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إستناداً إىل قانون ديوان الرقابة املالية  يتضمن هذا التقرير نتائج مراجعة جاهزية احلكومة ألهداف التنمية املستدامة
 2018 اإلحتادي يف مجهورية العراق، وعلى وفق أسلوب اخلطوات السبع ابلتعاون مع جمموعة شراكة

   
 
 

  ألهداف التنمية املستدامةتقرير مراجعة جاهزية احلكومة العراقية م/ 
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)املعدل( 2011( لسنة 31إستنادًا إىل مهام ديوان الرقابة املالية اإلحتادي املقّرة مبوجب قانونه املرقم)

هبا،  وااللتزام للدولة املرسومة االهداف لتحقيق املقررة الكلية واالقتصادية املالية والسياسات اخلطط بتقومي
جاهزية احلكومة العراقية ألهداف التنمية املستدامة وذلك من خالل خطة عمل مت فقد قرر الديوان مراجعة 

إعدادها على وفق رؤية املنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا واحملاسبة)أنتوساي( املقّرة يف إجتماع أبوظيب 
2016. 

 ملقتضيات طبقاً  ستدامةهداف التنمية املإللتزام الطوعي أبل اهزية احلكومة العراقيةجلمراجعة جراء مت إ
 وفق وعلى االخرى املرعية والتشريعات( املعدل) 2011 لسنة( 31)رقم اإلحتادي املالية الرقابة ديوان قانون

 .اجملال هذا يف املعتمدة واألعراف القواعد
 

 معاً حنو مستقبٍل أمجل ..
 إرساء علىاملدى  بعيدة طريق خارطة 2015 سبتمرب/أيلول يف املتحدة مماأل يف األعضاءالدول  أقرت

ومسيت أبسم)أهداف التنمية املستدامة  واملساواة واحلد من الفقر االجتماعي واإلدماج ةاملستدام التنمية
قد سعت احلكومة ، و مرتبطة هبا ( هدفًا فرعياً 169فضاًل عن )( هدفًا 17وتتضمن) (2015-2030

وذلك من خالل تشكيل  املستدامة اليت أقرهتا األمم املتحدةالعراقية إىل اإللتزام الطوعي أبهداف التنمية 
اللجان الوطنية املعنية بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ومنها اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة وخلية املتابعة 

ات ممثلني عن القطاع اخلاص ومنظم الوزارات مبشاركة أعضاء مناليت ُشكّ َلت من الفرق التخصيصية  فضالً 
ومن  املعنية بدراسة األجندة الدولية وتوطني املؤشرات ووضع اخلطط واإلسرتاتيجيات الوطنيةاجملتمع املدين 

 .(2022-2018وخطة التنمية الوطنية  2022-2018أمهها)إسرتاتيجية التخفيف من الفقر 
اجلهود الطوعية للحكومة العراقية  إىل أستعراض مراجعة اجلاهزية ألهداف التنمية املستدامة ويهدف تقرير

على املدى  األجندة الدولية املشار إليها أعالههذا اجملال فضاًل عن تقييم جاهزية احلكومة العراقية لتحقيق يف 
 تقييم املؤشرات املستخدمة.من خالل مراجعة اإللتزام احلكومي واخلطط واإلسرتاتيجيات و  البعيد

 

 : املراجعة  هدف
-2018دي)إسرتاتيجية ديوان الرقابة املالية اإلحتا يف رؤية ورسالة الديوان اليت جاءت إستنادًا إىل

يف إجناز أعمال رقابية موثوقة على وفق معايري األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة لتقدمي  (2022
فارق يف حياة مسامهات قيمة يف بناء مؤسسات فعالة تستجيب ألهداف التنمية املستدامة هبدف إحداث 

العمل السنوية  يف خططتوجهات احلكومة العراقية إبعتماد اهداف التنمية املستدامة ، وبناًء على املواطنني
، تقرر قيام الديوان إبجراء مراجعة جلاهزية احلكومة جلميع الوزارات واحملافظات واجلهات غري املرتبطة بوزارة

من خالل خطة ركزت على مراجعة اخلطوات واإلجراءات اليت قامت هبا  العراقية ألهداف التنمية املستدامة
 (.2030- 2015يف جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة ) احلكومة العراقية

 

 :  املراجعة  نطاق
 راجعة يتلخص ابآليت :املإن نطاق تقرير 
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ي أبهداف التنمية املستدامة، وعمراجعة اإلجراءات واخلطوات اليت إختذهتا احلكومة العراقية لإللتزام الط .1
 .2018من عام  تشرين األول شهر لغايةو 

التحقق من جاهزية احلكومة العراقية ألهداف التنمية املستدامة ككل، مع الرتكيز على هدف التنمية  .2
ابحلد الفريق التخصصي األول املعين أعمال مراجعة من خالل  املستدامة األول املعين ابحلد من الفقر

 الفقر إلجراء املراجعة املعمقة جلاهزية احلكومة ألهداف التنمية املستدامة. من

كعينة رئيسية إلجراء املراجعة املعمقة   2022-2018مراجعة اإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  .3
 جلاهزية احلكومة ألهداف التنمية املستدامة.

 .2022-2018مراجعة خطة التنمية الوطنية للعراق  .4
 

 نهج املتبع: امل
الذي أوصت به املنظمة الدولية ألجهزة  لسبع كدليل عمل ملراجعة اجلاهزيةمت إستخدام إمنوذج اخلطوات ا

 الرقابة العليا واحملاسبة)آنتوساي(.
 

 : أهم نتائج املراجعة 
 

طوعيًا أبهداف التنمية  قد إلتزمت تبني أبن احلكومة احلكومة العراقية اإلجراءات اليت إختذهتا إن .أ
 املستدامة، وإختذت خطوات جدية يف هذا اجملال ميكن أن يساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

هنالك جهود واضحة لوزارة التخطيط يف نشر الوعي أبهداف التنمية املستدامة وذلك من خالل الورش  .ب
تلك اجلهود حباجة إىل املزيد من العمل يف جمال رفع ليت أقامتها يف عدد من احملافظات، إاّل إنه التدريبية ا

 الوعي أبمهية تطبيق أهداف التنمية املستدامة وفائدهتا لألجيال القادمة.

الستمرار يف التعاون مع املنظمات الدولية يف صياغة اخلطط والقرارات املتعلقة بتحقيق أهداف نوصي اب .ج
 ا اجملال.التنمية املستدامة وإعتبارها شريك أساسي يف هذ

 هام مصدر إعتباره ميكن والذي العراق يف الفقر وتقومي رصد مسح مشروع إصدار يف إلسراعابنوصي  .د
 .العراق يف الفقر ملؤشرات

الطوعي وتقدميه إىل األمم املتحدة،  نؤيد توجه وزارة التخطيط يف العمل على إعداد تقرير اإلستعراض .ه
 ونؤكد على ضرورة إعداد التقرير وتقدميه يف الوقت احملدد.

 
 


