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الغایة (1 ــ 5)
بحلول عام 2030 ، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعیفة على الصمود والحد من تعرضھم 

ّرھم بالظواھر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغیرھا من الھزات والكوارث اإلقتصادیة  وتأث
واإلجتماعیة والبیئیة

11

عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بین كل  المؤشر (1 ــ 5 ــ 1)
11(100000)نسمة من السكان

12الخسائر اإلقتصادیة التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي اإلجمالي العالميالمؤشر (1 ــ 5 ــ 2)

ً  مع إطار المؤشر (1 ــ 5 ــ 3) عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتیجیات وطنیة للحد من مخاطر الكوارث تماشیا
25سنداي للحد من مخاطر الكوارث  للفترة  2015 ــ 2030

27

29

29

خفض النسبة العالمیة للوفیات النفاسیة إلى أقل من (70) حالة لكل (100000) من  الموالید الغایة (3 ــ 1)
31األحیاء

31نسبة وفیات األمھاتالمؤشر (3 ــ 1 ــ 1)

َمَھرةالمؤشر (3 ــ 1 ــ 2) 33نسبة الوالدات التي یشرف علیھا أخصائیون صّحیون 

الغایة (3 ــ 2)

إنھاء وفیات الموالید واألطفال دون سن الخامسة التي یمكن تفادیھا، بحلول عام 2030 بسعي 
جمیع البلدان إلى بلوغ ھدف خفض وفیات الموالید على األقل إلى 12حالة وفاة لكل 1000 

مولود حي وخفض وفیات األطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على األقل لكل 1000 
مولود حي

35

35معدل وفیات األطفال دون سن الخامسةالمؤشر (3 ــ 2 ــ 1)

37معدل وفیات الموالیدالمؤشر (3 ــ 2 ــ 2)

بحلول عام  2030 ، القضاء على أوبئة اإلیدز والسل والمالریا واألمراض المداریة المھملة، الغایة (3 ــ 3)
39ومكافحة اإللتھاب الكبدي الوبائي، واألمراض المنقولة بالمیاه، واألمراض المعدیة األخرى

التداعیات البیئیة على التنمیة المستدامة في العراق

الھدف من التقریر

طریقة جمع البیانات بموجب المفاھیم الدولیة

:

:





المقــــــــدمة

مؤشرات التنمیة المستدامة SDG  ذات البعد البیئي

ً  إلنقاذ العالم سبعة عشر ھدفا

الھدف األول : القضاء على الفقر بجمیع أشكالھ في كل مكان

مقاصد الھدف 1

الھدف الثالث : ضمان تمتّع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار

مقاصد الھدف 3





عدد اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة لكل 1000 شخص غیر مصاب من المؤشر (3 ــ 3 ــ 1)
39السكان حسب الجنس والعمر والفئات الرئیسة من السكان

41معدل إنتشار داء السل  لكل 100000من السكانالمؤشر (3 ــ 3 ــ 2)

43عدد حاالت اإلصابة بالمالریا لكل 1000 من السكانالمؤشر (3 ــ 3 ــ 3)

44عدد اإلصابات بأمراض التھاب الكبد الوبائي (B) لكل 100,000 من السكانالمؤشر (3 ــ 3 ــ 4)

بحلول عام  2030 ، خفض الوفیات المبكرة الناجمة عن األمراض غیر المعدیة بمقدار الثلث الغایة (3 ــ 4)
46بتوفیر الوقایة والعالج وتعزیز الصحة والسالمة العقلیة

معدل الوفیات الناجمة عن أمراض القلب واألوعیة الدمویة والسرطان وداء السكري واألمراض المؤشر (3 ــ 4 ــ 1)
46التنفسیة المزمنة

48معدل وفیات اإلنتحارالمؤشر (3 ــ 4 ــ 2)

بحلول عام  2030 ، خفض عدد الوفیات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعید الغایة (3 ــ 6)
50العالمي إلى النصف

50معدالت الوفیات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور على الطرقالمؤشر (3 ــ 6 ــ 1)

الغایة (3 ــ 8)
تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، بما في ذلك الحمایة من المخاطر المالیة وإمكانیة الحصول على 

خدمات الرعایة الصحیة األساسیة الجیدة ، وإمكانیة حصول الجمیع على األدویة واللقاحات 
األساسیة المأمونة والجیّدة والفعالة والمیسورة التكلفة

52

52نسبة السكان المستھدفین المشمولین بالخدمات الصحیة األساسیةالمؤشر (3 ــ 8 ــ 1)

بحلول عام  2030 ، الحد بقدر كبیر من عدد الوفیات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الغایة (3 ــ 9)
53الكیمیائیة الخطرة، وتلّوث الھواء والماء والتربة

53معدل الوفیات المنسوب إلى التسمم غیر المتعمدالمؤشر (3 ــ 9 ــ 3)

الغایة (3 ــ ج)
تحقیق زیادة كبیرة في تمویل قطاع الصحة، وتوظیف قوى عاملة في ھذا القطاع وتطویرھا 

ً  والدول الجزریة الصغیرة  وتدریبھا وإستبقائھا في البلدان النامیة، وبخاصة في أقل البلدان نموا
النامیة

54

54معدل كثافة األخصائیین الصحیین وتوزیعھمالمؤشر (3 ــ ج ــ 1)

57

59

60مقاصد الھدف 6

بحلول عام 2030 ، تحقیق ھدف حصول الجمیع على نحوِ  منصف على میاه الشرب المأمونة الغایة (6 ــ 1)
61والمیسورة التكلفة

61نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه الشرب التي تدار بطریقة مأمونةالمؤشر (6 ــ 1 ــ 1)

الغایة (6 ــ 3)
بحلول عام 2030 ، تحسین نوعیة المیاه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفایات والمواد 

الكیمیائیة الخطرة، وتقلیل تسّربھا إلى أدنى حد، وخفض نسبة میاه المجاري غیر المعالجة إلى 
النصف، وزیادة إعادة التدویر وإعادة اإلستخدام المأمون بنسبة كبیرة على الصعید العالمي

63

63نسبة تدفق میاه الصرف الصحي المنزلیة والصناعیة المعالجة بطریقة آمنةالمؤشر (6 ــ 3 ــ 1)

65نسبة الكتل المائیة اآلتیة من میاه محیطة ذات نوعیة جیدةالمؤشر (6 ــ 3 ــ 2)

الھدف السادس : كفالة توافر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع وإدارتھا إدارة مستدامة





 :





الغایة (6 ــ 4)
بحلول عام  2030 ، تحقیق زیادة كبیرة في كفاءة إستخدام المیاه في جمیع القطاعات، وكفالة 

سحب المیاه العذبة وإمداداتھا على نحوِ  مستدام من أجل معالجة شح المیاه، والحد بقدر كبیر من 
عدد األشخاص الذین یعانون من ندرة المیاه

66

66التغیر في كفاءة إستخدام المیاه على مدى فترة من الزمنالمؤشر (6 ــ 4 ــ 1)

67حجم الضغط الذي تتعرض لھ المیاه : سحب المیاه العذبة كنسبة من موارد المیاه العذبة المتاحةالمؤشر (6 ــ 4 ــ 2)

بحلول عام 2030 ، تنفیذ اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه على جمیع المستویات بوسائل منھا الغایة (6 ــ 5)
68التعاون العابر للحدود، حسب اإلقتضاء

68درجة تنفیذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائیةالمؤشر (6 ــ 5 ــ 1)

69نسبة مناطق أحواض المیاه العابرة للحدود التي لھا ترتیبات تنفیذیة تتعلق بالتعاون في مجال المیاهالمؤشر (6 ــ 5 ــ 2)

بحلول عام 2020 ، حمایة وترمیم النظم اإلیكولوجیة المتصلة بالمیاه ، بما في ذلك الجبال الغایة (6 ــ 6)
70والغابات واألراضي الرطبة واألنھار ومستودعات المیاه الجوفیة والبحیرات

70نسبة التغیر في نطاق النظم اإلیكولوجیة المتصلة بالمیاه خالل فترة من الزمنالمؤشر (6 ــ 6 ــ 1)

الغایة (6 ــ أ)

بحلول عام  2030 ، توسیع نطاق التعاون الدولي وتقدیم الدعم في مجال بناء القدرات إلى 
البلدان النامیة في األنشطة والبرامج المتصلة بالمیاه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المیاه، 
وإزالة ملوحتھا، وكفاءة إستخدام المیاه، ومعالجة المیاه المستعملة، وتكنولوجیات إعادة التدویر 

وإعادة اإلستخدام

71

ً  من خطة المؤشر (6 ــ أ ــ 1) مقدار المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المتصلة بالمیاه والصرف الصحي التي تعد جزءا
71إنفاق تتولى الحكومة تنسیقھا

73دعم وتعزیز مشاركة المجتمعات المحلیة في تحسین إدارة المیاه والصرف الصحيالغایة (6 ــ ب)

نسبة الوحدات اإلداریة المحلیة التي لدیھا سیاسات وإجراءات تنفیذیة راسخة في ما یتعلق المؤشر (6 ــ ب ــ 1)
73بمشاركة المجتمعات المحلیة في إدارة خدمات المیاه والصرف الصحي

75

77

78مقاصد الھدف 9

الغایة (9 ــ 4)
بحلول عام 2030 ، تحسین الھیاكل األساسیة وتحدیث الصناعات  لجعلھا مستدامة ، مع زیادة 

 ،  ً كفاءة إستخدام الموارد وزیادة إعتماد التكنولوجیات والعملیات الصناعیة النظیفة والسلیمة بیئیا
ً  لقدرات كل منھا ومع قیام جمیع البلدان بإتخاذ إجراءات وفقا

79

79إنبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل وحدة من القیمة المضافةالمؤشر (9 ــ 4 ــ 1)

الغایة (9 ــ أ)
تیسیر إنشاء ھیاكل أساسیة مستدامة وقادرة على الصمود في البلدان النامیة، بتحسین الدعم 
ً، والبلدان النامیة غیر  المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان األفریقیة، وأقل البلدان نموا

الساحلیة، والدول الجزریة الصغیرة النامیة
80

مجموع الدعم الدولي (المساعدة اإلنمائیة الرسمیة باإلضافة إلى التدفقات الرسمیة األخرى) الى المؤشر (9 ــ أ ــ 1)
80الھیاكل األساسیة

85

87





الھدف التاسع : إقامة ھیاكل أساسیة  قادرة على الصمود وتحفیز  التصنیع الشامل للجمیع وتشجیع اإلبتكار

:

الھدف الحادي عشر : جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

:







88

الغایة (11 ــ 5)

بحلول عام 2030، تحقیق إنخفاض كبیر في عدد الوفیات وعدد األشخاص المتأثرین، وإنخفاض 
كبیر في الخسائر اإلقتصادیة المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب 
الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمیاه، مع التركیز على حمایة الفقراء واألشخاص الذین 

یعیشون في ظروف ھشة

89

عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تأثروا مباشرة بسبب الكوارث من بین كل 100000 المؤشر (11 ــ 5 ــ 1)
89من السكان

الخسائر اإلقتصادیة المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي واألضرار التي لحقت المؤشر (11 ــ 5 ــ 2)
92بالھیاكل األساسیة الحیویة وعدد األعطال التي لحقت بالخدمات األساسیة بسبب الكوارث

ُرق منھا إیالء إھتمام خاص الغایة (11 ــ 6) بحلول عام 2030 ، الحد من األثر البیئي السلبي الفردي للمدن، بط
93لنوعیة الھواء وإدارة نفایات البلدیات وغیرھا

ً  على نحو كاِف، من المؤشر (11 ــ 6 ــ 1) نسبة النفایات الصلبة للمدن ، التي تُجمع بإنتظام ویجري تفریغھا نھائیا
93مجموع النفایات الصلبة للمدن، بحسب المدینة

المتوسط السنوي لمستویات الجسیمات (على سبیل المثال الجسیمات من الفئة 2.5 والجسیمات المؤشر (11 ــ 6 ــ 2)
ح حسب السكان) 94من الفئة 10 ) في المدن ( المرجَّ

الغایة (11 ــ ب)

بحلول عام 2020 ، العمل على تحقیق زیادة كبیرة في عدد المدن والمستوطنات البشریة التي 
ً  متكاملة من أجل شمول الجمیع، وتحقیق الكفاءة في إستخدام  تعتمد وتنفذ سیاسات وخططا

الموارد، والتخفیف من تغیر المناخ والتكیف معھ، والقدرة على الصمود في مواجھة الكوارث، 
ووضع وتنفیذ اإلدارة الكلیة لمخاطر الكوارث على جمیع المستویات، بما یتماشى مع إطار ِسنداي 

للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 ــ 2030

96

ً  مع إطار سنداي المؤشر (11 ــ ب ــ 1) عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ ستراتیجیات وطنیة للحد من مخاطر الكوارث تماشیا
96للحد من مخاطر الكوارث للفترة   2015 ــ 2030

97

99

100

الغایة (12 ــ 4)
ً  للمواد الكیمیائیة وجمیع النفایات طوال دورة  بحلول عام 2020 ،  تحقیق اإلدارة السلیمة بیئیا

ً  من إطالقھا في الھواء والماء والتربة من  ً  لألطر الدولیة المتفق علیھا، والحد كثیرا عمرھا، وفقا
أجل التقلیل إلى أدنى حد من آثارھا الضارة على صحة اإلنسان والبیئة

101

المؤشر (12 ــ 4 ــ 1)
عدد األطراف في اإلتفاقات البیئیة الدولیة المتعددة األطراف المتعلقة بنفایات المواد الخطرة 

وغیرھا من المواد الكیمیائیة ، التي تفي بتعھداتھا والتزاماتھا في نقل المعلومات على النحو الذي 
یتطلبھ كل إتفاق ذي صلة

101

(أ) نصیب الفرد من تولید النفایات الخطرة؛ و(ب) نسبة النفایات  الخطرة المعالجة حسب نوع المؤشر (12 ــ 4 ــ 2)
105المعالجة

الغایة (12 ــ 5)
ً  للمواد الكیمیائیة وجمیع النفایات طوال دورة  بحلول عام 2030 ،  تحقیق اإلدارة السلیمة بیئیا

ً  من إطالقھا في الھواء والماء والتربة من  ً  لألطر الدولیة المتفق علیھا، والحد كثیرا عمرھا، وفقا
أجل التقلیل إلى أدنى حد من آثارھا الضارة على صحة اإلنسان والبیئة

108

108معدل إعادة التدویر على الصعید الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد تدویرھاالمؤشر (12 ــ 5 ــ 1)

111

113





مقاصد الھدف 11

الھدف الثاني عشر : كفالة وجود أنماط إستھالك وإنتاج مستدامة

مقاصد الھدف 12

الھدف الثالث عشر : إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ وآثاره

:

:





114مقاصد الھدف 13

تعزیز القدرة على الصمود في مواجھة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبیعیة في جمیع الغایة (13 ــ 1)
115البلدان ، وتعزیز القدرة على التكیف مع تلك المخاطر

المؤشر (13 ــ 1 ــ 1)
عدد األشخاص المتوفین والمفقودین ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث ذات العالقة بالمناطق 
المتأثرة نتیجة التغیرات المناخیة وإرتفاع درجات الحرارة ونوع األضرار من بین كل 100000 

من السكان
115

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ ستراتیجیات وطنیة خاصة بالمناطق المتأثرة نتیجة التغیرات المؤشر (13 ــ 1 ــ 2)
116المناخیة وإرتفاع درجات الحرارة ونوع األضرار

117إدماج التدابیر المتعلقة بتغیر المناخ في السیاسات والستراتیجیات والخطط الوطنیةالغایة (13 ــ 2)

المؤشر (13 ــ 2 ــ 1)
ً  ، وستراتیجیات طویلة األجل ، وخطط وطنیة للتكیف   عدد البلدان ذات مساھمات محددة وطنیا

وستراتیجیات على النحو المبلغ عنھ في إتصاالت التكیف وإتصاالت وطنیة ، كما تم إبالغ أمانة 
إتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

117

119إجمالي إنبعاثات الغازات الدفیئة في السنةالمؤشر (13 ــ 2 ــ 2)

تحسین التعلیم وإذكاء الوعي والقدرات البشریة والمؤسسیة بشأن التخفیف من تغیر المناخ، الغایة (13 ــ 3)
125والتكیف معھ، والحد من أثره واإلنذار المبكر بھ

مدى تعمیم (1) تعلیم المواطنة العالمیة و(2) التعلیم من أجل التنمیة المستدامة في (أ) سیاسات المؤشر (13 ــ 3 ــ 1)
125التعلیم الوطنیة (ب) المناھج (ج) إعداد المعلمین (د) تقییم الطالب

الغایة (13 ــ أ)

تنفیذ ما تعھدت بھ األطراف من البلدان المتقدمة النمو في إتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن 
ً  بحلول عام  تغیر المناخ من التزام بھدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 ملیار  دوالر سنویا
2020 من جمیع المصادر لتلبیة إحتیاجات البلدان النامیة، في سیاق إجراءات تخفیفیة مجدیة 
وشفافیة في التنفیذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغیل كامل بتزویده برأس المال 

في أقرب وقت ممكن

125

ً  فیما یتعلق بإستمرار ھدف التعبئة الجماعیة المؤشر (13 ــ أ ــ 1) المبالغ المقدمة بدوالرات الوالیات المتحدة سنویا
125الحالي المتمثل في اإللتزام بمبلغ 100 ملیار دوالر حتى عام 2025

الغایة (13 ــ ب)
تعزیز اآللیات الالزمة لتحسین مستوى قدرات التخطیط واإلدارة الفعالین المتعلقین بتغیر المناخ 

ً، والدول الجزریة الصغیرة النامیة، بما في ذلك التركیز على النساء والشباب  في أقل البلدان نموا
والمجتمعات المحلیة والمھمشة

126

المؤشر (13 ــ ب ــ 1)

ً  والدول الجزریة الصغیرة النامیة ذات مساھمات محددة وطنیاً،  عدد البلدان األقل نموا
وإستراتیجیات طویلة األجل ، وخطط وطنیة للتكیف ، وإستراتیجیات على النحو المبلغ عنھ في 

إتصاالت التكیف وإتصاالت وطنیة ، كما تم إبالغ أمانة إتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 
المناخ

126

127

129

130مقاصد الھدف 14

بحلول عام 2025، منع التلوث البحري بجمیع أنواعھ والحد منھ بقدر كبیر، والسیما التلوث الغایة (14 ــ 1)
131الناجم عن األنشطة البریة، بما في ذلك الحطام البحري وتلوث المغذیات

131(أ) مؤشر التخثث \ المغذیات الساحلیة (ب) كثافة حطام البالستیكالمؤشر (14 ــ 1 ــ 1)





الھدف الرابع عشر : حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام لتحقیق التنمیة المستدامة

:







الغایة (14 ــ 2)
بحلول عام 2020 ، إدارة النظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة على نحوِ  مستدام وحمایتھا، من 
أجل تجنب حدوث آثار سلبیة كبیرة ، بوسائل منھا تعزیز قدرتھا على الصمود، وإتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلعادتھا إلى ما كانت علیھ من أجل تحقیق الصحة واإلنتاجیة للمحیطات
138

138عدد البلدان التي تستخدم النُھج القائمة على النظم اإلیكولوجیة  في إدارة المناطق البحریةالمؤشر (14 ــ 2 ــ 1)

تقلیل تحمض المحیطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بجملة وسائل منھا تعزیز التعاون العلمي الغایة (14 ــ 3)
138على جمیع المستویات

138قیاس متوسط الحموضة البحریة في مجموعة متفق علیھا من محطات تمثیلیة ألخذ العیناتالمؤشر (14 ــ 3 ــ 1)

الغایة (14 ــ 4)

بحلول عام 2020 ، تنظیم الصید على نحو فعال، وإنھاء الصید المفرط والصید غیر القانوني ،  
وغیر المبلغ عنھ ، وغیر المنظم وممارسات الصید المدمرة ، وتنفیذ خطط إدارة قائمة على العلم 
، من أجل إعادة األرصدة السمكیة إلى ما كانت علیھ في أقرب وقت ممكن ، لتصل على األقل إلى 

ً  تحدده خصائصھا البیولوجیة المستویات التي یمكن أن تتیح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما

139

ً المؤشر (14 ــ 4 ــ 1) 139نسبة األرصدة السمكیة الموجودة ضمن المستویات المستدامة بیولوجیا

بحلول عام 2020 ، حفظ (10%) على األقل من المناطق الساحلیة والبحریة، بما یتسق مع الغایة (14 ــ 5)
ً  إلى أفضل المعلومات العلمیة المتاحة 140القانون الوطني والدولي ، وإستنادا

140نطاق المناطق المحمیة مقابل المناطق البحریةالمؤشر (14 ــ 5 ــ 1)

141

143

144

الغایة (15 ــ 1)
بحلول عام 2020، كفالة حفظ وترمیم النظم اإلیكولوجیة البریة والنظم اإلیكولوجیة للمیاه العذبة 

الداخلیة وخدماتھا، والسیما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة، وكفالة 
ً  لإللتزامات المنصوص علیھا في اإلتفاقات الدولیة إستخدامھا على نحوٍ  مستدام ، وذلك وفقا

145

145مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة الیابسةالمؤشر (15 ــ 1 ــ 1)

نسبة المواقع الھامة التي تجسد التنوع البیولوجي للیابسة و المیاه العذبة والتي تشمل المناطق المؤشر (15 ــ 1 ــ 2)
147المحمیة حسب نوع النظام األیكولوجي

الغایة (15 ــ 2)
بحلول عام 2020، تعزیز تنفیذ اإلدارة المستدامة لجمیع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، 
وترمیم الغابات المتدھورة وتحقیق زیادة كبیرة في نسبة التشجیر وإعادة غرس الغابات على 

الصعید العالمي
151

151التقدم المحرز في إرساء اإلدارة المستدامة للغاباتالمؤشر (15 ــ 2 ــ 1)

بحلول عام 2030، مكافحة التصحر، وترمیم األراضي والتربة المتدھورة، بما في ذلك األراضي الغایة (15 ــ 3)
153المتأثرة بالتصحر والجفاف والفیضانات، والسعي إلى تحقیق عالمٍ  خالٍ  من ظاھرة تدھور األراضي

153نسبة  األراضي المتدھورة إلى مجموع مساحة الیابسةالمؤشر (15 ــ 3 ــ 1)





الھدف الخامس عشر : حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز إستخدامھا على نحو مستدام، وإدارة الغابات على 
نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي

مقاصد الھدف 15

:









بحلول عام 2030، كفالة حفظ النظم اإلیكولوجیة الجبلیة، بما في ذلك تنوعھا البیولوجي، من الغایة (15 ــ 4)
154أجل تعزیز قدرتھا على توفیر المنافع التي ال غنى عنھا لتحقیق التنمیة المستدامة

154التغطیة محسوبة بالمناطق المحمیة من المواقع المھمة  للتنوع البیولوجي الجبليالمؤشر (15 ــ 4 ــ 1)

154مؤشر الغطاء األخضر الجبليالمؤشر (15 ــ 4 ــ 2)

إتخاذ إجراءات عاجلة وھامة للحد من تدھور الموائل الطبیعیة, ووقف فقدان التنوع البیولوجي الغایة (15 ــ 5)
155والقیام بحمایة األنواع المھددة ومنع إنقراضھا بحلول عام 2020

155مؤشر القائمة الحمراءالمؤشر (15 ــ 5 ــ 1)

تعزیز التقاسم العادل و المنصف للمنافع الناشئة عن إستخدام الموارد الجینیة، وتعزیز السبل الغایة (15 ــ 6)
 ً 160المناسبة للوصول الى تلك الموارد ، على النحو المتفق علیھ دولیا

ً   تشریعیة وإداریة وسیاساتھا لكفالة تقاسم المنافع على نحوٍ  عادل المؤشر (15 ــ 6 ــ 1) عدد البلدان التي إعتمدت أطرا
160ومنصف

الغایة (15 ــ 7)
إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصید غیر المشروع لألنواع المحمیة من النباتات والحیوانات 

واإلتجار  بھا، والتصدي لمنتجات األحیاء البریة غیر المشروع ، على مستویي العرض والطلب 
على السواء

162

162نسبة األحیاء البریة المتجر بھا، التي جرى صیدھا او اإلتجار بھا على نحوٍ  غیر مشروعالمؤشر (15 ــ 7 ــ 1)

بحلول عام 2020 ، إتخاذ تدابیر لمنع إدخال األنواع الغریبة الغازیة إلى النظم اإلیكولوجیة الغایة (15 ــ 8)
162لألراضي والمیاه وتقلیل أثر ذلك إلى حد كبیر، ومراقبة األنواع ذات األولویة أو القضاء علیھا

نسبة البلدان التي تعتمد تشریعات وطنیة ذات صلة ، وتخصص موارد كافیة لمنع إدخال األنواع المؤشر (15 ــ 8 ــ 1)
162الغریبة الغازیة الى النظم األیكولوجیة أو مراقبتھا

بحلول عام 2020 ، إدماج قیم النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي في عملیات التخطیط، الغایة (15 ــ 9)
163والعملیات اإلنمائیة، وإستراتیجیات الحد من الفقر، والحسابات، على الصعیدین الوطني والمحلي

المؤشر (15 ــ 9 ــ 1)

ً  أو مماثلة للغایة 2 من أھداف أیشي للتنوع  ً  وطنیة وفقا (أ) عدد البلدان التي وضعت أھدافا
البیولوجي من الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي (2011 ــ 2020) في إستراتیجیاتھا 

وخطط عملھا الوطنیة للتنوع البیولوجي والتقدم المحرز المبلغ عنھ نحو ھذه األھداف؛ و(ب) 
إدماج التنوع البیولوجي في النظم الوطنیة للمحاسبة واإلبالغ ، التي تعرف بتنفیذ نظام المحاسبة 

البیئیة – االقتصادیة

163

حشد الموارد المالیة من جمیع المصادر وزیادتھا زیادة كبیرة بغرض حفظ التنوع البیولوجي الغایة (15 ــ أ)
 ً ً  مستداما 163والنظم اإلیكولوجیة وإستخدامھا إستخداما

(أ) المساعدات اإلنمائیة الرسمیة بشأن حفظ التنوع البیولوجي وإستخدامھ المستدام؛ و(ب) المؤشر (15 ــ أ ــ 1)
163اإلیرادات الناتجة و تعبئة األموال من األدوات اإلقتصادیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي

الغایة (15 ــ ب)
حشد موارد كبیرة من جمیع المصادر وعلى جمیع المستویات بغرض تمویل اإلدارة المستدامة 

ً  ألغراض منھا حفظ  للغابات وتوفیر ما یكفي من الحوافز للبلدان النامیة لتعزیز تلك اإلدارة، تحقیقا
الغابات وإعادة التحریج

164

(أ) المساعدات اإلنمائیة الرسمیة بشأن حفظ التنوع البیولوجي وإستخدامھ المستدام؛ و(ب) المؤشر (15 ــ ب ــ 1)
164اإلیرادات الناتجة و تعبئة األموال من األدوات االقتصادیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي

الغایة (15 ــ ج)
تعزیز الدعم العالمي للجھود الرامیة إلى مكافحة الصید غیر المشروع لألنواع المحمیة واإلتجار  

بھا، وذلك بوسائل تشمل زیادة قدرات المجتمعات المحلیة على السعي إلى الحصول على فرص 
سبل كسب الرزق المستدامة

164

164نسبة األحیاء البریة المتجر  بھا، التي جرى صیدھا أو اإلتجار  بھا على نحوٍ  غیر مشروعالمؤشر (15 ــ ج ــ 1)









12الخسائر الناجمة عن الكوارث والمخاطر الطبیعیة حسب المحافظة لسنة 2017جدول (1)

14الخسائر الناجمة عن الكوارث والمخاطر الطبیعیة لسنة 2018جدول (2)

14الخسائر الناجمة عن الكوارث والمخاطر الطبیعیة حسب المحافظة لسنة 2018جدول (3)

31وفیات األمھات ومعدل الوفاة لكل 100,000 والدة حیةجدول (4)

32وفیات األمھات ومعدل الوفاة لكل 100,000والدة حیة حسب المحافظة لسنة 2020جدول (5)

َمَھرةجدول (6) 33نسبة الوالدات التي یشرف علیھا أخصائیون صّحیون 

َمَھرة حسب المحافظة لسنة 2020جدول (7) 34نسبة الوالدات التي یشرف علیھا أخصائیون صّحیون 

35عدد ومعدل وفیات األطفال دون سن الخامسةجدول (8)

36عدد ومعدل وفیات األطفال دون سن الخامسة حسب المحافظة لسنة 2020جدول (9)

37عدد ومعدل وفیات حدیثي الوالدةجدول (10)

38عدد ومعدل وفیات حدیثي الوالدة حسب المحافظة لسنة 2020جدول (11)

39عدد اإلصابات والوفیات بالعوز المناعي والمعدل لكل 10,000 من السكان حسب الجنسجدول (12)

عدد اإلصابات والوفیات بالعوز المناعي والمعدل لكل 10,000 من السكان حسب الجنس جدول (13)
40والمحافظة لسنة 2020

41عدد اإلصابات بالتدرن الكلي والمعدل لكل 100,000 من السكان حسب الجنسجدول (14)

عدد اإلصابات بالتدرن الكلي والمعدل لكل 100,000 من السكان حسب الجنس والمحافظة لسنة جدول (15)
202042

43عدد حاالت اإلصابة بالمالریا والمعدل لكل 10,000 من السكان حسب الجنسجدول (16)

عدد حاالت اإلصابة بأمراض التھاب الكبد الوبائي (B) والمعدل لكل 10,000 من السكان حسب جدول (17)
44الجنس

عدد حاالت اإلصابة بأمراض التھاب الكبد الوبائي (B) والمعدل لكل 10,000 من السكان حسب جدول (18)
45الجنس لسنة 2020

عدد ومعدل الوفیات الناجمة عن أمراض القلب واألوعیة الدمویة والسرطان وداء السكريجدول (19)
46واألمراض التنفسیة المزمنة والمعدل لكل 1000 من السكان حسب المحافظة لسنة 2020

48معدل وفیات االنتحار لكل 100,000 من السكانجدول (20)

49عدد ومعدل حاالت اإلنتحار لكل 100,000 من السكان حسب الجنس والمحافظة لسنة 2020جدول (21)

50معدالت الوفیات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور لكل 100,000 من السكانجدول (22)









عدد ومعدل الوفیات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور لكل 100,000 من السكان جدول (23)
51حسب المحافظة لسنة 2020

52نسبة السكان المستھدفین المشمولین بالخدمات الصحیة األساسیةجدول (24)

53عدد الوفیات بالتسمم الغذائيجدول (25)

53معدل الوفیات المنسوب إلى التسمم غیر المتعمد لكل 100,000 من السكانجدول (26)

54عدد ومعدل كثافة األخصائیین الصحیین وتوزیعھم لكل (10000) نسمةجدول (27)

61نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه الشرب التي تدار بطریقة مأمونةجدول (28)

 نسبة السكان الذین یستفیدون من خدمات میاه الشرب التي تدار بطریقة مأمونة حسب المحافظة جدول (29)
62لسنة 2020

63نسبة تدفق میاه الصرف الصحي المنزلیة المعالجة بطریقة آمنةجدول (30)

64نسبة تدفق میاه الصرف الصحي المنزلیة المعالجة بطریقة آمنة حسب المحافظة لسنة 2020جدول (31)

67سحب المیاه العذبة كنسبة من موارد المیاه العذبة المتاحةجدول (32)

72مقدار المساعدة اإلنمائیة الرسمیة ذات الصلة بالصرف الصحي لسنة 2020جدول (33)

80المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة األخرى المقیّدة لدى وزارة التخطیطجدول (34)

82المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة األخرى المسّجلة لدى وزارة المالیةجدول (35)

82المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة األخرى  المسّجلة لدى  رئاسة مجلس الوزراءجدول (36)

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة األخرى المسّجلة لدى  صندوق إعادة أعمار جدول (37)
83المناطق المتضررة

83المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة األخرى  المسّجلة لدى البنك المركزي العراقيجدول (38)

89عدد الفیضانات نتیجة األمطار والسیول التي تعرض لھا العراق حسب المحافظة لسنة 2015جدول (39)

90عدد الفیضانات نتیجة األمطار والسیول التي تعرض لھا العراق حسب المحافظة لسنة 2016جدول (40)

90عدد الفیضانات نتیجة اإلمطار والسیول التي تعرض لھا العراق حسب المحافظة لسنة 2017جدول (41)

90عدد الفیضانات نتیجة األمطار والسیول التي تعرض لھا العراق حسب المحافظة لسنة 2018جدول (42)

91عدد الفیضانات نتیجة األمطار والسیول التي تعرض لھا العراق حسب المحافظة لسنة 2019جدول (43)

92عدد الفیضانات نتیجة األمطار والسیول التي تعرض لھا العراق حسب المحافظة لسنة 2020جدول (44)

92قیمة التكلفة الكلیة للوحدات المتضررةجدول (45)









ً  بقدرِ  كاف من جدول (46) النسبة المئویة للنفایات الصلبة الحضریة التي تُجمع بإنتظام مع تفریغھا نھائیا
93مجموع النفایات الصلبة للمدن

المتوسط السنوي لمستویات الجسیمات (الجسیمات من الفئة 2.5 والجسیمات من الفئة 10) في جدول (47)
94المدن

104المواد الكیمیاویة الواردة الى وزارة الصحة والبیئة عبر سكرتاریة إتفاقیة روتردامجدول (48)

ّدةجدول (49) 105كمیة النفایات الخطرة المتول

106مصادر النفایات الخطرة حسب نوع المصدر (%)جدول (50)

106النسبة المئویة ألسالیب التخلص من النفایات الخطرة المرفوعة من قبل المؤسسات البلدیةجدول (51)

107نصیب الفرد من تولید النفایات الخطرةجدول (52)

عدد معامل فرز وتدویر النفایات والكمیات المعاد تدویرھا والنسبة المئویة للفرزجدول (53)
108حسب المحافظة لسنة 2017

عدد معامل فرز وتدویر النفایات والكمیات المعاد تدویرھا والنسبة المئویة للفرز جدول (54)
109حسب المحافظة لسنة 2018

عدد معامل فرز وتدویر النفایات والكمیات المعاد تدویرھا والنسبة المئویة للفرز حسب المحافظة جدول (55)
109لسنة 2019

عدد معامل فرز وتدویر النفایات والكمیات المعاد تدویرھا والنسبة المئویة للفرز جدول (56)
110حسب المحافظة لسنة 2020

119إنبعاثات الغازات الدفیئةجدول (57)

120المعدل السنوي لتراكیز الملوثات في الھواء المحیط في المناطق الحضریة لسنة 2015جدول (58)

121المعدل السنوي لتراكیز الملوثات في الھواء المحیط في المناطق الحضریة لسنة 2016جدول (59)

122المعدل السنوي لتراكیز الملوثات في الھواء المحیط في المناطق الحضریة لسنة 2017جدول (60)

123المعدل السنوي لتراكیز الملوثات في الھواء المحیط في المناطق الحضریة لسنة 2018جدول (61)

124المعدل السنوي لتراكیز الملوثات في الھواء المحیط في المناطق الحضریة لسنة 2019جدول (62)

124المعدل السنوي لتراكیز الملوثات في الھواء المحیط في المناطق الحضریة لسنة 2020جدول (63)

131نوعیة المیاه البحریة لسنة 2016جدول (64)

133نوعیة المیاه البحریة لسنة 2017جدول (65)

136نوعیة المیاه البحریة لسنة 2018جدول (66)









140كمیة أسماك المیاه البحریة والنھریةجدول (67)

146مساحة الغابات الطبیعیة والصناعیة كنسبة من مجموع مساحة الیابسةجدول (68)

148المواقع المقترحة كمحمیات طبیعیة وطنیةجدول (69)

152مساحة الغابات الطبیعیة والصناعیةجدول (70)

153النسبة المئویة لألراضي المتدھورة نسبة إلى مجموع مساحة الیابسةجدول (71)

154مؤشر الغطاء األخضر الجبليجدول (72)

155مؤشر القائمة الحمراء/مھدد بشكل حرج باإلنقراضجدول (73)

156مؤشر القائمة الحمراء/ مھدد باإلنقراضجدول (74)

156مؤشر القائمة الحمراء/ معّرض لخطر االنقراضجدول (75)

157مؤشر القائمة الحمراء/  قریب من التھدید باإلنقراضجدول (76)

ً جدول (77) 157مؤشر القائمة الحمراء/ أقل تھدیدا

158مؤشر القائمة الحمراء/ ال تتوفر معلوماتجدول (78)

158مؤشر القائمة الحمراء/ غیر مقیّم بالقائمة الحمراءجدول (79)

159عدد األنواع اإلحیائیة في العراقجدول (80)

159نسبة األنواع اإلحیائیة المھددة باإلنقراضجدول (81)

160عدد األنواع اإلحیائیة الدخیلة أو المتعدیةجدول (82)









َمَھرةشكل (1) 33نسبة الوالدات التي یشرف علیھا أخصائیون صّحیون 

35معدل وفیات األطفال لكل (1000) والدة حیةشكل (2)

37معدل وفیات حدیثي الوالدة لكل 1000 والدة حیةشكل (3)

41عدد اإلصابات بالتدرن الكلي حسب الجنسشكل (4)

44عدد حاالت اإلصابة بأمراض التھاب الكبد الوبائي (B) حسب الجنسشكل (5)

معدل الوفیات الناجمة عن أمراض القلب واألوعیة الدمویة والسرطان وداء السكريشكل (6)
47واألمراض التنفسیة المزمنة لكل 1000 من السكان حسب المحافظة لسنة 2020

48عدد حاالت اإلنتحار حسب الجنس والمحافظة لسنة 2020شكل (7)

50معدالت الوفیات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث المرور لكل 100,000 من السكانشكل (8)

52نسبة السكان المستھدفین المشمولین بالخدمات الصحیة األساسیةشكل (9)
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2015 26  6  32  0.013  3  1  4  0.001  

2016 45  7  52  0.014  9  2  11  0.003  

2017 85  10  95  0.026  5  2  7  0.002  

2018  89  22  111  0.029  4  2  6  0.002  

2019  172  32  204  0.052  8  1  9  0.002  

2020  175  35  210  0.050  8  4  12  0.003  
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2015 26,975  8.5  7,277  2.3  8,001  2.5 

2016  27,208  8.4  7,746  2.4  8,460  2.6 

2017  31,451  9.4  9,524  2.8  10,939  3.3 

2018 26,311  8.0  10,545  3.2  11,500  3.5 

2019 29,217  8.7  12,796  3.8  14,566  4.3  

2020 30,839 8.9 12,038 3.5  15,413 4.5  
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2018 68,421  20.9  65,650  20.0  9,304  2.8 

2019 77,836  23.1  81,497  24.2  10,485  3.1  

2020 76,940  22.3 81,900  23.7  10,676  3.1  
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2020 342  0.1 270  0.1  
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2015  2016 2017 

1000 USD   50,400 

 1000  EUR 24,200 127,700 10,000  

1000 USD 350  3,550 

UNDP1000 USD 33,115   

UN.HABITAT

1000 USD 
34,992    

1000 USD 1,000   

1000 
USD 

1,500   

1000  EUR   11,306 

 1000  USD   80  



1000  USD   1,770 

  1000  USD    IFAD    

KFW1000  EUR    
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2018 2019  2020 

1000 USD    

 1000  EUR     

1000 USD    15,000 

UNDP1000 USD 33,000    

UN.HABITAT

1000 USD 
    

1000 USD     

1000 

USD 
    

1000  EUR     

 1000  USD     



1000  USD 
    

  1000  USD    IFAD   11,720  

KFW1000  EUR    15,000 
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35      

 
 

2017  

1000 USD 1,400 

1000 USD 100,000 

1000  EUR  8,706 
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2017  



  EUR1000 
5,000 



DOMINUS

 EUR1000 

6,000  



JICANTC 







 



Sida 1000 USD 
5,000  
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2017 2019 



1000 USD 
 100,000 

 1000  
 

10,000 10,000 

1000 USD  100,000 

 1000 
  

60,000   

38     

 

 
 

2019  2020 

1000 USD 1,161,700 718,800 





قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
85

 
 

85  
 

SDG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االلههددفف  االلححاادديي  ععششرر  ::  ججععلل  االلممددنن  

ووااللممسستتووططننااتت  االلببششررييةة  ششااممللةة  للللججممييعع  

 ووآآممننةة  ووققااددررةة  ععللىى  االلصصمموودد  ووممسستتددااممةة  
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2015

2020  

 

 

 

 

1152

 

 

          

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

2017 

442020 

    

2020 

45 

  

2016  ... 

2017  75,306,264 

2018  ... 

2019  ...  

2020  ...  



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
93

 
 

93  
 

SDG   

 

11 6   2030        

 

  

   11 6 1   

 

 

          

      

          . 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1  
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46

 

 % 

2015  81.1  

2016  65.4 

2017  44.1 

2018  53.1 

2019  61.1  

2020  60.0  
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11 6 22.5

10 

 

 

2.5 2.5 

 [µg/m3]  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 2.5

10 

 Pm2.5 
µg/m3 

Pm10 
µg/m3 

2015 

  165 

  251 

2016 

 

2017 

  169 

  201 

  203 

2018 

  160 

  212 
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2.510 

 Pm2.5 
µg/m3 

Pm10 
µg/m3 

2018 

  211 

  93 

  87 

  627 

 5 6 

 46  



 
56  

 46 32 

2019 

 46  

 51  

 42  

 38  

 35  

 62  

2020 

 57 .. 

 35 .. 

 45 .. 

 76 .. 
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االلههددفف  االلثثااننيي  ععششرر  ::  ككففااللةة  ووججوودد  

 ممسستتددااممةة ووإإننتتااججسستتههالالكك  إإننممااطط  أأ
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• 7 

• 4 
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• 17 

• 21 
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2 2018 
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1 2011 

2  
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229199513442021 
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1 662016

 

2   2016  
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PFOAPFOSDicofolPCBS 
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1 2017
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104  
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48 

  COMMON NAME 

1 1FAUJ2M3DF DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE 

2 Nessler´s reagent 1FBHK98O5H 

3 Didecyldimethylammonium 

chlorid 
1XRMRF6TIW 

4 Didecyldimethylammonium 

chlorid 
1YLDQFHIFR 

5 Benzene 1Z33NZ6FQC 

6 Chloroform 1E6ATEOHGE 

7 cadmium chloride 1CDC4PVKWX 

8 Nessler´s reagent 1FBHK98O5H 

9 Didecyldimethylammonium 

chlorid 
1XRMRF6TIW 

10 LUBRIZOL RO94HA-1 1S970311NO 

11 VIROCID 1RMHYE0QAC 

12 GOIDAZIM SC CARBENDAZIM 

13 VISECT WP THIOIYZLAM,HYDROGEN, OXALATE 

14 DIPHENYLAMINE LUBRIZOL 5731 

15 Lurizol 5731_diphenylamine 

16 Lubrizol RO94HA_diphenylamine 

 

 

 

100% 
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100 
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2016  2,582.0  

2017  4,414.0 

2018  3,432.4 

2019  11,921.0 

2020  3,900.0 
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106  
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1 

2 

 

 

 

 

 

50% 

      

2016  6.3 6.3 12.5 0.0 0.0  

2017  12.5 6.3 12.5 0.0 0.0 

2018  12.5 6.3 18.8 0.0 0.0 

2019  12.5 6.3 18.8 0.0 0.0 

2020  6.3 0.0 12.5 0.0 6.3 

51 

 


 





 



 
  

2016  0.0 12.5 0.0 0.0 0.0  

2017  6.3 18.8 0.0 0.0 0.0 

2018  0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 

2019  6.3 18.8 0.0 0.0 0.0  

2020  0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 
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1 

2 

 

51 

  


 
 



 





 

2016  6.3 0.0 0.0 0.0 0.0  

2017  6.3 0.0 0.0 0.0 0.0  

2018  6.3 0.0 0.0 0.0 0.0  

2019  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

2020  6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

52 

 


1000 


 

2016  1.24   

2017  1.21  

2018  0.93  

2019  2.79  

2020  1.76  
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12 5 2030   
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53 

2017 

 



 


 
 

  

 2  0 0.0 

 1  7,955 10.0 

 1  0 0.0 



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
109

 
 

109  
 

SDG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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2018 

 



 


 
 

  

 2  0 0.0 

 1  7,955 10.0 

 1  0 0.0 

55

2019 

 



 


 
 

  

 2  0 0.0 

 1  11,495 10.0 

 1  .. .. 
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56 

2020 

 



 


 
 

  

 2  0 0.0 

 1  11,495 10.0 

 1  .. .. 
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إإججررااءءااتت   إإتتخخااذذااللههددفف  االلثثااللثث  ععششرر  ::  

 ععااججللةة  للللتتصصدديي  للتتغغييرر  االلممننااخخ  ووآآثثااررهه
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2           2020       



UNDP  

 

3 NAMA - ROAD MAP 
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1322 

 

                

   

 

 

 

 

57 

  
CH4  



 HCFCS   

PPM  

2015 
 1.758  

... 
  1.981  

2016 
 1.787  

1,963 
  1.779  

2017 
 1.740  

1,664 
 2.101  

2018 

 1.727 

1,685 

 1.658 



 
0.984 



 
1.834 



  
1.219 
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120

 
 

120  
 

SDG   

 

 

57 

  
CH4  



 HCFCS   

PPM  

2019 

 1.840  

... 
  1.890  

 1.948  

 1.391  

2020  1.740  ... 

 

                   

 

582015 

 CO 
/ppm 

SO2 
/ppm  

NOx 
/ppm 

NO 
/ppm 

NO2 
/ppm 

O3 
/ppm 

1 0.807 0.033 0.080   0.044  0.037 0.029 

2 0.637 0.035 0.069 0.040 0.029 0.023 

3 0.03 0.020 0.010 0.010 0.010 0.030 

4 0.020 0.010 0.050 0.020 0.030 0.030 
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592016 

 CO 
/ppm 

SO2 
/ppm  

NOx 
/ppm 

NO 
/ppm 

NO2 
/ppm 

O3 
/ppm 

1  0.832  0.033  0.071  0.037  0.034  0.035  

2  0.517   0.287  0.062  0.045  0.040  0.027  

3  3.706   0.023  ... ... 0.010  ... 

4 ... 0.013  ... ... 0.029  0.020  

5  2.782  .. . ... ... 0.013   ... 
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)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
122

 
 

122  
 

SDG   

 

 

602017 

 CO 
/ppm 

SO2 
/ppm  

NOx 
/ppm 

NO 
/ppm 

NO2 
/ppm 

O3 
/ppm 

1 0.802 0.039  0.080 0.040 0.040 ...  

2 0.500  0.021 0.076 0.044 0.035 ...  

3 ...  0.02 0.01 0.00 0.01  ...  

4 ...  0.01 0.05 0.02 0.03  ...  

5 4.037  0.054 ...  ...  0.073  ...  

6 0.5  ...  0.046 0.015 0.03  ...  

7 0.4842  0.0606 0.2140 0.0236 0.0393  ...  

8 70.28   1.396   0.015   ...  0.772    ...  

9 ...  0.0190 0.0624 0.0132 0.0487  ...  

10 1.50    0.02  ...  0.01     0.01     ...  

  
 

)1234 

)5678 

910 
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612018 



 
CO 

/ppm 
SO2 

/ppm  
NOx 

/ppm 
NO 

/ppm 
NO2 

/ppm 
PM 10 
µg/m3 

PM 2.5
µg/m3 

1 0.618 0.032    0.049   0.021  0.027  160.417 ... 

2 ... 0.017  0.046 0.029 0.018 211.750 ... 

3 ... 0.019  0.012 0.005 0.010  ... 46.222 

4    0.303   0.010 0.069 0.042 0.027  32.117 46.164 

5 ... ... ... ... ... ... ... 

6 0.498  ... 0.047 0.017 0.038  ... ... 

7 0.495   0.036 0.027 0.032 0.059 ... ... 

8 .7933   0.569  0.086    0.097   0.149  ... ... 

9 ... 0.007 0.049  0.011  0.038  ... ... 

10 ... ... ... ... ... ... ... 

11 0.386 0.029 0.059 0.028 0.031 210.917 ... 

12 0.866   0.021 ...   0.017 0.026  ... 55.553 

13  7.345  ... ... ... ... 627.326 ... 

14 0.271 0.010 0.061  0.022  0.039  ... ... 

15 0.102  0.010  0.806   0.790   0.398   6.379  5.234  

16 0.110      0.005  0.023    0.250  0.015   ... ... 

17  0.113  0.012   0.015   0.116  0.023   93.333  ... 

18 0.241   0.006   0.006  0.000 0.006   86.667  ... 
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CO 

/ppm 
SO2 

/ppm  
NOx 

/ppm 
NO 

/ppm 
NO2 

/ppm 
PM 2.5
µg/m3 

1 0.827 0.038  ... ... 0.032 46 

2 0.480 0.038 0.047 0.030 0.017 51 

3 ... 0.009 0.013 0.004 0.009  38 

4 0.252  0.016 0.142 0.074 0.064  35 

5 0.404 0.029 0.057 0.027 0.031 42 

6 1.051  0.017 ... 0.018 0.027  62 
 

 

         )1234)5 

         6 

 

 

 

632020 



 
CO 

/ppm 
SO2 

/ppm  
NOx 

/ppm 
NO 

/ppm 
NO2 

/ppm 
PM 2.5
µg/m3 

1 0.597 0.054  ... ... 0.040 57 

2 0.469 0.010 0.889 0.920 0.493 ... 

3 ... 0.008 0.018 0.007 0.016  45 

4 0.097  0.014 0.113 0.036 0.078  35 

5 ... 0.042 ... ... 0.020 ... 

6 0.753  0.016 ... 0.016 0.027  76 

7 ...  0.012  ...  ...  0.004  ...  
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 ووااللببححاارر االلممححييططااتت ححففظظااللههددفف  االلررااببعع  ععششرر  ::  

 ممسستتدداامم ننححوو ععللىى ووااسستتخخددااممههاا االلببححررييةة ووااللمموواارردد

 االلممسستتددااممةة االلتتننممييةة للتتححققييقق





قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
129

 
 

129  
 

SDG   

 

 



 
 

 

  



. 

 

. 

  30%        26% 



              13000  

. 

           



180%

20131990



. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
130

 
 

130  
 

SDG   

 

14 

      

2025 
 

  

2020 

 

  

 

           

 

2020 

 

 %10

2020 

 

 

 



2020 
 

 

2030 
 

              

            

 

 
 

  



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
131

 
 

131  
 

SDG   

 

14 12025  

 
 

1411\ 

 

 

    



 

 

642016 

   

 

 5.3 - 0.1 مایكروغرام / غم 

 89.9 - 3.8 مایكروغرام / غم 

 11.6 - 0.4  مایكروغرام / غم 

 1.7 ملي غرام / لتر 

 . .  

 

 0.308 مایكروغرام / لتر 

 0.144 مایكروغرام / لتر 

 0.206 مایكروغرام / لتر 

 2.688 مایكروغرام / لتر 

 0.352 مایكروغرام / لتر 

 0.059 مایكروغرام / لتر 

 0.550 مایكروغرام / لتر 

 26.520 مایكروغرام / غرام 



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
132
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642016 

   

 

 106.616 مایكروغرام / غرام 

 2124.659 مایكروغرام / غرام 

 14401.712 مایكروغرام / غرام 

 389.780 مایكروغرام / غرام 

 41.503 مایكروغرام / غرام 

 28.234 مایكروغرام / غرام 



 

 21.4  درجة مئویة 

TDS 38.34 غم / لتر 

 74 - 25 ملي سمنز / سم 
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SDG   

 

 

652017 

   

 

 5.83 μg ــ   at N /l 

 0.929  μg ــ   at PO₄₄ /l 

 0.453 μg /l 

 . .  



 

     

 
6.0 - 12.0 mg/l 

     

 
75.0 - 200.0 mg/l 

 . .  

 
     

 
10⁴⁴ - 10⁵⁵  CFU 

 . .  

 

 0.0040 - 0.0089 mg/l 

 0.8461 - 0.9230 mg/l 

 0.01 - 0.02 mg/l 

 0.0680 - 0.1120 mg/l 

 0.0450 - 0.0660 mg/l  

 . .  

 < 0.0005 mg/g 

 35.0 - 80.0 mg/g 

 16.97 - 55.91 mg/g 

 0.5 - 40.0  mg/g 

 0.20 - 0.38 mg/g 

 . .  
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134

 
 

134  
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652017 

   

 

 . .  

 1.85 mg/g 

 5.43 mg/g 

 . .  

 0.083 - 0.11 mg/g 

 . .  

 

      

 
. .  

 . .  

 . .  

 . .  

  . .  

 . .  

      

 
. .  

 . .  

 . .  

 . .  

 . .  

 . .  

      

 
. .  

      

 
. .  

     

 
. .  
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SDG   

 

 

 

 

652017 

   

 

 . .  

      

 
. .  

 . .  



 

 8.4 - 8.8 

 17.8 - 19.5 °C 

 78.60 - 64.60 mg/l 

 39.1 - 44.4 ppt 

 7.9 - 8.1 mg/l 

 61.6 - 65.8 mS cm̄ ¹ 

 7.5 - 15.9 NTU 

 36900 - 39500  mg/l 

 . .  



 
 . . 





 



 
. . 

 

 . . 

 . . 

 . . 

 . . 

  . .  

  . .  
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136

 
 

136  
 

SDG   

 

 

 

662018 

   

 

 5.83 مایكروغرام / لتر 

 0.929  مایكروغرام / لتر 

 0.453 مایكروغرام / لتر 



 

     

 
 ملي غرام / لتر 12.0 - 6.0



 
 ملي غرام / لتر  200.0 - 75.0

 
     

 
CFU     10⁴⁴ - 10⁵⁵   

 

 

 0.0680 - 0.1120 ملي غرام / لتر 

 0.8461 - 0.9230 ملي غرام / لتر 

 0.01 - 0.02 ملي غرام / لتر 

 0.0450 - 0.0660 ملي غرام / لتر 

 0.0040 - 0.0089 ملي غرام / لتر 

 0.5 - 40.0 ملي غرام / غرام 

 35.0 - 80.0 ملي غرام / غرام 

 16.97 - 55.91 ملي غرام / غرام 

 0.20 - 0.38 ملي غرام / غرام 

   < 0.0005 mg/g 

 .. 

 1.85 ملي غرام / غرام 

 5.43 ملي غرام / غرام 

 0.083 - 0.11 ملي غرام / غرام 

 .. 



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
137

 
 

137  
 

SDG   

 

 

 

 

 

 

662018 

   



 

 8.4 - 8.8 

 17.8 - 19.5 درجة مئویة 

 64.60 - 78.60 ملي غرام / لتر 

 39.1 - 44.4 ppt 

 7.9 - 8.1 ملي غرام / لتر 

 61.6 - 65.8   mS cm 

 7.5 - 15.9 NTU 

 36900- 39500 ملي غرام / لتر 

 .. 
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 14 2   2020       
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1 PH 

2  DIC  
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3  pCO2 

4  AT 

 . 
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145202010%

 

 

1451 

 

1.514

 

 

 

 

 

67 

 


 



 

2015  29,870.5  4,817.3  

2016  36,733  5,160  

2017  38,603  7,905  

2018 56,767 10,764 

2019 62,022 12,858 

2020 45,005.5 14,143.4 
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 ااإلإلييككووللووججييةة االلننظظمم ححممااييةة:  االلخخااممسس  ععششرر االلههددفف

 ننححوو ععللىى سستتخخددااممههااإإ ووتتععززييزز ووتتررممييممههاا االلببررييةة

 ممسستتدداامم،، ننححوو ععللىى االلغغااببااتت ووإإددااررةة ممسستتدداامم،،

 ووععككسس ااألألررااضضيي تتددههوورر ووووققفف االلتتصصححرر،، ووممككااففححةة

 االلببييووللووججيي االلتتننووعع ففققدداانن ووووققفف ممسسااررهه،،
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 15 1   2020       
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قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
146

 
 

146  
 

SDG  

 



. 

4341282 

4 

2100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68       

 
 



 

 


 

 


2 

% 

2016  5,450,112  1,362,528  13,625  3.1  

2017  5,449,942  1,362,486  13,625  3.1  

2018  5,449,290  1,362,323  13,623  3.1  

2019  2,848,448 712,112  7,121 1.6  

2020  2,849,446 712,362 7,124 1.6  



قسم إحصاءات البيئة / الجهاز املركزي لإلحصاء - العراق
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SDG  

 

1512

 

 



              

 

 



 





 





 

1000

 

21,613²

% 5.0435,052² 
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SDG  

 

 

69 

   2 




 

1  

  
  
 



 
  

1,416.2 0.33 

2  

  
  
 



 

1,640.2  0.38 

3  

 



 

1,000  0.23 

4  

 



 
  

829.7  0.19 

5  

 



 
  

1,363.3  0.31 

6    1,562.3 0.36 

7  

  
 



 

5.5  0.00 

8    3,405.7 0.78 

9    482.7  0.11 
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149

 
 

149  
 

SDG  

 

 

69 

   2 




 
10    47.1  0.01 

11    167.4 0.04 

12    0.1  0.00 

13    20.7  0.00 

14  
  
  

326.3  0.08 

15    253.5  0.06 

16  

 





 

670 0.15 

17    318.5  0.07 

18    28  0.01 

19    847.5  0.20 

20  

 





 

285.8 0.07 

21 


 

  
1,427.6  0.33 

22 


 

  
482.7  0.11 

23  

 



 



 

30  0.01 
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4341282 
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   2  

24  

 



 



 

1  0.0  

25  

 



 



 

5  0.0  

26  

 



 



 

1  0.0  

27  

 



 



 

10 0.0  

28  

 



 



 

0.02  0.0  

 16,627.82  3.83  
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70   

 
 

 

 

 

2016  5,383,392 66,720  

2017  5,383,392 66,550  

2018  5,383,392 65,898  

2019  2,792,656* 55,792 

2020  2,792,656* 56,790 
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15 32030



 

1531 

 

          

                

196 
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 % 

2016  ..  

2017  79.81 

2018  79.81 

2019  69.47 

2020  69.47 
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SDG  

 

 15 4 2030

 

 

1541 

26.1%

2018 

 

 

 
 

1542 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

72 

 2 % 

2016  .. .. 

2017  9,468 4 

2018  9,468 4 
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SDG  

 

 15 5  

2020 

1551 

 

"

      

2015 

 

 

1 CR Critically Endangered

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

      


 

2016  .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017  1 3  0  2  1  8 

2018  0 3  6  2  1  8 
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2 ENEndangered

 

 

 

 

3 VU Vulnerable

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

      


 

2016  .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017  3 6  6  4  0  25 

2018  4 6  10  4  0  27 

75 

      


 

2016 .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017 7 8  13  3  1  58 

2018 13 11  20  3  1  57 
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SDG  

 

4 NT Near Threatened 

CR ,EN,VU 

 

 

 

5 LCLeast Concern

 

 

 

 

 

 

 

76 

      


 

2016 .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017 6 22  16  2  0  4 

2018 8 23  23  2  0  7 

77 

      


 

2016 .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017 64 376  128  53  7  16 

2018 .. ..  ..  ..  ..  .. 
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6 DD 

 

 

 

7 NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

      


 

2016 .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017 2 0  13  2  1  10 

2018 .. ..  ..  ..  ..  .. 

79 

      


 

2016 .. ..  ..  ..  ..  .. 

2017 0 0  113  41  0  0 

2018 .. ..  ..  ..  ..  .. 
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2016 83 418  296  105  10  4500 

2017 83 415  299  105  10  4500 

2018 83 415  299  105  10  4500 

81 

      


 

2016 12.0 6.7  17.5  7.6  2.0  0 

2017 13.0 4.0  8.3  7.6  2.0  2 

2018 13.0 4.0  8.3  7.6  2.0  2 
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15 6 1 
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82 

  

2016 101 

2017 106 

2018 106 
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15 8 1    
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