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مسيرة المحافظات على طريق األهداف األلفية

مسيرةُ األهداف اإلنمائية
لأللفية
أقر (إعالن األلفية) الذي ضم مثانية أهداف تسمى (األهداف اإلمنائية لأللفية) التزاماً راسخاً يف :التنمية،
واألمن والسالم ،وحقوق اإلنسان .أي إن الجديد باألمر هو التزام العامل املتقدم باملسؤولية األخالقية
واإلنسانية ملساعدة تنمية دول العامل النامية ...ومسؤولية الحكومات أمام شعوبها بالوعود التي قطعتها
عىل نفسها بتحقيق األهداف األلفية ،من العيش الكريم يف ظل حياة صحية سليمة ،والحق بالتعليم،
واملساواة بني الجنسني ،والحفاظ عىل البيئة.
فهل تم الوفاء بتلك الوعود ونحن عىل أعتاب عام 2015؟
أم أن شعوب العامل شعرت بالخذالن بسبب التنصل عن تلك املسؤولية؟
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ليس كافيا ً االلتزام باألهداف
إنما غاية المطلوب:

اإلرادة واإلصرار على تحقيقها

واجه العراق تحديات كبرية يف حلقات السباق للوصول إىل تحقيق األهداف األلفية بسبب املصاعب الكبرية
واملشاكل أثناء سنوات الحصار االقتصادي والحروب والدمار ...التي أعاقت تقدم العراق إىل األمام بعد أن
شهد عرصا ً من التفوق يف التنمية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي واملعييش .مع تلك التحديات تحققت
منجزات ملفتة يف عدد من مؤرشات األهداف اإلمنائية لأللفية وصوالً إىل تحقيق بعض غايات تلك األهداف.
لكن ليس من املتوقع أن يرفع العراق الراية الخرضاء يف ماراثون سعي الدول للوصول للغايات املنشودة عام
 .2015فام يزال عددا ً من تلك الغايات بعيد املنال ...وما تزال الفوارق بني محافظات العراق ت ُض ِعف من
اإلنجاز املتحقق يف بعض املؤرشات بِلحاظ البون الكبري يف مستويات تنمية أبنائها.
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خارطة طريق األهداف
اإلنمائية لأللفية

( المنهجية )

بإستثناء الهدف الثامن ،تم اختيار بعض املؤرشات لألهداف السبعة املتبقية ملتابعة التقدم املحرز بإتجاه
تحقيق األهداف والغايات مبرور السنوات بلحاظ دنوها أو إبتعادها من نقطة الوصول املحددة لهذه
املؤرشات وهي تواصل سريها عىل طريق األهداف .فمنها ما يكون قد حقق إنجازا ً مبكرا ً واألخرى عىل
مسارها يف الدرب باحتامل أن تحقق األهداف يف عام  ،2015وغريها التي تبتعد عن املسار وتتأخر عن الوقت
فتظهر حاجة إىل وقت أطول .ومنها التي ترتاجع للوراء ،وأخرى تسري ببطء لتنذر بالحذر الشديد أذا استمرت
خطواتها املتثاقلة بهذا النحو.
يف هذا الكراس أُعدت منهجية تقويم مسارات األهداف اإلمنائية لأللفية عىل مستوى كل محافظة من
املحافظات بالتعبري عنها من خالل عالمات برصية أشبه باللوحات التعريفية عىل جوانب طريق عجلة
األهداف اإلمنائية يف ترحالها بني املحافظات العراقية.
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رحلة على طريق األهداف
األلفية
ليس املقصود التاميز بني املحافظات يف رحلة األهداف األلفية بل فتح باب املنافسة لاللتحاق بركب
التطور ومشاركة النجاحات والتميز حتى ميكن بذل املزيد من الجهود والسباق إلصابة الطريق الصحيح .مع
االعرتاف مسبقاً أن خط الرشوع مل يكن واحدا ً يف انطالقة املحافظات للوصول إىل غايات األهداف اإلمنائية.
ففي مستهل الرحلة شخصت أوىل العالمات عىل الطريق وهي تشري بأن هناك سنتني فقط بقيت عىل
عام  2015وسنة واحدة ورمبا أقل عىل عام  .2014شامالً وجنوباً كانت تختلف الطرق بني ُمعبدا ً أو ُمؤ ْم ٍن
بعالمات االرتياح ،كام هو الحال يف محافظات إقليم كردستان .وطرق أخرى مازالت و ِع ّرة تكرث فيها املطبات
والعالمات التي تبعث عىل القلق ،مثل طرق محافظات الجنوب .لكن معظم املحافظات قد حققت تقدماً
ملحوظاً يف تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ ويف بعض من املؤرشات التي تم اختيارها .لكن مل تكن هناك أي
محافظة أنصفت حق املرأة من الوظائف خارج القطاع الزراعي .وشهدت عالمات التحذير عن واقع صحة
األطفال ظهورا ً واسعاً بني املحافظات إضافة لتأخر مؤرشات القضاء عىل الفقر أو الوصول ملصادر مياه الرشب
املحسنة.
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ونحن نتابع عربات سري املحافظات نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية البد من اإلشارة أن العالمات
املرسومة هنا عىل الطرق بني املحافظات ستتغري إذا توزعت املؤرشات عىل مستوى الحرض والريف أو عىل
مستوى الجنسني أو عند اختيار مؤرشات أكرث لتعكس الفجوات الواضحة يف اإلنجازات املتحققة بني املناطق
الحرضية والريفية وبني الرجال والنساء
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األولوية القصوى للغايات
واألهداف
برزت أولويات قصوى للغايات واألهداف األلفية من خالل العالمات التي كانت عىل الطريق ،وهي :
 خفض نسبة وفيات األطفال الرضع. خفض نسبة وفيات األطفال دون الخامسة من العمر. خفض نسبة الفقر. خفض نسبة فجوة الفقر. خفض نسبة السكان الذين ال يحصلون عىل الحد األدىن من استهالك الطاقة الغذائية -زيادة نسبة السكان املخدومني بإيصال املاء الصالح للرشب.
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االولوية القصوى (المحافظات)
مع أن معظم املحافظات أظهرت تخلف ّـاً يف حصة النساء من الوظائف خارج القطاع الزراعي ،ويف صحة
األطفال ويف املساواة بالتعليم الثانوي ،إال أن بعض املحافظات تتطلب صياغة برامج بأولوية قصوى نظرا ً
لواقع املؤرشات املرتاجعة فيها ،وهذه املحافظات ،هي:
املثنى

ميسان

 خفض نسبة وفيات االطفال دون الخامسة. خفض نسبة الفقر. خفض نسبة فجوة الفقر. خفض نسبة السكان الذين يستهلكون الحد االدىن من استهالك الطاقة الغذائية. زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب . خفض نسبة الفقر. خفض نسبة فجوة الفقر. زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب .7

ذي قار

 خفض نسبة وفيات االطفال دون الخامسة. خفض نسبة الفقر. خفض نسبة فجوة الفقر. خفض نسبة السكان الذين يستهلكون الحد االدىن من استهالك الطاقة الغذائية. -زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب .

البرصة

 خفض نسبة وفيات االطفال الرضع خفض نسبة وفيات االطفال دون الخامسة. خفض نسبة السكان الذين يستهلكون الحد االدىن من استهالك الطاقة الغذائية. -زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب .

دياىل

 خفض نسبة وفيات األطفال الرضع خفض نسبة وفيات األطفال دون الخامسة. خفض نسبة الفقر. زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب .8

واسط

 خفض نسبة الفقر. خفض نسبة السكان الذين يستهلكون الحد االدىن من استهالك الطاقة الغذائية. -زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب .

قادسية

 خفض نسبة وفيات االطفال الرضع. خفض نسبة وفيات االطفال دون الخامسة. خفض نسبة الفقر. خفض نسبة فجوة الفقر. -زيادة نسبة السكان املخدومني بايصال املاء الصالح للرشب .

نينوى

 خفض نسبة وفيات االطفال الرضع. خفض نسبة وفيات االطفال دون الخامسة. خفض نسبة الفقر. خفض نسبة فجوة الفقر. خفض نسبة السكان الذين يستهلكون الحد االدىن من استهالك الطاقة الغذائية.9

التدخالت المقترحة
 -1ترشيع قوانني تدعم الال مركزية اإلدارية.
 -2زيادة نسبة التخصيصات املالية.
 -3تفعيل دور القطاع الخاص وإرشاكه مع القطاع العام لتبني نهج متسق ومتوازن للتنمية.
 -4استثامر اإلمكانات البرشية من خالل تقديم الخدمات االجتامعية األساسية ،مثل التعليم والصحة وغريها
من الخدمات العامة.
 -5توفري فرص العمل املدرة للدخل لتمكني املجموعات املحرومة من الوصول للموارد املالية لزيادة األصول
لصالح الفقراء.
 -6تكثيف الوعي والتثقيف االجتامعي وإشاعة روح التسامح واملزيد من املساواة بني املرأة والرجل.
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عالمات مرورية على طريق
األهداف األلفية
تحقيق مبكر لغاية الهدف 2015
عىل املسار ومن املحتمل تحقيق غاية الهدف 2015
بعيد عن املسار ولكن ميكن تحقيق غاية الهدف بعد 2015
تحذير شديد عن التأخر بتحقيق الهدف
تراجع للوراء وعدم إمكانية تحقيق الهدف 2015
تعرض الصفحات اآلتية محطات سري املحافظات إزاء األهداف اإلمنائية األلفية طبقاً للعالمات املفرتضة
هنا(...مع اإلشارة إىل أن ترتيب املحافظات تم بناءاً عىل وضعها التنموي بحيث بدأنا بأقل املحافظات
مستوى (نينوى) وإنتهاءاً بأفضلها مستوى (السليامنية))
11
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الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
الهدف 1

ترك تراجع مؤشرات
القضاء على الفقر في محافظة
نينوى أثره الواضح على تأخر االلتحاق
بالتعليم االبتدائي إضافة لبعض مؤشرات الهدف
الثالث وتحذير بخطورة تدني مؤشرات الوضع
الصحي لألطفال ،مما يستوجب إعطاء أولوية
قصوى لمحافظة نينوى لمعالجة اإلخفاق
في خفض نسبة الفقر
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف

وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة

معرفة النساء بانتقال اإليدز

مصدر الماء الصالح للشرب

الصرف الصحي المحسن
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الهدف7

نينوى

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
الهدف 1

ال تدعو مؤشرات
محافظة ذي قار الى االطمئنان
في الوضع المعيشي والخدمي لسكان
المحافظة مما يستدعي وضع الخطط
والسياسات لرفع حالة التنمية فيها.
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف

وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة

معرفة النساء بانتقال اإليدز

مصدر الماء الصالح للشرب

الصرف الصحي المحسن
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الهدف7

ذي قار

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
الهدف 1

على الرغم من
تحسن مؤشرات محافظة صالح
الدين إال إنها ال تزال تعاني من خطورة
صحة أطفالها وتحتاج إلى وقت أطول لتحقيق
مؤشرات الهدف الثالث والخامس والسابع.
فعليها اتخاذ خطوات سريعة والتخطيط
لتحسين واقع المحافظة التنموي
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف

وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة

معرفة النساء بانتقال اإليدز

مصدر الماء الصالح للشرب

الصرف الصحي المحسن
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الهدف7

صالح الدين

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
الهدف 1

في الوقت الذي تشهد
فيه محافظة واسط تحسنا ً واضحا ً
في مؤشرات الهدف الرابع نجد هناك
تأخراً في خفض نسبة الفقر وعدم القدرة على
إيصال الخدمات العامة مثل الماء الصالح للشرب
واالنتفاع بصرف صحي محسن.
األولوية لهذه المحافظة تجمع بين تقديم خدمات
الماء والصرف الصحي وتخفيض الفقر
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف

وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة

معرفة النساء بانتقال اإليدز

مصدر الماء الصالح للشرب

الصرف الصحي المحسن
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الهدف7

واسط

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
الهدف 1

محافظة المثنى من
أكثر المحافظات فقراً وأكثرها
حاجة من بين جميع المحافظات لبرامج
وخطط تنموية وتنشيط االستثمار فيها نظراً
لما تعانيه من تراجع كبير في مؤشراتها
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف

وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة

معرفة النساء بانتقال اإليدز

مصدر الماء الصالح للشرب

الصرف الصحي المحسن
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الهدف7

المثنى

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
الهدف 1

تشترك محافظة ميسان
مع باقي المحافظات الجنوبية
باألولوية القصوى من أجل صياغة منظومة
سياسات وإجراءات تضمن تحيق األهداف
األلفية
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف

وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة

معرفة النساء بانتقال اإليدز

مصدر الماء الصالح للشرب

الصرف الصحي المحسن
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الهدف7

ميسان

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
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يتأخر مؤشر المساواة في
التعليم الثانوي عن باقي المؤشرات التي
تمضي في مسارها الصحيح ،لكن المحافظة
بحاجة الى خطط وسياسات لتوسيع نطاق التعليم
الثانوي وتحسين صحة االطفال.
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الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي
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المساواة بالتعليم االبتدائي
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على طريق محافظة
القادسية تلوح بكثرة عالمات الفقر
وتردي وضع السكان من جانب الحرمان من
المياه الصالحة للشرب وغيرها مما يستوجب أن
تكون لها أولوية قصوى في وضع الخطط الناجعة
لحل مشاكل الفقر والتعليم والتقليل من خطورة
صحة األطفال فيها.
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية
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القادسية
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حققت محافظة ديالى
انجازات على الطريق لكنها بعيدة عن
تخفيض نسبة الفقر وإيصال مصدر مياه شرب
محسنة ،واألطفال وضعهم الصحي يثير القلق فالبد
من إجراءات فعالة لتحسين وضع المناطق التي
تعاني من الفقر ومن عدم االنتفاع بخدمة إيصال
الماء الصالح للشرب .
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ديالى
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الهدف6
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الهدف7

كركوك
تؤكد محافظة كركوك
التزامها بتكملة مشوارها الذي بدأته
في التنمية .فقد حققت مؤشرات الهدف الثاني
والسابع خطوات على مسار التقدم نحو الهدف.
إال أن مؤشر فقر الدخل تأخر عن باقي مؤشرات الهدف
األول وتأخر معه مؤشر المساواة في التعليم الثانوي
بين الجنسين .وال يزال الوضع الصحي لألطفال
ينذر بالخطر ما يجعلها بحاجة إلى تدخل
سريع لخفض وفيات األطفال
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بابل هي األخرى يالحظ
فيها عدم تحقق مؤشرات خفض وفيات
األطفال .لكنها تبدو في تقدم مستمر لبقية المؤشرات
عدا مؤشرات إيصال المياه الصالحة للشرب والمساواة
في التعليم الثانوي وتراجع حصة النساء في الوظائف.
لذلك يستدعي أن تكون للمحافظة خطط وبرامج عمل
لتحسين مستوى التعليم والصحة ومعالجة شحة
مياه الشرب
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الوصول للصف الخامس االبتدائي
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بابل
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الهدف 1

تطالب محافظة البصرة
منذ زمن طويل بإيصال مياه صالحة
للشرب على الرغم من التقاء نهري دجلة
والفرات فيها والمنفذ البحري الوحيد للعراق فهي
من المحافظات التي ليس بمقدورها الوفاء بااللتزام
على تحقيق بعض الغايات مما يتطلب إجراءات
وتدخالت تقربها من األهداف المنشودة
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي
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البصرة

الهدف4

الهدف5

الهدف6
الهدف3
الهدف 2
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لوحة
إلى
بالنظر
المعلومات على جانبي طريق كربالء
فأنها بوضع أفضل في المؤشرات المختارة لكن
من الواجب اتخاذ خطوات مماثلة لتحسين صحة
األطفال دون الخامسة من العمر والعمل على رفع
حصة النساء بالوظائف خارج القطاع الزراعي
وتقليل نسبة الحاجة غير الملباة في
تنظيم األسرة
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي
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وفيات األطفال أقل من  5سنوات

وفيات الرضع

الحاجة غير الملباة

الوالدات بأيدي ماهرة
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يفترض أن تستكمل
محافظة النجف عالمات اإلنجاز
المتحققة على طريق األهداف وتزيل
عالمات التحذير في الهدف الرابع وتراجع
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب
من على طريقها
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي

اإللمام بالقراءة والكتابة للشباب

المساواة بالتعليم االبتدائي

المساواة بالتعليم الثانوي

حصة النساء بالوظائف
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النجف
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الهدف3
الهدف 2
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تواجه محافظة أربيل
صعوبات حقيقية في الوصول للغاية
المنشودة في حصة النساء في الوظائف خارج
القطاع الزراعي .وايضا ً كما تشير عالمة إنذار
خطورة وفيات األطفال دون الخامسة من العمر.
فلوال تلك الصعوبات لكان طريق أربيل الطريق
المثالي بعد طريق السليمانية من بين طرق
المحافظات
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي
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أربيل
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الهدف3
الهدف 2
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شماالً نحو إقليم كردستان
حيث اإلنجازات الكبيرة والتقدم
السريع نحو تحقيق األهداف في محافظات
التطور التي تتميز بها محافظة دهوك بالرغم من
تأخر تلبية الحاجة للنساء بتنظيم األسرة وخطورة
الوضع الصحي لألطفال .فهي تفتقر فقط لوضع
خطط لتحقيق التقدم في هذين المؤشرين
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي
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دهوك
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العاصمة بغداد أفضل
حاالً من باقي المحافظات لكن يالحظ
أن مؤشرات الوضع الصحي لألطفال في
تراجع .حيث ينبغي زيادة الوعي والتثقيف الصحي
لألمهات واالعتناء بتغذيتهن وأطفالهن والتشجيع
على الرضاعة من الثدي ،ليس في بغداد وحدها
بل في كافة المحافظات
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية

االلتحاق بالتعليم االبتدائي

الوصول للصف الخامس االبتدائي
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بغداد
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الهدف3
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باعتزاز كبير مشاهدة
العالمات الكاملة على طريق
السليمانية وهي تحقق أفضل االنجازات
لألهداف اإلنمائية لأللفية .وتعد محافظة
السليمانية من المحافظات المحدودة التي اجتازت
أغلب مؤشراتها المختارة مستوى المستهدف
لعام 2015
نسبة الفقر

فجوة الفقر

الحصول على الحد األدنى من الطاقة
الغذائية
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الهدف7

السليمانية

ماذا بعد عام 2015
لن ينتهي المشوار على طريق األلفية مع نهاية عام  2015حيث تدور حاليا ً سلسلة من المشاورات
الدولية والوطنية المحلية بشأن وضع أولويات خطة ألهداف تنموية جديدة لما بعد  2015تتيح
الفرصة لوضع التنمية المستدامة حيثما ينبغي لها في صميم مسعى البشرية إلى التقدم المشترك
من خالل خطة جديدة تستند على المحاور اآلتية:
 .1تخفيف الفقر والتنمية التشاركية وتوليد العمالة.
 .2أصوات المجتمع ،المشاركة من قبل المواطنين والتشارك السياسي.
 .3توفر الخدمات األساسية والتأثير التنموي لها (الصحة والتعليم).
 .4إدارة الموارد الطبيعية وتوفر الخدمات البيئية والتعامل مع التغير المناخي
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