحيائي لغـــرض إعالنها كمواقع 

محميـــة والتعـــرف علـــى العوائل الهشـــة  وقياس كلـــف التدهور البيئـــي لألنواع  .

ب - انشـــاء بنـــك وطنـــي متخصـــص يطلق عليه بنـــك الجينـــات  إذ تم تشـــكيل لجنة وطنية مـــن الـــوزارات والجهات 
ذات العالقـــة لوضـــع مواصفـــة يتـــم االعتمـــاد عليها في عمليـــة إدخـــال الحيوانـــات والنباتات  المحـــورة وراثيا 

فضـــًال عن إعـــداد قاعدة بيانـــات عن األغذيـــة المعدلـــة وراثيا .

ت - اعطـــاء اهميـــة متميـــزة للتنـــوع االحيائـــي فـــي المناهـــج التعليميـــة  كافـــة : حيث تم إقـــرار ذلك فـــي المناهج 
التعليميـــة للمرحلـــة االبتدائيـــة بخصـــوص تعريـــف المناطق المحميـــة والنـــوع البايولوجي كما تـــم تزويد وزارة 

التربيـــة كراســـًا عـــن أنواع الطيـــور المحليـــة يحاكي األطفـــال في هـــذه المرحلة .

2-5 التلوث اإلشعاعي  

• تم بناء قاعدة معلومات وبيانات عن مصادر اإلشعاع في العراق، كما يأتي :

المجموع الكلي ألجهزة األشعة التشخيصية والعالجية في المؤسسات الصحية الحكومية (2.787).  -

المجموع الكلي ألجهزة األشعة التشخيصية والعالجية في المؤسسات الصحية االهلية (695) .  -

المجموع الكلي لألجهزة المولدة لإلشعاع المؤين في المجال البحثي والصناعي والنفطي (101) .  -

• تقويم ومراقبة المواقع الملوثة إشعاعيا .

• ال توجـــد مواقـــع طمـــر للنفايات المشـــعة في العراق بل توجـــد مخازن مؤقتة فقط وســـيتم ترخيص موقع طمر 
تتم دراســـته حاليًا لغرض ترخيصه مســـتقبًال.

• تفعيل و متابعة إصدار التشريعات وتحديثها لتنظيم معالجة المخلفات المشعة وأهمها :

تعليمـــات تصفيـــة المنشـــآت النوويـــة العراقيـــة رقـــم (1) لســـنة 2014 والمنشـــور في جريـــدة الوقائع   -
العراقيـــة فـــي العـــدد 4332 فـــي 2014/8/18.

تعليمـــات النقل األمن لمصادر اإلشـــعاع رقم (2) لســـنة 2015 والمنشـــور في جريـــدة الوقائع العراقية   -
فـــي العدد 438 فـــي 2015/11/30.

تعليمـــات رقم (1) لســـنة 2010 المتضمـــن محددات جرع التعرض لإلشـــعاعات المؤينة والمنشـــور في   -
جريـــدة الوقائـــع العراقية في العـــدد 4186 فـــي 2011/4/25.

اعتماد مبدأ التراخيص للسيطرة على مصادر اإلشعاع .  -

وضع محددات بيئية إشـــعاعية وطنية  باالســـتناد إلى المحددات الدولية : عمـــًال بأحكام قانون الوقاية   -
مـــن اإلشـــعاع رقم 99 لســـنة 1980 يتم اعتماد تعليمـــات الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية .
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جدول (42)

عدد المواقع الملوثة إشعاعيا في المحافظات

صالح الدينبغداداألنبارذي قارميسانالبصرةالمحافظة

1226161عدد المواقع

التحديات
الوضـــع األمنـــي الذي مر ويمـــر به البلد من عمليات عســـكرية وانقطاع عـــدد من الدوائر الخدميـــة من مزاولة   .1

أعمالهـــا منذ شـــهر حزيـــران 2014 في العديد مـــن المحافظات .

تحديـــات األزمـــة الماليـــة فـــي التعامـــل مـــع مشـــاكل البيئـــة وحلها ســـيما تلـــك المشـــكالت التي تحتـــاج إلى   .2
ميزانية مالية ومجهودات كبيرة ومنها (مشـــاكل التلوث اإلشـــعاعي ، مشـــاكل التلوث مـــن المواقع النفطية 
وانســـكاباتها فـــي األنهر وشـــط العرب وعلـــى التربة ،التلـــوث الكيميائي للمـــاء والتربة، وغيرها من المشـــاكل 

التـــي تعانـــي منهـــا بيئتنا والتي تحتـــاج إلى معالجـــات وإجـــراءات وقائية مكلفـــة اقتصاديا).

ظهـــور المشـــكالت البيئيـــة الخطيـــرة الناتجـــة عـــن تدميـــر البنـــى التحتيـــة األساســـية وخصوصا خدمـــات مياه   .3
الشـــرب والصـــرف الصحـــي وانتشـــار األنقـــاض وزرع المتفجـــرات علـــى مســـاحات واســـعة.

تلـــوث الهـــواء مـــن خـــالل األتربـــة والملوثـــات الدقائقيـــة واالنبعاثـــات الغازيـــة الناتجـــة مـــن حركـــة المركبات   .4
والمولـــدات وبعـــض الصناعـــات ومحطـــات توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة واالنبعاثـــات الكاربونيـــة األخـــرى.

تدهـــور نوعيـــة المياه  من خـــالل التلوث الحاصل نتيجة ســـوء اإلدارة البيئية ألنظمة المخلفات الســـائلة وقلة   .5
مشـــاريع معالجـــة الميـــاه العادمـــة فضال عن تدهـــور كمية المياه وحســـب أخـــر التحديات المائيـــة التي يعاني 
منهـــا البلد ســـيما بعد بناء الســـدود في تركيـــا وقلة الواردات المائيـــة واألمطار  فضال عن تأثيـــرات التغييرات 

المناخية.

التغييـــر المناخـــي العالمـــي والمحلـــي (قلة تســـاقط المطر، ارتفـــاع درجة الحـــرارة ، العواصف الرمليـــة) وأثارها   .6
علـــى البيئـــة في جوانبهـــا كافة.

اتســـاع رقعـــة التصحـــر بســـبب تجريف األراضـــي الزراعيـــة وتحويلها إلـــى أراضي ســـكنية بتجاوزات غيـــر قانونية   .7
وخاصـــة فـــي اطـــراف المدن وضواحيهـــا، أو اعتماد أســـاليب الري القديمـــة وما ينتج عنها مـــن إتالف األراضي 

الزراعيـــة وانتشـــار ظاهـــرة التملـــح والتغدق فضال عـــن التصحر نتيجـــة للتغيرات المناخيـــة األخيرة .

انحســـار األرض الزراعيـــة وقلـــة االنتاج الزراعي بســـبب قلة الـــواردات المائية من جهة والتحديـــات االقتصادية   .8
(إغـــراق الســـوق بالمنتجـــات المســـتوردة) مـــن جهـــة أخـــرى فضال عـــن التوســـع العمراني على حســـاب األرض 

الزراعيـــة والبســـاتين فـــي المـــدن ومحيطها مما يشـــكل تحدي لألمـــن الغذائـــي الوطني .

وتعـــد مشـــكلة تدهـــور األرض الرعويـــة مـــن النتائـــج المباشـــرة للتصحر والتغييـــر المناخـــي والتي تمثـــل تحديا   .9
البيئية. إضافيـــا للتحديـــات 

وقـــد أضيـــف تحديـــا بيئيا مهما إلـــى قائمـــة التحديات وهـــو إدراج األهوار ضمـــن الئحة التـــراث العالمي في   .10
2016/7/17 ، ومـــا  يتطلبـــه ذلـــك مـــن إعـــادة إحيـــاء بيئـــة األهـــوار واســـتثمارها وتطويـــر إمكاناتهـــا التنموية 
والحفـــاظ علـــى أســـلوب الحياة فيهـــا لما لها مـــن أهمية اســـتثنائية للبيئة العراقيـــة باعتبارها مـــن المقومات 
الطبيعيـــة واالقتصاديـــة والتـــي لها بعـــدًا حضاريًا وتاريخيـــًا يمكن تعزيزها فـــي المحافظة علـــى البيئة والتنوع 

العراق. فـــي  اإلحيائي 
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3. االهداف

الهدف األول: ضمان التوافر اإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، ويشمل :

حماية نوعية المياه وتحسينها.• 

تطوير منظومة أدارة المخلفات السائلة.• 

المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.• 

الحد من التلوث النفطي.• 

مشاريع حصاد المياه.• 

االستفادة الممنهجة من المياه الجوفية.• 

وسائل تحقيق الهدف :

تجهيز ونصب وتشغيل وحدات معالجة.   .1

انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي عدد 5 في ديإلى.  .2

انشاء مجازر عصرية في الزبير، ابي الخصيب، الحي والنعمانية.  .3

وحدات المعالجة الكيمياوية والبايولجية لمصنع األمين.  .4

مشروع تجهيز ماء البحر المشترك في المنطقة الجنوبية.   .5

مشروع أعمال التأهيل لوحدات المعالجة الصناعية لمحطات الكهرباء.  .6

مشروع أعمال التأهيل لوحدات معالجة الصرف الصحي لمحطات الكهرباء.  .7

مشروع وحدات معالجة المياه الصناعية في شركة مصافي الوسط.  .8

إســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة في مجال الســـيطرة علـــى التلـــوث النفطي ومعالجتـــه وتقرير الرصـــد البيئي   .9
واالنـــذار المبكـــر خطـــط الطوارئ. 

مراقبـــة التقانـــات الخاصـــة بتحميـــل النفـــط الخـــام مـــن وإلـــى النأقـــالت بهـــدف تقليـــل التلـــوث الناتـــج عـــن   .10
النفطيـــة.  االنســـكابات 

دراسة وتنفيذ مكافحة التلوث البحري.  .11

الباص النهري في شط العرب.  .12

إكمال تنفيذ األعمال بموجب التصاميم لسداد بحيرة الدلمج واألعمال الملحقة بها.  .13

الهدف الثاني: التصدي لتلوث الهواء وأثاره ، ويشمل :

 حماية نوعية الهواء وتحسينه. • 

 السيطرة على التلوث النفطي.• 

 مشاريع الحد من تلوث الكهرباء.• 

 تطوير منظومة إدارة المخلفات .• 

االستدامة البيئية الفصل العاشر
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 تطوير وحدات الطاقة والبيئة.• 

 الحد من التلوث اإلشعاعي.• 

اإلدارة المتكاملة للمواد الخطرة.•   

اإلطار المؤسسي والتشريعات ذات الصلة.•   

وسائل تحقيق الهدف

انشاء وحدة (LPG) في مصفى الشمال.  .1

تطوير وحدات مصفى الدورة.  .2

انشاء مصافي جديدة بمواصفات عالمية (EURO-5) صديقة للبيئة:  .3

مصفى الناصرية بطاقة 150 ألف ب/ي وان التاريخ المتوقع للتشغيل عام 2022.  •

مصفى ميسان بطاقة 150 ألف ب/ي وان التاريخ المتوقع للتشغيل عام 2022.  •

مصفى كركوك بطاقة 70 ألف ب/ي وان التاريخ المتوقع للتشغيل عام 2022.  •

مصفى كربالء بطاقة 140 ألف ب/ي وان التاريخ المتوقع للتشغيل عام 2020.  •

معالجة النفايات المطلقة من الوحدات االنتاجية لحماية البيئة /المرحلتين الثانية والثالثة.  .4

تنظيم عملية االستيراد للسيارات صديق للبيئة.   .5

اإلجراءات لتحويل العراق إلى القناة الجافة.  .6

تأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة.  .7

معالجة المطروحات والمخلفات.  .8

انشاء وتجهيز مختبرات لغرض الفحص البيئي في عموم المحطات الكهربائية.  .9

مشروع الدورات المركبة المساهم في خفض االنبعاثات لمشاريع الكهرباء.  .10

.(fogging system) مشروع نصب المنظومات  .11

مشروع إستخدام األحزمة الخضراء لقطاع الكهرباء.  .12

مشروع تطوير وتحديث إعداد البيانات البيئية لقطاع الكهرباء.  .13

تطوير واستكمال التشريعات البيئية:  .14

•  تعليمـــات معروضـــة حاليـــًا أمـــام مجلس شـــورى الدولة لغـــرض تدقيقها مـــن الناحية القانونيـــة (إدارة 
النفايـــات المشـــعة فـــي العـــراق، تعليمـــات المصادر المشـــعة، تعلميـــات طمـــر النفايات المشـــعة).

قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية اإلشعاعية المعروض حاليًا أمام مجلس النواب.  •

االستدامة البيئية الفصل العاشر
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الهـــدف الثالـــث: حمايـــة النظـــم األيكولوجيـــة البريـــة وترميمها وتعزيـــز إســـتخدامها على نحو مســـتدام، 
: ويشمل 

الحد من تدهور األراضي ومكافحة التصحر .•   

المحافظة على التنوع اإلحيائي.•   

تطور إستخدام المواد البديلة في الزراعة واالتجاه نحو الزراعة النظيفة. •   

وسائل تحقيق الهدف:-

إعداد خرائط التصحر الدورية وتغيراتها الزمنية التاريخية باالستعانة بالصور الفضائية.  .1

تثبيت الكثبان الرملية.  .2

تنفيذ مشروع ري الجزيرة الشرقي.  .3

تنفيذ أعمال برنامج انعاش األهوار: تنفيذ مخارج هور ابو زرك/ محافظة ذي قار / ناحية الفهود.  .4

تطبيق خطة اللجنة الوطنية لالهوار واألراضي الرطبة في العراق.  .5

تنظيم المدن والمناطق الخضراء.   .6

دراسة ومعالجة التآكل في شط العرب.  .7

اقامة المحميات الطبيعية والحيوانات البرية.  .8

اقامة المشاريع الصحية في مناطق األهوار ذي قار / انعاش األهوار / ذي قار.  .9

انشاء المحميات الطبيعية والحيوانات البرية.  .10

إزالة التلوث اإلشعاعي.  .11

بناء مخزن المصادر المشعة في العراق.  .12

الخزن المؤقت المركزي ومعاملة النفايات المشعة في العراق.  .13

انشاء مختبرات مركزية متخصصة للقياسات اإلشعاعية.  .14

تصفية المنشآت والمواقع النووية في العراق / المرحلة الثالثة.  .15

الهدف الرابع : التصدي لتغير المناخ وأثاره

حماية نوعية الهواء وتحسينه .• 

تطوير منظومة إدارة المخلفات .• 

الحد من التلوث االشعاعي.• 

اإلدارة المتكاملة للمواد الخطرة.• 

اإلطار المؤسسي والتشريعات.• 

اجراءات التخفيف من التغييرات المناخية والتكيف معها. • 

االستدامة البيئية الفصل العاشر
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وسائل تحقق الهدف:- 

زيادة عدد محطات مراقبة قياس نوعية الهواء.   .1

شمولية قاعدة البيانات / نوعيا ومكانيا.  .2

زيادة عدد المصانع التي تتبع آلية االنتاج األنظف.  .3

خفض نسبة الكبريت في زيت الغاز.  .4

التخلص من المخلفات الغازية الناتجة عن األنشطة الصناعية والخدمية لتالئم المتطلبات البيئية.  .5

تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون.   .6

استهالك الموارد المستنفدة لألوزون.  .7

المخلفات الخطرة التي تعالج بطريقة سليمة بيئيا.  .8

دراسة المواقع المؤهلة لمعالجة وطمر المخلفات المشعة .  .9

تنظيم عمل المنافذ الحدودية للسيطرة على نقل المخلفات المشعة والمواد الكيمياوية الخطرة .   .10

حصر كامل لمناطق التعرض لليورانيوم المنضب.  .11

إعداد خرائط ومسوحات كاملة لمدى انتشار المواد الكيميائية وأثرها على عناصر البيئة .   .12

تطوير برنامج تقويم األثر البيئي لألنشطة والمشاريع .  .13

قياس ومتابعة نسبة المواد الكيمياوية الخطرة التي يتم التخلص منها بطرائق سليمة بيئيا .  .14

تطوير واستكمال التشريعات البيئية.  .15

متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مقررات اإلستراتيجية  الوطنية للبيئة .  .16

بناء قاعدة معلومات بيئية.   .17

تطور هيكلية المؤسسات القائمة.  .18

تطور حالة الموانئ .  .19

تامين مواقف سيارات ضمن المعايير التخطيطية.  .20

تنظيم عملية االستيراد للسيارات صديقة للبيئة.  .21

اإلجراءات  لتحويل العراق إلى القناة الجافة.  .22

تشريع قانون النقل المستدام.  .23

فحص المركبات السنوي لتقييم مدى صالحية المركبات وتأثيرها على البيئة.  .24

إستثمار الغاز المصاحب.   .25

تخفيض انتاج البنزين الخالي من الرصاص.  .26

زيادة عدد محطات تعبئة الوقود والغاز السائل.  .27

نشـــر مواقـــع جديـــدة لرصـــد التغيـــرات المناخيـــة والنشـــاط الزلزالـــي واالنحرافات جـــراء الفيضانات الســـريعة   .28
.(  flash flood ) والســـيول 

مشاريع استجابة للكوارث الطبيعية للمواقع التي تعرضت للدمار بسبب السيول والنشاط الزلزالي.  .29

االستدامة البيئية الفصل العاشر
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