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متهيد: 
تّوجت االحتجاجات العراقية يف األول من تشرين األول من العام 2019 أسئلة جديدة 
تتعلق جبدوى اخلطط والربامج التنموية منذ 2003 وحىت اليوم. ويف الوقت الذي شّكل الشباب 
من أعمار 15 إىل 25 عاماً أغلبية املتظاهرين احملتجي على البطالة ونقص اخلدمات ورداءة أداء 
املؤسسات التعليمية والصحية، واجهت الدولة تزامحاً يف أولوياهتا املتضاربة. فمن جهة عليها إدامة 
التنمية  باجتاه  الدفع  عليها  أخرى  ومن جهة  والشعب،  للنظام  اإلرهاب محايًة  احلرب ضد  زخم 

واإلعمار واإلنفاق االجتماعي. 
لقد اعتمدت املوازنة السنوية االحتادية لعام 2019 -على سبيل املثال- يف 90 % من 
التشغيلية، يف حي  واملصروفات  الرواتب  إىل  منها   % 75 وذهب حوايل  النفط،  على  وارداهتا 
سجلت عجزاً بلغ أكثر من 20 % ُسّدَد عرب اخلصم من املصروفات االستثمارية أو االقرتاضِي 
و9  الداخلية،  لوزارة  دينار  ترليون   11 من  أكثر  املوازنة ختصيص  ومشلت  واخلارجي1.  الداخلي 
الشعيب  واحلشد  واالستخبارية  األمنية  لألجهزة  األخرى  املصروفات  عدا  الدفاع،  لوزارة  ترليونات 
وقوات البيشمركة وغريها. وتتجاوز املخصصات لألمن والدفاع حاجز 22 % سنوياً من إمجايل 

اإلنفاق العام، مقابل 9 % على الرتبية والتعليم وحنو 3 % فقط على الصحة. 
وقد انعكست سياسات الدولة يف اإلنفاق على مؤشرات الرتبية والتعليم يف دليل التنمية 
البشرية  التنمية  متوسطة  البلدان  فئة  العراق ضمن  ترتيب  إذ جاء   ،2016 لعام  العاملي  البشرية 
)تسلسل 121 بقيمة 0,649( إذ بلغ متوسط سنوات التعليم 6.6 سنة، بينما ترتفع يف دول 
املنطقة إىل 10.1 سنة يف األردن و 8.8 سنة يف إيران و 8.6 سنة يف لبنان و7.3 سنة يف 

الكويت2.
.http://www.mof.gov.iq :1. ينظر نص املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق 2019م، على موقع وزارة املالية

2. خطة التنمية الوطنية )2018 - 2022( اخلالصة التنفيذية ، وزارة التخطيط ، ط1 ،2018 ، 216.

الشباب في العراق: أرقام ودالالت
علي طاهر الحمود* - حسن كاظم **

*  علي طاهر احلمود: استاذ علم االجتماع، املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط.
**حسن كاظم : باحث يف وزارة الشباب والرياضة.

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/FederalBalanceForFiscalYear.aspx
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يأيت ذلك يف الوقت الذي مير اجملتمع العراقي حبسب اإلحصاءات مبرحلة اهلبة الدميوغرافية 
مبعىن أن الفئة السكانية اليت يف سن العمل من 15 إىل 64 سنة هي أعلى بكثري من الفئات 
األخرى مثل األطفال أو املتقاعدين. فيرتاوح املعدل السكاين الداخل يف سن العمل حالياً يف أعلى 

نقطة ممكنة، إذ تشكل 57 % من السكان3. 

ويبلغ عدد الشباب يف العراق للفئة العمرية 29-15 حسب اإلسقاطات السكانية لسنة 
2018 )10،456،309( أي: 27.43 % من السكان، )5،376،820( منهم من الذكور 

و)5،079،489( من اإلناث4.

وعلى الرغم من أن نسبة البطالة يف العراق تبلغ حنو 14 % ضمن املعدل العام5، لكنها يف 
أوساط الشباب تتجاوز 40 % حبسب األرقام الدولية. وتشري األرقام إىل أن نسبة الفقر تتجاوز 
حاجز الـ50 % يف حمافظات مثل ذي قار واملثىن، على الرغم من أن معدل الفقر الكلي يف العراق 
هو حبدود 22.7 % حبسب األرقام الرمسية6. وميكن أن تزيد الصورة قتامة لو عرفنا أن األرقام تشري 
إىل دخول 600 الف شاب سنويا اىل سوق العمل، يف حي مل تزد قدرة املوازنة العامة للدولة عام 

2019 عن توفري أكثر من 50 ألف فرصة عمل.

إن املرحلة اليت مير هبا العراق والسيما وحنن على مشارف اخلروج من األزمة املزدوجة اخلاصة 
بسقوط ثلث العراق بيد عصابات داعش اإلجرامية وما تبعه من حرب حترير األرض، واخنفاض 
أسعار النفط، تفرض على املؤسسات العامة وضع اخلطط والربامج ورسم السياسات؛ من أجل 
فقد مسع صوت  اجملتمع.  األوسع يف  الشرحية  اعتبارهم  الشباب وطموحهم على  بواقع   االرتقاء 

3.اجلهاز املركزي لإلحصاء واملعلومات، املوجز االحصائي حملافظات العراق لسنة 2018، للمزيد ينظر:
 http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html

املركزي  ،اجلهاز  التخطيط  ،وزارة  العراق  يف   2018 لسنة  السادسة  اجلولة  املؤشرات  متعدد  العنقودي  املسح  نتائج  4.ملخص 
لالحصاء ،2018 ص 7.

5.  املصدر نفسه.
 .http://cosit.gov.iq/ar/1131-2018-11-11 :6. بيان رمسي للجهاز املركزي لالحصاء واملعلومات على الرابط

http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html
http://cosit.gov.iq/ar/1131-2018-11-11
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فيه باألمن والكرامة، ويضمنون حقوقهم من  يشعرون  وهم يريدون وطناً  الشباب عالياً  احملتجي 
خالل متكينهم يف جماالت التعليم، والصحة، والعمل،، واملشاركة يف الشأن العام، وخمتلف مؤشرات 
التنمية، ضمن بيئة تكفل السلم والتفاهم واحلوار، وتؤّمن شغل أوقات الفراغ وتصريف الطاقات من 
خالل الرياضة والعمل التطوعي، وبعيداً عن ظواهر املخدرات واملؤثرات العقلية، واجلرمية واجلنوح. 

العراق ميرون بوضع غري مريح؛ مما يساعد  وبالنظر إىل كل املؤشرات املذكورة فإن شباب 
بتداعيات خطرية ما مل تلتفت الدولة مبؤسساهتا املختلفة. 

وتسعى هذه الدراسة إىل عرض وصفي سريع ألهم املؤشرات املتعلقة بالشباب يف العراق:

 التعليم . 1
التعليم أساس  املستدامة، فدور  التنمية  أهداف  التعليم هو أحد  تعميم احلصول على  إن 
املسح  نتائج  وتشري  اجملاالت.  باجملتمع يف مجيع  والنهوض  املرأة  ومتكي  الفقر،  ملكافحة  وحيوي 
العنقودي متعدد املؤشرات لسنة 2018 إىل أن معدل االلتحاق الصايف باملدارس االبتدائية بلغ 
92 %، و57.5 % يف مرحلة املتوسطة، و33 % يف اإلعدادية، إذ يقل معدل االلتحاق الصايف 
كلما تقدمت مراحل التعليم. أما بالنسبة اللتحاق األطفال يف برامج الطفولة املبكرة فقد بلغت 

2.4 % فقط7. 
جدول )1( يبني معدالت االلتحاق يف التعليم قبل اجلامعي يف العراق

التعليم اإلعدادي %التعليم املتوسط  %    التعليم االبتدائي %السنوات
2010 /2009913416
2012 /2011934022
2013 /2012944524
2017 /201692.955.129.6

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء االجتماعي والرتبوي

املركزي  ،اجلهاز  التخطيط  ،وزارة  العراق  2018 يف  لسنة  السادسة  اجلولة  املؤشرات  متعدد  العنقودي  املسح  نتائج  ملخص   .7
لالحصاء ،2018، ص 9.
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وتشري األرقام إىل وجود )5473997( تلميذاً يف املرحلة االبتدائية للعام الدراسي 2016 
عدا  االهلية  للمدارس  االبتدائية  املرحلة  يف  موجودون  تلميذاً   )148487( منهم   2017  -
حمافظات إقليم كردستان وحمافظة نينوى. فيما بلغ عدد أعضاء اهليئة التعليمية )259836(8 منهم 
)9834( عدد أعضاء اهليئة التعليمية للتعليم األهلي، إذ إن اإلقبال يتزايد على التعليم األهلي يف 

السنوات األخرية؛ مما يؤشر إىل االخنفاظ يف نوعية التعليم احلكومي.

وبالنسبة لألبنية املدرسية وتظهر اإلحصاءات الرتبوية للمدارس احلكومية أن عدد املدارس 
يف عموم العراق تبلغ   )22608( مدرسة، يف حي تبلغ عدد األبنية املدرسية )15167( بناية 

مدرسية مبا معىن أن هناك عجزاً يف  األبنية املدرسية يبلغ  )6484( بناية(9.

األولويات  قائمة  يتصدر  يزال  ما  التعليم  فإن  التعليمي  الواقع  بؤس  من  الرغم  وعلى 
للشباب فحوايل 30 % من الشباب يضعون التعليم على رأس أولوياهتم مقابل 39 % يف إقليم 
كردستان. وينظر الشباب للتعليم على اعتباره أمراً مرتبطاً بتوفري فرص العمل، الذي يأيت بالرتتيب 

الثاين لألولويات بعد التعليم، وبعده السكن، مث الزواج. 

ويظهر تقرير التنمية البشرية عام 2014 أن التعليم ما يزال يعاين من الكثري من املشكالت، 
إذ أوضح أن نسبة األمية مرتفعًة بي الشباب بنحو بلغ 15.3 % للفئة العمرية 15-29 سنة، 
فيما تراوحت بي 19.7 % عند اإلناث مقابل 11.1 % عند الذكور. وأوضح التقرير تدين 
 29  -  15 العمرية  الفئة  من  أن 33.4 %  فنجد  الشابة،  العمرية  للفئات  العلمي  التحصيل 
سنة هم من دون شهادة ) أميون أو شبه أميي(، فيما أكمل 31.7 % منهم املرحلة االبتدائية 
وحوايل 28  % املرحلة املتوسطة واإلعدادية، وأهنى 7 % منهم فقط التعليم التقين بعد اإلعدادية 

8.اجملموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء، الباب الثاين، ص 341.
9.خطة التنمية الوطنية 2011 - 2018، وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء، ص215.
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أو الدراسة اجلامعية10. أما فيما خيص املساواة بي اجلنسي يف جمال االلتحاق بالدراسة فقد بلغ 
ينخفض  لإلناث   % 90 مقابل   % 93 االبتدائية  املرحلة  للذكور يف  الصايف  االلتحاق  معدل 
املعدل يف املرحلة املتوسطة إىل 51 % للذكور مقابل 45 % لإلناث ومل تعد الفجوة واسعة بي 
الذكور واإلناث يف االلتحاق بالتعليم الثانوي 28.5 % مقابل 28.0 %. )11( أما فيما يتعلق 
مبعدالت إكمال التعليم جلميع املراحل فال تزال دون املستوى املطلوب فهي 75.7 % يف املرحلة 
االبتدائية و46.4 % يف املرحلة املتوسطة و44.3 % يف املرحلة اإلعدادية وهي معدالت إكمال 
إمجالية تشمل األطفال والشباب بأعمار أكرب بثالث ومخس سنوات عن عمر إكمال التعليم لكل 

مرحلة12.

ويف السياق نفسه أظهرت االسرتاتيجية الوطنية لتخفيف الفقر ارتباطاً قوياً بي الفقر والتعليم 
إذ يزداد الفقر مع اخنفاض تعليم رب األسرة، فحوايل 51 % من معيلي األسر الفقرية لديهم تعليم 
أقل من ابتدائي، وهناك حوايل 32 % من األسر الفقرية يعيلها أفراد أكملوا التعليم االبتدائي.  
ا أقل تعليماً، وأن  وتشري النتائج اإلحصائية إىل أّن األسر اليت تعتمد على الزراعة أكثر فقراً؛ ألهنَّ
تعليم  الفقرية على  األسرة  أفراد  إىل حد كبري حبصول  مرتبط  األسر  معيشة  التحسن يف مستوى 

أعلى13.  

10. التقرير الوطين للتنمية البشرية 2014... شباب العراق الفرص والتحديات، وزارة التخطيط ، ط1 ،2014 ، ص 78 .

11. التقرير الوطين للتنمية البشرية 2014... شباب العراق الفرص والتحديات، وزارة التخطيط ، ط1 ،2014 ، ص 78 .
12.ملخص نتائج املسح العنقودي متعدد املؤشرات اجلولة السادسة لسنة 2018 يف العراق ،مصدر سابق ،ص 11.

13. إسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق 2018 - 2022 ،وزارة التخطيط ،2018،ص 37 .
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الصحة . 2
أشار اهلدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة إىل أمهية ضمان احلياة الصحية، وتعزيز 

الرفاهية للجميع.
على الصعيد الوطين فقد اخنفضت نسبة وفيات األمهات عند الوالدة من 291 وفاة لكل 
100 ألف والدة حية يف عقد التسعينيات “عقد العقوبات االقتصادية “ إىل 84 عام 2006، 
بإشراف  أجريت  اليت  الوالدات  نسبة  وزادت   ،2017 عام   31 وإىل   ،2013 عام   35 وإىل 
عاملي صحيي من 62 % عام 2000 إىل 78 % عام 2006، وإىل 91 % عام 2011. 
وإىل 93.7 عام 2017 14. فيما أشار تقرير التنمية البشرية إىل أن الشباب عموماً بصحة جيدة 
96 % اليعانون من أمراض مزمنة و99 % يتمتعون برضا عن صحتهم. لكن 54 % منهم غري 
راضي عن نوعية اخلدمات الصحية املقدمة حكومياً. وتشري اإلحصاءات إىل أن العراقيي بالعموم 
ينفقون نسبة مهمة من دخلهم على الصحة على الرغم من جمانية اخلدمات الصحية احلكومية، وهو 
مؤشر آخر على رداءة اخلدمات الصحية واضطرار املواطني للجوء إىل هذه اخلدمات يف القطاع 
اخلاص. ويف جمال الصحة ما زالت األرقام غري واضحة بشأن نسب التدخي اليت تبدو عالية هي 
األخرى قياساً بشباب الدول اجملاورة، وهو ما يستدعي دراسات أعمق للكشف عن أسباب هذا 
التفشي وسبل احلد منه. وأوضحت االسرتاتيجية الوطنية للشباب أن من بي أهم العوامل اليت تؤثر 
سلباً على صحة الشباب يف العراق هي التدخي وتعاطي املخدرات فقد أشار )34.3 %( من 
الشباب إىل أن التدخي من بي املشكالت الصحية األكثر شيوعاً اليت يتعرضون هلا فيما أشار 
)11.4 %( إىل مشكالت املخدرات والتدخي معاً؛ وقد بلغ عدد املدخني حىت عام 2015 
)3093140( 15. فيما ركز آخرون على أن عوامل )العقاقري اليت تؤخذ بدون استشارة طبيب 
)3.7 %(( تعد من بي أهم املخاطر اليت تؤثر على صحة الشباب. وبالنسبة للشباب واستخدام 
املواد املخدرة، فقد بينت نتائج املسح  الوطين للفتوة والشباب أن نسبة الشباب املبحوثي بعمر 
)10 – 29 ( سنة من الذين مارسوا هذه العادات تبلغ )6.8 %( من جمموع الشباب املبحوثي 
البالغ )15080( مبحوثاً، وأن غالبية من ميارس هذه العادات هم من الذكور ) بنسبة 12.5 
%( مقارنة بـ )0.4 %( فقط من اإلناث، ويالحظ أن حوايل )91 %( من هؤالء مارسوا تدخي 

14. التقرير االحصائي السنوي لعام 2017،وزارة الصحة والبيئة، دار الكتب والوثائق العراقية ،بغداد 2018،ص 37.
15. اجملموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، مصدر سابق، ص 794.
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السجائر ويقارهبا تدخي الناركيلة )31.6 %( يلي ذلك شرب الكحول )5.7 %( 16.

املخدرات  تعاطي  مشكلة  تنامي  عن  صراحًة  يتحدث  بدأ  اإلعالم  أن  من  الرغم  وعلى 
وضرورة إجياد حلول ناجعة هلا إال أن هناك تردداً وحذراً من مراجعة املستشفيات خوفاً من الوصم 
االجتماعي حيناً أو من املساءلة القانونية حيناً آخر. وتشري األرقام املعلنة يف التقرير اإلحصائي 
لوزارة الصحة إىل أن جمموع عدد املرضى املراجعي والراقدين باإلدمان الكحويل بلغ)840( شخصاً 

فقط، فيما بلغ عدد املرضى الراقدين باإلدمان على املخدرات )132( شخصاً فقط 17. 

عمالة الشباب . 3
بلغ إمجايل النشطي اقتصادياً من الشباب 38.4 % من إمجايل الفئة العمرية 15-29 
وبلغت هذه النسبة 63.4 للذكور يف حي مل تتجاوز 12 % فقط لإلناث. إن العمل ليس جمرد 
حاجة اقتصادية لتأمي متطلبات احلياة فحسب بل هو مشروع حياة الشاب أو الشابة فالعمل 

مصدر ثقة بالنفس وبناء الشخصية ويف الوقت نفسه جيعل الشباب أكثر اندماجاً يف اجملتمع.18
بلغ معدل البطالة يف العراق بي السكان بعمر 15 سنة فأكثر )10.82 %( 19 ومتتاز 
خصائص بطالة الشباب بأهنا تتناسب طردياً مع ارتفاع املستوى التعليمي لشرحية الشباب بعمر 
15 - 29 سنة، إذ تتزايد يف فئة احلاصلي على التعليم اجلامعي. فقد شكلت نسبة العاطلي عن 
العمل من محلة الشهادة االبتدائية 15.4 % من جمموع العاطلي عن العمل يف حي بلغت نسبة 
العاطلي ممن حيملون الشهادة اجلامعية فأعلى 31.6 % أي ما يقرب الضعف بينما كانت نسبة 
العاطلي عن العمل من محلة الشهادة اإلعدادية فما دون 13 % بينما ارتفع املعدل عند حاملي 

شهادات أعلى من اإلعدادية إىل 24 %.

16.االسرتاتيجية الوطنية للشباب )2016 - 2026( ،املصدر الصابق، ص 31 - 32 .
17.التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة العراقية لعام 2017 ، مصدر سابق ،ص47.

18. التقرير الوطين للتنمية البشرية 2014... شباب العراق الفرص والتحديات، وزارة التخطيط ، ط1 ،2014 ، ص 46-47.
19. اجملموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء،الباب الثاين، ص 73.
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وترتفع نسبة البطالة عند الشباب يف حواضر املدن إىل 20 % بينما تنخفض يف الريف 
إىل 14.9 %. ويتسع فارق البطالة للشابات بنسبة 58 % يف احلضر، و10 % يف الريف. إن 
زيادة نسبة بطالة الشباب تعد داللة على االختالالت اهليكلية يف االقتصاد واالنفصام القائم ما 

بي خمرجات التعليم ومدخالت سوق العمل. 20

 العمل التطوعي . 4

وهو  للشباب،  الفاعلة  اجملتمعية  املشاركة  مؤشرات  أهم  من  واحداً  التطوعي  العمل  يعد 
كل جهد يبذله املتطوع؛ هبدف خدمة اجملتمع العام دون مقابل مادي أو مايل . وقد أوضحت 
أنفسهم  للشباب  إجيابية  وعوائد  فوائد  التطوعي  للعمل  أن  الشباب  لتطوع  الوطنية  االسرتاتيجية 
القيادة،  عمل كمهارات  على  للحصول  حيتاجوهنا؛  حياتية  مهارات  “اكتساهبم  يساعد يف  فهو 
والعمل اجلماعي، وحل املشكالت، والتخطيط، واإلدارة، والتفكري اإلبداعي والتواصل، والتفاوض، 
العمل  فرص  حتسي  على  األوىل  ركزت  غايتي:  من  االسرتاتيجية  عمل  إطار  ويتكون  وغريها. 
التطوعي وزيادهتا كماً ونوعاً مبا يساعد يف النمو الشخصي واالجتماعي للشباب، ويزيد من فعالية 
العمل  يف  وذكوراً  إناثاً  الشباب  إشراك  زيادة  إىل  الثانية  الغاية  فيما سعت  اجملتمع  مشاركتهم يف 
زالت  ال  االجتماعي  بالعمل  املتطوعي  الشباب  نسبة  أن  إىل  اإلحصاءات  تشري  التطوعي21.إذ 
منخفضة إذ ) 6.7 %( من الشباب شاركوا يف األعمال التطوعية كان )6.5 %( من الذكور 
و)6.9 %( من اإلناث22. وهذه النسبة املنخفضة تكشف أيضاً عن عدم اهتمام الدولة بتوسيع 

البىن التحتية الضرورية لتشجيع العمل التطوعي عند الشباب. 

20. اجملموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء،الباب الثاين، ص 45 - 57  .
21. االسرتاتيجية الوطنية لتطوع الشباب، وزارة الشباب والرياضة، إعداد دائرة التنسيق واملتابعة، إشراف الدكتور أكرم نعيم عطوان 

احلميداوي، دار الكتب والوثائق بغداد، 2018، ص 5 - 8 .
22.التقرير الوطين للتنمية البشرية 2014... مصدر سابق ، ص113 - 114.
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حقوق الشباب، وأوقات الفراغ والرياضة. 5
العراق،  اإلنسان يف  املعنية حبقوق  احلكومية  املنظمات غري  تزايد  إىل  اإلحصاءات  وتشري 
فقد بلغت العدد االمجايل للمنظمات )3094( منها )315( خمتصة حبقوق اإلنسان و)110( 
بالشباب و)191( بشؤون املرأة و)210( معنية باألطفال واأليتام23 . ومع ذلك فإن فاعلية هذه 
املنظمات يف جمال محايتها حقوق الشباب بنحو خاص حباجة إىل مزيد من االستقصاء والتحري.

ويتعرض الشباب والشابات من األعمار املبكرة أحياناً النتهاكات جسيمة. وأظهرت نتائج 
 % 88 األطفال،  لضبط سلوك  املستخدمة  األنواع  أكثر  أحد  العنف هو  أن  العنقودي  املسح 
من الفئة العمرية )14-1( سنة تعرضوا للعنف داخل أسرهم فيما 12 % فقط من األطفال مل 

يتعرضوا ألي نوع من أنواع العنف 24.

إن هذه النسب املرتفعة تعد مؤشراً قوياً إىل انتهاك حقوق اليافعي يف محايتهم من اشكال 
العنف واالستغالل. وبينت نتائج املسح العنقودي ارتفاع نسبة الزواج املبكر يف عموم العراق، فقد 
بلغت نسبة املتزوجات عام 2014 دون سن 18 سنة 23.4 % ارتفعت عام 2018 لتصل 

إىل 24.8 %. 

ويف جانب آخر تظهر البيانات نقصاً واضحاً يف جمال اهتمام الدولة العراقية بأوقات فراغ 
الشباب. بل إن وعي الشباب أنفسهم هبذا األمر يبدو متدنياً أيضاً، فقد بينت االسرتاتيجية الوطنية 

للشباب أن نسبة )1.4( فقط من هم يعتقدون بأمهية أثر تقسم الوقت على صحة الشباب25.

ويعد وقت الفراغ حقاً من حقوق اإلنسان إذ أشار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل “أن 
لكل شخص حق الراحة وأوقات الفراغ وخصوصاً يف حتديد معقول لساعات العمل ويف إجازات 
دورية مأجورة”. وأوضح برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها أن ألنشطة 
شغل وقت الفراغ أمهية يف اإلعداد النفسي والذهين والبدين للشباب يسلم هبا كل جمتمع. وعلى 
الرغم من أمهية استغالل وقت الفراغ بالنحو اإلجيايب وأثره يف حتسي حياة الشباب وتنمية اجملتمع، 

23.اجملموعة اإلحصائية السنوية لعام 2017، مصدر سابق، ص 826.
24. املصدر نفسه، ص29 .

25.االسرتاتيجية الوطنية للشباب )2016 - 2026( ،مصدر سابق، ص 31 .
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بيد أن مراجعة سريعة لتقارير التنمية البشرية ومؤشرات اخلطط التنموية الصادرة يف العراق توضح 
اإلمهال الكبري فيما يتعلق بالبيانات واإلحصاءات عن دور وقت الفراغ يف حياة الشباب.

ويف موضوع ذي صلة أيضاً وفيما يتعلق مبمارسة الرياضة على الصعيد االجتماعي، فقد 
بي املسح الوطين للفتوة والشباب 2009 ضعف ممارسة الرياضة بي الشباب، إذ تشري البيانات 
إىل أن 32 % من الشباب فقط )10 - 30 سنة( و30 % من الشباب )15 - 30 سنة( 
ميارسون األنشطة الرياضية. ويوجد تفاوت كبري بي نسبة اإلناث )5.9 %( والذكور )54.9 %( 

بعمر 10 - 30 سنة. 

الرياضية فنجد أن  12.5 % من  للمنتديات واألندية  أما يف ما خيص بارتياد الشباب 
الشباب فقط يف عمر 10 - 30 سنة يرتادوهنا. ويرجع 45.8 % من الشباب الذين ال يذهبون 
للمنتديات واألندية الرياضية السبب يف ذلك إىل عدم وجود منتدى قريب منهم، فيما تأيت العادات 
والتقاليد االجتماعية والدينية كعائق الرتياد األندية الرياضية عند 32.4 % وترتفع هذه النسبة بي 

اإلناث لتصل إىل 58.2 %؛ وهي بذلك تفوق كثرياً مثيلتها بي الذكور )4.3 %(26.
توصيات ختامية:

ال ميكن احلديث عن استقرار سياسي أو اجتماعي أو تنمية اقتصادية من دون برامج فاعلة 
تنشد اإلصالح يف القطاعات املختلفة:

ينبغي تعزيز االهتمام بالقطاع اخلاص واملشاريع الصغرية ومتويلها بقروض ميسرة؛ لتوفري فرص 	 
عمل للشباب العاطلي.

يتوجب زيادة التنسيق بي مؤسسات التعليم والتعليم العايل من جهة، وسوق العمل من جهة 	 
أخرى؛ لتوفيق خمرجات التعليم مع احتياجات اجملتمع اقتصادياً.

26.املسح الوطين للفتوة والشباب 2009، التقرير املوجز، ص. 17 .
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من الضرورة مبكان االهتمام بالتعليم املهين وزيادة خمرجاته قياساً مبخرجات التعليم النظري اجلامعية.	 

من املهم قيام املؤسسات احلكومية بتوفري قطع األراضي لسكن مالئم للشباب، وتوفري قروض 	 
ميسرة للزواج.

اخلاصة 	  االستثمارية  التخصيصات  زيادة  املعنية  احلكومية  واملؤسسات  التخطيط  وزارة  على 
بإنشاء البىن التحتية الرياضية، وتوفري مساحات خضر، وتشجيع املمارسات اهلادفة إىل قضاء 

أوقات الفراغ بطرق صحية.
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