
التقرير التحلي� سح الفتوة والشباب ٢٠١٩

 - الخص التنفيذي-                

أيار٢٠٢٠

 الفتيان والشباب حا�نا ومستقبلنا



يف محور املواطنة واملشاركة 
وجد الشباب انفسهم يف قلب تحول سيايس غري مسبوق يف العراق ، 

تحول مل تختربه االجيال السابقة ، ميارسون فيه دوراً محركاً وحاسامً 

يف مجتمع اصبح منفتحاً ، لذا فأن عىل النظام السيايس والقوى 

السياسية الفاعلة ان تعي ما اصبح ميثله الشباب من قوة مجتمعية 

صاعدة تتطلع ملزيد من املشاركة واسامع صوتها وتلبية تطلعاتها 

وتوقعاتها.

تبنى املسح مجموعة تساؤالت تستجيب ملعرفة مدى مشاركة 

الشباب يف الشؤون العامة ودرجة متتعهم بالحقوق والتزامهم 

بالواجبات وآرائهم باالزمات التي تحيط ببلدهم.

يواجه الشباب يف هذا املحور تحدي الفهم املتنوع واملتعدد 

واملختلف للمواطنة. ويف اطار التحليل عىل اساس نسبة كل معيار 

اىل حجم عينة الشباب يف مفهوم املواطنة يرى %34منهم انها التزام 

بتطبيق القانون ويرى39% انها انتامء للوطن يف حني يرى 24% انها 

مشاركة يف االنتخابات ويرى 18 % انها تتمتع بالجنسية الوطنية. 

اما يف اطار نسبة االجابات اىل مجموعها الكيل فان النسب املذكورة 

تكون؛ 21%، 24%، 14%  و 11% عىل التوايل. هذه الحقيقة تتطلب 

ارساء دعائم عقد اجتامعي جديد بني الدولة والشباب يهيئ لهم 

فرصة الفهم الشامل ملسؤولياتهم وحقوقهم مبا يحفز االنتامء وحب 

الهوية وروح املواطنة.

يف محور الشباب واالمن 
يوفر االمن االنساين قاعدة اساسية للتنمية والحكم الفعال وهو 

يعني بحامية الحريات الحيوية وحامية الناس من االوضاع الخطرة 

والخوف، ويشمل ايضاً متكينهم لحامية أنفسهم. لذا فأنه يتضمن 

الحقوق االنسانية لالفراد ويشمل ابعاداً متصلة بالبيئة والغذاء 

والتنمية.

 تبًنى املسح مجموعة تساؤالت لتأشري عوامل تهديد االمن االنساين 

الذي تعرضت له محافظات العراق واستنزفت قدراً من تفكري الناس 

وخاصة الشباب الذين عاش معظمهم يف قلق وخوف متأثرين 

بالعنف واالرهاب يف مناطقهم يف ظل تحدي استمرار عدم االستقرار 

السيايس وفقدان االمن وتوطن »ثنائية الالمن والتنمية«، حيث قدرت 

نسبة االرس املتأثرة بالعنف واالرهاب  ب 7.3% وكانت محافظة 

االنبار االعىل تأثرياً ثم تلتها نينوى ثم صالح الدين ودياىل.

هذا الواقع يتطلب سياسة محفزة لثنائية االمن والتنمية مبا تهيئ 

لبيئة متكينية منارصة للشباب وداعمة للتنمية املستدامة ليكون 

)2020-2030( عقد تنمية الشباب.

يف محور الرتبية والتعليم 
الرتبية والتعليم حُق اسايُس من حقوق االنسان. وبالرغم من 

االنجازات التي تحققت يف هذا امليدان اال انها مل ترتجم يف صورة 

زيادة يف معدالت املشاركة االقتصادية بني الشباب ومعدالت 

التشغيل وانتاجية العمل. وبحسب خطة التنمية الوطنية )2018-

نفذت وزارة التخطيط / الجهاز املركزي لألحصاء ووزارة الشباب والرياضة وهيئة احصاء اقليم كردستان ووزارة الثقافة والشباب يف االقليم 

وبدعم من صندوق االمم املتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف املسح الوطني للفتوة والشباب لعام 2019. يهدف املسح اىل توفري قاعدة 

بيانات حديثة يعتمد عليها يف بناء الرؤية الوطنية للشباب )2020-2030( يف ضوء دراسة املعرفة واملواقف واملامرسات للفتوة والشباب. وقد 

غطى املسح الذي شمل عينة من الفئة العمرية )10-30( سنة حوايل 33 الف فرد من تلك الفئة.

اهتم املسح بتغطية جوانب مهمة متس حياة الشباب وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، منها بشكل خاص الجانب االعالمي واالتصاالت 

والجوانب السياسية ، واالجتامعية ، والصحية.

اعدت دراسة تحليلية لنتائج مسح الفتوة والشباب 2019 لتشخيص االمكانية لفهم الظاهرة الشبابية املتصاعدة يف مجتمعنا اليوم وغداً، 

والتي تعد اعالناً مسموعاً عن دخول العراق مرحلة الهبة الدميوغرافية، مبا يدعو اىل تجنيد االدوار )دولة ، قطاع خاص منظامت مجتمع مدين 

، محافظات ، مانحني ورشكاء ( والخطط والسياسات والربامج املستجيبة ملتطلبات تحقيق احتياجاتهم وضامن مشاركتهم ومبا يضمن التأمل 

االيجايب معهم ليكونوا فاعلني منجزين ، مشاركني ، مبتكرين.

تناولت الدراسة املحاور الرئيسة التي تم تسليط الضوء عليها يف استامرة استبانة املسح ، وقد خرجت بحزمة من التحليالت ، والتحديات التي 

تواجه الفتوة والشباب يف العراق ، فضالً عن تقديم معالجات لتحسني اوضاعهم يف املجاالت املختلفة .
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تتضمن الخالصة التنفيذية أبرز ما توصل اليه التقرير التحلييل:



2022( فأن الشباب هم قوة حاسمة يف تحديد شكل التنمية مام 

يتطلب االستثامر بهم ومتكينهم من خالل توسيع الفرص التعليمية 

والتوسع يف استثامرات البنية التحتية للتعليم مبا يعزز من جودة 

خدمات التعليم والحد من معدالت الترسب العالية وخاصة يف 

املرحلتني املتوسطة واالعدادية وهذا سيضمن مواجهة التحدي االقوى 

واملتمثل بتصدع منهج الحق يف التعليم.

اثبت املسح ارتفاع نسبة االمية بني الفتيان والشباب بنسبة 7% يف 

عموم العراق وترتفع بشكل خاص يف خمس محافظات وهي نينوى 

18%، بابل 13%، البرصة 10% االنبار 9%، ميسان 8%، مام يستدعي 

اعطاء اهتامم متميز لسياسات تعليم الفتوة والشباب مع السعي 

اىل القضاء عىل االمية من خالل تفعيل قانون محو االمية رقم 23 

لسنة 2011 فضالً عن االهتامم االستثنايئ بالحد من امتداد االمية 

الحاسوبية بني األجيال. ومن املؤكد أن السياسة املالية املستجيبة 

لتطوير التعليم عرب تخصيصاتها االنفاقية تسهم يف جعل التعليم حق 

من حقوق االنسان عىل ارض الواقع.

يف محور الصحة والعادات الصحية 
ان درجة وعي الشباب والشابات بالعوامل املعززة واملهددة للصحة 

العامة تساعدهم يف اتخاذ القرارات والتدابري املتعلقة بصحتهم 

وتدفعهم نحو تبني املزيد من العادات واملامرسات الصحية السليمة 

وتجنبهم العادات غري الصحية ، حيث يعتقد الشباب ان اهم 

العوامل التي تؤئر سلبا عىل صحة الشباب هي التدخني بنسبة %63 

والكحول واملخدرات بنسبة 39% والسهر واالنشغال مبواقع التواصل 

االجتامعي بنسبة 27% والغذاء غري املتوازن بنسبة %24.

هذه الحقائق تتطلب ترشيعات حازمة ترافقها برامج وخطط 

توعوية للتعريف بالعوامل املؤثرة عىل الصحة والوعي مبخاطر 

االمراض االنتقالية ثم التأثري عىل املامرسات الصحية والعادات 

السليمة.

يف محور العمل والبطالة 
ال يعد العمل مجرد حاجة اقتصادية لتأمني متطلبات الحياة بل هو 

مرشوع حياة بالنسبة للشاب او الشابة ، فالعمل مصدر ثقة بالنفس 

وبناء الشخصية ويجعل الشاب اكرث اندماجاً باملجتمع. 

ففتيان وشباب اليوم هم جيل الحارض واملستقبل من فئة النشطني 

اقتصادياً واجتامعياً مام يتطلب استثامر طاقاتهم ومهاراتهم ودمجهم 

كمشاركني وفاعلني ومنجزين يف منظومة التفاعالت التنموية. 

اال ان التحدي االكرب الذي يواجه الشباب يف الفئة العمرية  )24-15( 

سنة، كام افرزه التقرير التحلييل، هو ارتفاع معدل البطالة والذي 

بلغ 27.5% وتركز بنسبة 64% بني االناث الشابات و 23% بني الذكور 

الشباب وهذا يتطلب تبني سياسة اقتصادية مولدة لفرص العمل 

الالئق ومنارصة للشباب بجعلهم حاميل راية 2030 لدورهم املحوري 

كرشكاء وكمستفيدين دعامً لتحقيق اهداف التنمية املستدامة، 

وترسيخاً للدعوة االممية »ال نرتك احداً يف الخلف من الشباب« 

وبعيون تخطيطية وتنفيذية متكاملة ، ناهيك عن تعزيز رغبتهم يف 

العمل خارج مؤسسات الدولة والعمل يف القطاع الخاص.

يف محور االرسة 
تعد االرسة مركز حياة الشابة والشاب وما تزال متارس ادواراً محورية 

يف حياة االبناء واملجتمع ويف العراق تتداخل االدوار التي تقدمها 

االرسة اال انها تؤثر بشكل جوهري يف رسم مالمح املستقبل للشباب. 

وبناًء عىل ذلك تبنى املسح مجموعة تساؤالت تستجيب ملعرفة 

نسبة استقالل الشباب والشابات طردياً مع العمر والتي سجلت %36 

بعمر )10-14( سنة متأثرة بتحدي غلبة املؤثرات السلبية عىل سلوك 

الفتيان والشباب عند قيادة االدوار الحياتية مام يتطلب سياسة 

اجتامعية معززة ملنظومة القيم االخالقية والتقاليد االرسية الداعمة 

لالرتباط االرسي واملجتمعي والوطني وتكون منارصة للشباب 

ومحفزة الستقالليتهم االيجابية من قيود االعالة العمرية.

يف محور العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي
 فقد أظهر املسح ان 70% من الشباب يرفضون العنف ضد الزوجة 

مع فوارق بسيطة يف رأي الشباب يف الحرض والريف بنسب %72 

و62% عىل التوايل. كام يرى 82% من الشباب ان املرأة رشيك أساس 

يف القرارات االرسية كافة. ويتفق مع هذا الرأي 85% من الشباب يف 

الحرض مقارنة ب 76% لنظرائهم يف الريف.

يف محور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
متارس تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات دوراً مهامً يف تعزيز الحوار 

والتفاهم بني جيل الشباب واالجيال األخرى، كام انها تعزز الوصول 

اىل التعليم والعمل فضالً عن انشاء قنوات التعاون والحوار وتبادل 

املعلومات فيام بينهم. وعليه فان دور الشباب يف مجتمع املعلومات 

هو دور محوري ألنهم املستفيدون املحتملون من زيادة الوصول اىل 

هذه التكنولوجيا. 

اال ان املسح افرز تحدياً يواجه شباب العراق بكونه مستهلكاً 

غري منتٍج للتكنولوجيا الجديدة ودرجة استعداده لتعلم املعرفة 

التكنولوجية محدودة بداللة انخفاض نسبة املعرفة باستخدام 

الحاسوب بني الفتيان والشباب )10-30( سنة البالغة 41%، وتبلغ 
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النسبة بني الشباب الذكور 46% مقابل 36% لالناث ويف الحرض %48 

مقابل 26% يف الريف.

هذه الحقائق الرقمية تتطلب تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج 

تدريبية للشباب والشابات ويف الحرض والريف لتعلم املهارات 

الرقمية وتوسيع نطاق معرفتهم بتكنولوجيا املعلومات.

يف محور الشباب والفئات الهشة واملهمشة 
يشكل وعي املجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص مقدمة 

لتحسني اوضاع املعاقني وضامن نيل حقوقهم وبحسب املسح الوطني 

لالعاقة يف عام 2016 والذي نفذ يف ثالث عرشة محافظة فأن هناك 

5% من السكان يعانون من االعاقة.

وقد اثبت مسح الشباب ان هذه الفئة تواجه تحدياً مؤسسياُ يتمثل 

يف تباين قدرة املؤسسات املختصة يف تلبية حقوق املعاقني وذوي 

االحتياجات الخاصة بسبب نقص التمويل واسلوب ادارته ويعتقد 

الشباب أن 67% من الشباب والشابات املعاقني بعمر )10-30( سنة 

حقوقهم ملباة داخل االرسة يف حني تباينت املحافظات من وجهة 

نظر الشباب يف نسبة تلبية متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة يف 

الشباب، ففي دياىل والسليامنية كانت النسبة 93% ويف القادسية %36 

وذي قار %33.

هذه االدلة الرقمية تؤكد عىل حاجة العراق اىل سياسة اجتامعية 

صديقة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة تضمن لهم القبول 

املجتمعي وحقوقهم يف الرعاية املتميزة ووفرة املؤسسات املتخصصة 

ذات الجودة العالية يف تقديم الخدمات مبا يضمن لهم حقوقهم يف 

الدمج املجتمعي.

يف محور الرتفيه واوقات الفراغ 
يعرب وقت الفراغ عن الوقت الحر املتاح للفرد ، والذي ال يقضيه يف 

اي نشاط يتصل بكسب العيش او اشباع الحاجات االساسية كاالكل 

والنوم ، وان وقت الفراغ هو الوقت الذي يقضيه الفرد يف نشاط 

مفيد يف بعض ما يرغب فيه ومييل اليه وتعطيه احساساً بالرسور 

والراحة وتحقيق الذات.

اال ان شباب العراق وكام فرسه املسح يواجهون تحدياً يتمثل يف عدم 

استثامرهم للزمن بصورة واعية وتطويرية وسلوكية. وقد أدى ذلك 

اىل افراز قيود عىل ممكنات ترفيه الشباب ومْل اوقات فراغهم. كام 

أشار املسح هذه الحقيقة رقمياً بداللة تباين نسب اوقات الفراغ بني 

الشباب والشابات بعمر )15-30( سنة حيث لدى 25% منهم 4-3 

ساعات فراغ يومياً يف حني لدى 14% منهم 5-6 ساعات فراغ يومياً 

وإن 13% من الشباب ليس لديه وقت للفراغ متاماً يقابله 4% منهم 

لديهم من 7-8 ساعات فراغ يومياً وخاصة االناث الشابات.

هذا الواقع يتطلب انشاء بنك للزمن يودع فيه الشباب اوقات 

فراغهم مع السعي اىل استثامر هذه االوقات يف مجاالت العمل 

التطوعي والريايض من خالل التوسع يف انشطتها وبناها املؤسسية 

باعتبارها مصدر حياة سليمة للشباب ومنفذ واقعي من الفراغ 

السلبي ونتائجه.

يف محور االعالم والثقافة
لوسائل االعالم القدرة عىل اخرتاق فضاءات الشباب اال انهم أصبحوا 

امام مؤرشات متعددة مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

التي يقبل عليها الشباب بشغف، هذه الحقيقة افرزت تحدياً لقي 

إثباتاً يف مسح الفتوة والشباب 2019 متثل باتساع فجوة الال يقني 

وعدم الثقة بوسائط االعالم املختلفة لصالح التلفزيون واالنرتنيت مام 

يجعل الشباب متلقني سلبيني اىل حد ما للمعلومات فضالً عن تأثري 

امناط سلوكهم واستهالكهم وقيمهم بعيداً عن ثقافة املجتمع. 

فالنتائج الرقمية للمسح اثبتت ان 32% من الشباب يثق بالتلفزيون 

و 24% منهم يف االنرتنيت  و 19% يثق يف مواقع التواصل االجتامعي 

مقابل عدم الثقة يف الصحافة واالذاعة وبنسبة 28% ، 25% عىل 

التوايل.

هذا يتطلب سياسة ثقافية هدفها تشجيع الشباب عىل املطالعة يف 

املوضوعات الثقافية واالجتامعية والسياسية والتاريخية من خالل 

زيادة عدد املكتبات العامة وضامن انتشارها جغرافياً، كام يطلب 

من الرشكاء واملانحني دعامً متجدداً لتبني مرشوع كتابة دراسات 

تخصصية عن احوال الشباب الثقافية وسبل تعميقها.

يف محور الشباب واملستقبل 
يشكل املستقبل هاجساً مضاعفاً من حيث االهمية عند الشباب، 

وينشأ الفتيان والشباب اليوم يف بيئة مأزومة ذات تحديات عميقة 

تجعلهم يشعرون بأنهم غري فاعلني وغري مشاركني بشكل يتناسب مع 

تطلعاتهم ومستوى طموحهم وكام يشعرهم بأنهم مستبعدون من 

قبل االجيال االكرب سناً، فأتسعت فجوة االقبال واالحالم بني الواقع 

واملستقبل بداللة تنوع الرغبات يف تحقيق التطور والتغيري وتحقيق 

الذات. 

هذا التحدي جسده املسح من خالل مؤرش مستقبل الشباب الذي 

عكس التباين يف توزيع اهدافهم املستقبلية بنسبة 33% للنجاح 

و32% لبناء االرسة املتامسكة و26% لتحسني الوضع االقتصادي و%26 
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التقرير التحلي� سح الفتوة والشباب ٢٠١٩

 - الخص التنفيذي-                

أيار٢٠٢٠

 الفتيان والشباب حا�نا ومستقبلنا

للحصول عىل وظيفة و18% لبناء منزل مستقل.

ــق مــن املســتقبل مــن منظــور شــبايب يتطلــب االرساع يف اعــداد  القل

الرؤيــة الوطنيــة للشــباب 2020-2030 بحيــث تكــون محققــة وضامنة 

ــة  ــىل ترجم ــاد ع ــل الج ــع العم ــتقبلهم م ــباب ومس ــات الش لطموح

اولويــات رؤيــة العــراق 2030 للتنميــة املســتدامة ناهيــك عــن تنفيــذ 

كافــة االنشــطة واملشــاريع املقــرة يف الســرتاتيجيات والخطــط القطاعية 

الخاصــة بالشــباب مــن اجــل مســتقبل ويضء وزاهــر. 

خالصة القول أن ما يواجهه الفتية والشباب من تحديات يف الجوانب 

األساسية من حياتهم عكست ضعفا يف الربامج التنموية لدعم هذه 

الرشيحة املهمة من املجتمع العراقي. وعىل الرغم من خطورة ما 

يواجهه الشباب من ضعف فرص التمكني الصحيح يف جانبي التعليم 

واملعرفة، والعمل واستثامر الوقت، االً أن معطيات هذه الدراسة 

عكست معاناة الفتية والشباب يف التواصل اإليجايب مع شؤون الحياة 

االجتامعية والسياسية أيضاً.

والبًد من مراعاة الفروق التي أظهرها التحليل االحصايئ يف هذه 

الدراسة. فقد كان لالستقرار السيايس واملجتمعي يف إقليم كردستان 

أثٌر واضح يف مستوى املعارف والتوجهات للفتية والشباب مام يقتيض 

االستفادة من ذلك يف الخطط التنموية مع تركيز رؤية العراق )2020-

2030( يف إقليم كردستان عىل الجوانب األخرى التي يعاين منها شباب 

اإلقليم. كام ان الفروق الكبرية بني الذكور واالناث يف غالبية التحليالت 

التي وردت يف الدراسة تعكس أن تبنى الخطط واملوازنات مبا يدعم 

تبَني موازنة مستجيبة للنوع االجتامعي.

ويف ضوء الرتاجع الواضح الذي عكسته الدراسة يف مؤثرات تنمية 

الشباب يف عدد من املحافظات السيام املحافظات الجنوبية واملحافظات 

التي احتلت أراضيها إبان الغزو الداعيش ، البَد من صياغة برامج 

تنموية تستجيب للحاجات اآلنية واملستقبلية للشباب يف تلك املناطق. 


