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Part Nineteen
HUMAN DEVELOPMENT STATISTICS
Human development statistics provide database on
indicators of sustainable development goals of the
17th and objectives of the 169th adopted at the 70th
session of the United Nations in September/October
2015 and took effect in January 1 January 2016 and
monitor important indicators about gender
depending on important facts about differences
between women and men through gender database
which depends on the reports and statistical surveys
carried out by the Central statistical organization in
addition to the information provided by the relevant
authorities in the ministries and State institutions.
And providing a database on women and men in
various areas.

الباب التاسع ر
عش
احصاءات التنمية ر
البشية
توفر إحصاءات التنمية البشرية قاعدة بيانات عن مؤشرات اهداف
 التي اقرت في الدورة169  وغاياتها الـ17 التنمية المستدامة الـ
 ودخلت حيز التنفيذ2015  سبتمبر/ ) لالمم المتحدة في أيلول70(
 وترصد مؤشرات مهمة2016  يناير/  كانون الثاني1 الفعلي في
عن النوع االجتماعي تبرز حقائق مهمة عن الفروقات بين المرأة
والرجل من خالل إنشاء قاعدة بيانات النوع اإلجتماعي ويعتمد فيهما
على ما توفره التقارير والمسوحات اإلحصائية المنفذة في الجهاز
المركزي لالحصاء باإلضافة إلى المعلومات التي توفرها الجهات ذات
 وتوفر قاعدة بيانات عن.العالقة في وزارات ومؤسسات الدولة
. المرأة والرجل في مختلف المجاالت

2030-2015 أهداف التنمية المستدامة
Sustainable Development Goals 2015-2030
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 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان- ١ الهدف

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
1.1.1 Proportion of the population living below the international
poverty line by sex, age, employment status and geographic location
(urban/rural)

Tier 2

1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line,
by sex and age

Tier 1

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living in
poverty in all its dimensions according to national definitions

Tier 2

1.3.1 Proportion of population covered by social protection
floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed
persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women,
newborns, work-injury victims and the poor and the vulnerable

Tier 1

1.4.1 Proportion of population living in households with access to
basic services

Tier 2

 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على١. ٤. ١
الخدمات األساسية

1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to
land, (a) with legally recognized documentation, and (b) who perceive
their rights to land as secure, by sex and type of tenure

Tier 2

 نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة٢. ٤. ١
 و(ب) يعتبرون حقوقهم في،ً  و(أ) لديهم مستندات معترف بها قانونا،األرض
 حسب الجنس ونوع الحيازة،األرض مضمونة

1.5.1 Number of deaths, missing persons and directly affected
persons attributed to disasters per 100,000 population
1.5.2 Direct economic loss attributed to disasters in relation to global
gross domestic product (GDP)
1.5.3 Number of countries that adopt and implement national disaster
risk reduction strategies in line with the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015–2030
1.5.4 Proportion of local governments that adopt and implement local
disaster risk reduction strategies in line with national disaster risk
reduction strategies
1.a.1 Total official development assistance grants from all donors
that focus on poverty reduction as a share of the recipient country’s
gross national income

Tier 1

، حسب الجنس، نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي١. ١. ١
)ريفي/ والموقع الجغرافي (حضري، والوضع الوظيفي،والعمر
العراق

 عدد/ عدد الفقراء
السكان

%

مسح رصد
 وتقويم الفقر2017-2018
في العراق

20.05

 حسب الجنس، نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني١. ٢. ١
والعمر
 نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر٢. ٢. ١
بجميع أبعاده وفقا ً للتعاريف الوطنية

/ العراق
/ محافظة
الجنس

عدد المستفيدين
المشمولين
بشبكة الحماية
االجتماعية

العراق

عدد

عدد

مديرية
اإلحصاء
االجتماعي
والتربوي

وزارة الداخلية

2019

2019

(899563) ذكور
(436943) اناث
(1336506)
اإلجمالي

(33) المصابين
(97) المتوفين

Tier 2

 حسب، نظم للحماية االجتماعية/  نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا١. ٣. ١
، والمسنين، والعاطلين عن العمل، كاألطفال، وحسب الفئات السكانية،الجنس
 وضحايا إصابات، واألطفال حديثي الوالدة، والحوامل،واألشخاص ذوي اإلعاقة
 والضعفاء، والفقراء،العمل

 عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب١. ٥. ١
 شخص100 000 الكوارث من بين كل
 الخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج٢. ٥. ١
المحلي اإلجمالي العالمي

Tier 2

 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر٣. ٥. ١
٢٠٣٠-٢٠١٥ الكوارث تمشيا ً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة

Tier 2

 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من٤. ٥. ١
مخاطر الكوارث تمشيا ً مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

Tier 1

 محافظة/ العراق

/ مبلغ التخصيص
أجمالي الموازنة

%

وزارة التخطيط

2019

0.1

 نسبة الموارد المولدة محليا ً التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج١. أ. ١
الحد من الفقر
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. ١أ  ٢.نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية (التعليم والصحة
والحماية االجتماعية)

التعليم )(27.8
الصحة )(10.2
الحماية )(3.2
االجتماعية

التقديرات
األولية
السنوية
لمديرية
الحسابات
القومية

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

قيمة االنفاق العام
على (التعليم،
الصحة ،حماية
اجتماعية)  /االنفاق
الحكومي *100

المستوى

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

Tier 1

1.a.2 Proportion of total government spending on essential services
)(education, health and social protection

. ١أ  3.المجموع اإلجمالي للمنح والتدفقات الوافدة التي ال تستتبع اقتراض
ديون ،والتي تخصَّص مباشرة لبرامج الحد من الفقر محسوبا ً كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي

Tier 3

1.a.3 Sum of total grants and non-debt-creating inflows directly
allocated to poverty reduction programmes as a proportion of GDP

 . ١ب  ١.اإلنفاق االجتماعي العام لصالح الفقراء

Tier 2

1.b.1 Pro-poor public social spending

2018

%

العراق

الهدف  -٢القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز
الزراعة المستدامة

 ١ .١. ٢معدل انتشار نقص التغذية

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and
promote sustainable agriculture

2.5

2016

مسح التحليل
الشامل لألمن
الغذائي

%

-

العراق  /محافظة

 ٢ .١. ٢معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان،
استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي
 ١ .٢. ٢معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر <  ٢-نقطة من
االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين
األطفال دون سن الخامسة

 ٢. ٢. ٢معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول > ٢+أو <  ٢-نقطة
من االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية)
بين األطفال دون سن الخامسة ،مصنفين حسب النوع (الهزال وزيادة الوزن)

 ٣. ٢. ٢انتشار فقر الدم لدى النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و49
سنة ،حسب حالة الحمل( .النسبة المئوية)

١ .٣. ٢حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة
الزراعية/الرعوية/الحرجية
 ٢ .٣. ٢متوسط دخل صغار منتجي األغذية حسب الجنس والوضع من حيث
االنتماء إلى الشعوب األصلية
 ١ .٤. ٢نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة

12.3

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

الهزال )(3.0
زيادة الوزن )(6.1

-

Tier 1

2.1.1 Prevalence of undernourishment

Tier 2

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in the
)population, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES
2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 standard deviation
from the median of the World Health Organization (WHO) Child
Growth Standards) among children under 5 years of age

العراق  /محافظة

Tier 1

عدد األطفال دون
الخامسة ممن
ينخفض وزنهم
العراق  /محافظة
بمقدار  -انحرافيين
معياريين من مجموع
األطفال بنفس العمر

Tier 1

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2
standard deviation from the median of the WHO Child Growth
Standards) among children under 5 years of age, by type (wasting
)and overweight

Tier 2

2.2.3 Prevalence of anaemia in women aged 15 to 49 years, by
)pregnancy status (percentage

Tier 2
Tier 2
Tier 2

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of
farming/pastoral/forestry enterprise size
2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and
indigenous status
2.4.1 Proportion of agricultural area under productive and
sustainable agriculture
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١ .٥. ٢عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المودعة
في مرافق للحفظ على المدى المتوسط أو الطويل

Tier 2

2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for food and
agriculture secured in either medium- or long-term conservation
facilities

األسماك )(17.7
 ٢ .٥ .٢نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة لخطر االنقراض.

برمائيات)(9.6
وزواحف

2016

الطيور )(6.7

وزارة الصحة
والبيئة

%

عدد األنواع /عدد
المهددة باالنقراض *
100

العراق

Tier 1

2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk of
extinction

اللبائن )(12
 .٢أ  ١ .مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية

Tier 2

2.a.1 The agriculture orientation index for government expenditures

 .٢أ  ٢ .مجموع التدفقات الرسمية (المساعدة اإلنمائية الرسمية مضافا إليها
تدفقات رسمية أخرى) إلى القطاع الزراعي

Tier 3

2.a.2 Total official flows (official development assistance plus other
official flows) to the agriculture sector

 .٢ب  ١ .إعانات الصادرات الزراعية

46980849552

2018

وزارة التجارة
/الشركة العامة
للمعارض
والخدمات
التجارية
العراقية

دينار

الرمز الكمركي
الموحد

إصدار إجازات
التصدير للمواد
الغذائية
المسموح
بتصديرها
وبالتنسيق مع
الجهات ذات
العالقة

 .٢ج  ١ .مؤشر مفارقات أسعار األغذية

Tier 1

2.b.1 Agricultural export subsidies

Tier 2

2.c.1 Indicator of food price anomalies

الهدف  -٣ضمان تمت ّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 ١ .١ .٣نسبة وفيات األمهات

31.5

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 100000
والدة حية

عدد وفيات األمهات /
عدد الوالدات الحية
*100000

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.1.1 Maternal mortality ratio

 ٢ .١ .٣نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون َمهَرة

90.1

2019

وزارة الصحة
والبيئة

%

الوالدات التي يشرف
عليها موظفو صحة
مختصون  /العدد
اإلجمالي للوالدات *
100

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel

تابع جدول ()1/19

)Con.table (19/1
القيمة

سنة المؤشر مصادر البيانات
Year
Indicator

األهداف والمؤشرات

Data
Sources

وحدة القياس
Measruing
Unit

Value

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

المستوى

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

 ١ .٢ .٣معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

24.3

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 1000
والدة حية

عدد الوفيات دون
الخامسة من العمر/
عدد الوالدات الحية
*1000

العراق /
المحافظة

Tier 1

 ٢ .٢ .٣معدل وفيات المواليد

13.9

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 1000
والدة حية

عدد وفيات الرضع
دون السنة الواحدة
في سنة تقويمية /
عدد الوالدة الحية في
السنة نفسها * 1000

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.2.2 Neonatal mortality rate

الذكور )(0.87
االناث )(0.17
اإلجمالي )(0.52

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 100000
من السكان

عدد االصابات
بفيروس نقص
المناعة  /عدد
السكان* 100000

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected population,
by sex, age and key populations

9

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 100000
من السكان

عدد حاالت االصابة
بالتدرن الرئوي بين
السكان في نقطة
زمنية محددة لكل
 100000شخص

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.3.2 Tuberculosis incidence per 100,000 population

ال توجد إصابة
بالمرض خالل سنة
2019

2019

وزارة الصحة
والبيئة

عدد اإلصابة بالمالريا
لكل 100000
/مجموع السكان
من السكان
*100000

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

الذكور )(4.0
االناث )(3.2
اإلجمالي )(3.6

2019

وزارة الصحة
والبيئة

عدد االصابات
بأمراض الكبد
الفايروسي  / Bعدد
السكان * 100000

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

Tier 2

3.3.5 Number of people requiring interventions against neglected
tropical diseases

١ .٣ .٣عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1 000
شخص غير مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من
السكان

 ٢ .٣ .٣معدل انتشار داء السل لكل  100 000شخص

 ٣ .٣ .٣عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل  1 000شخص

 ٤ .٣ .٣عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل  100 000من
السكان

 ٥ .٣ .٣عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة األمراض المدارية
المهملة

لكل 100000
من السكان

3.2.1 Under‑5 mortality rate
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الوفيات المبكرة
لألمراض غير
اإلنتقالية الرئيسة
وزارة الصحة لكل  1000من
لألعمار  -30أقل من
السكان
والبيئة
 70سنة لكل 1000
من السكان لنفس
الفئة العمرية

العراق /
المحافظات عدا
اإلقليم

Tier 1

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer,
diabetes or chronic respiratory disease

عدد الوفيات الناجمة
عن االنتحار خالل
سنة واحدة  /عدد
السكان * 100000

العراق /
المحافظات عدا
اإلقليم

Tier 1

3.4.2 Suicide mortality rate

 ١ .٥ .٣نطاق تغطية التدخالت العالجية (الخدمات الدوائية والنفسانية
وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الالحقة) لمعالجة االضطرابات الناشئة عن
تعاطي المواد المخدرة

Tier 2

3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological,
psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance
use disorders

 ٢ .٥ .٣االستعمال الضار للكحول ،محددا ً وفقا ً للظروف الوطنية في إطار
استهالك الفرد الواحد من الكحول (سن  15سنة فأكثر) في سنة تقويمية،
باللترات من الكحول الصافي

Tier 2

)3.5.2 Alcohol per capita consumption (aged 15 years and older
within a calendar year in litres of pure alcohol

 ١ .٤ .٣معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان
وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة

 ٢ .٤ .٣معدل وفيات االنتحار

3.2

2019

1.0

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 100000
من السكان
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Methodology
of Measuring
the Indicator

المستوى

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

عدد الوفيات الناجمة
عن حوادث الطرق /
عدد السكان *
100000

العراق /
المحافظة

 ١ .٦ .٣معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على
الطرق

12.8

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 100000
من السكان

 ١ .٧ .٣نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ( 49-15سنة) والالتي لُبّيت
حاجت ُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

53.8

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

عدد النساء في الفئة
العمرية  49-15سنة
المتزوجات الالتي
يستخدمن الطرق
الحديثة في منع
الحمل من أجمالي
النساء المتزوجات في
نفس الفئة العمرية

العراق /
المحافظة

 ٢ .٧ .٣معدل الوالدات لدى المراهقات ( 14-10سنة؛ و  19-15سنة) لكل
 1 000امرأة في تلك الفئة العمرية

54.1
للفئة )(19-15

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 1000
أمراة

عدد الوالدات الحية
للنساء في سن
المراهقة بعمر (-15
/ )19عدد النساء
لنفس الفئة العمرية
*1000

العراق /
المحافظة

Tier 1

Tier 1

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

(3.7.1 Proportion of women of reproductive age )aged 15–49 years
who have their need for family planning satisfied with modern
methods

Tier 1

3.7.2 Adolescent birth rate )aged 10–14 years; aged 15–19 years( per
1,000 women in that age group

Tier 2

3.8.1 Coverage of essential health services

 ٢ .٨ .٣نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة
محسوبة كحصة من مجموع إنفاق األسر المعيشية أو دخلها

Tier 3

3.8.2 Proportion of population with large household expenditures on
health as a share of total household expenditure or income

 ١. ٩. ٣معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط

Tier 2

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air pollution

 ٢. ٩. ٣معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمون وخدمات الصرف
الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى المرافق الصحية (التعرض لخدمات غير
مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع)

Tier 2

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and
lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene
)for All (WASH) services

Tier 1

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

 ١ .٨ .٣تغطية خدمات الصحة األساسية.

 ٣. ٩. ٣معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد

 .٣أ  ١ .معدل انتشار تعاطي التبغ حاليا بين األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15
سنه فأكثر

0.19

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 100000
من السكان

النساء )(1.3

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

عدد الوفيات الناتجة
من التسمم غير
المقصود  /عدد
السكان * 100000

العراق /
المحافظة

عدد النساء بعمر
( )15-49سنة
اللواتي دخنوا او
استخدموا منتجات
التبغ على عدد النساء
المستجيبات *100

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.a.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use among
persons aged 15 years and older

تابع جدول ()1/19

)Con.table (19/1
القيمة

سنة المؤشر مصادر البيانات
Year
Indicator

األهداف والمؤشرات

Data
Sources

وحدة القياس
Measruing
Unit

Value

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

المستوى

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

 . ٣ب  ١ .نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة
بالبرنامج الوطني لبلدهم

Tier 2

3.b.1 Proportion of the target population covered by all vaccines
included in their national programme

 . ٣ب  ٢ .مجموع صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى القطاعات
الصحية األساسية والبحوث الطبية

Tier 3

3.b.2 Total net official development assistance to medical research
and basic health sectors

 . ٣ب  ٣ .نسبة المرافق الصحية المتاحة فيها مجموعة أساسية من األدوية
الضرورية التي تفي بالغرض بكلفة ميسورة على الدوام

Tier 2

3.b.3 Proportion of health facilities that have a core set of relevant
essential medicines available and affordable on a sustainable basis

 . ٣ج  ١ .معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم

األطباء الكلي )(9.3
أطباء االسنان )(3.7
الصيادلة )(4.0
المالكات )(22.5
التمريضية
ذوي المهن )(23.4
الصحية
المالكات )(3.1
المختبرية
المساعدون )(0.3
الصحيون

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 10000
من السكان

عدد المالكات الصحية
حسب التصانيف /
عدد السكان لكل
 10000من السكان

العراق /
المحافظة

Tier 1

3.c.1 Health worker density and distribution

 . ٣د  ١.القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حاالت
الطوارئ الصحية

Tier 3

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and health
emergency preparedness

 . ٣د  ٢.النسبة المئوية اللتهابات مجرى الدم الناتجة عن كائنات مقاومة
للميكروبات المحددة.

Tier 2

3.d.2 Percentage of bloodstream infections due to selected
antimicrobial-resistant organisms

الهدف  - ٤ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all

 ١. ١. ٤نسبة األطفال والشباب (أ) في الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) في نهاية
المرحلة االبتدائية؛ و (ج) في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي ،الذين
يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في ’ ‘1القراءة ،و ’‘2
الرياضيات ،حسب الجنس

Tier 2

4.1.1 Proportion of children and young people (a) in grades 2/3; (b) at
the end of primary; and (c) at the end of lower secondary achieving at
least a minimum proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics,
by sex

 ٢. ١. ٤معدل إتمام الدراسة (التعليم االبتدائي والمرحلة األولى من التعليم
الثانوي ،والمرحلة الثانية من التعليم الثانوي) .

Tier 2

4.1.2 Completion rate (primary education, lower secondary
)education, upper secondary education

تابع جدول ()1/19

)Con.table (19/1
القيمة

سنة المؤشر مصادر البيانات
Year
Indicator

األهداف والمؤشرات

Data
Sources

وحدة القياس
Measruing
Unit

Value

 ١. ٢. ٤نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من
حيث النمو في مجاالت الصحة ،والتعلم ،والرفاه النفسي واالجتماعي ،حسب
الجنس

الذكور )(78.4
االناث )(80.2
اإلجمالي )(79.3

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

 ٢. ٢. ٤معدل المشاركة في التعلُّم المن َّظم (قبل سنة واحدة من سن االلتحاق
الرسمي بالتعليم االبتدائي) ،حسب الجنس

الذكور )(32.1
االناث )(31.8
اإلجمالي )(32.0

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

 ١. ٣. ٤معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي
والتدريب خالل االثني عشر شهرا ً السابقة ،حسب الجنس

39

 2018/2019وزارة التربية

 ١. ٤. ٤نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،حسب نوع المهارة

النساء )(5.6

2018

 ١. ٥. ٤مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكرأوريفي/حضريوأدنى/أعلى خمس السكان
ثراء ،وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية ،والمتضررين من
النزاعات ،متى توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في
هذه القائمة ،التي يمكن تفصيلها

التعليم )(0.97
االبتدائي
التعليم )(1.00
المتوسط
التعليم )(1.15
االعدادي

2018

%

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

%

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

Level of
Detail
Level

Tier 1

عدد األطفال في الفئة
العمرية  5-سنوات
الذين ينتظمون في
العراق  /محافظة
مرحلة ما قبل
المدرسة  /مجموع
عدد األطفال في نفس
الفئة العمرية

Tier 1

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before the
official primary entry age), by sex

Tier 1

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and non-formal
education and training in the previous 12 months, by sex

العراق

عدد النساء بعمر
( )15-49سنة
اللواتي لهن عالقة
باستخدام الحاسوب
على عدد النساء
المستجيبات *100

 ١. ٧ .٤مدى تعميم ‘ ’1تعليم المواطنة العالمية و ‘ 2التعليم من أجل التنمية
المستدامة ،بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ،وذلك على جميع
الصعد في (أ) السياسات التعليمية على الصعيد الوطني؛ و (ب) المناهج
الدراسية؛ و (ج) تدريب المعلمين؛ و (د) تقييم الطالب

6

 2018/2019وزارة التربية

4.2.1 Proportion of children aged 24-59 months who are
developmentally on track in health, learning and psychosocial wellbeing, by sex

4.4.1 Proportion of youth and adults with information and
communications technology (ICT) skills, by type of skill

العراق  /محافظة

Tier 1

صافي معدل
االلتحاق بالمدرسة
العراق  /محافظة
للبنات على صافي
معدل االلتحاق لألوالد

Tier 1

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top wealth
quintile and others such as disability status, indigenous peoples and
conflict-affected, as data become available) for all education
indicators on this list that can be disaggregated

Tier 2

4.6.1 Proportion of population in a given age group achieving at least
a fixed level of proficiency in functional (a) literacy and (b) numeracy
skills, by sex

Tier 1

)4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii
)education for sustainable development are mainstreamed in (a
national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and
(d) student assessment

 ١. ٦ .٤نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى
ثابتا من الكفاءة في المهارات الوظيفية المتصلة بما يلي( :أ) األمية و (ب)
الحساب ،حسب الجنس

%

Goals and Indicators

االطفال الذين هم
بعمر ()36-59
شهرا ً ( )4-2سنة تم
انمائهم على المسار
العراق  /محافظة
الصحيح في القراءة
والحساب واالمور
االجتماعية والعاقية
والتعلم

%

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

المستوى

العراق

تابع جدول ()1/19

)Con.table (19/1
القيمة

سنة المؤشر مصادر البيانات
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Indicator

األهداف والمؤشرات

Data
Sources

وحدة القياس
Measruing
Unit

Value

 . ٤أ  ١ .نسبة المدارس التي تحصل على (أ) الطاقة الكهربائية؛ و(ب) شبكة
اإلنترنت ألغراض تعليمية؛ و(ج) أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛ و(د) بنى
تحتية ومواد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛ و(هـ) مياه الشرب
األساسية؛ و(و) مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ و(ز) مرافق أساسية لغسل
األيدي (وفق التعاريف الواردة في مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي
والنظافة الصحية للجميع)

(أ) 100
(ب) 0
(ج) 44
(د) 9
(ه) 57
(و) 86

 2018/2019وزارة التربية

%

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

Level of
Detail

 . ٤ج  ١.نسبة المعلمين الحاصلين على الحد األدنى من المؤهالت المطلوبة
حسب المستوى التعليمي

 2018/2019وزارة التربية

%

Goals and Indicators
Level

العراق

 . ٤ب  ١.حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم المنح الدراسية ،حسب
القطاع ونوع الدراسة
)(24
مرحلة ما قبل
التعليم االبتدائي
االبتدائي )(28
الثانوي )(26

المستوى

العراق

Tier 1

4.a.1 Proportion of schools offering basic services, by type of service

Tier 3

4.b.1 Volume of official development assistance flows for
scholarships by sector and type of study

Tier 1

الهدف  - ٥تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

 ١ .١. ٥ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة ،أم ال ،من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد
المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس

4.c.1 Proportion of teachers with the minimum required
qualifications, by education level

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

نصت المادة  16من
الدستور العراقي على
ان تكافوء الفرص حق
مكفول لجميع
العراقيين وتكفل الدولة
االجراءات الالزمة
لتحقيق ذلك نجد أن
الحكومة العراقية قد
اتخذت مجموعة من
االجراءات المؤسسية
التي من شأنها أن
تمنح الفرصة الصدار
تشريعات عديدة
لتشكيل البنية التحتية
لممارسة الحقوق
والتمتع بها والتي تعد
معياراً لقياس مدى
تمكين المرأة

2016

االمانة العامة
لمجلس
الوزراء /
دائرة تمكين
المراة

Tier 1

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to promote,
enforce and monitor equality and non‑discrimination on the basis of
sex

تابع جدول ()1/19

)Con.table (19/1
القيمة

سنة المؤشر مصادر البيانات
Year
Indicator

األهداف والمؤشرات

Data
Sources

وحدة القياس
Measruing
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Value

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

المستوى

Level of
Detail
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 ١ .٢. ٥نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق ،الالتي
تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو سابق ،خالل االثني
عشر شهراً السابقة ،حسب شكل العنف والعمر

Tier 2

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years
and older subjected to physical, sexual or psychological violence by
a current or former intimate partner in the previous 12 months, by
form of violence and by age

 ٢. ٢. ٥نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن
لعنف جنسي من أشخاص غير العشير ،خالل االثني عشر شهراً السابقة ،حسب
العمر ومكان حدوث العنف

Tier 2

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older
subjected to sexual violence by persons other than an intimate
partner in the previous 12 months, by age and place of occurrence

 ١ .٣. ٥نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  20و  24سنة ،والالتي
تزوجن أو ارتبطن بشريك قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة
عشرة

)(7.2
نسبة النساء الالتي
تزوجن قبل بلوغهن
سن الخامسة عشر
)(27.9
نسبة النساء الالتي
تزوجن قبل بلوغهن
سن الثامنة عشر

2018

 ٢. ٣. ٥نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و  49عاما ً،
والالتي خضعن لعملية تشويه/بتر األعضاء التناسلية ،حسب العمر

7.4

2018

الذكور )(93
االناث )(228

2012

 ١ .٤. ٥نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير
المدفوعة األجر ،حسب الجنس والعمر والمكان

عدد النساء التي
تتراوح أعمارهم من
20الى  24سنة
الالتي كن متزوجات
قبل سن  18سنة /
عدد النساء بعمر -20
100 * 24

العراق /
المحافظة

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

عدد النساء في الفئة
العمرية 15-49
عاما ً اللواتي يبلغن
عن خضوعهن ألي
شكل من أشكال بتر
وتشويه  /قطع
األعضاء التناسلية
األنثوية ( ختان
األناث ) /مجموع عدد
النساء في نفس الفئة
العمرية

العراق /
المحافظة

المسح
االجتماعي
واالقتصادي
لالسرة

دقيقة

المتوسط الفعلي
الستخدام الزمن
ونسبة االفراد الذين
يمارسون الفعالية
خالل  24ساعة لكافة
ايام االسبوع حسب
البيئة والجنس
(دقيقة) بعمر ()10
سنوات فاكثر

العراق /
المحافظة

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

Tier 1

Tier 1

Tier 1

5.3.1 Proportion of women aged 20–24 years who were married or in
a union before age 15 and before age 18

5.3.2 Proportion of girls and women aged 15–49 years who have
undergone female genital mutilation/cutting, by age

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by
sex, age and location
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 ١ .٥. ٥نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في (أ) البرلمانات الوطنية ،و (ب)
الحكومات المحلية

25.2

2018

مجلس النواب

%

عدد المقاعد التي
يشغلها النساء /
مجموع المقاعد *
100

العراق /
المحافظة

 ٢. ٥. ٥نسبة النساء في المناصب اإلدارية

22.4

2015

وزارة
التخطيط

%

عدد النساء العامالت
في المناصب االدارية
والوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة
 /العدد االجمالي *
100

العراق

Tier 1

5.5.1 Proportion of seats held by women in (a) national parliaments
and (b) local governments

Tier 1

5.5.2 Proportion of women in managerial positions

 ١ .٦. ٥نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15سنة و  49سنة والالتي
يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية ،واستخدام وسائل منع
الحمل ،والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية

Tier 2

5.6.1 Proportion of women aged 15–49 years who make their own
informed decisions regarding sexual relations, contraceptive use and
reproductive health care

 ٢. ٦. ٥عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال
الذين في سن  15سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في
مجال الصحة الجنسية واإلنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة

Tier 2

5.6.2 Number of countries with laws and regulations that guarantee
full and equal access to women and men aged 15 years and older to
sexual and reproductive health care, information and education

 . ٥أ ( ١ .أ) نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم
حقوق مضمونة في األراضي الزراعية ،حسب الجنس؛ و (ب) حصة المرأة بين
المالّك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية ،حسب نوع الحيازة

Tier 2

5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population with ownership or
secure rights over agricultural land, by sex; and (b) share of women
among owners or rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

 . ٥أ  ٢ .نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني (بما في ذلك القانون
العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

Tier 2

5.a.2 Proportion of countries where the legal framework (including
customary law( guarantees women’s equal rights to land ownership
and/or control

 . ٥ب  ١ .نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس

 . ٥ج  ١ .نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع المخصصات العامة
المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الذكور )(68.4
االناث )(47.3
اإلجمالي )(58.2

2019

مسح استخدام
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
لسنة 2019

%

نسبة االفراد ممن
أعمارهم ( )5سنوات
العراق  /محافظة
فأكثر الذين يمتلكون
جهاز الهاتف المحمول

Tier 1

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex

Tier 3

5.c.1 Proportion of countries with systems to track and make public
allocations for gender equality and women’s empowerment
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الهدف  - ٦كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة
مستدامة

 ١ .١ .٦نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار
بطريقة مأمونة

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and
sanitation for all

39.2

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

97

2018

55.0

2018

العراق /
المحافظة

Tier 1

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

عدد السكان
المنتفعين /عدد
السكان الكلي * 100

العراق /
المحافظة

Tier 1

6.2.1 Proportion of population using (a) safely managed sanitation
services and (b) a hand-washing facility with soap and water

قسم إحصاءات
البيئة

%

المياه المعالجة /
المياه المتولدة * 100

العراق /
المحافظة

Tier 1

6.3.1 Proportion of domestic and industrial wastewater flows safely
treated

 ٢ .٣ .٦نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة

Tier 3

6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient water quality

 ١ .٤ .٦التغير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن

Tier 3

6.4.1 Change in water-use efficiency over time

 ٢ .٤ .٦حجم الضغط الذي تتعرض له المياه :سحب المياه العذبة كنسبة من
موارد المياه العذبة المتاحة

35.7

2018

قسم إحصاءات
البيئة

مليار م/3سنة

العراق

Tier 1

6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of
available freshwater resources

 ١ .٥ .٦درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية (صفر)100-

35.0

2018

قسم إحصاءات
البيئة

%

العراق /
محافظات عدا
نينوى واالنبار
واقليم كردستان

Tier 1

6.5.1 Degree of integrated water resources management

Tier 3

6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational
arrangement for water cooperation

Tier 3

6.6.1 Change in the extent of water-related ecosystems over time

 . ٦أ  ١ .مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والصرف الصحي
التي تعد جزءاً من خطة إنفاق تتولى الحكومة تنسيقها

Tier 3

6.a.1 Amount of water- and sanitation-related official development
assistance that is part of a government-coordinated spending plan

 . ٦ب  ١ .نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية
راسخة في ما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات المياه
والصرف الصحي

Tier 3

6.b.1 Proportion of local administrative units with established and
operational policies and procedures for participation of local
communities in water and sanitation management

 ١ .٢ .٦نسبة السكان الذين يستفيدون (أ) من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف
الصحي ،و (ب) مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

 ١ .٣ .٦نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة

 ٢ .٥ .٦نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية
تتعلق بالتعاون في مجال المياه
 ١ .٦ .٦نسبة التغير في نطاق النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه خالل فترة
من الزمن

الهدف  - ٧كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة
الموثوقة والمستدامة

 ١ .١. ٧نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water
services

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and
modern energy for all

99.9

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

عدد االفراد
الذين يستخدمون
الكهرباء من الشبكة
العامة  /عدد السكان
* 100

العراق /
المحافظة

Tier 1

7.1.1 Proportion of population with access to electricity
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 ٢ .١. ٧نسبة السكان الذي يعتمدون أساسا ً على الوقود والتكنولوجيا النظيفين

)(42.7
ألغراض الطهي
والتدفئة واإلضاءة

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

عدد السكان الذين
يستخدمون الوقود
والتكنولوجيا
النظيفين في الطبخ
والتدفئة واإلنارة
مقسوم على مجموع
السكان الذين يبلغون
عن أي عمليات طبخ
وتدفئة وانارة

Level of
Detail

 ١ .٣. ٧كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي
اإلجمالي

2018

وزارة النقط

MJ/KG

كثافة الطاقة بالكتل

Goals and Indicators
Level

العراق /
المحافظة

 ١ .٢. ٧حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك النهائي للطاقة
الغاز الطبيعي / 53.6
الميثان / 55.6
بروبان / 49.6
بيوتان  / 49.1الغاز
النفطي المسال 64.4
 /الكازولين 46.4
وقود الديزل 46.2
النفط األبيض 42.8

المستوى

العراق

Tier 1

7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels
and technology

Tier 2

7.2.1 Renewable energy share in the total final energy consumption

Tier 1

7.3.1 Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP

 . ٧أ  ١.التدفقات المالية الدولية الموجهة إلى البلدان النامية لدعم أنشطة البحث
والتطوير في مجاالت الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة المتجددة ،بما في ذلك النظم
الهجينة

Tier 3

7.a.1 International financial flows to developing countries in support
of clean energy research and development and renewable energy
production, including in hybrid systems

 . ٧ب  ١.تركيب قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلدان النامية (بالواط للفرد
الواحد)

Tier 2

7.b.1 Installed renewable energy-generating capacity in developing
)countries (in watts per capita
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic
growth, full and productive employment and
decent work for all

الهدف  - ٨تعزيز النمو االقتصادي المطرد ،والشامل للجميع ،والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

 ١ .١. ٨معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد

1.8

2019

التقديرات
األولية
الفصلية
لمديرية
الحسابات
القومية

متوسط نصيب الفرد
للسنة الحالية /
متوسط نصيب الفرد
للسنة السابقة *
1- 100

محلي

Tier 1

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

 ١ .٢. ٨معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل

Tier 2

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person

 ١ .٣. ٨نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية ،حسب الجنس

Tier 2

8.3.1 Proportion of informal employment in total employment, by
sector and sex

 ١ .٤. ٨األثر المادي ونصيب الفرد من األثر المادي ونصيب الناتج المحلي
اإلجمالي من األثر المادي

Tier 2

8.4.1 Material footprint, material footprint per capita, and material
footprint per GDP

 ٢ .٤. ٨االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي
ونسبة االستهالك المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

Tier 3

8.4.2 Domestic material consumption, domestic material
consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

%
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 ١ .٥. ٨متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين ،حسب الوظيفة
والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

 ٢ .٥. ٨معدل البطالة ،حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

الذكور )(10.9
االناث )(31.0
اإلجمالي )(13.8

2018

مسح رصد
وتقويم الفقر
في العراق

%

عدد العاطلين عن
العمل مقسوما على
عدد النشيطين
لالعمار  15سنة
فاكثر

العراق /
المحافظة

 ١ .٦. ٨نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  15سنة و  24سنة) خارج
دائرة التعليم والعمالة والتدريب

 ١ .٧. ٨نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات و  17سنة
والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم ،حسب الجنس والعمر

أوالد )(10.2
بنات )(4.3
اإلجمالي )(7.3

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

 ١ .٨. ٨التواتر في معدالت إصابات العمل المميتة وغير المميتة ،حسب جنس
المهاجرين ووضعهم

)(28
إصابة مميتة
)(3242
إصابة غير مميتة

2019

وزارة الصحة
والبيئة

عدد

عدد األطفال بالفئة
العمرية ()17-5
العاملين مقسوما على
عدد األطفال لنفس
الفئية العمرية

المستوى

Goals and Indicators
Level

Tier 2

8.5.1 Average hourly earnings of employees, by sex, age, occupation
and persons with disabilities

Tier 1

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities

Tier 2

8.6.1 Proportion of youth )aged 15–24 years( not in education,
employment or training

العراق /
المحافظة

Tier 1

8.7.1 Proportion and number of children aged 5–17 years engaged in
child labour, by sex and age

العراق

Tier 1

8.8.1 Fatal and non-fatal occupational injuries per 100,000 workers,
by sex and migrant status

 ٢ .٨. ٨مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل (حرية تكوين الجمعيات
والمفاوضة الجماعية) استناداً إلى نصوص منظمة العمل الدولية والتشريعات
الوطنية ،حسب الجنس ووضع المهاجرين

Tier 2

8.8.2 Level of national compliance with labour rights (freedom of
association and collective bargaining) based on International Labour
Organization (ILO) textual sources and national legislation, by sex
and migrant status

 ١ .٩. ٨الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي ومن معدل النمو

Tier 3

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth
rate

Tier 1

8.10.1 (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults
and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000
adults

( ١ .١٠. ٨أ) عدد فروع المصارف التجارية لكل 100000شخص بالغ ،و
(ب) عدد أجهزة الصرف اآللي لكل  100 000شخص بالغ

4.3

2018

 ٢ .١٠. ٨نسبة البالغين ( 15سنة فأكثر) الذين لهم حساب مصرفي أو حساب
في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

)(3497368
عدد الحسابات
المصرفية للبالغين
)(412951
عدد المحافظ
األلكترونية
)(513950
عدد بطاقات الدفع
المسبق غير المرتبطة
بحساب مصرفي

2018

مديرية
الحسابات
القومية

البنك
المركزي

%

عدد

عدد فروع المصارف
 /عدد السكان
البالغين * 100000

العراق

العراق

Tier 1

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account at a
bank or other financial institution or with a mobile-money-service
provider
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المستوى

Goals and Indicators
Level

 . ٨أ  ١ .المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات المتصلة بالتجارة

Tier 3

8.a.1 Aid for Trade commitments and disbursements

 . ٨ب  ١ .وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق
بتشغيل الشباب ،سواء بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً من
استراتيجية وطنية للتشغيل

Tier 2

8.b.1 Existence of a developed and operationalized national strategy
for youth employment, as a distinct strategy or as part of a national
employment strategy

الهدف  - ٩إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل
للجميع ،وتشجيع االبتكار

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster innovation

 ١ .١ .٩نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق
صالحة لالستعمال في جميع الفصول

 ٢ .١ .٩عدد الركاب وحجم الشحنات ،حسب وسيلة النقل

 ١ .٢ .٩القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 ٢ .٢ .٩العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة

Tier 2

سكك الحديد ()563
الف مسافر  /النقل
الجوي ( )7760الف
مسافر للرحالت
الدولية )1633( /
الف مسافر للرحالت
الداخلية

2018

مديرية
إحصاءات
النقل
واالتصاالت

عدد

2.0

2019

الذكور )(9.0
االناث )(10.6
اإلجمالي )(9.2

2014

عدد المسافرين

العراق

التقديرات
األولية
الفصلية
لمديرية
الحسابات
القومية

%

القيمة المضافة
للصناعة التحويلية /
اجمالي الناتج المحلي
اإلجمالي *100

محلي

المسح
االجتماعي
واالقتصادي
المستمر لالسرة

لالفراد بعمر
 15سنة فاكثر

عدد العاملين في
نشاط الصناعة
التحويلية مقسوما
على عدد العاملين
الكلي

العراق  /الجنس

Tier 1

Tier 1

Tier 1

9.1.1 Proportion of the rural population who live within 2 km of an allseason road

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of transport

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP and per
capita

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of total employment
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 ١ .٣ .٩نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من
الصناعات

التقديرات
األولية
السنوية
لمديرية
الحسابات
القومية

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

القيمة المضافة
للصناعة الصغيرة /
القيمة المضافة
للصناعات التحويلية
*100

المستوى

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

Tier 1

9.3.1 Proportion of small-scale industries in total industry value
added

 ٢ .٣ .٩نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان

Tier 2

9.3.2 Proportion of small-scale industries with a loan or line of credit

 ١ .٤ .٩انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة

Tier 3

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

 ١ .٥ .٩اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

Tier 2

9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP

Tier 1

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants

 ٢ .٥ .٩العاملون في مجال البحث (بمكافئ الدوام الكامل) لكل مليون نسمة

22.9

2018

%

47913

2018

وزارة التعليم
العالي والبحث
العلمي

عدد

33.0

2018

محلي

عدد التدريسين
العاملين في وزارة
التعليم العالي

وزارة التخطيط
/دائرة التعاون
الدولي ،
وزارة المالية
 ،مجلس
الوزراء

مليون دوالر

العراق

Tier 1

9.a.1 Total official international support (official development
assistance plus other official flows) to infrastructure

 . ٩ب  ١.نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من
مجموع القيمة المضافة

6.4

2018

الجهاز
المركزي
لإلحصاء

%

العراق

Tier 1

9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value added in
total value added

 . ٩ج  ١.نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول حسب التكنولوجيا

93.2

2019

هيئة االعالم
واالتصاالت

%

 . ٩أ  ١.مجموع الدعم الدولي (المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى
التدفقات الرسمية األخرى) إلى الهياكل األساسية

السكان ضمن مدى
اإلشارة الخلوية
المتنقلة (/ )3g
مجموع السكان *
100

العراق

Tier 1

الهدف  -١٠الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

 ١ .١. ١٠معدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األسر المعيشية أو إيراداتها
ضمن أدنى  40في المائة من السكان ومجموع السكان

 ١ .٢. ١٠نسبة السكان الذين يعيشون دون  50في المائة من متوسط الدخل،
حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, by
technology

Goal 10. Reduce inequality within and among countries

4.5
للفترة
)(2012-2018

14.3

مسح رصد
وتقويم الفقر
في العراق

%

مجموع انفاق االفراد
للذين يقل انفاقهم عن
 / 40%عدد السكان
ضمن %40

العراق

Tier 1

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per capita
among the bottom 40 per cent of the population and the total
population

مسح رصد
 2017/2018وتقويم الفقر
في العراق

%

مجموع انفاق االفراد
للذين يقل انفاقهم عن
 / 50%عدد السكان
ضمن %50

العراق

Tier 1

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median
income, by sex, age and persons with disabilities

2012
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القيمة

سنة المؤشر مصادر البيانات
Year
Indicator

األهداف والمؤشرات

Data
Sources

وحدة القياس
Measruing
Unit

Value

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

المستوى

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

عدد النساء بعمر
( )15-49سنة
اللواتي شعروا بشكل
شخصي بالتميز أو العراق  /محافظة
االضطهاد على عدد
النساء المستجيبات
*100

Tier 1

تعويضات المشتغلين
 /الناتج المحلي
اإلجمالي * 100

Tier 1

10.4.1 Labour share of GDP

Tier 2

10.4.2 Redistributive impact of fiscal policy

 ١ .٥. ١٠مؤشرات السالمة المالية

Tier 3

10.5.1 Financial Soundness Indicators

 ١ .٦. ١٠نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت في المنظمات
الدولية

Tier 2

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing
countries in international organizations

 ١ .٧. ١٠تكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من اإليرادات السنوية
في بلد المقصد

Tier 3

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a proportion of
monthly income earned in country of destination

 ٢ .٧. ١٠عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن اإلدارة

Tier 3

 ٣ .٧. ١٠عدد األشخاص الذين توفوا أو أختفوا أثناء عملية الهجرة الى وجهة
دولية

Tier 3

 ٤ .٧. ١٠نسبة السكان الالجئين حسب بلد المنشأ

Tier 2

10.7.4 Proportion of the population who are refugees, by country of
origin

 . ١٠أ  ١.نسبة بنود التعريفات الجمركية المطبقة على الواردات من أقل البلدان
نمواً والبلدان النامية المتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية

Tier 3

10.a.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least
developed countries and developing countries with zero-tariff

 .١٠ب  ١.مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية حسب البلدان المستفيدة
والبلدان المانحة وأنواع التدفقات (على سبيل المثال المساعدة اإلنمائية الرسمية،
واالستثمار األجنبي المباشر ،والتدفقات األخرى)

Tier 3

10.b.1 Total resource flows for development, by recipient and donor
countries and type of flow (e.g. official development assistance,
)foreign direct investment and other flows

 . ١٠ج  ١.تكاليف التحويالت المالية كنسبة من المبالغ المحولة

Tier 3

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted

 ١ .٣. ١٠نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية
أو تحرش خالل االثني عشر شهرا السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق
اإلنسان التمييز على أساسها

 ١ .٤. ١٠حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي ،بما في ذلك األجور
ومدفوعات الحماية االجتماعية

النساء )(11.8

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

27.4

2018

التقديرات
األولية
السنوية
لمديرية
الحسابات
القومية

%

العراق

 ٢. ٤. ١٠أثرالسياسات المالية في إعادة التوزيع

الهدف  -١١جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على
الصمود ومستدامة

 ١ .١. ١١نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات
غير رسمية أو مساكن غير الئقة

10.3.1 Proportion of population reporting having personally felt
discriminated against or harassed in the previous 12 months on the
basis of a ground of discrimination prohibited under international
human rights law

10.7.2 Number of countries with migration policies that facilitate
orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of
people
10.7.3 Number of people who died or disappeared in the process of
migration towards an international destination

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient
and sustainable
تقرير نتائج
المسح
التمهيدي
لتجمعات
السكن
العشوائي
2013

عدد السكان الذين
يعيشون في مساكن
عشوائية /عدد
السكان الحضر في
تلك السنة *100

العراق /
المحافظة

Tier 1

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, informal
settlements or inadequate housing

 ١ .٢. ١١نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة ،حسب
العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

Tier 2

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to public
transport, by sex, age and persons with disabilities

 ١ .٣. ١١نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني

Tier 2

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population growth rate

9.9

2013

%
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القيمة
Value

األهداف والمؤشرات

سنة المؤشر مصادر البيانات وحدة القياس منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Year
Indicator

Data
Sources

Measruing
Unit

Methodology
of Measuring
the Indicator

Level of
Detail

المستوى
Level

Goals and Indicators

 ٢ .٣. ١١نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة المجتمع المدني على
نحو مباشر في تخطيط المناطق الحضرية ،ويعمل بانتظام ويُدار بطريقة
ديمقراطية

Tier 3

 ١ .٤. ١١نصيب الفرد من مجموع النفقات (في القطاعين العام والخاص) التي
ت ُنفق لصون وحماية وحفظ جميع أصناف التراث الثقافي والطبيعي ،حسب نوع
التراث (ثقافي وطبيعي ومختلط ،وما يعتبره مركز التراث العالمي تراثا ً)
ومستوى الحكم (وطني وإقليمي ،ومحلي/بلدي) ،ونوع اإلنفاق (إنفاق
تشغيلي/استثمار) ونوع التمويل المقدم من القطاع الخاص (تبرعات عينية،
وتمويل من القطاع الخاص غير الربحي وبرامج الرعاية)

Tier 3

11.4.1 Total per capita expenditure on the preservation, protection
and conservation of all cultural and natural heritage, by source of
funding (public, private), type of heritage (cultural, natural) and level
)of government (national, regional, and local/municipal

Tier 1

11.5.1 Number of deaths, missing persons and directly affected
persons attributed to disasters per 100,000 population

Tier 3

11.5.2 Direct economic loss in relation to global GDP, damage to
critical infrastructure and number of disruptions to basic services,
attributed to disasters

Tier 1

11.6.1 Proportion of municipal solid waste collected and managed in
controlled facilities out of total municipal waste generated, by cities

 ١ .٥. ١١عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا مباشرة بسبب
الكوارث من بين كل  100 000شخص من السكان

المصابين )(33
المتوفين )(97

2019

وزارة الداخلية

العراق

عدد

 ٢ .٥. ١١الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي
العالمي واألضرار التي لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطال التي
لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث
 ١ .٦. ١١نسبة النفايات الصلبة للمدن ،التي ت ُجمع بانتظام ويجري تفريغها
نهائيا ً على نحو كاف ،من مجموع النفايات الصلبة للمدن ،حسب المدينة

53.1

الوزيرية )(0.160
األندلس )(0.212
السيدية )(0.211
أبي الخصيب )(0.093
 ٢ .٦. ١١المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات (على سبيل المثال الجسيمات
جامعة )(0.087
من الفئة  2.5والجسيمات من الفئة  ) 10في المدن (المرجَّح حسب السكان)
البصرة
خور الزبير )(0.627
المثنى )(0.006
جامعة بابل )(0.032

2018

قسم إحصاءات
البيئة

وزارة الصحة
والبيئة /
القطاع البيئي /
دائرة التخطيط
والمتابعة

%

pm10
Mg/m3

كمية النفايات  /كمية
المخلفات *100

العراق

العراق /
المحافظات عدا
اإلقليم

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure of civil
society in urban planning and management that operate regularly and
democratically

Tier 1

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and
)PM10) in cities (population weighted

 ١ .٧. ١١متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا
لالستخدام العام للجميع ،حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

Tier 3

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is open space
for public use for all, by sex, age and persons with disabilities

 ٢ .٧. ١١نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي حسب العمر ،والجنس،
ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومكان حدوثه خالل االثني عشر شهرا السابقة

Tier 2

11.7.2 Proportion of persons victim of physical or sexual harassment,
by sex, age, disability status and place of occurrence, in the previous
12 months

2018
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11.a.1 Number of countries that have national urban policies or
regional development plans that (a) respond to population dynamics;
(b) ensure balanced territorial development; and (c) increase local
fiscal space

Tier 3

 عدد البلدان التي لديها سياسات حضرية وطنية أو خطط إنمائية1.  أ. ١١
إقليمية والتي (أ) تستجيب لديناميات السكان؛ (ب) ضمان تنمية إقليمية متوازنة؛
و (ج) زيادة الحيز المالي المحلي

11.b.1 Number of countries that adopt and implement national
disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015–2030

Tier 2

 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر١.  ب. ١١
٢٠٣٠-٢٠١٥ الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة

11.b.2 Proportion of local governments that adopt and implement
local disaster risk reduction strategies in line with national disaster
risk reduction strategies

Tier 2

 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد٢.  ب. ١١
من مخاطر الكوارث تمشيا ً مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

11.c.1 Proportion of financial support to the least developed
countries that is allocated to the construction and retrofitting of
sustainable, resilient and resource-efficient buildings utilizing local
materials

Tier 3

 نسبة الدعم المالي المخصص المقدم إلى أقل البلدان نموا لتشييد1.  ج. ١١
وتجديد المباني المستدامة والقادرة على الصمود والمتسمة بالكفاءة في استخدام
الموارد باستخدام مواد محلية
 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة- ١٢ الهدف

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
12.1.1 Number of countries developing, adopting or implementing
policy instruments aimed at supporting the shift to sustainable
consumption and production

Tier 2

 عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية لالستهالك واإلنتاج١. ١. ١٢
المستدامين أو التي أدمجت تلك الخطط في سياساتها الوطنية باعتبارها أولوية
أو غاية

12.2.1 Material footprint, material footprint per capita, and material
footprint per GDP

Tier 2

 ونصيب الفرد من األثر المادي ونصيب الناتج المحلي، األثر المادي١. ٢. ١٢
اإلجمالي من األثر المادي

12.2.2 Domestic material consumption, domestic material
consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

Tier 3

 االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي٢. ٢. ١٢
المحلي ونسبة االستهالك المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

12.3.1 (a) Food loss index and (b) food waste index

Tier 2

 مؤشر الخسائر الغذائية العالمية١. ٣. ١٢

12.4.1 Number of parties to international multilateral environmental
agreements on hazardous waste, and other chemicals that meet their
commitments and obligations in transmitting information as required
by each relevant agreement

Tier 2

 عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية المتعددة األطراف المتعلقة١. ٤. ١٢
 التي تفي بتعهداتها،بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد الكيميائية
والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة

12.4.2 (a) Hazardous waste generated per capita; and (b) proportion
of hazardous waste treated, by type of treatment

Tier 1

العراق

 سنة/ كغم

قسم إحصاءات
البيئة

2018

تولد النفايات الخطرة
)3432.4(
 يوم/ كغم
)926748(
 سنة/ كغم

 نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة النفايات الخطرة٢. ٤. ١٢
 حسب نوع المعالجة،المعالَجة
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 سنة/طن

قسم إحصاءات
البيئة

 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني وعدد أطنان المواد المعاد١. ٥. ١٢
تدويرها

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

Tier 1

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports

Tier 2

 عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق باالستدامة١. ٦. ١٢

Tier 3

 عدد البلدان التي تنفذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالشراء١. ٧. ١٢
العمومي المستدام

12.7.1 Degree of sustainable public procurement policies and action
plan implementation

2018

معدل إعادة التدوير
 من كمية10%(
)النفايات االعتيادية
المواد المعاد تدويرها
)يوم/ طن65(
)سنة/ طن7955(

المرحلة االبتدائية
)11%(
المرحلة المتوسطة
)11%(
المرحلة اإلعدادية
)16%(

‘ التعليم من2’ ‘ تعليم المواطنة العالمية و1’  مدى تعميم مراعاة١. ٨. ١٢
أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التثقيف بشأن تغير المناخ) في (أ) السياسات
 و (ب) المناهج الدراسية و (ج) تدريب المعلمين و (د) تقييم،التربوية الوطنية
الطالب

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii)
education for sustainable development are mainstreamed in (a)
national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and
(d) student assessment

Tier 1

12.a.1 Installed renewable energy-generating capacity in developing
countries (in watts per capita)

Tier 2

 تركيب قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلدان النامية (بالواط للفرد١.  أ. ١٢
)الواحد

12.b.1 Implementation of standard accounting tools to monitor the
economic and environmental aspects of tourism sustainability

Tier 2

 تنفيذ أدوات محاسبية معيارية لرصد الجوانب االقتصادية والبيئية١.  ب. ١٢
الستدامة السياحة

12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP (production
and consumption)

Tier 3

 مقدار األعانات المقدمة من الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج١.  ج. ١٢
)المحلي اإلجمالي (اإلنتاج واالستهالك

العراق

%

 وزارة التربية2018/2019

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره- ١٣ الهدف

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
(33) المصابين
(97) المتوفين

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب١ .١ .١٣
 شخص100 000 الكوارث من بين كل

13.1.1 Number of deaths, missing persons and directly affected
persons attributed to disasters per 100,000 population

Tier 1

13.1.2 Number of countries that adopt and implement national
disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015–2030

Tier 2

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر٢ .١ .١٣
٢٠٣٠-٢٠١٥ الكوارث تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة

13.1.3 Proportion of local governments that adopt and implement
local disaster risk reduction strategies in line with national disaster
risk reduction strategies

Tier 2

 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد٣ .١ .١٣
من مخاطر الكوارث تمشيا ً مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

13.2.1 Number of countries with nationally determined contributions,
long-term strategies, national adaptation plans, strategies as
reported in adaptation communications and national communications

Tier 3

 واستراتيجيات طويلة،ً  عدد البلدان ذات مساهمات محددة وطنيا١ .٢ .١٣
 واستراتيجيات على النحو المبلغ عنه في اتصاالت، وخطط وطنية للتكيف،األجل
.التكيف واتصاالت وطنية

العراق

عدد

وزارة الداخلية

2019
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13.2.2 Total greenhouse gas emissions per year

Tier 2

 إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في السنة٢ .٢ .١٣

13.3.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii)
education for sustainable development are mainstreamed in (a)
national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and
(d) student assessment

Tier 2

) التعليم من أجل التنمية2() تعليم المواطنة العالمية و1(  مدى تعميم١ .٣ .١٣
المستدامة في (أ) سياسات التعليم الوطنية؛ (ب) المناهج؛ (ج) إعداد المعلمين؛
و(د) تقييم الطالب

13.a.1 Amounts provided and mobilized in United States dollars per
year in relation to the continued existing collective mobilization goal
of the $100 billion commitment through to 2025

Tier 3

 المبالغ المقدمة بدوالرات الواليات المتحدة سنويا فيما يتعلق١.  أ. ١٣
 بليون100 باستمرار هدف التعبئة الجماعية الحالي المتمثل في االلتزام بمبلغ
2025 دوالر حتى عام

13.b.1 Number of least developed countries and small island
developing States with nationally determined contributions long-term
strategies, national adaptation plans, strategies as reported in
adaptation communications and national communications

Tier 3

 عدد البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ذات١.  ب.١٣
، وخطط وطنية للتكيف، واستراتيجيات طويلة األجل،ً مساهمات محددة وطنيا
.واستراتيجيات على النحو المبلغ عنه في اتصاالت التكيف واتصاالت وطنية

 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو- ١٤ الهدف
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine
resources for sustainable development
14.1.1 (a) Index of coastal eutrophication; and (b) plastic debris
density

Tier 3

 (أ) مؤشر التخثث\ المغذيات الساحلية ؛ (ب) كثافة حطام البالستيك١ .١. ١٤

14.2.1 Number of countries using ecosystem-based approaches to
managing marine areas

Tier 3

 عدد البلدان التي تستخدم النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية في١ .٢. ١٤
إدارة المناطق البحرية

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite of
representative sampling stations

Tier 3

 قياس متوسط الحموضة البحرية في مجموعة متفق عليها من١ .٣. ١٤
محطات تمثيلية ألخذ العينات

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels

Tier 2

 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة١ .٤. ١٤
بيولوجيا

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas

Tier 3

 طاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية١ .٥. ١٤

تابع جدول ()1/19
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 ١ .٦. ١٤التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية
إلى مكافحة صيد األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم

Tier 2

14.6.1 Degree of implementation of international instruments aiming
to combat illegal, unreported and unregulated fishing

Tier 1

14.7.1 Sustainable fisheries as a proportion of GDP in small island
developing States, least developed countries and all countries

 . ١٤أ  ١.نسبة مجموع الميزانية المخصصة للبحوث في مجال التكنولوجيا
البحرية

Tier 3

14.a.1 Proportion of total research budget allocated to research in
the field of marine technology

 . ١٤ب  ١.التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق إطار
قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصائد األسماك الصغيرة في
الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق

Tier 3

14.b.1 Degree of application of a legal/regulatory/policy/institutional
framework which recognizes and protects access rights for
small‑scale fisheries

 . ١٤ج  ١.عدد البلدان التي تحرز تقدما ً في التصديق على صكوك متعلقة
بالمحيطات تنفذ القانون الدولي ،وفي قبول تلك الصكوك وتنفيذها بموجب أطر
قانونية وسياساتية ومؤسسية ،على النحو الوارد في اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار ،من أجل حفظ المحيطات ومواردها ،واستخدامها على نحو مستدام

Tier 3

14.c.1 Number of countries making progress in ratifying, accepting
and implementing through legal, policy and institutional frameworks,
ocean-related instruments that implement international law, as
reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, for
the conservation and sustainable use of the oceans and their
resources

 ١ .٧. ١٤مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،وأقل البلدان نمواً ،وجميع البلدان

)األسماك النهرية(
75719
)األسماك البحرية(
14220

2018

وزارة الزراعة

طن /سنة

كمية األسماك البحرية
والنهرية التي يتم
صيدها

العراق  /محافظة

الهدف  -١٥حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على
نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور
األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and
halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

 ١ .١ .١٥مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة

3.1

2018

قسم إحصاءات
البيئة

%

 ٢ .١ .١٥نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه
العذبة والتي تشملها المناطق المحمية ،حسب نوع النظام اإليكولوجي

26.1

2018

وزارة الصحة
والبيئة /
القطاع البيئي /
الدائرة الفنية

%

مجموع مساحة
الغابات الطبيعية
والصناعية  /مساحة
العراق عدا المياه
اإلقليمية *100

العراق

Tier 1

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area

العراق

Tier 1

15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and freshwater
biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem type

Tier 3

15.2.1 Progress towards sustainable forest management

 ١ .٢ .١٥التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغابات

 ١ .٣ .١٥نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة

 ١ .٤ .١٥التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع
البيولوجي الجبلي

79.81

2018

وزارة الزراعة
 /دائرة
التخطيط
والمتابعة /
قسم اإلحصاء

%

العراق

Tier 1

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area

Tier 3

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for mountain
biodiversity
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 ٢ .٤ .١٥مؤشر الغطاء األخضر الجبلي

 ١ .٥ .١٥مؤشر القائمة الحمراء

4

2018

اللبائن  / 4الطيور / 6
األسماك / 10
الزواحف / 4
البرمائيات / 0
النباتات المتوطنة 27

2018

وزارة الزراعة
وزارة الصحة
والبيئة /
القطاع البيئي /
الدائرة الفنية

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

%

%

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

العراق

األنواع المهددة
باالنقراض

المستوى

العراق

Tier 1

15.4.2 Mountain Green Cover Index

Tier 1

15.5.1 Red List Index

 ١ .٦ .١٥عدد البلدان التي اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية لكفالة
تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف

Tier 3

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative,
administrative and policy frameworks to ensure fair and equitable
sharing of benefits

 ١ .٧ .١٥نسبة األحياء البرية المتجر بها ،التي جرى صيدها أو االتجار بها
على نحو غير مشروع

Tier 3

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly
trafficked

 ١ .٨ .١٥نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة ،وتخصص
موارد كافية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية أو مراقبتها

Tier 3

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national legislation
and adequately resourcing the prevention or control of invasive alien
species

( ١ .٩ .١٥أ) عدد البلدان التي وضعت أهدافا وطنية وفقا أو مماثلة للغاية  2من
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 2011-2020في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي
والتقدم المحرز المبلغ عنه نحو هذه األهداف؛ و(ب) إدماج التنوع البيولوجي في
النظم الوطنية للمحاسبة واإلبالغ  ،التي تعرف بتنفيذ نظام المحاسبة البيئية –
االقتصادية

Tier 3

15.9.1 (a) Number of countries that have established national targets
in accordance with or similar to Aichi Biodiversity Target 2 of the
Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 in their national
biodiversity strategy and action plans and the progress reported
towards these targets; and (b) integration of biodiversity into
national accounting and reporting systems, defined as
implementation of the System of Environmental-Economic
Accounting

 . ١٥أ ( ١.أ) المساعدات اإلنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام؛ و(ب) اإليرادات الناتجة و تعبئة األموال من األدوات
االقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

Tier 3

15.a.1 (a) Official development assistance on conservation and
sustainable use of biodiversity; and (b) revenue generated and
finance mobilized from biodiversity-relevant economic instruments

 . ١٥ب ( ١.أ) المساعدات اإلنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام؛ و(ب) اإليرادات الناتجة و تعبئة األموال من األدوات
االقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

Tier 3

15.b.1 (a) Official development assistance on conservation and
sustainable use of biodiversity; and (b) revenue generated and
finance mobilized from biodiversity-relevant economic instruments

 . ١٥ج  ١.نسبة األحياء البرية المتجر بها ،التي جرى صيدها أو االتجار بها
على نحو غير مشروع

Tier 3

15.c.1 Proportion of traded wildlife that was poached or illicitly
trafficked

الهدف  - ١٦التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل
تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

١ .١. ١٦عدد ضحايا القتل العمد لكل  100 000نسمة ،حسب العمر والجنس

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build effective,
accountable and inclusive institutions at all levels
)(1509
اجمالي عدد المجنى
عليهم
)(1123
الذكور البالغين
)(245
االناث البالغات
)(112
الذكور االحداث
)(29
االناث االحداث

2019

وزارة الداخلية

عدد

عدد ضحايا القتل
العمد والقتل العمد
غسالً للعار

العراق /
محافظة  /الجنس

Tier 1

16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100,000
population, by sex and age
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)(113
اجمالي عدد الوفيات
المتصلة بالنزاع
)(108
الذكور البالغين
)(0
االناث البالغات
الذكور االحداث )(5
االناث االحداث )(0

2019

وزارة الداخلية

عدد

 ٣ .١. ١٦نسبة السكان الذين تعرضوا (أ) للعنف البدني و (ب) النفسي و(ج)
الجنسي خالل االثني عشر شهرا السابقة

االعتداء الجنسي
()0.02

2019

وزارة الصحة
والبيئة

لكل 10000
نسمة

 ٤ .١. ١٦نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند تجوالهم على األقدام
بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها

النساء )(48.9

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

80.9

2018

الذكور )(24
االناث )(56
اإلجمالي )(80

2019

 ٢ .١. ١٦الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل  100 000نسمة ،حسب العمر
والجنس والسبب

 ١. ٢. ١٦نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و  17سنة
والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في
الشهر السابق
 ٢. ٢. ١٦عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  100 000نسمة ،حسب الجنس
والعمر وشكل االستغالل

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل
Methodology
of Measuring
the Indicator

Level of
Detail

Goals and Indicators
Level

العراق /
عدد الضحايا المتصلة
محافظة  /الجنس
بالنزاعات

Tier 1

16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, age
and cause

عدد اإلصابات  /عدد
السكان * 10000

العراق  /محافظة

Tier 1

)16.1.3 Proportion of population subjected to (a) physical violence, (b
psychological violence and (c) sexual violence in the previous
12 months

عدد النساء بعمر
( )15-49سنة
اللواتي يشعرون
باألمان على عدد
النساء المستجيبات
*100

العراق  /محافظة

Tier 1

16.1.4 Proportion of population that feel safe walking alone around
the area they live

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

العراق  /محافظة

Tier 1

16.2.1 Proportion of children aged 1–17 years who experienced any
physical punishment and/or psychological aggression by caregivers
in the past month

وزارة الداخلية

عدد

العراق

Tier 1

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 population,
by sex, age and form of exploitation

Tier 2

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18–29 years who
experienced sexual violence by age 18

 ٣. ٢. ١٦نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  18سنة و 29
سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة

 ١. ٣. ١٦نسبة ضحايا العنف خالل االثني عشر شهرا السابقة الذين أبلغوا عما
تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية
النـزاعات المعترف بها رسميا

المستوى

النساء )(6.1

2018

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

%

3.1

2018

وزارة الداخلية

%

عدد النساء بعمر
( )15-49سنة
اللواتي بلغوا عن اخر
حوادث السرقة او العراق  /محافظة
االعتداء على عدد
النساء المستجيبات
*100
عدد النزالء
العراق
الموقوفين  /عدد
النزالء الكلي *100

Tier 1

16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 months
who reported their victimization to competent authorities or other
officially recognized conflict resolution mechanisms

Tier 1

16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of overall prison
population

 ٣. ٣. ١٦نسبة السكان الذين عانوا من نزاع في العامين الماضيين والذين
تمكنوا من الوصول إلى آلية رسمية أو غير رسمية لتسوية المنازعات ،حسب
نوع اآللية

Tier 2

16.3.3 Proportion of the population who have experienced a dispute
in the past two years and who accessed a formal or informal dispute
resolution mechanism, by type of mechanism

 ١. ٤. ١٦القيمة اإلجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة
(بالقيمة الحالية لدوالرات الواليات المتحدة)

Tier 3

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial flows (in
)current United States dollars

تحرت
 ٢. ٤. ١٦نسبة األسلحة المضبوطة أو المعثور عليها أو المسلّمة التي َّ
سلطة مختصة عن مصدرها غير المشروع/ظروفها أو تثبّتت من ذلك ،تمشيا ً مع
الصكوك الدولية

Tier 3

16.4.2 Proportion of seized, found or surrendered arms whose illicit
origin or context has been traced or established by a competent
authority in line with international instruments

 ١. ٥. ١٦نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي
ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي ،أو طلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع
رشوة ،خالل االثني عشر شهرا السابقة

Tier 2

16.5.1 Proportion of persons who had at least one contact with a
public official and who paid a bribe to a public official, or were asked
for a bribe by those public officials, during the previous 12 months

 ٢. ٣. ١٦المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء
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16.5.2 Proportion of businesses that had at least one contact with a
public official and that paid a bribe to a public official, or were asked
for a bribe by those public officials during the previous 12 months

Tier 3

 نسبة األعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على األقل بمسؤول٢. ٥. ١٦
حكومي ودفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو طلب منها أولئك المسؤولون
 خالل االثني عشر شهرا السابقة،الحكوميون دفع رشوة

16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original
approved budget, by sector (or by budget codes or similar)

Tier 2

، النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية األصلية المعتمدة١. ٦. ١٦
)حسب القطاع (أو حسب رموز الميزانية أو ما شابه

16.6.2 Proportion of population satisfied with their last experience of
public services

Tier 3

 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة في االستفادة من٢. ٦. ١٦
الخدمات العامة

16.7.1 Proportions of positions in national and local institutions,
including (a) the legislatures; (b) the public service; and (c) the
judiciary, compared to national distributions, by sex, age, persons
with disabilities and population groups

Tier 3

، والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة، نسبة الوظائف (حسب العمر١. ٧. ١٦
،والفئات السكانية) في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية
 والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات التوزيع على الصعيد،والخدمة العامة
الوطني

16.7.2 Proportion of population who believe decision-making is
inclusive and responsive, by sex, age, disability and population group

Tier 2

 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع٢. ٧. ١٦
 حسب الجنس والعمر واإلعاقة والفئة السكانية،وملبية لالحتياجات

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing
countries in international organizations

Tier 2

 نسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية وحقوقها في١. ٨. ١٦
التصويت في تلك المنظمات
عدد االطفال دون سن
الخامسة الذين تم
التبليغ عن تسجيل
 عدد/ والدتهم
االطفال لنفس الفئة
100 * العمرية

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت والداتهم في قيد السجل١. ٩. ١٦
 حسب العمر،المدني

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age whose births have
been registered with a civil authority, by age

Tier 1

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced
disappearance, arbitrary detention and torture of journalists,
associated media personnel, trade unionists and human rights
advocates in the previous 12 months

Tier 2

 واالختفاء، عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل واالختطاف١. ١٠. ١٦
 والتعذيب للصحفيين والعاملين في الوسط اإلعالمي، واالحتجاز التعسفي،القسري
المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل االثني عشر شهرا
الماضية

16.10.2 Number of countries that adopt and implement constitutional,
statutory and/or policy guarantees for public access to information

Tier 2

أو تشريعية/ عدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و٢. ١٠. ١٦
أو سياساتية إلطالع الجمهور على المعلومات/و

16.a.1 Existence of independent national human rights institutions in
compliance with the Paris Principles

Tier 2

 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس١.  أ. ١٦

16.b.1 Proportion of population reporting having personally felt
discriminated against or harassed in the previous 12 months on the
basis of a ground of discrimination prohibited under international
human rights law

Tier 1

حسب العمر

عدد النساء بعمر
) سنة15-49(
اللواتي شعروا بشكل
 محافظة/ شخصي بالتميز أو العراق
االضطهاد على عدد
النساء المستجيبات
100*

%

%

المسح
العنقودي
متعدد
المؤشرات
Mics-6

2018

2018

98.8

(11.8) النساء

 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية١.  ب. ١٦
أو تحرش خالل االثني عشر شهرا السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق
اإلنسان التمييز على أساسها
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الهدف  - ١٧تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية
المستدامة

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the
Global Partnership for Sustainable Development

الشؤون المالية

Finance
مجموع اإليرادات
الحكومية  /الناتج
المحلي اإلجمالي *
100

 ١ .١ .١٧مجموع اإليرادات الحكومية اإلجمالية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،حسب المصدر

40.2

2019

الجهاز
المركزي
لإلحصاء +
وزارة المالية

العراق

Tier 1

17.1.1 Total government revenue as a proportion of GDP, by source

%

مجموع اإليرادات
الضريبية  /مجموع
االنفاق العام * 100

العراق

Tier 1

17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic taxes

 ٢ .١ .١٧نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية

3.0

2019

وزارة المالية

%

 ١ .٢ .١٧صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموعها ،والمساعدة اإلنمائية
الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا ً ،كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات
المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي

Tier 3

17.2.1 Net official development assistance, total and to least
developed countries, as a proportion of the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) Development
(Assistance Committee donors’ gross national income )GNI

 ١ .٣ .١٧االستثمار المباشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون
في ما بين بلدان الجنوب كنسبة من إجمالي الميزانية المحلية

Tier 3

17.3.1 Foreign direct investment, official development assistance and
South-South cooperation as a proportion of gross national income

 ٢ .٣ .١٧حجم التحويالت المالية (بدوالرات الواليات المتحدة) كنسبة من
مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

Tier 3

17.3.2 Volume of remittances (in United States dollars) as a
proportion of total GDP

 ١ .٤ .١٧تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات

Tier 3

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods and services

 ١ .٥ .١٧عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة ترويج االستثمار في البلدان
النامية ،يشمل ذلك أقل البلدان نموا

Tier 3

17.5.1 Number of countries that adopt and implement investment
promotion regimes for developing countries, including the least
developed countries

التكنولوجيا
 ١ .٦ .١٧االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل  100من
السكان ،حسب السرعة

Technology
200000

2018

وزارة
االتصاالت

المشترك الواحد

عدد المشتركين

الفرد

 ١ .٧ .١٧مجموع مبلغ التمويل المعتمد للبلدان النامية من أجل تعزيز تطوير
تكنولوجيات سليمة بيئيا ً ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية

 ١ .٨ .١٧نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

الذكور )(53.1
االناث )(35.0
اإلجمالي )(44.3

2019

مسح استخدام
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
لسنة 2019

%

نسبة االفراد ممن
أعمارهم ( )5سنوات
فأكثر الذين
العراق  /محافظة
يستخدمون االنترنت
خالل الـ( )3اشهر
األخيرة

Tier 1

17.6.1 Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by
speed

Tier 3

17.7.1 Total amount of funding for developing countries to promote
the development, transfer, dissemination and diffusion of
environmentally sound technologies

Tier 1

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet
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بناء القدرة

Capacity-building

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance (including
through North-South, South‑South and triangular cooperation)
committed to developing countries

منهجية قياس المؤشر مستوى التفصيل

Tier 3

 القيمة الدوالرية للمساعدة المالية والتقنية (بوسائل تشمل التعاون١ .٩ .١٧
بين الشمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي) المرصودة
للبلدان النامية

التجارة

Trade
17.10.1 Worldwide weighted tariff-average

Tier 3

 المتوسط المرجح للتعريفات الجمركية في جميع أنحاء العالم١ .١٠ .١٧

17.11.1 Developing countries’ and least developed countries’ share
of global exports

Tier 3

 حصة البلدان النامية وأقل البلدان نموا ً من الصادرات العالمية١ .١١ .١٧

17.12.1 Weighted average tariffs faced by developing countries, least
developed countries and small island developing States

Tier 3

 متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل١ .١٢ .١٧
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
المسائل العامة

Systemic issues

اتساق السياسات والمؤسسات

Policy and institutional coherence

 لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي١ .١٣ .١٧

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

Tier 3

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to enhance
policy coherence of sustainable development

Tier 3

 عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية١ .١٤ .١٧
المستدامة

17.15.1 Extent of use of country-owned results frameworks and
planning tools by providers of development cooperation

Tier 3

 مدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط المملوكة للبلدان من١ .١٥ .١٧
جانب مقدمي التعاون اإلنمائي
شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

Multi-stakeholder partnerships

17.16.1 Number of countries reporting progress in multi-stakeholder
development effectiveness monitoring frameworks that support the
achievement of the sustainable development goals

Tier 3

 عدد البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم في ما يتعلق بأطر رصد١ .١٦ .١٧
فعالية التنمية ألصحاب المصلحة المتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

17.17.1 Amount in United States dollars committed to public-private
partnerships for infrastructure

Tier 3

 التزامات بمبلغ بدوالرات الواليات المتحدة للشراكات بين١ .١٧ .١٧
القطاعين العام والخاص من أجل البنية التحتية
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البيانات والرصد والمساءلة

Data, monitoring and accountability

17.18.1 Statistical capacity indicator for Sustainable Development
Goal monitoring

Tier 3

17.18.2 Number of countries that have national statistical legislation
that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics

Tier 1

17.18.3 Number of countries with a national statistical plan that is
fully funded and under implementation, by source of funding

Tier 2

 عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد٣ .١٨ .١٧
 حسب مصدر التمويل،التنفيذ

17.19.1 Dollar value of all resources made available to strengthen
statistical capacity in developing countries

Tier 3

 القيمة الدوالرية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية١ .١٩ .١٧
في البلدان النامية

17.19.2 Proportion of countries that (a) have conducted at least one
population and housing census in the last 10 years; and (b) have
achieved 100 per cent birth registration and 80 per cent death
registration

Tier 3

 نسبة البلدان التي (أ) أجرت تعدادا ً واحداً على األقل للسكان٢ .١٩ .١٧
 في المائة في100 والمساكن في السنوات العشر الماضية؛ و (ب) حققت نسبة
 في المائة في تسجيل الوفيات80 تسجيل المواليد ونسبة

. مؤشر القدرة اإلحصائية لرصد أهداف التنمية المستدامة١ .١٨ .١٧

2019

نعم يوجد
قانون لإلحصاء

 عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني٢ .١٨ .١٧
والتي تتقيد بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

(2018 ، 2016 ، 2012 ، 2011 ، 2009 ، 2007- 2002( نسبة االطفال ناقصي الوزن دون الخامسة من العمر حسب السنوات
PROPORTION OF UNDER-WEIGHT CHILDREN UNDER THE AGE OF 5 FOR THE YEARS
(2000 - 2007 ، 2009 ، 2011 ، 2012 ، 2016 ، 2018)
)2/19( جدول

Table (19/2)
النسبة
Percentage

السنة
Year

9.4

2002

11.5

2003

11.7

2004

15.7

2005

7.6

2006

9.1

2007

4.7

2009

8.5

2011

8.0

2012

5.9

2016

2.9

2018

Source:
Ministry of Health /Health and Vital statistics department
Food security & vulnerability analysis in iraq report for year 2005
Comprehensive Food security & Vulnerability analysis in Iraq report - 2007
Iraq Household Socio-Economic Survey (IHSES) 2012
comprehensive Food security and Vulnerability analysis in Iraq 2016
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-3-4-6) 2006، 2011، 2018

:المصدر
 قسم االحصاء الصحي والحياتي/ وزارة الصحة
2005 تقرير تحليل االمن الغذائي والفئات الهشة في العراق لسنة
2007 التحليل الشامل لالمن الغذائي والفئات الهشة في العراق لسنة
2012 ) لسنةIHSES( المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق
2016 مسح التحليل الشامل لالمن الغذائي والهشاشة لالسرة في العراق لسنة
2018، 2011 ،2006 ) لسنةMICS-3-4-6( المسح العنقودي متعدد المؤشرات

(2020/2019 ،2018 ، 2016 ، 2013 - 2011 ، 2009 - 2006( صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي للفترة
NET ENROLMENT RATIO IN PRIMARY EDUCATION FOR THE YEARS
(2006 - 2009 ، 2011 - 2013 ، 2016 ، 2018 ، 2019/2020)
)3/19( جدول

Table (19/3)
Year
Indicator

Net enrolment ratio in
primary education %

المؤشر

2019/
2020

2018

2016

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

90.0

91.6

87.5

92.4

87.7

90.4

89.0

89.7

84.8

85.8

Source:

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-3-4-6) 2006،2011،2018
Iraq Household Socio-Economic Survey (IHSES) 2007،2012
Poverty map and maternal mortality survey 2013
Comprehensive Food security and Vulnerability analysis in Iraq 2016
Directorate of Social and Educational Statistics

% صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي
:المصدر

2018،2011،2006 ) لسنةMICS-3-4-6( المسح العنقودي متعدد المؤشرات
2012،2007 ) لسنتيIHSES( المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق
2013 مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة
2016 مسح التحليل الشامل لالمن الغذائي والهشاشة لالسرة في العراق لسنة
تقارير مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي

)2012 ، 2011 ، 2008 ، 2006 ، 2004 ،1990( نسبة عمالة النساء المدفوعة االجر في القطاع غير الزراعي للسنوات
WOMEN SHARE IN WAGE EMPLOYMENT IN THE NON- AGRICULTURAL SECTOR FOR THE YEARS
(1990 ، 2004 ، 2006 ، 2008 ، 2011 ، 2012)
)4/19( جدول

Table (19/4)
النسبة المئوية

السنة

Percentage

Year

10.6

1990

16.0

2004

15.3

2006

12.1

2008

14.7

2011

12.1

2012
:المصدر

Source:
Living condition Survey Results 2004

2004 نتائج مسح االحوال المعيشية في العراق لسنة

Employment and Unemployment Surveys 2006،2008

2008 ، 2006 نتائج مسح التشغيل والبطالة لسننتي
2011 مسح شبكة معرفة العراق لسنة

Iraq knowledge Net Survey 2011
Iraq Household Socio-Economic Survey (IHSES) 2012

2012 ) لسنةIHSES( المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق

)2018 ، 2014 ، 2010 ، 2006 - 2003 ،1990( نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية للسنوات
PROPORTION OF SEATS HELD BY WOMEN IN NATIONAL PARLIAMENT FOR THE YEARS
(1990 , 2003 - 2006 ، 2010 ، 2014 ، 2018)
)5/19( جدول

Table (19/5)

Source: Iraqi Parliament Concil

النسبة المئوية

السنة

Percentage

Year

13.2

1990

25.0

2003

25.0

2004

25.0

2005

27.3

2006

25.2

2010

25.3

2014

25.2

2018
 مجلس النواب العراقي:المصدر

)2020 - 2013 ، 2011 ( ) مولود حي للسنوات1000( معدل وفيات االطفال الرضع لكل
INFANT MORTALITY RATE (PER1000) LIVE BIRTHS FOR THE YEARS (2011 ، 2013 - 2020)
)6/19( جدول

Table (19/6)
) مولود حي1000( معدل وفيات االطفال الرضع لكل

السنة

Infant mortality rate (per1000) live birth

Year

32.0

2011

21.0

2013

17.3

2014

19.7

2015

18.1

2016

13.6

2017

14.0

2018

13.9

2019

13.7

2020
:المصدر

Source:
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-4-6) 2011،2018
Poverty map and maternal mortality survey

2018،2011 ) لسنتيMICS-4-6( المسح العنقودي متعدد المؤشرات
2013 مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة
التقارير السنوية لوزارة الصحة

Annual Reports of health minisrty

(2020 - 2013 ، 2011( نسبة االطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة للسنوات
PROPORTION OF 1 YEAR-OLD CHILDREN IMMUNISED AGAINST MEASLES (2011 ، 2013 - 2020)
)7/19( جدول

Table (19/7)
النسبة

السنة

Percentage

Year

75.4

*2011

74.0

2013

73.0

2014

64.0

2015

85.0

2016

83.0

2017

84.0

2018

82.0

2019

76.0

2020

Source:
* Proportion of children of (12-23) months of age immunized against measles
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-4) 2011
Annual Reports of health minisrty

:المصدر
) شهراً المحصنين ضد الحصبة23-12( ً * نسبة االطفال الذين أعمارهم حاليا
2011 ) لسنةMICS-4( المسح العنقودي متعدد المؤشرات
التقارير السنوية لوزارة الصحة

)2020 - 2013( ) والدة حية للسنوات100000( نسبة وفيات االمهات لكل
MATERNAL MORTALITY RATE (PER100000) LIVE BIRTHS FOR YEARS (2013 - 2020)
)8/19( جدول

Table (19/8)
النسبة المئوية

السنة

Percentage

Year

35.0

2013

30.1

2014

32.0

2015

36.1

2016

31.0

2017

33.5

2018

31.5

2019

34.2

2020
:المصدر

Source:

Poverty map and maternal mortality survey 2013

2013 مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة
التقارير السنوية لوزارة الصحة

Annual Reports of health minisrty

)2020 - 2013 ، 2011( نسبة الوالدات التي تجري تحت اشراف موظفي الصحة او من ذوي اإلختصاص للسنوات
PROPORTION OF BIRTHS ATTENDED BY SKILLED HEALTH PERSONNEL FOR THE YEARS
(2011 ، 2013 - 2020)
)9/19( جدول

Table (19/9)
النسبة المئوية

السنة

Percentage

Year

90.9

2011

87.7

2013

91.5

2014

95.5

2015

93.9

2016

93.7

2017

95.6

2018

90.1

2019

90.2

2020

Source:
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-4-6) 2011، 2018
Annual Reports of health minisrty

:المصدر
2018،2011 ) لسنةMICS-4-6( المسح العنقودي متعدد المؤشرات
التقارير السنوية لوزارة الصحة

)2020 - 2005( ) من السكان للسنوات100000( معدل حاالت االصابة بمرض المالريا لكل
PREVALENCE RATE ASSOCIATED WITH MALARIA PER (100000) OF PEOPLE FOR THE
YEARS (2005-2020)
)10/19( جدول

Table (19/10)
 من السكان100000 المعدل لكل

السنة

Rate per 100000 population

year

0.03

2005

0.10

2006

1.01

2009

0.02

2010

0.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

Source:
Annual Reports of health minisrty

:المصدر
التقارير السنوية لوزارة الصحة

)2014 - 2013 ، 2011 ، 2006 - 2000( نسبة حاالت السل التي اكتشفت وتم شفاؤها للسنوات
PROPORTION OF TB CASES DETECTED AND CURED FOR THE YEARS
(2000 - 2006 ، 2011 ، 2013 - 2014)
)11/19( جدول

Table (19/11)
النسبة المئوية

المعالجين

عدد االصابات

السنة

Percentage

Cured

NO.of cases

Year

86

353

407

2000

85

3035

3559

2001

86

3342

3895

2002

78

2775

3577

2003

85

2783

3585

2004

90

2881

3381

2005

86

2648

3096

2006

94

5596

5954

2011

90

2493

2763

2013

87

2393

2738

2014

Source:
Ministry of Health / health and vital statistics department

:المصدر
 قسم االحصاء الصحي والحياتي/ وزارة الصحة

)2018 ، 2016 ، 2012 ، 2011 ، 2008 ، 2006 ، 2004 ، 1990( ) سنة حسب الجنس للسنوات24-15( معدالت البطالة للسكان بعمر
UNEMPLOYMENT RATE FOR POPULATION AGED (15-24) YEARS BY GENDER FOR THE YEARS
(1990 ، 2004 ، 2006 ، 2008 ، 2011 ، 2012 ، 2016 ، 2018)
)12/19( جدول

Table (19/12)
Unemployment rate

معدالت البطالة

السنة
Year

المجموع

ذكور

اناث

Total

Male

Female

7.1

7.2

6.3

1990

43.8

46.0

37.2

2004

30.3

29.7

32.5

2006

30.0

30.1

29.7

2008

18.0

16.7

27.0

2011

21.8

19.2

43.8

2012

22.7

20.1

38.0

2016

27.5

23.4

64.0

2018

Source:
Employment and Unemployment surveys (2004-2006-2008)
Iraq Knowledge Network Survey for 2011
Iraq Household Socio-Economic survey (IHSES) 2012
comprehensive Food security and Vulnerability analysis in Iraq 2016
Survey of well-being via instant and frequent tracking (SWIFT 2017/2018)

:المصدر
)2008-2006-2004( مسح التشغيل والبطالة للسنوات
2011 مسح شبكة معرفة العراق لسنة
2012 ) لسنةIHSES(المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق
2016 مسح التحليل الشامل لالمن الغذائي والهشاشة لالسرة في العراق لسنة
2018/2017 مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لسنة

)2021 - 2009( نسبة السكان حسب الجنس والبيئة للسنوات
PROPORTION OF POPULATION BY GENDER AND ENVIROMNENT FOR THE
YEAR (2009 - 2021)
)13/19( جدول

Table (19/13)
Rural

الريف

Urban

الحضر

السنة
year

مجموع

اناث

ذكور

مجموع

اناث

ذكور

Total

Female

Male

Total

Female

Male

29.0

29.2

28.9

70.9

70.7

71.0

2009

29.0

29.0

29.0

71.0

71.0

70.9

2010

31.0

31.0

31.0

69.0

69.0

69.0

2011

30.8

30.8

30.8

69.2

69.2

69.2

2012

30.6

30.6

30.6

69.4

69.4

69.4

2013

30.3

30.3

30.3

69.7

69.7

69.7

2014

30.1

30.0

30.2

69.9

70.0

69.8

2015

30.2

30.1

30.2

69.8

69.9

69.8

2016

30.2

30.1

30.2

69.8

69.9

69.8

2017

30.2

30.1

30.2

69.8

69.9

69.8

2018

30.1

30.1

30.2

69.9

69.9

69.8

2019

30.1

30.1

30.2

69.9

69.9

69.8

2020

30.1

30.1

30.2

69.9

69.9

69.8

2021

Source:
Directorate of Population & labour forces statistics

:المصدر
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة

)2021 - 2005(  سنة فاكثر حسب السنوات65  رجل ) للسكان بعمر100 نسبة النوع (عدد النساء لكل
GENDER PROPORTION (NO. OF WOMEN PER 100 MEN) FOR POPULATION AGED 65+ FOR
THE YEARS (2005 - 2021)
)14/19( جدول

Table (19/14)
نسبة النوع

إناث

ذكور

السنة

Gender proporation

Female

Male

Year

119.7

427382

356984

2005

118.7

439911

370597

2006

118.5

452692

381938

2007

118.5

486635

410602

2008

128.1

590258

460714

2009

126.8

600119

473270

2010

101.9

485189

476316

2011

104.5

505784

483914

2012

106.9

530643

496346

2013

108.9

560438

514710

2014

115.2

626264

543695

2015

112.8

589526

522745

2016

112.8

605332

536772

2017

112.8

621373

551018

2018

112.8

637752

565526

2019

112.8

654410

580319

2020

112.8

671373

595335

2021

Source:
Directorate of Population & labour force statistics

:المصدر
مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة

)2020 - 2013 ، 2011 ، 2007( معدالت الخصوبة الكلية للسنوات
TOTAL FERTILITY RATE FOR THE YEARS (2007 ، 2011 ، 2013 - 2020)
)15/19( جدول

Table (19/15)
معدالت الخصوبة

السنة

Fertility rate

Year

4.2

2007

4.5

2011

4.2

2013

4.7

2014

4.1

2015

4.0

2016

4.0

2017

3.9

2018

3.9

2019

3.9

2020

Source:
Iraq Household Soco-Economic Survey (IHSES) 2007

:المصدر
2007 ) لسنةIHSES( المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لالسرة في العراق

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-4) 2011

2011 ) لسنتيMICS-4( المسح العنقودي متعدد المؤشرات

Poverty map and maternal mortality survey 2013

2013 مسح خارطة الفقر ووفيات االمهات لسنة

Annual Reports of health minisrty

التقارير السنوية لوزارة الصحة

2018 - 2011 نسبة التحاق االناث الى الذكور بالتعليم االبتدائي والثانوي والجامعي للسنوات
RATIO ENROLMENT OF FEMALE TO MALE IN PRIMARY, SECONDARY& UNIVERSITY EDUCATION LEVELS
FOR THE YEARS 2011 - 2018
)16/19( جدول

Table (19/16)
التعليم الجامعي

التعليم الثانوي

التعليم االبتدائي

العام الدراسي

Univercity education

Secondary education

Primary education

Academic year

0.81

0.85

0.94

2011

0.84

0.75

0.98

2012

0.83

0.78

0.98

2013

0.88

0.84

0.97

2014

0.92

0.83

0.95

2015

...

0.93

0.98

2016

…

0.87

0.97

2017/2018

...

0.92

0.97

2018

Source:
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS-4-6) 2011،2018
Directorate of Social & Educational Statistics
Comprehensive Food security and Vulnerability analysis in Iraq 2016

:المصدر
2018 ، 2011 ) لسنةMICS-4-6( المسح العنقودي متعدد المؤشرات
مديرية االحصاء االجتماعي والتربوي
2016 مسح التحليل الشامل لالمن الغذائي والهشاشة لالسرة في العراق لسنة

2018/2017 ) سنوات فاكثر حسب الحالة العلمية والجنس لسنة12( التوزيع النسبي للسكان في سن
PROPORTIONAL ALLOCATION OF THE POPULATION AGED 12+ BY EDUCATION LEVEL AND GENDER FOR THE YEAR
2017/2018
)17/19( جدول

Table (19/17)
المجموع

ريف

حضر

Total

Rural

Urban

مجموع

اناث

ذكور

مجموع

اناث

ذكور

مجموع

اناث

ذكور

Total

Female

Male

Total

Female

Male

Total

Female

Male

Iliterate

13.4

18.5

8.2

20.5

28.5

12.7

11.0

15.3

6.7

امي

Read&write

16.4

17.6

15.1

22.9

25.5

20.4

14.2

15.0

13.4

يقرأ ويكتب

Primary

34.8

33.3

36.2

34.8

31.4

38.1

34.8

34.0

35.6

ابتدائية

Intermediate

14.9

13.6

16.3

11.1

8.5

13.6

16.2

15.3

17.2

متوسطة

Perlimenary

8.4

6.8

10.0

4.8

3.0

6.7

9.6

8.1

11.1

اعدادية

Diploma

4.6

4.0

5.2

2.2

1.3

3.0

5.4

4.9

6.0

معهد

10.1

بكالوريوس فأكثر

Bachelor of and over

7.5

6.1

8.9

3.6

Survey of well-being via instant and frequent tracking (SWIFT 2017/2018)

1.9

5.5

8.6

7.4

2018/2017  مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لسنة:المصدر

)2018 ، 2014 ، 2010 ، 2007 - 2004( عدد اعضاء مجلس النواب حسب الجنس للسنوات
NUMBER OF MEMBERS OF IRAQI PARILIAMENT COUNCIL OF REPRESENTATIVES BY GENDER FOR THE
YEARS (2004 - 2007 ، 2010 ، 2014 ، 2018)
)18/19( جدول

Table (19/18)
عدد أعضاء مجلس النواب

السنة

No.members of pariliament Council
المجموع

نساء

رجال

Total

Women

Men

100

25

75

2004

275

87

188

2005

275

75

200

2006

275

75

200

2007

325

82

243

2010

328

83

245

2014

329

83

246

2018

Source: Iraqi Pariliament Council .

year

 مجلس النواب العراقي:المصدر

