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إصـــدار

الشــباب  بمفــردة  المتحــدة  األمــم  وبضمنهــا  الدوليــة  والمنظمــات  الــدول  تعنــي      
وتتعاطــى معهــا علــى أّنهــا أوليــة فــي تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة المزمــع تنفيذهــا 
فــي المجتمــع الدولــي حتــى عــام 2030 ويدخــل فــي هــذه المفــردة اليافعيــن والفتيــات . 
وقــد أختطــت القطاعــات المســؤولة عــن الشــباب فــي الــدول طريقــًاً واضحــًاً بالعمــل 
علــى تمكيــن الشــباب وأدماجهــم فــي عمليــات البنــاء وجعلهــم وســيلة فــي حــل النزاعــات 

ــة والسياســية . ــاة المدني وتســويتها وضمــان مشــاركتهم فــي الحي

ــة  ــة الدول ــا رؤي ــل فيه ــى وضــع خطــة ســتراتيجية تتمث ســعت وزارة الشــباب والرياضــة ال
والمجتمــع الدولــي إتجــاه الشــباب معنونــة ذلــك النتــاج المعرفــي برؤيــة الشــباب 2030 
والتــي تضمنــت مجــاالت متعــددة تهتــم بشــواغل الشــباب الرئيســية والثانويــة فــي 
التشــغيل والصحــة والتعليــم والحقــوق والرياضــة وشــغل أوقــات فراغهــم مــع النظــر الــى 

ــة عشــر مــن أعمارهــم . رعايتهــم وهــم دون ســن الثامن

الناشــطين  نفــذت وزارة الشــباب والرياضــة والشــركاء الدولييــن والمحلييــن والشــباب 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي عشــرات البرامــج واألنشــطة لصياغــة الرؤية وعقدت جلســات 
إســتماع ولقــاءات مطولــة مــع الشــباب لفهــم مفرداتهــم وشــؤونهم وتــم اإلســتعانة 
بخبــراء دولييــن لتمويــل هــذه األفــكار الــى مفاهيــم عامــة تعمــل عليهــا الدولــة لمــدة عشــر 
ســنوات لتطويــر قطــاع الشــباب والرياضــة بمــا فــي ذلــك النظــر فــي التشــريعات والهيــاكل 

اإلداريــة .

ــة  ــل مشــروع صياغ ــم وتموي ــي دع ــس ف ــكان دور رئي ــدة للس ــم المتح ــدوق األم كان لصن
رؤيــة العــراق للشــباب 2030 عــن طريــق تعييــن خبــراء دولييــن معنييــن بصياغــة السياســات 
الشــبابية وكذلــك دعــم البرامــج التنفيذيــة الممهــدة لصياغــة هــذه الرؤيــة وإنتــاج مســح 

ــة . ــه الرؤي الفتــوة والشــباب الــذي إرتكــزت علــى مخرجات

تهــدف الرؤيــة الســتراتيجية للشــباب العراقــي 2030 فــي مجملهــا الــى رّص صفــوف 
ــر الحكومييــن مــن أجــل تهيئــة بيئــة مواتيــة لتنشــئة شــاب /  كل الفاعليــن الحكومييــن وغي
ــًاً يرفــض العنــف  شــابة عراقيــة مواطــن ، مؤهــل ومســتقل ، مندمــج إجتماعيــًاً وإقتصادي

ــو . والتطــرف والغل
يفخر بإنتمائه لوطنه العراق ومنفتح على العالم يشارك بفعالية في الشأن العام .

ــة هــي إعــداد الشــباب للمســتقبل وإعــداد المســتقبل للشــباب حتــى يكــون  فهــذه الرؤي
مثــااًلً للمواطــن الصالــح ، رائــد األعمــال والمبــدع فــي تبنــي مجــاالت  الحيــاة ، المســتقل 
والنشــيط والمنخــرط والمشــارك بفعاليــة فــي الحيــاة العامــة وفــي عمليــة التنميــة يجتنــب 



ــة  ــطة ثقافي ــة أنش ــي مزاول ــّرة ف ــه الح ــتثمر أوقات ــر ويس ــة بالمخاط ــلوكيات المحفوف الس
ورياضيــة وترفيهيــة هادفــة تســهم فــي بنــاء شــخصيته الســوية .

ــة الســتراتيجية للشــباب العراقــي 2030 إنجازهــا بإعتمــاد  ــز الرؤي ولعــل مــن أهــم مــا يمي
أحــدث المناهــج العلميــة فــي التخطيــط اإلســتراتيجي المبنــي علــى النتائــج وصياغتهــا 
ــن فــي مجــال الشــباب وخاصــة الشــباب أنفســهم ،  ــر منهــج تشــاركي مــع كل الفاعلي عب
وتمييزهــا أيضــًاً بالشــمولية إذ تهتــم بــكل مشــاغل الشــباب العراقــي دون إســتثناء وكمــا 
تراعــي الخصوصيــات المحليــة لشــباب المحافظــات وإعتمادهــا علــى منهــج صاعــد ينطلــق 

ــه . ــه وأولويات مــن التشــخيص الحقيقــي لواقــع الشــباب العراقــي وإستشــراق تطلعات

إننــا ومــن منطلــق المســؤولية نطلــق رؤيــة الشــباب 2030 وندعــو جميــع الشــركاء الفاعلين 
بــوزارة ومؤسســات  غيــر مرتبطــة  النــواب ووزارات ومؤسســات  الدولــة مجلــس  فــي 
المجتمــع المدنــي والشــباب أنفســهم علــى تنفيــذ مفاهيــم الرؤيــة ووضعهــا فــي برامــج 

وأنشــطة للعشــر ســنوات القادمــة .

آمليـــن أن يمّكّن شبــابنــا ويزدهــر عراقنــا

عدنان درجال
وزير الشباب والرياضة



     https://iraq.unfpa.org/ar/topics/%D%8AA%D%85%9D%83%9D8%9A%D %9 )1     
%-86\D%8A%7D%84%9D%8B%4D%8A%8D%8A%7D%8A8 

2(  المستقبل الذي نصبو إليه – رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030« 
3(  راجع الملحق 3: »الوثائق المرجعية«
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ــه الشــعب العراقــي خــال الســنوات العشــرين  ــذي يمــر ب ــق التحــول الديمغرافــي ال »يخل

ــم يســبق لهــا  ــة فــي أعــداد الشــباب فرصــًا وتحديــات ل ــادة الهائل القادمــة، فضــا عــن الزي

مثيــل فــي العــراق. أكــدت خطــة التنميــة الوطنيــة لألعــوام 2010-2014 علــى ضــرورة 

االســتثمار بالشــباب، وتــم التعبيــر عنهــا ب : »تعزيــز قــدرات الشــباب العراقــي وتمكينهــم 

لمواجهــة التحديــات االجتماعيــة والمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي)1(.«

ولمــا كان الشــباب هــم أســاس الرأســمال البشــري، والمحــرك األساســي لبنــاء الحاضــر 

والمســتقبل، ولمــا كان العــراق يتمّتــع بأحــد أكثــر المجموعــات الســكانية شــبابا فــي العالــم، 

ر عــدد الســكان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن تســع عشــرة ســنة بحوالــي ٪50، إذ ُيقــدَّ

كان ال بــد لــوزارة الشــباب والرياضــة فــي العــراق بوصفهــا المقــرر والاعــب األساســي 

ــة العــراق)2(  ــة للشــباب، منســجمة مــع رؤي ــر رؤي لشــؤون الشــباب فــي العــراق، مــن تطوي

والتــي أشــارت إلــى أن أحــد أهــم األســس التــي ســيتم بنــاء العــراق الجديــد عليهــا هــو فــي 

»االعتمــاد علــى مبــادئ االســتدامة وتحقيــق العدالــة والحكــم الرشــيد وســنجعل مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة التــي اتفــق عليهــا المجتمــع الدولــي ووافقنــا عليهــا معــه إطــارًا شــامًا 

لعمليــة التنميــة فــي العــراق بمــا يمكــن مؤسســاتنا مــن االسترشــاد بأهدافهــا وغاياتهــا 

ــاء اقتصــاد يضــع االنســان  ــرًا للتقــدم التنمــوي المحــرز نحــو بن ومؤشــراتها بوصفهــا معايي

فــي المحــور وليــس بوصفــه وســيلة بــل غايــة لعمليــة التنميــة وهدفــًا أســمى لهــا بمــا 

يضمــن العدالــة واالســتدامة وتمكيــن الجميــع مــن دون أن نهمــل فئــة أو شــريحة أو مكونــًا 

مــن التمتــع لحيــاة كريمــة فــي وطــن موحــد ومجتمــع آمــن ومســتقر«

أخيــرًا، ال بــد وأن ترتكــز هــذه الرؤيــة علــى قيمية-حقوقيــة، جســدتها االتفاقيــات والمعاهدات 

حقــوق  اتفاقيــة  االنســان،  حقــوق  اتفاقيــة  تحديــدًا:  ومنهــا  والخاصــة،  العامــة  الدوليــة 

الطفــل، اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )وصــواًل إلــى اتفاقيــة 

ــة. كمــا  ــات جنيــف 1949 وبروتوكوالتهــا اإلضافي ــن(، باإلضافــة إلــى اتفاقي أو إعــان بيجي

واالتفاقيــات واإلعانــات المختلفــة الخاصــة بالشــباب عامــًة، اإلقليميــة منهــا والدوليــة)3(. 

مقدمة 1
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1. تحديد فئة الشباب)4(
تتفــاوت تحديــدات الفئــة العمريــة الموصوفــة بالشــباب. ويشــير المفهــوم البيولوجــي 

للشــباب إلــى التغييــرات البيولوجيــة خــال مرحلــة المراهقــة ويكتســب فيهــا الطفــل صفــات 

البالغيــن. وهــي تنتهــي باســتقرار التكويــن البيولوجــي. وبهــذا المعنــى، فــإن الشــباب وفقــًا 

لهــذا التعريــف يشــمل مــن هــم بعمــر )25-14(.

وتعّرف األمم المتحدة الشباب بأنهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

وتتجــه الدراســات فــي الــدول العربيــة إلــى توســيع هــذه الفئــة لعمــر 29 ســنة مقارنــة 

ــا  ــة للشــباب، وفــي مقدمته ــك باســتيعاب الظــروف النوعي ــي ليســمح بذل ــد الدول بالتحدي

تزايــد معــدالت البطالــة بيــن الشــباب وارتفــاع العمــر عنــد الــزواج األول.

ــم  ــن ت ــد للشــباب فــي العــراق. فــي حي ــد موّح ــد تحدي ــى المســتوى القومــي، ال يوج وعل

ــارف ومواقــف  ــر )10 و24 ســنة( فــي »مســح مع ــن عم ــة الشــابة بي ــة العمري ــاد الفئ اعتم

ــة إلــى تحديدهــا  وممارســات الشــباب لســنة 2004، اتجهــت مســوحات التشــغيل والبطال

ــام 2014  ــي لع ــة البشــرية الوطن ــر التنمي ــى تقري ــة )15-24 ســنة(، وتبّن ــة العمري ــد الفئ عن

الفئــة العمريــة )15-29 ســنة(

بنــاًء علــى مــا تقــّدم، ونظــرًا لتعــدد التحديــدات الخاصــة بعمــر الشــباب، نقتــرح اعتمــاد تحديــد 

األمــم المتحــدة كونــه الناظــم األكثــر اعتمــادًا ويمكــن تعميمــه، وهــو بأنهــم أولئــك الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة.

2. حقوق الشباب والشابات
»تشــكل مرحلــة الشــباب فتــرة انتقاليــة مــن التبعيــة إلــى حالــة مــن االســتقالية واالســتقال 

الذاتــي. ويحصــل ذلــك فــي أوقــات متباينــة تبعــًا لمختلــف الحقــوق ويعتمــد علــى الســياق 

االجتماعــي واالقتصــادي مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى 

ويواجــه الشــباب التمييــز وبعــض العوائــق للتمتــع بحقوقهــم بموجــب ســنهم، مــا يحــد 

اإلطار المرجعي 11
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ــع الشــباب الكامــل  ــق حقــوق اإلنســان للشــباب بتمت ــي، تتعل ــة. بالتال مــن طاقتهــم الكامن

بالحقــوق والحريــات األساســية. ويعنــي تعزيــز هــذه الحقــوق معالجــة تحديــات وحواجــز محــددة 

يتعرضــون لهــا )5(.«

وتكفــل الدولــة العراقيــة هــذه الحقــوق وترعاهــا. ووفقــًا للدســتور العراقــي، تتحمــل الدولــة 

مســؤولية توفيــر البيئــة المناســبة لتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم وحقهــم في التربيــة والتعليم 

والعمــل والســكن المائــم بمــا يضمــن لهــم عيــش الئــق وحيــاة كريمــة. كمــا تضمــن حقــوق 

أساســية أخــرى كالحــق فــي األمــن والحريــة وتأميــن تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الجنســين 

وتمكيــن المــرأة.

ومــن ناحيــة أخــرى، الدولــة العراقيــة مســؤولة عــن حمايــة األطفــال والفتيــان والفتيــات مــن 

كل صــور االســتغال االقتصــادي واالجتماعــي ووقايتهــم مــن العنــف والبطالــة وتفعيل دور 

الشــباب فــي المشــاركة الكاملــة فــي رســم السياســات العامــة والقــرارات التــي تهمهــم.

مــن المهــم هنــا التركيــز علــى االتفاقيــات والمواثيــق واإلعانــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق 

الفتيــات بمــا أنهــّن مــن الفئــات األكثــر عرضــة للمخاطــر، فــي العالــم عامــًة، وفــي المنطقــة 

العربيــة خاصــًة، بمــا فيهــا العــراق، لمــا يتعرضــن لــه مــن انتهــاكات واســتغال. ومــن النتائــج، 

علــى ســبيل المثــال، التــي أظهرهــا المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب 2019 تبلــغ نســبة 

المشــاركة الفاعلــة لإلنــاث فــي القــرارات األســرية 18٪ مقابــل 59٪ للذكــور، ومــع أننــا شــهدنا 

ــي  ــًا للمســح الوطن ــه ضــد الزوجــة، فطبق ــف الموّج ــاه العن تطــورًا ملحوظــًا فــي النظــرة تج

للفتــوة والشــباب لعــام 2009 فــإن )54٪( مــن الشــباب والشــابات يرفضــون ضــرب الــزوج 

ــن للعنــف األســري قــد ارتفــع خــال العقــد  ــه إذا خالفــت أمــره، أي إن نســبة الرافضي لزوجت

الماضــي بحوالــي )15( نقطــة مئويــة إال أن النســبة المؤيــدة بشــكل أو بآخــر بقيــت تتأرجــح 

عنــد عتبــة ال 30٪ عامــًة، مــع ارتفــاع هــذه النســبة فــي األريــاف. كمــا بلغــت، مــن ناحيــة أخرى، 

نســبة مــن يؤيــدون فكــرة خــروج المــرأة للعمــل 52.3 بالمائــة مــن الفئــة العمريــة )24-15(. 

أخيــرًا، تواجــه الفتيــات المراهقــات أوضاعــًا أســوأ مــن أقرانهــن المراهقيــن فــي جميــع 

المجــاالت. فهــن مهــددات باحتمــاالت كبيــرة فــي تزويجهــن قســرًا قبــل بلوغهــن ســن 

الثامنــة عشــر)6(.
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3. في التنمية
»تكتســب أولويــة بنــاء االنســان فــي العــراق أهميتهــا مــن حجــم الضــرر الــذي أصــاب االنســان 

العراقــي نفســه، نتيجــة توالــي حقــب االســتبداد والحــرب واالحتــاالت والعنــف بمختلــف 

أشــكاله، وفقــدان األمــن بجميــع أبعــاده علــى مــدى عقــود عديــدة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

فــأن الشــباب ُيعــد أفضــل مزايــا العــراق والثــروة الحقيقــة التــي يمكــن أن يواجه بهــا التحديات 

المســتقبلية بشــتى اشــكالها. 

إذ يتمتــع العــراق بأحــد أكثــر المجموعــات الســكانية شــبابا فــي العالــم. وتتطلــب هــذه الحقيقة 

مــن العــراق توفيــر المــوارد االقتصاديــة التــي هــي نفســها أكثــُر نــدرًة مــن أي وقــت مضــى، 

بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء والبنيــة التحتيــة الحضريــة والخدمــات العامــة. ومــن المتوقــع 

أيضــا أن يزيــد الطلــب علــى العمــل إلــى مــا بيــن 5-7 ماييــن فرصــة عمــل إضافيــة. ويمكــن 

أن يكــون هــذا العــدد أعلــى بكثيــر إذا ارتفعــت معــدالت المشــاركة فــي قوة العمــل، خصوصا 

بالنسبة للنســاء)7(.«

والتنميــة البشــرية هــي نهــج يتمتــع بمــا يكفــي مــن المرونــة للتأمــل فيمــا يمكــن أن تــؤول 

ــرة دائمــة التطــور وليســت  ــة البشــرية فك ــب. والتنمي ــى هــذا الكوك ــاة االنســان عل ــه حي إلي

ــة البشــرية لعــام  ــر التنمي ــة أو الســاكنة. وقــد اســتخدم تقري ــم الثابت مجموعــة مــن المفاهي

ــا االنســان. وُيقصــد  ــة، وهــي تنميــة مســتدامة محوره ــة التضميني 2014 مفهــوم التنمي

بالتضمينيــة أنــه كلمــا تقدمــت العمليــة التنمويــة كلمــا ُيفتــرض أن تتســع دائــرة المشــاركين 

فــي العمليــة التنمويــة ودائــرة المســتفيدين. ويمكــن اختصــار األهــداف الكليــة للتنميــة 

علــى وفــق رؤيــة قوامهــا: »تقديــم مســتويات متقدمــة مــن الرفــاه لــكل النــاس وتطويــر 

قدراتهــم وتوســيع حرياتهــم فــي بيئــة آمنــة ومؤسســات ديمقراطيــة وعاقــات مجتمعيــة 

تقــوم علــى مبــادئ العدالــة والمســاواة وســيادة القانــون واحتــرام حقــوق االنســان دون 
ــزاء.«|)8( أي اجت
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أخيــرًا، تكفــل الدولــة العراقيــة، كجــزء أساســي مــن سياســاتها العامــة، وضــع خطــط للتنميــة 

المســتدامة فــي جميــع المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وتعمــل علــى إشــراك 

الشــباب فــي عمليــة التنميــة وتمكينهــم مــن اإلســهام الفعلي فــي الحياة العامــة والنهوض 

بقضاياهــم بمــا يخــدم احتياجاتهــم ويضمــن حقوقهــم فــي المجــاالت الخاصــة والعامــة.

4. رؤية العراق
ال بــد ألي رؤيــة قطاعيــة أن تنســجم وتتكامــل مــع رؤيــة العــراق 2030. مــن هنــا، مــن المهــم 

تقاطــع العناصــر بيــن رؤيــة الشــباب 2030 مــع ورقــة رؤيــة العــراق. 

ترتكز رؤية العراق 2030 على المنطلقات اآلتية:

• النمــو: مــن خــال الجمــع بيــن أبعــاد التنميــة المســتدامة التي تشــمل االندمــاج االجتماعي 

والتنميــة االقتصاديــة واالســتدامة البيئيــة؛ فــي إطــار مــن الحكــم الرشــيد، على المســتويين 

الوطنــي والمحلي.

• التمكين واالستثمار في رأس المال البشري واالجتماعي.

• العدالة واإلنصاف في توزيع الموارد وعوائد التنمية.

• الحكــم الرشــيد وســيادة القانــون والشــفافية وتقويــة المؤسســات الفعالــة الخاضعــة 

للمســاءلة.

• التوافــق بيــن جهــود التنميــة الوطنيــة وأولويــات التنميــة المحليــة، بمــا يحقــق خطــة التنميــة 

المستدامة 2030.

• اقتصــاد متنــوع معــّزز ألصــول )مــا فــوق األرض(، قــادر علــى توليــد فــرص العمــل الائــق 

والمحمــي.

• الشــراكة الوطنيــة والدوليــة: الحكومــة، والقطــاع الخــاص، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 

ــق المكاســب  ــّزز تحقي ــة، بمــا يع والجامعــات، ووســائل اإلعــام، حكومــات ومنظمــات دولي

ــى أهــداف التنميــة. والوصــول إل

• بناء السلم المجتمعي وضمان اندماج الجميع في عملية التنمية.

• االستدامة البيئية المعّززة لاقتصاد األخضر.

ــل عناصــر الحقــوق  ــى عناصــر أساســية تتقاطــع معهــا، مث ــة الشــباب 2030 عل ــز رؤي وترتك

والتنميــة المســتدامة تحديــدًا، كمــا وعلــى مبــادئ العدالــة واإلنصــاف والحكــم الرشــيد بمــا 

يحقــق أهــداف تنميــة الشــباب.
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وتضــع رؤيــة العــراق »بنــاء االنســان« كإحــدى األولويــات األساســية، وهــو مــا يتقاطــع مــع 

)ويحقــق بالضــرورة( جهــود تعزيــز قــدرات الشــباب بمــا هــم الرأســمال البشــري الــذي ســتكون 

مــن مســؤوليته بنــاء العــراق حاضــرًا ومســتقبًا.

كمــا أن الهــدف 1-2 الــوارد فــي رؤيــة العــراق هــو: »توفيــر فــرص العمــل الائــق والمحمــي 

ــة مســتقبلية للشــباب  ــدى أي رؤي ــن« يحقــق بالضــرورة هــدف أساســي ل ــع العاطلي لجمي

ــة  وهــي بتأميــن فــرص العمــل المناســبة والحمايــة فــي العمــل وتخفيــض نســبة البطال

المباشــرة والمقّنعــة.
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• الوضع الراهن

ــاة،  ــد الحي ــة البشــرية علــى أمــن البقــاء علــى قي »َيتركــز مفهــوم األمــن مــن منظــور التنمي

وتجــاوز أخطــار األوبئــة واألمــراض والقمــع السياســي أو األحــداث التــي َتّصــدع الحيــاة 

اليوميــة وتــؤدي إلــى االضطرابــات والتشــوش والتشــرد)9(. 

فاألمــن اإلنســاني يوفــر قاعــدة أساســية للتنميــة والحكــم الفعــال. وتوفيــره هــو احــد أكثــر 

ــذي يســتهدف  ــة مــن التعســف المنهجــي ال ــة األساســية، ويتضمــن الحماي وظائــف الدول

والبيئيــة  الجســدية، والمخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة  حقــوق اإلنســان، والتهديــدات 

البالغــة )10(.  واألمــن اإلنســاني يعنــي حمايــة الحريــات الحيويــة وحمايــة النــاس مــن األوضــاع 

السياســية  النظــم  خلــق  عبــر  وطموحاتهــم،  قواهــم  وبنــاء  والعامــة،  الحرجــة  واألخطــار 

بقائهــم  بنــاء  مقومــات  تمنحهــم  التــي  والثقافيــة  والعســكرية  والبيئيــة  واالجتماعيــة 

وكرامتهــم.  ومعيشــتهم 

واألمــن مفهــوم شــامل، ويتجــاوز النظــرة التقليديــة التــي تقتصــر علــى قضيــة الدفــاع عــن 

األرض والقــوة العســكرية. وبهــذا المعنــى فهــو أمــن لــكل فئــات المجتمــع، وال ُيســتثني 

فئــة دون أخــرى، اال إن أثــر فقــدان األمــن وتداعياتــه تطــال تلــك الفئــات علــى نحــو متفــاوت، 

ففــي تلــك األوقــات تكــون النســاء واألطفــال أكثــر ُعرضــة لتهديــد غيــاب األمــن، ويتأثــرون 

بشــكل أكبــر مــن غيرهــم.

ولقــد عّبــر كل الشــباب المشــارك فــي المســار التشــاوري التشــاركي والعديــد مــن األطــراف 

المعنيــة عــن ضــرورة تأميــن الحمايــة واألمــان خاصــة فــي ظــل تنامــي االعتــداءات المســلحة 

ــن ســيطرة  ــًا ع ــل المســلحة خارج ــد مــن الفصائ ــة وانتشــار الســاح ونشــاط العدي واالرهابي

الدولــة. 

ــد عوامــل  ــراق 2019 » تزاي ــوة والشــباب فــي الع ــي للفت ــج المســح الوطن ــت نتائ وقــد بّين

ــد األمــن اإلنســاني, إذ تعرضــت محافظــات العــراق بشــكل متفــاوت لفقــدان األمــن  تهدي

محور الشباب واألمن والسلم والحوار 1
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ــي اســتنزفت قــدرًا  ــت مصــدر الخطــر الرئيــس، والت ــي كان ــة الت ــات اإلرهابي ــد الجماع وتهدي

مــن تفكيــر النــاس الســيما الشــباب منهــم، الذيــن عــاش بعضهــم فــي قلــق وتوتــر بســبب 

تأثيــر العنــف واإلرهــاب فــي مناطقهــم، وُفــرض عليهــم فــي بعــض األحيــان العمــل علــى 

توفيــر األمــن لهــم وألســرهم، واضطــرت أالف األســر للنــزوح بســبب مــا تعرضــت لــه مــن 

ــدات.« تهدي

كمــا أشــار المســح إلــى أن »الشــباب يعــزو مســؤولية عــدم االســتقرار األمنــي فــي البــاد 

إلــى الجماعــات اإلرهابيــة بوصفهــا المســبب األول لذلــك )72%(، تليها العصابــات اإلجرامية 

)34%(، فالفســاد اإلداري والمالــي والسياســي )27%(، ثــم عــدم توافــق السياســيين )%20(، 

ضعــف مؤسســات الدولــة )18%(، التعصــب )17%(، التطــرف الدينــي وانتشــار المجاميــع 

ازديــاد  الخارجــي )11%( وأخيــرًا  التأثيــر  المســلحة )13%(، ضعــف الشــعور الوطنــي )%12(، 

الســلطة العشــائرية )5%(.« ويعتقــد الشــباب والشــابات بعمــر )18 ــــ 30( ســنة إن دورهــم 

فــي تعزيــز أمــن البلــد يأتــي بالدرجــة األولــى مــن خــال التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة 

)58%( وثانيــًا مــن خــال االلتحــاق باألجهــزة األمنيــة والجيــش )48%( واإلبــاغ عــن الجماعــات 

الخارجــة عــن القانــون )34%( وإشــاعة ثقافــة التســامح والوحــدة والتعايــش الســلمي )%15(.

• السياسة

تعمــل الدولــة علــى تنميــة الشــباب وبنــاء قدراتهــم مــن أجــل تحقيــق الســلم واألمــن وإشــاعة 

ثقافــة الحــوار والتعايــش مــع اآلخريــن، واحتــرام الــرأي والــرأي اآلخــر، ونبــذ العنــف والكراهيــة 

والتطــرف، والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وتأميــن مصالحهــم دون تمييــز، وتجســيد هــذه 

العناصــر فــي المناهــج التعليميــة، وعلــى حمايــة الشــباب مــن خطــر الفكــر المتطــرف والقمــع 

الممنهــج للحريــات الخاصــة والعامــة.
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  • مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تدعم الحكومة  برامج المجتمع المدني التي تدعو وتعمل على 
األمانة العامة لمجلس الوزراءنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلم المجتمعي

تشرف األجهزة الحكومية على التزام المؤسسات الدينية بنشر 
ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف الديني وتتعاون معها.

األمانة العامة لمجلس الوزراء
وزارة األوقاف

توفير ميزانية خاصة لتمويل ودعم األنشطة الحكومية وغير 
الحكومية الخاصة بنشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف 

الديني

األمانة العامة لمجلس الوزراء
وزارة المالية

تنفيذ ونشر دراسات دورية ترصد ظواهر العنف والتطرف 
وزارة التخطيطوأسبابها وسبل معالجتها

إعادة صياغة المناهج التعليمية بما يضمن إزالة كل ما يشجع أو 
يدعو، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى ثقافة الكراهية والتمييز 
والتطرف بكل أنواعه، ويتم تضمين المناهج التعليمية ما يدعو 

ويشجع ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والتطرف بكل 
أشكاله.

وزارتي التربية والتعليم العالي

تشرف األجهزة الحكومية على أداء المؤسسات اإلعامية 
على أنواعها بما يكفل محاسبة خطابات الكراهية والتمييز على 

أشكاله وبما يشجع نشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف 
والتطرف بكل أشكاله

مجلس الوزراء
شبكة اإلعام العراقي

قيام مجلس النواب بتشريع القوانين الخاصة بضمان حالة 
مجلس النواب الصحة المجتمعي وتجريم العنف والتطرف والطائفية 
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• الوضع الراهن

أكد الدستور العراقي على حق الشباب بالعمل والفرص المتكافئة

)مــادة 22 مــن الدســتور: العمــل حــق لــكل العراقييــن بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة( وهــو 

أيضــًا مــا أكدتــه السياســات العامــة للدولــة فــي سياســة التشــغيل الوطنيــة )2014-2010( 

وخطــة التنميــة الوطنيــة )2013 - 2017( واالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب )2013 - 2020(.

»فــي عــام 2017 بلــغ معــدل النشــاط االقتصــادي إلجمالــي الســكان النشــطين اقتصاديــًا 

الذيــن أصبحــوا فــي ســن العمــل أي فــي عمــر )15( ســنة فمــا فــوق )43 %( وهــو يصــل 

ذروتــه )56%( عنــد الفئــة العمريــة )25 ــــ 49( ســنة. 

ــاث.  ــدى اإلن ــل )13%( ل ــور )73 %( مقاب ــدى الذك ــغ معــدل النشــاط االقتصــادي ل وقــد بل

فيمــا يبلــغ لــدى الفئــة العمريــة الشــبابية )15 ــــ 24 ســنة( )49%( فــي العــام نفســه. 

وعمومــًا يتميــز معــدل النشــاط االقتصــادي بيــن اإلنــاث بارتفاعــه فــي الريــف قياســًا إلــى 

ــك فــي مناطــق حضــر األطــراف)11(.« الحضــر، وكذل

وقــد تحســنت هــذه النســبة عمــا كانــت عليــه عــام 2012 حيــث كانــت هنــاك 89% مــن اإلنــاث 

و30% مــن الذكــور فــي ســن العمــل خــارج قــوة العمــل. علــى أن معــدل النشــاط االقتصادي 

لإلنــاث فــي العــراق يبقــى منخفضــًا بالمقاييــس العالميــة واإلقليميــة وتجعلــه يقــف فــي 
مؤخــرة القائمــة بيــن الــدول العربيــة)12(

وأظهرت نتائج المســح الوطني للفتوة والشــباب 2019 »أن نســبة الشــباب الذين يعملون 

فــي القطــاع الخــاص )عمــر 10-30( بلغــت 72% وفي القطــاع الحكومي %25«

كما أظهرت أن نسبة البطالة من عمر 15 وما فوق بلغت %10.82)13(.

كمــا أن بطالــة الشــباب تتناســب طرديــًا مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــي بحيــث تتزايــد فــي 

فئــة الحاصليــن علــى تعليــم جامعــي، فقــد شــكلت نســبة العاطليــن عــن العمــل مــن حملــة 

الشــهادة االبتدائيــة 15.4% فــي حيــن بلغــت نســبتهم 31.6 بيــن الحاصليــن علــى شــهادة 

جامعيــة، أي مــا يقــرب مــن الضعــف. كمــا أن فــارق البطالــة يرتفــع بالنســبة للشــابات بنســبة 

58% فــي الحضــر و10% فــي الريــف.
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11(  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، مسح رصد وتقويم الفقر في العراق 2017.
                                                                  ILO, Labour statistics database )LABORSTA(   )12 

13(   المجموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء.
14(   التقرير التحليلي للمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق 2019 
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وعليــه، إن نســبة زيــادة بطالــة الشــباب تعــد داللــة علــى االختــاالت الهيكليــة فــي االقتصاد، 

وقــد تكــون داللــة لوجــود عــدم تطابــق وتناغــم بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق 

العمــل، كمــا أنهــا قــد تكــون ناجمــة عــن عــدم القــدرة مــن الوصــول للعمــل.

ـــ30( ســنة العامليــن مقابــل أجر  كمــا أن »نســبة الفتيــان والشــباب الذكــور واإلنــاث بعمــر  )10ـ 

الذيــن يتوفــر لديهــم ضمــان اجتماعــي يبلــغ حوالــي )10%( فقــط، فيمــا لــدى )5%( منهــم 

تأميــن ضــد إصابــات العمــل، )15%( منهــم لديــه عقــد عمــل. وفــي هــذا اإلطــار ال يختلــف 

ــاب  ــة ســوق العمــل العراقــي وغي ــر، بســبب طبيع ــن بأج ــة العاملي ــن بقي وضــع الشــباب ع

التنظيــم فيــه. وبالنظــر للنســبة التــي تعــادل ربــع العامليــن بأجــر لــدى الحكومــة والقطــاع 

العــام، فإنــه يتوقــع أن يــؤدي شــمول المزيــد مــن الشــباب بعمــر )18 ــــ 30( ســنة بقــراري 

مجلــس الــوزراء )12( لســنة 2019 و )315( لســنة 2019 الخاصــة بتكييــف أوضــاع اإلجــراء فــي 

القطــاع العــام وشــمولهم باإلجــراءات التــي نصــت عليهــا إلــى شــمولهم بنظــام الضمــان 

االجتماعــي للعمــال بحســب قانــون العمــل ذي العــدد )37( لســنة 2015. ويمكــن أن تزيــد 

نســبة الشــباب المشــمولين بالقراريــن)14(.«

وقــد عبــر معظــم الشــباب الذيــن شــملهم المســار التشــاوري عــن ضعــف أنظمــة الحمايــة 

فــي العمــل. بمعنــى آخــر، هنــاك غيــاب لعدالــة األجــر وتناســبه مــع الجهــد أو قيمــة العمــل، 

كمــا يفتقــر العديــد مــن العامليــن ألنظمــة تأميــن صحيــة أو ضــد الحوادث، وتغيــب عن معظم 

الوظائــف تعويضــات نهايــة الخدمــة والتعويضــات العائليــة وبــدالت العمــل اإلضافــي.

• السياسة

رسم سياسات وطنية الدماج وحماية الشباب في االقتصاد الوطني والسيما الشباب 

الفقراء منهم تتيح لهم اينما كانوا فرصة حقيقية للوصول الى عمالة كاملة ومنتجة على 

اساس المساواة وعدم التمييز. 
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 • مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تحسين جودة برامج التعليم الرسمية، المهنية منها وغير 
المهنية، بما في ذلك البرامج الجامعية، وربط مخرجاتها بمدخات 

سوق العمل
وزارتي التربية والتعليم العالي

تقنين العمالة األجنبية الوافدة ومراقبة التزام الشركات بنسبة 
استخدام العمالة المحلية

وزارة الداخلية
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وضع خطة عمل وطنية لمكافحة عمل األطفال وضمان حصول 
األطفال المعرضين للخطر على التعليم الرسمي وغير الرسمي.

وزارة الداخلية
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وزارة العمل والشؤون االجتماعيةتطوير سياسة وطنية للتشغيل والبطالة 

تحفيز ودعم القروض ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وزارة العمل والشؤون االجتماعيةمن الشباب

تطوير خدمات مراكز الشباب وزيادة عددها في المناطق الريفية 
بحيث تقدم خدمات دعم تقنية )قروض، تدريب وتأهيل مهني، 
ربط مع سوق العمل، ...( للشباب مع أهمية خاصة للفتيات/ 

الشابات

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الصناعة والمعادنتفعيل تسجيل الشركات الصغيرة للشباب مع القطاع الصناعي 

تقديم تسهيات ضريبية وإدارية وإجرائية للمصانع الصغيرة 
وزارة الصناعة والمعادنوالناشئة الخاصة بالشباب

تقديم الدعم التقني والفني للصناعات الناشئة الخاصة 
وزارة الصناعة والمعادنبالشباب

تقديم القروض دون فائدة والدعم التقني واإلداري واإلجرائي 
للشباب الناشطين في استثمار األراضي الزراعية وأو 

المؤسسين لمشاريع زراعية
وزارة الزراعة

توزيع أراضي زراعية على الشباب الراغ بإنشاء مشاريع زراعية 
)مجانًا أو بقروض دون فائدة(

مجلس النواب
مجلس الوزراء
وزارة الزراعة
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تخصيص بند خاص بالميزانية للقروض الخاصة ببرامج الشباب 
في مختلف القطاعات

مجلس الوزراء
وزارة المالية

مجلس الوزراءدعم القروض السكنية للشباب
وزارة المالية

رفع نسبة الشباب العراقي العامل في قطاع النفط )بكل 
أشكاله( إلى %50

مجلس النواب
مجلس الوزراء

وزارة النفط والمعادن

وزارة الداخليةتعمل الحكومة على تنظيم سوق العمل للعمال غير العراقيين
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

تفعيل المناطق الصناعية واالقتصادية في جميع المحافظات 
العراقية

مجلس الوزراء
وزارة الصناعة والمعادن

وزارة التجارة
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• الوضع الراهن

ــم حقــًا أساســيًا مــن حقــوق اإلنســان، وهــي ليســت خدمــة أو ســلعة  ــة والتعلي تعــد التربي

للبيــع. وقــد أظهــرت االســتراتيجية الوطنيــة لتخفيــف الفقــر وجــود ارتبــاط قــوي بيــن الفقــر 

والتعليــم. إذ يــزداد الفقــر مــع انخفــاض تعليــم رب األســرة. فحوالــي 51% مــن معيلــي 

األســر الفقيــرة لديهــم تعليــم أقــل مــن ابتدائــي، وهنــاك 32% مــن األســر الفقيــرة التــي 

ــم االبتدائــي. ــوا التعلي يعيلهــا أفــراد أكمل

مــا زال التعليــم يتصــّدر قائمــة األولويــات بالنســبة للشــباب، فحوالــي 30% منهــم يضعــون 

التعليــم علــى رأس أولوياتهــم وينظــر الشــباب للتعليــم علــى اعتبــاره أمــرًا مرتبطــًا بتوفيــر 

فــرص العمــل، الــذي يأتــي بالترتيــب الثانــي لألولويــات بعــد التعليــم، يلــي ذلــك الســكن 

ثــم الــزواج.

ويظهــر تقريــر التنميــة البشــرية للعــام 2014 أن التعليــم الزال يعانــي مــن الكثيــر مــن 

ــن الشــباب إذ بلغــت %15.3  ــت مرتفعــة بي ــة مــا زال المشــكات، إذا أوضــح أن نســبة األمي

للفئــة العمريــة 15-29. وهــي تبلــغ 19.7% عنــد اإلنــاث مقابــل 11.1% عنــد الذكــور. 

كمــا أوضــح التقريــر تدنــي التحصيــل العلمــي للفئــات الشــابة، فنجــد 33.4% مــن الفئــة 

العمريــة 15-29 ســنة هــم مــن دون شــهادة، فيمــا أكمــل 31.7% منهــم المرحلــة االبتدائيــة، 

وحوالــي 28% المرحلــة المتوســطة واإلعداديــة، وأنهــى فقــط 7% منهــم التعليــم التقنــي 

بعــد اإلعداديــة أو الدراســة الجامعيــة)15(.

مــن ناحيــة أخــرى، بينــت نتائــج المســح الوطنــي للفتوة والشــباب فــي العــراق 2019 أن %73 

مــن الفتيــان والشــباب بعمــر )10-30( لديهــم رغبــة قويــة فــي بلــوغ المســتوى الجامعي.

أمــا فيمــا يخــص المســاواة بيــن الجنســين فــي مجــال االلتحــاق بالدراســة، فقــد بلــغ معــدل 

االلتحــاق الصافــي للذكــور فــي المرحلــة االبتدائيــة 93% مقابــل 90% لإلنــاث. وينخفــض 

المعــدل فــي المرحلــة المتوســطة إلــى 51% للذكــور مقابــل 45% لإلنــاث. ولــم تعــد الفجوة 

واســعة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي )28.5% للذكــور و%28 

لإلنــاث(.

محور الشباب والتعليم 3
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وتشــترك المراحــل التعليميــة الثاثــة بتقــدم معــدالت التعليــم فــي المناطــق الحضريــة وعند 

األطفــال الذيــن ينتمــون ألســر غنيــة وأظهــرت نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب 

ــان مــن  ــة الفتي ــغ 3% فــي فئ ــاق مــع ارتفــاع العمــر. إذ يبل ــاد نســبة عــدم االلتح 2019 ازدي

)10-14( ســنة وترتفــع فــي الفئــات األخــرى تدريجيــًا لتصــل إلــى 6% فــي الفئــة العمريــة 

مــن )19-24( ســنة وإلــى 8% فــي الفئــة العمريــة األكبــر )25-30( ســنة. وعلــى مســتوى 

المحافظــات نجــد أن 13% مــن فتيــان وفتيــات محافظــة ميســان لــم يلتحقــوا بالدراســة تليهــا 

القادســية 9% فالنجــف %7

والتعليــم فــي العــراق إلزامــي ومجانــي. ويمكــن تلخيــص مشــاكل هــذا القطــاع، فــي العــراق  

بالعناصــر اآلتية:

• ضعف الرابط بين مخرجات النظام التعليمي ومدخات سوق العمل

• بطء تحديث المناهج التعليمية

• تدني جودة العمل التعليمي، بشريًا وماديًا وبنية تحتية

• ارتفــاع نســبي فــي أرقــام التســرب المدرســي )راجــع شــكل 21 مــن المســح الوطنــي 

)2019 والشــباب  للفتــوة 

• أرقــام عاليــة نســبيًا فــي معــدالت األميــة )أرقــام تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2014 تشــير 

ــل %11.1  ــاث مقاب ــدى اإلن ــة )15-29( مــع 19.7% ل ــة العمري ــة 15.3% للفئ ــى نســبة أمي إل

لــدى الذكــور. وأصبحــت اآلن )حســب نتــاج المســح 2019( 9% للعمــر )15-18( و5.8% للعمر 

)19-24( و5.2% للعمــر )30-25(.

وقــد أظهــر المســار التشــاوري مــع الشــباب فــي أربــع مناطــق عراقيــة إعطــاء الشــباب أولويــة 

عاليــة للحصــول علــى جــودة التعليــم وعلــى ربــط التعليــم مــع ســوق العمــل وضــرورة تحديــث 

ــا  ــة وتكنولوجي ــم اللغــات األجنبي ــة خاصــة لتعلي ــل، مــع إعطــاء عناي المناهــج فــي كل المراح

المعلومــات والمهــارات الحياتيــة. ودعــا الشــباب إلــى ضــرورة لبنــاء المزيــد مــن المــدارس، 

خاصــة فــي الريــف، ولتخفيــف االكتظــاظ داخــل الصفــوف المدرســية والجامعيــة.

15(  التقرير الوطني للتنمية البشرية 2014، شباب العراق الفرص والتحديات، وزارة التخطيط. 
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أخيــرًا، أظهــرت االســتراتيجية الوطنيــة لتخفيــف الفقــر ارتباطــًا قويــًا بيــن الفقــر والتعليــم، إذ 

يــزداد الفقــر مــع انخفــاض تعليــم رب األســرة. فحوالــي 51% مــن معيلــي األســر الفقيــرة 

لديهــم تعليــم أقــل مــن ابتدائــي، وهنــاك 32% مــن األســر الفقيــرة يعيلهــا أفــراد أكملــوا 

ــة  ــى الزراع ــي تعتمــد عل ــى أن األســر الت ــة إل ــج اإلحصائي ــي. وتشــير النتائ ــم االبتدائ التعلي

أكثــر فقــرًا ألنهــا أقــل تعليمــًا )وهــذا يحتمــل النقــاش كــون أســباب فقــر األســر العاملــة فــي 

الزراعــة تتخطــى مســألة التعليــم إلــى أســباب أخــرى أكثــر هيكليــة مثــل السياســات الزراعيــة 

والقوانيــن( وأن التحّســن فــي مســتوى معيشــة األســر الفقيــرة مرتبــط إلــى حــد مــا بحصــول 

أفرادهــا علــى تعليــم أعلــى)16(.

• السياسة

تتولــى الدولــة جــودة التعليــم فيمــا يتصــل بالبنــى التحتيــة للمؤسســات التعليميــة والمناهج 

والمــاكات لإلســهام فــي ســوق العمــل وكفالــة وضــع اســتراتيجيات تعّلــم حديثــة تتــم 

ترجمتهــا ببرامــج وأنشــطة تفاعليــة مدمجــة بتكنولوجيــا المعلومــات.
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 • مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تطوير المناهج التعليمية المدرسية والمهنية والجامعية وربط 
مخرجاتها باحتياجات سوق العمل

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

تطوير البنى التحتية للمؤسسات التعليمية في كافة المراحل 
بما يجعلها صديقة للبيئة ومناسبة لذوي االحتياجات الخاصة

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

تضمين المناهج التعليمية برامج وأنشطة تدريبية في المهارات 
وزارتي التربية والتعليم العاليالحياتية

تفعيل إلزامية التعليم وتطوير مهارات القراءة والكتابة )17( 
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الداخلية
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

تحسين جودة التعليم العالي من خال برنامج تطوير القدرات 
وزارة التعليم العالي والبحث العلميللماكات التعليمية

تطوير وسائل التعليم الفّني وربطه بمستويات متقدمة من 
التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

إدخال برامج إرشاد وتوجيه مهني ودعم نفسي-اجتماعي في 
المدارس والمعاهد التقنية

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

16(  استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق 2018-2022. وزارة التخطيط.
ــة  ــم هــو إلزامــي فــي المرحل ــه ينــص علــى أن التعلي 17(  علمــًا أن الدســتور العراقــي فــي المــادة 34 من

ــة. ــة مكافحــة األمي ــة وتكفــل الدول االبتدائي
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• الوضع الراهن

ــًا فــي المجتمعــات المختلفــة.  ــة دورًا أساســيًا وتنويري ــة والفني تلعــب المشــروعات الثقافي

ــراث  ــادات ســكانه وتقاليدهــم كمــا أنهــا تجّســد ت ــد وع ــة للبل ــة الثقافي وهــي تعكــس الهوي

البلــد وحضارتــه وإنجازاتــه وتاريخــه وحاضــره. وتشــكل قــوة اقتصاديــة ذات أهميــة بمــا توّفــره 

مــن فــرص عمــل ومــا تســهم بــه فــي إجمالــي الدخــل القومــي.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الفنــان ضــرورة وجوديــة للمشــروع الثقافــي، إذا ال يوجــد 

ــه يســهم فــي صناعــات أخــرى مثــل صناعــة  ــان. عــدا عــن أن مشــروع ثقافــي مــن دون الفن

ــم  ــر الرســائل المختلفــة، والتصمي ــوي عب ــر الترب اإلعــام واإلعــان والتســويق، كمــا والتأثي

ــه. ــى أنواع ــي عل الفن

وتشــمل المشــاريع/ الصناعــات الثقافيــة )علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر(، صناعــة 

الكتابــي  والنشــر  أنواعهــا،  علــى  المشــهدية  والفنــون  والتلفزيــون  والمســرح  الســينما 

والرســم والنحــت والتجهيــز والتســجيات الصوتيــة والفنــون الغنائيــة والرقــص والحــرف 

اليدويــة، ... الــخ.

مــن ناحيــة أخــرى، تلعــب الثقافــة والفنــون دورًا أساســيًا فــي تفريــغ الطاقــات الســلبية 

وتوجيــه الطاقــات اإلنســانية نحــو مشــاريع جماليــة، كمــا أنهــا تســهم فــي معالجــة آثــار 

ــة فــي نفــوس النــاس، وخاصــة  الجــروح النفســية التــي تتركهــا الحــروب واألحــداث اإلرهابي

لــدى األطفــال والفتيــان والفتيــات.

وفــي العــراق، وحســب نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019، تبّيــن 

أنــه »لــم يســبق ل)98%( مــن الشــباب دخــول المســرح، و)96%( منهــم دخــول الســينما، 

ــة  ــإن شــباب غالبي ــل ف ــف. وبالمث ــان مــن )100%( بالنســبة لشــباب الري والنســبتان قريبت

المحافظــات لــم يحصلــوا علــى فرصــة دخــول المســرح أو الســينما.

ــادون المســرح )2%( والســينما )7%( بينمــا ال تصــل هــذه  ــن يرت ــداد نســبة الذي فــي بغ

النســبة الــى )1%( فــي بعــض المحافظــات األخــرى.« وقــد تمــت مطابقــة هــذه النســبة مــع 

نتائــج المســار التشــاوري، حيــث تــم الحصــول علــى نفــس النســب.
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• السياسة

تتولــى الدولــة دعــم البرامــج الثقافيــة والفنيــة، التــي يقــوم بهــا الشــباب، علــى أنواعهــا، بمــا 

ــة المعاصــرة، وتضمــن وصــول العامليــن فــي مجــال الثقافــة والفــن لمصــادر  فيهــا التراثي

الدعــم والمــوارد علــى أنواعهــا، وتحمــي حقوقهــم الفكريــة وانتاجهــم اإلبداعــي وحريتهــم 

فــي التفكيــر واإلبــداع والنشــر دون أي تمييــز.

 • مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تفعيل مواد الرسم والموسيقى والمسرح والتصميم الفني في 
وزارتي التربية والتعليم العاليالمناهج التعليمية

تأسيس الصندوق الوطني لدعم الثقافة والفنون والذي يوفر 
الدعم التقني والمالي والمادي للصناعات الفنية والمشاريع 

الثقافية لدى الشباب

مجلس الوزراء
وزارة الشباب والرياضة

تجهيز وتطوير وإصاح )حيث يجب( ومسارح ومنتديات الشباب 
والمسارح المدرسية والجامعية في كل مناطق العراق وتخصيص 

ميزانية سنوية لصيانتها وتجهيزها

وزارة المالية
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الشباب والرياضة

تقوم مراكز الشباب بتنظيم المناسبات الفنية والثقافية المختلفة 
وتدعم اإلنتاج الثقافي والفني وتأهيلها فنيًا وماديًا وبشريًا بما 

يؤهلها للقيام بذلك.
وزارة الشباب والرياضة

تدعم الحكومة اإلنتاج الثقافي والفني المعّزز لقيم المواطنية 
والحقوق والحريات، كما وثقافة العراق التعددية والمتنوعة وتراثه 

الحضاري.

مجلس الوزراء
وزارة الشباب والرياضة
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• الوضع الراهن

» ُتعــد المشــاركة السياســية أحــد الشــروط األساســية للديمقراطيــة، وبهــا يتحقــق قيــام 

الســلطة الدســتورية التشــريعية. ومــن أهــم مظاهــر المشــاركة االقتراع االنتخابــي. وينطوي 

مفهــوم المشــاركة السياســية عمومــًا علــى أنشــطة مختلفــة يقــوم بهــا المواطنــون تمكنهم 

مــن التأثيــر فــي عمــل المنظومــة السياســية، والتــي تقتــرن بمفهــوم المواطنــة. ويمــارس 

المواطنــون فــي األنظمــة الديمقراطيــة عــددًا مــن األنشــطة التــي تحقــق لهــم المشــاركة 

التظاهــر  التنظيميــة،  األنشــطة  الضغــط،  جماعــات  فــي  االنخــراط  االنتخابــات،  ومنهــا: 

والتواصــل مــع المســؤولين)18(.«

ولقــد أظهــر المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب 2019 وجــود تبايــن فــي فهــم الشــباب 

للمواطنــة والمشــاركة. »إذ يــرى إن )24%( مــن الشــباب والشــابات بعمــر  )18 ــــ 30( ســنة 

إنهــا االنتمــاء والــوالء للوطــن، فــي حيــن يــرى )21%( منهــم إنهــا االلتــزام بتطبيــق القانــون، 

ويفهمهــا )14%( منهــم إنهــا المشــاركة فــي االنتخابــات، )12%( يــرى أنهــا المشــاركة 

فــي الدفــاع عــن الوطــن، و)11%( يــرون فيهــا تمتعــًا بالجنســية الوطنيــة و)9%( يرونهــا فــي 

الحفــاظ علــى الســلم األهلــي.«

الحقــوق  ارتباطــًا وثيقــًا بمفهــوم  المواطنيــة  السياســية والممارســة  المشــاركة  وترتبــط 

والواجبــات، مــن ناحيــة، وباألمــن واألمــان والمســاواة أمــا القانــون، مــن ناحيــة أخــرى.

وال يمكــن تصــور حصــول تقــدم ملمــوس وجــّدي فــي العمليــة التنمويــة مــن دون تحقيــق 

شــروط المواطنــة األساســية هــذه، وأولهــا المشــاركة فــي القــرارات، والمســاواة أمــام 

القانــون، وإحقــاق الحقــوق وحمايتهــا مــن دون تمييــز. إذ ينظــر مفهــوم التنميــة البشــرية إلــى 

ــة والثقافيــة  ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــن فــي العملي ــاس بوصفهــم مشــاركين فاعلي الن

والسياســية التــي تؤثــر فــي حياتهــم، وليســوا مجــرد مســتفيدين يتلقــون النتائــج.

والمواطنــة هــي كلمــة مســتحدثة فــي اللغــة العربيــة. وقــد اختارهــا المعربــون للتعبيــر عــن 

كلمــة politeia اليونانيــة، citoyennete الفرنســية وcitzenchip االنكليزيــة وكمــا نــرى، 

فإنــه حتــى االســم يوجــد بصيــغ مختلفــة باللغــة العربيــة )مواطنــة أو مواطنيــة( وهــذا يرجــع 

أساســًا علــى أن االســم أصــًا غيــر موجــود فــي اللغــة العربيــة كمفهــوم. 
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وهــي تشــكل انتقــااًل مــن مبــدأ الشــخص – الرعيــة التابــع والمنفــذ والمطيــع الــى االنســان 

المواطــن المشــارك والمســاهم فــي صنــع الحيــاة المجتمعيــة بــكل مســتوياتها، السياســية 

والتربويــة واالقتصاديــة، ... الــخ..

ويشــكل مفهــوم المواطنــة االنتقــال مــن الحــق اإللهــي الــى حــق المواطــن ومــن المنظومــة 

السياســية القائمــة علــى األقــوى الــى منظومــة تعتمــد االختيــار الحــر ومبــدأ الحقــوق، 

واالنتمــاء المشــترك لمجتمــع مدنــي.

ويقــف الفــرد أمــام الدولــة كمواطــن قبــل كونــه أي شــيء آخــر. وعضويتــه فــي الدولــة ال 

ــة. ــة، وال غيرهــا مــن االنتمــاءات األخــرى الممكن فــي الطائفــة وال فــي العشــيرة أو العائل

ــة. والمواطــن  ــن الدول ــه وبي ــة بين ــّدد العاقــة المتبادل ــذي يح ــي ال وهــي األســاس القانون

فــرد، وهــذا الفــرد هــو ذات قانونيــة تحمــل حقوقــًا وعليهــا واجبــات. فــي إطــار ذلــك يتســاوى 

كل فــرد مــع األفــراد اآلخريــن، فكلهــم مواطنــون متســاوون مــن حيــث وضعيتهــم القانونيــة 

أمــام الدولــة.

وهناك شرطان لتطبيق مبدأ المواطنية:

زوال مظاهــر حكــم الفــرد أو القّلــة من الناس واعتبار أن الشــعب هو مصدر الســلطات وفق 

شــرعية أو دســتور ديمقراطــي ومــن خــال ضمانــات احتــرام مبادئــه وآلياتــه الديمقراطيــة 

عرفًا وممارســة.

اعتبــار جميــع الســكان متســاوين أمــام القانــون فــي الحقــوق والواجبــات وبالتالــي أن يتمتــع 

كل مواطــن بالحــق فــي المشــاركة السياســية الفعالــة وتولــي المناصــب العامة.

وقــد عّبــر الشــباب خــال المســار التشــاوري، عــن تحديــات أساســية تواجــه المواطنــة، منهــا 

غيــاب الممارســة الديمقراطيــة والتــداول الحقيقــي والــدوري للســلطة والمشــاركة الحقيقيــة 

18( التقرير التحليلي للمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق 2019  
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فــي القــرارات التــي تمــس حياتهــم، وتفشــي الزبائنيــة السياســية والتوظيفات على أســاس 

الــوالءات واالنتمــاءات أكثــر منــه علــى أســاس الكفــاءات واألهليــة. تفشــي أشــكال التمييــز 

علــى أســاس طائفــي وعشــائري، وعــدم المســاواة أمــام القانــون )فــي التطبيق (.

• السياسة

تتولــى الدولــة توســيع مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة العامــة وتأميــن الحمايــة لهــم فــي 

ممارســتهم لحرياتهــم الخاصــة والعامــة والتــي يكفلهــا الدســتور والمعاهــدات الدوليــة، 

وبمــا يحقــق ممارســتهم الكاملــة لحقوقهــم األساســية. وتكفــل الدولــة آليــات مؤسســاتية 

لمشــاركة الشــباب بالقــرارات التــي تمــس حياتهــم فــي جميــع المجــاالت، وتعمــل علــى إلغــاء 

ــز فــي القوانيــن وفــي الممارســات. كل أشــكال التميي
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تحفيزاالنتماء المواطني في المناهج التعليمية ومراكز الشباب 
وفي مختلف وسائل اإلعام الرسمية والخاصة

مجلس الوزراء
وزارتي التربية والتعليم العالي

شبكة اإلعام العراقي 
وزارة الشباب والرياضة

تقوم الوزارات المختلفة والقوى األمنية بتنفيذ القوانين واتخاذ 
اإلجراءات التي تحمي الشباب في ممارسة حرياتهم الخاصة 

والعامة

وزارة الداخلية
وزارة الدفاع

القوى األمنية والعسكرية

تنفيذ لقاءات استشارية مع الشباب على أن تكون دورية، وملزمة 
للسلطات المحلية على مستوى المحافظات. )نصف سنوية(

مجلس الوزراء
وزارة الشباب والرياضة

تنفيذ برامج وطنية وعلى مستوى المحافظات تتبنى ثقافة 
االختاف وتقبله وتدرب على الحوار وتنشره وسط الشباب من 

مختلف االنتماءات 

وزارة الشباب والرياضة
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
صندوق األمم المتحدة للسكان

منظمة اليونيسف
المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية

تفعيل أدوات ضمان حقوق الفتيات وحرياتهن في التعليم والعمل 
والحياة الخاصة والعامة عبر القوانين واإلجراءات الحكومية والبرامج 
التعليمية واألنشطة الاصفية وقوانين العمل وقوانين األحوال 

الشخصية

مجلس النواب
مجلس الوزراء

تنفيذ برامج وطنية وعلى مستوى المحافظات تدرب على ثقافة 
السام وحل النزاعات بالطرق السلمية

وزارة الشباب والرياضة
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية
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• الوضع الراهن

يعــد العمــل التطوعــي واحــدا مــن أهــم مؤشــرات المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة للشــباب 

وهــو كل جهــد يبذلــه المتطــوع بهــدف خدمــة المجتمــع العــام دون ربــح .

وقــد أوضحــت االســتراتيجية الوطنيــة لتطــوع الشــباب أن للعمــل التطوعــي فوائــد وعوائــد 

ايجابيــة للشــباب أنفســهم فهــو يســهم في »اكتســابهم مهــارات حياتيــة يحتاجونها للحصول 

الجماعــي وحــل المشــكات والتخطيــط واإلدارة  القيــادة والعمــل  علــى عمــل كمهــارات 

والتفكيــر اإلبداعــي والتواصــل والتفــاوض ، وغيرهــا .. ويتكــون إطــار عمــل الســتراتيجية 

مــن غايتيــن ركــزت األولــى علــى تحســين وزيــادة فــرص العمــل التطوعــي كمــا ونوعــا بمــا 

يســهم فــي النمــو الشــخصي واالجتماعــي للشــباب ويزيــد مــن فعاليــة مشــاركتهم فــي 

المجتمــع فيمــا ســعت الغايــة الثانيــة إلــى زيــادة إشــراك الشــباب إناثــا وذكــورا فــي العمــل 

التطوعــي)19(.

إذ تشــير اإلحصــاءات إلــى أن نســبة الشــباب المتطوعيــن بالعمــل االجتماعــي ال زالــت 

منخفضــة ) 6.7 % ( مــن الشــباب شــاركوا فــي األعمــال التطوعيــة )6.5%( مــن الذكــور 

ــام 2017،)40( نشــاط  ــاث)20(. وقــد نفــذت وزارة الشــباب والرياضــة ع و)6.9%( مــن اإلن

تطوعــي اســتهدف )5605( مــن الشــباب )3655( ذكــور و)1950( مــن اإلنــاث.

والفنيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  المجــاالت  التطوعيــة مختلــف  المبــادرات  هــذه  تضمنــت 

ــر الحكوميــة والتــي تقــدم مختلــف  والعلمية.وتشــير اإلحصــاءات إلــى تزايــد المنظمــات غي

األنشــطة المدنيــة والتطوعيــة فقــد بلــغ العــدد االجمالــي لهــا )3094( منهــا )478(معنيــة 

باالغاثــة وتقديــم المســاعدات اإلنســانية )315( مختصــة بحقــوق اإلنســان و)110( منظمــات 

شــبابية و)191( مختصــة بشــؤون المــرأة و)210( معنيــة باألطفــال واأليتــام)21(. 

ويــدرك القائمــون علــى التخطيــط الشــبابي والرياضــي اهميــة العمــل التطوعــي فــي 

ــة المســتدامة للمجتمــع ،فقــد وضعــت الخطــة الخمســية لقطاعــي  ــق أهــداف التنمي تحقي

الشــباب والرياضــة فــي احــد محاورهــا التســعة محــور العمــل التطوعــي  تضمــن أربــع  برامــج 

مهمــة لتحقيــق مشــاركة الشــباب فــي األعمــال التطوعيــة ،وإعــداد قــادة للعمــل التطوعــي 

ــة مهــارات العامليــن فــي هــذه الفــرق)22(. ــة ، وتنمي ،وتأســيس الفــرق التطوعي
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وتظهــر نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب 2019 ان نســبة 12% مــن الشــباب 

والشــابات بعمــر )15-30( ســنة يشــاركون فــي االعمــال التطوعيــة وهــذه النســبة ترتفــع 

ــر مشــاركة مــن  ــل 12% فــي الحضــر فضــا ان الشــباب اكث ــى 14% مقاب ــف ال فــي الري

الشــابات 18% مقابــل 7%، كمــا أظهــرت النتائــج ارتفــاع المشــاركة فــي االعمــال التطوعيــة 

حســب المســتوى التعليمــي مــن 7% لامييــن الــى 28% بالنســبة للذيــن لديهــم شــهادة 

عليــا«)23(.

• السياسة

تكفــل الدولــة  وضــع سياســة وطنيــة للعمــل التطوعــي  قائمــة علــى تشــريع قانــون  العمــل 

التطوعــي وتأســيس وكالــة وطنيــة لــه ,وتطويــر خطــط وبرامــج تهــدف الــى  تنويــع  وزيــادة 

ــوالء  ــى مســتوى مــن االنتمــاء وال ــق اعل ــن لتحقي ــداد المتطوعي ــادة اع فــرص التطــوع  وزي

الوطنــي والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة ونشــر ثقافــة التطــوع والمبــادرة بيــن الشــباب 

بهــدف  تعزيــز روح المواطنــة  وبنــاء الســلم المجتمعــي,  وتمكينهــم مــن المهــارات الحياتيــة 

التــي تســاعدهم فــي انمــاء حياتهــم الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

19(  الســتراتيجية الوطنيــة لتطــوع الشــباب ، وزارة الشــباب والرياضــة ، ،دار الكتــب والوثائــق بغــداد ، 2018، 
ص 8-5 .

20(  التقرير الوطني للتنمية البشرية 2014... مصدر سابق ، ص114-113.
21(  المجموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، مصدر سابق، ص 826.

ــب  22(  الخطــة الخمســية لقطاعــي الشــباب والرياضــة2018-2022 ، وزارة الشــباب والرياضــة ، ،دار الكت
والوثائــق بغــداد ،2018، ص 90-86 .

23(  التقرير التحليلي لمسح الفتوة والشباب 2019، وزارة الشباب والرياضة، ص26 -27.
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

مجلس النواباطار قانوني للعمل التطوعي
االمانة العامة لمجلس الوزاراء

كافة وزارات الدولة تطوير هياكل العمل التطوعي 

وزارة الشباب والمحافظاتادلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي

تفعيل العمل التطوعي ضمن االنشطة الاصفية في المؤسسات 
التعليمية

وزارة التربية
وزارة التعليم العالي 

دعم  البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بالعمل التطوعي
 وزارة التعليم العالي 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
وزارة الشباب والرياضة 

زيادة دعم  منظمات وفرق  العمل التطوعي

االمانة العامة لمجلس الوزراء \ دائرة المنظمات وزارة 
الشباب والرياضة

الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة

تطوير ماكات العمل التطوعي

استخدام تكنولوجيا المعلومات  لتنسيق العمل التطوعي وجمع 
بيانات االعمال التطوعية واميازاتها واعداد وفئات  المتطوعين  

تشجيع منظمات المجتمع المدني على تشكيل فرق تطوعية  
وواشراكهم في الفرص التطوعية

 شبكة االعام العراقياطاق برنامج ترويج وطني مستدام لاعمال التطوعية
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  الحكومات المحلية للمحافظاتانشاء مراكز تطوع في بغداد والمحافظات

اعتماد  تقديم الخدمات االجتماعية التطوعية وسيلة اصاحية بديلة 
 مجلس القضاء االعلىللعقوبات الجزائية في قانون العقوبات العراقي
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• الوضع الراهن

»مــا تــزال منظومــة العاقــات العائليــة ُتمــارس دورًا محوريــًا فــي تحريــك المجتمــع العراقــي، 

فضــًا عــن أن العائلــة كبيــرة الحجــم تتخــذ العديــد مــن القــرارات الحاســمة بشــأن أبنائهــا، 

لــذا يصعــب علــى الفــرد أن يعيــش مســتقًا عــن عائلتــه، ليــس بســبب التقاليــد االجتماعيــة 

ــى أن وصــول الشــباب  ــادل بينهمــا عل فحســب، وإنمــا بســبب االعتمــاد االقتصــادي المتب

ــة المراهقــة بمــا تفرضــه  ــي اكتمــال نمــوه الجنســي وانتهــاء مرحل ــة النضــج تعن ــى مرحل إل

مــن صراعــات ومشــكات ونــزوات، فيتحقــق لــه االســتقرار ويميــل إلــى تحمــل المســؤولية، 

ويســعى للتفكيــر الجــاد فــي مســتقبله، ســواء مــن حيــث العمــل أو الــزواج، فيمــا تتغيــر نظرة 

األســرة للشــاب كونــه أصبــح أجــدر لتحمــل المســؤولية، ويبــدأ الشــباب فــي ممارســة حقهــم 

فــي اتخــاذ القــرارات التــي تمــس حياتهــم وحيــاة أســرهم بشــكل مســتقل عــن األبويــن أو 

بقيــة أعضــاء األســرة عمومــًا)24(.«

وبمــا يخــص وضــع الــزواج لــدى الشــباب، بّينت نتائج المســح ارتفاع نســبة الشــباب والشــابات 

المتزوجيــن مــع ارتفــاع العمــر إذ ترتفــع نســبة المتزوجيــن منهــم الــى حوالــي )31%( للفئــة 

ــى )25 ــــ 30(  ــة األعل ــة العمري ــد الفئ ــى )66%( عن ــة )19 ــــ 24( ســنة، وتصــل ال العمري

ســنة، أي إن ثلثــي األفــراد يتزوجــون فــي عمــر الشــباب مــا بيــن )19 ــــ 30( ســنة وبشــكل 

عــام نجــد أن خمــس الشــباب بعمــر )15 ــــ 24( ســنة متزوجــون وترتفــع نســبة زواج الشــباب

في المحافظات ذات الطابع الريفي أو الديني

وتشــير البيانــات)25( إلــى أن عــددًا متزايــدًا مــن الشــباب يؤخــرون زواجهــم، فقــد بّيــن )%68( 

مــن الشــباب والشــابات بعمــر )19-24( ســنة أنهــم عيــر متزوجيــن.

ويعتقــد الذكــور بعمــر )15-30( ســنة والمتزوجيــن دون ســن )15( ســنة أن العمــر المناســب 

ــاث بعمــر )15-30( ســنة  ــزواج الذكــور هــو )23( ســنة فــي المتوســط، بينمــا تعتقــد اإلن ل

والمتزوجــات دون ســن )15( ســنة أن العمــر المناســب لــزواج الذكــور هــو )24( ســنة فــي 

المتوســط.

مــن ناحيــة أخــرى، تعتقــد اإلنــاث بعمــر )15-30( ســنة والمتزوجــات دون ســن )15( ســنة 

ــات  ــر المبحوث ــاث هــو )21( ســنة فــي المتوســط، إال أن أكث ــزواج اإلن أن العمــر المناســب ل

)54%( يعتقــدن أن العمــر المناســب للــزواج هــو )18-20( ســنة فأكثــر. مــع ذلــك، نجــد أن 

)34%( مــن اإلنــاث المتزوجــات أو الاتــي ســبق لهــن الــزواج بعمــر )10-30( ســنة قــد 

تزوجــن بعمــر )18-20( ســنة وأن )33%( منهــن قــد تزوجــن بعمــر )15-17( ســنة، األمــر 

ــذي يشــير إلــى تفضيــل األســر التزويــج المبكــر لبناتهــن. ال
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وقــد بينــت الدراســة أن زيــادة العمــر المتوســط عنــد الــزواج ترتبــط طرديــًا بالتعليــم، إذ يزيــد 

مــع زيــادة المســتوى العلمــي للمبحوثيــن والمبحوثــات.

وبحســب االحصائيــات الرســمية الصــادرة مــن مجلــس القضــاء االعلــى فــأن نســبة الطــاق 

فــي العــراق فــي النصــف االول مــن ســنة 2019 بلغــت 33970 يقابلهــا 149459 حالــة 

زواج، فيمــا كانــت عــدد الحــاالت فــي ســنة 2017، حيــث بلغــت 49328 حالــة طــاق يقابلهــا 

262007 حالــة زواج، اال ان حــاالت الطــاق ارتفعــت فــي ســنة 2018 حيــث بلغــت 73569 

حالــة طــاق يقابلهــا 245296 حالــة زواج فــي بغــداد والمحافظــات العراقيــة.

وأضــاف أن » حــاالت الطــاق مــن شــهر كانــون الثانــي إلــى شــهر حزيــران، بلغــت تصديــق 

الطــاق الخارجــي 25004 حالــة يقابلهــا تفريــغ بحكــم قضائــي 8975 حالــة، فيمــا بلغــت 

حالــت عقــود الــزواج 122721 يقابلهــا تصديــق عقــود الــزواج خــارج المحكمــة 26738 حالــة«.

أمــا فيمــا يتعلــق بمشــاركة الشــباب فــي قــرارات أســرهم، فقــد تفاوتــت األرقــام بيــن الذكــور 

واإلنــاث بشــكل كبيــر. إذا بينــت نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019 

أن »نســبة مشــاركة الشــباب الذكــور الفاعلــة هــي )59%( يضــاف إليهــا )30%( مشــاركة 

ــة للشــابات بنســبة )18%( ومشــاركة متوســطة بنســبة  ــل مشــاركة فاعل متوســطة، مقاب

)46%(. فضــًا عــن أن مشــاركة الشــباب الذكــور الفاعلــة فــي الريــف )62%( أعلــى نســبيًا 

ــف أقــل مشــاركة فــي  ممــا هــي فــي الحضــر )57%(. وبالمثــل فــإن الشــابات فــي الري

قــرارات األســرة مقارنــة مــع شــابات الحضــر )13%( فــي الريــف و )20 %( فــي الحضــر)26(«

24(  التقرير التحليلي للمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق 2019 
25(  التقرير التحليلي للمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق 2019

26(  الشكل 48 من التقرير التحليلي للمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق 2019  
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إلــى انخفــاض  التاريخيــة  وفيمــا يتعلــق بعــدد األطفــال وحجــم األســرة، تشــير البيانــات 

ــراد فــي الحضــر و)9.2(  ــام 1993 )7.6( أف ــراد ع ــن )8( أف ــراد األســرة م ــدد أف متوســط ع

أفــراد فــي الريــف)27( الــى )7( أفــراد فــي عــام 2007 )6.6( أفــراد فــي الحضــر و)7.6( 

أفــراد فــي الريــف)28( ثــم الــى )6( أفــراد عــام 2018 )6( أفــراد فــي الحضــر و)7( أفــراد فــي 

الريــف)29(.  ومــن أجــل ضبــط عــدد أفــراد األســرة يســتخدم الزوجــان وســائل منــع الحمــل، إذ 

يتفــق كا الزوجيــن )83%( مــن الشــباب والشــابات علــى اتخــاذ هــذا القــرار)30(. فيمــا نجــد أن 

ــًا لمنــع الحمــل وتنظيــم األســرة. كا الجنســين يســتخدمون وســائل متماثلــة تقريب

وقــد عبــر الشــباب عبــر المســار التشــاوري التشــاركي, عــن معاناتهــم المشــتركة مــن طغيــان 

العــادات والتقاليــد التمييزيــة، خاصــة بمــا يختــص باإلنــاث، وأيضــًا بمــا يختــص بحريــة الشــباب 

بتقريــر أمــور حياتهــم الخاصــة وحتــى العامــة. 

• السياسة

تعمــل الدولــة علــى ضمــان حصــول الشــباب علــى الدعــم والتوجيــه والتوعيــة حــول الحيــاة 

الزوجية وعلى ضمان وصول الشــباب لخدمات صحة األســرة، والصحة اإلنجابية والجنســية، 

والحصــول علــى المشــورة والخدمــات المائمــة مــن جميــع النواحــي البدنيــة والنفســية.
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27(  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة لعام 1993
28(  وزارة التخطيط، وآخرون، المسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة في العراق 2007 

29(  الجهاز المركزي لإلحصاء وآخرون، المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2018
30(  مسح الفتوة والشباب 2019 ، جدول )7 ــ 16(
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

دمج التربية على الصحة اإلنجابية والجنسية في المناهج 
التعليمية

وزارتي التربية والتعليم العالي
صندوق األمم المتحدة للسكان

إدخال أنشطة التربية على الصحة اإلنجابية والجنسية في 
خطط عمل منتديات الشباب 

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بما فيها منظمات 
األمم المتحدة ذات العاقة

استحداث أقسام خاصة بالمشورة للشباب في المراكز 
الصحية الحكومية في مختلف المحافظات.

مجلس الوزراء
وزارة الصحة

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
وزارة الشباب والرياضة

المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بما فيها منظمات 
األمم المتحدة ذات العاقة

استحداث أقسام خاصة بالمشورة االجتماعية والنفسية 
للشباب في منتديات الشباب في جميع المحافظات

مجلس الوزراء
وزارة الشباب والرياضة

المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بما فيها منظمات 
األمم المتحدة ذات العاقة
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• الوضع الراهن

لقــد تطــورت الحركــة الرياضيــة كثيــرًا عمــا كانــت عليــه فــي األلفيــة الثانيــة، وتنامــى دورهــا 

وأصبحــت تخــدم مجــاالت حياتيــة متنوعــة. وإيمانــًا مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بهــذا 

الــدور، تــم تخصيــص العــام 2005 ليكــون »الســنة الدوليــة للرياضــة والتنميــة البدنيــة« 

بوصفهــا وســيلة لتعزيــز التعليــم والصحــة والتنميــة والســام. وقــد دعــت الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة الحكومــات كافــة إلــى تنظيــم أنشــطة تؤكــد مــن خالهــا التزامهــا وإدراج 

الرياضــة والتربيــة البدنيــة كأداة تســهم فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دوليًا، 

بمــا فيهــا األهــداف الــواردة فــي إعــان األمــم المتحــدة بشــأن األلفيــة، واألهــداف األوســع 

التنميــة  البدنيــة فــي  الرياضــة والتربيــة  نطاقــًا للتنميــة والســام. واالعتــراف بإســهام 

ــاكل األساســية للرياضــة وإصاحهــا)31(.  ــة وتشــجيع إقامــة الهي االقتصاديــة واالجتماعي

الشــباب  لجنــة  بالتعــاون مــع  الشــباب والرياضــة،  بذلــت وزارة  الوطنــي،  علــى الصعيــد 

والرياضــة البرلمانيــة، والشــركاء الدولييــن والمحلييــن، جهــودًا اســتثنائية فــي ظــل ظــروف 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة غيــر مســتقرة مــن أجــل تطويــر المنشــآت الرياضية وتشــريع 

البيئــة القانونيــة الفاعلــة لتنظيــم الحركــة الرياضيــة فــي عمــوم العــراق.

بلغــت المنتديــات الشــبابية العاملــة لعــام 2018، والتــي تقــدم مختلــف الخدمــات واألنشــطة 

198 منتــدى فيمــا بلــغ عــدد األنشــطة والمبــادرات الرياضيــة لعــام 2017 1866 نشــاط 

ــة الشــباب، الذكــور منهــم 419338 وبلــغ عــدد  وبلــغ عــدد المســتهدفين 436934 مــن فئ

اإلنــاث منهــم 17596. ويعكــس هــذا الفــارق تفــاوت كبيــر جــدًا وجــب التفتيــش عــن أســبابه 

ومعالجتهــا.

أمــا المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019 فقــد بّيــن ضعــف ممارســة 

الرياضــة عامــًة. حيــث تشــير البيانــات أن فقــط 32% مــن الشــباب )عمــر 10-30( و%32 

)مــن العمــر 15-30( يمارســون الرياضــة. 

ــل )54.9% مــن  ــاث( مقاب ــور )5.9% مــن اإلن ــاث والذك ــن اإلن ــدًا بي ــر ج ــاوت كبي ــد تف ويوج

الذكور(.كمــا أن نســبة ارتيــاد الشــباب للمنتديــات واألنديــة الرياضيــة جــاءت منخفضــة )فقــط 

12.5% مــن العمــر 30-10(

محور الشباب والرياضة 8
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والتنميــة  والصحــة  التعليــم  لتعزيــز  وســيلة  بوصفهــا  الرياضــة  العامــة،  الجمعيــة  المتحــدة/  األمــم   )31
  2003/11/17 تاريــخ   ،5/58/A/RES القــرار  والســام. 
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أما العوائق فأمكن تلخيصها باآلتي:

المسافة أو القرب الجغرافي

العــادات والتقاليــد االجتماعيــة والدينيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالفتيــات )58.3% عنــد الفتيات 

مقابــل 4.3% لــدى الذكور(.

أخيــرًا، يكمــن التحــدي األساســي فــي القيــام بتحليــل اســتراتيجي معمــق يســمح باختيــار أي 

نــوع رياضــات يجــب االســتثمار فيــه بنــاًء علــى المعطيــات والمــوارد المتاحــة ونقــاط القــوة 

الحاليــة والمســتقبلية. 

• السياسة

تكفــل الدولــة ممارســة الرياضــة عــن طريق تفعيل المؤسســات الرياضية وتهيئة مســتلزمات 

ممارســتها ووضــع ومراجعــة التشــريعات ذات العاقــة، والعمــل علــى صياغــة اســتراتيجيات 

وبرامــج وأنشــطة وتخصيــص الموازنــات الازمــة لتحقيــق التنميــة الرياضيــة بمــا يســهم 

فــي تعزيــز الصحــة الجســدية والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة وتحقيــق الســلم المجتمعــي 

والرفــاه االقتصــادي .
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تنشيط درس التربية الرياضية وجعله جزء من المنهج التعليمي
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الشباب والرياضة

تنشيط األنشطة الرياضية في منتديات الشباب وجعلها جزء من 
خطة العمل السنوية وتخصيص موازنة خاصة بها

وزارة الشباب والرياضة
المحافظات

تأهيل المرفقات الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات 
والمنتديات الشبابية التابعة للدولة

مجلس الوزراء
وزارة المالية

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة الشباب والرياضة

تأهيل وتدريب مدرسي التربية الرياضية بشكل دوري
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الشباب والرياضة

تفعيل الخطة التنفيذية للخطة الخمسية لوزارة الشباب والرياضة 
)2026-2022( والتي من أهدافها تعزيز الرياضة كمدخل للسلم 

والتنمية واألمن المجتمعي
وزارة الشباب والرياضة

عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع منظمات المجتمع المدني 
المحلية والدولية ومنظمات األمم المتحدة ذات العاقة لدعم 

األنشطة الرياضية تقنيًا وماليًا بما يحقق أهداف األلفية وبوصف 
الرياضة مدخل للسلم والتنمية واألمن المجتمعي

وزارة الشباب والرياضة

القيام بحمات إعامية دورية والتواصل المباشر مع األهالي عبر 
المنتديات الشبابية والمدارس لتشجيعهم على ممارسة الفتيات 

للرياضة

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة الشباب والرياضة
شبكة اإلعام العراقي

اعتبار يوم السادس من نيسان يومًا وطنيًا للرياضة وتنظيم 
ماراثونات وسباقات ومناسبات رياضية مختلفة خاله في عموم 

العراق

مجلس الوزراء
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة الشباب والرياضة
شبكة اإلعام العراقي

المنظمات األهلية ومنظمات األمم المتحدة

دعم اللجنة البارا-أولمبية العراقية ماديًا وماليًا وبشريًا بما يدمج ذوي 
االحتياجات الخاصة رياضيًا

وزارة الشباب والرياضة
اللجنة البارا-أولمبية العراقية

حث منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الرياضة على 
وضع برامج برامج رياضية ضمن مفردات خططها وانشطتها السنوية

وزارة الشباب 
االمانة العامة لمجلس الوزراء
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تشريع قانون الرياضة العام لتنظيم المؤسسات الرياضية ومجمل 
الفعاليات فيها

مجلس النواب 
وزارة الشباب 
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• الوضع الراهن

ُيعــدُّ وقــت الفــراغ والترفيــه حقــًا مــن حقــوق االنســان ومــن حقــوق الطفــل )تتقاطــع الفئــة 

العمريــة المحــدد باتفاقيــة حقــوق الطفــل مــع عمــر الشــباب كونهــا تغطــي الشــريحة العمريــة 

صفــر – 18 ســنة( إذا تنــص المــادة 31 البنــد 1 مــن االتفاقيــة علــى: »تعتــرف الــدول األطــراف 

بحــق الطفــل فــي الراحــة ووقــت الفــراغ، ومزاولــة األلعــاب وأنشــطة االســتجمام المناســبة 

لســنه والمشــاركة بحريــة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــى الفنــون.«

كمــا أوضــح برنامــج العمــل العالمــي للشــباب لســنة 2000 ومــا بعدهــا أن ألنشــطة شــغل 

أوقــات الفــراغ أهميــة فــي اإلعــداد النفســي والذهنــي والبدنــي للشــباب. 

وقــد بّينــت نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019 أن »الشــباب 

والشــابات بعمــر )15 ــــ 30( ســنة أن لديهــم )4( ســاعات فــراغ يوميــًا فــي المتوســط، 

وتتبايــن ســاعات الفــراغ المتاحــة للشــباب مــع ذلــك فقــد َعّبــر )29%( من الشــباب والشــابات 

إن لديهــم مــا بيــن )3 ــــ 4( ســاعات يوميــًا، وقــال  )17%( منهــم إن لديــه مــا بيــن )5 ــــ 6( 

ســاعات، وقــال )9%( منهــم أنــه ال يوجــد وقــت فــراغ متــاح لهــم، فيمــا قــال )15%( منهــم 

إن لديهــم مــا بيــن ســاعة الــى اثنتيــن فقــط يوميــًا، وقــال )6%( منهــم إن لديــه 9 ســاعات 

فأكثــر يوميــًا، وأخيــرًا قــال )5%( منهــم إن لديــه مــا بيــن )7 ــــ 8( ســاعات.«

أمــا كيــف يمضــي الشــباب وقــت فراغهــم، فقــد بينــت نتائــج المســح أيضــًا أن »الشــباب 

والشــابات بعمــر )15 ــــ 30( ســنة الذيــن لديهــم أوقــات فــراغ فــي اليــوم يقضــون تلــك 

األوقــات فــي أنشــطة مختلفــة علــى الترتيــب اآلتــي: 

• النشاط األول: هو مشاهدة برامج التلفاز )%25(. 

• النشاط الثاني: َتصفح اإلنترنت إذ يقضي )20%( منهم في هذا النشاط.

• النشاط الثالث: االسترخاء وأخذ قيلولة )%19(. 

• النشاط الرابع: الخروج مع األصدقاء والقيام ببعض النشاطات االجتماعية )%13(. 

• النشاط الخامس: أداء التمارين الرياضية )%8(.

• النشاط السادس: القراءة )%3( 

علمًا أن 71% منهم يقرأون عبر االنترنت وليس ورقيًا 

كمــا يبلــغ ُمعــّدل وقــت ممارســة األلعــاب اإللكترونيــة بالنســبة للشــباب والشــابات الذيــن 

ــًا فــي عمــوم العــراق. يمارســونها ســاعتين يومي

محور الشباب والترفيه ووقت الفراغ 9
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أمــا فيمــا يخــص اهتمامــات الشــباب فقــد أتــت كاآلتــي: »َيهتــم الشــباب بعمــر )15 ــــ 30( 

ســنة بأنشــطة متنوعــة عــدا الدراســة والعمــل فــي مقدمتهــا االهتمــام بصحتهــم الشــخصية 

)37%(، والدراســة )34%(، ورعايــة األســرة أو األوالد بالنســبة للمتزوجيــن )30%(، يليهــا 

االهتمــام بالمظهــر الخارجــي )28%(، والعمــل )24%(، واإلبحــار فــي اإلنترنــت واســتخدام 

وممارســة   ،)%6( الدينيــة  باألمــور  واالهتمــام   ،)%13( االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

الهوايــات الشــخصية )5%( وإقامــة عاقــات مــع الجنــس األخــر )4%(. فيمــا صــرح )%4( 

منهــم بأنــه ليــس لديــه أيــة اهتمامــات.

وبلغــت نســبة الذيــن يســتخدمون االنترنــت كوســيلة للترفيــه 59% )عمــر 10-30( أمــا 

ــة. المنتديــات التعليميــة علــى االنترنــت فحصلــت علــى نســبة 39% وهــي نســبة معقول

مقابــل ذلــك، أتــت نتيجة معدل مشــاركة الشــباب في األنشــطة الاصفيــة منخفضة )%15( 

فقــط. وتراوحــت األســباب بيــن عــدم اهتمــام الشــباب وبيــن عــدم اهتمــام المؤسســات 

نفســها!

وحتــى بالنســبة ألولئــك الذيــن يمارســون األنشــطة الاصفيــة، فأنهــم فــي الغالــب يركــزون 

علــى األنشــطة الرياضيــة التــي تنحصــر فــي ألعــاب كــرة القــدم بشــكل رئيــس والســلة 

والطائــرة. وهــذا يجعــل هــذه األنشــطة رياضيــة الطابــع علــى األغلــب أكثــر منهــا أنشــطة ذات 

أهــداف أخــرى مثــل المهــارات الحياتيــة أو المهــارات المهنيــة أو األنشــطة المتعلقــة بالفنــون 

والثقافــة وغيرهــا.

كمــا عّبــر أكثــر مــن نصــف الشــباب الذيــن تــم اســتطاع رأيهــم فــي المســح )51%( ومعظــم 

الــذي تمــت مقابلتهــم خــال المســار التشــاوري التشــاركي، بعــدم رضاهــم عــن جــودة 

المرافــق المدرســية ومائمتهــا لألنشــطة الاصفيــة.

عــدم رضــى معظــم  عــن  التشــاركي  التشــاوري  المســار  نتائــج  بينــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

المشــاركين عــن مراكــز الشــباب بشــكل عــام. وتراوحــت األســباب األساســية بيــن عــدم تلبيــة 

هــذه المراكــز الهتمامــات الشــباب )وهــي بمعظمهــا متمحــورة حــول تعزيــز قدراتهــم المهنية 

المســاعدة فــي الدخــول لســوق العمــل أو تحســين قدراتهــم المهنيــة( وعائــق العــادات 

والتقاليــد، خاصــة بالنســبة للفتيــات، وعائــق وجــود نظــرة ســلبية عــن هــذه المراكــز بكونهــا 
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ــد  ــج لتؤك ــت هــذه النتائ ــرى. وقــد أت ــة دون األخ ــة أو طائفي مرتبطــة بجهــة سياســية أو عرقي

نتائــج المســخ الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019 التــي بينــت أن متوســط نســبة 

ــة 10-30( ال تتجــاوز 5% فــي عمــوم  ــة العمري ــن الشــباب )الفئ ــز بي ــادون هــذه المراك مــن يرت

العــراق، وفقــط 39% منهــم يعتقــدون أنهــا تعمــل لمصلحــة الشــباب و25% منهــم يــرون 

أنهــا تعمــل للمصالــح الشــخصية للقائميــن عليهــا، فــي حيــن أن 21% منهــم يعتقــدون أنهــا 

ــزاب السياســية)32(. واجهــة لألح

• السياسة

تتكفــل الدولــة إقامــة المنشــآت الشــبابية والرياضيــة والمراكــز الثقافيــة والمكتبــات العامــة 

وأماكــن الترفيــه وتأهيــل مــا هــو موجــود منهــا بمــا يســهم فــي تفعيل مشــاركة الشــباب في 

ــة قدراتهــم وتحســين  ــة وتنمي ــة والمجتمعي ــة والفني ــة والرياضي ممارســة األنشــطة الثقافي

وصولهــم للخدمــات المختلفــة الخاصــة بهــم.

32(    للمزيــد مــن التفاصيــل حــول نســبة االرتيــاد لمراكــز الشــباب وأســباب عــدم االرتيــاد راجــع األشــكال 75، 
76، و77 مــن التقريــر التحليلــي للمســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019.
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تأهيل وتطوير وزيادة عدد المنتديات الشباب في جميع العراق، 
بشريًا وماديًا وماليًا، بما يجعلها قادرة على تقديم الخدمات 
الثقافية والفنية والمجتمعية والرياضية والمهنية والتربوية.

مجلس الوزراء
وزارة المالية

وزارة الشباب والرياضة

تأهيل الكوادر البشرية المدرسية وتطوير قدراتها بما يؤهلها 
لتخطيط وتنفيذ أنشطة ال صفية ترفيهية في المدارس الحكومية 

وزارتي التربية والتعليم العالي
وزارة الشباب والرياضة

تنظيم مخيمات عمل تطوعية سنويًا في جميع أنحاء العراق تعزز 
انتماء الشباب العراقي لموروثهم الثقافي وتنمي قدراتهم 

ومهاراتهم الحياتية 

وزارة الشباب والرياضة
وزارتي التربية والتعليم العالي

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

تنفيذ أنشطة ال صفية حول المهارات الحياتية والمهارات المهنية 
المرتبطة بسوق العمل )في نطاقها الجغرافي( من قبل منتديات 

الشباب بالتشارك مع الشباب ومع منظمات المجتمع المدني 
المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 
منظمات األمم المتحدة

تأسيس فريق إداري في المنديات الشبابية يضم شباب ناشطين 
ويكون هذه الفريق مسؤواًل عن تقدير احتياجات واهتمامات 
الشباب في المنطقة الجغرافية الخاصة به وبرمجة األنشطة 

المناسبة لإلجابة على هذه االحتياجات واالهتمامات

وزارة الشباب والرياضة
مراكز الشباب

وضع المنشأت الشبابية والرياضية في متناول المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية 

وزارة الشباب
المحافظات

اصدار تعليمات وطنية العادة النظر لهيكلية منتديات الشباب 
وزارة الشبابلجعلها منتديات جذب جيد للشباب

وضع دراسات معمقة بشأن وضع العزوف عن ارتياد المؤسسات 
وزارة الشبابالشبابية والرياضية 

برنامج اعامي مكثف لحث الشباب على المشاركة في االنشطة 
والبرامج الشبابية والرياضة لشغل اوقات الفراغ

وزارة الشباب 
شبكة االعام العراقي
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• الوضع الراهن

اإلدمــان حالــة َمَرضيــة مــن االعتمــاد النفســي والجســدي علــى مــادة تحتــوي عناصــر مســّكنة 

ــى الشــعور  ــؤدي بالفــرد ال أو منّبهــة، أو علــى ســلوك مــا. ومــن شــأن هــذا االعتمــاد أن ي

برغبــة ملحــة للحصــول علــى المــادة أو ممارســة الســلوك الــذي أدمــن عليــه بأيــة وســيلة.

ويمّيــز االختصاصيــون بيــن إدمــان مــادي وآخــر ســلوكي. وُيقصــد باإلدمــان المــادي بشــكل 

خــاص إدمــان المخــدرات أو الكحــول والمهدئــات، بينمــا يطــال اإلدمــان الســلوكي ممنوعــات 

ومحظــورات أو نشــاطات عاديــة يــؤدي اســتحواذها على شــخص ما ومبالغتــه في االنصراف 

اليهــا، الــى جعــل ســلوكه غيــر مقبــول. بــل مصــدر ضــرر لــه وللمحيطيــن بــه. فــي هذا الســياق 

يمكــن التحــدث عــن إدمــان االنترنــت، أو التســوق، أو العمــل أو الرياضــة أو الطعــام.

غالبــًا مــا تكــون أســباب اإلدمــان ذات منشــأ نفســي واجتماعــي، وأحيانــًا يقتــرن نــوع اإلدمــان 

)المــادي والســلوكي( عنــد شــخص واحــد، أو يكــون أحدهمــا ســببًا للوصــول الــى اآلخــر.

وقــد أوضحــت االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب أن مــن بيــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبًا علــى 

صحــة الشــباب فــي العــراق هــي التدخيــن وتعاطــي المخــدرات. فقــد أشــار )34.3%( مــن 

الشــباب أن التدخيــن مــن المشــاكل الصحيــة األكثــر شــيوعًا التــي يتعرضــون لهــا، فيمــا أشــار 

)11.4%( إلــى مشــاكل المخــدرات والتدخيــن معــًا.

فيمــا أشــار المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019، إلــى أن نســبة الشــباب 

المدخنيــن بلغــت )13%( فــي عمــوم العــراق، وهــي نســبة متدنيــة نوعًا ما مقارنــة بمثياتها 

فــي بلــدان مجــاورة 57.5% مــن الذكــور اللبنانييــن ممــن تبلــغ أعمارهــم 18 ســنة ومــا فــوق 

مدّخنــون، فــي مقابــل 48.4% مــن اإلنــاث المدّخنــات؛ أمــا نســبة المدخنيــن مــن الشــبان 

والشــابات فتصــل الــى 37 بالمئــة؛ أمــا فــي ســوريا تبلــغ النســبة %20(. 

كمــا بّينــت نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019 أيضــًا أن نســبة 

الشــباب المبحوثيــن بعمــر )10-29( مــن الذيــن مارســوا عــادات ســلبية ال تزيــد عــن )%6.8( 

مــن مجمــوع الشــباب المبحوثيــن، وأن غالبيــة مــن يمــارس هــذه العــادات الســلبية هــم مــن 

ــي )91%( مــن  ــاث. وُياحــظ أن حوال ــة ب )0.4%( فقــط مــن اإلن ــور )12.5%( مقارن الذك

هــؤالء مارســوا تدخيــن الســجائر، ويقاربهــا تدخيــن النارجيلــة )31.6%( يلــي ذلــك شــرب 

الكحــول )%5.7(.

محور الشباب واإلدمان 10
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نظــرًا  ذكوريــة  ظاهــرة  هــي  العــراق  فــي  المخــدرات  انتشــار  ظاهــرة  إن  القــول  ويمكــن 

للضغــوط والضوابــط الثقافيــة التــي تحــدد حركــة اإلنــاث فــي إطــار األســرة. إذ أوضــح التقريــر 

النهائــي عــن المخــدرات فــي العــراق الــذي أعلنتــه األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء أن نســبة 

الذكــور المتعاطيــن للمخــدرات بلغــت )97.5%( فيمــا بلغــت نســبة اإلنــاث )2.5%( مــن 

مجمــوع النــزالء والموجوديــن فــي المؤسســات اإلصاحيــة بمحافظــات الدراســة الثــاث. 

كمــا أظهــرت معطيــات الدراســة الميدانيــة أن أكثــر الفئــات العمريــة تعاطيــًا للمخــدرات هــم 

الشــباب مــن الفئــة العمريــة )15-30( وغالبيتهــم مــن المتزوجيــن ومــن مســتويات تعليميــة 

ــرة والعشــوائيات. ــاء الفقي متواضعــة ويســكنون األحي

كما بّينت نتائج المســح الوطني للفتوة والشــباب في العراق 2019 أن من أهم األســباب 

التــي تدفــع الشــباب لتعاطــي المخــدرات والكحــول )حســب آراء الشــباب والشــابات مــن 

الفئــة العمريــة )15-30( هــي كمــا يلــي:

• 39% لمجاراة األقران

• 36% البطالة

• 27% التفكك األسري

• 24% ضعف الرادع القانوني واألخاقي

• 20% الفقر

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن اإلدمــان ال يقتصــر علــى التدخيــن والكحــول والمخــدرات، وإنمــا 

يمتــد لإلدمــان الســلوكي مثــل اإلدمــان علــى االنترنــت والــذي أتــى بمرتبــة ثالثــة بنســبة 

)27.3 %( حســب المســح أعــاه أيضــًا.

• السياسة

تتبنــى الدولــة سياســة واضحــة لحمايــة الشــباب مــن إســاءة اســتعمال المــواد المخــدرة 

والمؤثــرات العقليــة واإلدمــان عليها وإشــراك الشــباب فــي وضع الخطــط والبرامج وتنفيذها 

وتقييمهــا والعمــل علــى اعــادة تأهيــل مــن يســتعملها وتســهيل دمجهــم فــي المجتمــع.
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

إنشاء دليل توجيهي لذوي المدمنين حول كيفية التعامل معهم

وزارة الصحة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 
منظمات األمم المتحدة

إنشاء مراكز تأهيل متخصصة لمختلف أنواع اإلدمان، والتأهيل 
الصحي والنفسي والمجتمعي

وزارة الصحة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وضع برامج توجيهية وتربوية وتثقيفية حول اإلدمان وأنواعه وحول 
المؤثرات العقلية على أنواعها.

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الصحة

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 

منظمات األمم المتحدة

تضمين األنشطة الرياضية واألنشطة الاصفية عناصر تثقيفية حول 
اإلدمان على التدخين والكحول والمخدرات واالنترنت

وزارة الشباب والرياضة
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 

منظمات األمم المتحدة

تخطيط وتنفيذ حمات إعامية دورية حول مخاطر اإلدمان على 
التدخين والكحول والمخدرات واالنترنت

شبكة اإلعام العراقي
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 

منظمات األمم المتحدة

تضمين رسائل تثقيفية حول مخاطر اإلدمان على التدخين والكحول 
والمخدرات واالنترنت وكيفية التعاطي اإليجابي مع المدمنين خال 

طقوس العبادة والمناسبات الدينية لدى كافة الطوائف العراقية

مجلس الوزراء
رئاسة الحكومة

المؤسسات الدينية
شبكة االعام العراقية 

تشديد الرقابة الرسمية على زراعة وتجارة المواد الداخلة في 
الصناعة وأنتاج المواد المخّدرة على أنواعها.

وزارة الداخلية
وزارة الدفاع

وزارة الصناعة
وزارة الزراعة

تفعيل القوانين المتعلقة بتجارة وترويج واستخدام ونقل المواد 
المخدرة

وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
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• الوضع الراهن

أشــار الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى أهميــة ضمــان الحيــاة الصحيــة 

وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع مــن كل األعمــار. وعلــى الرغــم مــن تحقيــق تقــدم كبيــر فــي معــدل 

العمــر المتوقــع عامــًة وانخفــاض نســبة الوفيــات لمــن هــم دون الخمــس ســنوات وانخفــاض 

معــدل الوفيــات النفاســية بنســبة 50% تقريبــًا منــذ العــام 1990؛ وتمكــن 13.6 مليــون 

شــخص مــن الحصــول علــى العــاج المضــاد للفيروســات الرجعيــة بحلــول العــام 2014، غيــر 

أنــه ال تــزال هنــاك أشــكال مــن عــدم المســاواة فــي فــرص الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 

بيــن المناطــق المختلفــة مــن العالــم. إذ ال يــزال أكثــر مــن ســتة ماييــن طفــل يموتــون قبــل 

بلوغهــم ســن الخامســة كل عــام، ونصــف إجمالــي النســاء فــي المناطــق الناميــة فقــط هــن 

الاتــي يتمكــن مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة التــي يحتجــن لهــا)33(.

ــدة،  ــًا بصحــة جي ــة البشــرية أن الشــباب عموم ــر التنمي ــي، أشــار تقري ــد الوطن ــى الصعي عل

)96%( ال يعانــون مــن أمــراض مزمنــة و)99%( يتمتعــون برضــى عــن صحتهــم. وتقتــرب 

هــذه النســب مــن نتائــج المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب فــي العــراق 2019 الــذي أشــار 

أن )91%( مــن الفتيــان والشــباب بعمــر )10-30( يــرون أن وضعهــم الصحــي جيــد.

وقــد أشــارت نتائــج المســح علــى أنــه فقــط )14%( منهــم يعرفــون عــن مــرض الســيان / 

الســفلس ومــرض التهــاب الكبــد الفيروســي نــوع )ب(، وفقــط 8% يعرفــون عــن الزهــري، 

ــى طبيعــة المجتمــع  ــك إل ــوءات التناســلية. وقــد يعــود ذل و )1%( فقــط يعرفــون عــن النت

المحافــظ فــي العــراق بشــكل عــام، فضــًا عــن أن المؤسســات التربويــة والتعليميــة ال 

توّفــر برامــج تثقيفيــة تخــص هــذه الموضوعــات. لــذا نــرى أن مصــادر المعلومــات الرئيســية 

للشــباب حــول هــذه الموضوعــات ترتبــط بدرجــة كبيــرة باإلخــوان واألقــارب واألصدقــاء 

والوالديــن. إذ قــال )51%( مــن الذكــور بعمــر )10-30( والمتزوجيــن دون ســن )15( ســنة، 

مقابــل )28.7%( مــن الفتيــات بعمــر )10-30( والمتزوجــات دون ســن )15(،  بــأن مصــدر 

معلوماتهــم حــول التغييــرات الجســدية التــي تحــدث فــي فتــرة البلــوغ يأتــي مــن اإلخــوان 

واألصدقــاء واألقــارب. وقــال )28%( منهــم أن مصــدر معلوماتهــم هــو الوالديــن مقابــل 

ــول هــذه  ــاش ح ــاط النق ــد ارتب ــة. وكا النســبتين تؤك ــاث مــن نفــس الفئ ــدى اإلن )83%( ل

الموضوعــات فــي حلقــة العاقــات الضيقــة حــول الشــاب أنفســهم.

33(  الهدف الثالث، أهداف التنمية المستدامة، األمم المتحدة.
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الفتيــان والفتيــات،  احتيــاج  إلــى  التشــاركي أشــارت  التشــاوري  المســار  نتائــج  أن  يبقــى 

الشــباب والشــابات إلــى تغطيــة صحيــة مجانيــة وذات نوعيــة يبقــى قائمــًا، كمــا وإلــى 

خدمــات المشــورة والعنايــة ذات الخصوصيــة فيمــا يخــص صحتهــم اإلنجابيــة والجنســية. كمــا 

عّبــر الشــباب عــن حاجتهــم للتغطيــة الصحيــة فــي أماكــن العمــل مــن تأميــن صحــي وتأميــن 

ضــد حــوادث العمــل. 

تجــدر اإلشــارة علــى أن الوصــول لخدمــات الصحــة النفســية والعقليــة مــا زال يشــكل تحديــًا 

أساســيًا للشــباب والشــابات خاصــة فــي ظــل الضغــوط المختلفــة التــي تواجههــم، إن فــي 

ســن المراهقــة أو لــدى بلوغهــم ســوق العمــل.

• السياسة

تتبنــى الدولــة سياســة صحيــة مجتمعيــة شــمولية جســدية ونفســية للفتيــان والفتيــات، مــع 

ــى إشــراك الشــباب فــي برامــج  ــة والجنســية، كمــا تعمــل عل ــة خاصــة للصحــة اإلنجابي عناي

وأنشــطة نشــر المعرفــة الخاصــة بالســلوكيات الصحيــة وصياغــة الرســائل الصحيــة التواصلية 

ونشــرها بيــن أقرانهــم.
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تقوم المدارس بدمج برامج وأنشطة خاصة بالصحة اإلنجابية 
والجنسية للفئة العمرية 12-15 إن في المنهج التعليمي أو في 

األنشطة الاصفية

وزارة التربية في العراق
وزارة الشباب والرياضة

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 
منظمات األمم المتحدة ذات العاقة

تقوم مراكز الشباب بتنظيم وتنفيذ برامج تثقيف صحي دورية، 
تستهدف كافة نواحي الصحة لدى الشباب، الجسدية والنفسية

وزارة الشباب والرياضة
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 

منظمات األمم المتحدة ذات العاقة

وزارة الشباب والرياضةتنظم وسائل اإلعام حمات تثقيف صحي دورية خاصة بالشباب.
شبكة اإلعام العراقي

تخصيص وحدات صحية صديقة للشباب في المراكز الصحية 
الحكومي مجهزة تقنيًا ومؤهلة بشريًا، تقدم خدمات العناية 

الصحية والمشورة للفتيان والفتيات والشباب والشابات بما يراعي 
خصوصيتهم واحتياجاتهم وباستعمال لكافة أدوات التواصل 

المجتمعي )حيث يجب ذلك(

مجلس الوزراء
وزارة المالية في العراق
وزارة الصحة في العراق
وزارة الشباب والرياضة

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 
منظمات األمم المتحدة ذات العاقة

دمج أنشطة خاصة بالحياة الصحية السليمة للشباب في المخيمات 
التطوعية المختلفة، األهلية والرسمية.

وزارة الشباب والرياضة
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 

منظمات األمم المتحدة ذات العاقة

تخصيص أيام صحية وطنية للشباب تتضمن احتفاليات مناطقية 
ومركزية حول قضاياهم الصحية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الصحة في العراق

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بما فيها 
منظمات األمم المتحدة ذات العاقة

تطوير البنى التحتية الصحية والطبية بما يضمن تقديم الخدمات 
ذات الجودة وإتاحتها لجميع المقيمين الشباب في العراق.

مجلس الوزراء
وزارة الصحة في العراق

تبني وزارة الشباب بالتنسيق مع وزارة الصحة لنشر المفاهيم 
الصحية وتضمين ذلك في البرامج واالنشطة السنوية 

وزارة الشباب 
وزارة الصحة 
المحافظات 

توجيه منظمات المجتمع المدني باقامة برامج وانشطة تعنى 
بالصحة الجسدية والنفسية للشباب

االمانة العامة 
منظمات المجتمع المدني

قيام الوزارات والهيئات كافة لتضمين برامج الصحة الجسدية 
والنفسية في برامجها وانشطتها

االمانة العامة 
الوزارات الحكومية والهيئات المحلية 
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• الوضع الراهن

لقــد ضمنــت العهــود والمواثيــق الدوليــة حقــوق األحــداث. والحــدث حســب مــا جــاء فــي 

قواعــد األمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث هــو طفــل أو 

شــخص صغيــر الســن يجــوز بموجــب النظــم القانونيــة مســاءلته عــن جــرم بطريقــة تختلــف 

عــن مســاءلة البالــغ. وقــد رّكــزت هــذه المبــادئ علــى أن تســعى كل دولــة عضــو فــي األمــم 

المتحــدة لتحقيــق رفــاه الحــدث وأســرته وقيامهــا بتهيئــة الظــروف لحيــاة هادفــة فــي الجماعــة 

مــن شــأنها تيســير عمليــة تنميــة شــخصيته بعيــدًا عــن الجريمــة والجنــح واالهتمــام باألســرة 

والمؤسســات التعليميــة لتحقيــق رفــاه الحــدث وتقليــص الحاجــة إلــى التدخــل بموجــب 

ــة الصغــار فــي الســن)34(. ــًا لحماي ــون ويكــون القضــاء عون القان

كمــا ضمنــت هــذه المبــادئ حقــوق الحــدث فــي جميــع مراحــل اإلجــراءات مثــل افتــراض البراءة 

ــة الشــهود واالســتئناف.  ــام ومواجه ــل مح ــزام الصمــت والحــق فــي توكي ــق فــي الت والح

فيمــا أشــار العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أنــه يجــب 

أن يراعــي نظــام الســجون معاملــة المســجونين معاملــة يكــون هدفهــا األساســي إصاحهم 

وإعــادة تأهيلهــم االجتماعــي، ويفصــل المذنبــون األحــداث عــن البالغيــن ويعاملــون معاملــة 

تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانونــي)35(.

والحــدث بحســب قانــون رعايــة األحــداث العراقــي هــو مــن أتــم التاســعة مــن عمــره ولــم يتــم 

الثامنــة عشــر)36(. 

وتشــير األرقــام إلــى أن عــدد مــدارس ودور المحكوميــن والموقوفيــن والمشــردين األحــداث 

بلــغ ثمانــي دور خــال األعــوام  2013-2014. وانخفضــت فــي العاميــن التالييــن 2015 

و2016 إلــى ســبع دور، وبقــي العــدد دون المخطــط المطلــوب وهــو 12 دارًا. وبلــغ عــدد 

األحــداث المحكوميــن فيهــا 671 جدثــًا عــام 2015 منهــم 627 ذكــور و44 إنــاث)37(. فيمــا بلــغ 

عــدد األحــداث الموقوفيــن للعاميــن التالييــن 2016-2017 المطلــق ســراحهم لعــدم ثبــوت 

األدلــة 681 حدثــًا، فيمــا صــدرت أحــكام قضائيــة بحــق 190 حدثــًا وأطلــق ســراح 207 أحــداث 

باإلفــراج الشــرطي. أمــا عــدد األحــداث المحكوميــن الذيــن أطلــق ســراحهم بالتخليــة فقــد بلــغ 

182 حدثــًا وتــم دمــج 327 حــدث وعودتهــم إلــى عوائلهــم)38(.

محور جنوح األحداث 12
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ويرتبــط جنــوح األحــداث بعناصــر أخــرى غالبــًا مــا تكــون عوامــل مســاعدة علــى الجنــوح مثــل 

الفقــر والتســرب المدرســي وفقــد أحــد الوالديــن وعمالــة األطفــال وفقــدان األمــن الغذائــي 

واإلنســاني لألســرة، باإلضافــة علــى عوامــل أخــرى بنيويــة مثــل الحــروب والسياســات 

ــر الداخلــي. التنمويــة الخاطئــة وفقــدان األمــن والتهجي

• السياسة

تتبنــى الدولــة سياســة وقائيــة وتتكفــل برعايــة األحــداث وتعمــل علــى دمــج الجانحيــن منهــم 

فــي المجتمــع عــن طريــق أنشــطة وبرامــج متعــددة بالشــراكة مــع المدرســة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي. كمــا تعمــل الدولــة علــى إعطــاء األولويــة لنموهــم البدنــي والنفســي 

وإشــراك الشــباب فــي الخطــط والبرامــج لمنــع جنــوح األحــداث وتغييــر فلســفة المؤسســات 

اإلصاحيــة وتحويلهــا إلــى مؤسســات للخدمــات االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة والبدنيــة 

المناســبة فــي عــاج الجنــوح.

34( األمم المتحدة/ الجمعية العامة، قواعد بكين، القرار 33/40 المأخوذ بتاريخ 1985/11/29. 
35( األمــم المتحــدة/ الجمعيــة العامــة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية- 

القــرار 2200 المأخــوذ بتاريــخ 1966/12/16.
36( قانون رعاية األحداث رقم 76 لسنة 1983.

37( خطة التنمية الوطنية )2022-2018( 
38( وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، دائــرة إصــاح األحــداث، إحصــاءات جنــوح األحــداث لألعــوام 2016-

  2017
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

تخصيص منتديات شباب تستهدف الفئة العمرية 12-18 لكا 
الجنسين لكي يشغلوا أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع ويأمن 

جنوحهم.
وضع اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في منتديات الشباب 

لاطاع على مشاكلهم ومعالجتها

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الثقافة والشباب
وزارة الصحة في العراق

تفعيل آليات التعاون بين المدرسة واألسرة واآليلة لدعم عملية بناء 
شخصية الطفل والمراهق.

تنظيم برامج ثقافية للجانحين
تفعيل دور المرشد التربوي في المدارس ووضع توجيهات بالتركيز 

على الجانب الوقائي من الجنوح 

وزارة التربية في العراق
وزارة العمل والشؤون االجتماعية في العراق

قيام منظمات المجتمع المدني بدعم جهود الوزارة في تخطيط 
وتنظيم حمات التوعية واإلرشاد لألحداث واسرهم

األمانة العامة لمجلس الوزراء

قيام المؤسسات اإلعامية بحمات توعية وتثقيف بضرورة التعامل 
شبكة اإلعام العراقيالحسن مع األحداث

تدعم المؤسسات الدينية في خطابها وإرشاداتها أهمية دور األسرة 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية الدينيةفي منع جنوح األحداث

تفعيل الدور الرقابي للحد من التجاوزات بحق األحداث سواء كان 
بالعنف الجسدي أو النفسي والذي يساهم في تحويلهم من أحداث 

جانحين إلى مجرمين 

وزارة الداخلية في العراق
وزارة العدل في العراق

وضع برامج تأهيلية مهنية لألحداث الجانحين بغرض تطوير مهاراتهم 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية في العراقوتوفير مصدر دخل لهم وتحسين إمكانيات دمجهم في المجتمع.
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• الوضع الراهن

ــة لهــذه الحقــوق  ــة والكفيل ــة هــي الراعي ــاب حقــوق والدول ــات هــم اصح أن الشــبان والفتي

تتحمــل وفقــًا للدســتور مســؤولية توفيــر البيئــة المناســبة لتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم 

ــم بمــا يضمــن لهــم  ــم وحقهــم فــي العمــل والســكن المائ ــة والتعلي وحقهــم فــي التربي

عيــش الئــق وحيــاة كريمــة. باالضافــة إلــى حقــوق اساســية أخــرى كالحــق فــي االمــن والحريــة 

وتاميــن تكافــئ الفــرص والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة . . والدولــة مســؤولة عن 

اتخــاذ كل االجــراءات االزمــة لحمايــة األطفــال والفتيــات مــن كل صــور االســتغال االقتصــادي 

واالجتماعــي ووقايتهــم مــن العنــف والبطالــة وتفعيــل دور الشــباب فــي المشــاركة الكاملــة 

فــي رســم السياســات العامــة والقــرارات التــي تخصهــم.  ومــن النتائــج التــي اظهرهــا 

المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب 2019 ان 82% مــن الشــباب والشــابات يعتقــدون ان 

المــراة شــريك أساســي للرجــل فــي اتخــاذ القــرارات االســرية وهــذه النســبة ترتفــع فــي 

الحضــر مقارنــة بالريــف كمــا يرفــض 69% منهــم اســتخدام العنــف ضــد المــرأة )39(. 

ويبلــغ عــدد الشــباب فــي العــراق للفئــة العمريــة 15-29 حســب االســقاطات الســكانية لســنة 

2018 )10،456،309( يمثلــون 27.43% مــن الســكان ، )5،376،820( منهــم مــن الذكــور 

و)5،079،489(مــن اإلنــاث .

واوضــح المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات لعــام 2018 أن نســبة األطفــال فــي الفئــة 

العمريــة 3-4 ســنوات الذيــن يســيرون علــى مســار النمــاء الصحيــح فــي مجــاالت :معرفــة 

مــن   %98  . والتعليــم  العاطفــي،  االجتماعــي-   والنمــاء  والحســاب،  والكتابــة  القــراءة 

األطفــال يســيرون علــى مســار النمــاء الجســدي و90% منهــم يتمتعــون بفــرص الوصــول 

إلــى تعليــم جيــد فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة و85% منهــم يســيرون باتجــاه النمــاء الصحيــح 

فــي المجــال االجتماعــي -العاطفــي، و13% منهــم يتجهــون نحــو النمــاء فــي مجــال معرفــة 

ــة والحســاب)40(. القــراءة والكتاب

ــاة االنســان ومــع ذلــك يمكــن  وتمثــل مرحلــة المراهقــة الفتــرة األكثــر صحــة فــي مســار حي

ــار مســتدامة علــى الصحــة والرفــاه  ــا التــي يمكــن أن يكــون لهــا اث ان تكــون  اولــى القضاي

.ويمثــل ســن البلــوغ تحــوال هامــا فــي حيــاة البنــات والبنيــن حيــث  تحــدث تغيــرات جســمانية 

احتماليــة   مــن  يزيــد  لــدى االطفــال والمراهقيــن  والشــباب  ممــا  ونفســية وســلوكية  

ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــات .فق ــف الســيما  بالنســبة لليافع ــة مــن العن تعرضهــم  الشــكال معين

المســح العنقــودي أن العنــف هــو احــد أكثــر االنــواع المســتخدمة لضبــط ســلوك األطفــال، 
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ــط  ــا 12% فق ــل اســرهم فيم ــف داخ ــة )1-14(ســنة تعرضــوا للعن ــة العمري 88% مــن الفئ

مــن األطفــال لــم يتعرضــوا ألي نــوع مــن انــواع العنــف)41(.ان هــذه النســب المرتفعــة مؤشــر 

قــوي علــى انتهــاك حقــوق اليافعيــن وضــرورة حمايتهــم مــن كل اشــكال العنــف واالســتغال 

ــزواج المبكــر فــي عمــوم العــراق، فقــد بلغــت نســبة  ــج  انفــا ارتفــاع نســبة ال .وبينــت النتائ

المتزوجــات عــام 2014 دون ســن 18 ســنة 23.4 % ارتفعــت عــام2018 لتصــل إلــى % 24.8 .

• السياسة

تكفــل الدولــة حقــوق الفتيــات السياســيه واالقتصياديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمســاواة 

امــام القانــون, وفــي التعليــم و الصحــة و العمــل بمــا يناســب وضعهــن و تمكينهــن رياضيــا 

وثقافيــا وعلميــا وفنيــا و حمايــة االســرة واالمومــة والطفولــة و حظــر جميــع أشــكال العنــف 

واألســتغال لهــن وتشــريع قوانيــن ضامنــة لرعايتهــن وحمايتهــن.

39(  التقرير التحليلي لمسح الفتوة والشباب 2019، وزارة الشباب والرياضة، ص77..
40(  ملخــص نتائــج المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات الجولــة السادســة لســنة 2018 فــي العــراق 

،مصــدر ســابق ص 7 .
41(  نفس المصدر،ص 29 .
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• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

 مجلس النوابتشريع القوانين الازمة لضمان حقوق الفتيات واالسرة  والطفل

 امانة مجلس الوزراءوضع وتفعيل سياسات كفيلة لضمان حقوق الفتيات

تضمين حقوق االنسان والنوع االجتماعي واالسرة والطفل في 
وزارة التربيةالمناهج الدراسية

التوسع باستهداف الفتيات بانشطة التمكين في المنتديات 
وزارة الشباب والرياضةالشبابية

تصميم الية قانونية لاستجابة لحاالت العنف ضد االطفال والنساء

وزارة الداخلية

رسم سياسة عامة لمتابعة ومراقبة ومكافحة  مظاهر وسلوكيات 
التحرش الجنسي
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• الوضع الراهن

يقــع العــراق ضمــن دائــرة العاقــة الســلبية بيــن البيئــة والنزاعات،وهــي عاقــة مزدوجــة 

أدت إلــى تلــوث بيئــي وأضــرار جســيمة ولــدت تداعيــات علــى االقتصــاد والمجتمــع والفــرد 

والتــي تعــرف بالنتائــج المازمــة بداللــة المعاييــر الدوليــة. وجــاء ترتيــب العــراق وفقــا  لمعيــار 

كفــاءة األداء البيئــي )116( مــن مجمــوع )180( دولــة. ومــع تزايــد معــدالت الفقــر اتســع 

نطــاق عشــوائيات الســكن فــي العــراق وامتــد ليصــل إلــى )8%(مــن مجمــوع الســكان الذيــن 

يعيشــون فــي ســكن عشــوائي وبنســبة )7 %( مــن مجمــوع المســاكن ،إذ يبلــغ عــدد وحدات 

الســكن العشــوائية )347000 (مســكن، تفاقمــت ظاهــرة تصحــر األراضــي وتملحهــا إذ 

تشــكل مســاحة األراضــي الصحراويــة ) 50 %(مــن مســاحة العــراق ، ممــا يشــّكل تهديــدًا 

خطيــرًا ألمنــه الغذائــي)42(.

تعانــي المحافظــات العراقيــة مــن مشــاكل بيئيــة متعــددة ولعــل واحــدة مــن اهــم هــذه 

المشــاكل هــي تــردي نوعيــة »المــاء« والهــواء بســبب أن غالبيــة الصناعــات العراقيــة صممت 

مــن حيــث اختيــار مواقعهــا او تصريــف مخلفاتهــا دون مراعــاة للشــروط البيئــة وبالقــرب مــن 

االنهــار ،إضافــة إلــى أن الميــاه المســترجعة مــن الصناعــات تتميــز بتراكيــز عالية مــن الملوثات 

تطــرح غالبيتهــا إلــى االنهــار وبــدون معالجــة .الســبب االخــر هــو انتشــار مصــادر حــرق الوقــود 

والعديــد مــن األنشــطة األخــرى ، إضافــة إلــى الحرائــق واالنفجــارات واســتعمال نوعيــة رديئــة 

مــن الوقــود المســتخدم فــي وســائل النقــل وازدادت هــذه المشــاكل مــن خــال شــحة المواد 

االحتياطيــة والمعــدات الازمــة للحــد مــن التلــوث الناتــج عنهــا وتتســع هــذه المشــاكل فــي 
حــال ضعــف التشــريعات البيئيــة الرادعــة للمخالفيــن .)43(

تواجــه البيئــة والمعنييــن بالحفــاظ علــى البيئــة تحديــات كبيــرة فــي العــراق منهــا عــزوف 

الشــباب عــن المشــاركة فــي األنشــطة والبرامــج البيئيــة وعــدم اســتغال المصــادر البيئيــة 

كفرصــة اســتثمارية وعمليــة للشــباب وضعــف االهتمــام بالثقافــة البيئيــة لــدى الشــباب 

ــك . ــة فــي ذل ــة سياســة واضح ــي الدول ــدم تنبن ــى ع باالضافــة إل

• السياسة 

42(  خطة التنمية الوطنية )2018-2022( الخاصة التنفيذية ، وزارة التخطيط ، ط1 ،2018 ، ص 9. 
43(  االحصاءات البيئية للعراق لسنة 2016،مصدر سابق ، ص 3 .
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تكفــل الدولــة وضــع  وتنفيــذ سياســات وطنيــة مســتدامة  و برامــج  مؤثــرة   تضبــط  التغيرات 

البيئيــة والتعامــل مــع  تاثيراتهــا ومســبباتها  البيئيــة والصحيــة  بمشــاركة  مؤسســاتية 

ــة  ــة المســتدامة واشــاعة ثقافــة الحفــاظ علــى البيئ ــة  واســعة  مــن منظورالتنمي ومجتمعي

وتعزيــز العمــل التطوعــي فــي مجاالتهــا وجعــل موضوعــات البيئــة مــن شــواغل الشــباب

• مقترحات العمل

الجهة المسؤولة أو المستهدفةالمقترح

التوسع في صناعة وتجارة المواد الكميائية الصديقة للبيئة 

وزارة الصناعة
 وزارة التجارة 

استخدام مصادر الطاقة النظيفة  في المؤسسات االنتاجية 
والخدمية والوحدات السكنية 

عقد شراكات تعاون مع المنظمات الدولية لتمويل برامج وانشطة 
الحفاظ وحماية   البيئة 

 وزارة الصحة والبيئة 
 

اتخاذ اجراءات مراقبة ومتابعة وتقويم  لمصادر تلوث  عناصر البيئة  
االساسية  الماء والهواء  واالرض

انشاء مشاريع معالجة واعادة استخدام مياة الصرف الصحي

 وزارة التخطيط تحسين التخطيط الحضري  لزيادة المساحة الخضراء

التوسع في انشاء مصانع تدوير النفايات

وزارة  االسكان والبلديات
امانة بغداد

اتخاذ اجراءات عقابية وضرائبية على السلوكيات  الملوثة
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التحول الى االسمدة العضوية 

وزارة الزراعة رعاية وزارة الزراعة مشروع وطني لزراعة االشجار في المدن 
ومحيطها لتحسين البيئة 

شراء المبيدات واالدوية  واالسمدة القابلة للتحلل 

مراقبة ومتابعة وتقويم مصادر  التلوث  الكميائية والغازية 
وزارة الداخليةوالصوتية  الناتجة عن العجات

اطاق برنامج توعوي مستدام عن اساليب سلوكيات  التلوث 
 شبكة االعام العراقيوالمحفاظة  على البيئة 

الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعةمراقبة وحماية  مصادر التلوث االشعاعي

وزارة التربيةادخال منهج الحفاظ على البيئة ضمن  المناهج الدراسية المقررة

وزارة التعليم العاليتعزيز كليات هندسة البيئة

تبني منظمات المجتمع المدني مهمة المشاركة في االعمال 
التطوعية المحافظة على البيئة ومعالجة مصادر التلوث ونشر 

الوعي البيئي

 االمانة العامة لمجلس الوزارء
وزارة الشباب والرياضة

تصميم برامج وانشطة مستدامة  لحماية وتعزيزعناصر  البيئة 
 وزارة الشباب والرياضةواعتبارها من شواغل الشباب










