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جمهورية العراق.

تنويه
نظر  وجهة  متثل  التقرير  هذا  يف  امل�ضمنة  الآراء  اإن 
موؤلفيها ول متثل بال�ضرورة وجهة نظر وزارة التخطيط 
اأو  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  اأو  احلكمة  بيت  اأو 

الأ�ضكوا.

ESCWA

على امل�ضّدات الأمنية َير�ُضُم �ضباُب العراق ُحلَمُهم 
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تقديم

الوطنية  التنمية  خطة  العراقية  احلكومة  اإقرار  مع 
الوطنية  ال�ضيا�ضة  من  كل  تبّني  ذلك  وقبل   ،2017-2013
العايل،  والتعليم  للرتبية  الوطنية  والإ�ضرتاتيجية  للت�ضغيل 
ومع اإطالق كل من الإ�ضرتاتيجية الوطنية لل�ضباب، والوثيقة 
التي   "2013 الوطني  الب�ضرية  التنمية  "تقرير  اأمامنا  التي 
تنمية  يف  املُحتملة  والتحديات  املُتاحة  الفر�ص  من  جعلت 
الوطنية  الطاقات  ح�ضد  فاأن  اهتمامها،  حمط  ال�ضباب 
عمل  اأر�ضية  توفر  يعني  وحمايتهم،  ال�ضباب  متكني  باجتاه 

واعدة لتنمية ال�ضباب.
غري اأن ذلك رهن بتحقيق اأمرين، اأولهما؛ اأن ل تظل تلك 
الإ�ضرتاتيجيات وثائق وطنية تزّين مكاتب را�ضمي ال�ضيا�ضات 
اأن  وثانيهما؛  تنّب حقيقي،  دون  فح�ضب  القرارات  ومتخذي 
هي  ال�ضباب،  تنمية  واإ�ضرتاتيجيات  خطط  اأهداف  اإجناح 
للتحولت اجلديدة  وا�ضتيعابهم  اأنف�ضهم  ال�ضباب  نه�ضة  يف 
التي ينبغي اأن ينح�ضر فيها دور احلكومة من "دورٍ �ضمويل" 
بنّاء"  "دور  اإىل  والأحالم  الطموحات  كل  لل�ضباب  ت�ضنع 
يف  وتعينهم  اإليها،  احلاجة  مرحلة  يف  عليها  ال�ضباب  يتكئ 
مرحلة العمل والبناء. وعند ذلك ت�ضبح طموحات ال�ضباب 
رهنًا بجهودهم ومثابرتهم ومتكني تتبناه الدولة وا�ضتدامٍة 
تنا�ضرها خطط التنمية والإ�ضرتاتيجيات الوطنية الأخرى.

واإميانًا منا بفئة ال�ضباب، حر�ضنا على اإ�ضراك ال�ضباب يف 
الكتابة ويف اللجان املتخ�ض�ضة التي اأعدت هذا التقرير، بل 
اأ�ضركنا ال�ضباب يف اأوىل لبنات و�ضع التقرير ثم يف الور�ص 
التي عقدت ملراجعة ما مت اإجنازه. ومن خالل هذه امل�ضاهمة 
ظهرت حقيقة الطاقات التي يحملها ال�ضباب، والإمكانيات 
املادية والأدبية. فقد اأغنت مالحظات ومداخالت ال�ضباب 
هذا التقرير، وهوما انعك�ص اإيجابًا على النتائج والتو�ضيات 
فعليًا  ال�ضباب  اإ�ضراك  اأن  جازمني  ونعتقد  بها.  خرج  التي 
التي ظلت  الطاقات  �ضيعك�ص حقيقة هذه  اأخرى  اأن�ضطة  يف 
الذي  الأمر  منها،  اخل�ضية  بفعل  الزمن  من  لعقود  مهم�ضة 
تكون  اأن  من  بدًل  اإ�ضكالت،  اإىل  الطاقات  بع�ص هذه  حول 
اأغفلت  ال�ضابقة قد  واإذا كانت احلكومات  جزءًا من احلل. 
اأو تغافلت عن دور ال�ضباب يف نه�ضة املجتمع، فعلى من يدير 

اإىل  وحتويلها  الوطنية،  الرثوة  هذه  اإ�ضتثمار  اليوم  ال�ضلطة 
ثروة منتجة فاعلة، بعد اأن اأثبت الواقع اأن الإن�ضان العراقي، 
العمل  ظروف  له  توافرت  ما  اإذا  مبتكر،  مبدع  عن�ضر 

املالئمة.
اإن وزارة التخطيط اإذ تقدم هذا النتاج، توؤكد مرة اأخرى 
وال�ضفافية  واخلرباء،  الكتاب  اآراء  يف  التعبري  ف�ضحة  اإن 
املطلقة يف عر�ص اآراء وت�ضورات ال�ضباب وطموحاتهم، كان 
و�ضيا�ضات  وا�ضتنتاجات  اإىل حتليالت  الو�ضول  اإىل  الطريق 
يف  الب�ضرية  التنمية  م�ضرية  يف  طريقها  تاأخذ  اأن  ناأمل 

العراق، ولفئة ال�ضباب ب�ضكل خا�ص.
عرب  التخطيط  وزارة  اإعتمدته  الذي  ال�ضراكة  نهج  ان 
مراحل اإعداد التقرير، مبا يف ذلك متويل بع�ص الفعاليات 
احلوارية  احللقات  اإجناز  خا�ص  ب�ضكل  ومنها  والأن�ضطة 
الإمكانات  توؤكد  اإمنا  حمافظة،  ع�ضر  اإثني  يف  ال�ضباب  مع 

الوطنية املادية والب�ضرية يف دعم هذا اجلهد الكبري.
هذا  اإعداد  يف  �ضاهم  من  لكل  وتقديرنا  �ضكرنا  نقدم 
اإقليم  ومن�ضق  الوطني  وللمن�ضق  الرئي�ص  للكاتب  التقرير، 
والفنيني  واملراجعني  واخلرباء  والقّراء  للكّتاب  كرد�ضتان، 
للجهات  مو�ضول  وال�ضكر  ال�ضباب.  ولفريق  والباحثني، 
من  كل  كافة،  مراحله  عرب  العمل  هذا  لإجناز  الداعمة 
واللجنة  العراق  املتحدة / مكتب  الإمنائي لالأمم  الربنامج 
وبيت  )ال�ضكوا(...  اآ�ضيا  لغربي  والإجتماعية  الإقت�ضادية 

احلكمة.

اأ.د. علي يو�ضف ال�ضكري
وزير التخطيط
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UNDP مقدمة

العراقي  الب�ضرية  التنمية  تقرير  اإعداد  على  العمل  كان 
لعام 2014 يف مراحله الأخرية حينما بداأت الأزمة احلالية 
مدينة  �ضقطت   2014 حزيران  من  التا�ضع  ففي  البالد.  يف 
اجلماعات  و�ضيطرت  الإرهابي  داع�ص  كيان  باأيدي  املو�ضل 
يف  العراقية  املحافظات  من  وا�ضعة  م�ضاحات  على  امل�ضلحة 
كانون  �ضهر  و�ضبق ذلك منذ  ودياىل.  الدين  نينوى و�ضالح 
وا�ضعة من  مناطق  على  امل�ضلحة  �ضيطرة اجلماعات  الثاين 
حمافظة الأنبار. وقد اأدى ذلك اىل حركة نزوح كبرية حيث 
العامل.  يف  النزوح  حالت  اأكرب  اإحدى  الآن  العراق  يواجه 
ويقدر مكتب تن�ضيق ال�ضوؤون الإن�ضانية التابع لالأمم املتحدة 
نازح  مليون   1.8 من  اأكرث  اليوم  العراق  يف  اأن   )OCHA(
جديد منذ �ضهر كانون الثاين 2014. ومن املتوقع اأن يزداد 

هذا العدد اإذا مل يتم حل الأزمة.
اإن الإحتياجات الأهم للنازحني هو املاأوى واملواد الغذائية 
املالية  واملعونة  ال�ضحي  وال�ضرف  واملاء  الغذائية  وغري 
املاأوى  النازحني  من  العديد  �ضغل  وقد  ال�ضحية.  والرعاية 
ال�ضحي  ال�ضرف  ول  فيها  ماء  م�ضدر  ل  حيث  املوؤقت 

املنا�ضب.
مع  ملحة  اإحتياجات  النازحني  من  كبرية  اأعداد  وتواجه 
اأخرى  حمافظات  اىل  نزوحها  ب�ضبب  دخلها  م�ضدر  �ضياع 
واأربيل.  ودهوك  الأنبار  حمافظات  اىل  النازحون  وخا�ضة 
هي  اأ�ضبحت  للنازحني  امل�ضت�ضيفة  املجتمعات  اأن  كما 
الأخرى تواجه �ضحة يف توفر املواد الغذائية وارتفاع الأ�ضعار 
مع تراجع يف الدخول لديهم. وقد مت اإرجاء موعد بدء العام 
التي ل يزال ي�ضغلها  2015-2014 لكرثة املدار�ص  الدرا�ضي 

النازحون.
 .2014 عام  مطلع  يف  الأطفال  �ضلل  مر�ص  ظهور  وعاد 
ال�ضحية  اإي�ضال اخلدمات  الظهور فجوة يف  و�ضاحب هذا 
اأدوية الأمرا�ص املزمنة ونق�ص  النازحني مع نق�ص يف  اىل 
اأقليم  يف  وخا�ضة  ال�ضحية  واملراكز  ال�ضحي  الكادر  يف 
النازحني خالل  ا�ضت�ضافت عددًا كبريًا من  التي  كرد�ضتان 

الأ�ضهر القليلة املا�ضية.
وبالرغم من حجم الأزمة فال بد مل�ضار التنمية اأن ي�ضتمر 
يعملون  الأر�ص  على  يزالون  ل  التنمية  و�ضركاء  البلد.  يف 
اإىل جانب احلكومة العراقية من جهة واملجتمع الدويل من 
الإن�ضانية  املوارد لالإ�ضتجابة اىل احلالة  لتعبئة  اأخرى  جهة 
تهياأة  يف  يكمن  املجال  هذا  يف  الأ�ضا�ص  والتحدي  الراهنة. 
الهيكل املوؤ�ض�ضي املنا�ضب والتمويل الذي يتيح معاجلة الأزمة 
الإن�ضانية مع احلفاظ على ا�ضتمرار التنمية يف ذات الوقت.

يف  هو   2014 لعام  الوطني  الب�ضرية  التنمية  وتقرير 
الأ�ضا�ص وثيقة لإعادة الإعمار والإنعا�ص والتنمية من خالل 
معاجلة التاأثريات ال�ضلبية ل�ضنني عديدة من الأزمات. ويظل 
التحليل والنتائح والتو�ضيات التي جاء بها التقرير منا�ضبًا 
الأحداث  ب�ضمنها  املتالحقة  لالأزمات  الرتاكمي  للتاأثري 
ل�ضل�ضلة  لحقة  مرحلة  اعتبارها  ميكن  والتي  الأخرية 

الأزمات التي �ضبقتها.
ت�ضكيل  م�ضار  حزيران  من  التا�ضع  اأحداث  اأطلقت  وقد 
النواب  جمل�ص  اإنتخابات  اأعقب  الذي  التعرث  بعد  احلكومة 
الوزارية  الت�ضكيلة  ا�ضتكمال  اقرتب  وقد   .2014 ني�ضان  يف 
التي اأعلنت عن خططها لالإ�ضالح. ولذا فاإن تقرير التنمية 
2014 �ضيجد مكانه املنا�ضب يف هذا  الب�ضرية الوطني لعام 
اىل  الدعوة  هو  التقرير  جوهر  اأن  حيث  الإ�ضالحي  املناخ 
التنمية  خطة  مع  التقرير  فهذا  اجلاد.  بالإ�ضالح  املبادرة 
 )UNDAF( املتحدة  لالأمم  التنمية  دعم  واإطار  الوطنية 
يوفر للحكومة اجلديدة الأدوات التي حتتاجها لإعادة تفعيل 
م�ضار التنمية والإ�ضتجابة اىل تطلعات ال�ضباب ومطالبهم يف 

التنمية وللمجتمع العراقي ككل.
الإمنائي )UNDP( مع  املتحدة  الأمم  برنامج  و�ضيعمل 
وزارة التخطيط لتحقيق التاأثري الأف�ضل للتقرير على م�ضار 
التنمية والإنعا�ص الإقت�ضادي والإجتماعي. كما ينتهز مكتب 
وزارة  لي�ضكر  الفر�ضة  الإمنائي هذه  املتحدة  الأمم  برنامج 
املهم  التقرير  هذا  اإعداد  تن�ضيق  يف  جلهودها  التخطيط 
املوقرة  الوزارة  مع  التعاون  فر�ص  اىل  قدمًا  املكتب  ويتطلع 
الأزمة  الإنتقال من حالة  العراقي وحتقيق  ال�ضعب  مل�ضلحة 

اىل حالة التنمية امل�ضتدامة.

جاكلني بادكوك
وكيل املبعوث اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة واملمثل 
املقيم للمن�ضق الإن�ضاين
واملمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف العراق
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لماذا التقرير 

الب�ضرية  التنمية  تقرير  �ضدور  على  م�ضت  �ضنوات  خم�ص 
اأهداف  اأهم  2008 وقد جنح يف واحدة من  الوطني الثاين 
�ضيا�ضات  حول  اجلدل  اإثارة  يف  الب�ضرية  التنمية  تقارير 
والأكادمييني  احلكوميني،  امل�ضوؤولني  اأو�ضاط  يف  التنمية 
واملثقفني والإعالميني، ف�ضاًل عن منظمات املجتمع املدين. 
واليوم، وحيث تزداد احلاجة اإىل تعزيز دور الدولة كراعية 
ي�ضع  الذي  الثاين  التقرير  اإ�ضدار  ياأتي  الب�ضرية،  للتنمية 

�ضباب العراق يف حمور م�ضامينه. 
ففي العراق، يتزايد الإدراك الوطني لق�ضايا ال�ضباب من 
قبل خمتلف م�ضتويات �ضنع القرار وال�ضيا�ضة. وينطوي هذا 
"الفئة  لهذه  ميكن  الذي  الدور  اأهمية  معرفة  على  الإدراك 
الجتماعية" اأن متار�ضه )�ضلبًا اأو اإيجابًا( فيما لوتوفرت لها 
الفر�ص والبيئة املنا�ضبة. ولكن بالرغم من تزايد الهتمام 
متكني  م�ضاريع  اأن  اإل   ،2003 عام  بعد  ال�ضباب  بق�ضايا 
عملية  يف  املطلوبة  املكانة  ومنحهم  واإدماجهم،  ال�ضباب 
التنمية )مبا تت�ضمنه من اأولويات وخطط وا�ضرتاتيجيات( 
ظلت ت�ضطدم على الدوام بعقبات العنف وعدم ال�ضتقرار. 
ويف بلد ي�ضّكل فيه ال�ضباب ن�ضبة عالية من الهرم ال�ضكاين، 
على  الوا�ضحة  اآثارها  ترتك  اأواإخفاقاتهم  جناحاتهم  فاإن 
املجتمع كله. اإن اأطفال العراق و�ضبابه يزيدون على نحوغري 
م�ضبوق. فهناك 5.1 مليون طفل و6 مليون �ضاب عام 2010، 
يتوقع اأن يرتفع عددهم اإىل 6.7 و9.6 مليون على التوايل عام 
2025. اإن هذا التقرير يكت�ضب اأهميته ا�ضتنادًا اإىل معطيات 
النافذة الدميوغرافية التي اأ�ضبحت حتظى باهتمام الدول، 
ن�ضبة  على  العمل  �ضن  يف  ال�ضكان  ن�ضبة  كفة  تزداد  فعندما 
ال�ضكان املعالني )�ضغار العمر وكباره( لعقد اأويزيد، ت�ضكل 
انفتاح  التنمية يف العراق. وقد يتحول  اأمام  فر�ضة مفتوحة 

النافذة ال�ضكانية اىل عن�ضر انتكا�ص اجتماعي واقت�ضادي 
امل�ضتقر،  العمل  نظام  وتفكك  البطالة،  فتزايد  �ضريع. 
اإذا  والظواهر  امل�ضكالت  من  ملجموعة  حا�ضنة  اإىل  يتحول 
الكفيلة  التنموية  والإ�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  و�ضع  يتم  مل 

مبعاجلتها.
�ضريحة  تفاوؤل  ايجابيات  تقو�ص  قد  كهذه  اأو�ضاعًا  اإن 
فر�ص  من  بلدهم  م�ضتقبل  يحمله  مبا  ال�ضباب  من  وا�ضعة 
كهدف  وق�ضاياهم  ال�ضباب  و�ضع  يتطلب  مما  واإمكانات، 

اأ�ضا�ص لالإ�ضرتاتيجيات الوطنية امل�ضتقبلية.
واإدماج  الوقائع  القيا�ص وحتليل  التقرير ومن خالل  هذا 
ال�ضيا�ضات  بناء  يف  بدوره  ي�ضهم  واأولوياتهم،  ال�ضباب  روؤى 
الب�ضرية  التنمية  عملية  يف  ال�ضباب  بدور  ال�ضلة  ذات 
التي  املتبّنيات  اأهمية  من  يزيد  ما  واإن  حا�ضرًاوم�ضتقباًل. 
مالحمُه  َتَتبّعْت  واقٍع  من  اأ�ضُتَق  منها  الكثري  اإن  فيه  وردت 
فرٌق �ضبابية وجماميع عمل ميداين كانت حتاكي على اأر�ص 
خمتلفة  تعليم  م�ضتويات  يف  �ضباب  �ضرائح  املبا�ضر  الواقع 

ومن بيئات اإجتماعية وجغرافية متعددة. 

مهدي العالق 
املن�ضق الوطني للتقرير
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شكر وتقدير

وفر�ص"  حتديات  العراق  "�ضباب  الب�ضرية  التنمية  تقرير 
هوثمرة جهود ت�ضافرت من موؤ�ض�ضات هي اجلهاز املركزي 
اإح�ضاء  هيئة  احلكمة،  بيت  التخطيط،  وزارة  لالإح�ضاء، 
اإقليم كرد�ضتان، وم�ضاهمات قّيمة من باحثني وم�ضت�ضارين 
ب�ضاأن  والتو�ضيات  والتحاليل  النتائج  اأما  ومراجعني، 

ال�ضيا�ضات فتعود اىل املوؤلفني.
على  التقرير  هذا  يحتوي  اأن  الفخر  دواعي  ومن 
كما  بال�ضكر،  كّتابها  نخ�ص  اأن  نود  خا�ضة"،  "م�ضاهمات 
خلفية  واأوراق  اأبحاث  من  التقرير  اأوراق  ُمعدي  ن�ضكر 
املفاهيمي  اجلانب  اإثراء  على  عملت  اأخرى  وم�ضاهمات 
والتحليلي ملو�ضوع التقرير. ان الفريق مدين بال�ضكر للمن�ضق 
بالتحليل  العميق  لإميانه  العالق  مهدي  الدكتور  الوطني 
املهني امل�ضتقل وباأهداف التنمية الب�ضرية، وما كان للتقرير 
وتذليله  امل�ضتمر  ت�ضجيعه  لول  النهائية  ب�ضيغته  ينجز  اأن 

�ضعوبات العمل.
الهيئة  من  الفريق  اإ�ضتفاد  التقرير  اإعداد  مراحل  خالل 
والقراء  اخلرباء  من  جمموعة  مراجعة  ومن  ال�ضت�ضارية 
والقراء  املراجعني  وب�ضكل خا�ص من مالحظات  الوطنيني، 
من برنامج الأمم املتحدة المنائي والأ�ضكوا، الذين قدموا 
عديدة  جوانب  يف  القيمة  النظر  ووجهات  والأفكار  امل�ضورة 
نواق�ص  اإ�ضتكمال  يف  �ضاهمت  والهيكلية  باملنهجية  تتعلق 
�ضيغته  يف  و�ضعته  التي  التحاليل  من  وعمقت  التقرير 
بالل  وللدكتور  نعمة،  لأديب  والإمتنان  ال�ضكر  النهائية. 
التحليل  فريق  اإ�ضناد  يف  دائمًا  عونًا  ظل  الذي  الك�ضواين 

الإح�ضائي لغاية الإجناز النهائي للتقرير.
"مبادرة  من  هاموند  وجون  الكريي  ل�ضابينا  ال�ضكر 
التنمية الب�ضرية والفقر يف جامعة اأوك�ضفورد" OPHI على 
اخلربة العريقة واملتخ�ض�ضة التي اأ�ضهمت يف اإن�ضاج قيا�ص 
والدليل  الأبعاد،  متعدد  الفقر  ودليل  الب�ضرية  التنمية  دليل 

املركب لقيا�ص " تنمية ال�ضباب" حمور التقرير.
من  نخبة  نظر  ووجهات  اأفكار  من  التقرير  اإ�ضتفاد  لقد 
درا�ضات  مركز   / لالإقت�ضاد  لندن  مدر�ضة  يف  الأكادمييني 
يف  �ضاهموا  الذين  لندن  يف  كنجز  وكلية  الو�ضط،  ال�ضرق 
ونتائجه  التقرير  حمتوى  فيهما  عر�ضنا  نقا�ضيتني  حلقتني 
اىل  اإنتباهنا  للفت  بال�ضكر  لهم  مدينون  ونحن  الأولية، 
نقدم  كما  التحليل.  عمقت  مهمة  وعملية  نظرية  جوانب 

ال�ضكر للمركز على تنظيمه وا�ضت�ضافته حللقات النقا�ص. 
ال�ضكر مو�ضول اأي�ضًا لفريق ال�ضباب وال�ضابات واملنظمات 
ال�ضباب  و"برملان  ال�ضباب"  تنمية  "موؤ�ض�ضة  ال�ضبابية 
جل�ضات  اإدارة  ويف  الكتابة  يف  �ضاهموا  الذين  العراقي" 
احلوار ويف عقد الور�ضة املو�ضعة ملناق�ضة التقرير ويف تهيئة 

امل�ضاهمات والأطر التي اأغنت التقرير.
يف  �ضاركوا  الذين  وال�ضابات  ال�ضباب  كل  اأخريًا  ولي�ص 
من  كامل  عام  مدى  على  املناق�ضة  وور�ص  احلوار  جل�ضات 

العمل امليداين وعلى اإمتداد حمافظات العراق.
ودوائر  كرد�ضتان  اإقليم  اإح�ضاء  هيئة  اىل  ال�ضكر 
نفذت  التي  ع�ضرة  الثماين  املحافظات  كافة  يف  الإح�ضاء 
 / اأيلول  يف  ال�ضباب  وتطلعات  اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  م�ضح 

�ضبتمرب 2012.
التحليل  لفريق  الكبري  الإمتنان  تقدمي  اإل  ي�ضعنا  ول 
اإخال�ضه  على  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  يف  الإح�ضائي 

وتفانيه يف اإجناز العمل الإح�ضائي.
الذي  المنائي  الربنامج  فريق  جلهود  تقديرنا  واأخريا 
دعم عملية اإعداد التقرير. ملدير الربنامج الإمنائي / مكتب 
نائبة  ريزا  ريني  ال�ضيدة  املوىل،  عبد  اآدم  الدكتور  العراق 
املدير، ال�ضيد ليونيل لورنز وال�ضيد خالد حممد خالد مدير 

امل�ضروع، وال�ضيدة زينة عليباك.
ان التقرير بف�ضوله الكاملة مدين يف �ضالمته اللغوية اىل 
املراجعة املتاأنية والقراءة الدقيقة التي قام بها ال�ضيد �ضياء 
حم�ضن ا�ضماعيل والتي قومت و�ضححت و�ضمنت ال�ضياغة 
ال�ضكر  التقرير  كتاب  من  فله  ال�ضليمة،  اللغوية  وال�ضال�ضة 

والتقدير.

اآمال �ضال�ص
املوؤلف الرئي�ص للتقرير 
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الفريق الوطني إلعداد التقرير

الهيئة اال�شت�شارية
اأ.د. علي يو�ضف ال�ضكري، د. مهدي احلافظ، د. مهدي 

العالق، د. �ضمران العجلي، 
د. اآمال �ضال�ص، ال�ضيد �ضريوان حممد حمي الدين، د. 

�ضهام فيوري، د. و�ضفي طاهر،
د. وفاء املهداوي 

فريق قراء التقرير )اللغة العربية(
د. مهدي احلافظ، د. �ضامي متي، د. جمال اأمني

امل�ؤلف الرئي�س
د. اآمال �ضال�ص
املن�شق ال�طني

د. مهدي العالق 
خبري االأ�شك�ا

اأديب نعمة، م�ضت�ضار اإقليمي يف الأ�ضكوا
خبري الربنامج االإمنائي للأمم املتحدة

بالل الك�ضواين
كّتاب االأوراق البحثية للتقرير

د. مهدي العالق، د. اأديب نعمة/ الأ�ضكوا، د. عماد عبد 
اللطيف، د. وفاء املهداوي، 

د. يو�ضف حمه �ضالح، د. حيدر �ضعيد، د. كرمي حممد 
حمزة، د. هيزا ال�ضندي

كّتاب االأوراق اخللفية
د. اأحمد اإبريهي، د. مظهر حممد �ضالح، د. عدنان يا�ضني، 
د. علي الزبيدي، د. عمروه�ضام، د. �ضيماء عبد العزيز، د. 

بدرخان ال�ضندي، د. حارث الكرعاوي، د. حازم النعيمي، 
د. اأ�ضامة العاين، د. عبد احلكيم جوزل، د. ح�ضن لطيف، 

قا�ضم عناية، اأحمد يا�ضني
فريق التحليل االإح�شائي

د مهدي العالق/ رئي�ص الفريق

الفريق الرئي�س
 �ضند�ص جواد ح�ضني، ق�ضي عبد الفتاح، اأياد جواد ح�ضن، 

فريال حممود كاظم، فخري حميد، �ضعد زغلول 
الفريق امل�شاند

�ضهام عبد احلميد، اإميان حممود كاظم، ب�ضمة عبد 
الوهاب، داليا عبد اللطيف، علي طارق عبد املجيد، علي 

اأجمد عبد الأمري، عبد النا�ضر يو�ضف، حممد عدنان 
جواد، اأ�ضيل مهدي، ب�ضرى ن�ضيف جا�ضم، رافـد هيثم، 

علي عماد، مروة عبد الوهاب، نور حممد ، حممد مر�ضال 
فريق التحليل الإقليم كرد�شتان

�ضريوان حممد حمي الدين/ رئي�ص الفريق 
فريق العمل/ ب�ضدار اأيوب كرمي، ريزين مامند حمد، 

�ضوران حبيب فرن�ضي، �ضوان عبا�ص 
فريق ال�شباب

ع�ضام اأ�ضعد/ رئي�ص الفريق، مهند علي، ح�ضام ح�ضون، 
�ضحر �ضوكت، ح�ضني عبا�ص ح�ضن، احمد علي حممود، 
و�ضن حم�ضن، اح�ضان عليوي، حيدر جليل خلف، ح�ضني 

علي عبد احل�ضن، و�ضن عبا�ص كاظم، جنان عبد الكرمي، 
�ضلمى عبد العزيز، م�ضطفى قي�ص �ضاكر، فوؤاد بخيت 

بردي، معاذ اأحمد ح�ضن.
االإ�شناد االإداري/ بيت احلكمة

ماجد حميد، مها �ضعد
فريق الربنامج االإمنائي

د. اآدم عبد املوىل، ريني ر�ضا، ثائر �ضريدة/ الإدارة 
واملتابعة

بيرت بات�ضلر، �ضوديبتو مكرجي، ليونل لورنز/ الإدارة 
ال�ضابقة

خالد حممد خالد، زينة عليبك/ اإدارة امل�ضروع
د. اآدم عبد املوىل، ريني ر�ضا، �ضعد الكاظمي، لوؤي �ضبانة، 

�ضوقي يون�ص، خالد حممد خالد/ املراجعة
عادل عبد اللطيف، علياء الديل، �ضماح حمود/قراء 

التقرير 
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المحتويات

تقدمي: كلمة ال�ضيد وزير التخطيط
تقدمي الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة

تقدمي ال�ضيد املن�ضق الوطني: ملاذا التقرير
�ضكر وتقدير

الفريق الوطني لإعداد التقرير
اإعداد التقرير: نهج ت�ضاركي

نظرة عامة 
الف�ضل الأول: التنمية الب�ضرية نهج عمل للحا�ضر وروؤية بناء للم�ضتقبل 

ملاذا ال�ضباب 
مواكبة تطور املفاهيم واملقايي�ص

النقا�ص العاملي حول الأهداف الإمنائية لالألفية ما بعد 2015
الأبعاد الأخرى للتنمية الب�ضرية

البعد ال�ضيا�ضي، البعد الثقايف، تفاعل الأبعاد وجدلية الإق�ضاء/ الندماج
الف�ضل الثاين: حتدي التنمية الب�ضرية

حالة التنمية الب�ضرية
 قيا�ص التنمية الب�ضرية

)HDI( اأوًل: دليل التنمية الب�ضرية
دليل التنمية الب�ضرية )HDI( على م�ضتوى املحافظات 

)HDI( ثانيــًا: دليل التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة
)GII( ثالثًا: دليل الفوارق بني اجلن�ضني

متكني املراأة
دليل الفوارق بني اجلن�ضني على م�ضتوى املحافظات

م�ضاركة املراأة يف جمال�ص املحافظات
رابعًا: دليل الفقر متعدد الأبعاد

من يعاين من الفقر متعدد الأبعاد يف العراق؟
نتائج قيا�ص الفقر متعدد الأبعاد

دليل الفقر متعدد الأبعاد اأداة لتحديد ال�ضيا�ضات
خام�ضًا: دليل تنمية ال�ضباب

املجالت التي يت�ضمنها الدليل
حتليل نتائج قيا�ص دليل تنمية ال�ضباب

اأبعاد دليل تنمية ال�ضباب
ُبعد النوع الإجتماعي

تباين يف تنمية ال�ضباب بني املحافظات
دليل تنمية ال�ضباب اأداة لتحديد ال�ضيا�ضات

الف�ضل الثالث: التحديات الدميوغرافية: متغريات ُمَغيَّبة 
التقدم املحرز يف نوعية احلياة

ثالث حتديات دميوغرافية تواجه ال�ضباب 
اأوًل: الإنخفا�ص البطيء يف معدل اخل�ضوبة، الزواج املبكر اأهم اأ�ضباب 

اخل�ضوبة العالية

ثانيًا: البنية العمرية لل�ضكان فتية، النافذة ال�ضكانية: هل هي هبة حقا؟
ثالثًا: حركة ال�ضكان والهجرة، النزوح والتهجري الق�ضري

هجرة ال�ضباب اإىل اخلارج: خ�ضارة يف الرثوة احلقيقية، ملاذا يرغب ال�ضباب 
بالهجرة

كيف يري ال�ضباب املهجرون اأوالنازحون، اأو�ضاعهم وما هي تطلعاتهم؟
كيف ت�ضتجيب ال�ضيا�ضات العامة اىل التحديات الدميوغرافية

الف�ضل الرابع: ال�ضباب والتحديات الإقت�ضادية
ال�ضباب وحتدي البطالة

الن�ضاط الإقت�ضادي لل�ضباب، كيف يح�ضل ال�ضباب على العمل
خ�ضائ�ص بطالة ال�ضباب، معاجلات غري ناجحة

عمالة ال�ضباب الناق�ضة، اأين يعمل ال�ضباب ذووالعمالة الناق�ضة 
عمل ال�ضابات: خ�ضائ�ص توؤ�ضر الق�ضاء

البطالة والفقر 
ال�ضباب وحتدي القت�ضاد الريعي

الإنفاق العام اأداة لتوزيع عائدات الريع النفطي
الريع النفطي ينمولكن التنمية الب�ضرية تتخلف

النتفاع من الريع النفطي، ال�ضباب والقت�ضاد ال�ضيا�ضي للدولة الريعية
منط الإدارة القت�ضادية ل يحفز القطاع اخلا�ص، ال�ضباب يف قطاع الأعمال

الف�ضل اخلام�ص: التحديات الثقافية والإجتماعية
1. ال�ضباب والأ�ضرة

الأ�ضرة، اإعتماد ال�ضباب على اأ�ضرهم
الزواج وبناء اأ�ضرة جديدة: بداية الطريق لالندماج الجتماعي

هل حتد الأ�ضرة من خيارات ال�ضباب، �ضراع الأجيال والإق�ضاء الجتماعي
2. التمييز والعنف �ضد ال�ضابات

تن�ضئة اأ�ضرية متييزية، العنف الأ�ضري لإق�ضاء ال�ضابات
زواج القا�ضرات منوذج للعنف الأ�ضري

ممار�ضات تع�ضفية: رعب يالحق الفتيات
اإجراءات احلماية من العنف الأ�ضري

3. ال�ضباب ومنظومة القيم
املوروث الثقايف، القيم الدينية، القيم الع�ضائرية

اأزمة ال�ضباب اأم اأزمة املجتمع؟
ظواهر مقلقة من منظور ال�ضباب

الف�ضل ال�ضاد�ص: فر�ص تعليم ال�ضباب
1. التعليم بوابة الندماج الجتماعي،

ملاذا ينقطع ال�ضباب عن التعليم؟ اأمناط تعليم بديلة، 
2. حتديات موؤ�ض�ضية، 

اأوًل: التعليم الثانوي 
ثانيًا: التعليم املهني ل يجذب ال�ضباب

ثالثًا: التعليم اجلامعي
لقد تو�ضعت فر�ص التعليم العايل... ولكن ماذا عن نوعية التعليم؟

فر�ص التعليم اجلامعي ل ت�ضتجيب لتطلعات ال�ضباب
التعليم ل يك�ضب ال�ضباب مهارات عملية
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كيف جنعل التعليم اأف�ضل من وجهة نظر ال�ضباب؟
مناهج التعليم ل ت�ضتجيب ملتطلبات �ضوق العمل

النظام التعليمي ل يوفر البنية ملجتمع املعرفة
3. هل يحد التمويل من فر�ص تعليم ال�ضباب؟

التعليم جمال لل�ضراكة مع القطاع اخلا�ص
4. اإكت�ضاب املعرفة

ال�ضباب... عزوٌف عن القراءة
و�ضائل العالم و�ضيلة معرفية

الف�ضل ال�ضابع: ال�ضباب واملواطنة وامل�ضاركة
1. املواطنة والهوية الوطنية

اأوًل: التن�ضئة الإجتماعية، ثانيًا: الت�ضال والهوية الوطنية، ثالثًا: النظاُم 
التعليمي، الرتبية من اأجل املواطنة 

2. امل�ضاركة ال�ضيا�ضية واملجتمعية لل�ضباب
قدرة ال�ضباب على التاأثري

عزوف ال�ضباب عن الهتمام بال�ضيا�ضة
3. فر�ص جديدة للتوا�ضل وامل�ضاركة 

الف�ضل الثامن: توجهات و�ضيا�ضات نحوبيئة متكينية لل�ضباب
خال�ضة واإ�ضتنتاجات

2. نحو بيئة متكينية لل�ضباب 
توجهات عامة: الدولة املنا�ضرة للتنمية الب�ضرية

التو�ضيات
يف اجلانب القت�ضادي

تخفي�ص الفقر، زيادة النموالقت�ضادي خارج النفط اخلام، تن�ضيط القطاع 
اخلا�ص الوطني وتو�ضيع جمالت عمله، اإ�ضالحات موؤ�ض�ضية، �ضيا�ضة ت�ضغيل 

كفوءة ومن�ضفة، �ضيا�ضة تدريب كفوءة، التدريب حلقة مفقودة
يف اجلانب الإجتماعي

اإ�ضالح ال�ضيا�ضة الجتماعية، متكني ال�ضابات، التعليم اآلية لتمكني ال�ضباب
يف اجلانب ال�ضيا�ضي 

تعزيز م�ضاركة ال�ضباب يف ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي
بناء ثقافة الأمن وال�ضالم وحماية التما�ضك الإجتماعي، تعزيز دور ال�ضباب 

واملجتمع املدين 
الأطر

اإطار 1.1: امل�ضاركة يف النقا�ص حوار الأهداف الإمنائية ملا بعد 2015
اإطار 1.2: ق�ضايا جديدة لأجندة التنمية ملا بعد 2015

اإطار 1.3: اأهمية الأبعاد ال�ضيا�ضية والثقافية
اطار 2.1: التفاوت )معامل جيني( ومتو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 

الإجمايل لـ 185 دولة
اإطار 2.2: دليل الفقر متعدد الأبعاد اأداة للتخطيط املبني على احلقائق

اإطار 2.3: م�ضفوفة الرتباطات بني اأدلة التنمية الب�ضرية وبع�ص املوؤ�ضرات 
القت�ضادية

اإطار 2.4: الفارق يف الرتتيب بني دليل التنمية الب�ضرية ودليل تنمية ال�ضباب
اإطار 3.1: وثيقة ال�ضيا�ضات ال�ضكانية، اإيقاف حلقبة جتاهل ق�ضايا ال�ضكان 

اإطار 4.1: على طريق جت�ضري الفجوة بني �ضوق العمل وخمرجات التعليم
اإطار 4.2: ال�ضباب يبددون طاقاتهم

اإطار 4.3: معاجلات ناجحة على طريق التخفيف من الفقر
اإطار 4.4: خطة التنمية الوطنية 2013-2017: ل خيار �ضوى النفط 

اإطار 4.5: م�ضروع ال�ضراكة بني القطاع العام واخلا�ص
اإطار 4.6: خطة التنمية الوطنية 2013-2017 تنا�ضر طموحات ال�ضباب 

اإطار 5.1: احلد من ظاهرة زواج القا�ضرات
اإطار 6.1: العنف يحد من التمتع بحرية الختيار 

اإطار 6.2: املبادرة التعليمية: تلبي طموحات ال�ضباب 
اإطار 6.3: �ضباب العراق يحتفون بالكتاب

اإطار 7.1: ف�ضحة اأمل
اإطار 8.1: فر�ص العمل املطلوبة يف املرحلة القادمة

اإطار 8.2: م�ضروع مبتكر لتدريب ال�ضباب
اأطر �ضوت ال�ضباب

ال�ضباب العراقيون يف الأردن: روؤية خمتلفة
الزواج اأزمة كبرية يف حياتنا )�ضباب دهوك(

بعت اجلامو�ص لأتزوج اإر�ضاءًا لأبي )قرية اأبوخ�ضاف / اأهوار مي�ضان(
العنف الأ�ضري يقمع حرية ال�ضباب )بابل(

وظيفة الع�ضرية م�ضتمرة ... �ضباب بغداد
ق�ضية تقلق �ضباب كركوك: الجتار بالب�ضر والعنف الأ�ضري وال�ضتغالل 

اجلن�ضي 
�ضباب الأنبار يحذرون من خطر املخدرات

فقراء لأنهم حمرومون من التعليم، وحمرومون من التعليم لأنهم فقراء )�ضباب 
النا�ضرية(

املدار�ص بعيدة عنا... �ضباب قرية مهم�ضون يف اأهوار مي�ضان
�ضباب اأربيل: وعي �ضيا�ضي واندفاع للم�ضاركة

الأ�ضكال
�ضكل 2.1: التوزيع الن�ضبي لإنفاق الأ�ضرة على ال�ضلع واخلدمات 

�ضكل 2.2: الفوارق يف موؤ�ضرات التمكني بني الن�ضاء والرجال
�ضكل 2.3: احلد الفا�ضل بني الفقري وغري الفقري يف الفقر متعدد الأبعاد

�ضكل 2.4: مدى م�ضاهمة الأبعاد يف حرمان الفقراء 
�ضكل 2.5: توزيع الأ�ضر ح�ضب معاناتها من الفقر متعدد الأبعاد وفقر الدخل يف 

العراق
�ضكل 2.6: توزيع الإفراد الذين يعانون/ وليعانون من الفقر متعدد البعاد )%(

�ضكل 2.7: مكونات دليل تنمية ال�ضباب ح�ضب اجلن�ص 
�ضكل 2.8: تفاوت يف دليل تنمية ال�ضباب وال�ضابات بني املحافظات

�ضكل 3.1: توزيع �ضكان العراق ح�ضب الفئة العمرية 
�ضكل 3.2: توزيع ال�ضكان ح�ضب مدة تغيري حمل الإقامة

�ضكل 3.3: اأ�ضباب تغيري حمل الإقامة
�ضكل 3.4: �ضايف الهجرة بني املحافظات ح�ضب حمل الإقامة ال�ضابق 

�ضكل 3.5: اأ�ضباب تغيري حمل القامة املعتاد لل�ضكان ال�ضباب 15-29 �ضنة
�ضكل 3.6: اأ�ضباب الرغبة بالهجرة

�ضكل 4.1: الفجوة بني الذكور والإناث ملعدل الن�ضاط الإقت�ضادي لل�ضكان 
بعمر15 �ضنة فاأكرث )%( 

�ضكل 4.2: توزيع ال�ضباب العاملني ح�ضب كيفية ح�ضولهم على العمل
�ضكل 4.3: معدلت البطالة بني ال�ضباب يف حمافظات العراق واإقليم كرد�ضتان 

�ضكل 4.4: ن�ضبة الفقر )فقر الدخل( للفئة العمرية 15-29 �ضنة
�ضكل 4.5: املوازنة العامة للعراق 2003-2013 )مليار دولر(

�ضكل 4.6: التوزيع الن�ضبي لالأ�ضر ح�ضب م�ضادر الدخل
�ضكل 4.7: ن�ضبة العاملني باأجر بعمر15 �ضنة فاأكرث والفئة العمرية 15-29 �ضنة 
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ح�ضب قطاع العمل
�ضكل 5.1: اآراء ال�ضباب حول اإتخاذ القرارات املهمة يف الأ�ضرة

�ضكل 5.2: مدى اإعتماد ال�ضباب ماليًا على الأ�ضرة
�ضكل 6.1: ماذا يريد ال�ضباب اأوًل ؟

�ضكل 6.2: التوزيع الن�ضبي لالأفراد بعمر 15-29 �ضنة ح�ضب احلالة التعليمية 
والبيئة واجلن�ص

�ضكل 6.3: التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب العوامل التي جتعل التعليم اأف�ضل من 
وجهة نظرهم

�ضكل 6.4: ن�ضبة النفاق على التعليم وال�ضحة اىل الناجت املحلي الإجمايل ل�ضنة 
)%( 2012

�ضكل 7.1: امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لل�ضباب
�ضكل 7.2: امل�ضاركة املجتمعية لل�ضباب

اجلداول
جدول 2.1: دليل الفوارق بني اجلن�ضني؛ مقارنة بني العراق ودول اجلوار 
جدول 4.1: توزيع الأفراد العاملني بعمالة ناق�ضة ح�ضب الفئات العمرية 

والتح�ضيل العلمي 
جدول 5.1: اآراء الفتيات 10-14 �ضنة حول امل�ضاواة بينهن وبني اأ�ضقائهن الذكور

جدول 5.2: مظاهر العنف املوجه لل�ضابات: العمر املبكر للزواج
جدول 6.1: تطور ح�ضة الطالب واملدر�ضة من املوازنة الرتبوية العامة خالل املدة 

2004–2011 )عدا اأقليم كرد�ضتان( القيمة: مليون دينار

جدول 7.1: دور ال�ضباب يف حت�ضني الأمن 
اخلرائط

خارطة 2.1: دليل الفقر متعدد الأبعاد يف حمافظات العراق
خمططات

خمطط 2.1: اأبعاد واأدلة واأوزان الفقر متعدد الأبعاد
خمطط 2.2: دليل تنمية ال�ضباب – املجالت وموؤ�ضرات كل دليل 

خمطط 3.1: �ضيناريودخول العراق نطاق الهبة الدميوغرافية
املالحق

ملحق اجلداول الإح�ضائية
ملحق جداول اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012

ملحق املالحظات الفنية
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إعداد التقرير: نهج تشاركي 

تبنى التقرير نهجًا ت�ضاركيًا يف اإعداده، من خالل:
• الإحتادية 	 التخطيط  وزارة  م�ضاركة احلكومة ممثلة يف 

اإقليم  اإح�ضاء  وهيئة  لالإح�ضاء  املركزي  واجلهاز 
امل�ضوحات  من  البيانات  توفري  خالل  من  كرد�ضتان 

احلديثة، 
اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب املنفذ من  ◦

 ،2012 )�ضبتمرب(  اأيلول  يف  اأجري  م�ضح  خالل 
ودوائر  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  كوادر  وتولت 
الإح�ضاء يف املحافظات واإقليم كرد�ضتان فرقهم 

امليدانية لتنفيذه. 
احلوار  ◦ حلقات  عقد  يف  ال�ضباب  فريق  دعم 

واملجموعات البوؤرية. 
التحليل  ◦ فريق  من  لعدد  الدعم  الوزارة  وفرت 

جامعة  لزيارة  والإقليم  اجلهاز  من  الإح�ضائي 
ت�ضاوري  لقاء  وعقد  املتحدة  اململكة  يف  اأك�ضفورد 
حول قيا�ص الفقر متعدد الأبعاد وبناء دليل تنمية 
ال�ضباب مع فريق OPHI برئا�ضة الأ�ضتاذة �ضابينا 

األكاير.
يف  ◦ عقدت  التي  النقا�ضية  احللقة  يف  م�ضاركة 

لندن  مدر�ضة  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  درا�ضات  مركز 
لالقت�ضاد يف اأيلول 2012 حول الإطار املفاهيمي 
من  نخبة  فيها  �ضارك  الب�ضرية  التنمية  لأبعاد 
اىل  املذكورة  اجلامعة  يف  املخت�ضني  ال�ضاتذة 

جانب فريق اأوك�ضفورد و�ضابينا الكاير.
• الإمنائي 	 الربنامج  دعم  يف  وتتمثل  الدولية:  امل�ضاركة 

لالأمم املتحدة الذي اإتخذ جوانب متعددة. وف�ضاًل عن 
توفري اخلربات الدولية لدعم فريق التحليل الإح�ضائي 
اإقليم  اح�ضاء  وهيئة  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  يف 
بها  اأ�ضهم  التي  القيمة  امل�ضورة  اإىل  اإ�ضافة  كرد�ضتان، 
الدكتور اأديب نعمة )ال�ضكوا( يف اإن�ضاج هيكلية التقرير 

ومنهجيته وم�ضامني ف�ضوله؛
تدريبية  ◦ ور�ضة  اإقامة  المنائي  الربنامج  َر  َي�ضِّ

ولفريق  التقرير  لكّتاب   2012 ني�ضان  عمان،  يف 
اوك�ضفورد  "مبادرة  فريق  مع  الإح�ضائي  الإ�ضناد 
للتنمية والفقر" OPHI حول قيا�ص الفقر متعدد 

الأبعاد. 
اإ�ضت�ضاريني،  ◦  9 �ضملت  التي  الوطنية  امل�ضاركة 

جامعات  من  قّراء  و3  كاتبًا،  و22  واأكادمييني، 
ومنظمات جمتمع مدين وحكوميني، من حمافظات 
يف  العراقيني  ومن  كرد�ضتان،  واإقليم  العراق 
الح�ضائي،  التحليل  فريق  �ضكلوا  و25  اخلارج. 
للم�ضروع(  املنفذة  )اجلهة  احلكمة  بيت  توىل 

تكليفهم مع اإدارة عملية اإعداد التقرير.

• م�ضاركة ال�ضباب 	
اإعداد التقرير  ◦ الفريق الذي �ضاند بجهوده عملية 

�ضباب  وثالثة  �ضابات  خم�ص  منهم   11 وعددهم 
تولوا قيادة الفريق.

خالل  ◦ من  التقرير  حمور  كانوا  اأنف�ضهم  ال�ضباب 
ال�ضتماع لأ�ضواتهم يف جل�ضات حوار عقدت ت�ضٌع 
كرد�ضتان،  اإقليم  يف  واأثنان  املحافظات،  يف  منها 
واحل�ضر،  الريف  بني  املكاين  التباين  غطت  وقد 
جل�ضات  اإحدى  اإن  عن  ف�ضاًل  والإناث،  الذكور 

احلوار قد خ�ضت ال�ضباب املهاجر يف الأردن.
والكتاب  ◦ التقرير  اإعداد  فريق  من  عدد  �ضارك 

مع ال�ضباب يف عقد جل�ضات احلوار، وتوىل فريق 
اأهمية  الأكرث  املو�ضوع  اإختيار  اأنف�ضهم  ال�ضباب 
الأمر مبحافظاتهم  تعلق  من وجهة نظرهم بقدر 
و�ضمن الطار العام ملحتوى التقرير فكانت، على 
ال�ضري  العنف  ملو�ضوع  الولوية  املثال،  �ضبيل 
بالن�ضاء يف  واملتاجرة  قار  والفقر يف ذي  بابل  يف 
للق�ضايا  وادراكهم  ال�ضباب  وعي  لتعك�ص  كركوك 
احللول  ناق�ضوا  اإنهم  بل  جمتمعهم  يف  توؤثر  التي 
الدولة  فيه  حملوا  الذي  الوقت  ويف  واملعاجلات. 
الدور  من  يتن�ضلوا  مل  فانهم  املعاجلة  مهام 
احلوارات  نتائج  عر�ص  )مت  منهم.  املطلوب 
يف  ال�ضباب"  "ا�ضوات  بعنوان  خا�ضة  اأطر  يف 

االف�ضول املتعلقة مبو�ضوعها(.
عقدت  ◦ للتقرير  الوىل  امل�ضودة  مناق�ضة  ور�ضة 

فيها  �ضارك   2012 اآذار  و14   13 يومي  بغداد  يف 
املحافظات  من   75 منهم  �ضابة  و60  �ضاب   101
وطلبة  جامعيون  طلبة  منهم  كرد�ضتان،  واقليم 
اىل  منتمون  وفنانون،  �ضحفيون  ثانوية،  مدار�ص 
وخريجون  خريجات  حكومية،  غري  منظمات 
عاطلون، اىل جانب فريق اعداد التقرير والكتاب 
نتائج  التقرير  ويعر�ص  املعنية.  الوزارات  وممثلي 

املناق�ضات يف اأطر بعنوان "وجهة نظر ال�ضباب".
املتميزة  ◦ ال�ضباب  مبادرات  بع�ص  التقرير  ر�ضد 

والثقافية  املجتمعية  الن�ضطة  يف  امل�ضاركة  يف 
بعنوان  اأطر  يف  التقرير  منت  يف  ت�ضمينها  ومت 

ال�ضباب". "مبادرات 
املجتمع املدين يف  ◦ كما ر�ضد م�ضاهمات منظمات 

اأطر  يف  عر�ضها  ومت  بال�ضباب  املتعلقة  الق�ضايا 
بعنوان "مبادرات".
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نظرة عامة 

حالة  تقرير  اإطالق  ومنذ  املا�ضية  الأعوام  يف  العراق  حقق 
التنمية الب�ضرية يف العراق 2008 تقدمًا ملمو�ضًا يف موؤ�ضرات 
التنمية الب�ضرية يف م�ضار يعد بالتقدم نحوم�ضتوى اأف�ضل من 
ال�ضامل  والتمثيل  الدميقراطية  مبادئ  على  يتاأ�ض�ص  الرفاه 
يتيحه من فر�ص  لكنه تقدم يدعواإىل احلذر، فما  للجميع، 
الن�ضق  يف  ال�ضتقرار  يرافقه  ل  م�ضتدام،  موؤ�ض�ضي  لبناء 
املكا�ضب  تبديد  اإىل  ويف�ضي  الدولة  تعتمده  الذي  التنموي 
النفطي  ا�ضتدامتها. فالريع  اأواإىل تعرث  الب�ضرية  التنمية  يف 
يف  التقدم  متناول  يف  منوالقت�ضاد  ي�ضع  م�ضتدام،  خطر 
حتديات  اأمامه  ي�ضع  لكنه  كبرية،  فر�ضا  الب�ضرية  التنمية 

جتعل اإدامة هذا التقدم على املدى البعيد مو�ضع ت�ضاوؤل. 
التنمية  حال  تقرير  اإ�ضدار  على  انق�ضت  �ضنوات  خم�ص 
ق�ضايا  ال�ضا�ضية،  حماوره  �ضخ�ضت  الذي   2008 الب�ضرية 
يبدوانها ظلت عالقة، واأن املرحلة النتقالية مل تنجز مهامها 
الهجرة  الأمن،  والقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي  التحول  بعد. وهي: 
التحتية  والبنى  يتعرث  فال�ضالح  والتعليم.  املراأة،  والنزوح، 
من  اجنز  وما  مكتملة،  غري  والتعليم  العامة  واخلدمات 
ا�ضتهالكي  انفاق  على  يقت�ضر  املعي�ضة  م�ضتويات  حت�ضن يف 
التجارة  خدمات  يف  تو�ضع  مع  النفطية،  منوالعوائد  يرافق 
والبيع والنقل وهي اأن�ضطة ل توؤ�ض�ص مقومات تنمية م�ضتدامة 
يت�ضارك فيها بكفاءة وفاعلية كل من القطاع العام واخلا�ص. 
اأما المن، فلم ي�ضتتب ال�ضلم الهلي امل�ضتدام وظلت م�ضائل 
ل  نظرية  مفاهيم  النتقالية،  والعدالة  الوطنية  امل�ضاحلة 
جتد لها مكانا يف واقع يتنازعه الرهاب وال�ضراع ال�ضيا�ضي 
والطائفي. وعلى الرغم من مغادرة احلرب الهلية منذ عام 
2008 ما يزال تهديد التهجري والنزوح قائما مع كل موجة 
تتاأرجح  وحقوقها  املراأة  ق�ضايا  ظلت  كذلك  جديدة.  عنف 
ال�ضويل  والفكر  الثقايف  واملوروث  التقاليد  �ضراع  بني 
املت�ضدد والنزوع اىل التطور واكت�ضاب احلقوق الن�ضانية على 
ا�ضا�ص العدالة وامل�ضاواة التي ن�ص عليها الد�ضتور اجلديد، 

من جهة اأخرى. 
ومل تف�ص جمموعة من املتغريات املهمة بعد انهيار النظام 
وال�ضروع يف  العامل؛  النفتاح على  2003 مثل  ال�ضمويل عام 
عملية اإ�ضالح اقت�ضادي، اإىل ت�ضكيل نقطة البداية يف بناء 
منذ  املعطلة  التنمية  ا�ضتئناف  اجلديد" اأواإىل  "القت�ضاد 
التوقعات ب�ضدد حتقيق م�ضتوى معي�ضي  ولأن �ضقف  عقود. 
)وخا�ضة  جدًا  مرتفعًا  كان  ال�ضابق  من  اأف�ضل  حياة  ومنط 
الوطني وال�ضيا�ضة  اإدارة القت�ضاد  ال�ضباب( فاإن منط  بني 
التي يتم على وفقها تخ�ضي�ص املوارد، مل ينجز املواءمة بني 
حجم الحتياجات التي مل تتم تلبيتها، وبني عائدات املورد 
فكرة  تفكيك  يتم  ومل  اآخر.  بعد  عاما  تتزايد  التي  النفطي 
الدولة الريعية الرا�ضخة يف عقل املجتمع واحلكم، با�ضتعادة 
لال�ضتمرار.  والقابل  القاعدة،  العري�ص  النموالقت�ضادي 

ويطال ذلك اإحداث اإ�ضالحات جذرية يف القت�ضاد، واإعادة 
هيكلة القطاع العام، وال�ضروع يف تر�ضيخ قيم واأمناط �ضلوك 

اقت�ضادية بديلة لقيم و�ضلوك الدولة الريعية.
امتالك  اىل  العاملية  النفطية  ال�ضوق  يف  التوقعات  ت�ضري 
يف  الثالثة  املرتبة  يف  ي�ضعه  نفط  برميل  مليار   143 العراق 
الدويل  النقد  �ضندوق  خرباء  ويتوقع  النفط  احتياطيات 
وكذلك   2013 لعام  ال�ضنوية  تقاريرهما  يف  الدويل  والبنك 
النفط  �ضادرات  زيادة   2017-2013 الوطنية  التنمية  خطة 
العراقية من 3.2 مليون برميل يوميا عام 2013 اىل 6 مليون 
برميل يوميًا عام 2017 ويوؤ�ضر ذلك اآفاقًا م�ضتقبلية وا�ضعة 
الر�ضيد  باحلكم  مرتبطًا  يبقى  اإجنازها  لكن  التنمية  اأمام 

والق�ضاء على الفقر والف�ضاد. 
غري اأن جملة من التحولت التي حدثت بعد العام 2003، 
احيانًا،  اإيجابي  و�ضيا�ضي  كانت م�ضحوبة بحراك جمتمعي 
واأظهرت  الدور.  ملمار�ضة  "حّيز"  من  اأكرث  ال�ضباب  منح 
مواجهة  يف  اإيجابية  خ�ضائ�ص  ال�ضباب  من  "جماميع" 
م�ضتفيدة  وم�ضامينها(  اأ�ضكالها  اختالف  )على  التحديات 
ا�ضتخدام  اإمكانية  ومن  لها،  املمنوحة  احلرية  ف�ضحة  من 
مبادرات  منهم  البع�ص  وحقق  احلديثة.  الت�ضال  و�ضائل 
بالعتماد  عليهم،  املفرو�ضة  التحديات  مواجهة  يف  هامة 
الدولية  املنظمات  من  وا�ضع  ودعم  الذاتية،  قدراتهم  على 
مقابل دعم من بع�ص موؤ�ض�ضات الدولة، ومن بع�ص منظمات 
املجتمع املدين، وهكذا تلم�ص بع�ص ال�ضباب طريقًا للخروج 
طابعًا  اإتخاذها  من  الرغم  على  املزمنة  الأزمة  حالة  من 

عنيفًا يف بع�ص احلالت.
اإ�ضعاف الأطر املوؤ�ض�ضية  لقد عملت تلك التغيريات على 
نحو  النتقال  اإجناز  اإنتظار  اأ�ضاًل(، يف  )ال�ضعيفة  املوروثة 
حتولت  بعد،  النتقال  هذا  ينتج  اجلديد" ومل  "القت�ضاد 
هيكلية موؤاتية ل�ضتئناف التنمية ويخلق فر�ضًا جديدة اأمام 
ال�ضباب وال�ضابات الذين �ضرعان ما واجهوا حقيقة مفادها 
بعد،  اتتقالية" مل حت�ضم وجهتها  "مرحلة  اإنهم عالقون يف 

تكتنفها التحديات، كما ت�ضنح فيها الفر�ص.

تحديات مستمرة

املوؤ�ضرات  �ضجلت  لقد  الب�شرية:  التنمية  حتدي   .1
الب�ضرية  التنمية  دليل  اأبعاد  يف  ن�ضبيًا  حت�ضنًا  الإح�ضائية 
والدخل،  الدرا�ضي،  التح�ضيل  م�ضتوى  العمر،  طول  وهي: 
ولكنها مل تكن بامل�ضتوى الكايف لزيادة قدراتهم على التحكم 
باملوارد من اأجل عي�ص حياة لئقة وكرمية، وظل العديد من 
وتقوي�ص  ال�ضامل  النهو�ص  باإعاقة  يهدد  املوروثة،  امل�ضاكل 

اإ�ضتدامة التقدم يف امل�ضتقبل وت�ضعف جهود التنمية. 
تك�ضف املعطيات عن حجم التحدي الكبري الذي يواجهه 
اأ�ضا�ص  على  الب�ضرية  التنمية  حتقيق  جمال  يف  العراق 
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فالجنازات  وال�ضتدامة  والإن�ضاف  والعدالة  امل�ضاواة 
الفردية يف ال�ضحة والتعليم والدخل على اأهميتها لن ت�ضمن 
الظروف املحيطة.  اأعاقتها  اإذا  الب�ضرية  التنمية  التقدم يف 
تلك  اإن  العراق،  يف  الب�ضرية  التنمية  اجتاهات  بينت  وقد 
فالتباينات  م�ضتدامة.  تكن  ومل  من�ضفه،  غري  الجنازات: 
كبرية بني الن�ضاء والرجال وبني املحافظات وك�ضف القيا�ص 
وراء  ت�ضترت  فوارق كبرية  اإن  املناطق واجلن�ص  على م�ضتوى 

املتو�ضطات الكلية. 
وان دليل التنمية الب�ضرية يخفي ما تتمتع به فئات معينة 
من ال�ضكان ومنهم ال�ضباب فن�ضيبهم من اجنازات التنمية 
الب�ضرية اأدنى من عموم ال�ضكان، ون�ضيب ال�ضابات اأدنى من 
ال�ضباب. وتطرح هذه التباينات حتديات كبرية على �ضعيد 

ال�ضيا�ضات الجتماعية والقت�ضادية والتنموية. 
املوؤ�ضرات  وحتليل  قيا�ص  يف  الثاين  الف�ضل  تو�ضع  لقد 
والأدلة على ال�ضعيد الوطني واإقليم كرد�ضتان واملحافظات. 
تنمية  هو"دليل  مركب  بدليل  وال�ضابات  ال�ضباب  وخ�ص 
ال�ضباب". وجاء هذا التو�ضع يف عر�ص نتائج القيا�ص ب�ضبب 
عدم النتظام يف ا�ضدار تقارير التنمية الب�ضرية يف العراق. 
امل�ضكالت  يف  وتتمثل  الدمي�غرافية:  التحديات   .2
املعدلت  تبعات  تت�ضمن  والتي  الدميوغرايف  الطابع  ذات 
لل�ضكان  ال�ضبابي  العمري  والتكوين  للنموال�ضكاين  املرتفعة 
وهوما  وال�ضباب،  الأطفال  من  الكبرية  الن�ضبة  جلهة 
التعليم،  خدمات  يف  املنا�ضب  التو�ضع  �ضرورة  ي�ضتتبع 
�ضوق  يدخلون  الذين  ال�ضباب  لأجيال  عمل  فر�ص  وتوفري 
والنزوح  اخلارجية  الهجرة  م�ضاألة  تت�ضمن  كما  العمل. 
املدن  يف  ال�ضكن  وت�ضخم  الداخل  يف  الق�ضري  والتهجري 
املتولدة  الجتماعية  والنتائج  وال�ضواحي،  الع�ضوائيات  ويف 
يتمتع  الذي  وبالقدر  والأ�ضرة من جراء ذلك.  على املجتمع 
فيه العراق بـ "الفر�ضة الدميوغرافية" التي تتمثل يف غلبة 
الأعمار ال�ضابة على مكونات الهيكل العمري ل�ضكان البالد، 
املوارد  اإقت�ضاد  �ضيادة  مع  تتالزم  مازالت  الغلبة  تلك  فان 
الطبيعية ال�ضديد الريعية يف تكوين ناجته املحلي الإجمايل، 

حتد من اإ�ضتجابته لزيادة ال�ضكان يف �ضن العمل.
بو�ضفها  الدميوغرافية  املتغريات  الثالث  الف�ضل  ناق�ص 
اأدلة  على  املوؤثرة  ال�ضيا�ضات  ملواجهتها  لتكفي  حتديات 
حمددات  وال�ضيا�ضية  الثقافية  فالعوامل  الب�ضرية.  التنمية 
اأ�ضا�ضية لها لكنها تبقى خارج نطاق القيا�ص، وترتبط ثالثة 
والهيكل  اخل�ضوبة  معدلت  هي:  بال�ضباب  ابتداءا  منها 

العمري الفتي لل�ضكان والهجرة والنزوح الق�ضري.
3. حتدي االقت�شاد الريعي: لقد �ضهدت الأعوام املا�ضية 
الفرد منه  الإجمايل ون�ضيب  املحلي  الناجت  منوًا �ضريعًا يف 
اأرتفع بح�ضب بيانات البنك الدويل من 2860 دولرًا اأمريكيًا 
عام 2009 اىل 5860 دولرًا اأمريكيًا عام 2012. لقد اأرتبط 
البنية  تلك  واأفرزت  النفطية  بنموالعوائد  النموالقت�ضادي 
اإ�ضتيعاب  عن  بالق�ضور  ترتبطان  ظاهرتني  القت�ضادية 
ال�ضباب بل ودفعهم اإىل الهجرة. الأوىل؛ تعرث برامج التنمية 
الإقت�ضادية  الأن�ضطة  النمويف  القت�ضادية وتدهور معدلت 

�ضعيفة  عمل  �ضوق  ن�ضوء  والأخرى؛  للعمل،  امل�ضتخدمة 
م�ضتودعًا  نف�ضه  الوقت  يف  غدت  الكفاية،  قليلة  التجان�ص، 
مهمًا للبطالة ولال�ضتخدام الناق�ص وجت�ضيدًا لغياب الآليات 

الفعالة للعر�ص والطلب، ول�ضوق العمل غري املتكامل. 
املرحلة  اخلا�ص يف  والقطاع  الدولة  دور  و�ضوح  اإن عدم 
النتقالية، وتركز فر�ص منوالقطاع اخلا�ص يف القطاع املايل 
ي�ضكل  لالقت�ضاد(  الريعي  الطابع  من  وامل�ضتفيد  )املرتبط 
القت�ضادي  الن�ضاط  تنامي  اأمام  عائقا  الأحوال  جميع  يف 
لل�ضباب. لذا فان التحدي الذي يواجه ال�ضيا�ضة القت�ضادية 
وعلى  لل�ضباب  الإقت�ضادية  امل�ضاركة  ن�ضبة  زيادة  هوكيفية 
 %12 التي تتدنى م�ضاركتهن اىل  لل�ضابات  وجه اخل�ضو�ص 

فقط.
القت�ضادية  التحديات  الرابع  الف�ضل  �ضخ�ص  لقد 
البطالة  هما:  حمورين  يف  ال�ضباب  عمل  على  وتداعياتها 
والطبيعة الريعية لالقت�ضاد اللذين يتفاعالن ك�ضبب ونتيجة 
القطاع  واأدوار  الوطني  القت�ضاد  اإدارة  بنمط  ويرتبطان 

العام واخلا�ص فيه.
التحولت  واالجتماعية:  الثقافية  البنية  حتديات   .4
البنيوية " النتكا�ضية " اأحيانًا، التي طبعت التاريخ احلديث 
املتعاقبة  املراحل  تعقيدات  كل  الإ�ضكايل،  بطابعها  للعراق 
نهاية  منذ  احلروب  �ضل�ضلة  اإىل  ال�ضمويل،  النظام  من 
عام  ال�ضابق  النظام  وا�ضقاط  احل�ضار،  ثم  ال�ضبعينات، 
اآثار  لها  كانت  تلتها،  التي  ال�ضتقرار  عدم  ومرحلة   ،2003
-وعلى  – العمرية  الفئات  على خمتلف  امل�ضتويات  متعددة 
الآثار  هذه  مفاعيل  تقت�ضر  ول  خا�ص.  ب�ضكل  ال�ضباب  فئة 

على احلا�ضر وحده بل اإن لها امتداداتها امل�ضتقبلية اأي�ضًا. 
"مرحلة" حمددة  جمرد  يزال  ل  العراق  "ال�ضباب" يف 
اجتماعية  فئة  اإىل  تتحول  مل  املرحلة،  وهذه  معني.  بعمر 
املجتمعي  امل�ضروع  عن  متيزه  خ�ضائ�ص  له  مل�ضروع  حاملة 
ال�ضائد، وجتعله حاماًل لوعد واع بالتغيري. فال�ضباب هم يف 
الغالب م�ضتقطبون وفق اإنق�ضامات املجتمع الكبري و�ضراعاته 
مع  ويتماهون  املجتمع  هذا  يف  يذوبون  نف�ضها،  وولءاته 
مكوناته دون متيز. ومع اإن الأ�ضرة مل تعد املرجعية املطلقة 
الجتماعية  التن�ضئة  و�ضائل  ات�ضعت  فقد  ال�ضباب  تكوين  يف 
الالحقة لها يف تاأثريها على ال�ضباب ويرتاجع دورها ب�ضدة 
يف هذا الع�ضر الذي يت�ضاعد فيه املجال الفرتا�ضي الذي 

ت�ضنعه و�ضائل الإعالم والت�ضال والتوا�ضل.
اإن ال�ضباب يعي�ضون هذا ال�ضراع واحلاجة اإىل متكينهم 
التحدي  يكمن  وهنا  و�ضرورة.  اإحلاحًا  اأ�ضد  �ضت�ضبح 
بالندماج  ال�ضباب  فيها  ي�ضعر  التي  فاملجتمعات  الأ�ضا�ضي، 
الفعال هي تلك التي جنحت موؤ�ض�ضاتها – بدءًا من الأ�ضرة 
- يف متكينهم من ذلك. يهتم الف�ضل اخلام�ص بتحليل البنية 
العنا�ضر  الجتماعية، الأا�ضرة ومنظومة القيم باعتبارهما 
املوؤ�ض�ضية التي مّتكن اأوتعيق اإندماج ال�ضباب وال�ضابات على 
للقتيات  اإق�ضاء  عوامل  الف�ضل  و�ضخ�ص  اخل�ضو�ص  وجه 
تنبت جذورها يف الأ�ضرة وتوجه النظرة وال�ضلوك جتاه املراأة 

عمومًا وتف�ضر مظاهر العنف الأ�ضري واملجتمعي. 
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مواجهة  جهود  تنجح  مل  املعرفة:  اإكت�شاب  حتدي   .5
يف  والتفاوت  املدار�ص  من  والت�ضرب  الأمية  م�ضكالت 
ال�ضباب  بني  ما  مراحله  جميع  يف  التعليم  اكت�ضاب  فر�ص 
احل�ضرية  املناطق  �ضباب  بني  وما  والإناث  الذكور  من 
التعليمي  النظام  يتمكن  ومل  املحافظات.  اأوبني  والريفية، 
يف العراق من ال�ضتجابة لطبيعة البنية الجتماعية اأوالعمل 
من  لل�ضباب  الجتماعي  الندماج  يحقق  مبا  تغيريها  على 
النتقالية  املرحلة  تتطلبه  مبا  القيم  منظومة  وتغيري  جهة 
اأو�ضلوكية،  فكرية  ثقافية،  حتولت  من  نحوالدميقراطية 
وبالأخ�ص الرتبية والتعليم من اأجل املواطنة من جهة اأخرى. 
ويبدواأن النظام التعليمي يف العراق، مل يحقق الأهداف 
الكمية  والنواق�ص  فامل�ضكالت  ال�ضباب.  اإليها  يطمح  التي 
ال�ضتجابة  من  متكنه  مل  منها  يعاين  التي  والنوعية 
لحتياجات ال�ضباب، وبات قلة من الطالب تتاح لهم فر�ص 
على  احل�ضول  لتاأمني  الالزمة  اأواملهارات  املعرفة  اإكت�ضاب 
عمل لئق، ل�ضيما وان حلقة التدريب التي تي�ضر النتقال اىل 
العمل، �ضعيفة. ولذلك فاإن اأعدادًا متزايدة من اخلريجني 
فاإن  املعنى،  والفقر.وبهذا  البطالة  دائرة  يف  تدخل  كانت 
– وظيفته كاآلية متكني فعالة، ورمبا  – ن�ضبيًا  التعليم فقد 
ب�ضبب  نف�ضه  التعليم  نظام  )اأوبات  النواق�ص  هذه  باتت 
الإق�ضاء  عوامل  من  مبا�ضر  غري  عاماًل  النواق�ص(،  هذه 

الجتماعي لل�ضباب. 
املوؤ�ض�ضية  املحددات  التقرير  ال�ضاد�ص من  الف�ضل  تناول 
ال�ضباب  لتمكني  اأداة  بو�ضفه  التعليم  فر�ص  من  حتد  التي 
و�ضخ�ص جوانب الق�ضور يف اجلانب النوعي للتعليم ومدى 

مواكبته لتطلعات ال�ضباب واحتياجات �ضوق العمل.
النجاح  ي�ضكل  نح�الدميقراطية  االنتقال  حتدي   .6
التحول  اإن  ال  كبريا،  حتديا  الدميقراطي  التحول  يف 
ملمار�ضة  لل�ضباب  فر�ضة  ميثل  ذاته  بحد  الدميقراطي 
امل�ضاركة وتو�ضيع اخليارات. فالطابع الالمركزي اجلديد يف 
اإطار الدولة الحتادية، وت�ضكيل موؤ�ض�ضات التمثيل وال�ضلطة 
املدين، من حيث  املجتمع  وتو�ضع منظمات  الفعلية،  املحلية 
التعبرب عن ن�ضق من املوؤ�ض�ضات واملمار�ضات التي متلك حيزًا 

واأجهزتها،  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  اإزاء  الن�ضبي  ال�ضتقالل  من 
تتغلغل وان ببطء يف ثقافة ال�ضلطات وثقافة املجتمع اأي�ضا، 

ويف هذا تطور ايجابي ل�ضالح ال�ضباب. 
اجلديدة  والدميقراطية  احلرية  اأجواء  اأنَّ  القول  وميكن 
قد عززت قدرات ال�ضباب يف الو�ضول اإىل تقنية الت�ضالت 
اأن  كما  ال�ضابقة،  الأجيال  تعرفه  نحومل  على  واملعلومات 
التح�ضن الن�ضبي يف الدخل قاد اإىل حت�ضن م�ضتويات الرفاه 
بقطاعات  احلق  اإجحاف  من  يخُل  مل  الأمر  اأنَّ  اإل  عمومًا. 
وا�ضعة من ال�ضباب. فما يزال الكثري منهم دون عمل ي�ضتوعب 
طموحاتهم ويطلق مواهبهم ويعظم املكا�ضب الإنتاجية التي 
على  القت�ضاد  قدرة  يف  يتمثل  هنا  فالتحدي  ميتلكونها. 
توفري فر�ص عمل م�ضتدامة لل�ضباب توفر دخاًل عادًل يزيد 
اأ�ضوات  ترتفع  ولذا  جمتمعهم.  �ضوؤون  يف  م�ضاركتهم  من 
ال�ضباب التي ر�ضدها التقرير، عرب امل�ضاركة يف املجتمعات 
التوا�ضل  �ضبكات  وعرب  املدين  املجتمع  ومنظمات  املحلية 
قدرات  وهم جيل ميتلكون  ال�ضباب  اأ�ضبح  لقد  الجتماعي. 
اأتاحتها لهم تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، ي�ضرون على 

ان يكون لهم �ضوت يف ال�ضوؤون التي توؤثر يف حياتهم.
لل�ضباب  ال�ضيا�ضية  بامل�ضاركة  ال�ضابع  الف�ضل  اإهتم 
لبناء المكانات كما  وعالقتها باملواطنة، باعتبارها فر�ضة 
تربية  يف  الق�ضور  و�ضخ�ص  اخليارات.  لتو�ضيع  فر�ضة  هي 
و�ضعف  الوطنية  الهوية  بان�ضطار  ارتبطت  التي  املواطنة 

امل�ضاركة املجتمعية والعزوف عن امل�ضاركة ال�ضيا�ضية. 
يخل�ص التحليل يف الف�ضل الثامن من التقرير اىل اإنه ل 
ميكن التحرك نحوا�ضتئناف التنمية الت�ضمينية دون توظيف 
ال  لهم  التمكينية  البيئات  توفري  ميكن  ول  ال�ضباب  طاقات 
ت�ضجع  تنموية  �ضيا�ضات  بانتهاج  الدولة  تعهد  خالل  من 
اإبداعاتهم، وحتتفي بها، وتوفر لهم الت�ضريعات والتنظيمات 
ذلك  كل  اإجناز  ميكن  ول  والداعمة.  احلا�ضنة  واملوؤ�ض�ضات 
احلريات  جمال  وتو�ضيع  والتوا�ضل  النفتاح  عن  مبعزل 
و�ضيادة القانون، والتكامل مع احلاجات التنموية للمجتمع. 
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الفصل األول

التنميُة البشريُة نَْهُج َعَمٍل 
للحاضِر َوُرؤيُُة بناٍء للُمْستَقبل

لماذا الشباب 

لل�ضباب  عاملية  �ضنة   1985 عام  املتحدة  الأمم  اإعالن  كان 
ذلك  عن  ونتج  بال�ضباب،  الهتمام  �ضياق  يف  هامة  حمطة 
اأن و�ضعت دول عديدة ق�ضايا ال�ضباب يف جدول اأولوياتها كـ 

القت�ضادية والجتماعية. ال�ضيا�ضات  "فئة" ت�ضتهدفها 
من  مزيدًا  واملعلومات  الت�ضالت  ثورة  فر�ضت  ثم 
للحكومات  اأم  اأنف�ضهم،  لل�ضباب  �ضواءًا  التحديات، 
واملجتمعات. فقد اأ�ضبح ال�ضباب يف مقدمة امل�ضتفيدين من 
ال�ضلبية واليجابية،  بنتائجها،  واملتاأثرين  الثورة  نتائج هذه 
النفتاح  هذا  ومع  اجلديد.  ف�ضائها  يف  اإنغما�ضًا  والأكرث 
الثقايف  ال�ضراع  ق�ضايا  حول  اجلدل  تنامى  والتقارب، 

والإيديولوجي على ال�ضعيد العاملي. 
القومي  والإنغالق  والعنف  التع�ضب  نزعات  وبرزت 
يف  املهاجرين  اإندماج  وعدم  الهجرة  وم�ضاكل  والعرقي، 
اأدت حركات  البلدان العربية فقد  اأما يف  البلدان امل�ضيفة. 
من  ال�ضباب  قادها  التي  ال�ضيا�ضية  الأنظمة  مناه�ضة 
الأدوار  اىل  اللتفات  اىل  والتظاهرات  العت�ضامات  خالل 
اجلديدة التي اأتاحها ع�ضر النفتاح على الثورة املعلوماتية 
لل�ضباب ومنها امل�ضاركة ال�ضيا�ضية واملجتمعية الغائبة يف ظل 

النظمة ال�ضمولية.
العاملي دعم الربنامج الإمنائي  ويف �ضياق هذا الهتمام 
لالأمم املتحدة اإطالق تقارير التنمية الب�ضرية عن ال�ضباب 
الردن،  )لبنان،  العربية  الدول  بع�ص  منها  بلدًا،   23 يف 

م�ضر، اليمن، قطر، وال�ضومال( والعراق يف هذا التقرير.
يف هذا العام 2013 يبلغ الأطفال الذين ولدوا يف العراق 

يف عقدي احل�ضار والنزاعات امل�ضلحة، عمر ال�ضباب.
واخلوف  الفقر  اأ�ضقاها  اأ�ضر  كنف  يف  ن�ضاأ  جيل  هم 
فيه  ات�ضعت  جديدًا  مناخًا  �ضهدوا  اأي�ضا  لكنهم  والق�ضاء، 
الفر�ص وم�ضاحات احلرية. ولكن يبدواإن 10 �ضنوات مل تكن 
كافية جلني ثمار النتقال من نظام �ضمويل اىل نظام تعددي 
ومن اإقت�ضاد مركزي اىل �ضوق حر. فال�ضباب اليوم يواجه 
حتديات الإنتقال على �ضعيد ال�ضيا�ضة والقت�ضاد واملجتمع 
يف  اخلو�ص  التقرير  هذا  غايات  من  لي�ص  واإن  والثقافة. 
ال�ضباب  ودور  ال�ضباب  اآثارها على  فان  اأونتائجها،  اأ�ضبابها 

فيها مو�ضوعه. 
15-29 متا�ضيا مع  الفئة العمرية  التقرير  لقد تبنى هذا 
اأين  ال�ضباب  يواجه  العربية.  والدرا�ضات  التقارير  معظم 
ال�ضباب اىل  النتقال من عمر  ما كانوا حتديات وتعقيدات 

الن�ضج وهي مهمة �ضعبة يف املجتمعات امل�ضتقرة فكيف بها 
يف جمتمع مير بدوره مبرحلة اإنتقالية. اإن مواجهة حتديات 
اأمام حتديني، فال غرابة  "النتقال املزدوج" ت�ضع ال�ضباب 
التوتر والقلق وعدم اليقني.  اأن ترتفع لديهم م�ضتويات  من 
وممار�ضة  اأ�ضرة  وتكوين  والعمل،  وال�ضحة،  التعليم،  اإن 
الأن�ضطة احلياتية املختلفة، هي مكونات اأ�ضا�ضية يف املرحلة 
اىل  الإنتقال  هذا  اإدارة  وان  ال�ضباب،  عمر  من  الإنتقالية 
املرحلة الالحقة م�ضاألة �ضخ�ضية لكل فرد لكنها يف الوقت 
الأزمة  بلدان  ويف  وبالدولة.  باملجتمع  بالأ�ضرة،  تتاأثر  ذاته 
"فئة  ال�ضباب  ي�ضبح  كالعراق،  الأزمة،  بعد  وما  املزمنة 
والق�ضاء  اخلطر  بني  ال�ضلة  وتتعمق  للخطر"  معر�ضة 
املواطنة،  لبناء  معوقات  تنتج  الإق�ضاء  فحالة  الجتماعي. 
التنمية  اجناز  تعيق  ثم  ومن  لالندماج  القدرات  وبناء 

الب�ضرية.
ينعك�ص الهتمام احلكومي بال�ضباب يف وثائق خطة 
الوطنية  وال�ضرتاتيجية   2017-2013 الوطنية  التنمية 
وثائق  جميعًا  وهي  وغريها،   2017-2013 لل�ضباب 
بال�ضباب  الإهتمام  تعرب عن وجهة نظرها يف  حكومية 
اجلهود  تلك  التقرير  هذا  ي�ضتكمل  وبق�ضاياهم. 
يف  املتحدة  المم  منظمات  بها  تقوم  التي  واملبادرات 
الربامج  يف  اأولوية  باعتبارهم  ال�ضباب  لدعم  العراق 

التنموية لغاية 2012.
ان تقارير التنمية الب�ضرية الوطنية كما يعدها الربنامج 
الإمنائي لالأمم املتحدة، الراعي لها، غري حكومية، يكتبها 
م�ضتقلون -من اأجل تو�ضيع م�ضاحات اإتخاذ القرار- يعربون 
ووجهات  روؤى  والبيانات عن  الوقائع  فيها من خالل حتليل 
ال�ضباب  نظر  "وجهات  التقرير  هذا  يف  هي  اأخرى  نظر 

وا�ضواتهم يف امل�ضتقبل الذي يريدون". 
اإن مو�ضوعة التقرير، ال�ضباب، ل يكفيها تق�ضي البيانات 
ف�ضول  ان�ضغلت  واإن  اأكادميي،  اأودر�ص  مراجع  يف  اأوالبحث 
التقرير بها جميعًا، ولأن ال�ضباب لي�ضوا فئة عمرية فح�ضب 
عنهم،  البحث  يتجه  اأن  يجب  كان  اإجتماعية،  �ضريحة  بل 
تتحدث  اأ�ضواتًا  نريد  "ل  بدوننا".  عنا  �ضيء  "ل  اليهم، 
بالنيابة عنا" كما يذكرون. لذلك اعتمد التقرير يف عر�ضه 
ال�ضباب،  اأولويات  على  والفر�ص"  "التحديات  ل  وحتليله 
وفهمهم لدورهم، واإدراكهم الذاتي لق�ضاياهم وم�ضاكلهم، 
والفر�ص املتاحة اأمامهم، بحيث �ضكّلوا هم باأنف�ضهم نقطة 
تناولها يف  التي مت  واملقاربات  الق�ضايا  عموم  النطالق يف 
غري  جوانب  اإىل  البحث  نطاق  فتو�ضع  التقرير،  هذا  اإطار 

إذ يؤشر الشباب 
على لوائح هذا 

التقرير تحّدياتهم.. 
ويرسخون 

تطلعاتهم، كان 
دمج األبعاد األخرى 

للتنمية البشرية، 
السياسية والثقافية 
والتمكينية واحداً، 
مما حرصنا على 

إستيعابِه بين ثنايا 
القياس والتحليل 
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اإىل  ونظرتهم  وقيمهم،  ال�ضباب  خيارات  تطال  تقليدية 
قبل  من  عنها  التعبري  يجري  اأن  على  احلر�ص  مع  العامل، 

ال�ضباب اأنف�ضهم ف�ضغلت م�ضاهماتهم حيزًا مهما فيه.
واإميانًا مبا توفره الأنظمة الدميقراطية من و�ضائل التعبري 
باحلقوق  والوعي  املعريف  التكوين  وفر�ص  الراأي  وحرية 
وبو�ضائل امل�ضاركة، فاإن ال�ضباب ميلكون مفتاح التطور، وتقع 
عليهم م�ضوؤولية م�ضاءلة احلكومات وحما�ضبتها عن اإيفائها 
مرهون  احلقوق  اإكت�ضاب  ولأن  املجتمع.  جتاه  باإلتزاماتها 
ت�ضنع،  انها  اأوتوهب  �ضدفة  تخلق  ل  والفر�ص  بالفر�ص، 
يكت�ضب متكني ال�ضباب اأولوية يف جميع الربامج التنموية. اأما 
ال�ضابات فلهن حقوق مت�ضاوية، لكنها بحاجة اىل �ضيا�ضات 
لذلك  والن�ضاف.  العدالة  حتقيق  اأجل  من  متييزية  متكني 

الربامج  فعالية  حت�ضني  كيفية  اىل  التقرير  هذا  يتوجه  ل 
املدين،  نحواملجتمع  بل  فح�ضب،  ال�ضباب  جتاه  احلكومية 
القطاع اخلا�ص، واملنظمات الدولية وال�ضباب اأنف�ضهم، على 
اإنهم العن�ضر الرئي�ص يف التنمية، وهم قوة التغيري املطلوبة 
�ضناع  فهم  اإ�ضتدامتها،  يف  الأ�ضا�ص  والعامل  لإجنازها، 

امل�ضتقبل وورثته، وهم الأمل يف التقدم.
وي�ضع هذا التقرير بني يدي ال�ضباب كما احلكومة، اأدوات 
للر�ضد واملراقبة واملتابعة واملنا�ضرة. فاأدلة التنمية الب�ضرية 
الأبعاد  متعدد  الفقر  ودليل  لالألفية  الإمنائية  والأهداف 
ون�ضبة ال�ضباب دون خط فقرالدخل، ولي�ص اأخريا دليل تنمية 
ال�ضباب، �ضتكون عونا ل�ضانعي ال�ضيا�ضات املتعلقة بال�ضباب 

وملن ينا�ضر ال�ضباب ولل�ضباب اأنف�ضهم.
كلمة الشباب

تقرير  ال�ضباب يف  نحن  ب�ضمتنا  اأن نرتك  وفخرنا  �ضرورنا  دواعي  من  انه 
اأن  وانه ملن دواعي العتزاز  ال�ضباب.  والذي حموره  الوطني  الب�ضرية  التنمية 
ن�ضارك كّتاب التقرير الوطني همومنا وروؤيتنا من خالل هذه امل�ضاهمات التي 
كتبت بحرفية حر�ضا على اإي�ضال الر�ضالة احلقيقية التي يود ال�ضاب يف العراق 
الروح  اكت�ضب  التقرير  اإن  نقول  اأن  اليوم  ون�ضتطيع  التقرير.  اأن تخلد يف هذا 

ال�ضبابية ولم�ص الواقع ال�ضبابي. ونتمنى اأن ت�ضاهم جهودنا هذه يف اإغناء كتاب 
التقرير بالأفكار والت�ضورات ليكونوا قلمنا املعرب عنا ولينقلوا للمجتمع و�ضّناع 

القرار معنى ال�ضباب واأحالمه.
فريق ال�ضباب: ع�ضام، وح�ضام، ومهند

اإلطار المفاهيمي
روؤية  وفق  على  للتنمية  الكلية  الأهداف  اإخت�ضار  ميكن 
النا�ص،  لكل  الرفاه  من  متقدمة  م�ضتويات  حتقيق  قوامها 
وتطوير قدراتهم وتو�ضيع حرياتهم، يف بيئة اآمنة وموؤ�ض�ضات 
العدالة  مبادئ  على  تقوم  جمتمعية  وعالقات  دميقراطية 
الإن�ضان وكرامته  القانون واحرتام حقوق  وامل�ضاواة و�ضيادة 
التنموي  التطور  م�ضار  اإن  عن  ف�ضاًل  اجتزاء.  اأي  دون  من 
اأن ل يجري انتهاك حقوق  اأن يكون م�ضتدامًا، مبعنى  يجب 
احتياجات  توفري  اإىل  ال�ضعي  يتم  فيما  القادمة  الأجيال 

الأجيال احلالية.
اإن مفهوم التنمية الب�ضرية الذي اإنت�ضر على نطاق وا�ضع 
بدءًا من عام 1990، يقدم نف�ضه كاإطار مفاهيمي لتاأطري هذه 
النظري  البعدين  بني  يجمع  وعمل  تفكري  نهج  يف  الأهداف 
والتطبيقي، فهو: روؤية م�ضتقبلية؛ واأدوات فهم وحتليل وقيا�ص 
ت�ضهم يف فهم الواقع؛ وتوجهات وبدائل وخيارات لل�ضيا�ضات 
التي ت�ضهم يف توجيه عمل الفاعلني التنمويني اأثناء قيادتهم 
من  نحوالقرتاب  احلا�ضر  حتويل  عملية  يف  اأوم�ضاهمتهم 
الروؤية امل�ضتقبلية والأهداف الكلية. انه باإخت�ضار نهج يعمل 
الرفاهية  منهج  اأهداف  ويتجاوز  الإن�ضان  دور  تغليب  على 
من  منتفعني  الب�ضر  )كون  على  يقت�ضر  الذي  الجتماعية 
عملية التنمية، اأكرث من كونهم م�ضاركني فيها( اإىل اأهداف 

ت�ضمن لهم تطوير قدراتهم وم�ضاركتهم الدينامية فيها1.
التطور  باإ�ضتيعاب  والتحليل  القيا�ص  يف  التقرير  يلتزم 
الفر�ضيات  ت�ضمني  ويتبنى  واملقايي�ص.  للمفاهيم  امل�ضتمر 
تقارير  توالت  والتي  الب�ضرية،  التنمية  ب�ضاأن  الأ�ضا�ضية 
تطويرها،  على   1990 عام  منذ  الدولية  الب�ضرية  التنمية 

مو�ضوعة  وعن  الوطنية  مقاربة معربة عن احلاجة  واإعتمد 
التقرير )ال�ضباب(، ت�ضمح با�ضتيعاب اأبعاد التنمية الب�ضرية 
اجتماعية"؛  "فئة  كـ  ال�ضباب  بخ�ضو�ضيات  ال�ضلة  ذات 
هذا  يف  ال�ضباب  تنمية  دليل  لبناء  مالئمة  بالتايل  وتكون 
بال�ضباب  تتعلق  الب�ضرية  للتنمية  املتعددة  فالأبعاد  التقرير. 

اأكرث من فئات املجتمع الأخرى. 

مواكبة التطور للمفاهيم 
والمقاييس 

يكت�ضب تقرير التنمية الب�ضرية الدويل 2010 اأهمية خا�ضة، 
وهوعدد خا�ص يف الذكرى الع�ضرين لإ�ضدار اأول تقرير تنمية 
الب�ضرية  التنمية  مفهوم  نظرية يف  م�ضاهمة  ويقدم  ب�ضرية، 
ويف القيا�ص على حد �ضواء. ويركز التقرير على تطوير قيا�ص 
التنمية )دليل التنمية الب�ضرية( ن�ضبيًا اأكرث من تركيزه على 
الأبعاد  متعدد  الفقر  مقيا�ص  فاأ�ضيف  نف�ضه  املفهوم  تطوير 
بديال ملقيا�ص الفقر الب�ضري. وقد التزم الفريق الإح�ضائي 
بالتعديالت   2013 العراق  يف  الب�ضرية  التنمية  لتقرير 
والأدلة  الب�ضرية  التنمية  دليل  قيا�ص  طريقة  على  املجراة 
يي�ضر  ومبا  ح�ضابها،  يف  امل�ضتخدمة  واملوؤ�ضرات  الأخرى 
املقارنة الدولية. )ينظر ملحق املالحظات الفنية( ما على 
�ضعيد املفهوم ففي مقدمة التقرير يوؤكد اأمارتيا �ضن، اأحد 
موؤ�ض�ضي هذا النهج اجلديد واأبرز منظري التنمية الب�ضرية 
حاليًا و�ضريك حمبوب احلق )الذي تويف عام 1998(، على 
"نهج التنمية الب�ضرية هو التزام دائم بالرتكيز على ما  اإن 
مل يتحقق بعد، وعلى الق�ضايا التي تتطلب اهتماما ملحا من 
وعدم  واحلرمان،  الفقر  منها  كثرية  وهي  املعا�ضر،  العامل 
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البيئة،  بحماية  املتعلقة  وتلك  الأمن...  وغياب  امل�ضاواة 
نهج  واإن  الأ�ضا�ضية.  احلريات  وتر�ضيخ  الرفاه  وا�ضتدامة 
للتاأمل  املرونة  يكفي من  يتمتع مبا  الب�ضرية هونهج  التنمية 
يف ما ميكن اأن توؤول اإليه حياة الإن�ضان على هذا الكوكب"2. 
التغيريات على  وا�ضعة ل�ضتيعاب  اآفاقا  الروؤية  تفتح هذه 
اآثارها  والتكنولوجيا،  واملجتمع  وال�ضيا�ضة  القت�ضاد  �ضعيد 
على النا�ص واأثرهم فيها، كما توفر اأر�ضية �ضلبة مفاهيميًا، 
اإجرائيًا لبناء نهج التنمية للحا�ضر وامل�ضتقبل.  لكنها مرنة 
فالتنمية الب�ضرية "فكرة دائمة التطور ولي�ضت جمموعة من 

املفاهيم الثابتة وال�ضاكنة"3.
نريد  الذي  "امل�ضتقبل  العام،  الأمني  تقرير  ت�ضمن 
م�ضاهمة   )20 )زائد  الريو  قمة  اإىل  املقدم  للجميع"4، 
الب�ضرية، ويف الربط بينها  التنمية  كبرية يف تطوير مفهوم 
وبني اأجندة التنمية العاملية ملا بعد 2015 التي �ضتحل حمل 
"تنمية  ت�ضمية  التقرير  ي�ضتخدم  الإمنائية.  الألفية  اأهداف 
ت�ضمينية5 م�ضتدامة حمورها النا�ص"، ويق�ضد بالت�ضمينية 
تت�ضع  اأن  يفرت�ص  كلما  التنموية،  العملية  تقدمت  كلما  اإنه 
امل�ضتفيدين  ودائرة  التنموية  العملية  يف  امل�ضاركني  دائرة 
واإنها  جهة،  من  متحركة  عملية  اإنها  يعني  وهذا  منها. 
ي�ضمل  كما  غريها.  دون  واحدة  �ضكانية  بفئة  تخت�ص  ل 
الت�ضديد على مفهوم  الرتكيز على �ضبيل املثال ل احل�ضر، 

اإت�ضاق ال�ضيا�ضات والتدخالت، لأن الت�ضديد على ذلك الآن 
بني  والندماج  التكامل  من  اأعلى  م�ضتوى  اإىل  الدعوة  يعني 
ال�ضيا�ضات والتدخالت، اأكرث من املرحلة ال�ضابقة التي طغى 
عليها التعامل القطاعي واملجزاأ بدرجة اأعلى مما يفرت�ص. 
ومع طرح التقرير مبادئ عمل وتوجهات، فاإنه يوؤ�ض�ص وميهد 

خلطة تنمية جديدة.

النقاش العالمي حول األهداف 
اإلنمائية لأللفية ما بعد 2015

اإعادة  اإن التغيريات الأ�ضا�ضية على ال�ضعيد العاملي تتطلب 
التفكري يف اإطار التنمية. فالعامل اأ�ضبح يف مرحلة متجاوزة 
لتلك التي كان عليها عندما طرحت فيها الأهداف الإمنائية 
اأ�ضبحت  اإطالقها  فمنذ   .2001 عام  يف  مرة  لأول  لالألفية 
احتياجات تنموية اأخرى اأكرث اإحلاحًا. وعلى �ضعيد البلدان 
لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  بتحقيق  التزمت  التي  العربية 
ت�ضمن اإعالن موؤمتر القمة العربية القت�ضادية والجتماعية 
احلكومات  دعوة   2013 يناير  الأول/  كانون  يف  عقد  الذي 
العربية لتعالج جمموعة وا�ضعة من ق�ضايا التنمية بدءًا من 
الأمن  اإىل  اجلن�ص  نوع  عن  الناجمة  الفوارق  اإىل  الت�ضغيل 

الغذائي واحلد من الفقر.

إطار  1.1
المشاركة في النقاش حول األهداف اإلنمائية لما بعد 2015

املنطقة  يف  للم�ضاورات  الإمنائية  املتحدة  الأمم  جمموعة  رعاية  اإطار  يف 
2015 عقدت وزارة التخطيط وبدعم من  العربية ب�ضاأن خطة التنمية ملا بعد 
الب�ضرة  حمافظات  يف  عمل  ور�ص  ثالث  املتحدة  لالأمم  الإمنائي  الربنامج 
اأ�ضوات  اإىل  لال�ضتماع  نريد(  الذي  )امل�ضتقبل  عنوان  حتت  واأربيل  وبغداد 
املجتمع مبختلف �ضرائحه، وا�ضتخال�ص ت�ضوراتهم حول اأجندة التنمية ملا بعد 
2015، مب�ضاركة ممثلني من احلكومات املحلية وجمال�ص املحافظات وعدد من 
اأ�ضاتذة اجلامعات ومنظمات املجتمع املدين والإعالميني وال�ضباب، كما �ضارك 
عدد من فريق اإعداد تقرير التنمية الب�ضرية احلايل فيها6. وجرت املناق�ضات 

�ضمن املحاور الآتية:
• تخفيف الفقر والتنمية الت�ضاركية وخلق فر�ص العمل	
• اأ�ضوات املجتمع وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية	
• توفر اخلدمات الأ�ضا�ضية والتاأثري التنموي لها: ال�ضحة والتعليم	

• اإدارة املوارد الطبيعية وتوفر اخلدمات البيئية والتعامل مع التغري املناخي	
بعد املناق�ضات امل�ضتفي�ضة و�ضماع الآراء والأفكار وامل�ضاكل التي تقف عائقًا 
اأمام حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية يف املحافظات تو�ضلت جماميع النقا�ص 
لأهداف وغايات تكميلية تعرب عن الهتمامات والحتياجات اخلا�ضة بالعراق 
بعد عام  ملا  الإمنائية  والغايات  الأهداف  اأولوية يف حتديد  اإعطاوؤها  وتقت�ضي 

2015، ن�ضتخل�ص منها الر�ضائل الآتية:
• موقف جازم باأهمية التعليم مع التاأكيد على التعليم اجليد	
• اأهمية احلكومة اجليدة والكفوءة من اأجل التنمية	
• احلد من عدم امل�ضاواة ومتكني املراأة	
• الأولوية لق�ضايا ال�ضالم والأمن ولكرامة الإن�ضان وتنميته	
• اأهمية ال�ضراكة العاملية لدعم اجلهود املحلية	
• احلاجة اإىل �ضيا�ضات مت�ضقة وبيئة متكينية موؤاتية لإ�ضتئناف التنمية	

تتمثل خال�ضة النقا�ص العاملي يف احلاجة اإىل عهد جديد 
حتقيق  من  اأبعد  هو  ما  التنمية  تعترب  التنمية،  �ضيا�ضة  من 
الجتماعية.  اخلدمات  على  واحل�ضول  القت�ضادي  النمو 
حالة عدم  فاإن  والنزاعات  اأو�ضاع احلروب  اأما خ�ضو�ضية 
الإ�ضتقرار التي ت�ضهدها الدول، )كالعراق واملنطقة العربية 
و�ضيا�ضة  تنموي  اإطار  اإىل  امللحة  احلاجة  فتوؤ�ضر  عمومًا( 
جديدة �ضاعية اإىل اإ�ضتعادة ال�ضالم والأمن والإ�ضتقرار على 
يكون  واأن  الجتماعي  والتما�ضك  الوا�ضعة  امل�ضاركة  اأ�ضا�ص 

من  مهمًا  جزءًا  تكون  واأن  ذلك،  يف  القيادي  دوره  لل�ضباب 
العمل العاملي للمعاجلة اجلذرية للفقر وعدم امل�ضاواة عامليًا 

وعلى ال�ضعيد الوطني.
واخلطط  ال�ضيا�ضات  ت�ضتجيب  اأن  البديهي  من  ولعل 
والأطر الإ�ضرتاتيجية لهذا التطور، ومن هذا املنطلق، ومثلما 
الدولية لر�ضم  امل�ضاعي  وت�ضارعت  اإت�ضعت م�ضاحات احلوار 
لق�ضايا  ت�ضتجيب  جديدة  تنمية  ل�ضيا�ضات  جديدة  مالمح 

العامل املعا�ضر امللحة، ولعلنا يف العراق اأ�ضد حاجة اإليها.
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إطار 1.2
قضايا جديدة ألجندة التنمية لما بعد 2015

وال�ضلم  الأمن  ق�ضايا  اإىل  تتطلع  مل  احلالية  الإمنائية  الأهداف  اأن  مبا 
 2015 بعد  ملا  الإمنائية  الأهداف  على  فاإن  والدميقراطية،  واحلكم  وامل�ضاواة 
التغريات  العتبار  بعني  تاأخذ  وا�ضحة  اإ�ضرتاتيجية  ت�ضع  اأن  ثوبها اجلديد  يف 
املت�ضارعة يف املنطقة العربية وما يتاأتى عنها من حتديات على م�ضتقبل التنمية، 
بحيث ت�ضتند على نظرية وا�ضحة ترتكز على اإطار حقوق الإن�ضان والذي يوؤكد 
وامل�ضاواة  الإن�ضاين  والأمن  الإن�ضانية  احلقوق  بجميع  اإن�ضان  كل  متتع  �ضرورة 
وعدم التمييز، اإ�ضافة اإىل ر�ضد التقدم نحو حتقيقها. كما اإنه من املهم التطلع 

اإىل التحديات امل�ضتقبلية التي من املرجح مواجهتها يف العقود املقبلة واأثرها 
على جهود التنمية. وهذا كله يحتاج اإىل موؤ�ض�ضات توفر احلماية الجتماعية 

واىل اآليات لت�ضوية النزاعات ولإعادة توزيع املوارد بهدف تعزيز امل�ضاواة.

املنتدى العربي للتنمية: اأولويات التنمية العربية ما بعد 2015،
عمان 13-14/ني�ضان/2013.
د. هيفاء اأبوغزالة – جريدة الغد الأردنية 10/4/2013

األبعاد األخرى للتنمية البشرية

مثل  الب�ضرية  التنمية  على  كبري  اأثر  وذات  مهمة  اأبعادًا  اإن 
التنوع الثقايف وحقوق الإن�ضان ومنظومات القيم واملمار�ضات 
�ضلوكيات  خالل  )من  بها  املرتبطة  وال�ضيا�ضية  الجتماعية 
الأفراد والدولة واملجتمع( ل ميكن قيا�ضها كميًا. ولأنها غري 
قابلة للقيا�ص، فاأنها �ضتبقى اأبعادًا ناق�ضة، و�ضتجعل الدليل 
رغم  ال�ضاملة،  التنمية  عنا�ضر  كافة  ت�ضمني  عن  قا�ضرًا 

اأهميتها وتداعياتها ونتائجها احلا�ضمة يف بلداننا.
بل  )ل  العراق  يواجهها  التي  التحديات  فر�ضت  لقد 
املنطقة العربية كلها(، وكذلك مو�ضوع التقرير )ال�ضباب(، 
ال�ضيا�ضي  بالُبعدين  �ضيما  التنمية  اأبعاد  بتو�ضيع  الهتمام 
للتنمية7، باعتبارهما مكونني  املوؤ�ض�ضي( والثقايف  )و�ضمنه 

اأ�ضا�ضيني يف الإطار املعريف والتحليلي. فاملقاربات التقليدية 
للتنمية تركز -من الناحية العملية-على الُبعد القت�ضادي، 
والبيئية  -الجتماعية  الأخرى  الأبعاد  مع  تتعامل  حني  يف 
للنمو  ثانوية  نتاجات  بعّدها  اأما  وال�ضيا�ضية-،  والثقافية 
القت�ضادي، اأوبعّدها اأدوات وو�ضائل يف خدمة اأهداف هذا 

النمو القت�ضادي.
لقد كان الُبعد ال�ضيا�ضي والثقايف، الق�ضية الأكرث ح�ضورًا 
جل�ضات  يف  ال�ضباب  اإختارها  التي  النقا�ص  حماور  اإطار  يف 
والتفاعل  الرتابط  حتقق  مقاربات  يتطلب  وهذا  احلوار. 
بني جميع هذه الأبعاد حاولنا ت�ضمينها يف بناء دليل تنمية 
اأوىل، كما �ضعينا لإيالئها الإهتمام الذي  ال�ضباب من جهة 
جهة  من  التقرير  ف�ضول  اإمتداد  على  التحليل  يف  ت�ضتحق 

اأخرى.
إطار 1.3

أهمية األبعاد السياسية والثقافية

لقد �ضددنا على اأهمية البعدين ال�ضيا�ضي – املوؤ�ض�ضي 
املجتمعي  التحول  اإنطالقًا من متطلبات عملية  والثقايف 
يف العراق )وا�ضتطرادا مما حلظناه يف البلدان العربية 
مبا�ضرة.  وطنية  حاجة  من  نابعا  كان  انه  اأي  الأخرى(، 
ولكن ل�ضنا وحدنا الذين نرى اأهمية هذين البعدين، ول 
وحدنا الذين نرى اإنهما اأهمال مقارنة باملكونات الأخرى 
لإعادة  النظرية  الأهمية  متاما  ندرك  اإننا  كما  للتنمية. 
مفهوم  �ضلب  يف  واإدماجهما  البعدين  لهذين  العتبار 

التنمية باعتباره من متطلبات تطوير املفهوم نف�ضه. 
بار«   – »�ضاكيكوفوكودا  لـ  قيمة  م�ضاهمة  ففي 
ت�ضتك�ضف فيها الآفاق اجلديدة ملفهوم التنمية الب�ضرية 
فهي  تقريرنا.  مقاربة  مع  يتقاطع  ما  اليوم8،  عامل  يف 
ترى ان التطوير امل�ضتقبلي يف مفاهيم التنمية �ضيذهب 
يف اجتاه التاأكيد على »حقوق الإن�ضان، والهوية الثقافية، 
تدقيق  اإمكانية  من  الرغم  وعلى  ال�ضيا�ضية«.  وامل�ضاركة 
ي�ضيب  التحليل  �ضياق  يف  ياأتي  ما  فاإن  ال�ضياغة، 
الأبعاد  فاإن  الواقع،  »يف  مبا�ضر.  ب�ضكل  املو�ضوع  جوهر 

الثقافية للتنمية مل تدر�ص بالقدر الكايف، ل من املنظور 
والفل�ضفة.«  ال�ضيا�ضية  العلوم  منظور  ول  القت�ضادي، 
اإن تركيز  اإنها ترى ان حمبوب احلق »اعترب دائما  كما 
اأمام  كبري  عائق  هو  اأقلوية  نخبة  اأيدي  يف  ال�ضلطة 
عن  الدفاع  يف  احلما�ص  �ضديد  كان  لقد  التنمية... 
اأهمية  على  تركز  مل  كتاباته  لكن  ال�ضيا�ضية.  احلريات 
التاأثري ال�ضيا�ضي )للفقراء( كهدف قائم بذاته، بل نظر 
اإىل غيابه باعتباره �ضاأنا ي�ضاهم يف التمييز القت�ضادي 
الب�ضرية  التنمية  تقارير  اإن  الفقراء.  �ضد  والجتماعي 
اخليارات  اأهمية  ب�ضاأن  التبا�ص  فيها  كان  الأوىل 
ال�ضيا�ضية والثقافية... اإن تقارير التنمية الب�ضرية ركزت 
النا�ص،  والقت�ضادية خليارات  الأبعاد الجتماعية  على 
والثقايف،  ال�ضيا�ضي  بالبعدين  اأقل  الهتمام  كان  فيما 
الأمر الذي عزز اللتبا�ص املفهومي«، بني ما هو اأ�ضا�ضي 
وهي  والجتماعية  القت�ضادية  )اخليارات  التنمية  يف 
التي عرب عنها دليل التنمية الب�ضرية(، وما هو خيارات 

اإ�ضافية )اخليارات ال�ضيا�ضية والثقافية(. 
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البعد السياسي
للجميع( يف  نريد  الذي  العام )امل�ضتقبل  الأمني  تقرير  اأكد 
واأهمية  واملوؤ�ض�ضي،  ال�ضيا�ضي  البعد  اأهمية  موقع  من  اأكرث 
و�ضمان  الدميقراطية،  اإىل  التحول  يف  املت�ضق  ال�ضتمرار 
�ضهدتها  التي  الأخرية  الأحداث  "اأعادت  والأمن.  ال�ضالم 
نادى  طاملا  التي  املطالب  ال�ضدارة  اإىل  العربية  البلدان 
النتقال  اأجل  من  ال�ضباب،  ول�ضيما  املدين،  املجتمع  بها 
اإىل الدميقراطية، واإحالل �ضيادة القانون، واأحرتام حقوق 
ق�ضور  معاجلة  اأهمية  على  الأحداث  هذه  وتوؤكد  الإن�ضان. 
مقومات احلكم الدميقراطي على امل�ضتويات الوطنية ودون 
الوطنية ل�ضمان �ضرعية ال�ضيا�ضات الإمنائية ولدعم متكني 
املواطنني"9. يوؤكد التقرير يف اأكرث من موقع البعد ال�ضيا�ضي 
املتعلق  الأول  املرتابطني،  بوجهيه  التنمية  يف  املوؤ�ض�ضي   –
الدميوقراطي  بالتحول  املتعلق  والثاين  وال�ضالم،  بالأمن 

واإحرتام حقوق الإن�ضان واحلكومة الر�ضيدة.
حكم  ووجود  الدميقراطية  اأهمية  جتاهل  ميكن  ل 
البعد  ول  التنمية.  يف  الإن�ضان  حقوق  واحرتام  دميقراطي 
العربية  البلدان  يف  الأخري  احلراك  اكت�ضبه  الذي  العاملي 
ال�ضيا�ضي  بالبعد  الهتمام  اأولوية  اإىل  النظر  لفت  والذي 
التطورات  اإىل  ثاقبة  نظرة  اإن  بل  ل  التنمية.  واملوؤ�ض�ضي يف 
هذا  مو�ضوع  هو  الذي  العراق  )يف  والوطنية  الإقليمية 
اأهداف  حتقيق  اأمام  الأول  املعيق  اإن  تبني  التقرير(، 
التنمية املبا�ضرة وعلى مدى عقود، كان يف البعد ال�ضيا�ضي 
واملوؤ�ض�ضي، اأو ما ي�ضمى عادة باحلكم الر�ضيد. ومن هنا فاإن 
نقطة اإنطالق هذا التقرير يف تاأكيده �ضرورة الرتكيز على 
البعدين ال�ضيا�ضي والثقايف، اإمنا تنطلق من معاي�ضة مبا�ضرة 
لهذه ال�ضرورة. فلو توفرت اإدارة اأف�ضل للعملية التنموية من 
خالل اإحرتام قواعد احلكم الر�ضيد والدميقراطية مبختلف 
وملتزمة  فعالة  موؤ�ض�ضات  وجود  خالل  ومن  م�ضتوياتها، 
الإن�ضان، ولو كانت عالقات املواطنة وثقافة  مببادئ حقوق 
املواطنة اأكرث ر�ضوخًا وانت�ضارًا، لكانت نتائج التنمية اأف�ضل 
اإليه تزايد التوتر  اأدى  مبا ل يقا�ص مقارنة مبا ح�ضل، وما 
الجناز  وق�ضور  والأمني،  ال�ضيا�ضي  واأحيانًا  الجتماعي 

القت�ضادي والجتماعي. 
ان تقرير الأمني العام امل�ضار اإليه يوؤكد يف اأكرث من موقع 
البعد ال�ضيا�ضي – املوؤ�ض�ضي يف التنمية بوجهيه املرتابطني، 
بالتحول  املتعلق  والثاين  وال�ضالم،  بالأمن  املتعلق  الأول 

الدميوقراطي واحرتام حقوق الإن�ضان واحلكم الر�ضيد. 

البعد الثقافي
يتعلق  ذلك  اأكان  �ضواء  جتلياته،  مبختلف  الثقايف  الُبعد 
وو�ضائل  النظامي  التعليم  خالل  من  واملهارات  باملعارف 
التي  وال�ضلوكيات،  القيم  اأوجلهة  الأخرى؛  املعرفة  اكت�ضاب 
الثقافة  جممل  لتطال  والفني،  املعريف  اجلانب  تتجاوز 
والثقافة  الآخر،  مع  التعامل  يف  واملجتمعية،  الفردية 
والهويات  اأوالنتماءات  املواطنة  )ثقافة  ال�ضائدة  ال�ضيا�ضية 
التكالية(؛  اأم  والإنتاج )املبادرة  العمل  اأوثقافة  الفرعية(؛ 
اأو يف عالقات املواطنني مع اأقرانهم ومع اأ�ضرهم، وفيما بني 
املجالت،  كل  يف  بقوة  حا�ضر  الثقايف  البعد  فاإن  الأجيال، 
تغيري  دون  من  التنمية  حتقق  اإمكانية  ت�ضور  وي�ضتحيل 
ثقايف حقيقي. وهذه امل�ضاألة �ضديدة الو�ضوح بالن�ضبة جليل 

ال�ضباب، كما �ضيبني التقرير يف ف�ضوله الالحقة.
مع  التعامل  �ضرورة  التقرير  يرى  الأ�ضا�ص،  هذا  على 
والقيم  واملعرفة،  التعليم  جوانبه،  بكل  الثقايف  البعد 
والجتاهات وال�ضلوكيات، فهما مرتابطان. ويف هذا املجال 
فاإن كل م�ضروع جمتمعي يحتاج اإىل منظومة قيم متنا�ضبة 
فاإن  لذلك  مقابلة.  و�ضلوكيات  ملوقف  اأ�ضا�ضًا  وت�ضكل  معه، 
التنمية الت�ضمينية امل�ضتدامة التي حمورها النا�ص، تت�ضمن 
املحورية  القيم  ومنظومة  اأ�ضياًل  ثقافيًا  مكونًا  بال�ضرورة 
التي غالبًا ما ي�ضار اإليها )م�ضاواة وعدالة، واحرتام حقوق 
التعدد،  وقبول  والت�ضامح  والعمل،  والإنتاجية  الإن�ضان، 

الت�ضامن بدل التناف�ص املتوح�ص(. 

تفاعل األبعاد وجدلية اإلقصاء/ اإلندماج

)الإقت�ضادية/الدخل  الب�ضرية  التنمية  دليل  اأبعاد  اأن 
مع  ترتبط  املتوقع(  وال�ضحة/العمر  والإجتماعية/التعليم 
الآخر.  عن  مبعزل  احدها  بتطوير  ي�ضمح  ل  ب�ضكل  بع�ضها 
�ضاملة  ت�ضمينية  تنموية  عملية  يتطلب  الرتابط  وهذا 
املالئمة،  والبيئية  والثقافية  املوؤ�ض�ضية  ال�ضيا�ضية،  لالأبعاد 

وامل�ضتدامة. 
يف العراق، تعر�ضت عملية متكني ال�ضباب اىل �ضرر حقيقي 
الخرية،  الثالثة  العقود  خالل  ال�ضتنائية  الحداث  بفعل 
مهم�ضون  العمل،  و�ضوق  التعليم  عن  ال�ضباب  فيها  ا�ضتبعد 

ب�ضبب فقرهم ومعزولون عن التيار الرئي�ضي للتنمية.
هذا التقرير ينظر - ومن منطلق احلقوق - اإىل اإق�ضاء 
التنمية  اأبعاد  عن  املعربة  الأ�ضا�ضية  املجالت  يف  ال�ضباب 
الإق�ضاء/الندماج.  جدلية  منظور  من  كافة  الب�ضرية 
فالوجه الآخر لالإق�ضاء هو التمكني يف املجالت التي تنمي 

قدرات ال�ضباب وتو�ضع خياراتهم يف احلياة. 

يذهب هذا التحليل يف الجتاه نف�ضه الذي يتبناه هذا 
املتعلقة  العنا�ضر  كانت  الذي  الوقت  يف  ولكن  التقرير. 
بالبعد ال�ضيا�ضي اأكرث و�ضوحا ون�ضجا يف حتليل فوكودا 
الهوية  على  تركز  الثقايف  للبعد  تناولها  فاإن  بار،   –
تناول  مما  اأكرث  الثقافية  اخليارات  وتعدد  الثقافية 

كما  واأ�ضيال  مكتمال  تنمويا  مكونا  باعتبارها  الثقافة 
املكونات الأخرى. 

د اأديب نعمة / ال�ضكوا
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ويف هذا ال�ضدد ي�ضتفيد التقرير من العديد من تقارير 
الإمنائي  الربنامج  اأ�ضدرها  التي  الوطنية  الب�ضرية  التنمية 
تقرير  ومنها  ال�ضباب  تناولت مو�ضوع  والتي  املتحدة  لالأمم 
الإق�ضاء/الندماج  اأومو�ضوعة   ،2008 تركيا   ،2010 م�ضر 
يف عدد من البلدان التي عا�ضت النزاعات امل�ضلحة وال�ضراع 
النمو  لتحريك  قوية  ديناميكية  الثقايف  البعد  يف  ووجدت 
تقرير  اإىل  اإ�ضافة  وال�ضالم.  الأمن  واإ�ضتعادة  الإقت�ضادي 
متنوع  عامل  يف  الثقافية  احلرية  الدويل،  الب�ضرية  التنمية 
 ،2005 �ضربيا   2011/2010 مولدوفا  تقارير  تتقدم   ،2004
ليتوانيا  واأي�ضا:   ،2006 كو�ضوفو   ،2007 والهر�ضك  البو�ضنة 
 ،2004 كرواتيا   ،2009 قرب�ص   ،2009 قريغ�ضتان   ،2001

وهندورا�ص 2009. 
ينطوي الإق�ضاء �ضواء اأكانت اأ�ضبابه مو�ضوعية اأم ذاتية 
اأوجزئي من احلقوق ويف�ضي اإىل خلل يف  على حرمان كلي 
معينة  عمرية  مرحلة  يف  الإن�ضان  من  املطلوبة  الأدوار  اأداء 
اإىل  واىل م�ضاعر �ضلبية مميزة بالإحباط والنظرة املتدنية 

الذات، واىل م�ضكالت �ضلوكية.

فاإن  ولذلك  للتجزئة،  قابلة  غري  الإن�ضان  حقوق  اإن 
الإق�ضاء الجتماعي عملية تتميز بطابعها الرتاكمي، حيث 
العمل،  �ضوق  عن  الإق�ضاء  اإىل  التعليم  عن  الإق�ضاء  يوؤدي 
عن  عزلة  ورمبا  اأ�ضرة،  تكوين  عن  والعجز  الفقر،  واىل 
املجتمع. وهذا الفهم ين�ضجم مع الت�ضورات والنظريات التي 
اأوحم�ضلة  نتاجًا  الرفاه  وعدت  املا�ضية  العقود  يف  ظهرت 
لنمومفهوم املواطنة وحقوقها كما يوفر جماًل اأرحب للتفكري 
باأ�ضكال من الإق�ضاء ذات جذر ثقايف مثاله حماولت عزل 
حقوقهم  ت�ضتلب  حيث  الإثنية،  اأواجلماعات  املهاجرين، 
ال�ضيا�ضية والثقافية والقت�ضادية، مبعنى اإن حالة الإق�ضاء 
قد تكون حالة فردية اأوجماعية10، ويزدحم تاريخ الإن�ضانية 

بكثري من الأمثلة على هذا ال�ضكل من الإق�ضاء الق�ضري. 

إن مفهوم اإلقصاء 
يعبر عن ظواهر نسبية، 
لذلك ليس هناك إقصاء 
تام أومطلق، إن 
نسبية اإلقصاء تعني 
أن معظم الناس، 
أفراداً وجماعات، 
وفي أي مجتمع 
إنساني معاصر 
هم مندمجون 
ومستبعدون في 
آن واحد. فالفرد قد 
يستبعد عن سوق 
العمل، ويظل عاطالً 
مدة معينة، لكنه 
يواصل أداء واجباته 
السياسية متمتعاً 
بحقوقه كمواطن 
من خالل االنتخاب 
أواالنضمام إلى حزب.  
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الفصل الثاني

تحدي التنمية البشرية

حالة التنمية البشرية 
كيفية  حول  الزمن  من  عقودًا  دار  الذي  اجلدل  خ�ضم  يف 
منا�ضبة  حدود  و�ضمان  الإن�ضان،  معي�ضة  م�ضتويات  قيا�ص 
من رفاه من�ضود، �ضهدت ميادين التقومي والتحليل انتقالت 
ملفتة ا�ضتجابة لذلك اجلدل، �ضاعدها يف ذلك تطور تقني 
الواعي  الإدراك  ويف  البيانات  قواعد  مع  التعامل  يف  كبري 

دوليًا لأهمية التوا�ضل واإ�ضتكمال منظومات قيا�ص الأدلة.
العقد  مطلع  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأنربى 
الذي  الب�ضرية  التنمية  لقيا�ص  الع�ضرين  القرن  من  الأخري 
مثل احللقة الأحدث يف �ضل�ضلة مقايي�ص التنمية. حني و�ضع 
1998( َلِبَنَة "دليل التنمية   - الراحل حمبوب احلق )1934 
اإن  حوله،  من  والآخرين  خلده،  يف  َيُدر  مل  رمبا  الب�ضرية"، 
ح�ضل  مثلما  والإنت�ضار  الإ�ضتدامة  له  �ضيكتب  القيا�ص  هذا 
والتحولت  التقدم  "ع�ضر  يف  قرن  ربع  مي�ضي  اأن  فعاًل.. 
ُتبنى  اأن  اأو تبديل، بل  َوْهٌن  اأن مي�صَّ الدليل  ال�ضريعة" دون 
عليه مقايي�ص نوعية م�ضاحبة، يظل هومرجعها يف القيا�ص 
واملقارنات، مدعاة اإىل و�ضعه يف م�ضاف الإجنازات الكربى 
للمنظمات الدولية. واإن احلر�ص على تو�ضيع قاعدة املعرفة 
الأ�ضا�ضية  باأبعادها  الب�ضرية  التنمية  م�ضتويات  درا�ضة  يف 
لإ�ضتدامة  حقيقية  منا�ضَرًة  ميثل  الوطني  ال�ضعيد  على 
هذا الإجناز ف�ضاًل عما حققته اإهتمامات الكثري من الدول 
"اإختالف حما�ضها" من اإجنازات، دفعها نحو حتقيق  على 
الدول  اإنتقل من فئة  اأن بع�ضًا منها  اأف�ضل. حتى  م�ضتويات 
�ضعيفة التنمية اإىل دول متو�ضطة التنمية، واأخرى اإنتقلت من 
دول متو�ضطة التنمية اإىل دول عالية التنمية. كان العراق من 
بني الدول التي �ضعت لإعداد تقاريرها الوطنية. اإهتم تقرير 
التنمية الب�ضرية الأخري عام 2008 بتقدمي تو�ضيف مو�ضوعي 
قيمة  تراجعًا يف  فك�ضف  العراق.  الب�ضرية يف  التنمية  حلال 
الإجنازات  يف  وتفاوتًا  ترتيبه،  ويف  الب�ضرية  التنمية  دليل 
املتحققة، على حمدوديتها، بني املحافظات. وقد اأثار ذلك 
الأكادميية  والأو�ضاط  ال�ضيا�ضات  �ضناع  اإهتمام  التو�ضيف 
قبل  العراق جتاوزها  كان  بدوٍل  �ضواء مبقارنته  والإعالمية 
الزمن احلا�ضر ثم �ضار يبحث عن مقاربات  ربع قرٍن من 
على طريق اللحاق بها، اأومبا �ضّخ�ضه من تراجٍع وا�ضح يف 
الأداء التنموي على مدى العقدين الأخريين، وما ترتب على 
النزاعات امل�ضلحة والأحداث الإرهابية التي ع�ضفت لحقًا 
الإن�ضان  اأمن  2003 فجعلت من مو�ضوعة  بعد عام  بالبالد 
اأولوية يف البحث والقيا�ص. وقد جتلى اإهتمام التقرير بذلك 
يف حماولته لبناء دليل مركب لأمن الإن�ضان بالإعتماد على 

اإ�ضتطالع للراأي نفذ يف اأوج ال�ضراع الطائفي عام 2007.
�ضباب  على  من�ضبًا  احلايل  التقرير  مو�ضوع  كان  وملا 

العراق؛ فر�ضهم نحو حياة اأف�ضل والتحديات التي تواجههم، 
مت احت�ضاب "دليل تنمية ال�ضباب" الذي يعتمد ب�ضكل رئي�ص 
اأمكن  ومثلما   .2012 عام  ُنفذ  للراأي  ا�ضتطالع  نتائج  على 
اإحُت�ِضَب  املحافظات،  م�ضتوى  على  الرئي�ضة  الأدلة  ح�ضاب 

دليل تنمية ال�ضباب على م�ضتوى املحافظات اأي�ضًا. 
اأي�ضا املقايي�ص اجلديدة املعتمدة يف  يعتمد هذا التقرير 
الفقر  دليل  قيا�ص  بينها  ومن   2010 العاملي  التنمية  تقرير 
مقايي�ص  �ضل�ضلة  يف  جديدًا  مقيا�ضًا  باعتباره  الأبعاد  متعدد 

الفقر. 

قياس التنمية البشرية

دليل التنمية الب�شرية HDI ودليل التنمية الب�شرية معداُل 
اجلن�شني  بني  الف�ارق  ودليل   IHDI امل�شاواة  عدم  بعامل 
اأبعاد  يف  التقدم  تقّيم  التي  الرئي�شة  االأدلة  هي   GII
ويتناول  والتعليم.  وال�شحة  الدخل  االأ�شا�شية:  التنمية 
القيا�س وحتليلها على  لنتائج  الف�شل عر�شاً م�جزاً  هذا 

امل�شت�ى ال�طني واإقليم كرد�شتان واملحافظات. 

 HDI دليل التنمية البشرية

يف  الب�ضرية  التنمية  دليل  مل�ضتوى  الزمنية  املراجعة  ت�ضري 
ا�ضتدامة  التغريات احلا�ضلة فيه ل تنم عن  اإن  العراق اىل 
التنمية يف ظل ما واجهه البلد على مــدى عقدي الت�ضعينات 
 76 الرتتيب  يحتل  العراق  كان  فقد  الثالثة.  الألفية  ومطلع 
مع   1990 عام  الب�ضرية  التنمية  دليل  ح�ضاب  اأنطلق  حني 
ترتيبه  وكان  الدويل.  الب�ضرية  التنمية  تقرير  �ضدور  بداية 
الكويت  با�ضتثناء  اأف�ضل من ترتيب كل دول اجلوار  املذكور 
ي�ضهد  بداأ  ثم   .)1990 الب�ضرية  التنمية  تقرير  )راجـع 
تراجعــًا ُملفتــًا، اإذ مع اإندلع حرب اخلليج 1991 وما تبعها 
من ظروف ح�ضار اإقت�ضادي اأمتّد حتى عــام 2003 تخلّف 
 100 الرتتيب  اإىل  ثم   1991 عام   91 الرتتيب  اإىل  العراق 
 126 الرتتيب اىل  ليرتاجع  �ضوءًا  الو�ضع  واأزداد   1994 عام 
جماميع  غالبية  فيـه  تخطت  الذي  الوقت  ويف   .2000 عام 
الدول اآنذاك حـاجـز )0.650 املعدل العاملي، ومعدل الدول 
متو�ضطة التنمية(، ظل دليل التنمية الب�ضرية يف العراق دون 

ذلك.
ي�ضع تقرير التنمية الب�ضرية الدويل لعام 2013 ،العراق 
قدرت  للدليل  بقيمة  بلدًا،   186 بني  من   131 املرتبة  يف 
التنمية  دليل  ح�ضاب  جرى  التقرير،  هذا  يف  بــ0.590. 
الدليل  قدر  وموثوقة11  حديثة  بيانات  با�ضتخدام  الب�ضرية 
مبوجبها بــ0.694، ليقرتب م�ضتواه من املعدل العاملي البالغ 
املرتبة  يف  في�ضعه  العامل  دول  بني  ترتيبه  ويح�ّضن   ،0.695

ُحُروٌب وِحصاٌر 
لثالثِة ُعقُود 

ٍم  أبَْعَدتْنا عن تَقَدُّ
ُمفْتَرَض في 

ُمستوى التنمية 
البشرية

يمكن للمكاسب أن 
تكون عرضة للزوال 

فاألجيال المستقبلية 
يجب أن تحظى 

بالمعاملة العادلة. 
ومن الضروري 

تركيز الجهود على 
ضمان إستمرارية 

التنمية البشرية عبر 
الزمن وهذا ما يقصد 

باالستدامة.

إن إعتماد هذا التقرير 
على بيانات حديثة، 

واستخدامه المقاييس 
الجديدة المعتمدة 

في تقرير التنمية 
العالمي 2010، 

سيكسب دليل التنمية 
البشرية في العراق 

مصداقية إلجراء 
المقارنة الدولية، 

ويمهد لتحسين ترتيب 
العراق في سلم

التنمية البشرية.
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التنمية  131 لكنه مازال بعيدًا عن م�ضتويات  114 بدًل من 
من  كل  يف  الدليل  عن  يقلِّ  اإنه  اإذ  اجلوار  دول  يف  الب�ضرية 
ال�ضعودية، والكويت، واإيران، وتركيا، والأردن، ويعزى ذلك 
زيادة  اأواىل  الدخل،  من  الفرد  ن�ضيب  زيادة  اإىل  الفارق 

متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة يف تلك البلدان عن العراق. 
اىل  الب�ضرية  التنمية  دليل  يف  الب�ضيط  الرتفاع  ين�ضب 
التح�ضن امللمو�ص يف مكونات الدليل: ال�ضحة، والدخل، ويف 

امللحق الإح�ضائي(. التعليم ن�ضبيًا. )جدول 1 

العراق
متو�ضط العمر املتوقع عند دليل التنمية الب�ضرية

الولدة )بال�ضنوات(  
متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة 

)بال�ضنوات(
متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة 

املتوقع )بال�ضنوات(
ن�ضيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل 

)معادل القوة ال�ضرائية بالدولر الأمريكي لعام 2012(

0.694698.01112738

وُيعد التح�ضن يف ال�ضحة والتعليم اإجنازًا مهما لإن منو 
الدخل ل ينعك�ص بال�ضرورة على جمالت اأخرى من التنمية 
التنمية  يراعي  اإ�ضتثمار  بنمط  النمو  يرتبط  ما مل  الب�ضرية 
من  يح�ضن  ال�ضحة  يف  فال�ضتثمار  اأولوياته.  يف  الب�ضرية 
الق�ضري  الأمد  ثماره يف  وتنعك�ص  والأمهات  رعاية احلوامل 
يف اإنخفا�ص معدلت وفيات الأطفال الر�ضع ودون اخلام�ضة. 
اأما ال�ضتثمار يف التعليم فيحتاج اىل جيل اأوجيلني كي يوؤتي 
منط  �ضحية  هم  �ضنة   29-15 الأميون  فال�ضباب  ثماره. 
اأي  اإن  كما  الن�ضان يف حموره،  ي�ضع  املوارد مل  لتخ�ضي�ص 
اخفاق يف اعتماد وتنفيذ �ضيا�ضات لتعميم التعليم البتدائي 
وحمو الأمية اليوم، �ضيوؤئر �ضلبًا يف التنمية الب�ضرية لالأجيال 

القادمة.
الولدة  عند  احلياة  توقع  معدل  اإرتفع  ال�صحة  ُبعد  يف 
ومن   .2011 عام  �ضنة   69 اإىل   2006 عام  �ضنة   68 من 
هو  املجتمع  وتقدم  رفاه  عن  املعربة  الأ�ضا�ضية  العنا�ضر 
وفيات  معدل  اإنخف�ص  وقد  احلياة.  قيد  على  الطفال  بقاء 
الطفال الر�ضع من 37 اىل 32 حالة وفاة لكل 1000 ولدة 
حية، كما انخف�ص معدل وفيات الأطفال دون اخلام�ضة من 
42 اىل 38 حالة وفاة لكل 1000 ولدة حية بني عامي 2007 
و2011. وت�ضري النتائج الأولية للم�ضح الأخري اإىل انخفا�ص 

اآخر يف تلك املعدلت12. 
فقد  �ضريع  ب�ضكل  لالأمهات  ال�ضحي  الو�ضع  حت�ُضن 
األف ولدة  اإنخف�ضت ن�ضبة وفيات الأمهات )وفاة لكل مائة 
العقوبات  )عقد  الت�ضعينات  عقد  يف  وفاة   291 من  حية( 
عام  وفاة   35 واإىل   2006 عام  وفاة   84 اإىل  الإقت�ضادية( 
باإ�ضراف  اأجريت  التي  الولدات  ن�ضبة  وازدادت   .2013
 2006 78% عام  اإىل   2000 62% عام  عاملني �ضحيني من 

و91% عام 2011. )جدول 3 امللحق الإح�ضائي(.
ويبدى  جيدة  �ضحتهم  اإن   %97 ال�ضكان  غالبية  ويرى 
85% منهم ر�ضاهم عن نوعية اخلدمات ال�ضحية التي بلغ 
دقيقة.   20 موقعها،  اإىل  للو�ضول  امل�ضتغرق  الوقت  متو�ضط 
اأما ال�ضباب فريى 99% منهم اإن �ضحتهم جيدة لكن %54 

منهم غري را�ضني عن اخلدمات ال�ضحية.
ال�ضباب  ن�ضف  حوايل  فاإن  اليدز  مبر�ص  املعرفة  اأما 
لديهم معرفة مبر�ص نق�ص املناعة )اليدز( ويتوافق ذلك 
مع عدم �ضيوع حالت الإ�ضابة باليدز. �ضجلت بيانات وزارة 
فقط  باليدز  اإ�ضابة  حالة  ع�ضرة  اإحدى  العراقية  ال�ضحة 
عام 2011، اأربع منها بني الإناث و�ضبع بني الذكور، غالبيتها 

يف العا�ضمة بغداد.
الدرا�ضة  �ضنوات  موؤ�ضرات  اإرتفعت  التعليم  ُبعد  يف 
اللتحاق  موؤ�ضرات  اإرتفعت  كما  اأي�ضًا.  واملتوقعة  احلقيقية 
ن�ضبة  وحت�ضنت  واملتو�ضط.  البتدائي  التعليم  يف  ال�ضايف 
درا�ضية  �ضنة  يف  الأول  ال�ضف  يف  يلتحقون  الذين  التالميذ 
البتدائية،  املرحلة  من  الأخري  ال�ضف  اإىل  وي�ضلون  معينة 
اإذ  املوؤ�ضر  وهذا   .%94 من  املوؤ�ضر  اقرتاب  يالحظ  حيث 
يقي�ص جناح النظام التعليمي يف فعاليته الداخلية، فهو يوؤ�ضر 
اأي�ضا اإمكانية الو�ضول اإىل ن�ضبة 96% يف موؤ�ضرات الأهداف 
الإبتدائي  التعليم  تعميم  هدف  لتحقيق  لالألفية  الإمنائية 

�ضنة 2015.
الأمية  معدلت  بقاء  الأول:  اأمران،  النظر  يلفت  ما  لكن 
ال�ضباب  بني  اأي�ضًا  واأرتفاعها   %18 مرتفعة  ال�ضكان  بني 
15-29 �ضنة، فقد بلغ معدل الإملام بالقراءة والكتابة %85. 
الثانوية  باملرحلة  ال�ضايف  اللتحاق  معدلت  هواإن  والثاين 
مل تتح�ضن كثريًا حيث بقيت متدنية عند ن�ضبة 48.6% عام 
2011، مع فجوة بني الذكور والإناث 52.5% مقابل %44.6. 
الفرد  ن�ضيب  متو�ضط  اأزداد  فقد  الدخل13،  ُبعد  يف  اأما 
من الدخل القومي يف العراق باأكرث من خم�ضني باملائة بني 
النفط  اإنتاج  معدلت  م�ضاعفة  نتيجة  و2012   2005 عامي 
وت�ضديره ف�ضاًل عن اإ�ضتقرار اأ�ضعاره عند معدلت مرتفعة. 
5870 دولر  2009 اىل  اأمريكي عام  3870 دولر  اإزداد من 
اأمريكي عام 142012. ومع حقيقة اإن الدخل القومي والناجت 
التنمية  لقيا�ص  �ضاحلة  غري  مقايي�ص  الإجمايل  املحلي 
الب�ضرية، لكن التنمية الب�ضرية حتتاج وتعتمد على منوالدخل 

القومي. 
ومن الوا�ضح اإن م�ضتوى اأعلى من الرفاه قد حتقق لالأ�ضر 
خالل ال�ضنوات الأخرية15، فقد اإرتفع متو�ضط اإنفاق الفرد 
ال�ضهري من 146 األف دينار عام 2007 اإىل 247 األف دينارا 
عام 2012 بزيادة اإجمالية قدرها 60%. مع الإ�ضارة اإىل اإن 
احل�ضرية  املناطق  يف  اأو�ضح  ب�ضكل  اإنعك�ضت  الزيادة  هذه 
53%. )جدول  الريفية  املناطق  63% مقارنة مبا حتقق يف 

13 امللحق الإح�ضائي(.
فاإن  البلدان  من  العديد  يف  التنمية  جتارب  اإىل  بالنظر 
يف  اأف�ضل  اأداء  اإىل  يوؤدي  الدخل  لتوزيع  عدالة  اأكرث  منطًا 
دخلها  زيادة  مع  الفقرية  الأ�ضر  تنفق  اإذ  الب�ضرية،  التنمية 
املزيد على حت�ضني موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية لديها: ال�ضحة 
اإنفاقها  زاد  كلما  فقرًا  اأكرث  الأ�ضر  كانت  وكلما  والتعليم. 

في رأيي، أال 
يشّدد تقرير التنمية 
البشرية في عناصره 
األساسية على 
مستوى الدخل 
بل على طريقة 
التصرف به. فالدخل 
نفسه قد يُستعمل 
لشراء األدوية 
األساسية كما قد 
يُستعمل لشراء 
المخدرات أولشراء 
المعدات العسكرية 
والدبابات...

محبوب الحق     
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على الغذاء وبهدف زيادة ال�ضعرات احلرارية امل�ضتهلكة16. 
كذلك هناك اآثار اإيجابية على زيادة تعليم الأولد. 

الجتاه  ذلك  مع  العراق  يف  الأ�ضرة  اإنفاق  منط  يتوافق 
)�ضكل 2.1(. فقد اإنخف�ص متو�ضط الإنفاق على الغذاء من 

جمموع اإنفاق الأ�ضرة من 35.6% عام 2007 اإىل 33.5% عام 
اأربيل حيث ن�ضيب  25.6% يف  2012 وتنخف�ص الن�ضبة اىل 
الفرد من الإنفاق اأعلى، وترتفع اىل 40% يف حمافظة ذي 

قار الفقرية17. 
شكل 2.1

التوزيع النسبي إلنفاق األسرة على السلع والخدمات

امل�ضدر: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء، م�ضوح ميزانية الأ�ضرة

على الرغم من اإن التعليم يف العراق جماين يف مراحله 
كافة من الرو�ضة اىل اجلامعة، اإل اإن الأ�ضر ترغب اأحيانًا 
لإبنائها  اأف�ضل  تعليم  ونوعية  م�ضتوى  على  احل�ضول  يف 
بادخالهم اىل مدار�ص اأهلية وتقدمي درو�ص خ�ضو�ضية لهم.
التعليمية  بال�ضوؤون  الأ�ضرة  اإهتمام  اأن  ويظهر 
املعي�ضي  م�ضتواها  حت�ضن  مع  يتنا�ضب  لأبنائها 
نتائج م�ضوح ميزانية  اأوتراجعه. وي�ضتدل من مراجعة 
الأ�ضرة )HBS(، اإن حت�ضن الو�ضع املعي�ضي يف العراق 
املبا�ضر  اأثره  ترك  ال�ضبعينات  من  الثاين  الن�ضف  يف 
اإذ  والثقافة.  التعليم  ب�ضوؤون  الأ�ضرة  اإهتمام  زيادة  يف 
اإرتفعت ن�ضبة الإنفاق على التعليم من 1.3% عام 1971 
اإىل 2.5% من اإجمايل اإنفاقها ال�ضتهالكي عام 1976. 
احلرب  �ضنوات  خالل  املعي�ضي  امل�ضتوى  تراجع  ومع 
انخف�ضت  الثمانينات  عقد  يف  العراقية-الإيرانية 
�ضنوات  خالل  اأكرث  تراجعت  ثم   ،%0.8 اإىل  الن�ضبة 
 %0.4 اإىل  الت�ضعينات  عقد  يف  الإقت�ضادية  العقوبات 
على  اإ�ضطرارًا،  الأ�ضرة،  اإهتمام  اإن�ضب  حيث  فقط، 
تاأمني غذائها الذي �ضكل الإنفاق عليه اآنذاك اأكرث من 
60% من اإجمايل اإنفاقها ال�ضتهالكي. وبعد عام 2003 
ن�ضبة  اإرتفعت  لالأ�ضرة،  املعي�ضي  امل�ضتوى  حت�ضن  ومع 
اإىل  والت�ضلية  والثقافة  التعليم  جمموعة  على  الإنفاق 

2.7% عام 182012.
والنمو  التعليم  بني  العالقة  اإن  باملالحظة  اجلدير  ومن 
التعليم  يف  التقدم  اإن  طردية.  عالقة  لي�ضت  الإقت�ضادي 
واإنت�ضاره ل ينعك�ص بال�ضرورة على زيادة يف النمو والإنتاجية 
اإ�ضتيعاب  على  القادرة  الديناميكية  القطاعات  قلة  فب�ضبب 

خمرجات التعليم )الطلب على العمل(، ت�ضعف ال�ضلة بني 
التعليم والنمو القت�ضادي. لكن من املوؤكد اأن للتعليم اآثاره 
ال�ضحي  امل�ضتوى  فتح�ضن  الب�ضرية،  التنمية  م�ضتويات  على 
واأمناط التغذية وال�ضلوك الإجنابي لالأ�ضرة، تطلعات اأبنائها 
بالتعليم وعلى وجه اخل�ضو�ص  ترتبط جميعًا  ومبادراتهم، 
تعليم الإناث. فقد متكنت بلدان مثل �ضريالنكا، وكو�ضتاريكا 
فاق م�ضتوى  الب�ضرية  التنمية  وكوبا من حتقيق م�ضتوى من 

بلدان اأخرى تعادلها يف الدخل.

دليل التنمية البشرية )HDI( على 
مستوى المحافظات 

كمكون  الرفاه  م�ضتوى  تعك�ص  الكلية  املتو�ضطات  كانت  اإذا 
مكونني  عن  تك�ضف  ل  فاإنها  الب�ضرية،  التنمية  يف  اأ�ضا�ضي 
اأكرث  وهما  والتمكني  العدالة  هما  الب�ضرية  للتنمية  اآخرين 
ال�ضيا�ضات  توجه  التي  اليديولوجية  بالتوجهات  اإرتباطًا 
تخفي  الكلية  فاملتو�ضطات  ذاتها.  التنمية  وبفل�ضفة  العامة 
اختاللت وتباينات �ضديدة اأحيانا بني املناطق وبني �ضرائح 

املجتمع يف توزيع الرثوة الوطنية.
الهيكلية،  الفوارق  باإزالة  تعنى  الب�ضرية  التنمية  اإن  ومبا 
النمو  اإىل  احتكمنا  واإذا  من�ضفة.  تكون  اأن  يجب  فاإنها 
موؤ�ضرات  يف  تتحقق  التي  التنموية  واملكا�ضب  الإقت�ضادي 
الأهداف الإمنائية، واىل معدلت البطالة ون�ضبة الفقر بني 
التنمية  يف  الكبرية  الإختاللت  تت�ضح  العراق،  يف  ال�ضكان 
وتوزيع الرثوة بني املحافظات. ولذا فان جتزئة قيا�ص دليل 
املحافظات  م�ضتوى  على  الأخرى  والأدلة  الب�ضرية  التنمية 
حتقق  وهل  حتقق؛  عما  الك�ضف  يقت�ضيها  �ضرورة  والإقليم 
اأ�ضبح ذلك ملزمًا يف  اأ�ضا�ص العدالة والإن�ضاف. وقد  على 
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ن�ص  واحلكم،  لالإدارة  كنهج  الالمركزية  نحو  التحول  ظل 
يتم  اإحتادية  كدولة   2005 للعراق  اجلديد  الد�ضتور  عليه 
ن�ضبة  اأ�ضا�ص  على  املحافظات  بني  فيها  املوارد  تخ�ضي�ص 

ال�ضكان ودرجة املحرومية. 
التنمية  لعملية  املحرك  هم  وجماعات  اأفرادًا  الب�ضر  اإن 
املحرز  التقدم  متابعة  يف  منها  امل�ضتفيدون  وهم  الب�ضرية 
املحافظات. يالحظ  م�ضتوى  على  الب�ضرية  التنمية  دليل  يف 
اإىل جمموعة؛  تنق�ضم  بينها، فهي  ن�ضبيًا  تفاوت كبري  وجود 
فيها  الدليل  وبغداد،  ودهوك  واأربيل  ال�ضليمانية  حمافظات 
الأوىل؛  الأربعة  املراتب  وحتتل  الوطني  الدليل  من  اأعلى 
وهي:  الوطني  الدليل  عن  الدليل  فيها  ينخف�ص  وجمموعة 
الثالثة  املراتب  وحتتل  ومي�ضان،  واملثنى  نينوى  حمافظات 
املحافظات،  بقية  وهي  الثالثة  املجموعة  ويف  الأخرية. 
اإقليم  دليل  ويزيد  الوطني.  الدليل  من  فيها  الدليل  يقرتب 
 1 )جدول   0.694 الوطني  الدليل  على   0.737 كرد�ضتان 

امللحق الإح�ضائي(.
كل  م�ضتويات  يف  املحافظات  بني  التباينات  على  للوقوف 

ُبعد من اأبعاد التنمية الب�ضرية الثالثة يالحظ الآتي:
• اإنتقال املحافظات عمومًا اإىل م�ضتوى اأف�ضل يف متو�ضط 	

لهذا  الفرعي  الدليل  اإن  اإذ  الولدة،  عند  املتوقع  العمر 
التنمية  دليل  على  يزيد  اإنه  كما   0.780 بـ  ر  ُقدَّ املوؤ�ضر 
الب�ضرية لكل املحافظات فدليل متو�ضط العمر املتوقع يف 
ر بـ 0.740 يف حني  دياىل على �ضبيل املثال، وهوالأقل ُقدَّ

ر بـ 0.640.  اإن دليل التنمية الب�ضرية للمحافظة ُقدَّ

• القومي 	 الدخل  من  الفرد  حل�ضة  الفرعي  الدليل  يقل 
الب�ضرية، ويف حمافظات  التنمية  دليل  للمحافظات عن 
ذلك  الوطني  الدليل  عن  فيها  يزيد  كرد�ضتان  اإقليم 
فيها معدًل  القومي  الدخل  الفرد من  لأن معدل ن�ضيب 
من  يقرتب   2011 ل�ضنة  ال�ضرائية  القوة  مبكافئاآت 
�ضعف املتو�ضط العام. )11238 اإقليم كرد�ضتان، 6296 

العراق(.
• التنمية 	 دليل  عن  للتعليم  الفرعي  الدليل  ينخف�ص 

الب�ضرية حتى يف املحافظات التي تقع يف املراتب الأعلى 
حمافظة  واإن  وبغداد(،  كرد�ضتان  اأقليم  )حمافظات 
بابل هي الوحيدة التي �ضجلت اإقرتابًا ن�ضبيًا لقيمة دليل 
 0.630 مقابل   0.615 الب�ضرية  التنمية  دليل  من  التعليم 
اإىل  التعليم  دليل  وينخف�ص  منه.  اأف�ضل  اإجنازًا  لتعك�ص 
معدلت  تراجع  ب�ضبب  مي�ضان،  حمافظة  يف   0.534
اإىل  والثانوية  الإبتدائية  املرحلتني  يف  التالميذ  التحاق 
الإجناز  ُيعد  حني  يف  الرتتيب19.  على   %31 و   %76
املحافظات  بني  الأقل  هو  نينوى  حمافظة  يف  املتحقق 

.0.530
الب�ضرية  التنمية  عنا�ضر  يف  املتحققة  الإجنازات  تتقدم 
اإقليم  يف  والدخل(  والتعليم،  )ال�ضحة  الثالثة  الأ�ضا�ضية 
هذا  منت  يف  الواردة  املقارنات  اأظهرت  وكما  كرد�ضتان. 
تلك  يف  وا�ضحة  فروقًا  الإح�ضائي  ملحقه  ويف  التقرير 
)ال�ضليمانية،  الثالث  الإقليم  حمافظات  بني  الإجنازات 
اخلم�ضة  واجلنوب  الو�ضط  وحمافظات  ودهوك(  واأربيل، 
اأمني  اإ�ضتقرار  من  الإقليم  �ضهده  ما  ترك  فقد  ع�ضرة. 
و�ضيا�ضي ملدة تقرب من عقدين، اآثاره املبا�ضرة على التنمية 

الب�ضرية.

إحتساب أدلة التنمية البشرية إلقليم كردستان
بناء قدرات وطنية مضافة

دليل التنمية الب�ضرية
0.694العراق

0.764ال�ضليمانية

0.751اأربيل

0.726دهوك

0.737دليل اإقليم كرد�ضتان

بيانات  من  لها  توّفر  ما  �ضوء  الب�ضرية يف  التنمية  اأدلة  اإحت�ضاب  كرد�ضتان  اإقليم  اإح�ضاء  هيئة  تبّنت  الإح�ضائي،  الوطني  العمل  فريق  تكامل جهود  اإطار  يف 
اإح�ضائية تناظر جماميع البيانات يف اجلهاز املركزي لالإح�ضاء. فقد نفذ اجلهاز والهيئة امل�ضوح امليدانية الإح�ضائية التي اإعتمدت كم�ضادر رئي�ضة يف ح�ضاب 

الأدلة واملوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية املرتبطة بها، والتي وردت تفا�ضيلها يف امللحق الإح�ضائي.

اإن ال�ضراكة احلقيقية بني كوادر اجلهاز املركزي لالإح�ضاء وهيئة اإح�ضاء اإقليم كرد�ضتان التي متثلت بالتعاون الفني حل�ضاب الأدلة واملوؤ�ضرات يف هذا التقرير 
اأعطت منوذجًا مهمًا للتوا�ضل املطلوب بني موؤ�ض�ضات احلكومة الإحتادية وموؤ�ض�ضات حكومة الإقليم.
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دليل التنمية البشرية معدالً بعامل 
)IHDI(  عدم المساواة

تتبّنى تقارير التنمية الب�ضرية الدولية دليل التنمية الب�ضرية 
)HDI( كاأ�ضا�ص لرتتيب الدول يف م�ضتوى الإجناز الإجمايل 
اإل  الدخل(.  التعليم،  )ال�ضحة،  الثالثة  اأبعاده  املتحقق يف 
اإن هذا الدليل يعرّب عن امل�ضتوى الأق�ضى للقيا�ص باإفرتا�ص 
وعلى  املجتمع،  فئات  على  مت�ضاٍو  ب�ضكل  التنمية  ثمار  توزع 
واقع  يف  يتحقق  مل  اأمر  وهو  املختلفة.  اجلغرافية  مناطقه 
بني  الإجمايل  الفارق  يبلغ  حيث  العامل  دول  كل  يف  احلال 
بعامل  معدًل  الب�ضرية  التنمية  ودليل  الب�ضرية  التنمية  دليل 
الفرق  الذي يرتاجع  الوقت  23%. ويف  امل�ضاواة عامليًا  عدم 
اإىل اأدناه يف الدول املتقدمة جدًا حيث ينخف�ص على �ضبيل 
اإجمايل كبري يف  5.6% يف الرنويج، يقابله فارق  اإىل  املثال 
الدول �ضعيفة التنمية وا�ضعًا ت�ضاد يف موقع يظهر فيه عدم 
 .20%52 بن�ضبة  باأ�ضواأ حالته  املتحققة  التنمية  امل�ضاواة يف 
التنمية  دليل  بني  العراق  يف  الإجمايل  الفرق  ويبدواإن 

بعامل  الب�ضرية معدًل  التنمية  ودليل   0.694 البالغ  الب�ضرية 
عدم امل�ضاواة البالغ 0.579 يعد مقبوًل.

ودليل  الب�ضرية  التنمية  دليل  اأبعاد  بني  املقارنة  تعك�ص 
التنمية الب�ضرية معدل بعدم امل�ضاواة املح�ضوبة للعراق فروقًا 
 %6.8 املتوقع  العمر  متو�ضط  من  لكل  الفرعية  الأدلة  يف 
 .%19.6 الدخل  يف  الفوارق  اأعلى  وترتكز   .%9.5 والتعليم 
امل�ضاواة يف  ب�ضبب عدم  الب�ضرية  التنمية  تكرب اخل�ضائر يف 
اأكرث من ُبعد من الأبعاد الثالثة اأوتعدى الفوارق يف الدليل 
ن�ضيب  متو�ضط  يف  امللحوظة  الزيادة  فمع  واحد.  ُبعد  اىل 
الفرد من الدخل يف العراق، يرتفع معامل جيني الذي يعك�ص 
التفاوت يف م�ضتويات الدخول ن�ضبيًا عن م�ضتواه لعام 2007 
اإذ زاد من 37% اإىل 40% عام 212012 وظل هناك تفاوٌت 

ب�ضيٌط بني احل�ضر والريف )38% ح�ضر، 37% ريف(. 
ويف مراجعة للتفاوت يف الدخول الذي يرتك اآثاره ال�ضلبية 
جيني  معامل  قيمة  تالحظ  الأبعاد،  بقية  من  اأعلى  بدرجة 
التي تعُد مقبولة يف العراق �ضمن ال�ضياق العاملي، كما يبني 

الإطار 2.1 ذلك. 

إطار 2.1
التفاوت )معامل جيني( ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لـ 185 دولة 

متثل النقاط املبعرثة 185 دولة مت و�ضعها يف ال�ضكل 
اخلط  وميثل  فيها.  التفاوت  م�ضتوى  ح�ضب  البياين 
بني  الإجمايل  ال�ضلبي  الرتباط  ال�ضفل  اىل  املنحدر 
الإجمايل  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�ضيب  متو�ضط 
دخول  توزيع  يف  التفاوت  لقيا�ص  جيني  معامل  وقيمة 

الفراد يف البلد.

العليا  الدخول  ذات  الدول  اإن  ال�ضكل  من  ي�ضتدل 
والتي تكون م�ضتويات التفاوت فيها م�ضاوية اأواأوطاأ من 
مثل  رخاء  اأكرث  العموم  على  هي  العراق  يف  م�ضتواها 
ال�ضويد 25.0 والرنويج 25.8 وفنلندا 26.9 واأملانيا 28.3. 
الق�ضم الأكرب من هذا الرخاء يعزى اإىل التقاليد طويلة 
الأمد يف حتقيق النموالقت�ضادي والعدالة الجتماعية 
البلدان.  تلك  يف  اجليدة  العامة  اخلدمات  توفر  ومن 
)تقرير التنمية الب�ضرية الدويل 2013، جدول 3 امللحق 

م�ضدر البيانات: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، جداول تقرير التنمية الب�ضرية الدويل 2013الإح�ضائي(.

على  النفطي  الريع  وجود  مع  احلكومة  اأعتمدت  فقد 
الدعم الغذائي غري امل�ضتهدف، وتو�ضيع التوظيف يف القطاع 
الرفاه  لتحقيق  العامة  للموازنة  التوزيعي  والدور  احلكومي، 
وزيادة الإ�ضتهالك وهي عملية ت�ضوية مل تكن ل�ضالح اأولئك 
الذين هم يف قمة التوزيع ول الذين يف قعره.اإن هذا النوع 
من امل�ضاواة الإجتماعية مل ُيرتجم اإىل تعزيز فر�ص التمكني 

والنمو.
 )HDI( الب�ضرية  التنمية  دليلي  بني  الفجوة  تتقارب 
والتنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )IHDI( على 

م�ضتوى املحافظات اإىل حد بعيد. فالفارق الإجمايل بينهما 
2 امللحق الإح�ضائي(. كما  9% و13% )جدول  يرتاوح بني 
الثالثة  الدليل  مكونات  من  مكون  لكل  اخل�ضارة  ن�ضبة  اإن 
متقاربة عمومًا. اإن ما يلفت النظر يف املقارنة الرقمية لدليل 
التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة الفرق الكبري بني 
الذي ي�ضل  العراق  القيمة املقدرة لإقليم كرد�ضتان وعموم 
اىل 48 نقطة، تعود يف الغالب اىل الفروق الكبرية يف دليل 
نقطة   82 �ضجلت  التي  امل�ضاواة  عدم  بعامل  معدًل  الدخل 

ل�ضالح اإقليم كرد�ضتان.
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دليل التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة 

0.579العراقالدليل الوطني

الدليل ملحافظات اقليم كرد�ضتان
0.644ال�ضليمانية

0.628اأربيل

0.605دهوك

0.629الدليل لإقليم كرد�ضتان

اإن الفوارق الكبرية يف بني الدليلني، دليل التنمية الب�ضرية 
اإذا  الكثري  حتقيق  بالإمكان  اإن  تعني  امل�ضاواة  عدم  ودليل 
حتقيق  نحو  موجهة  اإ�ضالحات  على  اجلهود  تركزت  ما 
الإن�ضاف والعدالة، واختيار �ضيا�ضات م�ضتجيبة لها مبعنى 

اإعادة توزيع املوارد ولي�ص بال�ضرورة زيادتها.

 )GII( دليل الفوارق بين الجنسين

معدلت  اإىل   )GII( اجلن�ضني  بني  الفوارق  دليل  ي�ضري 
امل�ضاواة  غياب  عن  الناجتة  الب�ضرية  التنمية  يف  اخل�ضارة 
ال�ضحة  الثالثة:  الأبعاد  يف  والرجال  الن�ضاء  اإجنازات  بني 
بني  الفوارق  دليل  موؤ�ضر  يرتاوح  العمل.  و�ضوق  والتعليم 
اجلن�ضني بني واحد و�ضفر ويعك�ص الهوة القائمة على اأ�ضا�ص 
اجلن�ص يف كل بعد. في�ضري املوؤ�ضر اإىل �ضفر عند امل�ضاواة بني 
الرجال والن�ضاء واىل واحد عندما يكون و�ضع اأحد اجلن�ضني 

�ضيئًا ب�ضدة يف جميع الأبعاد امل�ضار اإليها.
بـ  للعراق  الدليل  ر  ُقدَّ اجلن�ضني  بني  الفوارق  لقيا�ص 
0.500 وي�ضعه ذلك يف منت�ضف امل�ضافة بني احلالة الأف�ضل 
للم�ضاواة واحلالة الأ�ضواأ )ينظر ملحق املالحظات الفنية(.

ويف الوقت الذي تتقدم دول اجلوار على العراق يف ترتيب 
دليل التنمية الب�ضرية )عدا �ضوريا(، تختلف �ضورة املقارنة 
اجلن�ضني  بني  الفوارق  دليل  بدللة  الدول  تلك  ترتيب  يف 
بـ31 مرتبة  اإيران  اإذ يرتاجع ترتيب كل من   .)2.1 )جدول 
مبرتبتني،  و�ضوريا  مرتبة   88 بـ  ال�ضعودية  العربية  واململكة 
فيتقدم  املذكورة  بالدول  باملقارنة  العراق  ترتيب  ويتح�ضن 
ترتيبه من 131 لدليل التنمية الب�ضرية اىل 120 لدليل عدم 
على  حت�ضنًا  والكويت  تركيا  من  كل  ترتيب  ي�ضهد  امل�ضاواة. 
بدًل  وال�ضتني  الثامن  تركيا  ترتيب  في�ضبح  الدويل  امل�ضتوى 
من  بدًل  والأربعني  ال�ضابع  الكويت  وترتيب  الت�ضعني،  من 

الرابع واخلم�ضني.
جدول 2.1

دليل الفوارق بين الجنسين؛ مقارنة بين العراق ودول الجوار

قيمة دليل الفوارق البلد
بني اجلن�ضني 

الرتتيب ح�ضب دليل
التنمية الب�ضرية

الرتتيب ح�ضب دليل
الفوارق بني اجلن�ضني

الرتاجع - 
 اأوالتح�ضن +

0.366906822تركيا 

31-0.47676107اإيران

0.27454477الكويت 

88-0.68257145اململكة العربية ال�ضعودية

0.482100991الأردن

2-0.551116118�ضوريا

0.55713112011العراق

امل�ضدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ تقرير التنمية الب�ضرية 2013 جدول 4 امللحق الح�ضائي

تمكين المرأة
التمكني  جوانب  يف  والرجال  الن�ضاء  بني  املقارنة  اإطار  يف 
الأ�ضا�ضية. يالحظ من ال�ضكل 2.2 اإن الفجوة بني اجلن�ضني 
اإذ تت�ضاعف تقريبًا ن�ضبة الرجال  كبرية يف جانب التعليم، 
التح�ضيل  عن  يقل  ل  تعليميًا  موؤهاًل  يحملون  ممن   %28
الثانوي مقارنة بالن�ضاء 16%. وتلعب العديد من املمار�ضات 
والتقاليد، مثل زواج الإناث يف اأعمار مبكرة جدًا، اإ�ضطراب 

الأو�ضاع الأمنية، الفقر وقلة عدد مدار�ص الإناث يف الريف، 
يف حتديد فر�ص الإناث يف التعليم.

موؤ�ضر  يف  اإت�ضاعًا  تزداد  اجلن�ضني  بني  الفجوة  لكن 
بني   %13 على  فتقت�ضر  الإقت�ضادي  الن�ضاط  يف  امل�ضاركة 
الن�ضاء بعمر 15 �ضنة فاأكرث، مقارنة بالرجال 72%. تزداد 
عن  الن�ضاء  بني  فرتتفع  البطالة  ن�ضب  يف  كذلك  الفوارق 
�ضاعات  ومتو�ضط  الناق�ضة  العمالة  معدلت  وتقل  الرجال، 
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عن  باجور  العامالت  ون�ضبة  للن�ضاء،  الأ�ضبوعية  العمل 
تزيد  العامالت يف عمل حممي  الن�ضاء  ن�ضبة  لكن  الرجال. 

عن ن�ضبة الرجال 59% مقابل %47.

شكل 2.2
الفوارق في مؤشرات التمكين بين النساء والرجال

امل�ضدر: جدول 3 امللحق الإح�ضائي

دليل  يف   2011 الدويل  الب�ضرية  التنمية  تقرير  ي�ضري 
اإن اأكرب  138 بلدًا، اإىل  الفوارق بني اجلن�ضني ملجموعة من 
يف  هي  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  عدم  عن  الناجمة  اخل�ضائر 
البلدان ذات التنمية الب�ضرية املنخف�ضة. وتت�ضع الفوارق يف 
امل�ضاواة  عدم  من  اخل�ضائر  اكرب  تن�ضاأ  حيث  متعددة  اأبعاد 
التعليم  يف  العربية  والبلدان  اآ�ضيا  جنوب  يف  اجلن�ضني  بني 
النيابي  املجل�ص  يف  والتمثيل  العلمي  التح�ضيل  تدين  ويف 
وامل�ضاركة يف القوى العاملة وكذلك امل�ضاركة يف �ضنع القرار.

يكفي  ل  املوؤ�ض�ضات  يف  الن�ضاء  ح�ضور  اإن  التقرير  ويوؤكد 
تغيري  من  فالبد  امل�ضتحكمة.  التباينات  لتغيري  ذاته  بحد 
ل�ضمان  فيها  املرونة  وزيادة  املوؤ�ض�ضية  النماذج  يف  اإ�ضايف 
يف  البع�ص  ويرى  القرار.  �ضنع  يف  للمراأة  الفاعلة  امل�ضاركة 
لالإبقاء  طريقة  الأخرى  املهم�ضة  والفئات  الن�ضاء  اإ�ضراك 
اأومعاجلة  معينة،  نتائج  لتحقيق  ولي�ص  القائم  الو�ضع  على 
بحد  املراأة  ح�ضور  لي�ص  اإذا،  فاملهم  امل�ضاواة.  عدم  حالت 

ذاته، بل طبيعة م�ضاركتها.22 
جمل�ص  مقاعد  من  الن�ضاء  ح�ضة  �ضكلت  العراق  يف 
املقاعد، مبوجب  ربع  املنتخبة  املحافظات  النواب وجمال�ص 
لعام  اجلديد  العراق  د�ضتور  عليه  ن�ص  الذي  الكوتا  نظام 
العربية  الدول  مع  باملقارنة  مرتفعة  الن�ضبة  وتعد   .2005
اأودول اجلوار الأخرى. وتعد حالـة الربملان احلايل يف اإقليم 
33% من  اإذ متثل الن�ضاء فيه بن�ضبة  اأكرث تقدمًا  كرد�ضتان 

جمموع النواب.
الربملان  املراأة يف  اأداء  اإن  تتفق وجهات نظر كثرية على 
ما  يف  واحلالية  ال�ضابقة  الدورتني  خالل  مر�ضيًا  يكن  مل 
اأوال�ضغط  املراأة  اأو�ضاع  اأومراقبة  القوانني  باإ�ضدار  يتعلق 
وقع  التي  الدولية  واملواثيق  بالإتفاقيات  اللتزام  باجتاه 
عليها العراق23، اأوعدم تبنيها لق�ضايا املراأة وت�ضكيلها كتلة 
�ضيا�ضية اأوتيارًا ينا�ضر تلك الق�ضايا عند عر�ضها يف الربملان 

اأو طرحها من قبل الراأي العام24. يو�ضح التقرير احلكومي 
ل�ضيداو 2011 )اإن اإخفاق املراأة يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية يرجع 
اإىل عدم متكنها من امتالك احلنكة ال�ضيا�ضية، اإ�ضافة اإىل 
اإ�ضتغالل  اإن  العمل الربملاين. كما  اإىل اخلربة يف  افتقارها 
اإىل  يفتقرن  ن�ضاء  اإ�ضراك  اإىل  اأدى  الكوتا  مبداأ  الأحزاب 
الكفاءة(. ويف حقيقة الأمر ل ميكن ف�ضل اأداء الربملانيات 
اأخفق يف دورته الأوىل والثانية  اأداء املجل�ص ككل. فقد  عن 
وال�ضمان  العمل  لقانون  الأهمية  غاية  قوانني يف  ت�ضريع  يف 
وتوزيع  اإدارة  يتيح  الذي  والغاز  النفط  وقانون  الإجتماعي 
اأمثل للموارد النفطية. لذلك فاإن نق�ص اخلربة ل يقت�ضر 

على الن�ضاء، فاأداء الرجال اأي�ضًا مل يكن ُمر�ضيًا.
املحافظات  اأوجمال�ص  الربملان  داخل  الن�ضاء  اإن  كما 
املتخ�ض�ضة  اللجان  التمثيل يف  يواجهن متييزًا �ضريحًا يف 
الأمن  ق�ضايا  حول  ال�ضيا�ضية  الكتل  حوار  يف  امل�ضاركة  ويف 
يف  للن�ضاء  ع�ضوية  توجد  ول  الوطنية.  وامل�ضاحلة  والدفاع 
وامل�ضاءلة  الوطني،  والأمن  الدفاع  الثالث:  الرئي�ضة  اللجان 
يف  للن�ضاء  ال�ضيا�ضي  الأداء  حت�ضني  اإن  والع�ضائر.  والعدالة 
ممار�ضة اأدوار موؤثرة يتوقف على اإزالة كافة اأ�ضكال التمييز 
�ضد املراأة والإميان ن�ضاء ورجاًل، باأهمية امل�ضاواة والعدالة 

والإن�ضاف، بدءًا من الربملان نف�ضه.25 

المادة 16 من 
الدستور العراقي 

لسنة 2005 )تكافؤ 
الفرص حق مكفول 

لجميع العراقيين، 
وتكفل الدولة اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة 
لتحقيق ذلك(
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دليل الفوارق بين الجنسين على 
مستوى المحافظات

اأوالرتاجع  املُتحققة  لالإجنازات  املبا�ضرة  الآثار  تنعك�ص 
احلا�ضل يف اأبعاد التنمية ال�ضحية والتعليمية والقت�ضادية 
على متكني املراأة. كلما اأنخف�ص دليل الفوارق بني اجلن�ضني 
منهجية  بح�ضب  للمراأة  اأف�ضل  متكني  على  ذلك  دل  كلما 

الإحت�ضاب.
اجلن�ضني  بني  الفوارق  دليل  �ضوء  يف  املحافظات  تتوزع 
البالغ 0.500 )جدول 3 امللحق الإح�ضائي( على جمموعتني. 
وهي  وا�ضح،  ب�ضكل  الوطني  الدليل  عن  الأوىل  يف  تقل 
مما  وبغداد،  ووا�ضط،  وبابل،  كرد�ضتان،  اإقليم  حمافظات 
يعك�ص و�ضعًا اأف�ضل ن�ضبيًا للن�ضاء فيها مقارنة مع املحافظات 

الأخرى. 

عمومًا يالحظ حت�ضن ن�ضبي يف التحاق الإناث ال�ضايف26 
حمافظة  با�ضتثناء  املحافظات  كل  يف  الثانوي  التعليم  يف 
عـام   %36 اإىل   2006 عام   %38 من  تراجعت  التي  النبار 
تلك  يف  اأي�ضًا  البنني  التحاق  معدل  تراجع  كما   .2011
م�ضتقرة.  غري  الأمنية  اأو�ضاعها  ظلت  التي  املحافظة 
اإلتحاق  ن�ضبة  اأعلى  كرد�ضتان  اإقليم  حمافظات  �ضجلت 
 %79 بلغت  حيث   ،2011 عام  الثانوي  التعليم  يف  لالإناث 
حمافظة  يف  الأقل  كانت  حني  يف  ال�ضليمانية،  حمافظة  يف 
الوا�ضح  من  ووا�ضط.  املثنى  حمافظتا  تليها   %31 مي�ضان 
مب�ضتويات  الإناث،  �ضيما  ل  التعليم،  موؤ�ضرات  اإرتباط  هنا 
فقر  ن�ضبة  يف  الأعلى  هي  الثالث  املحافظات  فهذه  الفقر. 
امللحق   14 جدول  )ينظر  الأدنى.  هي  وال�ضليمانية  الدخل 
الح�ضائي( كما �ضرنى يف قيا�ص الفقر متعدد الأبعاد الذي 

يت�ضمن عددا من موؤ�ضرات التعليم كبعد اأ�ضا�ضي للفقر.

دليل الفوارق بني اجلن�ضني

0.500العراقالدليل الوطني

الدليل ملحافظات اإقليم كرد�ضتان
0.422ال�ضليمانية

0.406اأربيل

0.421دهوك

0.410الدليل لإقليم كرد�ضتان

مشاركة المرأة في مجالس 
المحافظات

�ضاهمت ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف املجال�ص النيابية يف خف�ص 
دليل الفوارق بني اجلن�ضني على الرغم من تدين موؤ�ضرات 
التمكني الأخرى، التعليم والت�ضغيل. اإن حتقيق الكوتا �ضرط 
ملزم ل�ضري العملية النتخابية، لذا بلغ جمموع الع�ضوات يف 
الدورة  440 يف  اأ�ضل  110 ع�ضوة من  املحافظات  جمال�ص 
الدورة احلالية )لعام  بلغ يف  2009، بينما  لعام  النتخابية 
2013( 117 من اأ�ضل 447 مقعدًا. ل يختلف و�ضع املراأة يف 

جمال�ص املحافظات عنه يف جمل�ص النواب من حيث دوافع 
تر�ضيح الكتل والأحزاب ال�ضيا�ضية لأغلب املر�ضحات القائمة 

على اأ�ض�ص قومية، طائفية، مناطقية وع�ضائرية.
للن�ضاء  ال�ضيا�ضي  العمل  ممار�ضة  �ضعف  ت�ضخي�ص  ومع 
اإغفال  يجب  ل  اخل�ضو�ص،  وجه  على  والربملاين  عموما 
النا�ضئة  الدميقراطيات  يف  النتقالية  املرحلة  اإن  حقيقة 
يف  املهم  التجربة.  ون�ضج  اخلربة  لكت�ضاب  زمنا  تتطلب 
والأطر  الد�ضتورية  الأ�ض�ص  اأر�ضى  هواإنه  املوؤ�ضر  هذا  تقييم 
ذلك  يكن  ومل  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  يف  املراأة  حلق  العملية 
ذات  املحافظات  يف  الن�ضاء  واجهت  فقد  الي�ضري،  بالأمر 
هذا  لإكت�ضاب  كبرية  حتديات  والديني،  الع�ضائري  الطابع 

احلق والو�ضول اإىل هذه املقاعد. 

دليل الفقر متعدد األبعاد
للفقر مت  الأبعاد هو مقيا�ص جديد  الفقر متعدد  دليل 
الب�ضرية  للتنمية  اأك�ضفورد  مبادرة  خالل  من  تطويره 
والفقر )OPHI( ومت اإ�ضتخدامه على ال�ضعيد العاملي 
 2010 عام  منذ  الدويل  الب�ضرية  التنمية  تقرير  يف 
الفقر  دليل  ويكّمل  الب�ضري.  الفقر  دليل  حمل  وحل 
متعدد الأبعاد مقايي�ص فقر الدخل ومقايي�ص الأهداف 
احلرمان  تداخل  حتديد  خالل  من  لالألفية  الإمنائية 
الرئي�ضة،  الرفاه  اأدلة  يف  الأفراد  منه  يعاين  الذي 
وال�ضحة،  الأ�ضا�ضية،  واخلدمات  املعي�ضة،  كم�ضتوى 
الفقر  مقيا�ص  يح�ضب  مب�ضطة؛  وبعبارة  والتعليم. 
من  جمموعة  يف  الفردية  الإجنازات  الأبعاد  متعدد 
يكون  التي  املوؤ�ضرات  يح�ضب عدد  ثم  ومن  املوؤ�ضرات، 
يف  الفرد  ُيعد  ذلك  على  وبناءًا  حمرومًا،  الفرد  فيها 
حالة فقر متعدد الأبعاد اإذا ما كان حمرومًا يف %33 

من املوؤ�ضرات. 
عندها  الفرد  يُعد  التي  العتبة  ميثل  احلّد  وهذا 
من   %33 من  ُحِرم  ما  اذا  الفرد  ان  اي  حمرومًا. 
املقيا�ص  يُعد فقريًا من منظور  الأ�ضا�ضية  الإحتياجات 
احلرمان  م�ضاحة  و�ّضعنا  ولواأننا  الأبعاد..  متعدد 
40% مثاًل فاأن ن�ضبة الفقر تنخف�ص  امل�ضموح بها اىل 
اىل 9%. وهذا يعني ان احلد املعتمد 33% يعد مت�ضّددًا 
عند  املعي�ضي  امل�ضتوى  برتاجع  ي�ضمح  ل  كي  ن�ضبيًا 
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ن�ضبته  ما  ويوؤمن هذا احلد  الفقراء.  ن�ضبة  اإ�ضتهداف 
67% من اإحتياجاته الأ�ضا�ضية.

للتنمية  اوك�ضفورد  مبادرة  فريق  مع  امل�ضاورات  تو�ضلت 
الكريي،  �ضابينا  الأ�ضتاذة  تراأ�ضه  الذي  والفقر27،  الب�ضرية 
اإىل �ضمول دليل الفقر متعدد الأبعاد يف العراق خم�ضة اأبعاد 

الوطنية.  التنمية  خطة  اأولويات  مع  التوافق  اأ�ضا�ص  على 
)م�ضح  واحد  م�ضح  نتائج  من  املطلوبة  املوؤ�ضرات  وتوفر 
�ضبكة معرفة العراق IKN ،2011(، وهي: التعليم، م�ضتوى 
والت�ضغيل  وال�ضحة،  التغذية  الأ�ضا�ضية،  املعي�ضة، اخلدمات 

)خمطط 2.1(.
مخطط 2.1

أبعاد وأدلة وأوزان الفقر متعدد األبعاد
• الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي )ذكور(	
• الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي )اإناث(	
• الأمية للذكور	
• الأمية لالإناث	

5%
5%
5%
5%

التعليم واملعرفة
20%

• الدخول	
• الوحدة ال�ضكنية	
• الإكتظاظ	

10%
5%
5%

م�شت�ى املعي�شة
20%

• مياه ال�ضر	
• ال�ضرف ال�ضحي	
• جمع القمامة	
• الكهرباء	

5%
5%
5%
5%

اخلدمات االأ�شا�شية
20%

• النظام الغذائي املوزون	
• ال�ضعرات احلرارية املتناولة	
• جودة اخلدمات ال�ضحية	
• بعد اخلدمات ال�ضحية	

5%
5%
5%
5%

التغذية وال�شحة
20%

• البطالة للذكور	
• البطالة للناث	
• العمالة الناق�ضة للذكور	
• العمالة الناق�ضة لالإناث	
• العمالة غري املحمية للذكور	
• العمالة غري املحمية لالإناث	

5%
5%

2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

الت�شغيل
20%

من يعاني من الفقر متعدد 
األبعاد في العراق؟

ت�ضل ن�ضبة الأفراد الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد يف 
العراق اإىل 13.3% من ال�ضكان بافرتا�ص خط عتبة تف�ضل 
الفرد  مبوجبه  يعد   )k( املحرومني  وغري  املحرومني  بني 
حمرومًا من 33% من حاجاته الأ�ضا�ضية يف م�ضتوى الدخل 
والتعليم الإبتدائي لالإناث، واخلدمات ال�ضحية، والكهرباء، 

ومياه ال�ضرب، وهي اأكرث جمالت احلرمان التي يعاين فيها 
الفقراء كما تبني من القيا�ص. 

حتليل  يف  مهم  الفقر  خط  حتديد  اأن   2.3 ال�ضكل  يبني 
الفقر متعدد الأبعاد خا�ضة اأن ن�ضبة الفقراء تتغري ب�ضكل كبري 
عند العتماد على قيمة معينة يتم اإختيارها. ومن املمكن اأن 
تدعم معطيات الر�ضم البياين و�ضع ال�ضيا�ضات التي ت�ضتهدف 

جمموعة معينة من الأفراد الذين يعانون من فقر �ضديد.
شكل 2.3

الحد الفاصل بين الفقير وغير الفقير في الفقر متعدد األبعاد

 IKN-2011 امل�ضدر: م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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املثرية  الأبعاد  متعدد  الفقر  حتليل  خ�ضائ�ص  من 
مدى  حتدد  موؤ�ضرات  اىل  ن�ضبته  ميكن  الفقر  اأن  لالهتمام 
يف  مبني  هو  وكما  ككل.  الفقر  دليل  يف  موؤ�ضر  كل  م�ضاهمة 

ال�ضكل 2.4. اأي اأنه عند النظر اىل كل الأ�ضباب التي تتكون 
تاأثريات  هناك  فاأن  الأبعاد،  متعدد  الفقر  منظومة  ب�ضببها 

خمتلفة لكل �ضبب. 
شكل 2.4

مدى مساهمة األبعاد في حرمان الفقراء

IKN-2011 امل�ضدر: م�ضح �ضبكة معرفة العراق

متعدد  الفقر  بحالة  الوقوع  اىل  يوؤدي  لوحده  فالدخل 
الأناث  التحاق  عدم  ي�ضبب  كما   %17.2 بن�ضبة  الأبعاد 
من  احلرمان  ي�ضكل  ثم   %9.1 بن�ضبة  البتدائي  بالتعليم 

الكهرباء واملاء ما ن�ضبته %14.2.
وملا كان الفقر متعدد الأبعاد يقا�ص بدللة احلرمان من 
م�ضتلزمات املعي�ضة الرئي�ضة لذلك تنح�ضر الأهمية الن�ضبية 

جلوانب الت�ضغيل اىل مراتب متاأخرة.
وعند النظر اإىل توزيع الفقر متعدد الأبعاد على م�ضتوى 
من  اأكرث  اأن  اإىل  ت�ضري  الرئي�ضة  النتائج  فاإن  املحافظات، 

50% من الفقراء يف العراق يعي�ضون يف كل من نينوى وذي 
 .)2.1 اخلارطة  )ينظر  ومي�ضان  ووا�ضط  والب�ضرة  قار 
ب�ضكل كبري  الأبعاد  متعدد  الفقر  م�ضتويات  تفاوت  ويالحظ 
من   %30 حوايل  يعاين  اإذ  العراق،  يف  املحافظات  بني 
متعدد  الفقر  من  ووا�ضط  مي�ضان  حمافظتي  يف  ال�ضكان 
حمافظة  يف   %4.3 اإىل  لت�ضل  الن�ضبة  وتنخف�ص  الأبعاد، 
بغداد واإىل 1.4% يف حمافظة ال�ضليمانية )جدول 4 امللحق 

الإح�ضائي(.

خارطة 2.1
دليل الفقر متعدد األبعاد في محافظات العراق
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نتائج قياس الفقر متعدد األبعاد
يعر�ص ال�ضكل 2.5 حقائق مثرية لالهتمام من خالل توزيع 
الأ�ضر يف كل العراق على اأ�ضا�ص اأربعة اأ�ضناف من زاويتني 
الفقر  و�ضف  يقرتن  اإذ  الدخل  فقر  اأحداهما  خمتلفتني، 

بالعوز من الدخل، وثانيهما احلرمان متعدد الأبعاد.
• 77% من الأ�ضر يف العراق ل يعانون من الفقر، �ضواء يف 	

اأبعاده املتعددة اأو يف فقر الدخل.
• اأكرث 	 اإن  لوحظ  الن�ضبة  لهذه  تف�ضيلي  حتليل  اإطار  ويف 

واإقليم كرد�ضتان  90% من الأ�ضر يف كل من بغداد  من 
الدخل  فقر  من  ول  الأبعاد  متعدد  الفقر  من  يعانون  ل 
الب�ضرية  التنمية  اأدلة  قيا�ص  مع  يتفق  وهواإ�ضتنتاج 
كرد�ضتان  اإقليم  فمحافظات  اإليها.  الإ�ضارة  �ضبق  التي 
الب�ضرية  التنمية  لدليل  التقديرية  القيمة  زادت  وبغداد 
فعاًل.  الأربعة  املراتب  يف  وجاءت   0.7 عن  فيها   HDI
)ال�ضليمانية 0.760، اربيل 0.747، بغداد 0.712، دهوك 

 .)0.723
• 3% من الأ�ضر ل تعاين من فقر الدخل لكنها تعاين من 	

الفقر متعدد الأبعاد، ويرتبط ذلك عادة باحلرمان من 
جوانب اخلدمات الأ�ضا�ضية عادة. 

• تعاين 	 ول  الدخل  فقر  من  تعاين  التي  الأ�ضر  من   %10
اإىل  عادة  الأ�ضر  هذه  تنتمي  الأبعاد.  متعدد  الفقر  من 
املناطق التي �ضهدت اهتمامًا بخدماتها وبنيتها التحتية 
على مدى عقود من الزمن، لكنها تعاين حاليًا من ركود 

الأو�ضاع الإقت�ضادية فيها.
• ومن 	 الدخل  فقر  تعاين من  العراق  الأ�ضر يف  10% من 

الذي تنح�ضر فيه  الوقت  الأبعاد معًا. ويف  الفقر متعدد 
اإىل  كرد�ضتان  واإقليم  العا�ضمة  بغداد  يف  الن�ضبة  هذه 
3% و2% على التوايل، ت�ضل الن�ضبة اإىل 14% يف بقية 
اإن هذه الن�ضبة  املحافظات الو�ضطى واجلنوبية عمومًا. 
  14 جدول  )ينظر  فيها  الدخل  فقر  ن�ضبة  مع  تتوافق 
امللحق الإح�ضائي(. وتك�ضف عن معاناتها نتيجة عوامل 
تلت  التي  ال�ضنوات  يف  �ضواء  معا،  واأمنية  اإقت�ضادية 
اأحداث عام 2003 اأوما �ضبق ذلك. حيث تركت احلروب 
التي  التحتية  البنى  تدمري  يف  ال�ضلبية  اآثارها  املتعاقبة 
ال�ضتثمارات  وكفاية  كفاءة  تراجع  يف  غيابها  �ضاهم 
اخلدمات  من  �ضكانها  وحرمان  املحافظات  هذه  يف 

الأ�ضا�ضية.

شكل 2.5
توزيع األسر حسب معاناتها من الفقر متعدد األبعاد وفقر الدخل في العراق

IKN-2011 امل�ضدر: م�ضح �ضبكة معرفة العراق

ميكن مالحظة توزيع الأفراد الذين يعانون من الفقر 
متعدد الأبعاد عرب فئات الإنفاق اخلم�ضية28 كما مبني 
يف ال�ضكل 2.6. متثل الفئة الوىل اأدنى 20% من م�ضتوى 
اإنفــاق الفرد ال�ضهري )اأي الفئة الأكرث فقرًا يف م�ضتواها 
املعي�ضي(. ومتثل الفئة الثانية مايليها من ثاين 20% من 
م�ضتوى النفاق ال�ضهري، وهكــــذا تكون الفئة اخلام�ضــة 
الفئة الأكرث رفاهيــة )الأغنى(. لكن لي�ص الأفراد  هي 
)اخُلم�ص  الدخول  م�ضتويات  اأدنى  يف  يف  يقعون  الذين 
فمن  الأبعاد.  متعدد  الفقر  من  بعانون  كلهم  الأفقر( 
فاإن  الأبعاد(،  متعدد  )فقر  الفقراء  من   100 كل  بني 
77% منهم فقط هم من الفئة الأكرث فقرًا يف اإنفاقها 
)دخلها( لأن بع�ص الأفراد رمبا يعانون من فقر الدخل 
وو�ضائل  اخلدمات  بع�ص  لديهم  تتوفر  لكن  ال�ضديد، 
الأبعاد  متعددي  الفقراء  بقية  اأما  الأخرى.  العي�ص 
الثانية الأقل دخاًل،  12.5% منهم يف الفئة  23% فيقع 
)امل�ضتطيالت  الأخرى  الفئات  يف  وجودهم  ينح�ضر  ثم 

الغامقة( لت�ضل اىل 1.4% يف فئة الأغنياء.
وتف�ضري وجود هذه الن�ضبة واإن كانت حمدودة جدًا، 
هو اإن بع�ص الأفراد واإن كانوا اأغنياء اإل اإنهم قد يعانون 
اأكرث  اأو  الأبعاد  متعدد  الفقر  مظاهر  من  مظهر  من 
كامل�ضتوى التعليمي اأوعدم توفر خدمة ال�ضرف ال�ضحي 

وهو ما ل يقرتن بال�ضرورة مب�ضتوى الدخل.
يف املقابل ت�ضري م�ضتطيالت الأنفاق باللون الفاحت يف 
ال�ضكل 2.6 اىل توزيع الفراد الذين ليعانون من الفقر 
ت�ضاعديًا.  املرتبة  الدخل  فئات  على  الأبعاد  متعدد 
وهوؤلء الأفراد موزعون على م�ضتويات الدخول املختلفة 
بن�ضب متقاربة اىل حد ما. وهذا يعني اإن امل�ضاكل التي 
يواجهها الأفراد عمومًا مت�ضابهة وهي نق�ص اخلدمات 

وو�ضائل توفريها.
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شكل 2.6
توزيع اإلفراد الذين يعانون/ واليعانون من الفقر متعدد االبعاد )%(

IKN-2011 امل�ضدر: م�ضح �ضبكة معرفة العراق

عندما  اإنه  هي  التحليل  هذا  من  امل�ضتفادة  النتيجة  اإن 
فقر  اإنخفا�ص  مع  الأبعاد  متعدد  الفقر  دليل  اإرتفاع  يلتقي 
معي�ضة  م�ضتويات  حتقيق  بالإمكان  اإنه  يعني  فهذا  الدخل، 
اأولويات  يف  النظر  اإعادة  اإن  الدخل.  يف  زيادة  دون  اأف�ضل 
الب�ضرية  التنمية  ت�ضع  �ضيا�ضات  وفق  احلكومي  النفاق 

الإ�ضتثمارات  تخ�ضي�ص  على  الرتكيز  يتم  حيث  لها،  غاية 
يف اخلدمات العامة الأ�ضا�ضية اأو حت�ضني نوعيتها اأو و�ضائل 
اإي�ضالها للمواطنني. ول بد من حتويل جزء من اجلهود التي 
م�ضتوى  لرفع  تدابري  اىل  الأ�ضرة  دخل  م�ضتوى  لرفع  تبذل 

تعليم الفتيات. 
إطار 2.2

دليل الفقر متعدد األبعاد أداة للتخطيط المبني على الحقائق

يف  متزايدًا  اإهتمامًا  العراقية  احلكومة  اأظهرت 
الوطني  امل�ضتوى  على  الفقر  مقايي�ص  تطوير  موا�ضلة 
احلكومية  الأو�ضاط  لدى  وا�ضع  اإدراك  تنامى  حيث 
الدخل  فقر  مقايي�ص  باأن  املدين  واملجتمع  والأكادميية 
)الإنفاق( وحدها ل تعرب بدرجة كافية عن حال الفقر، 
ومدى انت�ضاره اأو معرفة اأ�ضبابه املتعددة وبالتايل يتعذر 
على برامج واإجراءات التخفيف من الفقر بلوغ اأهدافها.
لد�ضتور  وطبقًا  املبداأ  حيث  من  احلكومة  تبنت  لقد 
جانب  )اإىل  العتبار  يف  تاأخذ  اآلية  و�ضع   2005 عام 
عدد ال�ضكان( درجة احلرمان التي يعاين منها ال�ضكان 
تخ�ضي�ص  �ضيا�ضة  يف  الأ�ضا�ضية،  حاجاتهم  اإ�ضباع  يف 
اأو  العامة  املوازنة  يف  �ضواء  املحافظات  ينب  املوارد 
غري  التنمية.  خطة  بها  تعنى  التي  ال�ضتثمارية  املوازنة 
اأن اجلدل القائم بني القوى ال�ضيا�ضية حال دون اعتماد 

التنموية،  الأولويات  �ضياغة  يف  املحرومني  ن�ضبة  معيار 
والكتفاء  ال�ضتثمارية  للربامج  التخ�ضي�ضات  توزيع  اأو 
وحتليل  قيا�ص  نتائج  وتوفر  حمافظة.  كل  �ضكان  بن�ضبة 
الفقر متعدد الأبعاد فهما معمقا لطبيعة و�ضدة احلرمان 
من اخلدمات الأ�ضا�ضية وو�ضفا اأكرث تعبريًا عن م�ضتوى 
اختيار  يف  الأولويات  لتحديد  واقعية  ومعايري  املعي�ضة 
احلكومي  اخلدمات  قطاع  يف  ال�ضتثمارية  الربامج 

واخلا�ص على ال�ضواء.
اأهمية  ذو  الأبعاد  متعدد  الفقر  حتليل  فاإن  كذلك 
كبرية ملنظمات الأمم املتحدة العاملة يف العراق اإذ تفيد 
الوطنية  الب�ضرية  التنمية  تقارير  تغذية  لي�ص يف  نتائجه 
املحلية  املناطق  تنمية  برنامج  دعم  يف  واإمنا  فح�ضب، 
للمراأة  املتحدة  والأمم  لليوني�ضيف  املهمة  وامل�ضاريع 

وبرامج املنظمات الأخرى.

دليل الفقر متعدد األبعاد أداة 
لتحديد السياسات

نتائج  ان  ولحظ  الأبعاد  متعدد  الفقر  قيا�ص  التقرير  تبنى 
العوامل  عن  الك�ضف  يف  الدخل  فقر  مقيا�ص  تكمل  القيا�ص 
املرتبطة بالفقر ويوفر اأداة مهمة لو�ضع �ضيا�ضات التخفيف 
خالل  من  والقت�ضادية  الجتماعية  والربامج  الفقر  من 

اأولويات يتم حتديدها بناءًا على  تخ�ضي�ص ال�ضتثمار وفق 
معايري اأهمية كل بعد ومدى انت�ضاره ح�ضب اجلن�ص وم�ضتوى 
على  املقيا�ص  ل�ضتخدام  فر�ضًة  التقرير  يوفر  املحافظات. 
م�ضتوى البلديات/ الأق�ضية والنواحي، وربطه بخارطة الفقر 
التي يجري اعدادها �ضمن متابعة اإ�ضرتاتيجية التخفيف من 

الفقر عام 2014.
ثانيًا بعد   %9 التعليم البتدائي  الإناث من  ياأتي حرمان 
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الدخل 17.3% من بني الأبعاد املتعددة للفقر، يليه العمل غري 
العراق،  م�ضتوى  على  اأهمية  الأبعاد  كاأكرث  للذكور،  املحمي 

مما ير�ضح اإيالءها الأولوية يف ال�ضيا�ضات الإجتماعية. 

إطار 2.3
مصفوفة االرتباطات بين أدلة التنمية البشرية وبعض 

المؤشرات االقتصادية

  7 جدول  يف  )املعرو�ضة  الرتباطات  م�ضفوفة  توجز 
الب�ضرية  التنمية  قيا�ص  اأدلة  بني  الح�ضائي(  امللحق 
الواقع  بو�ضف  ال�ضلة  ذات  الأخرى  والأدلة  املختلفة، 
التنموي، توافقًا وا�ضحًا يف قيم معامالت الرتباط بني 
»على  التحليل  املعتمدة يف  اأواملوؤ�ضرات  والأدلة  دليل  كل 
الب�ضرية  التنمية  دليل  وي�ضجل  املحافظات«.  م�ضتوى 
مع  وا�ضحة  معنوية  عالقات  الإطار  هذا  يف   )HDI(

الأدلة واملوؤ�ضرات الأخرى. 
• التنمية 	 دليل  بني  العالية  الطردية  العالقة  اأن 

ال�ضهري  الأ�ضرة  اإنفاق  متو�ضط  من  وكل  الب�ضرية 
ون�ضبة  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  وم�ضتوى 
م�ضتويات  تقدم  اأن  الإ�ضتنتاج  تعزّز  احل�ضر  �ضكان 
املعي�ضي  بامل�ضتوى  يتاأثر  املحافظات  يف  التنمية 
العالقة  كانت  حني  يف  فيها.  اخلدمات  وحت�ضن 
الب�ضرية  التنمية  دليل  بني   -0.796 وكبرية  عك�ضية 

ون�ضبة الفقر.
• كما يتفق ما �ضبق ذكره من عالقات بني دليل التنمية 	

املوؤ�ضرات  وبني  امل�ضاواة  بدليل عدم  معدًل  الب�ضرية 
ذاتها.

• من 	 اخلام�ص  لل�ضف  الرتباط  معامالت  اإ�ضارة  اإن 
لدليل  وا�ضحة  عك�ضية  عالقة  عك�ضت  امل�ضفوفة 

عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني مع كل من متو�ضط اإنفاق 
الأ�ضرة ال�ضهري ودليل التنمية الب�ضرية املعدل بدليل 
ن�ضبة  مع  طردية  عالقة  وعك�ضت  امل�ضاواة،  عدم 

الفقر ودليل الفقر متعدد الأبعاد ودليل احلرمان.
• تعك�ص قيمة معامل الرتباط ال�ضالب 0.61- مع موؤ�ضر 	

حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية اإن تراجع الإجناز 
املتحقق يف م�ضاواة اجلن�ص ينعك�ص �ضلبًا على تطور 
الإجنازات املتحققة يف موؤ�ضرات الأهداف الإمنائية 

لالألفية. 
• الفقر 	 دليل  بني  الإرتباط  معامالت  اإ�ضارات  تتفق 

مع  طردية  فهي  الأخرى،  واملتغريات  الأبعاد  متعدد 
الفقر ودليل احلرمان، يف حني تكون العالقة  ن�ضبة 
ودليل  ال�ضهري  الأ�ضرة  اإنفاق  متو�ضط  مع  عك�ضية 
التنمية الب�ضرية وم�ضتوى حتقيق الأهداف الإمنائية 

لالألفية وهي عالقات منطقية.
• اإىل 	 اإن التفاق العام لقيم معامالت الرتباط يقود 

حت�ضن  واإن  احلرمان،  يعمق  الفقر  اإن  ال�ضتنتاج 
لإجراءات  اإنعكا�ص  هو  الب�ضرية  التنمية  م�ضتوى 

التمكني.

امل�ضدر: اأعد من قبل فريق التحليل الح�ضائي- ومت اأحت�ضاب معامالت الرتباط باعتماد الأّدلة 
املح�ضوبة يف التقرير والواردة يف امللحق الح�ضائي.

دليل تنمية الشباب 

أداة لمراقبة ومناصرة تقدم الشباب

على  اإحت�ضابها  التي مت  الأ�ضا�ضية  الب�ضرية  التنمية  اأدلة  اإن 
م�ضتوى العراق والقليم واملحافظات يف هذا الف�ضل، تعك�ص 
اأوالرتاجع احلا�ضل يف  املتحققة  الإجنازات  اأثر  ب�ضكل عام 
لتك�ضف  اإنها  اإل  عموما،  لل�ضكان  الب�ضرية  التنمية  م�ضتوى 
عما حتقق لفئة ال�ضباب على وجه اخل�ضو�ص ف�ضعى التقرير 
املتحقق  اإىل �ضياغة دليل ميكن من خالله متابعة الإجناز 
اأبعاد التنمية الب�ضرية يف مفهومها الوا�ضع على ال�ضباب  يف 
بني  التمييز  تراكمات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  خا�ص  وب�ضكل 

الذكور والإناث.
للك�ضف عن  بناوؤه  ال�ضباب مقيا�ص مركب مت  تنمية  دليل 
تطراأ  التي  التغيريات  مراقبة  خالل  من  ال�ضباب  اأو�ضاع 
لالألفية  الإمنائية  بالأهداف  املرتبطة  مكت�ضباتهم  على 

التعليم  �ضمولية  كهدف  مبا�ضر  ب�ضكل  بال�ضباب  املتعلقة 
هذا  تكامل  اأجل  ومن  وغريها.  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة 
الدليل مع اأبعاد التنمية التي يت�ضمنها هذا التقرير ل�ضيما 
البعدين الثقايف وال�ضيا�ضي، امل�ضار اليهما يف الف�ضل الأول، 
الب�ضرية  التنمية  اأبعاد  يف  ال�ضباب  مكت�ضبات  الدليل  يقيم 
على  تركز  تنموية  لتدخالت  الأ�ضا�ص  يوفر  وبذلك  الأخرى 
متابعة  من  متكن  بيانات  قاعدة  خالل  من  ال�ضباب  حالة 
جتاه  احل�ضا�ضة  الق�ضايا  ال�ضباب،  يحرزه  الذي  التقدم 
اأو  للخطر  معر�ضني  فيها  يكونون  التي  واملجالت  تنميتهم، 
اإ�ضتبعادهم  عن  يك�ضف  اآخر  مبعنى  اإجتماعيًا.  م�ضتبعدين 
التي  املجالت  نف�ضه  الوقت  ويف  الإجتماعي.  اإندماجهم  اأو 
ويف  التنمية  يف  دورهم  ملمار�ضة  فيها  ال�ضباب  متكني  يجب 
التحول الدميقراطي باعتبارهم عن�ضرها الفاعل وحمركها 

الأ�ضا�ضي.

سيخدم هذا الدليل 
ومراقبته المستمرة، 

إختيار االولويات، 
وإتخاذ القرار وتقييم 

مجمل السياسات 
اإلجتماعية
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فرعي  دليل  كل  اإحت�ضاب  يف  امل�ضتخدمة  املوؤ�ضرات  اإن 
وفقًا  بع�ضها  اأوحذف  اليها  ال�ضافة  ميكن  ومتحركة  مرنة 
يف  الإ�ضتهداف  عملية  يف  مفيدة  اأداة  فهي  لذا  للحاجة، 
املناطقي.  اأو  القطاعي  امل�ضتوى  على  التنموية  الربامج 
ا�ضتخدامه  الآخرين  والفاعلني  احلكومة  مبقدور  و�ضيكون 
لغر�ص مراقبة ال�ضباب بالعالقة مع اأولويات خطط التنمية 
لل�ضباب.  الوطنية  والإ�ضرتاتيجية  التنموية،  وبراجمها 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الدولية  املنظمات  برامج  وكذلك 
ق�ضايا  ملنا�ضرة  اأداة  اإذن  فالدليل  ال�ضباب.  ومنظمات 

ال�ضباب، وعلى وجه اخل�ضو�ص، ال�ضابات.
كما مت ح�ضاب  ال�ضباب،  لتنمية  وطني  دليل  اإحت�ضاب  مت 
دليل فرعي لتنمية ال�ضباب واآخر لتنمية ال�ضابات لت�ضخي�ص 
الفجوة بني اجلن�ضني. )ينظر ملحق املالحظات الفنية حول 
طريقة الإحت�ضاب(. وبالإت�ضاق مع منهجية القيا�ص املعتمدة 
التنموي  الو�ضع  كذلك  الدليل  هذا  يقي�ص  الف�ضل،  هذا  يف 

لل�ضباب يف الإقليم ويف كل حمافظة من حمافظات العراق.

المجاالت التي يتضمنها الدليل
التنمية  دليل  اأبعاد  الوطني  ال�ضباب  تنمية  دليل  يغطي 
الدخل(،  والت�ضغيل )بدًل من  وال�ضحة،  التعليم،  الب�ضرية: 
والثقايف  ال�ضيا�ضي  الُبعد  هما:  اآخرين  ُبعدين  وي�ضيف 
�ضم  وقد  والتوا�ضل(.  واحلرية  الأمن،  و�ضمان  )امل�ضاركة 
الإجناز  م�ضتوى  تعك�ص  التي  املوؤ�ضرات  من  كل جمال عددًا 
اأنظر  بيانات.  من  يتوفر  مبا  مقيدًا  جمال  كل  يف  املتحقق 

املخطط 2.2.
الوطنية،  املوؤ�ضرات  واأدوات لتطوير  وتتوفر عدة م�ضادر 
معيار  وهي  الأ�ضا�ص  قاعدة  بيانات  لو�ضع  اليها  الرجوع  مت 
تنفيذ  عن  والناجتة  الزمن،  عرب  املتتالية  التغيريات  قيا�ص 

الربامج التنموية29. 

تحليل نتائج قياس دليل تنمية الشباب
)ينظر  ال�ضباب  تنمية  دليل  احت�ضاب  منهجية  مراجعة  اإن 
ملحق املالحظات الفنية( ت�ضري اىل اإن اإفرتا�ص قيمتني دنيا 
ُبنَي  وعليا للدليل بني ال�ضفر والواحد ال�ضحيح، تناظر ما 
املقارنة  ت�ضبح  وبذلك   .HDI الب�ضرية  التنمية  دليل  عليه 

الرقمية بني دليل التنمية الب�ضرية وال�ضباب اأمرًا له دللة. 

مخطط 2.2
دليل تنمية الشباب – المجاالت ومؤشرات كل دليل

• احلرية يف اإختيار الزوج	
• ممار�ضة هواية	
• امتالك التلفون النقال	
• امتالك حا�ضبة �ضخ�ضية	
• اإ�ضتخدام الإنرتنت	

• يف 	 ال�ضباب  دور  باأهمية  يعتقدون  الذين  ال�ضباب  ن�ضبة 
حت�ضني الو�ضع الأمني

• ن�ضبة ال�ضباب الذين ي�ضعرون بالأمن	
• ن�ضبة ال�ضباب الذين �ضوتوا يف اآخر انتخابات	
• ن�ضبة ال�ضباب الذين تطوعوا يف اعمال جمتمعية	

• ن�ضبة ال�ضباب الذين ليعانون من اأمرا�ص مزمنة	
• ن�ضبة ال�ضباب الذين ل يدخنون	
• ن�ضبة ال�ضباب الذين ل يعانون من زيادة اأو نق�ص يف الوزن	
• تقومي ال�ضباب لو�ضعهم	
• 	 10 عن  ال�ضحي  واملركز  م�ضاكنها  بني  امل�ضافة  تقل  الأ�ضرالتي  ن�ضبة 

كيلو مرت
• تقومي نوعية خدمات ال�ضحة العامة	

• معدل الت�ضغيل	
• معدل امل�ضاركة بقوة العمل	
• ن�ضبة ال�ضباب امل�ضتغلني باأجر اىل اجمايل عدد 	

امل�ضتغلني
• ن�ضبة ال�ضباب العاطلني املحبطني	

• عدد �ضنوات الدرا�ضة 25-29 �ضنة	
• بني 	 امل�ضافة  تقل  التي  الأ�ضر  ن�ضبة 

م�ضاكنهاواملدر�ضة عن 5 كيلو مرت
• بالتعليم 	 ال�ضايف  الإلتحاق  ن�ضبة 

الثانوي
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بلغ دليل تنمية ال�ضباب 0.641 وهي اأدنى من دليل التنمية 
الإجنازات  حمدودية  اىل  وي�ضري   .0.694 الوطني  الب�ضرية 
املتحققة ل�ضريحة ال�ضباب بدللة الأبعاد اخلم�ضة الأ�ضا�ضية 

تفاوت  وجود  مع  ُبعد،  كل  ت�ضمنها  التي  واملتغريات  للدليل 
وا�ضح بني ال�ضباب وال�ضابات )0.694، 0.535(. �ضكل 2.7

شكل 2.7
مكونات دليل تنمية الشباب حسب الجنس

امل�ضدر: نتائج اإحت�ضاب دليل تنمية ال�ضباب، الفريق الإح�ضائي للتقرير

أبعاد دليل تنمية الشباب30
• يبلغ 	 اإذ  الأخرى  الأبعاد  بني  الأف�ضل  وهو  ال�ضحة  ُبعد 

اأمرا�ص  من  يعانون  ل  عموما  فال�ضباب   ،0.808 الدليل 
اأما   .%99 �ضحتهم  عن  بر�ضا  ويتمتعون   %96 مزمنة 
موؤ�ضر مدى الر�ضا عن نوعية اخلدمات ال�ضحية، فجاء 
ن�ضبة  وتف�ضر   .%46 الأخرى  املوؤ�ضرات  ن�ضبة بني  باأدنى 
ال�ضحة  دليل  قيمة  اأرجحية  املدخنات  غري  ال�ضابات 

لل�ضابات بقيمة 0.829 مقارنة بـ 0.788 لل�ضباب.
• فيبلغ 	 ال�ضحة  دليل  عن  الدليل  ينخف�ص  التعليم:  ُبعد 

0.695 ويعك�ص الأثر الوا�ضح لنخفا�ص معدل اللتحاق 
بينة  فوارق  مع  الأمية،  معدل  وارتفاع  الثانوي  بالتعليم 

بني ال�ضباب وال�ضابات فيهما.
• الوا�ضح بني 	 0.741 مع الفرق  الدليل  يبلغ  الت�ضغيل  ُبعد 

خم�ضني  لل�ضابات  الدليل  ي�ضكل  اإذ  وال�ضابات  ال�ضباب 
لل�ضباب   0.865( لل�ضباب  الدليل  من  تقريبًا  باملائة 
الوا�ضع  الفرق  بذلك  ليعك�ص  لل�ضابات(   0.457 مقابل 
يف  �ضيما  ل  الت�ضغيل،  بعد  لقيا�ص  املعتمدة  العنا�ضر  يف 

موؤ�ضري معدل الت�ضغيل ومعدل الن�ضاط القت�ضادي.
• دليل 	 عن  يقل   0.600 الدليل  يبلغ  والأمن  امل�ضاركة  ُبعد 

يف  وال�ضابات  ال�ضباب  ن�ضبة  وتقرتب  ال�ضباب.  تنمية 
املوؤ�ضرات املعتمدة لإحت�ضاب هذا الُبعد يف ما عدا موؤ�ضر 
م�ضاركة  فيه  اإنخف�ضت  الذي  الإنتخابات  يف  الت�ضويت 

ال�ضابات اإىل 60% مقابل 72% لل�ضباب.
• ُبعد احلرية والتوا�ضل يبلغ الدليل 0.535 وهي الأقل بني 	

جميع الأدلة. والفارق كبري جدًا بني ال�ضباب وال�ضابات 
0.637، 0.405 على التوايل. وينخف�ص الدليل اأكرث اإىل 

ب�ضبب  الأنرتنيت  اإ�ضتخدام  موؤ�ضر  اإ�ضافة  عند   0.433
ال�ضباب  من  النرتنيت  ي�ضتخدمون  الذين  ن�ضبة  تدين 

10.9% لل�ضابات مقابل 24.8% لل�ضباب.

بُعد النوع االجتماعي
بفروق  وال�ضابات  ال�ضباب  بني  التفاوت  وجود  الدليل  يعك�ص 
وا�ضحة 0.694، 0.535 مع فوارق كبرية يف الأدلة الفرعية، 
لها  املناظرة  الأدلة  على  ال�ضباب  اأدلة  فيها  تزيد  فجميعها 

لل�ضابات با�ضتثناء دليل ال�ضحة.
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تباين في تنمية الشباب بين 
المحافظات

ي�ضري و�ضع املحافظات ح�ضب دليل تنمية ال�ضباب يف )جدول 
واأربيل  ال�ضليمانية  اإن حمافظتي  5 امللحق الإح�ضائي( اىل 
بالرتتيب  بابل  جاءت  فيما  والثاين  الأول  بالرتتيبني  جاءتا 

اخلم�ضة  املحافظات  وهذه  كربالء.  ثم  بغداد  تليها  الثالث 
هي التي يزيد فيها دليل تنمية ال�ضباب على الدليل الوطني 

لتنمية ال�ضباب البالغ 0.641.
اأما يف املحافظات الثالثة ع�ضرة الأخرى فيقل دليل تنمية 
ال�ضباب فيها عن الدليل الوطني لل�ضباب. وتاأتي يف املراتب 

الثالثة الأخرية حمافظات مي�ضان والنجف والأنبار.
شكل 2.8

تفاوت في دليل تنمية الشباب والشابات بين المحافظات

امل�ضدر: نتائج اإحت�ضاب ديل تنمية ال�ضباب،الفريق الإح�ضائي للتقرير

إطار 2.4
الفارق في الترتيب بين دليل التنمية البشرية ودليل تنمية الشباب

الب�ضرية  التنمية  دليل  لتقديرات  ب�ضيطة  نظرة  اإن 
اإن الدليل الأخري، واإن  ودليل تنمية ال�ضباب، ت�ضري اىل 
التنمية  دليل  اأبعاد  عن  ن�ضبيًا  تختلف  اأبعاد  على  ُبني 
لكن  ومتكينهم،  ال�ضباب  تطلعات  على  ويركز  الب�ضرية، 
هذه التطلعات تتاأثر بالظروف التي تعي�ضها كل حمافظة 
اىل حّد ما. وقد بلغ معامل الأرتباط الذي مت اإحت�ضابه 
بني ترتيب املحافظات يف كل من الدليلني: 0.571، وهو 
م�ضتوى  حت�ضن  اإقرتان  يعك�ص  متو�ضط  موجب  اإرتباط 
التنمية  دليل  مب�ضتوى  حمدود  بقدر  ال�ضباب  تنمية 

الب�ضرية عمومًا.

يف  املحافظات  بع�ص  اإن   2.9 ال�ضكل  من  يالحظ 
التنمية  م�ضتوى  يف  مقبولة  مراتب  اأحتلت  الذي  الوقت 
الب�ضرية كمحافظتي النجف والأنبار )6 و10( تراجعتا 
بـ 11 مرتبة و8 مرتبة على التوايل بدللة م�ضتوى تنمية 
ال�ضباب يف حني اإن حمافظتي بابل وذي قار ويف الوقت 
اإىل  الب�ضرية  التنمية  بدليل  ترتيبهما  يرتاجع  الذي 
فيهما  ال�ضباب  تنمية  و�ضع  يتح�ضن  و14،   13 الرتتيبني 

بحيث تتقدمان 10 مرتبة و3 مراتب.
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دليل تنمية الشباب أداة لتحديد 
السياسات

ال�ضباب خم�ضة جمالت  لتنمية  الدليل املركب  يوؤ�ضر قيا�ص 
تعرب عن ثالثة ميادين للتمكني، وحتدد موؤ�ضرات كل ميدان 

احلاجة اىل متطلبات التمكني وهي:
التمكني االإجتماعي: وُيعرب عنه دليل ال�ضحة والتعليم

التمكني االإقت�شادي: وُيعرب عنه دليل الت�ضغيل
والأمن  امل�ضاركة  دليل  عنه  ويعرب  ال�شيا�شي:  التمكني 

واحلرية والتوا�ضل
اإن انخفا�ص قيمة الدليل توؤ�ضر نق�ص التمكني فقد ك�ضف 
القيا�ص عن فروقات بني ال�ضابات وال�ضباب وبني املحافظات 
الطريق  توؤ�ضر خارطة  اأن  الأدلة  لهذه  وميكن  لحظنا.  كما 

لر�ضم �ضيا�ضات التمكني.

األولويات في التمكين اإلجتماعي 

التعليم  يف  الأولوية  ذات  املحافظات  للتعليم:  االأول�ية 
الثانوي لل�ضباب )مي�ضان، وا�ضط، املثنى(. 

لل�ضابات  الثانوي  التعليم  يف  الأولوية  ذات  املحافظات 
)مي�ضان، املثنى، وا�ضط(.

• )متو�ضطة 	 الثانوي  بالتعليم  الإلتحاق  ن�ضبة  رفع 
واإعدادية( لل�ضابات البالغة حاليًا 0.45.

• مد التعليم الأ�ضا�ضي اىل 9 �ضنوات �ضريفع تلقائيًا ن�ضبة 	
الإلتحاق باملتو�ضطة للبنات والبنني.

• وجتاري( 	 )�ضناعي  املهني  بالتعليم  الإلتحاق  تو�ضيع 
يرفع ن�ضبة الإلتحاق بالعدادية.

• ي�ضاعد 	 املهني  التعليم  اأخرى يف  اإ�ضتحداث تخ�ض�ضات 
على  ي�ضاعد  الزراعي  التعليم  ويف  البنات  اإلتحاق  على 

رفع ن�ضبة الإلتحاق يف الريف.

األولويات في التمكين اإلقتصادي

• كبريًا 	 فارقًا  الت�ضغيل  دليل  يوؤ�ضر  الت�شغيل:  دليل 
دليل  يبدواإن  واإذ   .0.46 وال�ضابات   0.87 ال�ضباب  بني 
الن�ضاط  امل�ضاركة يف  موؤ�ضر  فان  ال�ضباب مرتفع  ت�ضغيل 

الإقت�ضادي ل يزال منخف�ضًا:
• الإقت�ضادي 	 الن�ضاط  معدل  زيادة  لل�ضباب:   1 الأولوية 

البالغ حاليًا 0.63. 
• الإقت�ضادي 	 الن�ضاط  معدل  زيادة  لل�ضابات:   1 الأولوية 

البالغ حاليًا 0.12.
ال�ضابات  ت�ضغيل  زيادة  يف  الأولوية  ذات  املحافظات 

)املثنى، ذي قار، نينوى( 

األولويات في التمكين السياسي والثقافي

 ،0.56 ال�ضابات   ،0.62 ال�ضباب  واالأمن:  امل�شاركة  اأواًل- 
تعك�ص  يت�ضمن موؤ�ضرات  والأمن  للم�ضاركة  العام  الدليل  اإن 

م�ضاهمة متدنية يف العمل املجتمعي:
• ال�ضباب 	 املجتمعي  العمل  يف  التطوع  ت�ضجيع   :1 الأولوية 

0.06، ال�ضابات 0.07.
• املجتمعي 	 العمل  زيادة  يف  الأولوية  ذات  املحافظات 

لل�ضابات )الأنبار، النجف، مي�ضان(. 
• املجتمعي 	 العمل  زيادة  يف  الأولوية  ذات  املحافظات 

لل�ضباب )الأنبار، النجف، مي�ضان(. 

يت�ضمن  العام  الدليل  اإن  والت�ا�شل:  احلرية  ثانياً- 
موؤ�ضرات تعك�ص نق�ص و�ضائل التمكني:

• 	 ،0.34 ال�ضباب  حا�ضبة":  "اإمتالك  زيادة   1 الأولوية 
وال�ضابات 0.21.

• احلا�ضبة 	 اإمتالك  زيادة  يف  الأولوية  ذات  املحافظات 
لل�ضباب )املثنى، دياىل، ذي قار(.

• احلا�ضبة 	 اإمتالك  زيادة  يف  الأولوية  ذات  املحافظات 
لل�ضابات )املثنى، ذي قار، النجف(.

• الأولوية 2 تو�ضيع "اإ�ضتخدام الأنرتنت": ال�ضباب 0.25، 	
ال�ضابات 0.11.

• الأنرتنت 	 اإ�ضتخدام  تو�ضيع  الأولوية يف  ذات  املحافظات 
لل�ضباب )املثنى، ذي قار، وا�ضط(.

• الأنرتنت 	 اإ�ضتخدام  تو�ضيع  الأولوية يف  ذات  املحافظات 
لل�ضابات )املثنى، القاد�ضية، مي�ضان(.
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الفصل الثالث

التحديات الديموغرافية؛ متغيرات ُمَغيَّبة

دليل  عن  غائبًا  مهمًا  ُبعدًا  الدميوغرافية  التحولت  متثل 
بخ�ضائ�ص  الدليل  مكونات  تاأثرت  واإن  الب�ضرية،  التنمية 
ال�ضكان الدميغرافية. وهو ُبعد ل ميكن اإغفاله يف بلد مازال 
معدل اخل�ضوبة الكلية فيه ي�ضل اىل 4.2 ولدة حية، ومثل 
العراق  يت�ضف  والعربية،  النامية  الدول  من  حمدود  عدد 
ببطء اإجناز مراحل التحول الدميوغرايف والتحول يف هيكل 

الأ�ضرة املرافق له.
الو�ضطى  الفئة  با�ضتمرار  تغذي  الهرم  قاعدة  ظلت  لقد 
فمعدل  ال�ضكان.  اإنتاج  اإعادة  عن  امل�ضوؤولة  �ضنة   49-15
النمو  زخم  يدمي  عمري  هيكل  يكر�ص  املرتفع  اخل�ضوبة 
دليل  يف  املوؤثرة  ال�ضحة  موؤ�ضرات  حت�ضن  مع  ال�ضكاين 
وفيات  معدل  يف  ال�ضريع  كالنخفا�ص  الب�ضرية،  التنمية 
وفيات  ومعدل  اخلام�ضة  دون  والأطفال  الر�ضع  الأطفال 
الأمهات. وكلما اأزداد عدد اأفراد الأ�ضرة اأ�ضبح عبء الإعالة 
النا�ص بخياراتهم يف احلياة  العمرية قيدًا كبريًا على متتع 

وال�ضتفادة من ثمارها. 
يف  تتجاوز  ثقافية  عوامل  اإىل  اخل�ضوبة  معدل  يخ�ضع 
عليها  ي�ضر  ما  غالبًا  التي  القت�ضادية  العوامل  اأهميتها 
اأو�ضاع  )تقرير  والفقرية  النامية  البلدان  يف  الباحثون 

ال�ضكان يف العراق 2013(.
ول تقل التحولت الدميوغرافية الأخرى اأهمية كالهجرة 
الداخلية اأواخلارجية كعوامل ممكنة لبناء القدرات اأو تو�ضيع 
اأوخالف  للحياة،  اأف�ضل  نوعية  اىل  والو�ضول  العمل  فر�ص 
الفر�ص  يف  فاخل�ضارة  طوعية.  الهجرة  تكن  مل  اإن  ذلك 
والعالقات  املعي�ضة  وم�ضتوى  والتعليم  ال�ضحة  يف  ال�ضائعة 
الجتماعية كر�ضيد لراأ�ص املال الب�ضري والإجتماعي، لي�ضت 

غائبة عن الدليل فح�ضب، بل ل ميكن اإحت�ضابها.
العراق  يف  واخلارجية(  )الداخلية  ال�ضكان  حركة  اإن 
اأجل  من  الإنتقال  تف�ضر  اإقت�ضادية  بعوامل  تاريخيًا  ترتبط 
لكن  اأخرى،  اإىل  حمافظة  ومن  ح�ضر  اإىل  ريف  من  العمل 
العوامل الثقافية وال�ضيا�ضية كانت اأقوى اأحيانًا وتف�ضر دوافع 

الهجرة التي اأتخذت منط هجرة الأ�ضرة ولي�ص الفرد.
 2003 عام  من  ابتداأ  والذي  احلايل  الهجرة  منط  يف 
ال�ضيا�ضي  الُبعد  ويربز  العنف  اأمام  العوامل  جميع  ترتاجع 
الذي  والإرهاب  الطائفي  وال�ضراع  امل�ضلح  بالنزاع  املرتبط 
الق�ضرية  والهجرة  والتهجري  النزوح  اأ�ضكال  وراء  يقف 

اإنعك�ضت على ال�ضباب يف العنا�ضر الثالث من التحولت.
التح�ل  لعنا�شر  وال�شيا�شي  الثقايف  الُبعد  حتليل  اإن 
جماالت  وي�شخ�س  القيا�س  نتائج  �شيدعم  الدميغرايف 

التدخل على قدر تعلق االأمر بال�شباب. 
• لي�ص و�ضفًا عاديًا 	 العوامل الدميوغرافية  فاحلديث عن 

ماهية  عن  يك�ضف  لكنه  فح�ضب  القائم  الو�ضع  حول 

واملجتمع  الأ�ضرة  داخل  العالقات  تدير  التي  الذهنية 
ح�ضور  مدى  التحليل  يبني  الإجتماعي.  والنظام  بل 
التقاليد الإجتماعية والدين والأعراف يف اأذهان النا�ص 

و�ضلوكياتهم1.
• كما اإن الإحاطة بالعوامل الدميوغرافية وحتولتها تف�ضر 	

جوانب مهمة يف حراك ال�ضباب وحتولهم اإىل قوة تلعب 
دورًا هامًا يف التحولت ال�ضيا�ضية.

التقدم المحرز في نوعية الحياة
بها  مر  التي  والأزمات  واحل�ضار  املتعاقبة  احلروب  حالت 
يف  ملمو�ص  تقدم  اإحداث  دون  الأخرية،  العقود  يف  العراق 
نوعية حياة ال�ضكان ب�ضبب تداعياتها على الأمن واخلدمات 
التعليمية وال�ضحية والجتماعية والإ�ضكان. كما اأن اإ�ضتمرار 
على  ال�ضغط  يف  �ضاهم  عالية  مبعدلت  ال�ضكانية  الزيادة 
الطبيعية  واملوارد  التحتية  والبنى  واملوؤ�ض�ضات  اخلدمات 
والأرا�ضي  كاملياه  باملحدودية  يت�ضم  بع�ضها  اأن  �ضيما  ل 
الزراعية، مع دلئل ت�ضري اإىل اإنخفا�ص يف معدلت ن�ضيب 
اأو�ضوء  اإ�ضتخدام  �ضوء  من  يوؤ�ضر  عّما  ف�ضاًل  منها  الفرد 

توزيع.
الإمنائية  الأهداف  اإىل  الو�ضول  موؤ�ضرات  باإمكان  اإن 
لالألفية 312015 اأن تعرب عن مدى التقدم املحرز يف الت�ضدي 
لأثر التحديات الدميوغرافية على التنمية الب�ضرية، وتك�ضف 
التنموية  الربامج  بني  الإت�ضاق  اأوعدم  الإت�ضاق  حالة  عن 

واملتغريات ال�ضكانية .)ينظر جدول 9 امللحق الح�ضائي(.
• ح�ضل حت�ضن ب�ضيط يف ن�ضب متتع ال�ضكان مبياه ال�ضرب 	

املاأمونة وال�ضرف ال�ضحي اأوالبيئة الآمنة اأوال�ضكن.
• اإنخف�ص 	 الذي  الر�شع  االأطفال  وفيات  معدل  يقرتب 

ووفيات  الفقر  خارطة  مل�ضح  الأولية  النتائج  ح�ضب 
األف ولدة حية،  لكل  وفاة  21 حالة  2013 اىل  الأمهات 
الألفية  الأهداف  يف   2015 لغاية  امل�ضتهدف  املوؤ�ضر  من 

الرقم 17.
• اإلف 	 مائة  لكل  االأمهات  وفيات  معدل  كذلك  اإنخف�ص 

عام  وفاة   35 اإىل   2006 عام  وفاة   84 من  حية  ولدة 
2015 الرقم  2013 ويقرتب من املوؤ�ضر امل�ضتهدف لعام 

.29
• �شم�لية التعليم غري مكتمل على الرغم 	 ويبقى حتقيق 

التعليم  يف  ال�ضافية  اللتحاق  معدلت  اإرتفاع  من 
الإبتدائي عن املعدلت التي كانت عليها يف �ضنة 1990، 
العام  يف  �ضجلت  اإذ   ،%91 اآنذاك  تبلغ  كانت  حيث 

الدرا�ضي 2013/2012 ن�ضبة %93.
• يف 	 اإيجابية  اإجتاهات  فهناك  املراأة  متكني  ق�ضية  اأما 

م�ضاركتها  يف  كبرٌي  واإجناٌز  بالتعليم  البنات  التحاق 

نقترب من 
حقبة النافذة 
الديموغرافية!!

كيف نجعل منها 
ِهبًَة ال ِعبئاً؟
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يف  لقريناتها  حتقق  ما  يفوق   )%25 )كوتا  ال�ضيا�ضية 
تتمتع  لكي  الكثري  اأمامها  يزال  ل  ولكن  العربية  الدول 

بتكافوؤ الفر�ص وامل�ضاواة يف املجالت الأخرى.
• اأما ن�ضبة الفقر، فما يزال 18.9% من ال�ضكان دون خط 	

الفقر)فقر الدخل(. 

ثالثة تحديات ديموغرافية 
تواجه الشباب 

العمرية  الفئة  بال�ضباب يف  الدميوغرافية  املوؤ�ضرات  ترتبط 
من  ثالثًا  اإن  اإل  عمومًا.  بال�ضكان  تعلقها  قدر   29-15
التحديات ترتبط ابتداءًا بال�ضباب وهي: معدلت اخل�ضوبة 
ومنو ال�ضكان، التغري يف الرتكيب العمري لل�ضكان، والهجرة، 
�ضت�ضكل هذه التحديات حماور هذا الف�ضل الذي يبني كيف 
اأي�ضًا،  وال�ضيا�ضية  والإجتماعية  الثقافية  العوامل  تتفاعل 
لتوؤثر يف اأبعاد التنمية الب�ضرية دون اأن يحتويها دليل التنمية 

الب�ضرية. 

أوالً: اإلنخفاض البطيء في معدل 
الخصوبة 

ال�ضيا�ضات  بفعل  مت�ضارع  ب�ضكل  العراق  �ضكان  منا  لقد 
منوال�ضكان  معدلت  رفع  دعمت  التي  ال�ضابقة  ال�ضكانية 
يف  العراق  �ضكان  بلغ  فقد  املا�ضي،  القرن  �ضبعينيات  منذ 
واإذا   .1927 عام  �ضكانه يف  اأمثال   10 من  اأكرث   2009 عام 
املعطيات  �ضمن  والوفيات  اخل�ضوبة  معدلت  اأ�ضتمرت 
اأخرى خالل  العراق مرة  �ضكان  �ضيت�ضاعف عدد  الراهنة، 
العراق  يف  الكلية  اخل�ضوبة  معدل  اأنخف�ص  �ضنة.   23
 6.2 من  املا�ضية،  الثالثة  العقود  خالل  ملحوظًا  اإنخفا�ضًا 
5.7 يف اآخر تعداد  اإمراأة يف الثمانينات اإىل  ولدة حية لكل 
ما  لكنه   .2013 عام  يف   4.2 اإىل  لي�ضل  عام1997،  ر�ضمي 
عن  زال ُيعد من املعدلت املرتفعة حيث يزيد بحوايل %52 

املعدل العاملي البالغ 2.0 ولدة حية.
الدميوغرايف  التحول  هذا  وراء  عميق  ثقايف  جذر  ثمة 
البطيء يتحمل ال�ضباب جانبًا مهمًا منه. فمعدل اخل�ضوبة 
التحاق  وتعرث  املبكر،  الزواج  معدلت  زيادة  يرافق  املرتفع 
الفتيات يف الدرا�ضة املتو�ضطة وما بعدها، و�ضعف م�ضاركة 
التقرير  ف�ضول  يف  �ضنالحظ  كما  العاملة،  القوى  يف  املراأة 

القادمة.
ال�ضامل  التعريف  ت�ضمنها  التي  الق�ضايا  تناول  وعند 
وال�شحة  للحقوق   1994 القاهرة  موؤمتر  عمل  لربنامج 
حقائق  تتك�ضف  كامل،  رفاه  حالة  باعتبارها  االإجنابية 
عن  يزيد  ما  اإن  منها  اإيجابية  اجتاهات  توؤ�ضر  ل  اأخرى 
�ضنة   18 الن�ضاء يف �ضن احلمل تزوجن دون �ضن  25% من 
وان  وتكراره،  املبكر  احلمل  ن�ضبة  بارتفاع  بذلك  ويرتبط 
احلمل.  ملنع  و�ضيلة  يعرفن  فقط  املتزوجات  الن�ضاء  ن�ضف 
ما  العراق  يف  الأ�ضرة  تنظيم  و�ضائل  اإ�ضتعمال  م�ضتوى  اإن 
زال اأمامه �ضوط طويل لي�ضل اإىل امل�ضتوى الذي ي�ضاعد على 

اإنخفا�ص اخل�ضوبة.

الزواج المبكر أهم أسباب الخصوبة العالية

اإرتفاعًا  العراق  الزواج يف  عند  العمر  متو�ضط  ي�ضهد  مل 
ملحوظًا خالل العقود الثالثة الأخرية فبلغ املتو�ضط للذكور 
اإقليم  يف  قلياًل  يرتفع  �ضنة.   22.8 ولالإناث  �ضنة   26.3
للذكور32.  �ضنة  و27.6  لالإناث  �ضنة   25.4 اإىل  كرد�ضتان 
وُيعد منخف�ضًا باملقارنة مع دول عربية، كالأردن 26.3 �ضنة 
لالإناث وللذكور 29.4 �ضنة ولبنان 28.8 �ضنة لالإناث و32.8 

�ضنة للذكور.
ومازال املجتمع مييل اإىل التزويج املبكر للذكور والإناث. 
لعموم   %23.4 �ضنة   18 �ضن  دون  املتزوجات  ن�ضبة  تبلغ  اإذ 
اأما ن�ضبة الزواج لأقل  اإقليم كرد�ضتان.  العراق و22.4% يف 
من 15 �ضنة بني الفتيات فتبلغ 1.7% للعراق عمومًا و%5.5 
�ضنة   19-15 بعمر  الفتيات  ن�ضبة  وبلغت  كرد�ضتان.  اإقليم 
اإقليم  يف  و%19.1  عمومًا  للعراق   %18.7 حاليًا  املتزوجات 
كرد�ضتان 16 كما اأن ثالث �ضيدات من بني كل ع�ضرة ترتاوح 
اأعمارهن بني 15-49 �ضنة من املتزوجات اأوالالتي �ضبق لهن 
الزواج، قد بداأن حياتهن الإجنابية وتزوجن لأول مرة قبل 

بلوغ الثامنة ع�ضرة من العمر.
لكل  ولدة   59 العراق  يف  املراهقات  ولدات  معدل  يبلغ 
اإنخفا�ضه  من  الرغم  وعلى  �ضنة.   19–15 بعمر  امراأة  األف 
ب�ضكل ملحوظ عن املعدل امل�ضجل عام 2006 )84( لكنه ما 
يزال ُيعد مرتفعًا مقارنًة بالدول متو�ضطة التنمية الب�ضرية. 
 .%39.2 تركيا  ويف   %29.5 اإيران  ويف   %46 م�ضر  يف  فهو 
كرد�ضتان  اإقليم  يف   %26.2 اإىل  ينخف�ص  اإنه  املالحظ 
ويختلف بني املحافظات، من اأدنى معدل يف دهوك 23.5 اإىل 
للفئة  اإمراأة   1000 لكل  ولدة   89.3 النجف  يف  معدل  اأعلى 
العمرية نف�ضها. تعزز هذه املعدلت التحليل الذي يوؤكد اأثر 
الإجنابي  ال�ضلوك  ب�ضكل خا�ص يف  والديني  الثقايف  العامل 

لالأ�ضرة.
وي�ضهم هذا املعدل مع الإجتاه العام نحو تف�ضيل الزواج 
الف�ضحة  ب�ضبب طول  العام  املبكر، يف رفع معدل اخل�ضوبة 
املجتمعات  فاإن  عامة  وب�ضفة  لالإجناب.  املتاحة  الزمنية 
التي يبداأ فيها الإجناب يف �ضن مبكرة لبد اأن ينتهي اأي�ضًا 
متوارثة  اإجتماعية  بقيم  لأن ذلك مرتبط  متاأخرة،  �ضن  يف 
اإرتباط  وُيالحظ  املحدود.  املراأة  تعليم  اأثر  اإزاءها  ي�ضعف 
معدل خ�ضوبة ال�ضابات مب�ضتوى التعليم فريتفع اإىل ال�ضعف 
45 طفل  اإىل  الإبتدائية وينخف�ص  ملن ل يزيد تعليمهن عن 

مقارنة مبن لديهن تعليم متو�ضط فاأكرث.
للزواج  امل�ضجعة  والتقاليد  للقيم  ميكن  الذي  الوقت  يف 
الإجنابي  ال�ضلوك  تف�ضر  اأن  لالإجناب  املرتفع  وامليل  املبكر 
لل�ضباب، فان �ضعف ثقافة ال�ضحة الإجنابية لدى ال�ضباب 
وب�ضكل خا�ص لدى ال�ضابات يف�ضر عدم اإدراكهم للتاأثريات 
بني  املنا�ضبة  الفرتة  واإختيار  املبكر  ال�ضلبية ملخاطر احلمل 
والأطفال وعلى  ال�ضحية لالأمهات  الأو�ضاع  الولدات، على 
امل�ضح  اأظهر  لقد  والجتماعية.  القت�ضادية  الأ�ضرة  اأو�ضاع 
لدى  وا�ضحًا  معرفيًا  نق�ضًا   2009 وال�ضباب  للفتوة  الوطني 
ما  يعرفون  ل  العينة  املبحوثني يف  ن�ضف  ال�ضباب، فحوايل 
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هي موؤ�ضرات ال�ضحة الإجنابية33. 
ال�ضحة  ق�ضايا  اإدماج  �ضعف  عن  ذلك  يك�ضف  وعمومًا 
ال�ضكان  واملراهقني، وق�ضايا  ال�ضباب  التي تخ�ص  اجلن�ضية 

عمومًا باملقررات املدر�ضية.
ما  اإىل حد  الإقت�ضادية  الأو�ضاع  تاأثري  مع ذلك يالحظ 
يف الجتاه نحو تكوين اأُ�ضر اأ�ضغر حجمًا. كما توؤكد تطلعات 
ال�ضابات  �ُضئلت  حجمًا.  اأ�ضغر  اأ�ضر  يف  الرغبة  ال�ضابات 
اليافعات يف امل�ضح املتكامل لالأو�ضاع الجتماعية وال�ضحية 
2011 عن عدد الأطفال  للمراأة العراقية )I-WISH( عام 
املرغوب اإجنابه فكانت اإجابتهن بـ 3 مواليد. ال اإن الإجتاه 
الواقعي  كالتطبيق  لي�ص   )attitude( الإجنابي  ال�ضلوك  يف 

.)practice(

ثانياً: البنية العمرية للسكان فتية 
ت�ضري اخل�ضائ�ص ال�ضكانية يف العراق اإىل اإن �ضكان العراق 
العمرية  الفئة  يف  ال�ضكان  عدد  بلغ  فتيًا،  طويلة  عقودًا  ظل 

وبن�ضبة   2011 و�ضابة يف عام  �ضاب  8.7 مليون  �ضنة   29-15
الإناث.  من  ن�ضفهم  ال�ضكان،  اإجمايل  من  تقريبًا   %28
لل�ضباب  الن�ضبية  احل�ضة  اإن  ال�ضكانية  التنبوؤات  وتدل 
�ضت�ضتمر بالتزايد قبل اأن تبداأ بالثبات ثم تتجه اإىل الإنحدار 
 17.6 اإىل  ال�ضباب  عدد  ي�ضل  اأن  يتوقع  حيث  التدريجي. 
اإجمايل  من   %27.1 ن�ضبة  ت�ضكل   2040 �ضنة  ن�ضمة  مليون 

ال�ضكان. 
فحوايل  �ضبابية  اأكرث  احلايل  العراق  �ضكان  اأن  يالحظ 
من   %54 مقابل  يف  والع�ضرين  اخلام�ضة  دون  هم   %60
ال�ضكان يف البلدان العربية، و48% بالن�ضبة للبلدان النامية، 
على  اأكرب  وعبئًا  ال�ضكاين  للنمو  اأكرب  زخمًا  يعني  ما  وهو 
ال�ضكان وحقوقهم. ومع الجتاه  لتلبية متطلبات  احلكومات 
77 عام  اإىل  العمرية  الإعالة  اإنخفا�ص معدل  نحو  امللحوظ 
2013 مقارنة مع 93.3 عام 1997 فهو مرتفع اأي�ضًا لأرتباطه 
فردًا   7.7 من  بدوره  اأنخف�ص  الذي  الأ�ضرة  حجم  مبتو�ضط 

عام 1997 اإىل 6.1 عام 342013.
شكل 3.1

توزيع سكان العراق حسب الفئة العمرية

 IPMM-2013 امل�ضدر: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات

يالحظ من خالل ال�ضكل 3.1 اإرتفاع ن�ضبة الفئة العمرية 
اأنَّ معظمهم يف  يعني  الأعلى، مما  بالفئتني  10-14 مقارنة 
وم�ضروعات  برامج  توفري  تتطلب  والتي  املراهقة،  مرحلة 
حني  يف  وتربويًا.  وتعليميًا  �ضحيًا  باإعدادهم  تت�ضل  معينة 
 19-15 الأعلى  العمريتني  الفئتني  اإحتياجات  اأن  جند 
مرحلة  اأعتاب  على  وقوفهما  ب�ضبب  تختلف  �ضنة  و24-20 
جديدة تتطلب الإختيار بني العمل واإكمال الدرا�ضة وتكوين 

الأ�ضرة.
اإن ظاهرة الوفيات ت�ضكل واحدًا من العنا�ضر الأ�ضا�ضية 
اأي  يف  الدميوغرافية  التحولت  م�ضرية  حتكم  التي  الثالثة 
على  العراق  �ضهدها  التي  احلروب  اآثار  اإدراك  ومع  بلد.. 
يف  وهو  ال�ضباب  �ضريحة  من  نالت  اأويزيد،  عقدين  مدى 
ر  تخ�ضّ من  ذلك  على  اأدّل  ولي�ص  كل حني حطُب احلروب، 

الفئتني  يف  ملمو�ص  بانح�ضار  العراق  �ضكان  هرم  يف  بنّي 
الذكور يف  اأعداد  45-55 حني تنح�ضر  العمريتني احلاليتني 
الثمانينات  يف  دفعت  التي   50-45 احلالية  العمرية  الفئة 
العراقية-  اأفرادها يف حمرقة احلرب  من  الآلف  ع�ضرات 
التاأكيد  اأن  غري   .1991 اخلليج  حرب  يف  وبعدها  الإيرانية 
على ظاهرتي الولدات والهجرة يف هذا الف�ضل اإمنا تنطلق 
ترجح  �ضكانية  �ضيا�ضات  لتبني  املتوقعة  الأدوار  اإدراك  من 
كّفة اإحداث التوازن يف منوال�ضكان من جانب، وت�ضخر راأ�ص 
الذين  و�ضاباتها  �ضبابها  وهم  فاعلية،  الأكرث  الب�ضري  املال 
تبّددت جهود بنائهم وتاأهيلهم حتت وطاأة التهجري والهجرة 

اإىل املنايف.
النافذة السكانية: هل هي هبة حقاً؟

تفر�ص زيادة عدد ال�ضباب حتديات تنموية مثلما توفر فر�ضًا 
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العمل.  �ضن  اإىل  و�ضولهم  مع  ثمارها  توؤتي  اأن  وميكن  لها، 
العمل  قوة  خارج  هم  ممن  ال�ضكان  ن�ضبة  تنكم�ص  فعندما 
زيادة  بالإمكان  ي�ضبح  العمل،  قوة  داخل  بال�ضكان  مقارنة 
الإنتاجية وزيادة حجم الدخل وهذا ما تطلق عليه الأدبيات 
اإنخفا�ص  �ضتتبع  التي  الدميوغرافية"  بـ"الهبة  ال�ضكانية 
15-25 عامًا، ثم تعود اأعمار  معدلت اخل�ضوبة بعد م�ضي 
خرباء  ي�ضري  لذا  الإعالة.  معدل  ويرتفع  لالرتفاع  ال�ضكان 
ال�ضكان اإىل اإن املدة الزمنية التي متتد ما بني 30-40 عامًا 
والتي تتميز بارتفاع ن�ضبة ال�ضكان يف �ضن العمل ُتعد فر�ضة 
م�ضروطة  بالتاأكيد  لكنها  للنموالإقت�ضادي،  دميوغرافية 

يف  لها  والإقت�ضادية  الإجتماعية  ال�ضيا�ضات  با�ضتجابة 
التوقيت املنا�ضب 41 ومن اجلدير باملالحظة اإن التحول يف 
الرتكيب العمري يف حالة العراق من املتوقع اأن ي�ضتمر لأكرث 
من جيل، وذلك لعوامل تتعلق بالإنخفا�ص البطيء ملعدلت 

اخل�ضوبة والرتفاع يف متو�ضط العمر املتوقع.
بلغت ن�ضبة ال�ضكان بعمر 15-64 �ضنة يف العراق %56.4 
ومن  الدميوغرافية  النافذة  نطاق  العراق  دخل  فقد  ولذا 
 2023 عام  بحلول  الدميوغرافية  النافذة  يدخل  اأن  املوؤمل 

ينظر خمطط 3.1. 

مخطط 3.1
سيناريودخول العراق نطاق الهبة الديموغرافية

امل�ضدر: اأ�ضتنبطت الفكرة من التقرير الوطني حلال التنمية الب�ضرية 2008، اإطار 2.6، �ص68 

ثالثاً: حركة السكان والهجرة 

الهجرة الداخلية
يف غياب التعداد العام لل�ضكان، ل ميكن ر�ضد حركة ال�ضكان 
الداخلية بني املحافظات وبني الريف واحل�ضر اأو ت�ضخي�ص 
بيانات  تتوفر  ل  كما  �ضامل،  نحو  على  بينها  ال�ضباب  ن�ضبة 
من  ق�ضرًا  اأواملُهجّرين  داخليًا  النازحني  عدد  عن  دقيقة 
اإن النزوح والهجرة والتهجري  الوا�ضح  اإنه من  األ  ال�ضباب. 
يف  مهمة  اإختاللت  اإىل  اأدت  عالية  مبعدلت  ح�ضلت  التي 

التوزيع اجلغرايف لل�ضكان.
رافق الزيادة يف ال�ضكان اإختاللت يف التوزيع اجلغرايف 
من مظاهرها: هيمنة تكتل �ضكاين واحد، هو العا�ضمة وما 
والرتهل  الكربى،  املدن  يف  الرتكز  ظواهر  وبروز  حولها، 
املديني ومنو الع�ضوائيات يف اأطراف املدن وحميطها. الأمر 
الذي اأنعك�ص على تدين م�ضتوى اخلدمات وتدهور البيئة. ول 
تخ�ص هذه الظاهرة العراق فح�ضب بل هي حم�ضلة اجليل 
الأول من اأ�ضرتاتيجيات التنمية التي اأنحازت لراأ�ص املال ومل 

ت�ضع الإن�ضان يف حمورها.

واإن التباين بني املحافظات يف موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية 
الثاين  الف�ضل  يف  لحظناه  الذي  الأبعاد  متعدد  والفقر 
ال�ضحية  اخلدمات  م�ضتوى  تباين  الأمر،  حقيقة  يف  يعك�ص 
)اأنظر  ال�ضكان  اإحتياجات  مع  اإت�ضاقها  وعدم  والتعليمية 
م�ضفوفة الرتباط جدول 7 امللحق الإح�ضائي(، ويف�ضر اإىل 
حد كبري الفروقات بينها يف اأدلة التنمية الب�ضرية )جدول 1 

امللحق الح�ضائي(. 
اآثاره  املحافظات  بني  ال�ضكان  توزيع  يف  الإختالل  يرتك 
زالت  فما  اي�ضًا.  جغرافيًا  ال�ضباب  توزيع  على  املبا�ضرة 
على  جلية  وب�ضورة  بهيمنتها  حتتفظ  بغداد  العا�ضمة 
الأوىل  املرتبة  حمتلة   %21.4 ال�ضباب  ل�ضريحة  ن�ضبة  اأعلى 
م�ضاحتها  اإن  من  بالرغم  العراق.  حمافظات  عموم  على 
تركز  لكن  الكلية،  العراق  م�ضاحة  من   %1 �ضوى  ت�ضكل  ل 
لها  اأخرى جعل  وفعاليات  والقت�ضادية  الأن�ضطة احلكومية 
الداخلية من بني املحافظات  الأوفر ل�ضايف الهجرة  احلظ 
الأخرى. وب�ضورة عامة يعي�ص 39% من �ضريحة ال�ضباب يف 
املحافظات الثالث التي فيها املدن الرئي�ضة، بغداد واملو�ضل 
والب�ضرة. يف حني اإن هناك ثالث حمافظات ت�ضكل ن�ضف 
 %11 م�ضاحة العراق لكن ن�ضيبها من ال�ضباب يبلغ حوايل 

فقط، وهي حمافظات الأنبار واملثنى والنجف. 
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النزوح والتهجير القسري

يف عام 2013 وبح�ضب ن�ضرة بعثة الأمم املتحدة يف العراق، 
العراق،  ما يزال هناك ما يزيد عن مليون نازح داخليًا يف 

معظمهم يف بغداد ودياىل ونينوى35. 
ال�ضنوات  مدى  على  امل�ضلحة  النزاعات  �ضببت  فقد 

�ضواء  م�ضبوقة  غري  داخلية  نزوح  حركة  املا�ضية  الع�ضرة 
 3.2 ال�ضكل  يبني  نف�ضها.  املحافظة  اأوداخل  املحافظات  بني 
الذين  اأما  اإقامتهم،  حمل  يغريوا  مل  ال�ضكان  من   %60 اإن 
40%. كانت ن�ضبة  اإقامتهم خاللها في�ضل اإىل  غريوا حمل 
خالل  اأقامتهم  حمل  غريوا  قد   %21.3 الأعلى  النازحني 

ال�ضنوات 6-10 ال�ضابقة لعام 2013.

شكل 3.2
توزيع السكان حسب مدة تغيير محل اإلقامة

IPMM- 2013 امل�ضدر: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات

النزاع  اإىل  الإنتقال  اأ�ضباب  جمموع  من   %25 وتعزى 
ملرافقة  و%36.5  والتهديد،  الق�ضري  والتهجري  امل�ضلح 

الأ�ضرة36 ينظر �ضكل 3.3.

شكل 3.3
أسباب تغيير محل اإلقامة

IPMM-2013 امل�ضدر: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات

ويبدو اإن هذا احلراك ال�ضكاين الذي اأرتبط بالنزاعات 
امل�ضلحة وتردي الأو�ضاع الأمنية عمومًا، قد �ضاهم يف تغيري 
طبيعة املحافظات بني جاذبة وطاردة لل�ضكان بالقيا�ص اإىل 
الو�ضع الأمني الذي رمبا يف�ضر النزوح من نينوى اأوالنزوح 
اأن   3.4 ال�ضكل  من  يالحظ  ودهوك.  الدين  �ضالح  اإىل 
لل�ضكان  اجلاذبة  املحافظات  اأكرث  من  دهوك هي  حمافظة 
من  قار  ذي  حمافظة  وُتعد  الدين،  �ضالح  حمافظة  تليها 

اأكرث املحافظات الطاردة لل�ضكان تليها حمافظة نينوى التي 
الأمني  و�ضعها  يف  اإ�ضطرابًا  املحافظات  اأكرث  ُتعد  ماتزال 

وال�ضيا�ضي .
كما ل تقدم ن�ضب النتقال لأ�ضباب كالعمل 8.6% اأو �ضوء 
اخلدمات 1.2% مربرًا كافيًا لتحليل حركة ال�ضكان، وحركة 

ال�ضباب اأي�ضًا، على اأ�ضا�ص العامل الإقت�ضادي. 
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شكل 3.4
صافي الهجرة بين المحافظات حسب محل اإلقامة السابق

IPMM-2013 امل�ضدر: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات

اإرتفاع  يف  �ضوى  ال�ضباب  اإقامة  تغيري  اأ�ضباب  تختلف  ل 
ن�ضبة مرافقة الأ�ضرة اإىل 47% يف احل�ضر و38% يف الريف، 
منه،  اأوالعودة  الق�ضري  والتهجري  الرتحيل  الأهمية  يف  يليه 

20% ول ميثل العمل ونق�ص اخلدمات �ضوى 4% من جمموع 
اأ�ضباب اإنتقال ال�ضباب.

شكل 3.5
أسباب تغيير محل االقامة المعتاد للسكان الشباب )15-29( سنة

IPMM-2013 امل�ضدر: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات

هجرة الشباب إلى الخارج: خسارة 
في الثروة الحقيقية

اأ�ضار تقرير الأمني العام لالأمم املتحدة 91 اإىل اأن الهجرة 
وزيادة  العوملة  منافع  من  ال�ضتفادة  فر�ضة  ال�ضباب  متنح 
رفاههم اأمال يف احل�ضول على فر�ص اأف�ضل. وقد زاد تدفق 
مل  العاملي.  الإقت�ضاد  تكامل  بف�ضل  العامل  عرب  املهاجرين 
�ضكانية  هجرة  موجات  احلديث  تاريخه  يف  العراق  ي�ضهد 
ت�ضجع  ل  معينة  ثقافة  من  بتاأثري  رمبا  قريب.  وقت  حتى 
قانونية  قيود  عن  ف�ضاًل  اإليها  التطلعات  اأوغياب  الهجرة 
حقيقة  اإدراك  ومع  احلكومية،  ال�ضلطات  فر�ضتها  اأواإدارية 

املتاحة  واملوارد  ال�ضكان  حجم  بني  متوازنة  عالقة  وجود 
اإىل حد ما )والتي يف�ضر غيابها الكثري من حالت الهجرة 
الدولية( فاإن العامل الإقت�ضادي يف�ّضر اىل حد كبري هجرة 
ال�ضباب والكفاءات اأثناء احل�ضار يف عقد الت�ضعينات وتعد 
هجرة  منط  لتف�ضري  وحده  يكفي  ل  انه  اإل  طوعية.  هجرة 
العراقيني )وال�ضباب حتديدًا( اإىل اخلارج منذ عام 2003 
حدثت  وقد  واللجوء  الق�ضرية  الهجرة37  اىل  تعزى  والتي 
"هروبًا  وذلك   2003 عام  بعد  وخ�ضو�ضًا  موجات  ب�ضكل 
الإرهابية،  العمليات  قبيل  من  مبكرًا  بداأ  الذي  العنف  من 
الق�ضري  والتهجري  الطائفي  والعنف  املنظمة،  واجلرمية 
تف�ضح  دقيقة  ر�ضمية  اأرقام  وجود  عدم  من  21" وبالرغم 
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اأن  اإل  العراقيني،  الالجئني  عن  البيانات  اإليه  و�ضلت  عما 
اإىل  يدعونا  الدولية  والدرا�ضات  التقارير  يف  يالحظ  ما 
الإ�ضتنتاج اأن هناك ن�ضبة ل ي�ضتهان بها من �ضريحة ال�ضباب 
التعليمية،  م�ضتوياتهم  خمتلف  وعلى  خ�ضو�ضًا(  )الذكور 
الكفاءات  هجرة  اإرتفاع  ل�ضيما  اخلارج38  اإىل  هاجر  قد 
الوطنية اإىل اخلارج وبالأخ�ص هجرة الكفاءات العاملة يف 
القطاعات احليوية كال�ضحة والتعليم والبحث العلمي، مما 

كان له تداعيات �ضلبية عّدة على اأداء هذه القطاعات39.

لماذا يرغب الشباب بالهجرة

لتوجه  اأ�ض�ضت  العراق،  يف  الإ�ضتقرار  عدم  من  عقودًا  اإن 
اخلارج. نحو  للهجرة  التواقة  الرغبة  /اأواإظهار  ال�ضباب 
اأ�ضارت نتائج م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 

ن�ضبة  اإن  الراأي(  اإ�ضتطالع  جداول   16 )جدول   ،2012
على  بالهجرة  الراغبني  �ضنة   29-15 من  لالأعمار  ال�ضباب 
مقابل  للذكور   )%28.7 وهي   %22.2 تبلغ  العراق  م�ضتوى 
ويف   %23.5 احل�ضر  يف  تبلغ  اإنها  كما  لالإناث(،   %13.7
الريف 18.8% ومن اجلدير باملالحظة اإن رغبة �ضباب اإقليم 
لتفوق رغبة   %35.5 تبلغ  اإىل اخلارج  الهجرة  كرد�ضتان يف 
�ضباب املحافظات الأخرى يف العراق 19.9% وهوما يدل اإن 
الأمني  الدافع  يقت�ضر على  ول  الهجرة مركب،  اإىل  الدافع 
ول الدافع املعي�ضي لأن اإقليم كرد�ضتان اأكرث اأمنًا واأقل فقرًا 
بالقدرة  تتعلق  اأخرى  عوامل  ثمة  بل  املحافظات،  باقي  من 
الفردي  اأوامل�ضروع  والطموح  الهجرة،  متطلبات  توفري  على 
اإل بعد جتاوز  اأحيانًا  للراغب بالهجرة، والذي قد ل يتبلور 

عتبة توفري متطلبات احلياة الأ�ضا�ضية. 
شكل 3.6

أسباب الرغبة بالهجرة

YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

اىل  الهجرة  اىل  ال�ضباب  تدفع  التي  الأ�ضباب  اأهم  من 
اأوفر�ص  اأعلى  )دخل  على  احل�ضول  اإحتمال  هو  اخلارج 
عمل اأف�ضل( و)عدم وجود فر�ص عمل( حيث �ضكلت ن�ضبة 
اأما   %50 الذكور  ن�ضبة  وكانت  العراق  م�ضتوى  على   %45.3
�ضمن  كانت  ن�ضبة  واأعلى   %32.6 الذكور  من  فاأقل  الإناث 
 %26.7 ن�ضبتها  �ضكلت  حيث  �ضنة   29-25 العمرية  الفئة 
20% الأمر الذي  18-19 �ضنة كانت  مقارنة بالفئة العمرية 
الدرا�ضة واحل�ضول على �ضهادة  اإكمال  الرغبة يف  يتفق مع 

جامعية واأي�ضًا الزواج.

كيف يري الشباب المهجرون أو 
النازحون، أوضاعهم وما هي 

تطلعاتهم؟
تطلعات  ر�ضد  اىل  التقرير  اإعداد  خالل  العمل  فريق  �ضعى 
وحيث  وال�ضتماع.  احلوار  جل�ضات  يف  وهمومهم  ال�ضباب 
اإن الأردن و�ضوريا من اأهم الدول التي نزح اليها عدد كبري 
تعذر  ومع  خا�ص  نحو  على  منهم  وال�ضباب  العراقيني،  من 
اإ�ضتطالع اآراء ال�ضباب العراقيني يف �ضوريا ب�ضبب الأحداث 
فاعلة  حوار  جل�ضة  عقدت  امل�ضطربة،  والأمنية  ال�ضيا�ضية 
ملجموعة من ال�ضباب العراقيني يف العا�ضمة عمان.... ماذا 

طرح هوؤلء ال�ضباب يف تلك اجلل�ضة؟
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صوت الشباب
1 الشباب العراقيون في األردن: رؤية مختلفة

العراقيني من اجلن�ضني )18  ال�ضباب  كانت جل�ضة احلوار مع جمموعة من 
من الذكور و11 من الإناث(، منهم طلبة اإعدادية وجامعيون واأ�ضحاب حرف 
ومنتمون اىل منظمات، مقيمون اأو يحملون اإقامات موؤقتة، وبع�ضهم لجئون يف 
الهجرة مكنتهم من  اإن  بع�ضهم  اأخرى. قال  اإىل دولة  الدائمة  الهجرة  اإنتظار 
الإبتعاد م�ضافة عن التفا�ضيل اليومية ال�ضاغطة على وعيهم، وجعلتهم قادرين 

على ممار�ضة نوع النقد املختلف لواقعهم وواقع جمتمعهم. 
كان  الذي  العمل  فريق  اأ�ضئلة  على  فعل  رد  اأول  يف  ال�ضابات  اإحدى  تقول 
يحاورهم: "الإقامة يف الأردن فتحت عيوننا على اأ�ضياء كثرية مل نكن ننتبه لها 
اأثناء وجودنا يف العراق، اأومل نكن جندها فيه". وتتفاعل املجموعة ب�ضرعة مع 
هذا الراأي: "ميكن لنا هنا ان نتحدث بحرية عما نعانيه على ال�ضعيد النف�ضي 
وال�ضخ�ضي )اأفراحنا واأحزاننا وكاآبتنا(. وكلها اأ�ضياء ل ميكن لنا التعبري عنها 
يف العراق". ت�ضيف �ضابة اأخرى: "ل توجد هنا مظاهر دينية اأومذهبية جتعلك 
"ن�ضعر  �ضاب:  م�ضارك  ويعقب  تنتمي لطائفة معينة".  اأول  تنتمي  باأنك  ت�ضعر 
ل  بغداد".  يف  بذلك  ن�ضعر  كنا  مما  اأكرث  البع�ص،  بع�ضنا  اإىل  باحلنني  هنا 
يتعلق الأمر بالغربة عن الوطن التي جتعل املهاجرين اأكرث تقاربا فح�ضب، انه يف 
احلالة العراقية تعبري عن رف�ص النق�ضام ال�ضيا�ضي ذي الطابع املذهبي الذي 

يعتربونه غري منطقي. 
ي�ضيف ال�ضاب العامل امل�ضجع للريا�ضة الذي ي�ضارك يف الجتماع: 

ان النق�ضام الوحيد الذي يفرق ال�ضباب العراقيني يف الأردن هو لي�ص الطائفة 
ريال  لفريق  م�ضجعني  بني  النق�ضام  بل  ال�ضيا�ضي،  اأوالنتماء  اأوالدين  اأوالعرق 
اإنها طريقة يف التعبري عن رف�ص النق�ضام  مدريد وم�ضجعني لفريق بر�ضلونة. 
ال�ضائد يف العراق ل اأكرث.  ففي الجتماع يف عمان، كانوا �ضبانا و�ضابات، طالبا 
و�ضابئة،  م�ضيحيني  و�ضيعة  �ضنة  وكانوا  العمل،  عن  وعاطلني  وعمال  ونا�ضطني 
بالن�ضبة  م�ضتحياًل  الجتماع  هذا  مثل  بداأ  ما  ول�ضبب  وتركمانًا.  واكردًا  عربا 
لقائهم.  دون  يحول  منهم  اأقوى  هو  ما  ثمة  العراق.  يف  كانوا  عندما  اإليهم 
ومنظمات املجتمع املدين هنا جتمع العراقيون على  انق�ضاماتنا،  جتاوزنا  "هنا 
العراق  خارج  ممكن  اللقاء  امل�ضاركات:  اإحدى  ت�ضيف  وتنوعهم"،  اختالفهم 

)املكان( وخارج ال�ضيا�ضة )يف منظمات املجتمع املدين(.
تخلومن  ل  للتهجري،  اأوالأ�ضح  للهجرة،  اخلا�ضة  ق�ضته  منهم  واحد  لكل 
املاآ�ضي. فهذه هاجرت يف عز موجة ال�ضدامات الطائفية، وذاك تعر�ص للخطف 
وهو يعتقد اإن اأحد اأ�ضدقائه �ضالع يف ذلك، وثالث تعر�ص اأفراد عائلته للقتل، 
معينة  بيئة  ومن  منطقة  من  اأتى  كل  اأمامه.  بالكامل  الرزق  �ضبل  �ضدت  واآخر 
خمتلفة عن الآخر، لكنهم جميعًا ي�ضرتكون يف التعر�ص للعنف باأ�ضكاله املختلفة 
مغادرة  اأهلي  قرر  »عندما  الغالب  يف  عنهم  رغمًا  الهجرة،  اإىل  دفعهم  الذي 
لدي  لي�ص  واأ�ضاًل  معهم،  الهجرة  على  واأرغموين  بقوة،  ذلك  عار�ضت  بغداد، 

خيار اآخر. الآن اأقتنعت اإنهم كانوا على حق« تقول اإحدى امل�ضاركات. 
اأعلى رمبا  بدرجة  بالختالف  ي�ضعرون  واملدين  الأهلي  العمل  النا�ضطون يف 

بحكم عملهم:"
واملنظمات  املدين  املجتمع  كمنظمات  بنا  الآخرين  باهتمام  هنا  "ن�ضعر 
عك�ص  على  بالحرتام  ويحظى  منظم  هنا  التطوعي  العمل  ان  كما  الدولية، 
الأمر  يتعلق  ل  الآخرين".  قبل  العراقيني  لنا خدمة  يتيح  العمل  وهذا  العراق. 
خدمة  اإىل  احلاجة  اإنها  ذلك،  من  العك�ص  على  بل  ل  امل�ضوؤولية،  من  بالهروب 
املجتمع، ل بل القدرة على خدمة املجتمع ويف الوقت نف�ضه حتقيق الذات: "هنا 

توجد �ضهولة يف اجلمع بني الدرا�ضة والعمل مقارنة بالعراق. واإمكانية التنقل بني 
اأعمال خمتلفة بحرّية غري متوفرة يف العراق حاليا خا�ضة بالن�ضبة للفتيات".

اإح�ضا�ضها  امل�ضاركة  املدنية  النا�ضطة  ت�ضرح  ال�ضحرية.  الكلمة  هي  احلرية 
عندما تلتقي عائلتها اأثناء زياراتها اإىل بغداد: "ينظرون اإيل نظرة فيها ريبة. 
ي�ضعرون اإين غريبة عنهم، قريباتي و�ضديقاتي ل يعجبهم حتى احلجاب الذي 
اأ�ضعه على راأ�ضي، يعتربونه غري منا�ضب!! ول�ضت افهم ملاذا فاإنا متدينة وارتدي 
الإح�ضا�ص:  هذه  �ضاب  ويوؤكد  املبالغة".  هذه  افهم  ول�ضت  اقتناع  عن  احلجاب 
اإننا نعي�ص الآن يف  غرباء، كاأننا ل ن�ضبههم ملجرد  كاأننا  اإلينا  ينظرون  "اإنهم 
الفرتات  �ضائع يف  اأمر  الذات  بهوية منغلقة على  املتطرف  الإح�ضا�ص  الردن". 
يخلو  ول  املواقف،  �ضيد  التطرف هو  اأهلي.  لها طابع  التي  والنزاعات  ال�ضعبة 
ذلك من �ضعور بالزدراء ورمبا بع�ص "الكراهية" جتاه كل ما هو خمتلف، �ضواءًا 
كان هذا املختلف �ضاحب ثروة اأكرب، اأو �ضاحب فر�ضة عمل منا�ضبة، اأو اأتيحت 
له فر�ضة التعليم، اأو اأرتدى لبا�ضًا اأكرث حرية اأو األوانًا. هي اآلية معروفة للدفاع 
دائرتها  تتقل�ص  اإجتماعية  بيئة  يف  والإندماج  القناعات  وحت�ضني  النف�ص  عن 
من العامل، اإىل الوطن، اإىل الدين، اإىل القبلية، اإىل الع�ضرية، اإىل احلزب، اإىل 

الطائفة... الخ، اأو اإىل مزيج مركب مع بع�ص هذه النتماءات. 
بـ »احلرية« فاإنهم قلقون من امل�ضتقبل. ي�ضكون  اإرتياحهم  ومع تعبريهم عن 
من اإجراءات الإقامة واللجوء اإىل دول اأخرى وعدم توفر فر�ص عمل جمزية اأو 

متنا�ضبة مع موؤهالتهم، ومن التمييز يف املعاملة الذي ي�ضعر به الالجئون منهم.
وهم  العراق  خلدمة  م�ضاهماتهم  يقدموا  اأن  بودهم  اإن  ال�ضباب  ين�ضى  ول 
يف الأردن لكنهم ل ي�ضتطيعون! وباملقابل فاإنهم ومن خالل الأعمال التطوعية 

يقدمون اخلدمة للمجتمع العراقي يف الأردن.
�ضاألنا امل�ضاركني، ما هو ال�ضيء املوجود يف العراق الآن، ول ترغبون بوجوده، 

ول تريدون له ان يبقى موؤثرًا يف بلدكم؟
اأنهالت الإجابات ب�ضرعة ودون ترتيب: "الطائفية، الف�ضاد، الأداء احلكومي 
اجلوار،  دول  تدخل  اجلهل،  النفط،  الدين،  اإ�ضتغالل  املحا�ض�ضة،  ال�ضيئ، 
من  ت�ضكل  ل  منفردة  كلمات  هي  الكونكريتية".  احلواجز  التجزئة،  البطالة، 
الناحية اللغوية جملة مفيدة، ولكنها اأكرث من برنامج اأولويات للتنمية ال�ضاملة.

تتمنون  التي  الأ�ضياء  هي  ما  الثاين:  ال�ضوؤال  نطرح  ال�ضورة،  تكتمل  ولكي 
وجودها يف العراق الآن؟ اأي�ضا تنهال الأجوبة بالطريقة نف�ضها: 

عراق  اآمن،  عراق  املا�ضي،  القرن  �ضبعينات  يف  كان  كما  العراق  يعود  "اأن 
منفتح، عودة التعاون والت�ضامح والت�ضامن بني النا�ص، خدمات جيدة يف خمتلف 
املجالت، بيئة مالئمة للزراعة، احلياة الإجتماعية ال�ضابقة، النزاهة والإخال�ص 
يف العمل، عودة اأنهار العراق اإىل ما كانت عليه... الخ". ل مفاجاأة اأي�ضًا. حتى 
يف رد الفعل الغريزي بالعودة اإىل �ضبعينات القرن املا�ضي يجب قراءتها يف �ضوء 
ما اأتى بعدها. هي حنني م�ضروع اإىل الأمن والرفاهية واحلريات الإجتماعية، 
اأي�ضًا حني كانت فيها م�ضكالت خطرية  الأيام  تلك  والتي مل تكن م�ضمونة يف 
تتعلق باحلرية والدميقراطية وامل�ضاواة بني النا�ص وان باأ�ضكال خمتلفة عن ما 
اأي�ضا جزء من  الذهبي" هو  "املا�ضي  ولكن هذا احلنني على  قائم حاليًا.  هو 
اأكيد،  وغري  قامتًا  امل�ضتقبل  يكون  عندما  اإذ  واحلروب،  الأزمات  اأزمنة  ثقافة 
يجري  التغيري،  على  قدرتهم  يف  وثقة  اأمل  ب�ضي�ص  ال�ضباب  يجد  ل  وعندما 
اإ�ضقاط الأحالم امل�ضتقبلية على التاريخ. فالعودة اإىل املا�ضي )امل�ضتحيلة واقعًا( 

ل تطرح اإل عندما يبدوامل�ضتقبل الأف�ضل م�ضتحياًل.
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كيف تستجيب السياسات العامة 
الى التحديات الديموغرافية

يزداد الوعي احلكومي واملجتمعي باأهمية الت�ضدي للتحديات 
اإن  يبدو  الب�ضرية.  التنمية  على  تاأثريها  يف  الدميوغرافية 
معدلت  على  العالية  اخل�ضوبة  لأثر  اأو�ضع  اإدراكًا  هناك 
و�ضرورة  ال�ضباب  هجرة  وملخاطر  الإقت�ضادية،  الإعالة 
اجلغرايف  التوزيع  اإ�ضتقرار  عدم  املهاجرين،  مع  التوا�ضل 

لل�ضكان، وكيفية التهيوؤ ملتطلبات النافذة الدميوغرافية.
• 2013-2017 للتحديات 	 ت�ضتجيب خطة التنمية الوطنية 

املعطيات  دمج  يف:  اأهدافها  خالل  من  الدميوغرافية 
التاأثري  التنموية،  والربامج  اخلطط  يف  ال�ضكانية 
التدريجي يف معدلت منو ال�ضكان، ورفع متو�ضط العمر 

املتوقع. �ص35-34.
• 	 2020-2013 لل�ضباب  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  ت�ضتوعب 

اإىل  27 يف مربرات و�ضعها، فت�ضري  الدميوغرايف  البعد 
"فر�ضة الهبة الدميوغرافية التي تتطلب جهودًا لإعداد 
وتو�ضيع  ومهاريًا  ومعلوماتيًا  معرفيًا  الب�ضري  املال  راأ�ص 
الإنتاجية،  معدلت  وزيادة  العمل،  يف  ال�ضباب  م�ضاركة 
وحتقيق خف�ص حقيقي يف معدلت الإعالة القت�ضادية." 

اأنظر الإ�ضرتاتيجية الوطنية لل�ضباب، �ص 11.
• اإ�ضرتاتيجية ال�ضحة الإجنابية.	
• ياأتي 	 الدميوغرافية  بالتحديات  الإهتمام  �ضياق  ويف 

اإدراكًا   ،2013 عام  يف  لل�ضكان  الأعلى  املجل�ص  ت�ضكيل 
لأهمية العالقة املتبادلة بني ال�ضكان والتنمية اإطار 3.1.

لل�ضيا�ضات  خا�ضة  اأهمية  املتعاقبة  حكوماتها  تول  مل  عقود  مدى  على 
ال�ضكانية بالقدر الذي توليه الدول الأخرى. ومل تكن متحم�ضة لالأخذ مبقررات 
وتو�ضيات املوؤمترات والندوات الدولية املعنية باملو�ضوع. وكانت القرارات التي 
ال�ضكان  لنمو  عالية  ن�ضبة  على  الإبقاء  تدعم  ال�ضبعينات  منذ  الدولة  تبنتها 
من  وغريها  املبكرة  الزيجات  وت�ضجيع  الولودة  لالأ�ضر  املحفزات  بتقدمي 
ب�ضيا�ضات حمددة  اللتزام  موؤ�ضرات عدم  واملعنوي. ومن  املادي  الدعم  اأنواع 
يتم  ل�ضنوات عديدة. ومل  وتداول موانع احلمل  ترويج  ال�ضكان، هو منع  ب�ضاأن 
اإطالق ا�ضتخدامها ال يف بداية �ضنوات الت�ضعينات ومن خالل مراكز ال�ضحة 

الإجنابية ومراكز تنظيم الأ�ضرة.
 لقد اأدركت وزارة التخطيط بعد اإطالقها لتقرير التنمية الب�ضرية الوطني 
ويحّد  التنمية  م�ضرية  يربك  العراق،  يف  ال�ضكانية  التوجهات  غياب  ان   2008
من اإطالقها باجتاه بناء جمتمع نوعّي يرتقي اإىل م�ضاف الدول التي ل يتوفر 
اإمكانات مادية وموارد طبيعية. لكن هناك حتديات  للعراق من  لها ما يتوفر 
غياب  اأهمها؛  العراق  يف  وا�ضحة  �ضكانية  �ضيا�ضات  وتنفيذ  �ضياغة  تواجه 
اجلهات املحددة امل�ضوؤولة عن ر�ضم ال�ضيا�ضات ال�ضكانية موؤ�ض�ضيًا، وعدم وجود 
قواعد بيانات متكاملة و�ضاملة ت�ضهم يف ر�ضم ال�ضيا�ضات ال�ضكانية لتاأخر تنفيذ 

التعداد ال�ضامل لل�ضكان. 
وقد مت ت�ضكيل املجل�ص الأعلى لل�ضكان يف �ضهر �ضباط 2013 تنفيذًا لتو�ضيات 
اللجنة الوطنية لل�ضيا�ضات ال�ضكانية التي اأكدت اأهمية تبّني �ضيا�ضات �ضكانية 
الأهداف  لتحقيق  روؤية  من  وتنطلق  والتنفيذي  الت�ضريعي  بالدعم  حتظى 
حياة  يف  ونوعية  كمية  تغيريات  اإحداث  اإىل  والرامية  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية 
ال�ضكان لبلوغ التنمية امل�ضتدامة وحتقيق العدالة وتكافوؤ الفر�ص باأ�ضرع وقت، 

لل�ضكان  الدولية  العمل  وخطة  لالألفية  التنموية  الأهداف  توجهات  وحتقيق 
والتنمية وتت�ضمن وثيقة ال�ضيا�ضة ال�ضكانية التي اأقرت يف مطلع عام 2013 على 

املبادئ الأ�ضا�ضية الآتية:
احرتام حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية مبا يف ذلك احلق يف احلياة . 1

اجلن�ص  اأ�ضا�ص  على  التمييز  من  والتحرر  وامل�ضاواة،  الإن�ضانية  والكرامة 
اوالعرق اأوالدين؛ والإميان مببداأ تكافوؤ الفر�ص جلميع الأفراد واجلماعات، 

وهي ما ن�ص عليها د�ضتور العراق لعام 2005.
العرتاف باأن الأ�ضرة هي الوحدة الأ�ضا�ضية يف املجتمع.. 2
اأ�ضكال . 3 كل  واإزالة  ومتكينها،  للمراأة،  والإن�ضاف  العدالة  بتحقيق  اللتزام 

التمييز والعنف �ضدها.
اأو . 4 الولدات  عدد  وم�ضوؤولية  بحرية  الختيار  يف  الزوجني  حقوق  تاأكيد 

والو�ضائل  املطلوبة  واخلدمات  املعلومات  على  واحل�ضول  بينها،  املباعدة 
الالزمة لتحقيق خياراتهما.

تاأكيد حقوق الفئات اله�ضة.. 5
يف . 6 بفعالية  ي�ضاهم  ان  ميكن  فيها  و�ضريكًا  التنمية  حمور  ال�ضباب  اعتبار 

حتقيقها ان توفرت له عوامل التمكني التعليمي واملهني.
اعتبار ال�ضراكة الوا�ضعة والفاعلة مع خمتلف الأطراف ذات العالقة �ضرطًا . 7

املتغريات  الوا�ضع بني  التداخل  باعتبار  ال�ضكانية  ال�ضيا�ضة  لنجاح  اأ�ضا�ضيا 
ال�ضكانية وخمتلف اأبعاد التنمية الأخرى.

عقود ح�ضني
املدير التنفيذي لإدارة ال�ضيا�ضات ال�ضكانية

إطار 3.1
وثيقة السياسات السكانية، إيقاف لحقبة تجاهل قضايا السكان
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الفصل الرابع

الشباب والتحديات اإلقتصادية

الشباب وتحدي البطالة

لل�ضباب حق يف العمل والفر�ص املتكافئة وامل�ضاركة باحلياة 
يف  احلق  هذا  تاأكيد  عن  وف�ضاًل  وال�ضيا�ضية.  الجتماعية 
العراقي  الد�ضتور  عليه  اأكد  فقد  الدولية،  والعهود  املواثيق 
2005، وتوؤكده ال�ضيا�ضة العامة للدولة يف )�ضيا�ضة الت�ضغيل 

2017- الوطنية  التنمية  و)خطة   )2014-2010 الوطنية 
2013( والإ�ضرتاتيجية الوطنية لل�ضباب 2020-2013.

لتاأمني متطلبات  العمل لي�ص جمرد حاجة اقت�ضادية  ان 
ال�ضاب  اإىل  بالن�ضبة  حياة  هوم�ضروع  بل  فح�ضب،  احلياة 
ال�ضخ�ضية  وبناء  بالنف�ص  ثقة  م�ضدر  فالعمل  اأوال�ضابة، 

ويجعل ال�ضباب يف الوقت ذاته اأكرث اإندماجًا يف املجتمع. 
تفاعل  ان  والبطالة  الت�ضغيل  موؤ�ضرات  بدللة  يبدو، 
اأو�ضاع املرحلة النتقالية، مل تنجح  ال�ضيا�ضات املعتمدة مع 
حق  بني  املثلى  املواءمة  حتقيق  اأو  احلق  هذا  �ضمان  يف 

الإن�ضان يف التعليم وحقه يف فر�ص العمل.

خطة التنمية الوطنية 2017-2013:
األهداف اإلستراتيجية المرتبطة بإصالح سوق العمل

• خف�ص معدل البطالة اإىل %6.  	
• اىل 	 القت�ضادي  الن�ضاط  يف  امل�ضاركة  معدل  زيادة 

 %60
• تطوير فعاليات موؤ�ض�ضات �ضوق العمل.  	

• زيادة اإنتاجية قوة العمل.	
• توفري بيئة عمل لئقة.	
• تو�ضيع نطاق العمل املحمي.	

النشاط اإلقتصادي للشباب
38.4% من  بلغ اإجمايل الن�ضطني اإقت�ضاديًا من ال�ضباب40 
الن�ضبة  هذه  وبلغت  �ضنة.   29-15 العمرية  الفئة  اإجمايل 

63.4% للذكور، يف حني مل تتجاوز 12% فقط، لالإناث. 
ولعل اأهم ما يثري الإنتباه هو الفجوة الوا�ضحة يف معدلت 
الفروق  اأن  فيالحظ  اجلن�ضني،  بني  الإقت�ضادي  الن�ضاط 

اأعمارهم  الذكور والإناث تت�ضاعد كلما زادت  الن�ضبية بني 
لي�ضل مقدار الفجوة بينهما اىل 76% يف عمر 30 �ضنة ثم 
تبداأ بالإنخفا�ص بعد عمر 45 �ضنة. ال�ضكل )5.1(. ل يعني 
عدم  اإمنا  العمر  هذا  يف  الإناث  اإ�ضتغال  ن�ضبة  اإرتفاع  ذلك 
دخولهن يف خانة الن�ضاط الإقت�ضادي الذي ميثل امل�ضتغالت 
والعاطالت الباحثات عن عمل لإن�ضغالهن ب�ضوؤون منازلهن، 

ربات بيوت.
شكل 4.1

مقدار الفجوة بين الذكور واإلناث لمعدل النشاط اإلقتصادي 
للسكان بعمر 15 سنة فأكثر )%(
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إن لم تُستثمْر 
طاقات الشباب في 

العمل اإلنتاجي،

سيظلُّ يدوُر حوَل 
َوْهم المعطيات 

من إقتصاٍد ريعي...

المادة )22( من دستور 
العراق 2005: 

أوالً: العمل حق لكل 
العراقيين بما يضمن 

لهم حياة كريمة.

ذكور
اإناث
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إن غلبة عامل العالقات 
العائلية والشخصية 
في كيفية حصول 
الشباب على العمل 
وتراجع معيار الخبرة 
والتأهيل المهني 
يكشف عن الحاجة 
الى إصالح.

ال�ضباب  بني  القت�ضادي  للن�ضاط  معدل  اأعلى  �ضجل 
بلغت  اإذ  فاأعلى  الدبلوم  �ضهادة  حملة  لدى  �ضنة   25-15

للن�ضاط  اأعلى معدل  اإن  الفئة. ف�ضاًل عن  61% �ضمن هذه 

القت�ضادي عند الذكور هو لالأميني 76% الذين ت�ضتوعبهم 
والت�ضييد واخلدمات والعمل  البناء  العمل يف قطاع  �ضاعات 
غري املنظم، بينما بلغت اأعلى املعدلت عند الإناث بني حملة 
يف  معلمات  الغالب  يف  وهن   %50 فاأعلى  الدبلوم  �ضهادة 
وهذا  احلكومي.  القطاع  يف  اأوموظفات  البتدائية  املدار�ص 
اإيجاد فر�ضة  اأهمية يف  اأكرث  العايل عامل  التعليم  اإن  يعني 

عمل لدى الإناث منه عند الذكور.

كيف يحصل الشباب على العمل
 2012 ال�ضباب  وتطلعات  اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  م�ضح  بنّي 
وقد  ميار�ضونها.  التي  الأعمال  على  ال�ضباب  ح�ضول  كيفية 
تبني اإن العالقات العائلية وال�ضخ�ضية هيمنت على العوامل 
الأخرى بن�ضبة 52.5%. اأما اخلربة يف العمل فكانت بن�ضبة 
18.0% يليها عامل م�ضتوى التعليم اأوال�ضهادة بن�ضبة %8.7. 

فقط.   %4.5 بن�ضبة  فكان  اأواملهني  الفني  التاأهيل  اأما 
ال�ضباب  مَتيز   .%13.4 ن�ضبته  ما  اأخرى  عوامل  و�ضكلت 
العائلية  عالقاتهم  طريق  عن  لالأعمال  بح�ضولهم  الذكور 
اأوال�ضخ�ضية اأكرث من الإناث وبن�ضبة 54.2%، 36.8% على 
اإن ال�ضابات تقرتن جدارتهن بدخول �ضوق  التوايل. ويت�ضح 
العمل من خالل م�ضتوى التعليم اأوال�ضهادة وبن�ضبة %32.1 

متفوقات بذلك على الذكور 6.1% فقط. �ضكل 4.2.
شكل 4.2

توزيع الشباب العاملين حسب كيفية حصولهم على العمل

YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

خصائص بطالة الشباب

تتنا�ضب معدلت البطالة طرديًا مع اإرتفاع امل�ضتوى التعليمي 
فئات  تتزايد يف  �ضنة، حيث   29-15 بعمر  ال�ضباب  ل�ضريحة 
احلا�ضلني على التعليم اجلامعي. فقد �ضكلت ن�ضبة العاطلني 
عن العمل من حملة ال�ضهادة البتدائية 15.4% من جمموع 
ممن  العاطلني  ن�ضبة  بلغت  حني  يف  العمل  عن  العاطلني 
يقارب  ما  اأي   41%31.6 فاأعلى  اجلامعية  ال�ضهادة  يحملون 
ال�ضهادة  العمل من حملة  العاطلني عن  ال�ضعف. فاإن ن�ضبة 
عند  املعدل  اأرتفع  بينما   ،%13 بلغت  دون  فما  الإعدادية 

حاملي �ضهادات اأعلى من الإعدادية اإىل %24.
احل�ضر  يف  مرتفعة  ال�ضباب  ل�ضريحة  البطالة  ن�ضب  اإن 
20% وتنخف�ص يف الريف اإىل 14.9%. لكن يجب مالحظة 

قد  الناق�ضة  والعمالة  والبطالة،  العمل،  مثل  مفاهيم  اأن 
يف  العمل  العتبار  يف  يوؤخذ  حني  الريف  يف  خمتلفة  تكون 
اإىل  اأجر،  اأوبدون  باأجر  اأواملمتدة  ال�ضغرية  الأ�ضرة  نطاق 

جانب ظاهرة البطالة املقنعة. 

 %58 اأعلى يف احل�ضر  ال�ضابات  ن�ضبة بطالة  كذلك فان 
م�ضاركة  حيث  الواقع،  تعك�ص  ن�ضب  وهي   %10 الريف  عن 
املراأة القت�ضادية اأعلى يف الريف بكثري من امل�ضرح به يف 

الأرقام الر�ضمية التي تعتمد التعريفات الدولية. 
الذكور  بني  البطالة  معدلت  يف  تباين  وجود  ويالحظ 
بطالة  اإن  حيث  �ضنة،   29-15 بعمر  ال�ضباب  لدى  والإناث 
IKN بلغ معدل  ال�ضابات تتميز بارتفاعها. ففي م�ضح 2011 
بطالة ال�ضابات 33.3%، مقابل 15.5% للذكور. وهما ُيعدان 
مرتفعان قيا�ضًا باملعدل العام للبطالة البالغ 20.7% لالإناث 

و11.1% للذكور. جدول 18 امللحق الإح�ضائي.
معدله  �ضعف  اإىل  لل�ضابات  البطالة  معدل  اإرتفاع  اإن 
لل�ضباب يعرب عن طلب متزايد لل�ضابات على العمل مبا يفوق 
عر�ضه، وبفارق كبري عن ال�ضبان الذكور. ويبدو الفارق بني 
بطالة ال�ضابات وبطالة ال�ضباب يف اإقليم كرد�ضتان كبري جدًا 
حوايل 38% مقابل 10%، وهو ما يدل بدوره على وجود رغبة 
حمافظات  باقي  عن  الإقليم  يف  ال�ضابات  لدى  للعمل  اأكرب 

العراق. 
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شكل 4.3
معدالت البطالة بين الشباب في محافظات العراق وإقليم كردستان
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معالجات غير ناجحة
الت�ضدي  اأجل  من  احلكومة  تبنتها  التي  الإجراءات  لعل 
العمالة  معدلت  اأرتفاع  ما  حد  اإىل  تف�ضر  البطالة  مل�ضكلة 
الناق�ضة بني �ضفوف ال�ضباب العاملني يف القطاع احلكومي 

ومن هذه الإجراءات:
�ضيغ  من  ك�ضيغة  الوقتية  العقود  اأ�ضلوب  اإعتماد   .1
البطالة  معدلت  من  احلد  اأجل  من  الت�ضغيل 
الظاهرة وقد �ضملت هذه العقود ال�ضباب اخلريجني 
ب�ضكل خا�ص واإعادة توزيع موظفي الوزارات امللغاة.

2. �ضيا�ضة التو�ضع يف التوظيف يف القطاع احلكومي التي 

اإ�ضطرارًا  والهادفة   2005 عام  بعد  الدولة  تبنتها 
يف  ل�ضيما  الدولة  يف  امل�ضتغلني  اأعداد  زيادة  اإىل 

اجلهاز الأمني. 
جزء  لإا�ضتيعاب  الأمد  ق�ضرية  �ضيا�ضات  اإعتماد  اإن   .3
اإىل  اأدى  ال�ضريحة(  )اأو  الظاهرة  البطالة  من 
توفري  خالل  من  وذلك  ناق�ضة  عمالة  حتويلها 
فر�ص عمل وقتية للعاطلني وب�ضاعات حمدودة للحد 
من فقر الدخل. ومن هذه الفر�ص ت�ضغيل العاطلني 
للج�ضور  �ضباغني  اأو  تنظيف  عمال  اأو  حرا�ضًا 
هوؤلء  من  عددًا  ا�ضتيعاب  مت  وفعاًل  والأر�ضفة 

العاطلني ال�ضباب يف مثل هذه الأعمال.
إطار 4.1

على طريق تجسير الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

نوعي  م�ضح  اأول  لتنفيذ  التخطيط  وزارة  ت�ضتعد 
العام  القطاعني  يف  العمل  �ضوق  لدرا�ضة  متخ�ض�ص 
2014. فقد اأظهرت املحاولت ال�ضابقة  واخلا�ص/ عام 
يف ر�ضم اإحتياجات القطاع العام من خمرجات التعليم 
التتخطيط  وزارة  مهام  من  كجزء  والأكادميي  املهني 
عدم جدّية يف الإ�ضتجابة املو�ضوعية من لدن موؤ�ض�ضات 
الدولة املختلفة.. حتى اإن بع�ضها حّدد تلك الإحتياجات 

على طريقة بناء املتوالية العددية اإ�ضقاطًا للفر�ص.
اإن التطورات املهنية والتقنية، وتو�ضع الإخت�ضا�ضات 
وتنوعها يف �ضوء م�ضتجدات �ضوق العمل يف العقد الأخري، 
بالإقت�ضاد  مايعرف  نهج  تبني  على  املزعوم  والإنفتاح 
من  احلثيثة  الإحتياجات  حتديد  اإيالء  تقت�ضي  واحلر 
خمرجات القيم اإهتمامًا كبريًا ي�ضتند اإىل ا�ضرتاتيجيات 
العمل يف املفا�ضل املختلفة والت�ضابك القطاعي واملهني 
يهمل  اأن  لينبغي  املهنة  هذه  مثل  جناح  واإن  املطلوب. 
خلطط  طبقًا  له  ُير�ضم  فيما  اخلا�ص  القطاع  توجهات 
 ،2017-2013 الأعوام  خطة  واآخرها  الوطنية  التنمية 

اأوال�ضرتاتيجية الوطنية للت�ضغيل وال�ضرتاتيجية الوطنية 
لل�ضباب وكلها وثائق �ضادقت عليها الدولة وتبّنتها. واإن 
العاملون  يحظى  اأن  يف  الوطنية  التوجهات  م�ضداقية 
القطاع  يف  اأقرانهم  به  يتمتع  مبا  اخلا�ص  القطاع  يف 
العمل  اإمتيازات و�ضمانات تكلفها قوانني  احلكومي من 
التوجهات  هذه  اإخ�ضاع  تقت�ضي  الإجتماعية  واحلماية 

اإىل خطط تنفيذية وبرامج ر�ضينة للمتابعة والتقومي.
يف  الوزارة  م�ضعى  جناح  على  الطماأنينة  مايبعث  اإن 
اإ�ضتجابة  توؤّمن  برامج  وبناء  العمل  �ضوق  م�ضح  تنفيذ 
لإحتياجات  واملهنية  الأكادميية  التعليمية  ملوؤ�ض�ضات 
ال�ضوق مبا ي�ضمن رفع معدلت الإنتاجية، وتقّليل ن�ضب 
الدعم  القومي،  الدخل  م�ضادر  تنوع  وزيادة  البطالة 
بناء  يف   ILO الدولية  العمل  منظمة  قبل  من  املتوقع 

القدرات الوطنية لتنفيذ مثل هذا امل�ضح الكبري.

د. مهدي حم�ضن العالق
رئي�ص اللجنة العليا مل�ضح �ضوق العمل يف العراق
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عمالة الشباب الناقصة
الناق�ضة  للعمالة  الدولية  العمل  منظمة  تعريف  بح�ضب 
 29-15 بعمر  ال�ضباب  العاملني  من   %36 فاإن  الظاهرة42 
الن�ضبة على  وتتفوق هذه  الت�ضنيف،  يقعون حتت هذا  �ضنة 
ما �ضجلته ن�ضبة العمالة الناق�ضة الظاهرة ملجموع ال�ضكان 
ب�ضّن العمل 32.2%، وكذلك هو احلال مع العمالة الناق�ضة 
ب�ضّن  ال�ضكان  جمموع  مع  ال�ضباب  ل�ضريحة  الظاهرة  غري 

العمل.
العمالة  لأنت�ضار  التطرق  اأردنا  ما  اإذا  ذاته  الأمر  وجند 
بلغت  البيئي، فقد  امل�ضتوى  ال�ضباب على  ل�ضريحة  الناق�ضة 

الن�ضبة 18.4% يف الريف ويف احل�ضر %21.0.
امل�ضتويات  ذوي  بني  الناق�ضة  العمالة  ظاهرة  تنت�ضر 
التعليمية املتدنية بالدرجة الأوىل، من اأميني واأ�ضباه اأميني، 
بالن�ضبة  اأقل  هي  حني  يف  الإعدادي.  دون  التعليم  وذوي 
اإن  ذلك  ويعني   .)4.1 جدول  )اأنظر  واأعلى  الدبلوم  حلملة 
مع  تزداد  كامل  وبدوام  حممي  عمل  على  احل�ضول  فر�ص 
اأرتفاع م�ضتوى التعليمي، يف حني اإن ن�ضبة اأعلى من العاملني 
تعمل عددًا  الأدنى  التعليمية  امل�ضتويات  اأو ذوي  الأميني  من 
اأقل من ال�ضاعات، وهذا غالبًا يف اأعمال مو�ضمية اأو موؤقتة، 
لكال  الن�ضب متقاربة  اإن  اإىل  الإ�ضارة  وغري حممية. وجتدر 

اجلن�ضني على هذا ال�ضعيد. 
جدول 4.1

توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة حسب الفئات العمرية 
والتحصيل العلمي 

امل�ضتوى التعليمي
عمالة ناق�ضة 

15 فأكثر29-15

23.420.5اأمي / يقراأ ويكتب

1916.1ابتدائية - اإعدادية

13.98.8دبلوم فاأعلى

20.115.9اإجمايل
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أين يعمل الشباب ذوو العمالة الناقصة 
البيئة( مع  املفيد مقارنة بع�ص اخل�ضائ�ص )اجلن�ص،  من 
مكان العمل ح�ضب حالة العمالة الناق�ضة ل�ضريحة ال�ضباب، 
)اأماكن خمتلفة؛  موؤ�ضر  اأن  املقارنة جند  اإجراء هذه  فعند 
ال�ضباب  من   %41 يقارب  ما  ي�ضتوعب  متحرك(  �ضارع 
يعملون يف اأماكن متحركة كباعة متجولني و�ضائقي العربات 
اإرتفاع  يف  وا�ضح  ب�ضكل  اأنعك�ص  الذي  الأمر  املركبات،  اأو 
ن�ضبة الذكور ملثل تلك املهن لي�ضكل �ضعف ن�ضبته عند الإناث 

41.3%، 21% على التوايل. 

للموؤ�ضر  البيئي  امل�ضتوى  ح�ضب  كثريًا  الأمر  يختلف  ول 
ذاته، فقد بلغت ن�ضبة احل�ضر 43% مقابل 37% يف الريف. 
وتركزت ثاين اأكرب ن�ضبة ملكان العمل يف )موقع/ ور�ضة بناء( 
لي�ضجل 28%، والذي يعك�ص بدوره توفر فر�ص العمل املتاحة 
يف جمال البناء والت�ضييد رمبا ب�ضبب ما ي�ضهده قطاع البناء 
)ينظر  الأخرية.  ال�ضنوات  يف  ملحوظ  ن�ضاط  من  اخلا�ص 
جدول 18 امللحق الح�ضائي(. اإن الكثري من اأوجه العمالة 
غري  العمل  قطاع  �ضمن  ت�ضنف  اليها  امل�ضار  الناق�ضة 

املحمي، ويبدواإنها الفر�ص الوحيدة املتاحة اأمام ال�ضباب.
إطار 4.2

شباب يبددون طاقاتهم

يعملون يف مهن �ضاقة من اأجل القوت اليومي يف منطقة ال�ضورجة التجارية 
و�ضط بغداد وما حولها، ترى موجات متالحقة من عربات يدفعها اأو ي�ضحبها 
�ضباب، من خ�ضب ومن حديد، طويلة اأوق�ضرية، متر ب�ضرعة وتده�ص الناظر 
اأن  دون  متوازية  اأو  اأومتتالية  متجاورة  والعربات متّر  تهداأ،  ل  احلركة  اإليها. 
كلمة  فقط  الإعياء،  عالمات  والرجال  ال�ضباب  وجوه  على  تبدو  ل  تت�ضادم. 

)اهلل( ترتدد مع كل رفعة اأو دفعة.
ال�ضبان  اأحد  يتحدث  والع�ضرين.  احلادي  القرن  اإىل  ينتمي  ل  كاأنه  م�ضهد 
ويقول: "هكذا نحن... ناأتي من ال�ضباح الباكر، ل يهمنا الربد ول احلر، لدينا 
عرباتنا ونتعامل مع التجار ح�ضب حجم الب�ضاعة، اأي ح�ضب العلبة، وكل علبة 

النهار  اآخر  يف  لدينا  يرتاكم  املبلغ  هذا  اإن  هلل  واحلمد  دينار،  باألفي  ننقلها 
وتكون اأجرتنا اليومية جيدة".

العمل  عن  عاطلني  نبقى  هل  ولكن  جدًا  متعبة  مهنة  "اإنها  اآخر:  وقال 
وعندنا عائالت ل بد اأن نوفر لها لقمة العي�ص. هذه املهنة تعلمناها بعد اأن 
يف  عملنا  به.  ن�ضتمر  اأن  ميكن  ما  جند  ومل  اأخرى  اأعمال  عن  كثريًا  بحثنا 
البناء )العمالة( ولكن نعمل يومًا وجنل�ص ع�ضرة اأيام، واحلمد هلل اإننا ن�ضتمر 
ولدينا  التجار  نعرف  و�ضرنا  عليها  تعودنا  اإننا  ال  متعبة  كانت  وان  يف هذه 
اأ�ضدقاء ومعارف ميكن اأن جند لديهم العمل، ونحن مطلوبون يف ال�ضورجة 
هلل  واحلمد  الرئي�ضة  اإىل  ول  ال�ضيقة  ال�ضوارع  اإىل  تدخل  ل  ال�ضيارات  لأن 
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عمل الشابات: خصائص تؤشر االقصاء 
تبلغ م�ضاركة الن�ضاء يف الن�ضاط القت�ضادي يف الريف %32 
وترتفع هذه الن�ضبة لل�ضابات بني 15-29 �ضنة اإىل 43%56. 
لكن ن�ضبة عالية من اأن�ضطة الن�ضاء يف الريف، غري مدفوعة 
على  يح�ضلن  اللواتي  ال�ضابات  ن�ضبة  وتنخف�ص  الجر. 
 %2.4 اإىل  �ضنة  و24-20  �ضنة   19-15 بني  الأعمار  يف  اأجر 
للذكور44.  و%93.6   %97.6 مقابل  التوايل  على  و%6.4 
ال�ضابات مهنة معينة  املثال متار�ص  �ضبيل  الريف على  ففي 
)يف مكاب�ص التمور، اأو يف معامل الطابوق، اأو يف جمع ثمار 
اأ�ضجار الب�ضاتني، اأو حني تقرتب من اأطراف املدن منتظرة 
املادية  قيمته  )يف  هذا  وعملها  الن�ضاء..(  م�ضاطر  يف 
والإن�ضانية( اأحد مظاهر اإق�ضائها نظرًا ملا تعانيه من متييز 

يف الأجور ومن غياب لأنظمة احلماية وال�ضمان. 
بتوجه  ال�ضائد  العتقاد  من  الرغم  وعلى  املدن،  يف  اأما 
اجتماعيًا،  املقبول  الطابع  ذات  الأماكن  يف  للعمل  الإناث 
مقبولة  تعترب  عمل  اأماكن  يف  ن�ضبهن  ارتفاع  ذلك  ويوؤكد 
 ،%19.5 معمل(  موؤ�ض�ضة،  مكتب،  )م�ضنع،  اإجتماعيًا 
خمتلفة؛  )اأماكن  ال�ضابات  لكرامة  ُمهينًا  عماًل  اإن  يالحظ 
�ضارع متحرك( ي�ضتوعب خم�ص العامالت منهن. اإن اإجمايل 
العمل،  اأماكن  خمتلف  بني  الن�ضائية  العاملة  القوى  توزع 
تعك�ص تهمي�ضًا وا�ضحًا مقارنة بالقوى العاملة من الرجال، 
فهي اأعمال غري مدفوعة الأجر كما يف منزل الأ�ضرة %23 
اأو  م�ضتقرة  وغري   ،%17.5 زراعية  اأر�ص  اأو  املزرعة  ويف 
والتاأمني  ال�ضمان  اأنظمة  لغياب  حممية  وغري  دائمة  غري 

الجتماعي.
فالإناث يظهرن ن�ضبة بطالة اأعلى يف احل�ضر، عن الريف 
باأن  الفارق  هذا  يعني  ول  التوايل.  على   %10.4  -  %58.2
الإناث م�ضتبعدات يف الريف بدرجة اأقل بل يعني اإن عملها 

جزءًا من التزاماتها الأ�ضرية.
قد  الجتماعي  الندماج  موؤ�ضرات  كموؤ�ضر من  العمل  اإن 
ماأجور  غري  العمل  ي�ضبح  حني  لالإق�ضاء  موؤ�ضرًا  ي�ضبح 
واأحيانا ق�ضريًا، ل يعزز �ضعور الإن�ضان بال�ضتقاللية والثقة 

بالنف�ص والر�ضا. 

البطالة والفقر 
الهيكلية  الختاللت  على  دللة  ال�ضباب  بطالة  ظاهرة  تعد 
يف القت�ضاد، وقد تكون دللة حلالة اإنف�ضام قائمة ما بني 
خمرجات التعليم ومدخالت �ضوق العمل. وقد تكون اأحيانا 
العمل.  فر�ص  اىل  الو�ضول  على  القدرة  عدم  عن  ناجمة 
وتطلعات  اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  م�ضح  نتائج  من  ويت�ضح 
ال�ضباب 2012 اإن 40.3% من ال�ضباب يعتقدون اإن املعلومات 
فر�ص  اإن   %32.3 يعتقد  كما  متوفرة،  العمل  فر�ص  عن 
يبحثون  الذين  امل�ضجلني من بني  ن�ضبة  اأما  العمل موجودة. 
عن عمل اأو تغيري العمل، يف مكاتب الت�ضغيل التابعة لوزارة 
وكانت  فقط.   %15.7 فبلغت  الإجتماعية  وال�ضوؤون  العمل 
تليها   )%59.0( اأربيل  حمافظة  يف  للم�ضجلني  ن�ضبة  اأعلى 
 .)%40.6( بن�ضبة  وا�ضط  ثم   )%44.0( بن�ضبة  القاد�ضية 

)جدول 8 ملحق اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب(
امل�ضكالت  اأهم  اأحدى  البطالة  ت�ضكل  اأخرى،  ناحية  من 
امل�ضببة للتوتر ال�ضائد بني ال�ضباب وهم يواجهون القلق حول 
اليقني.  وعدم  باملخاطر  املحفوف  ال�ضخ�ضي  م�ضتقبلهم 
ويتعمق هذا الإح�ضا�ص ب�ضدة لدى �ضرائح ال�ضباب التي تبلغ 
ن�ضبة فقر الدخل يف �ضفوفها 17.9% وتتباين بني 52.4% يف 
يت�ضح يف �ضكل  ال�ضليمانية كما  املثنى، و1.1% يف  حمافظة 

.4.4
ال�ضباب،  العدالة، الذي يتزايد بني  اإن الإح�ضا�ص بغياب 
ال�ضتقطاب  ديناميات  تغذية  على  باإ�ضتمرار  �ضيعمل 

الجتماعي والقت�ضادي املولدة للفقر والإق�ضاء.

نح�ضل على رزقنا ورزق عائالتنا".
اأو�ضباغ  حماًل  عملت  و�ضواء  عيبًا  لي�ص  "العمل  الع�ضريني  ال�ضاب  يقول 
اأحذية، فال يهمني اإل اأن اأك�ضب عي�ضي بعرق جبيني، كانت النا�ص يف ال�ضابق 
لك�ضب  هنا  يعملون  ال�ضباب  اآلف  ترى  كما  الآن  ولكن  باحلّمال  ت�ضتهزئ 
رزقهم، هنا يوجد عمل على عك�ص اأماكن اأخرى، والبطالة تزداد املهم عندي 

اأن اأعود اإىل اأهلي وجيبي لي�ص فارغًا".
توجد  ل  التي  املحافظات  من  هم  هنا  العاملني  "اأغلب  له:  زميل  وقال 
اأعمال فيها، فا�ضطرتهم الظروف اإىل العمل هنا وبينهم من يحمل �ضهادات 
تقل  حيث  الظهر  بعد  ما  اإىل  الباكر  ال�ضباح  من  عملهم  ويبداأون  درا�ضية، 

عمليات النقل. اإنها عملية متعبة وم�ضنية جدًا ولكن اأف�ضل من اجللو�ص يف 
يف  خمتلفة  اأماكن  يف  حديدية  ب�ضال�ضل  عرباتنا  نربط  الظهر  وبعد  البيت، 
فيها،  للمبيت  الرخي�ضة  الفنادق  اإىل  ونذهب  الأغلب  على  الر�ضايف  �ضاحة 

واحلمد هلل م�ضروفنا اليومي نح�ضل عليه وما نحفظه لأهالينا اأي�ضا".
و�ضحب  دفع  يف  طاقاتهم  "يبددون  العتابي،  اجلبار  عبد  عن:  بت�ضرف 
اإىل اأح�ضنة ب�ضرية .. تدور  العربات لك�ضب قوتهم اليومي. �ضباب يتحولون 

يف اأرجاء ال�ضورجة"، 

www.almutamer.com
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شكل 4.4
نسبة الفقر )فقر الدخل( للفئة العمرية 15-29 سنة

 IHSES-2012 امل�ضدر: امل�ضح الجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق

إطار 4.3
معالجات ناجحة على طريق التخفيف من الفقر 

اأطلق العراق يف مطلع عام 2010 اإ�ضرتاتيجية التخفيف من الفقر ت�ضمنت 
�ضيا�ضات النمو متعدد القطاعات وبرامج لإ�ضالح الت�ضريعات املنا�ضرة للفقراء 
املدة  خالل  بتحققها  و"89" ن�ضاطًا  و"27" خمرجًا  موؤطرة بـ"6"حم�ضالت 
2010 - 2014 خلف�ص ن�ضبة الفقر من 23% اىل 16%. ويف عام 2012 وبح�ضب 
نتائج امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق، انخف�ضت ن�ضبة الفقر 

بني ال�ضكان اىل %19.
اإقرارها  التنفيذ حال  اإنها دخلت حيز  اأهم ما مييز هذه الإ�ضرتاتيجية  اأن 
اإلزام  خالل  من   2009 ل�ضنة   409 القرار  مبوجب  الوزراء  جمل�ص  قبل  من 
�ضمن  الإ�ضرتاتيجية  يف  وردت  التي  الأن�ضطة  بتبني  واملحافظات  الوزارات 
خططها ال�ضنوية، ومت ذلك اي�ضًا من خالل ر�ضد مبالغ �ضنوية من تخ�ضي�ضات 
فقرًا  الكرث  واملحافظات  الطابع اخلدمي  للوزارات ذات  الإ�ضتثمارية  املوازنة 
يف عام 2012، ويف عام 2013 زادت التخ�ضي�ضات لت�ضمل جميع املحافظات، 
بني  ومن  قدراتهم.  وبناء  الفقراء  متكني  يف  لال�ضتثمار  املبالغ  خ�ض�ضت 
امل�ضاريع املنفذة: بناء جممعات �ضكنية واطئة الكلفة وتعزيز خدمات الرعاية 
ال�ضحية الأولية، وتخفيف البطالة من خالل اإطالق برنامج القرو�ص املي�ضرة 

لتوفري فر�ص العمل للعاطلني يف املناطق الفقرية ومنهم ال�ضباب وال�ضابات.
�ضمت املوازنة الإحتادية الإ�ضتثمارية لعام 2012 امل�ضاريع الآتية من بني 14 

م�ضروع:
• اإزالة املدار�ص الطينية يف العراق من خالل هدم واإعادة بناء 409 مدر�ضة 	

طينية وفق منط البناء التقليدي اأواجلاهز موزعة على املحافظات.
• النائية ذات موا�ضفات عالية حتتوي على 	 للمناطق  �ضراء عيادات متنقلة 

حالت  لكت�ضاف  العد�ضة  ثنائي  جمهر  مع  اأ�ضعة  بجهاز  جمهزة  �ضيارات 
والو�ضط  ال�ضمال  حمافظات  على  موزعة   3 وبعدد  اجلديدة،  التدرن 

واجلنوب.
• منح 	 الن�ضاط  ي�ضمل  للفقراء،  ال�ضغرية  القرو�ص  �ضندوق  م�ضروع  دعم 

واليات  �ضوابط  وفق  فقرا  الكرث  الثمانية  للمحافظات  �ضغرية  قرو�ص 
الأرامل  العائدين،  املهجرين  )املعوقني،  من  كل  فئات  وي�ضمل  حمددة 
واملطلقات واملعيالت لأ�ضرهن، املطلق �ضراحهم من ال�ضجون، املت�ضررين 
مناطق  �ضكنة  من  امل�ضتقرة  غري  الأ�ضر  معيلي  الإرهابية،  العمليات  من 
الطمر ال�ضحي، املت�ضولني(، يرتاوح مبلغ القر�ص بني 5-10 ماليني دينار 

يعطى وفق اآليات و�ضوابط حمددة.
• ي�ضمل 	 الكلفة،  واطئة  للفقراء  ال�ضكنية  املجمعات  لبناء  م�ضاريع  تنفيذ 

بناء جممعات �ضكنية واطئة الكلفة وتوفري البنى التحتية الالزمة لها من 
مدار�ص، م�ضت�ضفيات، تبليط طرق، جماري يف )املثنى، الديوانية، �ضالح 

الدين، دياىل، بابل، وا�ضط(
• 	 ،)20 عدد  �ضحية  بيوت  )اإن�ضاء  جمهزة  اولية  �ضحية  رعاية  مراكز  بناء 

ب�ضياج  حماطة  اأر�ص  قطعة  �ضمن  كرفان  من  �ضحي  بيت  كل  يتكون 
الرقعة  �ضمن  �ضخ�ص   1000-200 �ضحي  بيت  كل  ويغطي  كهرباء،  ومولد 

اجلغرافية وموزعة على اأق�ضية حمافظة �ضالح الدين.

جنالء علي مراد
مدير عام الإدارة التنفيذية لإ�ضرتاتيجية التخفيف من الفقر

الشباب وتحدي االقتصاد الريعي45

عن  العراق  ميلكها  التي  الهائلة  النفطية  تعدوالرثوة  ل 
طريق  عن  للدولة  العام  الإنفاق  ميول  ماليًا  موردًا  كونها 
القت�ضاد،  جممل  يف  توؤثر  التي  الحتادية  العامة  املوازنة 

 2003-1991 القت�ضادية  العقوبات  �ضنوات  ك�ضفت  وقد 
ه�ضا�ضة القت�ضاد العراقي بدون النفط فقد اأدى تراجع ثم 
منع ت�ضدير النفط اإىل انخفا�ص حاد يف ن�ضيب الفرد من 
فقط  دولرًا   180 اإىل   1990 عام  دولرًا   3512 من  الدخل 

عام 1995.
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د�ضتور  اإقرار  على  �ضنوات  ع�ضر  مرور  من  الرغم  وعلى 
اىل  املركزية  من  النتقال  اىل  ي�ضري  الذي   2005 العراق 
الالمركزية يف الإدارة الإقت�ضادية، مل يتم اإر�ضاء مقومات 
)وذلك  متنوع  اقت�ضاد  اإىل  ريعّي  اقت�ضاد  من  التحول 
اأي�ضًا،  ريعيًة  كانت  اأخرى  بلدان  يف  حدث  ما  غرار  على 
تر�ضيخ  يتم  بل  وبوت�ضوانا(،  وت�ضيلي  واندوني�ضيا  كالرنويج 
موؤ�ض�ضات الدولة الريعية من خالل �ضيا�ضة املوازنة العامة، 
وجمتمع  ريعي  خا�ص  قطاع  اإنتاج  يف  بدورها  ت�ضتمر  والتي 
مل  وبذلك  الريع...  على  مطلقًا  يكون  يكاد  اإعتمادًا  يعتمد 
وعقل  ثقافة  يف  الرا�ضخة  الريعية  الدولة  فكرة  تفكيك  يتم 

املجتمع واحلكم، وال�ضباب ب�ضكل خا�ص.
مع  النفط  قطاع  على  العراقي  القت�ضاد  اعتماد  يزداد 
)الزراعة  النفطية  غري  ال�ضلعية  الأن�ضطة  م�ضاهمة  تراجع 
التحويلية  وال�ضناعة  و%7،   %5 بني  ما  ترتاوح  ن�ضب  اىل 
اإىل ن�ضب ترتاوح ما بني 1،2% و2%( على خالف معدلتها 
التوايل،  على  و%22   %9 بني  ترتاوح  كانت  التي  التاريخية 
قبل اأربعة عقود. اإن القطاع النفطي الذي ل تقل ح�ضته عن 

55 - 60% من الناجت املحلي الإجمايل ي�ّضغل من قوة العمل 
العاملة  القوى  من   %98 اإن  حني  يف  فقط،   %2 ن�ضبته  ما 
تت�ضاءل اإنتاجيتها اإىل حدود منخف�ضة يف قطاعات مل تتعد 
 .2011 الإجمايل46 عام  املحلي  الناجت  30% من  م�ضاهمته 
وعند ا�ضتبعاد القطاع النفطي من تركيب معادلة القت�ضاد 
املحلي  الناجت  تكوين  يف  اخلدمات  م�ضاهمة  فاإن  الوطني، 
يف  وهي   .%50 عن  الأحوال  اأف�ضل  يف  تقل  لن  الإجمايل 
الغالب، ن�ضاطات ه�ضة التكوين)معظمها يف ن�ضاط النقل(.

هيكل  على  الريعي  الإنتاجي  الهيكل  طبيعة  توؤثر  لذلك 
النمو  يولدها  التي  العمل  فر�ص  ونوعية  وحجم  الت�ضغيل 
القت�ضادي، اأما الدخل القومي فيتاأثر ب�ضكل مبا�ضر بزيادة 
عائدات النفط ولي�ص بالرتفاع يف معدلت الإنتاجية. ويبدو 
اإن خيار العتماد على النفط �ضيبقى يف غياب امل�ضاعي نحو 
تنويع الناجت وزيادة م�ضاهمة ال�ضلع واخلدمات غري النفطية 
يف ميزان ال�ضادرات الذي يولد النفط 99% من عائداتها.
وهذا ما توؤكده توجهات خطة التنمية الوطنية 2017-2013. 

)ينظر الإطار 4.4(.

"اإن  اإىل   2017-2013 الوطنية  التنمية  خطة  ت�ضري 
اإذ مازال  العراق مل ي�ضهد تغريات بنيوية يف اقت�ضاده. 
توليد  يف  النفطي  القطاع  اأولوية  يوؤكد  العام  الجتاه 
توجه  مع  مرحليَا  ما  حد  اإىل  يتما�ضى  وهذا  الناجت، 
القبول  اإىل  دعت  والتي  للخطة  ال�ضتثمارية  ال�ضيا�ضة 
اأجل  من  القت�ضاد  اأحادية  ا�ضتمرارية  بحالة  املوؤقت 

زيادة معدل اإنتاج النفط و�ضادراته تعزيزا للمركز املايل 
للعراق بدافع متويل التنمية وبرامج اإعادة الإعمار، لذا 
 2011-2009 للمدة  لالقت�ضاد  البنيوي  الختالل  كان 
اختالًل مق�ضودَا يف مظهره اإل انه يكاد يكون م�ضتدامَا 

يف م�ضمونه لعقود من الزمن".

اإنتاج  املتاأتية من عمليات  املالية  "ظلت الإيرادات  لذلك 
وت�ضدير النفط اخلام تتبواأ املقام الأول يف �ضلم الإيرادات 
املتوقع  ومن   ،2012 عام   %97.4 اإىل  لت�ضل  للدولة  العامة 
ا�ضتمرار بقاء الإيرادات النفطية يف موقع ال�ضدارة والتاأثري 
يف القت�ضاد العراقي خالل �ضنوات اخلطة 2013-2017، يف 
ظل التح�ضن امل�ضتمر يف القدرات الإنتاجية للقطاع النفطي 
ال�ضركات  مع  العقود  من  توقيعه  مت  ما  تنفيذ  جانب  اإىل 
الأجنبية لزيادة كمية الإنتاج وال�ضادرات، حيث من املتوقع 
النفطي  لالإنتاج  ال�ضنوية  الزيادة  ن�ضبة  متو�ضط  يبلغ  اأن 
17.9% ومتو�ضط ن�ضبة الزيادة ال�ضنوية لل�ضادرات النفطية 

26.2% خالل املدة 2013-2017 كما يتوقع اأن يبلغ اإجمايل 

 812.263 اخلطة  �ضنوات  خالل  للدولة  العامة  الإيرادات 
 %95 بحدود  النفطية  الإيرادات  �ضت�ضكل  دينار،  تريليون 

منها يف حني ت�ضكل الإيرادات غري النفطية بحدود %5".

اإلنفاق العام أداة لتوزيع عائدات 
الريع النفطي

اإنتاج  وازدياد  العاملية  النفط  اأ�ضعار  ارتفاع  ينعك�ص 
الإجمايل  املحلي  الناجت  على  وت�ضديره  اخلام  النفط 
 2006 عامي  بني   %120 بن�ضبة  زيادة  حقق  الذي 
و2012، وت�ضكل ال�ضادرات النفطية 95% من الإيرادات 
احلكومية املمولة للموازنة العامة التي باتت تقرر حركة 
حركة  تغذي  النفط  فعوائد  واجتاهاته.  القت�ضاد 
املبا�ضرة  وغري  املبا�ضرة  القنوات  خالل  من  القت�ضاد 
يف  الت�ضغيلية  النفقات  وتعمل  العام.  الإنفاق  واأهمها 
القائمة  الوظائف  كلفة  متويل  على  العامة  املوازنة 
وعلى خلق الوظائف اجلديدة اأي�ضًا، يف ظل �ضعف دور 
القطاع اخلا�ص يف جمالت الن�ضاط القت�ضادي كافة. 
اإجمايل  من  الت�ضغيلية  النفقات  ح�ضة  متو�ضط  بلغ 
70% لل�ضنوات املالية  نفقات املوازنة العامة الحتادية 
ال�ضتثمارية47.  للنفقات   %30 مقابل   2012  –  2008

.2013  - يظهر ال�ضكل 4.5 املوازنات يف املدة 2003 

إطار 4.4
خطة التنمية الوطنية 2013-2017: ال خيار سوى النفط
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شكل 4.5
الموازنة العامة للعراق 2003-2013 )مليار دوالر(

امل�ضدر: قوانني املوازنة الإحتادية للمدة 2004-2013

الريع النفطي ينمو... لكن التنمية 
البشرية تتخلف

قنوات  خم�ص  اإىل  املوارد  بلعنة  املخت�ضة  الأدبيات  ت�ضري 
النفط،  م�ضدره  الذي  النموالقت�ضادي  خاللها  من  يوؤثر 
هيكل  التعر�ضية،  الهولندي،  املر�ص  الب�ضرية:  التنمية  على 
التجارة، ن�ضوب املوارد، ال�ضلوك الريعي، وهي جميعًا تزداد 

تعقيدًا مع ال�ضعف املوؤ�ض�ضي الذي يت�ضف به القت�ضاد.
بحد  خماطر  اأو  للخطر  كم�ضادر  القنوات  هذه  تربز 
املورد  على  اإعتمادًا  الإقت�ضاد  اإزداد  كلما  ت�ضتد  ذاتها، 
املت�ضررين  اأول  وال�ضتثمار  الإجتماعي  فالإنفاق  النفطي. 
غري  اقت�ضاد  يف  الأحادي  ال�ضادرات  هيكل  يتعر�ص  حني 
التعر�ص على  وتعتمد خماطر  لل�ضدمات اخلارجية،  متنوع 
القطاعات،  بني  والروابط  الإنتاج  النفط يف  م�ضاهمة  مدى 
وهي يف الغالب �ضعيفة حني تقت�ضر ال�ضادرات على النفط 
هي  الدولة  لكون  اأكرب  فتاأثريه  الريعي  ال�ضلوك  اأما  اخلام. 
احلاجة  يلغي  وهذا  النفطية  الرثوة  لريع  الرئي�ضي  امل�ضتلم 
اإىل ال�ضرائب، وبدون �ضرائب يتاآكل العقد الجتماعي بني 
وبينما  اأحيانًا.  اإليه  احلاجة  وتنتفي  بل  واملواطنني،  الدولة 
الت�ضريع  يف  ال�ضيادية  حقوقها  يف  التو�ضع  الدولة  ت�ضتطيع 

ت�ضبح وظيفتها الرئي�ضية اإنفاق الرثوة.

إن الوصفة المطلوبة للثروة النفطية كي 
تصبح موائمة للتنمية هي: سياسات 

اقتصادية مالئمة، ورأسمال بشري يمكّن 
البلد من اإلستخدام الكفوء والمالئم 

لخلق نمو إقتصادي مستدام وتنمية 
بشرية عن طريق تنويع الناتج المحلي 

والصادرات، وإستثمار في رأس المال 
البشري والتحكم في مخاطر اإلنكشاف 

وسعر الصرف. 

االنتفاع من الريع النفطي 
احلكومي  الإنفاق  من  العائلي  الدخل  اإنتفاع  اإن  يالحظ 
واملتقاعدين  للمنت�ضبني  الرواتب  ت�ضل  اإذ  العراق  يف  كبري 
الرعاية  حتويالت  جانب  اإىل  هذا  منه،   %40 حوايل  اإىل 
من  العيني  والدخل  للمت�ضررين  والتعوي�ضات  الجتماعية 

البطاقة التموينية.
فاأن  الحتادية  العامة  املوازنة  قوانني  بيانات  وفق  وعلى 
الأخرى  احلكومية  والدوائر  للوزارات  العاملة  القوى  عدد 
 2.468 اإىل   2007 املالية  لل�ضنة  مليون   2.060 من  اإرتفع 
 ،2012 املالية  لل�ضنة  مليون   2.750 واىل   )2010( مليون 
ازدادت  وبذلك   .2013 املالية  لل�ضنة  مليون   2.9 واىل 
 2005 عام  الوظائف  اإجمايل  ثلث  من  احلكومية  الوظائف 
عالية  ن�ضبة  وهي   .2013 عام  يف  الن�ضف  يقارب  ما  اإىل 
مزاولة  عن  الدولة  وتخلي  ال�ضوق  اقت�ضاد  نحو  التوجه  مع 
عنها  للتخلي  طريقها  ويف  حمدودة  اأن�ضطة  عدا  الإنتاج 
اأي�ضًا. ويرتبط ذلك، اإ�ضافة اإىل اإمتيازات الريع التي ي�ضرت 
زيادة الت�ضغيل، بتوجه الدولة نحو حتقيق ال�ضلم الجتماعي 
التوظيف،  بالتو�ضع يف  الفئات املت�ضاركة يف احلكم  واإر�ضاء 
واإن الإ�ضتمرار يف هذه ال�ضيا�ضة �ضيزيد من ال�ضغط ال�ضعبي 

لزيادة ال�ضتخدام احلكومي باأعداد اأكرب.
م�ضادر  بانحياز  احلكومي  التوظيف  يف  التو�ضع  يرتبط 

دخل ال�ضرة نحو الجور والرواتب. 
ويت�ضح من مقارنة م�ضادر دخول ال�ضر48 تزايد ح�ضة 
ح�ضة  وتراجع  الجتماعية  والتحويالت  والرواتب  الجور 
هذا  ويعزز   .)4.6 )�ضكل  وامللكية  اخلا�ص  العمل  م�ضادر 
فتبلغ  احلكومي  التوظيف  على  العتماد  من  املزيد  الجتاه 
ن�ضبة العاملني باإجور يف القطاع احلكومي 54% من م�ضتلمي 

الرواتب والأجور.
مع  الدخل  م�ضادر  هيكل  من  النمط  هذا  ويتنا�ضب 
بدورها  التي تالزمت  والإنفاق احلكومي  الت�ضغيل  �ضيا�ضات 
النفط  عائدات  وفرة  على  العامة  املوازنة  اإعتماد  مدى  مع 

أن هناك ما يقارب 5.9 
مليون شخص يستفيد 
من الدخل الحكومي، 
منهم 2.9 مليون 
يتسلمون رواتب، 

و2 مليون من 
المتقاعدين، و1 مليون 
يتسلمون إعانات 
ومنافع اجتماعية. وإذا 
علمنا إن هناك 5 مليون 
أسرة، فمن البديهي أن 
تكون لمعظم السكان، 
ومنهم الشباب، صلة 
بهم.   
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من جهة، واأهمية امل�ضادر الخرى للدخل من امللكية والعمل 
التغري  يالحظ  اخلا�ص.  القطاع  باأن�ضطة  املرتبطة  اخلا�ص 

يف  الدخل  م�ضادر  جمموع  اإىل  والرواتب  الأجور  ن�ضبة  يف 
املدة 1979 و2012 وبح�ضب م�ضوح الأ�ضرة49 يف اأدناه:

197919841988199320072012ال�ضنوات

%52%45 %24%29%45ن�ضبة الأجور والرواتب اىل الدخل

شكل 4.6
التوزيع النسبي لألسر حسب مصادر الدخل

IHSES امل�ضدر: امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق 2012 و2007 

مقاولت  مثل  النفطي  املورد  لنقل  اأخرى  قنوات  وتوجد 
التجارة  اأن�ضطة  اإن  كما  التجهيز،  وعقود  العامة  امل�ضاريع 
ب�ضكل  احلكومي  الإنفاق  على  انتعا�ضها  يف  ت�ضتند  والنقل 
يف  احلكومية  امل�ضارف  تو�ضعت  اأخرى  جهة  ومن  عام. 
اإىل  النتباه  ال�ضروري  من  لكن  العائلي.  القطاع  اإقرا�ص 
النفطي  املورد  نقل  قنوات  اإليها  ت�ضل  ل  �ضريحة  اإن هناك 
اأو  م�ضاريعها،  يف  اأو  اأوجتهيزها،  الدولة،  يف  )العمل  اأي 

القرتا�ص منها(، وهي الأ�ضر الفقرية50. 
القومي  الدخل  يف  ال�ضريعة  الزيادة  اإن  املعلوم  فمن 
ب�ضبب ارتفاع اإيرادات النفط اخلام ل تقرتن متاما بزيادة 
مماثلة يف البناء التحتي ومن ثم توفر اخلدمات الأ�ضا�ضية 
احلكومي  ال�ضتخدام  يف  الزيادة  ترافق  فلم  ونوعا،  كما 
اأوحت�ضني  اخلدمات  تقدمي  يف  احلكومة  لدور  تو�ضيعا  مثال 
يف  احلكومي  ال�ضتخدام  ن�ضبة  ترتفع  حني  يف  نوعيتها، 
يف  كبري  بدور  احلكومة  بها  ت�ضطلع  التي  املتقدمة  البلدان 

اإىل  الأوروبي،  الحتاد  بلدان  مثل  العامة  اخلدمات  تقدمي 
الإنتاجية  الطاقات  تاأ�ضي�ص  لن  ذلك  ال�ضكان51.  من   %10
زمنًا،  تتطلب  النفط  اإيرادات  بها  ت�ضمح  التي  اجلديدة 
م�ضتويات  تدين  يف  اخلدمات  يف  النق�ص  ي�ضهم  وبذلك 
يف  لحظنا  كما  واحلرمان  الفقر  ن�ضبة  واإرتفاع  املعي�ضة 

الف�ضل الثاين. 
فلي�ص  اخل�ضو�ص،  وجه  على  وال�ضابات،  ال�ضباب  اأما 
ب�ضبب �ضعف  النفطي  الريع  املبا�ضر من  النتفاع  باإمكانهم 
فر�ص تعيينهم يف الوظائف العامة التي ل ت�ضتطيع اإ�ضتيعاب 
اأعداد ال�ضباب العاطلني لرتباطها بالعمر واملوؤهل التعليمي. 
وبالرغم من رغبتهم وتف�ضيلهم يف احل�ضول على وظيفة. 
الو�ضاطة  ب�ضبب  الأخرى  القنوات  اإىل  النفاذ  و�ضعوبة 
والف�ضاد. مع العلم ان ن�ضبة ال�ضباب يف الوظائف احلكومية 
37% من جمموع ال�ضباب العاملني باأجر )ور�ضة  ت�ضل اىل 

ال�ضباب( �ضكل 4.7. 
شكل 4.7

نسبة العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر والفئة العمرية )29-15( 
سنة حسب قطاع العمل

IHSES 2012 امل�ضدر: امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق
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وم�ضتويات  واملايل  الإداري  الف�ضاد  اإن  فيه  �ضك  ل  ومما 
الوظيفة  يف  توؤثر  العام  الإنفاق  اإدارة  يف  املتدنية  الكفاءة 
واخلدمات  التحتي  البناء  ويف  العامة  للموازنة  املبا�ضرة 
الدخل  من  العائلي  القطاع  ي�ضيب  فيما  ولي�ص  العامة، 
النفطي، والذي و�ضلت ن�ضبة ما ي�ضل اإليه اإىل م�ضتوى اأعلى 

بكثري وبفارق جوهري عما كان عليه قبل 2003.
املورد  لزيادة  اليجابية  الآثار  العوامل من  تقلل هذه  قد 
بالذات،  منهم  وال�ضباب  عام  ب�ضكل  ال�ضكان  على  النفطي 
لكن زيادة الإنفاق احلكومي ال�ضتثماري والت�ضغيلي، واآثاره 
مبجموعها  توؤدي  الإ�ضترياد  على  القدرة  وزيادة  امل�ضاعفة 
اإىل حت�ضني الدخل وال�ضتهالك لالأ�ضرة وبذلك يجد ال�ضباب 
على  اعتمادهم  بقاء  مع  للعي�ص حتى  اأف�ضل  اأمامهم جماًل 

اأ�ضرهم، ل �ضيما يف املناطق احل�ضرية.

الشباب واالقتصاد السياسي للدولة 
الريعية 

اأ�ضار الف�ضل الثالث اإىل احتمال اأن يت�ضاعف عدُد ال�ضباب 
عامي  بني   %107 بن�ضبة   ،2040 �ضنة  مع حلول  العراق،  يف 
املنطقة  يف  عدة  بلدان  �ضت�ضهد  حني  يف  و2040،   2010
مثال،  اإيران،  ففي  ال�ضباب.  ن�ضبة  يف  كبريًا  اإنخفا�ضًا 
ويف   ،%20 نحو  تون�ص  ويف   ،%41 نحو  ن�ضبتهم  �ضتنخف�ص 
ُعمان نحو 27%52. اإن التحدي الناجت عن هذا النمو الكبري 
�ضوق  اإىل  ال�ضباب  من  كبرية  باأعداد  �ضي�ضخ  ال�ضكان  يف 

العمل.
اأعداد ال�ضباب لي�ص موؤ�ضرًا �ضلبيًا، بال�ضرورة،  اإن زيادة 
ففي املجتمعات ذات املوؤ�ض�ضات الرا�ضخة والقت�ضاد القوي، 
الإنتاج  �ضعيد  على  الكثري  ت�ضيف  اأن  ال�ضريحة  لهذه  ميكن 
واحليوية. ولكن، يف املجتمعات التي تفتقر للبنية الجتماعية 
اأعداد  يف  الت�ضخم  هذا  ي�ضكل  لدجمهم،  الالزمة  التحتية 
لالإ�ضتقرار  مهددًا  وعن�ضرًا  املوارد،  على  عبئًا  ال�ضباب 
الإجتماعي، �ضيما اإذا ما تالزم هذا مع الإنق�ضامات الإثنية 
والطائفية. فعندما تكون الأو�ضاع الجتماعية والقت�ضادية 
تت�ضم  قد  لها  ال�ضباب  اإ�ضتجابة  فان  راديكايل،  طابع  ذات 

بالراديكالية اأي�ضًا53. 
النفطية  الريوع  توجيه  يف  الدولة  جنحت  ما  اإذا  ولكن، 
حجم  وارتفاع  النفط  اأ�ضعار  زيادة  عن  الناجتة  العالية 
البدء  اإىل  املالية،  العوائد  ثم،  ومن  العراقية،  ال�ضادرات 
الإنتاجية  القاعدة  تو�ضيع  ت�ضتهدف  الأمد،  طويلة  مب�ضاريع 
وتو�ضيع  اخلدمية،  وال�ضناعية  الزراعية  القطاعات  يف 
الهادفة  والربامج  ال�ضباب  م�ضاريع  ودعم  اخلا�ص،  القطاع 
مع  تن�ضجم  باإمكانات  عمل  قوة  هم  حيث  من  تاأهيلهم  اإىل 
فرمبا  اليوم،  والتكنولوجي  القت�ضادي  التطور  �ضروط 
�ضي�ضاعد ذلك يف ا�ضتيعاب النمو ال�ضكاين من دون الدخول 

يف اأزمات حادة.
ال�ضيا�ضات  يف  الإرتباك  يقود  اأن  ُيحتمل  باملقابل،  لكن 
القابل  النفطي،  الريع  على  الكلي  والإعتماد  الإقت�ضادية، 
تو�ضيع  نحو  امل�ضتمر  والجتاه  الأ�ضعار،  تراجع  مع  للرتاجع 

الدولة  على  اتكال  من  اإليه  يوؤدي  وما  احلكومي،  القطاع 
وبطالة مقنعة، يحتمل اأن يقود اإىل اأزمات م�ضتقبلية. فعند 
نقطة معينة، لن يكون بو�ضع القطاع احلكومي التو�ضع اأكرث، 
القيمة  و�ضتكون  النفط،  اأ�ضعار  تراجعت  ما  اإذا  ل�ضيما 
مبا  اأعلى  احلكومية  للوظيفة  والجتماعية  القت�ضادية 
الإجتاه  اإ�ضتمرار  ومع  التناف�ص.  من  ملزيد  حماًل  يجعلها 
احلايل القائم على اإ�ضتغالل التعيني يف الوظائف الر�ضمية 
العوامُل  �ضتوا�ضل  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  �ضلطة  لتو�ضيع  اأداة 
ب�ضبب  الوظيفية  ال�ضيا�ضات  يف  تاأثريها  والطائفية  الإثنية 

اأولوية عن�ضر الولء. 
ثمة �ضكاوى، يقدمها عدد من القوى ال�ضيا�ضية، من غياب 
العدالة و)التوازن( يف �ضغل الوظائف احلكومية بني املكونات 
للبالد.  امل�ضّكلة  والطائفية،  والدينية،  الإثنية،  واجلماعات 
وثمة مطالب باإقامة نظام توازن يف املوؤ�ض�ضات العامة، يعتمد 
ال�ضيا�ضية  القوى  اأن  يعني  وهذا  والطائفية.  الإثنية  املعايري 
خطر  مواجهة  من  وبدًل  التوجه  هذا  ماأ�ض�ضة  اإىل  متيل 
ا�ضتخدام ورقة التوظيف احلكومي اأداة �ضيا�ضية. وبال �ضك، 
األريعي  بالنزوع  النظام  بناء ودعم هذا  اإىل  التوجه  يرتبط 
للدولة، وتو�ضع القطاع العام. وحتى مع قبول احلجة القائلة 
باأن اإقامة هذا التوازن يف موؤ�ض�ضات الدولة مفيد لبناء نظام 
اأن  يبدو احتمال  اإق�ضائي،  ا�ضتيعابي وغري  واإداري  �ضيا�ضي 
تنهي هذه امل�ضكلُة التناف�َص بني القوى الإثنية والطائفية على 

ال�ضلطة واملوارد احتماًل �ضعيفًا. 
مثل هذا التوجه دفع، و�ضيوا�ضل دفع، الكثري من ال�ضباب 
والطائفي  والديني  الإثني  الولء  اأدوات  على  العتماد  اإىل 
النق�ضامات  هذه  تكري�ص  اإىل  يوؤدي  مما  للتوظيف،  و�ضيلة 
على ح�ضاب الهوية الوطنية، واإىل الإبقاء على حالة الت�ضتت 
وعدم التنظيم يف اجلهاز احلكومي مع تعددية مراكز القوى 
والولءات، ومع �ضعف الولء الوطني بو�ضفه الناظم احلاكم. 
ومن جانب اآخر، قد يعزز اإ�ضتمراُر هذا النهج من �ضعور 
الغرتاب لدى غالبية ال�ضباب جتاه الدولة وموؤ�ض�ضاتها، ول 
بني  والجتماعية  القت�ضادية  الفجوة  تعمقت  ما  اإذا  �ضيما 

من ميتلكون الوظيفة العامة ومن ل ميتلكونها.

نمط اإلدارة االقتصادية ال يحفز 
القطاع الخاص

يبدو اإن ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ص هي اأ�ضلوب 
اقت�ضاد  نحو  التحول  نهج  عن  املعرب  القت�ضادية  الإدارة 
اإن  اإل   ،2005 عام  العراقي  الد�ضتور  اقره  الذي  ال�ضوق 
احلقائق القت�ضادية توؤ�ضر اإ�ضتمرار اإرتفاع م�ضاهمة القطاع 
العام يف توليد الناجت املحلي لي�ضل اإىل 65.4% عام 2010 
 ،%34.6 يف حني مل تتجاوز ن�ضبة م�ضاهمة القطاع اخلا�ص 
لتوؤكد الدور املتوا�ضع لهذا القطاع يف اإدارة فعاليات التنمية. 
ولعل تعرث عملية ال�ضالح القت�ضادي وا�ضتمرار غياب بيئة 
الوطنية  اخلا�ص  القطاع  ل�ضتثمارات  جاذبة  موؤ�ض�ضاتية 
الدور  لهذا  تف�ضريًا  الأ�ضباب  اأكرث  بني  من  تعد  والأجنبية، 
مولدة  واحة  يكون  اأن  من  و�ضيبعده  اأبعده  مما  املتوا�ضع 
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لفر�ص العمل ما بني ال�ضباب.
ان تزايد هيمنة اإقت�ضاد النفط قد اأ�ضهم يف الإفتقار اىل 
الإلتزام احلكومي بتعزيز البيئة التي ت�ضمح للقطاع اخلا�ص 
اإخفاء عدم الكفاءة واملحافظة على احلوافز  بالإزدهار مع 

مما ي�ضمح باأ�ضتمرار النماذج ال�ضابقة.
ال�ضيا�ضة الأقت�ضادية للحكومة غري وا�ضحة. اإذ يجب اأن 
تن�ص ال�ضيا�ضة على ما يجب حتقيقه والأدوار ذات العالقة 
لكل من القطاعني العام واخلا�ص، ثم ال�ضرتاتيجية الوطنية 
التخطيط  ويقوم  ال�ضيا�ضة  هدف  حتقيق  �ضيتم  كيف  تبني 
متول  وبعدئذ  وكيف،  واأين  ومتى  مباذا  يقوم  من  بتحديد 
عملية امليزانية اخلطط وت�ضمح بو�ضع ت�ضل�ضل لالأ�ضتثمارات 

والأولوية اخلا�ضة بها.
اإن للحكومة موارد مالية لتحريك الفعاليات الأقت�ضادية 
الق�ضري  الأمد  على  الكلي  املايل  واملوقف  واخلدمات، 
مرتفعة.  النفط  اأ�ضعار  بقاء  مع  اإيجابيًا  يزال  ما  واملتو�ضط 
�ضعبًا  �ضيكون  العاملية  النفط  اأ�ضعار  يف  التقلبات  مع  ولكن 
�ضمان م�ضتوى من الإ�ضتثمار خايل من العقبات، كما �ضتكون 
وغري  )اأجور  اجلاري  الأنفاق  يف  الزيادات  لتقييد  احلاجة 
اأجور(. اأما الأ�ضتثمارات الراأ�ضمالية فهي واإن ازدادت تزداد 
موجهه  غري  تبدو  الأ�ضتثماري  الأنفاق  تركيبة  ولكن  نعم 

ح�ضب الأولويات ال�ضرتاتيجية التي تخدم فئة ال�ضباب.

إطار 4.5

الشباب في قطاع األعمال
عرب  البلدان،  معظم  يف  الأعمال  ريادة  على  الت�ضجيع  يتم 
والدخل  العمل  لفر�ص  مولدة  ب�ضفتها  ال�ضغرية  املن�ضاة 
ومكافحة الفقر، ويدرج اأي�ضا يف حزمة ال�ضيا�ضات املقرتحة 
ملعاجلة م�ضاكل ال�ضباب لتحقيق الأهداف نف�ضها. وعلى اأن 
اأفرادها  جتتذب  ولذلك  لال�ضتقالل  ميال  اأكرث  الفئة  هذه 
فر�ص العمل حل�ضابهم اخلا�ص ملا ي�ضمح به من حرية اأو�ضع، 
البنية  جتد  ل  التطلعات  هذه  لكن  طموحاتهم.  وير�ضي 

التحتية الداعمة لها يف العراق. 
اأخرى مثل جنوب و�ضرق  اإن جناح هذا النمط يف بلدان 
اآ�ضيا يعزى اإىل ارتباط املن�ضاآت الفردية ال�ضغرية واملاكروية 
)التي  اأوالعامة  اخلا�ضة  الكبرية  باملن�ضاآت  فيها  النا�ضئة 
قائمة  تكميلية  عالقات  خالل  من  خ�ضخ�ضتها(،  متت 
على الروابط الأمامية اأو اخللفية يف اإطار اقت�ضاد مندمج 
لل�ضباب  متاحة  غري  املنتجة  الفر�ص  هذه  حمليًا.  ومتكامل 
املن�ضاة  لهيمنة  حتمية  نتيجة  هي  العراق  يف  غريهم(  )اأو 
غري  القت�ضادي  الن�ضاط  على  الفردي  والن�ضاط  ال�ضغرية 
واإدارة  مبلكية  العام  القطاع  واحتفاظ  جهة،  من  احلكومي 

املن�ضاآت القت�ضادية الكبرية يف قطاعات ال�ضناعة والنفط 
والإن�ضاءات من جهة اأخرى.

لقد جلاأ ال�ضباب اإ�ضطرارًا اإىل املن�ضاأة الفردية منذ 
بدء احل�ضار يف مطلع الت�ضعينيات خا�ضة، كونها الكيفية 
الوحيدة املتاحة ملزاولة العمل. وقد و�ضل هذا الأ�ضلوب، 
باملجمل، اإىل نهاياته اإذ تعاين الأن�ضطة املعروفة ب�ضبب 
�ضهولة الدخول اإليها من التزاحم ال�ضديد. اأما الأعمال 
الفردية التي تقوم على املهارة العالية فقد بقيت �ضمن 
املدى الذي ي�ضمح به التكوين العتيادي للمهارات من 
خالل العمل. ومل يفلح التعليم يف زيادة عدد املاهرين 
فوق ما ت�ضمح به تقاليد التلمذة احلرفية، والتي تتكون 
يف ظلها املهارات بتقاليد واأ�ضاليب م�ضوبة بعدم التاأكد 
واإ�ضتعدادات  قدرات  بتفاوت  عالقة  ولها  وامل�ضادفات 
مهن  على  ي�ضح  وهذا  العمل.  اإىل  اجلدد  امللتحقني 
واإ�ضالح  واحلدادة  والنجارة  اأنواعها  مبختلف  البناء 

املكائن والأجهزة والعربات و�ضواها. 
وتعرت�ص ريادة ال�ضباب لالأعمال اإ�ضافة اإىل عقبات قلة 
العمل  بني  ال�ضراكة  ف�ضل  وخماوف  املوارد  نق�ص  اخلربة، 
وراأ�ص املال، وبعد ذلك م�ضاكل الت�ضويق املرتبطة بالتناف�ص 

مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص
• احلكومية 	 ال�ضراكة  اأهمية  لتاأكيد  حاجة  هنالك 

التحتية  البنية  م�ضاريع  لإن�ضاء  اخلا�ص  القطاع  مع 
العمالقة لتوليد الآلف من فر�ص العمل لل�ضباب يف 
اأ�ضواق ت�ضمينية  خمتلف القطاعات وكذلك لتكوين 
وخا�ضة يف امليادين املحرومة من التنمية ب�ضبب عدم 
احلقيقية  والقيمة  الالزمة.  التحتية  البنية  وجود 
التكنولوجية  اإدخال  هو  ال�ضراكة  هذه  يف  الكامنة 
احلديثة واملعرفة بالإ�ضافة اىل الكفاءة يف عمليات 
املوؤ�ض�ضات  قدرات  بناء  يتطلب  وهذا  التنفيذ. 
احلكومية يف ثالث من م�ضتويات ال�ضراكة احلكومية 

مع القطاع اخلا�ص: 
• لتنظيم 	 قانون  اإ�ضدار  دعم  ال�ضيا�ضات:  م�ضتوى 

ال�ضراكة احلكومية مع القطاع اخلا�ص
• مركزية 	 وحدات  اإن�ضاء  دعم  املوؤ�ض�ضات:  م�ضتوى 

لل�ضراكة احلكومية مع القطاع اخلا�ص يف الوزارات 
ذات العالقة لإدارة عملية العطاءات.

• قدرات 	 لتطوير  وذلك  القدرات:  بناء  م�ضتوى 
الكبرية  العطاءات  اإدارة  يف  العالقة  ذات  الوزارات 
وملتابعة تنفيذ م�ضروع ال�ضراكة احلكومية مع القطاع 

اخلا�ص.
• واأخريًا فاإن ال�ضراكة مع القطاع اخلا�ص ويف جذب 	

الدولية متثل بع�ضًا من اجلوانب  التمويل  موؤ�ض�ضات 
املهمة يف عملية بناء القدرات.

فريق املراجعة / الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة
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مع املنتجني املماثلني والآخرين الكبار ذوي املكانة الرا�ضخة 
وب�ضيطة  قدمية  الإنتاج  تكنولوجيا  تكون  وقد  ال�ضوق.  يف 
الفردية، عادة، على منتج  املن�ضاة  املوارد. وتقوم  ملحدودية 
اأية  بعد  الن�ضحاب  واحتمال  املخاطرة  ترتفع  ولهذا  وحيد 

خ�ضارة اأواإحباط.
املن�ضاة  اإىل  ال�ضباب  توجه  يف  ال�ضتقالل  دوافع  اإن 
اظهروا  وقد  اختيارًا،  اإليها  توجه  ملن  قوية  كانت  ال�ضغرية 
ا�ضتعداد لالبتكار والتطوير وخلق اأنواع جديدة من الأعمال، 
ويتجه اإليها ذوو امل�ضتوى التعليمي املرتفع من اأبناء ال�ضرائح 
العليا للطبقة املتو�ضطة. ويف الوقت نف�ضه يتجه اإليها الفقراء 

ذوو التعليم املنخف�ص ا�ضطرارا. ولهذا ل يتجه ال�ضباب من 
الأعمال  اإىل  املختلفة  التعليم  م�ضتويات  ومن  الطبقات  كل 
ذاتها وان كانت جتتمع يف �ضكل تنظيمي واحد ي�ضمى املن�ضاة 
تكنولوجيا  مع  تتعامل  اأن�ضطة  بني  تتفاوت  فهي  ال�ضغرية، 
اأن�ضطة  اإىل  التحليل  رفيعة امل�ضتوى كاحلا�ضبات وخمتربات 

خدمية يف قطاع البيع والنقل واملطاعم وغريها.
الأعمال احلرة  اإىل  يرون جلوءهم  اآخرين  �ضباب  اإن  اإل 
الوظائف  يف  فر�ضة  على  احل�ضول  عدم  يفر�ضه  خيارًا 
جديد  فيها  لي�ص  التي  نظرهم  وجهات  وبينوا  احلكومية، 
لكنها توؤكد ما اأ�ضبح حقائق معروفة، اأواإحباطًا يعانون منه. 

وجهة نظر ال�شباب ...
امل�انع التي جتعل ال�شاب ال يعمل حل�شابه ال�شخ�شي

وجهة نظر ال�شباب ....
القرو�س املي�شرة لل�شباب الإن�شاء م�شاريع �شغرية: غريمي�شرة!

التخوف من اقتحام �ضوق العمل 
عدم وجود راأ�ص املال 
التخوف من اخل�ضارة

عدم وجود اخلربة الكافية
عدم وجود ت�ضهيالت م�ضرفية من قبل احلكومة 
عدم ا�ضتقرار ال�ضوق ول توجد �ضوابط لتنظيمه .

ال�ضوابط وال�ضروط معقدة يف تقدمي القرو�ص جتعل ال�ضباب يعزفون عن طلب القرو�ص وغري 
قادرين على تلبيتها 

التخوف من اقتحام �ضوق العمل .
مقدار الفائدة والق�ضط ل ميكن ال�ضباب من ت�ضديدها .

املقرتح / و�ضع اآليات جديدة تي�ضر ح�ضول ال�ضباب على هذه القرو�ص

 ور�ضة مراجعة ال�ضباب مل�ضودة التقرير، 13-14 اآذار/ 2013 - بغداد                 

لن  ورمبا  ال�ضباب،  من  اأقل  ال�ضابات  فر�ص  اإن  يبقى 
ال�ضباب يف احل�ضول على عمل  التي ت�ضاعد  التدابري  تكفي 
منا�ضب مبا يف ذلك الأن�ضطة ال�ضغرية، لإزالة املعوقات يف 
طريق ال�ضابات اإىل امل�ضاركة يف الن�ضاط القت�ضادي وريادة 
الأعمال، مع النتباه اإىل اأن العزوف الختياري عن العمل يف 
�ضفوف ال�ضابات موؤكد على نطاق وا�ضع ولأ�ضباب اجتماعية 
وثقافية يف املقام الأول. لذلك تنتظر ال�ضابات فر�ص العمل 

يف احلكومة. 
املربر  الو�ضع  لهذا  احلكومة  ت�ضتجيب  اأي�ضًا  ولذلك 

اإجتماعيًا وثقافيًا. 
• تخ�ض�ص يف املوازنة العامة الإحتادية لعام 2013 ع�ضرة 	

اآلف فر�ضة تعيني يف القطاع احلكومي للن�ضاء مع اأولوية 
لالأرامل واملعيالت. كما ين�ص قانون موازنة عام 2014 
الدرجات  يف  واملطلقات  لالأرامل  الأولوية  اإعطاء  على 

الوظيفية املخ�ض�ضة جلميع املوؤ�ض�ضات احلكومية.
• يف 	 للمراأة  مكاتب  اإ�ضتحداث  الوزراء  جمل�ص  ويقرر 

احلكومات املحلية يف 15 حمافظة وتخ�ضي�ص 75 درجة 
وظيفية ملكاتب املراأة، يف موازنة عام 2014.

• ومن املوؤمل اأن ت�ضاعد هذه املكاتب وبالتن�ضيق مع وزارة 	
املراأة، يف توجيه برامج كل حمافظة نحو تلبية اإحتياجات 

الن�ضاء و�ضد الفجوة بني اجلن�ضني.
إطار 4.6 مساهمة خاصة

خطة التنمية الوطنية 2013-2017 تناصر طموحات الشباب 

النظام  وطبيعة  ال�ضيا�ضي،  النظام  دميقراطية  بني  حتمي  تالزم  هناك 
القت�ضادي والجتماعي والقانوين يف الدولة، كما اإن 

يف  والإرجتال  ال�ضيا�ضي  النظام  دكتاتورية  بني  حتميًا  تالزمًا  هناك 
القت�ضاد، وحتديد مالمح النظام الإجتماعي مبا يف ذلك اخلطط ذات ال�ضلة 
بالنموال�ضكاين، بلحاظ اأن النظام ال�ضيا�ضي يعتقد اأن اأي عمل منظم وخمطط 
الأخرية حتولت  الثالثة  العقود  العراق يف  و�ضهد  �ضيكون م�ضدر خطر عليه. 
دميوغرافية رافقت احلروب والأحداث ال�ضيا�ضية. اإل اأن عدم الإلتفات لتلك 
التحولت، وم�ضتوى الإهتمام ال�ضيا�ضي والتنفيذي املحدود يوؤ�ضر اإغفال ق�ضايا 
ال�ضكان ودجمها يف التنمية. وجنم عن هذا الفعل اآثار �ضاهمت يف تعميق الهوة 

بني هدف حت�ضني نوعية حياة الإن�ضان وتقليل ظاهرة الفقر من جهة، وهدف 
النموالإقت�ضادي والإنتاج املادي من جهة اأخرى.

ومع تيقننا اأن تبني ال�ضيا�ضات التي تعالج تلك الق�ضايا، اأ�ضبح متاأخرًا 
اإىل حد كبري، اإذ اأ�ضبح العراق اليوم يف مقدمة الرتتيب العاملي من حيث 
اإرتفاع معدلت النموال�ضكاين، ومعاجلة هذا الإ�ضكال لي�ص بي�ضري على 
الب�ضرية  التنمية  مبادئ  مع  واإن�ضجامًا  ال�ضيا�ضة،  ورا�ضم  القرار  متخذ 
امل�ضتدامة، تبّنت خطة التنمية الوطنية 2013-2017 �ضياغة روؤيتها نحو 
لالإقت�ضاد  التنموية  التوجهات  مع  ومتكاملة  متناغمة  �ضكانية  "�ضيا�ضة 
امل�ضتدامة  التنمية  لبلوغ  ال�ضكان  حياة  يف  ونوعية  كمية  تغريات  حُمدثًة 
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وحتقيق العدالة وتكافوؤ الفر�ص على وفق منهاج احلق". 
بـ«الهبة  يعرف  �ضار  فيما  الدخول  و�ضك  على  العراقي  املجتمع  اإن 
الدميوغرافية« مع اإرتفاع ن�ضبة ال�ضكان يف �ضن العمل اإىل اأكرث من 55% من 
اإجمايل ال�ضكان ومن املمكن ان تتحول اإىل م�ضكلة يف جمتمع مثل العراق، حيث 
يعتمد على القطاع احلكومي يف توفري فر�ص العمل، فهذا القطاع مثقل اليوم 
اأ�ضبحت البطالة  مبزيد من املوظفني غري املنتجني بفعل البطالة املقنعة، بل 
العمل،  فر�ص  بتوفري  املطالبة  الأ�ضوات  لإمت�ضا�ص  ممنهجة  �ضيا�ضة  املقنعة 
متى  به  تلوح  املعار�ضة  بيد  �ضالحًا  اأ�ضبح  الدولة،  يف  الت�ضغيل  اأن  عن  ف�ضاًل 
الذي  الأقوى  هوال�ضالح  اليوم  البطالة  فملف  احلكومة،  على  لل�ضغط  �ضاءت 

يهدد احلكومات.
فاإن مل حُت�ضن خطة التنمية ا�ضتثمار هذه الهبة حتولت اإىل حتٍد يفاقم من 
م�ضكالت ال�ضباب ما مل يتم تبنّي �ضيا�ضات كلية واعدة يف جمال توليد فر�ص 
اإىل  القت�ضاد  على  عبء  من  وحتويلها  ال�ضباب  من  املتزايدة  لالأعداد  العمل 

م�ضدر قوة. 
اإجمايل  من   %95 حوايل  ت�ضكل  النفطية  الإيرادات  اأن  من  الرغم  وعلى 
الإيرادات املالية املتوقعة للفرتة 2013-2017، مبا يرتتب على ذلك من تعري�ص 
خطة التنمية لتحٍد اآخر، اإّل اإن تخ�ضي�ص ما يقرب من 40% لالإ�ضتثمار من 
اخلطة  ل�ضنوات  عراقي  دينار  تريليون   812 بـ  تقدر  التي  الإيرادات  اإجمايل 
اخلم�ضية املذكورة من �ضاأنه اأن يوفر فر�ضة تاريخية للنمواملولد لفر�ص العمل 

من اأجل الت�ضّدي للبطالة والفقر حتقيقًا ملبداأ الإن�ضاف امل�ضتدام. 
اإن  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  نفذها  التي  الت�ضغيل  م�ضوح  اأظهرت  فقد 
اإ�ضتنفاذ فر�ص العمل  معدلت البطالة بني ال�ضباب تعد الأعلى يف العراق مع 
فقد  واملعاهد.  الكليات  خلريجي  ل�ضيما  عمرًا،  الأكرب  من  املزاحمة  ب�ضبب 
2012 بـ  قدرت معدلت البطالة )طبقًا لتعريف منظمة العمل الدولية( لعام 
12%، لكن هذا املعدل يرتفع اإىل ال�ضعف لفئة ال�ضباب 24% واإن ن�ضبة بطالة 
حوايل  اأن  اإذ  العاطلني  اأعداد  بني  من  الأعلى  هي  واملعاهد  الكليات  خريجي 
تتالءم  ل  ناق�ضة  بعمالة  اأويعملون  العمل،  عن  عاطلون  اخلريجني  هوؤلء  ربع 

وحت�ضيلهم العلمي. 
اإن ما زاد من التحدي الذي نواجهه يف بطالة اخلريجني اأمرين اأ�ضا�ضيني، 
العمل،  �ضوق  ومدخالت  التعليم  خمرجات  بني  القائم  الإنف�ضام  اأحدهما؛ 
وثانيهما؛ عزوف ال�ضباب اخلريجني عن الإ�ضتغال يف ميادين العمل يف القطاع 
اخلا�ص لعتبارات ال�ضتدامة واملزايا التي يوفرها العمل يف القطاع احلكومي. 
القطاعني  بني  الهوة  ردم  اإىل  اجلديد  التقاعد  قانون  م�ضروع  اليوم  وي�ضعى 
العام واخلا�ص من خالل احت�ضاب مدة اخلدمة يف القطاع اخلا�ص مدة فعلية 
العام  القطاع  يف  للعمل  النتقال  عند  والتقاعد  والعالوة  الرتفيع  لأغرا�ص 

وبالعك�ص، اإ�ضافة لتوحيد احلقوق التقاعدية يف القطاعني العام واخلا�ص.
ويف الوقت الذي و�ضعت اخلطة هدف خف�ص معدلت البطالة اإىل الن�ضف 
كثيفة  القت�ضادية  الأن�ضطة  على  الرتكيز  فاأن   2017 عام   %6 لي�ضبح 

ال�ضتخدام لعن�ضر العمل تعد واحدة من الو�ضائل التي تبّنتها اخلطة لتحقيق 
نحو�ضوق  ال�ضباب  اإ�ضتقطاب  تنا�ضر  اأخرى  و�ضائل  عن  ف�ضاًل  الهدف  هذا 
العمل منها: ال�ضعي لتاأمني بيئة اإ�ضتثمار جاذبة لروؤو�ص اأموال القطاع اخلا�ص، 
وبرامج متكينية لتنمية مهارات العاطلني لدخول �ضوق العمل وتقدمي القرو�ص 

املي�ضرة للعاطلني عن العمل من ذوي احلرف واملهارات.
 لكن ذلك يبقى رهنًا مبعاجلة حتديات اأخرى يقف يف مقدمتها عدم ت�ضريع 

قانون للخ�ضخ�ضة، والتلكوؤ يف اإعادة هيكلة املوؤ�ض�ضات العامة.
كما اأن تاأخر اإجناز الت�ضريعات اخلا�ضة بال�ضمان الإجتماعي وقانون العمل، 
جّمد معظم بنود �ضيا�ضة الت�ضغيل الوطنية )2010-2014( وخيارات تدخلها 
ف�ضاًل عن اأن بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص العراقي غري م�ضجعة اإىل حد ما 
بفعل عدم توافر البنى التحتية كالكهرباء، والوقود، والأمن، وعدم الإ�ضتقرار 

ال�ضيا�ضي.
ويف اإطار البحث يف جوانب تنمية ال�ضباب تربويًا، نالحظ اأن فجوة اجلن�ص 
بداأت ت�ضيق مع اإقرتاب ن�ضبة اإلتحاق البنات اإىل البنني يف املراحل التعليمية 
الأولية، اإل اأن تراجع هذه املعدلت يف املراحل املتقدمة منها لكل من الذكور 
والإناث يعك�ص اإىل حّد ما تاأثر التعليم باملنظومات الثقافية والأعراف والتقاليد 
الجتماعية ف�ضاًل عن الظروف القت�ضادية والأمنية التي مر بها العراق خالل 
احلقبة املا�ضية وخيبة الأمل يف احل�ضول على فر�ضة عمل مالئمة بعد التخرج 
اإذ تقدر ن�ضبة القبول يف اجلامعات بنحو 14% من ال�ضكان يف الفئة العمرية 
اأقل  16% وهي  بالذكور  13% مقارنة  ن�ضبتها لالإناث  بلغت  ملرحلة اجلامعة، 

بكثري من املعدلت العاملية التي تقدر بـ %27.
ومع ت�ضخي�ص اإ�ضكالت �ضعف املواءمة بني خمرجات النظام التعليمي و�ضوق 
العمل، وتدين ن�ضبة الإ�ضتثمار النوعي يف حت�ضني بيئة التعليم اجلامعي، و�ضعت 
تعليم  "فر�ص  اإىل  الو�ضول  يف  روؤيتها   2017-2013 الوطنية  التنمية  خطة 

للجميع توؤمن متطلبات �ضوق العمل واقت�ضاد املعرفة وتعزز قيم املواطنة".
والتعليم  للرتبية  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  اإنطالق  مع  الروؤية،  هذه  تتزامن 
العايل 2012-2020، التي اأكدت على تطوير التعليم العايل من حيث امل�ضتوى 
واملحتوى والإرتقاء بالكفاءة الداخلية واخلارجية، مع تدعيم متطلبات اجلودة 
التعليمية للمراحل كافة، وت�ضجيع البحث العلمي لالأغرا�ص ال�ضلمية ف�ضاًل عن 
ال�ضعي لرعاية التفوق والإبداع والإبتكار وخمتلف مظاهر النبوغ. وقد اإنعك�ص 
خلطة  العايل  والتعليم  الرتبية  قطاع  يف  الأهداف  حتقيق  و�ضائل  على  ذلك 
2013-2017 �ضواء يف توفري التخ�ضي�ص املايل الالزم على  التنمية الوطنية 
مدى �ضنواتها اخلم�ضة وتقدمي املنح املالية الدرا�ضية اإبتداءًا من الدار�ضني يف 
حموالأمية مرورًا مبراحل التعليم البتدائي والثانوي واإنتهاءًا باجلامعة، اأويف 

و�ضائل حتقيق اأهدافها النوعية.
ولعل يف تلك التوجهات كافة، منا�ضرة لل�ضباب......

اأ.د. علي يو�ضف ال�ضكري  وزير التخطيط
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الفصل الخامس 

التحديات الثقافية واإلجتماعية

الشباب واألسرة

فر�ضة  وهم  الواعدة،  احلقيقية  الرثوة  هم  ال�ضباب 
لكنها قد  الثالث،  الف�ضل  وتنموية، كما تبني يف  دميغرافية 
خ�ضائ�ضهم  من  املتوقعة  الثمار  ي�ضادر  ثقياًل  عبئًا  تنقلب 
النوعية وقدرتهم على العمل والإنتاج، ما مل ينجح املجتمع، 
يف بناء قدراتهم وتو�ضيع خياراتهم ومتكينهم من امل�ضاركة. 
مبعنى اآخر، النجاح يف اندماجهم الطوعي والفعال يف حياة 
اإن  املعلوم  ومن  حياتهم.  مراحل  خمتلف  يف  جمتمعاتهم 
كثريًا من جذور التهمي�ص وال�ضتبعاد وخ�ضو�ضًا يف جمالت 
التعليم والعمل وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، تنمويف البيئة الأ�ضرية، 
تعزز  عديدة  عوامل  واإن  لل�ضابات.  بالن�ضبة  وخ�ضو�ضًا 
الأ�ضاليب  تبداأ هذه  الأ�ضرة.  ال�ضباب داخل  تهمي�ص  ظواهر 
من الأ�ضرة، فهي املرحلة الأوىل من اإر�ضاء القواعد، ور�ضم 
احلدود، وو�ضع القيود مبعنى ا�ضتنبات القيم، وجمالتها هي 

التالية54:
• لكل من اجلن�ضني 	 الجتماعية  الأدوار  التمييز يف  بداية 

وتخ�ضي�ص امل�ضاحات املنف�ضلة لكل منهما.
• يت�ضل 	 ما  كل  يف  وامل�ضموحات  املمنوعات  حتديد 

بال�ضلوكيات والأخالقيات والتعامالت مع الآخرين.

• يف 	 م�ضتقبله  حتدد  م�ضارات  يف  املراهق  اإدخال  بداية 
املدر�ضة اأو العمل، اأو يف احلياة الأ�ضرية.

حياة  تطور  مراحل  يف  املجالت  هذه  وتتابع  تفاعل  ومن 
ال�ضباب تتكون �ضخ�ضيتهم

األسرة

�ضخ�ضية  وبها  خاللها  تنمومن  الأجيال  حا�ضنة  الأ�ضرة 
للعامل،  وروؤيته  اجتاهاته  بواكري  وتتحدد  وال�ضابة  ال�ضاب 
اأن  قبل  اأدواره  اأوىل  يكت�ضب  باأع�ضائها  عالقاته  �ضياق  ويف 
وباقية  مهمة  موؤ�ض�ضة  الأ�ضرة  الكبري.  جمتمعه  على  ينفتح 
تاأثري  من  اأبناءها  حتمي  لأنها  الجتماعي  لالندماج  كاآلية 
القيم  ر�ضوخ  عن  ال�ضلوك  هذا  ويعرب  الإق�ضاء.  عوامل 
اأمناط معي�ضتهم  الثقافية ودورها يف ت�ضكيل �ضلوك الأفراد 
ت�ضورات  ت�ضقط  التي  تطلعاتهم  بل  فح�ضب  وا�ضتهالكهم 
لنظر  لالأمور  وتف�ضريهم  روؤيتهم  ولي�ص  الآباء  وقناعات 
لبنائهم.  الأبناء  لتطلعات  مطابقة  انها  تطلعاتهم  هي  ما 
كذلك �ضعف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لل�ضباب ين�ضب اأحيانًا اىل 
ال�ضيا�ضية  واملمار�ضة  ال�ضيا�ضة  اإنطباعات الهل عن مفهوم 
العراقي  الد�ضتور  ان  ويالحظ  املا�ضي.  يف  جتاربهم  يف 

اجلديد يكر�ص مكانة الأ�ضرة ويكفل حقوق اأفرادها.
األسرة أساس المجتمع

المادة )29( الدستور العراقي الدائم 2005

الدينية  وقيمها  كيانها  على  الدولة  وحتافظ  املجتمع  اأ�ضا�ص  الأ�ضرة  اأوًل: 
والأخالقية والوطنية.

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وال�ضيخوخة، وترعى الن�صء وال�ضباب 
وتوفر لهم الظروف املنا�ضبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

وللوالدين  والتعليم  والرعاية  الرتبية  يف  والديهم  على  حق  لالأولد  ثانيًا: 

والعجز  العوز  حالت  يف  ول�ضيما  والرعاية،  الحرتام  يف  اأولدهم  على  حق 
وال�ضيخوخة.

الدولة  وتتخذ  كافة،  ب�ضورة  لالأطفال  القت�ضادي  ال�ضتغالل  ثالثًا: يحظر 
الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

ووظيفية  بنيوية  لتغريات  العراقية  الأ�ضرة  تعر�ضت  لقد 
عميقة، اإل اأن منظومات القيم التقليدية التي تر�ضم حدود 
التن�ضئة  م�ضمون  وحتدد  اأع�ضاءها  بني  ال�ضلطة  توزيع 
اجتماعية  وحدة  فهي  را�ضخة.  تزال  ل  فيها،  الجتماعية 
وهرميتها،  ال�ضلطة  متركز  حيث  من  )وذكورية(  اأبوية 
والعمر  اجلن�ص  اأ�ضا�ص  على  قائمًا  فيها  التمييز  يزال  ل 
نزوع  مع  ممتدة  اأنها  كما  ال�ضلطوية.  التن�ضئة  وحتكمها 
يكاد  ذاته55 يف منط  الوقت  والقبلية يف  نحوالنووية  وا�ضح 
الأبوية  )الأ�ضرة  الباحثني  بع�ص  اأ�ضماه  هجينًا  يكون  اأن 

امل�ضتحدثة(56. 
يبلغ  ن�ضبيًا.  كبرية  اأ�ضر  يف  عمومًا  العراقيون  يعي�ص 
متو�ضط عدد اأفراد الأ�ضرة حوايل 6.7 اأفراد، وهويرتفع يف 

الريف اإىل 7.8 اأفراد مقارنة بـ6.3 اأفراد يف احل�ضر57.
التفا�ضل  يكون  عمومًا(،  )والعربية  العراقية  الأ�ضرة  يف 
الذكر  واأن  الأكمل  هو  الأكرب  اأن  الأبناء حمكومًا مببداأ  بني 
وخال�ضة  الأ�ضرة(  رب  )هو  الأب  واأن  الأنثى،  على  مقدم 
اإدارة  �ضالحية  له  فاإنه  وبالتايل  رزقها  وم�ضدر  حكمتها 
الأبناء،  اختيارات  يف  التدخل  ذلك  يف  مبا  الأ�ضرة،  حياة 
ومواقفهم. نالحظ اأهمية دور الأب يف نتائج اإ�ضتطالع راأي 
اإتخاذ  يقع  اإذ   )5.1 2012 )�ضكل  ال�ضباب  اأو�ضاع وتطلعات 
الأب  عاتق  على   %41 بن�ضبة  الأ�ضرة  يف  املهمة  القرارات 
ومتثل  فقط؛   %6.2 بن�ضبة  القرار  تتخذ  الأم  بينما  وحده، 
الأ�ضر التي يت�ضارك فيه الأب والأم القرار ن�ضبة 14.7%، يف 

حني ي�ضارك اأفراد الأ�ضرة الآخرون يف 35.9% من الأ�ضر.

ُز  هل تُعزِّ
شبكات التواصل 
اإلجتماعي إندماج 
الشباب بمجتمٍع

يحمل ِقيَمُه 
وموروثاتِه 
االجتماعية ويواكب 
التطور العالمي؟ 
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شكل 5.1
آراء الشباب حول إتخاذ القرارات المهمة في األسرة

YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

إعتماد الشباب على أسرهم 
الأ�ضرية كموؤ�ض�ضة  والتن�ضئة  ال�ضباب  الأ�ضرة مهمة يف حياة 
ت�ضجع  العراقية  فالأ�ضرة  اإجتماعية.  وظيفة  ولها  مهمة 
التعليم،  جمانية  مع  اأبنائها،  تعليم  على  وتنفق  التعليم 
وت�ضجع الزواج. اإذ جتد ذلك واجبها الجتماعي والأخالقي 
والديني. فالتعليم والزواج هما و�ضيلتا الندماج. اأما العمل 
يقول  يعيلها!  اأ�ضرة  لديه  اأ�ضبح  متى  ال�ضاب  اإليه  ف�ضي�ضعى 
ابنك  ترغم  "ملاذا  ال�ضباب:  مع  حوار  جل�ضة  يف  الآباء  اأحد 
فيجيب:  لديه عمل؟؟  ولي�ص  الزواج  على  �ضنة(   22 )عمره 
رجاًل  اأ�ضبحت  فقد  اأولدي  جتاه  ر�ضالتي  اأكمل  اأن  اأريد 

كبرًي."
يف  نظرها  وجهة  من  الأ�ضرة  على  الأبناء  اإعتماد  ي�ضهم 
تعزيز اندماج ال�ضباب باملجتمع ويف حمايتهم. وتبدو عالقة 
م�ضح  نتائج  ح�ضب  ما  حد  اإىل  ايجابية  باأ�ضرهم  ال�ضباب 
ي�ضعدهم  ال�ضباب  من   %61 اأن  اإذ   2009 وال�ضباب  الفتوة 
اأن يكونوا مع العائلة و33% ي�ضعدهم اأن يكونوا مع اأ�ضدقاء. 
واإن عالقة ال�ضاب بالأب والأم والإخوة والأخوات جيدة. اإذ 
اأ�ضار حوايل 75% منهم اإىل انهم ل يعانون من م�ضكالت يف 
حميطهم العائلي، بينما اأعترب حوايل 13% منهم اأن امل�ضكلة 
6% منهم  اأن دخل الأ�ضرة غري كاف، واأن حوايل  تكمن يف 
اأعترب اأنَّ ال�ضبب يكمن يف اكتظاظ املنزل وازدحامه، وحوايل 
كما  العائلية58.  اخلالفات  هو  ال�ضبب  اأن  اعترب  منهم   %3
ت�ضري الن�ضبة املرتفعة لكون العالقة جيدة يف الريف مقارنة 
الريف  يف  العائلي  الرتابط  عمق  اإىل  احل�ضرية  باملناطق 

مقارنة باحل�ضر. 
تطراأ تعديلت على ت�زيع ال�شلطة داخل االأ�شرة حني 
العمل  فعائد  ال�الدين.  على  اعتماداً  اأقل  ال�شاب  ي�شبح 
فر�ضة  اأي�ضًا  ويوفر  املادي،  ال�ضتقالل  يحقق  اأن  ميكن 

اأف�ضل لإعادة توزيع ال�ضلطة داخل الأ�ضرة من خالل اإ�ضهام 
ال�ضباب يف نفقاتها وبذلك ي�ضبح العمل م�ضدر ثقة بالنف�ص 

وبناء ال�ضخ�ضية لل�ضباب.
ال�ضتقالل  اإىل  ال�ضباب  تطلع  بحقيقة  الإميان  ومع 
فهم  قادرين  غري  اإما  فاإنهم  اإليه،  الفطري  ونزوعهم 
ما  اأي�ضًا-  والع�ضرية  –بل  فالأ�ضرة  الأ�ضرة.  اإىل  بحاجة 
زالت من �ضرورات احلماية والو�ضاطة يف حل امل�ضكالت59، 
وي�ضبح  لأزمات متالحقة  املجتمع  يتعر�ص  وخ�ضو�ضًا حني 

فعل القانون �ضعيفًا.
الر�ضمية  الجتماعية  احلماية  نظم  اأو�ضعف  غياب  ويف 
اأجهزة  اأداء  الذي مييز  ال�ضعف  وب�ضبب  اأ�ضكالها،  مبختلف 
يف  مبا  ميدان،  من  اأكرث  يف  واملحلية  املركزية  احلكومات 
فاإن  للمواطنني،  احلماية  وتوفري  الأمن  على  احلفاظ  ذلك 
العالقات الأ�ضرية توفر مظلة اأمان لالأبناء ولالحفاد اأي�ضا 
ول عالقة باحلدود العمرية حتى بعد جتاوزهم �ضن الر�ضد 

18 �ضنة.
يف  حموريًا  دورًا  تلعب  الأ�ضرية  العالقات  منظومة  اأنَّ 
والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  �ضلوكه  وتطبع  بل  العراقي  املجتمع 
كبرية  الأ�ضرة  اأن  عن  ف�ضاًل  اخلا�ص،  بطابعها  والثقايف 
اأبنائها،  ب�ضاأن  القرارات احلا�ضمة  العديد من  احلجم ولها 
لذا فمن ال�ضعوبة على الفرد اأن يعي�ص مبكان م�ضتقاًل عن 
عائلته، لي�ص ب�ضبب التقاليد الجتماعية فح�ضب، بل ب�ضبب 
العتماد القت�ضادي واملعي�ضي على الأهل والإخوة والأقارب، 
�ضواء يف  الأ�ضرة كبري،  لل�ضباب على  املايل  اأي�ضًا. العتماد 
اإقليم كرد�ضتان اأوحمافظات العراق الخرى، اإذ بلغت ن�ضبة 
الذين يعتمدون كليًا  15-29 �ضنة(  العمرية  ال�ضباب )الفئة 

على الأ�ضرة يف تاأمني معي�ضتهم 65.3%. �ضكل 5.2.

كنت راضياً بإنفاق 
أسرتي علي، واآلن 

أشعر بأنني أصبحت 
عالة على األسرة. لقد 
تخرجت من الجامعة 
ولم أجد عمالً مناسباً، 

وما زال أخي الكبير 
يوفر لي مصروفي 

اليومي وهذا يجعلني 
خاضعاً له.

“خريج جامعي لم 
يحصل على فرصة 

عمل”.
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شكل 5.2
مدى إعتماد الشباب مالياً على األسرة

YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

ويعيل  نف�ضه  فهويعيل  الأ�ضرة  على  يعتمد  ل  من  لكن 
ما  ين�ضب   ،2009 وال�ضباب  الفتوة  م�ضح  يف  اأي�ضًا.  اأ�ضرته 
اأ�ضرهم  اأحوال  �ضعف  اىل  عملهم  ال�ضباب  ن�ضف  يقارب 
نفقات  لتغطية  اأو   %8.5 املعيل  اأوب�ضبب فقدان  القت�ضادية 
الدرا�ضة  يف  ف�ضلهم  ب�ضبب   %17 وهناك   %21.6 �ضخ�ضية 
بعائد  الت�ضرف  كيفية  اىل  وبالنظر  الدرا�ضة.  اأولإكمالهم 
وهناك  لأنف�ضهم  به  يت�ضرفون  منهم   %17.3 جند  العمل 
49.6% ي�ضهمون بجزء من نفقات الأ�ضرة مبعنى اأن حوايل 
67% من الذين عملوا حقق لهم عائد العمل ا�ضتقالًل ماديًا 
وحررهم من التكال على الأ�ضرة60. اإن اأ�ضباب مثل تغطية 
متطلبات  تعك�ص  لال�ضتقالل  واحلاجة  ال�ضخ�ضية  النفقات 
الدور ال�ضبابي ومن اأهم موؤ�ضراته العمل ويبدو اأن اأداء هذا 
عن  ا�ضتقاللهم  اأن  يعني  ما  ال�ضباب  حياة  يف  يتاأخر  الدور 
اإذ يحقق ال�ضتقالل  العمل  الأ�ضرة يظل موؤجاًل. لكن عائد 
ال�ضلطة  توزيع  اأف�ضل لإعادة  يوفر فر�ضة  اأي�ضًا  فاإنه  املادي 

داخل الأ�ضرة من خالل اإ�ضهام ال�ضباب يف نفقاتها.

الزواج وبناء أسرة جديدة: بداية الطريق 
لالندماج االجتماعي

الزواج  ي�ضجع  العراقي  املجتمع  يف  الإجتماعي  الن�ضق  اإن 
منظومة  يف  العليا  القيمة  هي  الأ�ضرة  لأن  الأ�ضرة،  وتكوين 
امل�ضتندة  والدولة  واملجتمع  الفرد  ل�ضلوك  احلاكمة  القيم 

ب�ضكل خا�ص اإىل الدين والأعراف والتقاليد. 
جمموع  من   %61.8 العراق  يف  املتزوجني  ن�ضبة  بلغت 

ال�ضكان يف عمر 15 �ضنة فاأكرث عام او2011، واإنَّ ن�ضبة %62 
من الن�ضاء يف �ضن الإجناب قد �ضبق لهن الزواج، وهي ن�ضبة 
مرتفعة مقارنة مبثيالتها يف معظم املجتمعات العربية، واأن 

اقل من ن�ضف الذكور بقليل مل ي�ضبق لهم الزواج61. 
يف  امل�ضجل  الزواج  معدلت  انخفا�ص  يالحظ  ذلك،  مع 
الأعلى(  الق�ضاء  جمل�ص  اإح�ضائية  )ح�ضب  بلغ  اإذ  العراق 
230470 حالة عام 2011 بعد اأن كانت 262554 حالة عام 
2004 وبن�ضبة اإنخفا�ص بلغت 12.2%. اأما معدلت الطالق 
 2004 عام  حالة   28690 من  عالية  وبوتائر  اإرتفعت  فقد 
اإىل 59515 حالة عام 2011 وبن�ضبة زيادة جتاوزت %100 
خالل املدة اأعاله. وهذا الرتفاع ناجم عن تفاقم كثري من 
عديدة  واإقت�ضادية  اإجتماعية  اأ�ضباب  تت�ضدرها  امل�ضكالت 
الزوجة،  �ضد  العنف  مبكر،  �ضن  يف  الزواج  بينها  من  كان 
وغريها وهو موؤ�ضر واإن ل يخت�ص بن�ضبة الطالق بني ال�ضباب 
وحدهم، فاإنه يعك�ص التدهور يف نوعية احلياة الجتماعية، 
والتعقيدات التي تواجهها العالقات الأ�ضرية وق�ضور و�ضائل 
اأم جلهة  الزواج،  التح�ضري قبل  التعامل معها، �ضواء جلهة 

حل النزاعات العائلية بعده. 
عن  يك�ضف  اإذ  التحليل  هذا  الأخري  امل�ضح  نتائج  وتعزز 
ففي  لل�ضباب.  الزواجية  احلالة  يف  للنظر  ملفتة  ظاهرة 
 %20 ال�ضباب  من  املتزوجني  ن�ضبة  فيه  ت�ضكل  الذي  الوقت 
ن�ضبة  ترتفع  املتزوجني  جمموع  من  ال�ضابات  من  و%33 
من  و%37  املطلقني  جمموع  من   %42 اإىل  منهم  املطلقني 

جمموع املطلقات.

ال�ضاباتال�ضباباحلالة الزواجية لل�ضباب 29-15
32.7%20.6%املتزوجني % من جمموع املتزوجني

37.1%42%املطلقـــني % من جمموع املطلقني

3.6%8.8%الأرامــــــل % من جمموع الأرامل 

IPMM-2013 امل�ضدر: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات

عائلة  من  اأفراد   9 فيها  قتل  حادثة  ال�ضباب  اأحد  يذكر 
حالت  ح�ضول  وكذلك  تليفزيوين،  م�ضل�ضل  ب�ضبب  واحدة 
طالق ب�ضبب م�ضل�ضل اآخر، وكرثت امل�ضاكل بني الأزواج وبني 

الآباء والأبناء ب�ضبب ارتفاع ن�ضبة م�ضاهدة هذه امل�ضل�ضالت. 
وهذا التف�ضري واإن كان تب�ضيطيًا لأنه يغفل العوامل احلقيقية 
انه معرب  اإل  الكامنة وراء امل�ضكالت الأ�ضرية والجتماعية، 
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جدا يف الوقت نف�ضه، ويك�ضف عن ه�ضا�ضة الروابط و�ضعف 
اإذ  الزوجني،  بني  والعالقات  الأ�ضرة  وتكوين  الزواج  اأ�ض�ص 
غالبًا ما تكون مرتبة من الأهل، ول تقوم على معرفة وتفاهم 
حقيقي بني الزوجني، مما يعر�ضها لالهتزاز ب�ضبب م�ضل�ضل 

تلفزيوين. 
الزواج ق�ضية اأ�ضرية واجتماعية ولي�ضت �ضخ�ضية، فزواج 
ما  وغالبًا  الأ�ضرة،  وواجبات  تطلعات  اأولويات  من  الأبناء 
ال�ضباب  فالزواج ي�ضون  ا�ضتطاعت  اإن  لهم متطلباته  تكفل 
الزواج  ولن  حمرمة(،  خارجه  العالقات  )لن  اخلطاأ  من 
هو اإعالن عن اندماج ال�ضباب و�ضمان لمتداد الأ�ضرة عرب 
الأجيال. وهذا الن�ضق - مع بع�ص التفاوت - هو من �ضمات 
الفرد/ ل   - اجلماعة  حيث  الأبوية،  التقليدية  املجتمعات 

املواطن - هي القيمة املحورية يف الثقافة ال�ضائدة. 
اأولويات  بني  من  الزواج  يكون  اأن  غرابة  فال  وعليه 
ال�ضباب، والعجز عن تكوين اأ�ضرة من بني العوامل املحبطة 

الناق�ص.  الجتماعي  الندماج  مظاهر  من  ومظهرًا  لهم 
املرتتبة  بامل�ضوؤوليات  عاٍل  اإدراك  على  ال�ضباب  اإن  ويبدو 
اإكمال  بعد  اأولويات تطلعاتهم  ترتيبه يف  فياأتي  الزواج  على 
تظهر  كما  م�ضكن،  و�ضراء  عمل  على  واحل�ضول  الدرا�ضة 
نتائج ا�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012. جدول 

18 نتائج اإ�ضتطالع راأي ال�ضباب.
وت�ضكل تكاليف الزواج عقبة اأمام ال�ضباب لأن متطلبات 
واإيجار  والذهب  املهر  منها  كثرية،  اأي�ضًا  والبنت  الأ�ضرة 
�ضتة  كمتو�ضط  تبلغ  والتي  الزفاف  وحفل  والثاث  امل�ضكن 
اأمريكي وتختلف هذه املتطلبات ح�ضب امل�ضتوى  اآلف دولر 
ان  فاملعروف  ال�ضائدة  والأعراف  والعادات  الجتماعي 
متطلبات الأ�ضرة يف اإقليم كرد�ضتان من الذهب واملهر تفوق 

املناطق الأخرى يف العراق.

صوت الشباب
2 الزواج أزمة كبيرة في حياتنا )شباب دهوك(

حلقة  يف  امل�ضاركون  ال�ضباب  اأثاره  الذي  الأول  املو�ضوع  هي  الزواج  اأزمة 
النقا�ص يف حمافظة دهوك يف اإقليمكرد�ضتان »نحن جميعا نرغب يف الزواج، 
ولكن دون ذلك ال�ضعوبات املالية. متطلبات الزواج من ذهب وم�ضاريف حفلة 
الزواج والطلبات الأخرى، ت�ضكل عبئا ل ن�ضتطيع حتمله«، قال احدهم. واأردف 
"ال�ضبب يف ذلك هم الفتيات ان�ضفهن، فهي واأهلها يتم�ضكون بالعادات  اآخر: 
مما  اأكرث  للزواج  امل�ضاحبة  املظاهر  على  كبرية  اأهمية  ويعلقون  والتقاليد، 

ي�ضتحق الأمر". 
تقول  املوقف،  هذا  عن  بقوة  النقا�ص  حلقة  يف  امل�ضاركات  الفتيات  تدافع 
للفتاة هو �ضيء يعك�ص  الزوج  املقدم من  املال  الذهب وكرثة  "كمية  اإحداهن: 
مكانتها ومكانة اأ�ضرتها يف املجتمع ب�ضكل عام وبني اأ�ضدقائها ومعارفها ب�ضكل 
الفتاة. فهي  الذهب املطلوبة تعد مبثابة �ضمان مل�ضتقبل  اأن كمية  خا�ص. كما 
يف  الزوجة  تبيع  حيث  م�ضتقبال  لالأ�ضرة  منزل  اأو�ضراء  بناء  اأمكانية  حتدد 
الغالب ذهبها لهذا الغر�ص". ل يتعلق الأمر بقناعات ال�ضبان اأوال�ضابات اإذن، 
بل حتت تاأثري عادات �ضائدة، ولي�ص هناك اي تاأكيد اإنها تقاليد قدمية حقا، 
اأم اإنها مزيج من تقاليد اأعيد اإنتاجها يف ظل �ضيادة ثقافة ال�ضتهالك يف ظل 

اأو�ضاع غري م�ضتقرة و�ضعوبات اقت�ضادية متزايدة. 
الأمر  يتعلق  عندما  الزوج  اختيار  يف  مبا�ضرة  يتدخلون  والأقارب  "الأهل 
بزواج الفتاة، وغالبًا ما جترب الواحدة منا على الزواج من �ضخ�ص مل تخرته 
باإرادتها"، تقول م�ضاركة. وي�ضتدرك �ضاب م�ضارك، "ولكن بات هناك اهتمام 
اكرب هذه الأيام براأي الفتاة". ومل يبدو ذلك مقنعا بالن�ضبة للفتيات امل�ضاركات 

ولبع�ص ال�ضبان ابي�ضا. 
تبدو  ل  الفتيات  حرية  نحو  النظر  وجهات  املجموعتني،  بني  �ضجال  بداأ 
مت�ضابهة. حتدت اإحدى ال�ضابات �ضبان املجموعة ب�ضوؤالها: "هل تقبل اأن تكون 
"اأن  اعتربوا  بذلك،  قابال  بدا  ال�ضباب  بع�ص  �ضاب؟".  مع  على عالقة  اآختك 
بينهم متكنهم  املتبادلة يف ما  والثقة  والأخوات،  الإخوة  التامة بني  ال�ضراحة 

رف�ضوا  فقد  الآخر  البع�ص  اأما  طبيعيا«.  اأمرا  باعتباره  الأمر،  هذا  تقبل  من 
وان  الآ�ضرة.  يف  حا�ضم  ودورها  ذلك،  متنع  والتقاليد  الو�ضع،:"العادات  هذا 
هذا املو�ضوع غري قابل للنقا�ص". واقفل النقا�ص يف هذه النقطة الع�ضية على 

احلوار والتفاهم والت�ضويات بالن�ضبة اإىل كثريين. 
الآونة  يف  دهوك  يف  املتزايدة  النتحار  حالت  ق�ضية  ال�ضباب  اأحد  اأثار 
الأخرية. ومت ا�ضتعرا�ص بع�ص الأرقام حول هذا املو�ضوع. وعندما مت ال�ضتف�ضار 
من  اجلواب  اأتى  الفتيات،  بني  الن�ضبة  هذه  ارتفاع  �ضبب  عن  امل�ضاركني  من 
للمجتمع  ال�ضريع  والنفتاح  جهة،  من  الرتبية  واأ�ضاليب  "الأهل  اأن  امل�ضاركني 
اأمام مظاهر الع�ضرنة بفعل دخول و�ضائل الت�ضالت، هما امل�ضوؤولن". وروت 
اإحدى امل�ضاركات ق�ضة عن فتاة عرفتها وتركت اأثرا عميقا يف نف�ضها: "قامت 
فرا�ص  على  وهي  واعرتفت  نف�ضها.  بحرق  عمرها  من  ع�ضرة  الثانية  يف  فتاة 
املوت باأن م�ضكلة حدثت بينها وبني عائلتها جعلتها حترق نف�ضها ظنا منها اأن 
ذلك �ضوف يجعلهم يتعاطفون معها. وقالت اأي�ضا اأنها ل تريد ان متوت الآن، 
ومل تكن تتوقع اأن الأمر �ضيكون خطريا لهذا احلد". اإىل هذه الدرجة ميكن اأن 

ي�ضل الياأ�ص عندما تنعدم و�ضائل التوا�ضل داخل الأ�ضرة. 
خل�ص امل�ضاركون الآثار الأكرث اأهمية ذات ال�ضلة بعالقة ال�ضباب باأهلهم يف 
اأ�ضرة تتقل�ص فيها م�ضاحات احلوار والتوا�ضل بني اأفرادها على النحو التايل: 
النف�ضي  الو�ضع  على  لذلك  ال�ضيئ  والنعكا�ص  والتهمي�ص  بالغنب  الإح�ضا�ص 
الأميان،  و�ضعف  بالنف�ص،  الثقة  �ضعف  خا�ص.  ب�ضكل  الفتاة  وعلى  لل�ضباب 

وانعدام الأمل.
اإهمال رعاية ال�ضباب يف مرحلة املراهقة من قبل الوالدين، كبت امل�ضاعر 
وو�ضائل  الأ�ضدقاء  مع  ال�ضباب  انغما�ص  اإىل  يوؤدي  املعادية  البيئة  من  خوفا 
الت�ضال اللكرتونية اليوم تتيح النفتاح اأمام عوامل تقود ال�ضباب اإىل ال�ضياع.
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هل تحد األسرة من خيارات الشباب؟
املتعلقة  القرارات  اإتخاذ  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  الأ�ضرة  اإنَّ 
واأن  لل�ضابة،  دائمًا  يتاح  لل�ضاب ل  يتاح  اأن ما  باأبنائها، كما 

�ضغوط الأ�ضرة يف الريف اأ�ضد منها يف احل�ضر.
ومع الت�ضليم ب�ضيادة الأ�ضرة الأبوية يف املجتمع العراقي، 
ال�ضباب  وتطلعات  اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  م�ضح  نتائج  بينت 
ال�ضباب(،  راأي  اإ�ضتطالع  نتائج   11 جدول  )ينظر   2012

هام�ضًا من احلرية وامل�ضاركة يف م�ضاألتي الدرا�ضة والزواج، 
ل�ضيما بالن�ضبة لل�ضباب يف املدن. وبح�ضب هذه النتائج، تبلغ 
الذكور  بني  اختيار اجلامعة  باحلرية يف  يتمتعون  ن�ضبة من 
الفرق  يت�ضع  كذلك   %67.1 الإناث  من  اأعلى  وهي   %71.0
يف حرية الختيار يف الزواج حيث يبلغ للذكور 93.3% بينما 
لالإناث 75.7%. اأما يف الأرياف فالزواج وظيفة اإجتماعية ل 

ميكن لل�ضباب �ضوى الر�ضوخ لها. 

صوت الشباب
3 بعت الجاموس ألتزوج إرضاءاً ألبي )قرية أبوخصاف / أهوار ميسان(

جمموعة ال�ضباب الذين التقيناهم يف رحلتنا اإىل قرية اأبوخ�ضاف الواقعة 
باأنهم  �ضوؤالنا  على  اأجابوا  مي�ضان  حمافظة  يف  احلويزة  هور  اأطراف  على 
بالن�ضبة  ذلك  من  واقل  للذكور  �ضنة   22-18 بني  يرتاوح  عمر  يف  يتزوجون 
لالإناث: »اأهلنا اعتادوا على تزويج اأبنائهم يف �ضن مبكرة رغبة منهم يف روؤية 
اأحفادهم وا�ضتقرار اأبنائهم من خالل تكوين اأ�ضرة. وعمومًا نتزوج اأقاربنا 
اأ�ضرته واأ�ضرة ابنه املتزوج حديثًا ب�ضبب  �ضمن القرية نف�ضها. والوالد يعيل 

البطالة التي نعاين منها يف القرية«. 
تاأمني  وظيفة  له  والزواج  اإذن،  القرية  يف  اجلماعة  حياة  دورة  اإنها 
اأو  م�ضتعدين  يكونوا  لومل  الأبناء حتى  تزويج  لالأهل من خالل  ال�ضتمرارية 

ال�ضتقرار  �ضروط  من  �ضرطا  كثرية،  اأحيانا  املبكر  الزواج  ويكون  راغبني. 
ال�ضبان  احد  لنا  روى  وعالقاته.  القرية  جمتمع  اإنتاج  واإعادة  وال�ضتمرار 
واأعتا�ص  اأربيه  كنت  الذي  اجلامو�ص  بيع  اإىل  »ا�ضطررت  ق�ضته:  امل�ضاركني 
من بيع حليبه، لكي اأوفر املال الكايف للزواج اإر�ضاء لأبي. واأنا الآن بال موارد. 
لتوفري  ال�ضواب  اإىل اخلروج عن جادة  والبطالة  العوز  يدفعني  اأن  واأخ�ضى 
لقمة العي�ص«. �ضاألنا: ولكن ملاذا وافقت على ذلك؟. اأجاب: »هذا هو العرف 
والتقاليد عندنا. ول ميكننا رف�ص طلب الأهل عندما يطلبون اأي �ضيء، حتى 

الزواج، رغم اإننا ل�ضنا م�ضتعدين لذلك، ل نف�ضيا ول ماديا«.

صراع األجيال واإلقصاء االجتماعي 
مكبوتة  الأجيال  بني  الأزمة  ومظاهر  موؤ�ضرات  معظم  تظل 
اأوخفية، وتتخذ �ضكل �ضراع غري معلن يختلف حدة يف الريف 
اأ�ضرة  اأوبني  اأخرى،  اجتماعية  فئة  وبني  احل�ضر،  يف  عنه 
املعرفة  وم�ضادر  التعليم  مثل  مبتغريات  متاأثرًا  واأخرى، 
اجلديدة واملحيط الجتماعي. اأن كبار الأ�ضرة يتم�ضكون مبا 
يعتربونه حقوقهم الجتماعية التقليدية كما تت�ضوره الثقافة 
ت�ضتقي �ضرعيتها من م�ضادر عدة،  والتي  ال�ضائدة،  الأبوية 
منها: الدين والن�ضب وقيم الرب والرتاحم، والرثوة والنفوذ 

املوروث، اأوالقوة. 
جتاه  نظر  وجهة  احلوار  جل�ضات  من  ال�ضباب  ي�ضتخل�ص 
الأجيال ظاهرة موجودة يف  الكبار ان �ضراع  عالقاتهم مع 
فهناك  ال�ضباب،  وجيل  بال�ضن  الكبار  جيل  املجتمعات،  كل 
جيل  اإىل  ال�ضن  كبار  قبل  من  ترتك  منجزة  غري  مهمات 
)القدرة  مثل  التمكني  مقومات  توفري  مناخ من  ال�ضباب يف 
املدنية،  واحلريات  ال�ضيا�ضية،  واحلريات  التعبري،  على 
عالية  وثقة  ايجابية  نف�ضية  اجتاهات  وهناك  وامل�ضاءلة(، 
املهام  لتلك  اأدائهم  باجتاه  نحوال�ضباب  الكبار  لدن  من 
ال  الأداء،  هذا  م�ضتلزمات  توفري  وعرب  وجه  اأح�ضن  على 
العراقي  املجتمع  ومنها  النامية  املجتمعات  ان  يرون  اإنهم 
ل�ضيما  الكبار  ل�ضالح  الأجيال  بني  ال�ضراع  فيها  يكر�ص 
ف�ضال  الرفيعة،  الجتماعية  واملواقع  القرار  اأ�ضحاب 
ال�ضباب  اإزاء  القدمي  اجليل  من  �ضلبية  توقعات  وجود  عن 
ينبغي،  كما  املجتمع  يف  اأدوارهم  اأداء  يف  اإمكانياتهم  واإزاء 
اآخرا  اوعامال  اأخر  وجها  الأجيال  �ضراع  يعدون  وبالتايل 
اإزاء  فعل  وكرد  لل�ضباب  الجتماعي  الإق�ضاء  عوامل  من 

التحدي  روح  تزداد  رمبا  والإق�ضاء  الرف�ص  من  النوع  هذا 
والن�ضالخ عن  والرف�ص  التمرد  نحو  والنزعة  ال�ضباب  لدى 
يف  الهوة  وتت�ضع  ال�ضائدة،  الجتماعية  القيم  وعن  املا�ضي 
�ضطرين  اإىل  لتنق�ضم  العراقي  للمجتمع  الجتماعية  احلياة 
واأ�ضاليب  والذهنية  التفكري  طرق  من  متاما  متغايرين 
مواجهة امل�ضكالت، كل ذلك بحكم عامل العمر، ف�ضال عن 
الهيمنة الجتماعية التي ميتلكها كبار ال�ضن بحكم العادات 
والتقاليد والتي من �ضاأنها اإق�ضاء ال�ضباب واإبعادهم من اأداء 
جمالت  من  جمال  اأكرث  يف  املطلوبة  الجتماعية  اأدوارهم 
احلياة، حيث فر�ص الطاعة وامل�ضايرة عليهم وتعزيز حالة 
من العتمادية النف�ضية والجتماعية وبالتايل اإ�ضعاف روح 

املبادرة وال�ضتقاللية لديهم. 

التمييز والعنف ضد الشابات

يف  احت�ضابه  مت  الذي  اجلن�ضني،  بني  الفوارق  دليل  يعك�ص 
املتحققة  الجنازات  يف  وا�ضحا  ق�ضورا  الثاين،  الف�ضل 
عدا  والتعليم،  الدخل  الب�ضرية  التنمية  اأبعاد  يف  للمراأة 
حالت  عن  بذلك  ويعرب  التمكني.  موؤ�ضرات  ويف  ال�ضحة، 

الق�ضاء التي تتعر�ص لها يف جمالت التعليم والعمل. 
الجتماعية  ال�ضيا�ضات  ا�ضتجابة  عدم  كانت  واذا 
اأمر  وهو  ذلك،  تف�ضر  الجتماعي  النوع  لبعد  والتنموبة 
البعد  فاإن  التنموية،  التدخالت  خالل  من  للمعاجلة  قابل 
يف�ضر  الب�ضرية،  التنمية  اأدلة  عنه  لتك�ضف  الذي  الثقايف 
ويف  كبري،  حد  اىل  لل�ضابات  والتهمي�ص  الق�ضاء  مظاهر 
مواقع اجتماعية خمتلفة بحكم التقاليد والعراف القدمية 
والتف�ضري اخلاطيء للدين والجتاهات ال�ضلبية نحو البنت. 
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ومازالت املراأة عموما، تتمتع بفر�ص عمل اقل ون�ضيب اقل 
من احلرية يف الختيار والقرار مقارنة بالرجل. 

والتي تربر جميعها الفوارق يف الرتبية والرعاية من قبل 
الأ�ضرة واملجتمع والدولة ول�ضالح الذكور. 

تنشئة أسرية تمييزية
اإن كثريًا من جذور الإق�ضاء تنمو داخل الأ�ضرة ومن ثم تعزز 

ظواهر تهمي�ص ال�ضابات يف املجتمع.
تت�ضح موؤ�ضرات الإق�ضاء الجتماعي لل�ضابة منذ بواكري 
عمرها. فهي - عند الولدة - غري مرحب بها كما الذكر. 
تن�ضئتها  مراحل  مع  فاأكرث  اأكرث  التمييز  مظاهر  وتت�ضح 
م�ضمون  مقدمتها  يف  لعل  عديدة  مبتغريات  ذلك  ويرتبط 
الأب،  بيت  يف  �ضواء  تقليدية  ملنزلت  الجتماعي  اإعدادهن 
اإجبارهن على ترك  اأو يف بيت الزوجية لحقًا. ومنها مثاًل 

الدرا�ضة وتزويجهن يف عمر مبكر وعزلهن اجتماعيًا.

اأحد  باأن  �ضنة،   24-10 بعمر  الفتيات  من   %37 ت�ضري 
الرتبية  يف  والبنات  الأولد  بني  يفرق  الأقل  على  الوالدين 
اإن  والأرجح  اأحيانًا.62  اأو  دائمة  ب�ضفة  اأما  المتيازات  اأو 
الن�ضبة يف الواقع اأعلى من ذلك، رمبا ب�ضبب احلر�ص على 
وغريها  الآخرين،  اأمام  الأ�ضرة  دواخل  عن  الإف�ضاح  عدم 
من العوامل املرتبطة بثقافة التحفظ يف التعبري التي تالحظ 

على ال�ضابات يف املقابالت وامل�ضوح امليدانية.
�ضلوك  بني  كبري  فالتفاوت  املحافظات،  م�ضتوى  على  اأما 
ال�ضر جتاه التمييز �ضد الناث واملفارقة اإن هناك ارتباطًا 
ملحوظًا مب�ضتوى دليل التنمية الب�ضرية. فال�ضليمانية تتمتع 
باأعلى م�ضتوى يف دليل التنمية الب�ضرية، اأما الب�ضرة، فهي 
من بني املحافظات الأدنى يف الرتتيب. )ينظر جدول 5.1( 
الذي  الوالدين  تعليم  الرتباط مب�ضتوى  تف�ضري هذا  وميكن 

يت�ضمنه دليل التنمية الب�ضرية.

جدول 5.1
آراء الفتيات 10-14 سنة حول المساواة بينهن وبين أشقائهن الذكور

العراق املحافظة الأعلى ن�ضبة ال�ضليمانية املحافظة الأقل ن�ضبة الب�ضرة املوؤ�ضر
49,3 80,9 31,4 يرين اإنهن مت�ضاويات مع اأ�ضقائهن

 I-WISH 2011 امل�ضدر: امل�ضح املتكامل لالأو�ضاع الإجتماعية وال�ضحية للمراأة العراقية

ول تقت�ضر ممار�ضة التمييز على الوالدين، ففي مرحلة 
ال�ضتقالل  من  اأعلى  درجة  اإىل  النتقال  يتم  تقدمًا،  اأكرث 
)وخارج  اأ�ضرية  اأدوار  اإعطاء  ترجيح  مع  لل�ضباب،  الذاتي 
تتعلق  اأدوار  ذلك  يف  مبا  الذكور  لل�ضبان  الأ�ضرة(  نطاق 
مبمار�ضة �ضكل من اأ�ضكال الرقابة وال�ضلطة على �ضقيقاتهن 
اإذا  )خ�ضو�ضًا  العمل  يف  اكرب  اأدوارًا  اإعطائهم  او  البنات، 
كان العمل مملوكًا من الأ�ضرة(. ورمبا يبداأ بع�ضهم بالتحول 
اإىل جزء من �ضلطة الأب داخل الأ�ضرة وخارجها. فيمار�ص 

ذات ال�ضلطة وال�ضلوك التمييزي.
اإن �ضغوط الأ�ضرة على الذكور اأخف بكثري عن تلك التي 
متار�ص �ضد الإناث فالأ�ضرة متنح الفر�ص لل�ضاب يف املجال 
العام للمجتمع اأكرث بكثري من ال�ضابة )امل�ضاركة يف الأندية 
والرتفيهية،  ال�ضيا�ضية  والأن�ضطة  والريا�ضية  الجتماعية 
معرفته  م�ضادر  من  يزيد  ما  وغريها(  النرتنت..  مقاهي 
وينمي قابلياته اجل�ضمية والنف�ضية وبالتايل يعزز ت�ضوراته 
القرارات  اإتخاذ  قدرته على  ويزيد من  ذاته  اليجابية عن 
فر�ص  فاإن  لذا  الأ�ضرة.  �ضغوط  عن  مبعزل  ال�ضخ�ضية 
اأف�ضل  الأ�ضرة  داخل  الت�ضلط  م�ضادر  مواجهة  يف  ال�ضباب 
من ال�ضابات خ�ضو�ضًا اإذا حققوا قدرًا من ال�ضتقالل املايل 
لالإناث  املايل  العتماد  ن�ضبة  فاإن  الغالب  ويف  الأ�ضرة.  عن 

على الأ�ضرة اأكرب. )ينظر �ضكل 5.2(. 

العنف األسري مصدر إلقصاء الشابات 
من  خمتلفة  لأ�ضكال  ال�ضابات  تتعر�ص  العراقية  الأ�ضرة  يف 
اأو  ال�ضلوك  "ل�ضبط  �ضروريًا  اإجراءًا  بكونها  تف�ضر  العنف 

هذا  والن�ضاء  ال�ضابات  من  هامة  ن�ضبة  وت�ضارك  تقوميه". 
ل  الذكورية  الثقافة  اإن  اإذ  املوجه �ضدهن،  الذكوري  الفهم 
تقت�ضر على الذكور وحدهم، كما هو معروف. وقد اأظهرت 
الن�ضاء  من  عينة  من   %58 باأن   )I-WISH( امل�ضح  نتائج 
اأن  يف  احلق  لأزواجهن  باأن  ي�ضعرن  �ضنة   )49-15( بعمر 
من  واحد  ل�ضبب  متكررة  مرات  اأو  واحدة  مرة  ي�ضربوهن 
اأن  الن�ضاء  من  فقط   %38.6 وتعتقد  اأ�ضباب63.  جمموعة 
 %55.1 تعتقد  كما  احلقوق.  يف  مت�ضاويان  والرجل  املراأة 
باتخاذ  يتعلق  الرجل يف ما  اأن هناك متييزًا ل�ضالح  منهن 
باحل�ضول  يتعلق  فيما  و%59.4  الأ�ضرة  داخل  القرارات 
باأو�ضاع  وقبولها  الفتاة  ر�ضوخ  اأن  على  امللكية64.  على 
متدنية باملقارنة مع ذكور الأ�ضرة قد يكون نوعًا من الآليات 
الدفاعية عن الذات جتنبًا لأ�ضكال قا�ضية من العنف والعزل

اإىل  ال�ضباب  فريق  مع  التقرير  اإعداد  فريق  رحلة  يف 
الأ�ضر يف  التقينا عددًا من  العراق  مي�ضان جنوب  حمافظة 
اإلينا  باحلديث  للبنات  ي�ضمح  مل  الهور،  اأطراف  على  قرية 
الأمهات  جميع  اإن  اإل  الن�ضاء،  من  الفريق  اأع�ضاء  اإىل  اأو 
احلا�ضرات يف اللقاء اتفقن على اإن تقاليد الع�ضرية تق�ضي 

بتزويج البنات يف عمر 14 �ضنة واأحيانا اأ�ضغر. 
الراأي  ذلك  نوؤيد  "نحن  بحما�ص:  الأمهات  اإحدى  تقول 
فيه  الذي �ضاعت  الزمن  الأذى يف هذا  خلوفنا عليهن من 
كانت  اأذا  زواج  بدون  �ضيفعلن  ماذا  ثم  والأخالق،  الأمانة 
الوحيدة يف املنطقة، خمتلطة والآباء ل  املدر�ضة البتدائية 
اخلام�ص  ال�ضف  بعد  الدرا�ضة  يف  با�ضتمرارهن  ي�ضمحون 
اأي عمر 11 �ضنة، واأي�ضا ل توجد متو�ضطة للبنات قريبة كي 

عرفت المادة األولى 
من مسودة قانون 

الحماية من العنف 
األسري في العراق

))العنف األسري بأنه 
أي شكل من أشكال 
اإلساءة الجسدية أو 
الجنسية أو النفسية 
أو االقتصادية ترتكب 
أويهدد بارتكابها من 
احد أفراد األسرة ضد 

اآلخر بما لهم من 
سلطة أو والية أو 

مسؤولية في صعيد 
الحياة الخاصة أو 

خارجها((
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�ضنة   39 وعمري  اأمها  اأنا  كنت  واإذا  ذلك،  بعد  فيها  تلتحق 
واأقراأ واأكتب ومل اأجد عماًل حتى الآن فما هي اجلدوى من 
ويف  اأي�ضا  واأح�ضن....." تقول  اأ�ضرت  الزواج  اإذن؟  املدر�ضة 
اأ�ضى وا�ضح "اإن ابنتها ذكية جدًا وكانت الأوىل على املدر�ضة 

حينما اأجربها والدها على اجللو�ص يف البيت".
اذ  امل�ضاألة،  هذه  يعون  اجلن�ضني  من  ال�ضباب  اإن  ويبدو 
اأثناء  البحث  فريق  نظمها  التي  النقا�ص  حلقات  يف  اأ�ضاروا 
للفتاة  تروي�ص  ثقافة  هناك  اإن  اإىل  التقرير،  لهذا  الإعداد 
جتعلها قابلة لالأدوار الثانوية، ف�ضال عن تقبل اأ�ضكال العنف 

ي�ضطهدها  فيه عمن  تدافع  الذي  اإىل احلد  عليها  امل�ضلطة 
من  عالية  ن�ضبة  اإن  عن  ف�ضاًل  حقوقها.  عن  فيها  وتتنازل 
للعنف  قابلة  يجعلها  مما  حقوقها،  تعي  ل  الن�ضاء  ال�ضابات 
اأ�ضكال  جميع  اإن  احتجاج.  اأي  دون  �ضدها  ميار�ص  الذي 
�ضعيد  على  اإنتاجها  ويعاد  ثقافيا  تغذى  املجتمع  يف  العنف 

احلياة اليومية.
من  ي�ضكوال�ضباب  العراق  و�ضط  بابل  حمافظة  يف 
ممار�ضات العنف الأ�ضري، ويتحاورون مع فريق ال�ضباب يف 

بع�ص مظاهره يف احلالة 4 اأدناه.
صوت الشباب

4 العنف األسري يقمع حرية الشباب )بابل(

افتتحنا جل�ضة احلوار مع �ضباب حمافظة بابل بتبيان الهدف من عقدها 
وهو »اأهمية دور ال�ضباب من كال اجلن�ضني يف املجتمع، وكيفية تنمية الطاقات 
اإىل  امل�ضاركني  احد  بادر  ممكن.  وجه  اأف�ضل  على  ل�ضتثمارها  لديهم  التي 
املجال  وف�ضح  ال�ضباب  طاقات  تنمية  عن  امل�ضوؤولة  هي  احلكومة  "ان  القول 
اأداروا  ال�ضباب الآخرين  اإل ان  امل�ضتقبل".  بناء  لياأخذوا دورهم يف  اأمامهم 
احلديث نحوامل�ضاكل التي يواجهونها، ويبدوان الكثري من تلك امل�ضاكل ترتبط 
ال�ضتف�ضار  مت  فحني  طاقاتهم.  تنمية  يعيق  الذي  الأ�ضري  بالعنف  جذورها 
منهم عن اأهم الأ�ضباب التي توؤدي اإىل عدم التوافق بني الأهل والأبناء، وما 
العنف  اإن  اأكدوا  واإلم عليهم،  توؤثر فيه العالقة مابني الأب  هو املدى الذي 
الآباء  واأحيانا اجلفاء بني  الفجوة  وراء  ال�ضباب هوال�ضبب  له  يتعر�ص  الذي 

والأبناء، ويرون ان اأ�ضبابه هي:
• ات�ضاع الفجوة بينهم وبني الكبار ب�ضبب التطور الهائل لو�ضائل الت�ضال 	

والتوا�ضل، والتاأثر بالأ�ضدقاء وتقليدهم، 
• انخفا�ص الدخل الأ�ضري، وعدم قدرة الأ�ضرة على الإيفاء بالحتياجات 	

املتزايدة لل�ضباب.
ي�ضتكى ال�ضباب من ا�ضتمرار ظاهرة اإجبار الفتاة يف املناطق الريفية على 

ترك الدرا�ضة والزواج املبكر من �ضخ�ص تختاره العائلة.
قرية  من  "اأنا  فقالت:  ال�ضدد،  بهذا  ق�ضتها  امل�ضاركات  اإحدى  و�ضردت 
فقرية احلال، ل تتوفر فيها اب�ضط الأ�ضياء التي يفرت�ص اإنها حق من احلقوق 
التي ينبغي اأن يتمتع بها اأي مواطن. وفوق كل هذا احلرمان من احلقوق فان 
العادات والتقاليد التي يتم�ضك بها الأهل متنعنا من مغادرة البيت. فاأنا مل 
اإل بعد معاناة وممانعة �ضديدة  الور�ضة  للم�ضاركة يف هذه  البيت  اخرج من 
وقا�ضية من قبل الأب. وبينت ان عمها اجرب اأبنته على الزواج من اأخيها، وان 

تفا�ضيل حياتهم باأ�ضرها يقررها الأهل والكبار، ول دور لهم فيها". 

ثقافة العنف تنتقل عرب االأجيال
للعنف  تعر�ضوا  الذين  الأ�ضخا�ص  عدد  عن  ال�ضباب  على  طرح  �ضوؤال  يف 
7 ايام املا�ضية كانت الإجابة ان اغلب احل�ضور قد تعر�ص للعنف  خالل ال 
اأجاب م�ضارك  خالل تلك الفرتة. ويف �ضوؤال عن �ضخ�ص مل يتعر�ص للعنف 
واحد فقط باأنه كان خارج البيت منذ �ضهر تقريبا ب�ضبب العنف داخل الأ�ضرة، 

ولكونه كان خارج البيت، فانه مل يتعر�ص للعنف خالل ال 7 اأيام املا�ضية!!.
�ضوؤال عن عدد  ففي  اإنتاجه  ويعيد  العنف  يولد  الأ�ضري  العنف  ان  ويبدو 
7 اأيام املا�ضية مل يجب احد.  الأ�ضخا�ص الذين ا�ضتخدموا العنف خالل الـ 
البالغة من  ابنتها  للعنف مع  ا�ضتخدامها  امل�ضاركات عن  اإحدى  وعند �ضوؤال 
تقوم  اإنها  اأجابت  احلوار،  جل�ضة  يف  معها  واحلا�ضرة  �ضنة(   2.5( العمر 
اغلب  خالل  ومن  خاطئ.  بعمل  قيامها  عند  تقريبا  يومي  ب�ضكل  ب�ضربها 
اغلب  اإن  ات�ضح  اخل�ضو�ص  بهذا  امل�ضاركني  على  طرحت  التي  الأ�ضئلة 

احلا�ضرين ا�ضتخدم العنف خالل فرتة ال 7 اأيام ال�ضابقة!!
ي�ضكو ال�ضباب اأي�ضا انه اإ�ضافة لل�ضغوطات التي يواجهونها داخل الأ�ضرة 
فان معاملة الكادر التدري�ضي للطلبة يف املدر�ضة تت�ضم بالعنف هي الأخرى 
وتوؤثر عليهم نف�ضيا. ما يوؤكد انتقال ظاهرة العنف من الأ�ضرة اإىل موؤ�ض�ضات 

التن�ضئة الجتماعية الالحقة: املدر�ضة واملجتمع.
يف نهاية اجلل�ضة طلب منا ال�ضباب اأن نو�ضل تو�ضياتهم اإىل امل�ضوؤولني ملنع 

العنف الأ�ضري:
العمل باإلزامية التعليم وخا�ضة بالن�ضبة للفتيات. . 1
ت�ضريع قوانني ملنع الزواج املبكر. . 2
وخا�ضة احلقوق . 3 املراأة  بحقوق  والتوعية  التثقيف  الإعالم يف  دور  تفعيل 

الأ�ضرية. 
دعم جهود املجتمع املدين يف التقليل من العنف �ضد املراأة.. 4
رفع م�ضتوى دخل الأ�ضرة.. 5

زواج القاصرات نموذج للعنف األسري 
الريف،  يف  وبخا�ضة  املبكر،  الزواج  العراق  يف  ي�ضيع 
الزواج  يف  ترى  التي  املوروثة  والأعراف  التقاليد  بحكم 
يحدث  ما  وهوغالبا  اأي�ضا،  واقت�ضادية  اجتماعية  �ضرورة 
يوا�ضلن  ل  الريف  يف  الإناث  اأن  عن  ف�ضاًل  الأقارب،  بني 
درا�ضتهن اإىل �ضنوات متاأخرة كما هواحلال بالن�ضبة لالإناث 
يف املدينة65. اإل اإن هذه الظاهرة بداأت يف النت�ضار ال�ضريع 

الأكرث  الجتماعية  الآثار  من  وهي  عقدين،  منذ  املدن  يف 
خطورة وجالء لعقود احل�ضار واحلرب والنزاعات واإنعدام 

الأمن وتفكك الدولة واملنظومة املوؤ�ض�ضية والقيمية املدنية.
ومع اأن قانون الأحوال ال�ضخ�ضيَّة رقم 188 ل�ضنة 1959، 
النافذ يف العراق، ُيعدُّ متوافقًا اإىل حد ما مع القوانني الدولية 
التي تدعواإىل اأن يكون احلّد الأدنى للزواج عند اإكمال الـ18 
عامًا، )ويعطي التقدير للقا�ضي وبر�ضا الوالدين يف تزويج 
الفتاة بني الـ15 والـ18 عامًا ومينع القانون زواج الفتاة دون 
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ة التي ت�ضبغ على العقود املكتوبة  الـ15 عامًا(، اإل اأن ال�ضرعيَّ
مكاتب  تعقدها  التي  تلك  ول�ضيما  املحاكم  اإطار  خارج 
رجال الدين، تعترب مالذًا ملن يريد تزويج ابنته دون ال�ضن 

القانوين، وملن يريد اأن يتزوج فتاة دون هذا ال�ضن. 
لعام  املوؤ�ضرات  متعدد  العنقودي  امل�ضح  نتائج  ك�ضفت 
من  ارتفعت  �ضنة   18 عمر  قبل  املتزوجات  ن�ضبة  ان   2011
22.6% عام 2006 اإىل 24.2% عام 2011 وان ن�ضبة الزواج 
عموما  للعراق   %5.7 تبلغ  الفتيات  بني  �ضنة   15 من  لأقل 
و5.5% يف اإقليم كرد�ضتان. وبلغت ن�ضبة الفتيات بعمر -19
15 �ضنة املتزوجات حاليًا 18.7% للعراق عمومًا و19.1% يف 
اإقليم كرد�ضتان66 اأي اأن من بني كل خم�ص ن�ضاء بعمر -19
15 �ضنة هناك �ضابة متزوجة وهوما ي�ضكل 19% ول تختلف 
18% و%19  الن�ضبة كثريًا يف احل�ضر عنها يف الريف  هذه 

على التوايل67. 
كما اأن ثالث �ضيدات من بني كل ع�ضرة ترتاوح اأعمارهن 
بني 15-49 �ضنة من املتزوجات اأو الالتي �ضبق لهن الزواج، 
بلوغ  قبل  مرة  لأول  وتزوجن  الإجنابية  حياتهن  بداأن  قد 
الثامنة ع�ضر من العمر. كما عززت حقيقة اإن الإناث عموما 
يف العراق يتزوجن يف املتو�ضط عند العمر 22 �ضنة، واأن هذا 
�ضنة68.  26 اإىل حوايل  كرد�ضتان  اإقليم  يرتفع يف  املتو�ضط 

وان ن�ضبة الفتيات غري املتزوجات يف الفئة العمرية 19-15 
�ضنة هي اأقل ن�ضبة من الفتيان غري املتزوجني.

تنبيه  من  الرغم  على  القا�ضرات،  زواج  ن�ضب  تت�ضاعد 
املوؤ�ض�ضات ال�ضحية اإىل اإن "ال�ضابات بني اأعمار 15 اإىل 19 
�ضنة هّن اأكرث عر�ضة للوفاة اأثناء احلمل اأو الولدة مبرتني 
و24   20 بني  اأعمارهن  ترتاوح  الالتي  الن�ضاء  اإىل  بالقيا�ص 

�ضنة". 

عة اأمام الآثار اخلطرية  هذه احلقائق تفتح الأبواب م�ضرَّ
واملراهقة،  الطفولة  عمر  يف  الفتيات  حقوق  لنتهاك 
الفر�ص  ت�ضيق  املقابل،  ويف  تعليمها  فر�ص  ينهي  فتزويجها 
اأمامها لتهيئة نف�ضها كاأم ومربية ناجحة لأطفالها.  املتاحة 
حامل  وهي  الطفل  ب�ضحة  لالهتمام  مهياأة  غري  اإنها  كما 
وب�ضحتها بعد الولدة اأي�ضًا. وجتدر مالحظة ارتفاع معدل 
متو�ضط  بلغ  اإذ  عالية  م�ضتويات  اإىل  املراهقة  الأم  خ�ضوبة 
العمرية  الفئة  يف  املتزوجات  من   1000 لكل  الولدات  عدد 
الإح�ضائي(،  امللحق   3 )جدول  ولدة   59 �ضنة   19-15
كاأم  حقوقها  ول  كطفلة  حقوقها  تعلم  ل  القا�ضر  والزوجة 
اأحد  املبكر  فالزواج  للعنف  تعر�ضها  ن�ضبة  يرفع  وهذا 
الأ�ضباب الرئي�ضة للتفكك الأ�ضري ح�ضب ما بينته �ضجالت 

الطالق يف جمل�ص الق�ضاء العراقي الأعلى.

ظاهرة زواج القاصرات 
كشفت دراسة ميدانية أن حاالت زواج 

القاصرات، تتزايد يشكل كبير حيث 
بلغ عددها خالل األشهر الخمسة 

األولى من عام 2010 )244( حالة 
تقع أعمارهن ما بين الـ15-17 سنة، 

من أصل )746( من الزيجات الحاصلة 
في محكمة األحوال الشخصية في 

منطقة الشعب )شرقي بغداد(،ً والتي 
تمثِّل ما يقارب 30 % من إجمالي 

عقود الزواج المسجلة في تلك 
المحكمة لنفس الفترة.      

الباحثة االجتماعية سجى عبد الرضا/ 
محكمة منطقة الشعب / بغداد

جدول 5.2
مظاهر العنف الموجه للشابات: العمر المبكر للزواج

العراق كرد�ضتان املحافظة الأعلى ن�ضبة املحافظة الأدنى ن�ضبة املوؤ�ضر

4,9 4.5

املثنى 8.4

واسط 7.2

النجف 7.1

كربالء 3
نسبة املتزوجات

قبل عمر 15 سنة

21,7 19.2

املثنى 30,4

النجف 27.9

ميسان 26.9

ذي قار 25.6

ديالى 16,6
نسبة املتزوجات

قبل عمر 18 سنة

 I-WISH 2011 امل�ضدر: امل�ضح املتكامل لالأو�ضاع الإجتماعية وال�ضحية للمراأة العراقية

الفتاة  باإكراه  يقوم  ملن  رادعة  قوانني  وجود  عدم  ومع 
اإنتهاك  من  ال�ضغريات  حماية  فاإن  الزواج  على  القا�ضر 
والتعليمي  الرتبوي  امل�ضتوى  فيها  تراجع  بيئة  يف  طفولتهن 
كثريًا يف العقدين املا�ضيني لي�ضت بالأمر ال�ضهل دون ت�ضريع 
من  البع�ص  ويرى  القا�ضرات.  تزويج  متنع  خا�ضة  قوانني 
الأحوال  قانون  يف  ق�ضور  وجود  احلقوقيني  النا�ضطني 

الد�ضتورية  البنود  بع�ص  وتطبيق  تفهم  عدم  اأو  ال�ضخ�ضية 
بع�ص  القا�ضرة.  بتزويج  القا�ضي  حق  ومنح  والقانونية 
يف  جاء  ما  ووفق  القانونية  �ضالحيته  ي�ضتخدم  الق�ضاة 
على  قادرة  لأنها  عامًا   15 بعمر  طفلة  لتزويج  ال�ضريعة 
قدراتها  على  الرتكيز  دون  والإجناب  اجلن�ص  ممار�ضة 

العقلية والنف�ضية والجتماعية.

إن األمر الذي 
يستدعي إعطاء 

األهمية الكافية لهذه 
الظاهرة ال يقتصر 

على حجمها الكبير 
فحسب، وانتشارها 

من الريف إلى المدن، 
بل أيضا لكونها واحدة 

من تعبيرات التراجع 
االجتماعي والثقافي 

العام.  
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وبهذا ال�ضدد جتدر اأهمية التعرف على اأن�ضطة املنظمات 
العنف  ال�ضوء على مظاهر  ت�ضلط  التي  الن�ضوية واحلقوقية 
يف  ن�ضاطاتها  ومتابعة  الإن�ضان  حقوق  وانتهاك  املراأة  �ضد 
مراقبة اأداء احلكومة والربملان، ينظر تقرير الظل/ �ضيداو 
تنتبه  التي  الق�ضايا  بني  فمن  احلكومية69.  للمنظمات غري 
اليها وحتذر منها منظمات ن�ضوية وحقوقيات نا�ضطات هي 
مترير قانون الع�ضائر والقبائل الذي عر�ضته جلنة الع�ضائر 
مع  يتما�ضى  ل  كونه  النواب،  جمل�ص  يف  للمناق�ضة  والقبائل 
مل  بالع�ضائر  اخلا�ضة  )ثانيًا(   45 املادة  اإن  حيث  الد�ضتور 
م�ضمون  مع  يتعار�ص  انه  اإىل  اإ�ضافة  قانون،  �ضن  تت�ضمن 
العادات  لتاأثري  اأكرب  م�ضوغًا  �ضيعطي  كذلك   .14 املادة 
والتقاليد على املجتمع باأ�ضره. تاأتي اخل�ضية من اأن امل�ضودة 
لقت قبوًل من بع�ص الكتل ال�ضيا�ضية، وقد اأجلت قراءة هذا 

القانون ورفعت اإىل رئا�ضة جمل�ص النواب للبت فيه.

مع ظهور منظمات �ضبابية عديدة ال انها مل تن�ضج بعد 
و�ضعف  الوعي  نق�ص  على  يدلل  مما  رقابية  اأدوار  ملمار�ضة 
مرتبطة  عوامل  وهي  الكبار  من  واخل�ضية  املبادرة  روح 
بالتن�ضئة الأ�ضرية ابتداًء. فمواقف ال�ضباب من العنف �ضد 
املراأة نابعة من ثقافة �ضائدة يوؤمنون بها مهما كانت الهوة 
�ضبيل  على  للق�ضية.  الإن�ضاين  اجلانب  عن  تف�ضلها  التي 
املثال يف املوقف من مقولة )مكانة الأ�ضرة و�ضرفها(، اأظهر 
يوافقون على   %62 اأن حوايل   2009 وال�ضباب  الفتوة  م�ضح 
 %33.2 مقابل  العائلة  ل�ضرف  تدني�ضها  البنت يف حالة  قتل 

يوافقون على قتل الذكر يف حالة تدني�ضه ل�ضرف العائلة. 
املراأة  العنف �ضد  مناه�ضة  قانون  اإن  القلق  دواعي  ومن 
لالأحوال  قوانني  لت�ضريع  م�ضاعي  هناك  وان  ي�ضرع،  مل 
يناق�ص  الذي  ،المر  الدينية  املذاهب  ح�ضب  ال�ضخ�ضية 

القانون املدين املرقم 188 ل�ضنة 1959، النافذ.

إطار 5.1 الحد من ظاهرة زواج القاصرات
مبادرة المنظمات النسوية 

�ضمن حملة للحد من العنف �ضد املراأة ور�ضد التزايد يف عدد حالت زواج 
وغياب  الق�ضري  للزواج  �ضحايا  القا�ضرات  الفتيات  تكون  حيث  القا�ضرات 
لكون  الق�ضاء  نطاق  خارج  تتم  كونها  ب�ضبب  الزيجات  لهذه  قانوين  توثيق  اأي 
منظمة  وجدت  فقد  �ضنة  بـ15  للزواج  الأدنى  احلد  حدد  العراقي  القانون 
النموذجية  العراقية  املراأة  مع منظمة  وبالتعاون  الإعالمي  للتطوير  بابل  برج 
وبدعم من هيئة الأمم املتحدة للمراأة، �ضرورة ت�ضليط ال�ضوء على انت�ضار هذه 
القا�ضرات.  الفتيات  �ضد  العنف  ممار�ضة  و�ضائل  اإحدى  واعتبارها  الظاهرة 
تبنى امل�ضروع حملة اإعالمية من اأجل لفت نظر املعنيني لإدراك املخاطر التي 
ترتتب عليها و�ضرورة ت�ضريع قوانني حتد من هذه الظاهرة و�ضملت الفقرات 
فلم  واإنتاج  املقالت  من  عدد  ن�ضر  مع  اأ�ضهر   3 مدى  على  اإذاعية  حلقات  بث 
وثائقي. مت خالل الفلم اإجراء لقاءات مع عدد من �ضحايا هذه الزيجات التي 
انتهت بالطالق مع غياب اأية وثيقة ر�ضمية تثبت حدوث الزواج اأو الطالق حيث 
عادة تتم الإجراءات لدى رجل دين وغالبا ل حتتفظ الفتاة اأو ذويها باأية �ضورة 
لهذا العقد مما يفقد الفتاة حقوقها ب�ضكل تام ويف حال ح�ضول حمل وولدات 
فاإن الأم تكون عاجزة عن اإحلاق اأطفالها باملدار�ص ب�ضب غياب امل�ضتم�ضكات 

القانونية املطلوبة .
اإل  زواجها  ي�ضتمر  مل  الأوىل  النوع.  هذا  من  �ضحيتني  الفلم  ا�ضت�ضاف 
الأخرى  واحلالة  لل�ضرب  تعر�ضها  بعد  اأهلها  بيت  اإىل  بعدها  عادت  يوما   15

لل�ضرب  تعر�ضها  بعد  بالطالق  انتهت  اأ�ضهر   6 اإل  زواجها  فرتة  تتجاوز  مل 
مما  والطالق  الزواج  واقعة  تثبت  وثيقة  اأية  حتمالن  ل  احلالتني  وكلتا  اأي�ضا 
اأ�ضطرهما اإىل اللجوء اإيل اإحدى املنظمات املحلية التي افتتحت عيادة قانونية 
الن�ضاء من هذا النوع وال�ضعي للح�ضول على  تقوم من خاللها متابعة ق�ضايا 
م�ضتم�ضكات ر�ضمية لإثبات الزواج والطالق ومن ثم ال�ضعي عن طريق املحاكم 

ل�ضتعادة حقوق ال�ضحايا.
تتحدث اإحدى الطبيبات عن خطورة عدم �ضمول هوؤلء القا�ضرات بالرعاية 
ال�ضحية للحوامل ب�ضبب غياب امل�ضتم�ضكات القانونية حيث ت�ضرتط املوؤ�ض�ضات 
على  ليت�ضنى  الزواج  تثبت  قانونية  م�ضتم�ضكات  تقدمي  ال�ضحية  احلكومية 
ال�ضخ�ضية عن  الأحوال  ق�ضاة  اأحد  ويتحدث  ال�ضحية.  العناية  تلقي  احلامل 
خماطر تف�ضي هذه احلالت التي حتولت اإىل ظاهرة حتتاج اإىل تدخل �ضريع 
لإنتاج  "ماكنة  باأنه  الزواج  هذا  عن  عرب  وقد  منها  للحد  اجلهات  جميع  من 

ال�ضحايا" �ضواء من القا�ضرات اأواأطفالهن .
و�ضعف  والفقر  القانونية  الثقافة  غياب  هي  الفلم  يو�ضلها  التي  الر�ضالة 
اإجراءات الردع القانوين تعد من اأهم اأ�ضباب تف�ضي هذه الظاهرة وينبه اإىل 

�ضرورة و�ضع اإ�ضرتاتيجية �ضاملة للحد من هذه الظاهرة. 

ذكرى �ضر�ضم / نا�ضطة ن�ضوية

ممارسات تعسفية: رعب يالحق 
الفتيات

ل م�ضروعية خلتان الأنثى �ضوى عادات ع�ضائرية قدمية لدى 
هوختان  الإ�ضالم  به  اأمر  الذي  اخلتان  واإن  ال�ضعوب  بع�ص 
يف  الوحيد  املكان  كرد�ضتان  اإقليم  ويعترب  فقط.  الذكور 
العديد  الفتاة.  ج�ضد  من  جزء  برت  فيه  يتم  الذي  العراق 
من  النوع  لهذا  طفولتهن  يف  تعر�ضن  الإقليم  ن�ضاء  من 
العنف باإجبار من ذويهن مبعتقد تطهريهن. يكرر ال�ضباب 
ان  املعقول  من  لي�ص  ولكن  م�ضتدركني،  لالأمر،  ا�ضتنكارهم 

يكون ال�ضطهاد اختياريا الآن بالن�ضبة ملن جتاوزن الثامنة 
اإن  وال�ضت�ضغار  الهانات  لأنواع من  يتعر�ضن  فاأنهن  ع�ضر 
كن غري خمتونات وذلك ما يدفع عدد منهن اإىل الرغبة يف 

اخلتان وهن يف �ضن متقدمة لعدم نبذهن من قبل الأزواج.
توؤكد منظمات حملية يف كرد�ضتان وبدعم من املنظمات 
الدولية اأنها تعد لر�ضد وجترمي كل من يقوم بهذا النوع من 
اأعدت  تقارير  وكانت  عائلته.  يف  اأنثى  اأي  جتاه  ال�ضطهاد 
يف وقت �ضابق حول املو�ضوع يف عدد من القرى، وجدت اأن 
من   %50 ون�ضبة   %10 بني  ترتاوح  مرتفعة  هناك  الن�ضبة 
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ثمانينات  خالل  للختان  تعر�ضن  معظمهن  للختان  فتياتها 
الظاهرة  هذه  ا�ضتمرار  من  خ�ضية  وهناك  املا�ضي.  القرن 

�ضيما يف القرى واملناطق احلدودية النائية.
منظمات  و�ضغوط  املدين  املجتمع  منظمات  ن�ضاط  اإن 
من  للحد  احلكومة  ا�ضتجابة  اأثمر  الدولية،  الإن�ضان  حقوق 
العراق  كرد�ضتان  اإقليم  حكومة  قانون  فجاء  الظاهرة  هذه 
الذي يحظر ت�ضويه الأع�ضاء التنا�ضلية الأنثوية والذي يعترب 

خطوة هامة يف طريق الق�ضاء على هذه املمار�ضة.
اإن م�ضروع قانون العنف الأ�ضري الذي وافق عليه برملان 
عدة  اأحكامًا  ي�ضمل   2011 يونيو  حزيران/   21 يف  الإقليم 
جترم هذه املمار�ضة املعروفة دوليا باأنها من اأ�ضكال العنف 
�ضد املراأة وت�ضمل العقوبات اجلنائية اأحكامًا باحلب�ص ت�ضل 
ع�ضرة  تبلغ  مالية  غرامات  اإىل  اإ�ضافة  �ضنوات،  ثالث  اإىل 

ماليني دينار عراقي كحد اأق�ضى.
للق�ضاء  الطريق  بداية  يف  خطوة  اإل  القانون  هذا  وما 
ال�ضلبية  والتقاليد  القيم  فا�ضتئ�ضال  الظاهرة،  هذه  على 

اإجراءات  اإىل  باملراأة، يحتاج  يتعلق منها  املوروثة، �ضيما ما 
اإدارية ووعي �ضعبي وثقافة ت�ضتجيب لتطبيق القوانني ولي�ص 

اإ�ضدارها فح�ضب.  

إجراءات الحماية من العنف األسري
العنف  من  للحماية  قانون  ت�ضريع  ب�ضرورة  العراق  التزم 
اإىل  الن�ضمام  يف  الدولية  التزاماته  من  انطالقا  الأ�ضري 
العنف  مبناه�ضة  اخلا�ضة  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات 
الأ�ضري وحماية املراأة والطفل والتزاماته يف احرتام حقوق 

الإن�ضان.
• الحتادية 	 الدولة  �ضورى  جمل�ص  يف  القانون  م�ضودة 

والطريق ما يزال طوياًل قبل �ضدوره
• علي 	 الحتادية  احلكومة  يف  الوزراء  جمل�ص  �ضادق 

اإ�ضرتاتيجية احلد من العنف �ضد املراأة يف اأيار 2013. 
يف اإقليم كرد�ضتان �ضدر قانون مناه�ضة العنف الأ�ضري 

رقم 8 ل�ضنة 2011

اإلستراتيجية الوطنية للشباب 2013 - 2020
الأ�ضري  العنف  من  ال�ضباب  بحماية  اهتماما  الإ�ضرتاتيجية  وثيقة  تويل 
واإ�ضاعة ثقافة امل�ضاواة بني اجلن�ضني، لكن اإجناز ذلك يبقى مرهونا مبدى 
ان  الغاية.  تلك  اىل  الو�ضول  يف  وكفاءتها  وقدرتها  املعنية  الأطراف  التزام 
"ال�ضباب يعي�ضون يف بيئة اأ�ضرية وجمتمعية ت�ضاهم يف حتييدهم من العنف 

الفردي والأ�ضري ومن الإ�ضتغالل و�ضوء املعاملة".
قدرات املوؤ�ض�ضات العاملة مع ال�ضباب، احلكومية وغري احلكومية، متطورة 

لناحية حماية ال�ضباب من التعر�ص للعنف الفردي والأ�ضري وحمايتهم من 
العنف والإ�ضتغالل و�ضوء املعاملة.

برنامج وطني يهدف اإىل ن�ضر ثقافة امل�ضاواة بني اجلن�ضني وزيادة الوعي 
حول العنف الأ�ضري بني كافة الفئات املجتمعية.

التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  املدن  اأحياء  م�ضتوى  على  لل�ضباب  اآمنة  ف�ضاءات 
متوفرة.

الشباب ومنظومة القيم 

تتطور �ضخ�ضية ال�ضباب ارتباطا مبراحل التحول البيولوجي، 
�ضياق  يف  يجري  التحول  هذا  لكن  والذهني،  البدين 
الفردي  امل�ضتوى  بني  التفاعل  يبقى  حيث  اجتماعي-ثقايف 
واملجتمعي امليداًن اخل�ضب لن�ضجها وتتوقف درجة اكتمالها 
يف نهاية املطاف على مدى النجاح اأو الف�ضل يف كافة مراحل 
الأ�ضرية يف  البنية  ات�ضح من حتليل  وقد  ال�ضابقة.  تطورها 
املبكرة  التن�ضئة  اأ�ضاليب  اإن  الف�ضل،  هذا  من  الأول  اجلزء 
اأمناط  ت�ضكيل  يف  ت�ضهم  وكوابح  معايري  وتنتج  قيما  تنبت 

�ضلوك ال�ضباب وحتديد مواقفهم. 
وتتداخل ب�ضورة ا�ضد موؤثرات الأ�ضرة مع موؤثرات البيئة 
اأنف�ضهم.  ال�ضباب  ودور  الأ�ضدقاء،  وجماعة  اخلارجية 
وهويحمل  ال�ضباب  اأمام  باملر�ضاد  املجتمع  يقف  وبدوره، 
واإحكام  �ضلوكياتهم  �ضبط  يف  اأ�ضا�ضية  مربرات  ثالثة 
ان�ضياعهم للموروث الثقايف وقيمه وتلخ�ص هذه املحددات 
يف ثالثي: "العيب، ال�ضرر، اخلطر" اإن جمتمعاتنا متار�ص 
للكبار  املمنوحة  امل�ضوؤولية  اإطار  يف  الثالث  املفردات  هذه 
اأطفال  اأو  �ضبابا  ال�ضغار  على  الجتماعي  ال�ضبط  ملمار�ضة 
خارج  اإ�ضتخدامها  يف  الكثريون  يتمادى  والتي  ب�ضواء  �ضواء 
معقوليتها ولياقتها حتى اأ�ضحت اأ�ضاليب للقهر اإجتماعي15.
تتحدد اإ�ضكاليات البنية الجتماعية يف العراق -كما هي 

هو  الأول  بعاملني:  اإرتباطها  خالل  من  اأخرى-  بلدان  يف 
التحول املفرت�ص من املجتمع التقليدي اإىل املجتمع احلديث، 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  البيئة  با�ضطراب  متيز  والذي 
واحل�ضار  املتتالية  احلروب  من  عقود  ثالثة  رافقت  التي 
والنزاعات امل�ضلحة، والثاين هوالنفتاح ال�ضريع على العوملة. 
وعالقتهم  ال�ضباب  على  تداعياتها  العوامل،  هذه  من  ولكل 

باملجتمع وبالقت�ضاد وبالدولة. 
• �ضيا�ضي 	 �ضلوك  من  اأفرزه  وما  النفطي  الريع  ب�ضبب 

النتقال  ذلك  العراق  يتحقق يف  وقيمي، مل  واقت�ضادي 
من القت�ضاد التقليدي القائم على الزراعة اإىل اقت�ضاد 
وجمتمع �ضناعي متمحور حول قيم العمل والإنتاج. ومل 
واملوؤ�ض�ضات  العائلة  بنية  يف  جوهرية  تغريات  حتدث 
 - )الفرد  يربز  ومل  الجتماعية،  والعالقات  والقيم 
ومل  بذاتها،  قائمة  قيمة  باعتباره  – الإن�ضان(  املواطن 
تقم بني هذا الفرد وبني الدولة واملجتمع عالقة مبا�ضرة 

يحكمها الد�ضتور والقانون والنتماء الطوعي الذاتي. 
اإن ن�ضوء الفرد – املواطن بهذا املعنى مل يتحقق لأ�ضباب 
تكن  مل  املدن(  اإىل  الريف  )من  الوا�ضعة  فالهجرة  �ضتى. 
تقليدي  اقت�ضاد  من  النتقال  عملية  با�ضرتاطات  مرتبطة 
)يف الريف ب�ضكل خا�ص( اإىل اقت�ضاد �ضناعي )يف املدن(. 
الذين  الأرياف  �ضكان  من  هم  حاليًا  املدن  �ضكان  فغالبية 
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هاجروا نتيجة الأو�ضاع املرتبطة باقت�ضاد زراعي متخلف، 
وعالقات تقليدية قدمية تقوم على ال�ضتغالل والقهر. ويف 
هذه احلالة ل يرتتب على النتقال من الريف اإىل املدن اأي 
القيم املجتمعية. فاملدينة )التي  حتول حقيقي وملمو�ص يف 
رئي�ص(  ب�ضكل  واخلدمية  التجارية  الأن�ضطة  فيها  تتنامى 
هوؤلء  يعززها  – ريفية  تقليدية  لقيم  حا�ضنة  اإىل  حتولت 
بوتائر  يعملون يف  بحيث  املديني،  املجتمع  داخل  املهاجرون 
"ترييف  على  املتنامي  ال�ضكاين  ثقلهم  وبفعل  مت�ضارعة، 
الداخلية  البنى  ظلت  وهكذا  اإليها.  هاجروا  التي  املدن" 
تتجذر يف قيم الت�ضلط وعالقات القربى والع�ضرية والطائفة 

واجلماعة العرقية بديال للقيم املدنية.
دون  من  ال�ضباب  ي�ضهدها  التي  التحولت  فهم  ي�ضعب 
العميقة  والجتماعية  الثقافية  التحولت  قوة  اإىل  النتباه 
التي مر بها املجتمع العراقي خالل العقود الثالثة املا�ضية 
و�ضلوكية  اجتماعية  م�ضكالت  ظهور  نتائجها  كانت  التي 
الجتماعية،  املوؤ�ض�ضات  ت�ضدع  مقدمتها:  يف  لعل  معقدة 
لالأ�ضرة،  املعي�ضية  الأو�ضاع  وتدهور  العمل،  فر�ص  و�ضيق 
وتراجع النظام التعليمي وال�ضحي، وتزايد اأعداد العاطلني 
وامل�ضردين واملهجرين واأطفال ال�ضوارع، واملت�ضولني واملر�ضى 
القدرات  ذات  اله�ضة  الفئات  من  ذلك  وغري  واملعوقني، 
التي  التحديات  مواجهة  يف  تف�ضل  ما  غالبا  التي  املتدنية 
يفر�ضها الواقع فت�ضطر للبقاء يف قاع املجتمع خارج ال�ضعور 
بالنتماء واملواطنة. وترافق ذلك مع �ضعف و�ضائل ال�ضبط 
املجال  اأف�ضح  مما  الر�ضمية،  وغري  الر�ضمية  الجتماعي 

وا�ضعا ل�ضتى اأ�ضكال العنف والإرهاب واجلرمية. 
اإن اإ�ضتمرار فقدان الأمن، والعنف و�ضعف اآليات ال�ضبط 
الجتماعية  القيم  منظومة  يف  تدهور  اإىل  حمالة  ل  توؤدي 
من  كامنة  �ضلوكيات  خرجت  اأن  كله  ذلك  عن  جنم  وقد 
وانت�ضرت  الأ�ضرة،  يف  ال�ضلطة  هرمية  وا�ضطربت  عقالها، 
حالت  وا�ضت�ضرت  العامة،  امللكية  على  العتداء  مظاهر 
و�ضاعت  والختال�ص(،  والتزوير  )الر�ضوة  الإداري  الف�ضاد 
املظاهر  من  وغريها  الجتماعية  امل�ضوؤولية  معايري  خمالفة 
على  اأما  والوطني.  الإن�ضاين  لالأمن  املهددة  والتحديات 
اأزمة ذاتية فح�ضب، بل  اأزمتهم مل تعد  فاإن  ال�ضباب  �ضعيد 
اأ�ضحبت اأزمة مزدوجة ترتبط يف جانب منها مبرحلة انتقال 
باملرحلة  منها  اآخر  جانب  يف  وتقرتن  الن�ضج،  اإىل  ال�ضباب 
العراق نظاما وجمتمعا.  التي مير بها  النتقالية امل�ضطربة 
ومن املوؤكد اأن بلدانا اأخرى قد �ضهدت هذه احلال، ل�ضيما 
طويلة،  ونزاعات  حروب  فرتات  يف  مرت  التي  البلدان 
يف  كثرية  بلدان  وهي  املجتمع،  يف  عميقة  تغري  اأوفرتات 
اأخرى  اليمن...(، كما يف بقاع  لبنان،  منطقتنا )فل�ضطني، 
عربت  الوطنية  الب�ضرية  التنمية  تقارير  وبع�ص  العامل.  من 
عن هذه الإ�ضكالية )ينظر: تقرير التنمية الب�ضرية الوطني: 

لتوانيا 2009 قرب�ص 2009، كو�ضوفو 2006(.
• ال�ضباب يف مواجهة العوملة: يعي�ص ال�ضباب اليوم �ضراعًا 	

قيميًا حادًا نتيجة التحولت العميقة التي تلحقها العوملة 
تقدم  ذلك  يف  مبا  اواملحلية،  الوطنية  باملجتمعات 

قيما  اأدخلت  التي  والت�ضال  الإعالم  و�ضائل  وانت�ضار 
تبدواأكرث  لأنها  �ضلوكهم  معها  تكيف  وخمتلفة  جديدة 
مالئمة لتطورات ع�ضرهم. ويرى الكبار يف هذا التغيري 
م�ضكالت خطرية ناجتة يف تقديرهم عن اهتزاز القيم 
وا�ضطراب املعايري الجتماعية والأخالقية، الأمر الذي 
ال�ضلوك مل تكن ماألوفة من  انت�ضار �ضور من  يتمثل، يف 
قبل مما يهدد يف نظرهم الأمن وال�ضتقرار الجتماعي. 
ومل يكن بو�ضع النقالبات املفاجئة يف منط حياة ال�ضباب 
بعد النفتاح ال�ضريع على العوملة وو�ضائلها اأن يحدث تغيريًا 
مماثاًل يف القيم ال�ضلبية املوروثة. فتجاوز قيم الثاأر اأواملوقف 
التمييزي من املراأة مثاًل ل ميكن اأن يح�ضل بهذه ال�ضرعة بل 
رمبا يغادر هوؤلء احلياة وقد تغريت طرق معي�ضتهم املادية 
بل  للتغيري  قابلة  وغري  تبدورا�ضخة،  واأعرافهم  قيمهم  لكن 

يتكر�ص انتقالها عرب الأجيال.
بني  نف�ضه  ال�ضراع  اإن  جند  كرد�ضتان  اإقليم  "ففي 
اأكرث  الإقليم  يف  ال�ضباب  ولكن  موجود  واحلديث  القدمي 
ال�ضنوات  يظهر  وقد  والع�ضرنة.  نحواحلداثة  توجهَا 
واأمريكا  اأوروبا  دول  اإىل  الوا�ضعة  الهجرات  اإن  الأخرية. 
و�ضهولة العودة اإىل الإقليم خلقت ج�ضورَا جديدة بني املجتمع 
الكورد�ضتاين التقليدي واملجتمعات احلديثة واملعا�ضرة، مما 
يجعل ال�ضدام بني القدمي واحلديث يف اإقليم كورد�ضتان اأقل 
حدة مما هوعليه يف باقي املحافظات العراقية، اأواأنه يتخذ 
الق�ضية  لأهمية  نظرا  جوانبها  بع�ص  يف  خمتلفة  اأ�ضكال 
ونظرا خل�ضائ�ص  الكورد،  عند  القومية  والهوية  الكوردية، 
�ضكل  يتخذ  يزال  ل  الذي  ال�ضيا�ضي   – احلزبي  التكوين 
الذي  الأمر  اأهدافها،  "حركة حترر وطني" مل حتقق كامل 
فئات  وبني  وال�ضلطة،  املجتمع  بني  خا�ضة  عالقة  ين�ضئ 

املجتمع مبن فيهم ال�ضباب. 

الموروث الثقافي
تظهر الثقافة اخلا�ضة بال�ضباب كا�ضتجابة ملتغريات حملية 
اأ�ضكال  اأن تت�ضمن رف�ص القيم ال�ضائدة عرب  وعاملية ميكن 
ملطالب  ا�ضتجابة  وهوما ميثل  الثقايف،  للتعبري  بديلة  و�ضور 
من ينتمي اإليها. فاخلروج من ثقافة والركون لأخرى يوؤدي 
وحماولة  ال�ضائدة  والقيم  املعايري  على  للثورة  بال�ضباب 
لال�ضتقالل عن �ضلطة ومنط حياة املجتمع، خللق نوع خا�ص 
من اللغة والقيم والت�ضرفات وال�ضلوكيات. ويت�ضح جليًا من 
اآراء ال�ضباب انق�ضامهم بني هذين التيارين الثقافيني، لكنه 
يبدو�ضريحا  ول  بل  ثقايف  �ضراع  لبلورة  كاف  غري  انق�ضام 
اإىل احلد الذي يتجرد فيه من الطابع ال�ضيا�ضي الذي يلون 
اأ�ضكال الختالفات ثم النق�ضامات بني ال�ضباب تعبريًا عن 
ال�ضراع ال�ضيا�ضي الذي وجدوا اأنف�ضهم فيه بحكم خيارات 
اخل�ضائ�ص  اإحدى  هذه  ولعل  اإليها.  ينتمون  التي  اجلماعة 
التي تت�ضف بها املجتمعات ذات التعددية الثقافية املتعاي�ضة 

كالعراق.
عالقة  له  ما  بكل  املتم�ضك  ال�ضباب  من  العديد  هناك 
بالرتاث. وهناك العديد اأي�ضا من �ضبابنا ممن ينادي بنبذ 
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العاملي"،  بالركب  "اللحاق  اأجل  من  نهائيًا  نبذًا  الرتاث 
حتويل  عملية  هي  مبا  احلداثة  اإىل  يدعو  من  ومنهم 

متكاملة للمجتمع. 
اإقليم  �ضباب  من  كبرية  ن�ضبة  لدى  الوا�ضح  امليل  اأن 
الوا�ضعة  الهجرات  وب�ضبب  والعوملة  احلداثة  نحو  كرد�ضتان 
اإىل دول الغرب فاأن مدى الت�ضاق �ضريحة ال�ضباب باملوروث 
الثقايف هو اأقل مما كان عليه يف املا�ضي. لقد اأثرت قواعد 
يف  ال�ضباب  من  ن�ضبة  على  كثريَا  املا�ضي  وهدم  احلداثة 
اإنها لي�ضت وا�ضعة اإل اأنها خطرة يف مو�ضوعة  الإقليم رغم 
من  جاءنا  نتاج  بكل  العرتاف  اأوعدم  م�ضى  ما  كل  هدم 
يف  منها  الإقليم  يف  اأو�ضح  تبدو  الظاهرة  هذه  املا�ضي، 
املحافظات الأخرى، رغم اأن حركة الت�ضدي لهذه الظاهرة 

هي نا�ضطة بدورها.
)الطفل  جعل  يف  يتوافقا  اأن  والتعليم  الرتبية  على  اإن 
الرتاث  هذا  اأن  باعتبار  ويقدره  تراثه  قيمة  يعي  وال�ضاب( 
ي�ضكل حلقة من حلقات تطور الإن�ضانية، وقد �ضاهم تاريخنا 
باإجنازات مهمة يف احل�ضارة الإن�ضانية، واأن تك�ضبانه ح�ضًا 
نقديًا قادرًا على متثل ما هو اإيجابي وبناء من الرتاث حتى 
اإن على  امل�ضتقبل كما  به يف  ويهتدي  به يف حا�ضره  ي�ضتنري 
الرتبية اأن تك�ضب ال�ضباب وهم اأطفال كيف يحرتموا تراث 
تتكامل  الإن�ضانية  ومعارفهم فاخلربات  الآخرين وجتاربهم 

لت�ضكل اإطارا عاما للح�ضارة الإن�ضانية. 

القيم الدينية 

من  به  ومرغوبا  واآمنا  هادئًا  طريقًا  يزل  ومل  التدين  كان 
عن  البحث  يحاولون  الذين  لل�ضباب  الجتماعية  الناحية 
ذاتهم ول�ضيما يف املجتمعات التي ل تزال التقاليد والدين 
يلعبان فيها دورا كبريا. وتتفق اآراء ال�ضباب على "اأن القيم 
الدينية الروحية متثل جزءًا اأ�ضيال من فل�ضفتنا الجتماعية، 
ملقومات  املنايف  ال�ضلوك  من  الأخرى  والأ�ضكال  العنف  واأن 
تتناق�ص  لأنها  م�ضطربة  ل�ضخ�ضية  اأعرا�ص  هي  احل�ضارة 

فالقيم  الجتماعية.  البنية  ر�ضوخا يف  الأكرث  ال�ضوابط  مع 
الدينية التي غر�ضتها الأ�ضرة فيهم، يف جوهرها حتث على 
اأمر  بالدين  العنف  ارتباط  والت�ضامح" واأن  وال�ضلم  املحبة 
التي  والجتماعية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  يقلق  كما  يقلقهم 
تبحث يف ق�ضية ارتفاع ن�ضبة ال�ضباب يف ما يعرف بحركات 

الإ�ضالم ال�ضيا�ضي. 
الظاهرة  بروز هذه  فاإن  العام،  ال�ضياق  هذا  اإىل  اإ�ضافة 
اإىل  اأي�ضا  يعزى  النف�ص  بعلم  املعنيون  يرى  كما  العراق  يف 
التاأزم النف�ضي لدى الكثري من ال�ضباب وجمابهتهم للعديد 
الدرا�ضة  اأوفر�ص  العمل  فر�ص  يف  املو�ضدة  الأبواب  من 
ويف  املتاأججة  لرغباته  والأخالقية  الجتماعية  اأوامل�ضدات 
وتاأ�ضي�ص عائلة.  الزواج  م�ضتلزمات  تاأمني  مقدمتها �ضعوبة 
اأ�ضكال  اإىل  امل�ضاكل مبجموعها  توؤدي كل هذه  واأن  بد  ل  اإذ 
خمتلفة من الكبت يعرب عنها ال�ضباب بو�ضائل عنفية اأحيانا. 
يف الوقت ذاته يواجه ال�ضباب تيارات فكرية عنيفة ومنظمة 
اأوت�ضتقطبه يف �ضفوفها. كذلك يقلق  اإليها  اأن ت�ضده  حتاول 
اأخرى  �ضعوبا  املتطرفة  ال�ضيا�ضية  الدين باحلركات  ارتباط 
التنمية  تقرير  )ينظر  انتقالية  مراحل  تعي�ص  التي  �ضيما 

الب�ضرية قريغ�ضتان 2009(.
الديني  الوعي  التوازن بني م�ضادر  اأن  البيان  وغني عن 
الدينية  واملوؤ�ض�ضة  واملدر�ضة،  الأ�ضرة  �ضالح  غري  يف  خمتل 
الذين ي�ضكلون جزءا من ن�ضيج  الدين  العبادة ورجال  ودور 
الديني  الفكر  من  يجعل  الختالل،  وهذا  املحلي.  املجتمع 
لالأ�ضرة،  حتديا  الأكرث  التهديد  م�ضادر  اأحد  امل�ضي�ص، 
ولهرمية ال�ضلطة والحرتام الجتماعيني التقليديني، ولعدم 

ا�ضتقرار منظومة القيم بني ال�ضباب. 
الدور  اأهمية  ال�ضباب  يدرك  التقرير  مناق�ضة  ور�ضة  يف 
الذي ميكن لرجال الدين اأن يقوموا به، بل هم يتوقعون دورًا 
مدى  اأي�ضا  ويوؤكدون  والإ�ضالح  التوجيه  يف  ايجابية  اأكرث 
يحظون  التي  الرفيعة  للمنزلة  بالنظر  التاأثري  ذلك  فاعلية 

بها يف املجتمع والدولة.

• املنرب الديني ل ياأتي ب�ضيء جديد لل�ضباب كونه ميا�ضي اجلماهري امل�ضتمعة 	
وهو خا�ضع لرغباتها ب�ضكل مبا�ضر اأوغري مبا�ضر تخوفا من فقدان تاأييدها 

له.

• اإن لهذا املنرب تاأثريًا كبريًا حال توفر البيئة املنا�ضبة لن�ضر اأفكاره وميكن اأن 	
ميثل يف الوقت نف�ضه ورقة �ضغط على احلكومة يف تناوله لبع�ص الظواهر 

ال�ضلبية يف املجتمع.

.2013 اآذار  ور�ضة مناق�ضة ال�ضباب للتقرير، بغداد 14-13 

القيم العشائرية 

وما  بالدولة  املتمثلة  احلديثة  املدنية  املوؤ�ض�ضات  تتمكن  مل 
يرتبط بها من نظام اقت�ضادي و�ضيا�ضي واجتماعي طوال ما 
يزيد عن ن�ضف قرن، من اأن تلغي، اأو حتل حمل، اأوت�ضعف 
دور املوؤ�ض�ضات التقليدية املتمثلة بالأ�ضرة املمتدة والع�ضرية، 
نحو  املجتمعي  التكوين  يف  حتول  اإىل  يوؤدي  مت�ضق  ب�ضكل 

التي  األأولية  الولءات  تتفاعل  لذلك  املدنية.  القيم  تبني 
الف�ضاء  وتتداخل مع  األجتماعي،  الف�ضاء  وتتفاعل يف  تنمو 

ال�ضيا�ضي فيما بعد70.
فرغم تغري و�ضعية العمل والتعليم واملكانة الجتماعية، ل 
يزال ال�ضباب يف املجتمعات املحلية حمكوما ب�ضلطة اجلماعة 
والأقربني،  البعيدين  بالأقرباء  ال�ضتعانة  فظواهر  الأولية، 

وجهة نظر الشباب
تأثير المنبر الديني على جمهور الشباب 
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و�ضلوكيات التو�ضط باأبناء البلد، ظلت متثل ال�ضبيل الأ�ضهل 
واملنا�ضب،  واملكا�ضب  املنافع  على  للح�ضول  الأفراد  لدى 
املواطنة  عالقات  حتددها  التي  الأخرى  امل�ضالك  من  اأكرث 

وال�ضلوك املدين. 
"يف غياب الأنظمة واملعايري املو�ضوعية، ل يجد ال�ضباب 
اإل  ميار�ضونها  التي  الأعمال  على  احل�ضول  يف  فر�ضتهم 
عن طريق العالقات القرابية وال�ضخ�ضية التي تهيمن على 
لالإناث" ويف   %37 للذكور،   %54 وبن�ضبة  الأخرى  العوامل 
اقليم كرد�ضتان: 47% للذكور و28% لالناث. جدول 7 نتائج 

اإ�ضتطالع راأي ال�ضباب.
بني  الختيار  حتديات  العراق  يف  ال�ضباب  يواجه  وحني 
الجتماعي  الأمن  فقدان  فاإن  هذين،  ال�ضراع  طريف 
والع�ضرية.  العائلة  ل�ضالح  الختيار  �ضيح�ضم  والقت�ضادي 
الإن�ضاين  الذاتي  الأمن  توفر  ل  التقليدية  املوؤ�ض�ضات  فهذه 
القت�ضادية  ال�ضمانات  اأي�ضا  توفر  بل  فح�ضب،  النف�ضي   -
"احلديثة"  وموؤ�ض�ضاتها  الدولة  لزالت  التي  والجتماعية 
حال  يف  احلماية  اإمكانية  توفر  كما  توفريها،  عن  عاجزة 

ن�ضوب اأي نزاع مع القانون اأومع ال�ضلطة.
طبيعية،  ظروف  عن  تنتج  مل  ال�ضكانية  التغريات  ان 
اإعادة  دور كبري يف  امل�ضلحة  والنزاعات  للحروب  كان  واإمنا 
من  والريفية  احل�ضرية  املناطق  جمتمعات  طبيعة  ت�ضكيل 
تقديرات  وت�ضري  الق�ضري.  والتهجري  النزوح  خالل عمليات 
 )2012 )�ضباط  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�ضية 

العنف  موجة  بعد  داخليًا  النازحة  الأ�ضر  من   %51 اأن  اإىل 
هي  لي�ضت  حمافظات  يف  ولكن،  اأ�ضتقرت  قد   2006 عام 

حمافظات الأ�ضل التي اأتت منها قبل التهجري71. 
الع�ضرية  دور  تعزز  التي  ريف/ح�ضر  ثنائية  تزال  ول 
اختالف  تف�ضر جانبًا هامًا من  وهي  قائمة.  قيمها  وتكر�ص 
الأمناط ال�ضلوكية لل�ضباب. ويف �ضياق التطورات التي عرفها 
فاإن موجات  الأخرية،  املعا�ضرة  التطورات  العراق مبا فيها 
احلياة  طبعت  قد  احل�ضر  اإىل  الريف  من  الكبرية  النزوح 
املدينية نف�ضها بطابعها. ول يقت�ضر ذلك على تزايد حجم 
املثال يف  �ضبيل  فعلى  الكثرية  واأحيائها  املدن  اإىل  الوافدين 
تعداد عام 1987 كان 35% من �ضكان بغداد وحوايل %12 
بل  خارجها،  من  الوافدين  من  هم  ال�ضليمانية،  �ضكان  من 
ترافق مع عملية حتويل يف خمتلف اأبعاد التنظيم الجتماعي 
الأن�ضطة  ذلك  يف  مبا  املدينة  و�ضكان  احل�ضرية  للحياة 
التعبري  واأ�ضكال  ال�ضكن  واأ�ضكال  اأمناط  القت�ضادية، 
الجتماعية.  واحلياة  والفن  والثقافة  ال�ضيا�ضية  واملمار�ضة 
اإىل املدن مل يجر ا�ضتيعابهم  اأن الوافدين  فكانت املح�ضلة 
واإدماجهم الطوعي يف ديناميات واأن�ضاق اجتماعية وثقافية 

مدنية.
تقوى  مزدوجة،  ثقافة  اأمام  نف�ضه  ال�ضباب  وجد  وهكذا 
فيها العنا�ضر التقليدية والع�ضائرية اأكرث فاأكرث. ويت�ضح هذا 
ال�ضباب مع جمموعة  اأجراه فريق  الذي  ال�ضلوك يف احلوار 

من �ضباب بغداد حول اآرائهم يف دور الع�ضرية.
صوت الشباب 

5 وظيفة العشيرة مستمرة .... شباب بغداد

ت�ضمنت حلقة النقا�ص مع �ضباب بغداد/ الر�ضافة، ا�ضتطالع راأي ال�ضباب 
وذات  مركبة  اأجوبتهم  اأتت  وقد  منها.  وموقفهم  والع�ضائرية،  الع�ضائر  يف 
اجتاهات خمتلفة تعرب عن التداخل يف وظائف الع�ضائر الجتماعية وال�ضيا�ضية 
والثقافية، كما تعرب عن اختالط الوظائف التقليدية مع اأخرى جديدة نتجت 
2003. ومل يكن هناك راأي واحد؛ كما مل يكن راأي  عن الأو�ضاع القائمة بعد 

ال�ضخ�ص الواحد مت�ضقا اإىل النهاية يف كل مرة.
للع�ضرية دورا موؤثرا على طبيعة العالقات  اأن  ال�ضباب متفقون على  معظم 
الجتماعية بني ال�ضباب، وذلك "لأن بنية املجتمع العراقي تت�ضكل من جمموعة 
الجتماعي  للبنيان  الت�ضور  لهذا  م�ضاءلة  هناك  يبدواأن  ول  الع�ضائر".  من 
الذي بدا بديهيا بالن�ضبة للم�ضاركني، وذلك بغ�ص النظر عن تفاوت مواقفهم 
دور  "اأن  يعتقدون  عام  ب�ضكل  اأنهم  كما  الع�ضرية.  من  ال�ضلبية  اأو  الإيجابية 
الع�ضائر قد تر�ضخ وازداد يف فرتة الرتدي الأمني وما مر به البلد من اأزمات 
بعد عام 2003، فرتاجع قدرة الدولة على فر�ص الأمن قد اأدى اإىل اأن مالأت 
الع�ضرية الفراغ واأ�ضبحت هي احلامي لأبنائها". وهذا و�ضف عام للو�ضع يف 
بطبيعة  تتاأثر  الع�ضرية  "�ضطوة  اأن  ذلك  ن�ضبية.  اختالفات  ثمة  ولكن  البالد، 
املكان، ففي حني ت�ضهد املدن واملناطق احل�ضرية تراجعًا ل�ضلطة وقوة الع�ضرية 
ل�ضطوة  متزايدا  منوا  والأرياف  الأق�ضية  ت�ضهد  واملوؤ�ض�ضات،  القانون  ل�ضالح 

الع�ضرية".
الع�ضرية  دور  ازداد  كلما  الدولة  �ضلطة  قلت  "كلما  اأنه  ال�ضباب  اأحد  ويرى 
والعك�ص �ضحيح. اأي كلما ازداد دور الدولة وقوة ال�ضلطة كلما قل دور الع�ضرية، 

لكن يف املجمل للع�ضرية دور مهم وداعم لعمل الدولة". بينما علق اآخر باأنه يرى 
"اأن ال�ضيا�ضيني ي�ضتخدمون ورقة الع�ضائر لتحقيق مكا�ضب �ضيا�ضية وانتخابية 
مدنية  دولة  اأمام  نحن  فهل  الدولة.  لطبيعة  امل�ضوه  ال�ضكل  نرى  لذا  وحزبية 
هواأن  اأراه  فالذي  ماذا؟،  اأم  ع�ضائري،  قبلي  نظام  اأمام  نحن  اأم  موؤ�ض�ضاتية، 

الأحزاب ال�ضيا�ضية ت�ضتخدم الع�ضائر لتقوية �ضلطتها".
حتديد  ال�ضعب  من  يكون  و�ضوف  طبيعي.  واآخر  طرف  بني  التاأرجح  هذا 
التكوين  وبني  احلديثة  املدنية  الدولة  بني  قطعي  ب�ضكل  يختار  حا�ضم  موقف 
الع�ضائري. ولكن يف راأي ال�ضباب ما يف�ضح عن اإدراكهم لال�ضتخدام النفعي 
يرتبط  ل  اآين  ا�ضتخدام  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  قبل  من  الع�ضائري  للت�ضكيل 
حزبية  اأهداف  خدمة  يف  التقليدي  نفوذها  يوظف  واإمنا  التقليدية  بوظائفها 
والع�ضرية يف ممار�ضة  الدولة  للتداخل بني  اإ�ضافية  ي�ضكل قناة  راهنة، وهوما 

ال�ضلطة والعمل ال�ضيا�ضي. 
"ال�ضنن  من  كثريا  اأن  ال�ضباب  يجد  الثقافية،   – الجتماعية  الناحية  من 
الدين  لأحكام  منافية  وحتى  بل  الإن�ضان،  حقوق  لأب�ضط  منافية  الع�ضائرية 
ة(  بك�ضّ ة  )الك�ضّ بطريقة  الزواج  ومو�ضوع  "الدّية"  قيمة  مثل  وال�ضريعة، 
اأهل  ب�ضخ�ص من  القاتل  اأقارب  اإحدى  ت�ضمى من خالل زواج  و)النهوه( كما 
املقتول". ومقابل هذا الوجه ال�ضلبي فاإن "بع�ص املمار�ضات الع�ضائرية اإيجابية 
ت�ضاعد على ا�ضتقرار الو�ضع �ضيما واأن العراق بلد خارج من �ضراع واحرتاب 
طائفي، حيث ت�ضاعد هذه التقاليد الع�ضائرية على راأب ال�ضدع وتقليل الفوارق 
الرئي�ضيني  املذهبني  اأع�ضاء من  ت�ضم  فالع�ضرية  وال�ضغائن.  الأحقاد  واإطفاء 
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الع�ضرية  اإطار  املتخا�ضمني يف  بني  اأن حتقق م�ضاحلة  ت�ضتطيع  املعنى  وبهذا 
نف�ضها".

دولة  هنالك  "اأن  يرى  اآخر  �ضاب  من  م�ضاءلة  دون  مير  ل  ذلك  ولكن 
وموؤ�ض�ضات وقوانني هي التي تنظم احلياة ولي�ص الع�ضرية، واإل فما احلاجة اإىل 
املحاكم ومراكز ال�ضرطة وغريها من موؤ�ض�ضات الدولة. نعم يف اأوقات معينة 
كانت هناك حاجة لهذه الأمور ولكن الأمور اختلفت الآن، كما اإن التجربة اأثبتت 
اأن بع�ص �ضيوخ الع�ضائر ي�ضدرون اأحكام تخ�ضع لأهوائهم واأمزجتهم ول يوجد 

اأي اأ�ضا�ص منطقي اأو ديني اأو اأي مبداأ متفق عليه لالأحكام التي يطلقونها".
تاأثرهم  من  اأكرث  يبع�ضهم  يتاأثرون  ال�ضباب  اأن  على  امل�ضاركون  واأجمع 
اأن هوؤلء  اأو يعتقدون  اأقرانهم عندما ي�ضعرون  بالكبار، ولذلك فهم ي�ضايرون 
احللول  واإيجاد  امل�ضاكل  مع  التعامل  على  والقدرة  اخلربة  ميتلكون  الأقران 
املنا�ضبة لها: "التقدم التكنولوجي املوجود اليوم قلل من اأهمية ودور الع�ضرية 
من  و�ضداقاتي  عالقاتي  اأبني  ك�ضاب  فاأنا  ال�ضباب،  بني  العالقات  تعزيز  يف 
خالل مكان الدرا�ضة اأوالعمل اأومن خالل ال�ضفر اأوبا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي كالفي�ضبوك والتويرت ولي�ص من خالل الع�ضرية."
للع�ضرية  "اأن  يرى  لأنه  اأعاله  زميله  راأي  مع  ال�ضباب  اأحد  اختلف  بينما 
دورا كبريا واأ�ضا�ضيا يف تقوية العالقات بني �ضباب من ع�ضائر خمتلفة اأي�ضا. 
وهذا نابع من حقيقة مررت بها �ضخ�ضيا عندما تعر�ص ابن عمي حلادث من 

�ضخ�ص من ع�ضرية اأخرى، ويف هذا الظرف جاء الكثري من اأقاربه من اأبناء 
الع�ضرية الأخرى وتعرفت على الكثري منهم واأ�ضبحنا اأ�ضدقاء."

مثل هذا التقييمات والآراء ت�ضتند غالبا اإىل التجربة الفردية لهذا ال�ضاب 
موجودة  اآراء  عن  تعرب  بالتاأكيد  ولكنها  للتعميم،  قابلة  تكون  ل  وقد  اأوذاك، 
ومنت�ضرة يف اأو�ضاط ال�ضباب. ولكن الختالف بني ال�ضباب يف نقاط اأخرى اأقل 
بكثري، ل بل عندما �ضئلوا عما اإذا كان يرغب اأحدهم اأن يكون "�ضيخ ع�ضرية"، 
مل تخل ردة فعلهم من ال�ضتغراب والطرافة من هذا ال�ضوؤال، و�ضارع اأحدهم 
روؤيته  فر�ص  ي�ضتطيع  لن  فاإنه  ع�ضرية  �ضيخ  ال�ضاب  اأ�ضبح  "اإذا  الإجابة:  اإىل 
واآرائه ب�ضبب النظرة ال�ضلبية لكبار ال�ضن جتاه ال�ضباب. وبالتايل فاإنه لن يتمكن 
من فر�ص هيبة �ضيخ الع�ضرية على اأفرادها لأن جمتمعنا اأبوي ويتجه اإىل تقبل 
اآراء كبار ال�ضن واأحكامهم ونظرتهم اإىل الأمور فقط". ويف نهاية املطاف، فاإن 
ال�ضباب "ي�ضايرون كل ما هوجديد، لذا قد يتهمهم الكبار باأنهم يخرجون عن 
القيم الجتماعية ال�ضائدة، مما يجعلهم حمل خالف دائم مع كبار ال�ضن اأوما 
يعرف ب�ضراع الأجيال". وي�ضيف اأحدهم راف�ضا الفكرة: "ال�ضباب لديهم روح 
املغامرة وال�ضتك�ضاف والندفاع مما يوؤدي اإىل اعتقاد الكبار باأنهم يخرجون 
عن املاألوف، وكثري منهم يتمردون على الواقع الجتماعي وال�ضيا�ضي الذي ل 

يتيح الفر�ص الكافية اأمامهم ملمار�ضة دورهم وحتقيق طموحاتهم". 

أزمة الشباب أم أزمة المجتمع؟
تربز التناق�ضات العميقة بني اآمال ال�ضباب، وبني مقدرتهم 
ت�ضتطيع  جديدة  اجتماعية  و�ضلوكيات  قيم  اختيار  على 
على  ذلك،  يوؤدي  النتقالية.  املرحلة  لتحديات  ال�ضتجابة 
م�ضتوى الفرد، اإىل حالة من التوتر وال�ضراع الداخلي، واإىل 
الدور  اأداء  يف  والف�ضل  الر�ضا  وعدم  بالإحباط  الإح�ضا�ص 
ال�ضورة  بني  فجوة  اإىل  اأي  اجتماعيًا،  النحواملر�ضوم  على 

النموذجية للدور وبني ال�ضلوك الواقعي املعرب عنه. 
مع  النقا�ص  جل�ضات  يف  املتحاورين  اإجابات  وتقدم 
عن  الناجمة  النفعالت  عن  الأمثلة  من  الكثري  ال�ضباب 
القواعد  بع�ص  اإىل هدم  توؤدي  "فاحلروب  الأزمات  ظروف 
من  كان  اأعمال  تباح  بحيث  املحرمات،  ورفع  الأخالقية، 
اإن  فر�ضًا72.  اأوتفر�ص  م�ضتحبة  فت�ضبح  حترميها  املاألوف 
خماوف  عن  تف�ضح  مبجموعها  الواردة  التقوميية  الآراء 
يف  ال�ضباب  بها  ي�ضعر  هواج�ص  عن  تعبري  وهي  متعددة، 
والت�ضاوؤم.  القلق  اإىل  بهم  يوؤدي  قد  مما  اليومية،  حياتهم 
ذلك اأن النحراف العام يف املجتمع العراقي كما عرب عنه 
بع�ص املتحاورين، قد كون واقعا جديدا قوامه �ضعف احلياء 
العام، وقلة اخل�ضية من التبعات القانونية والأخالقية، وهو 
املدى  التعامل معه على  امل�ضاعب يف عملية  يزيد من  واقع 
القريب، ويقيد حترك احلكومة يف جمالت الإ�ضالح واإعادة 

البناء.
القيمي جعل  اللتزام  اختالل  اأن  ال�ضباب  يرى كثري من 
العديد من النا�ص يتاأثرون باجتاهات مل تكن مقبولة �ضابقا. 
فاأ�ضبحت الي�ضرة املادية معيارًا ي�ضار اإليه قبل معايري قيمية 
معيارا  ال�ضلطة  من  التقرب  بات  كما  الأمانة؛  مثل  اأخرى 

للوجاهة يذكر قبل النزاهة؛ وتغريت قيم التكافل والإخال�ص 
وامل�ضاركة يف �ضلوك العامة من اأبناء املجتمع، وحلت حملها 
منظومات قيمية تقوم على تقييم ايجابي للن�ضب والحتيال 
وتاأثريها  �ضدتها  ت�ضل  مب�ضتويات  وغريه،  والغ�ص  والكذب 
و�ضعة اإنت�ضارها اإىل اإمكانية عدها وقائع ترقى اإىل اأن تكون 
قيما �ضلبية جديدة. لذلك جند اختالل يف الذات الإدراكية 
وعدم  ورف�ص  ومثل  قيم  تتحدث عن  نظرية  بني منظومات 
النحرافية، وبني  واملمار�ضات  الت�ضرفات  للعديد من  قبول 
نطاق  على  وال�ضلوكيات  الأفعال  تلك  مثل  فيه  متار�ص  واقع 

وا�ضع73. 
اأ�ضواق  القادر على حتقيق ذاته يف  ال�ضباب غري  اأن  كما 
العمل امل�ضروعة، ميكن اأن يجد نف�ضه م�ضطرا لالنخراط يف 
اإن جممل هذه  اأعمال غري م�ضروعة اجتماعيًا واقت�ضاديًا. 
تكون  قد  متوارثة  قيمية  منظومات  مع  امتزجت  املتغريات 
الن�ضق  عن  املجتمع  يف  النحراف  مظاهر  لبع�ص  حا�ضنة 
فل�ضفات  اأحيانَا  لها  القيم جتد  واأن هذه  املفرت�ص،  القيمي 
بع�ص  جند  ما  وكثريا  بالغنب.  ال�ضعور  عن  ناجمة  تربيرية 
�ضور هذه العادات واملمار�ضات الجتماعية �ضائعة بني النا�ص 
من  يحتقرون  ل  منهم  البع�ص  يزال  ول  هذه،  اأيامنا  حتى 
على  يخرج  اأو  ال�ضارع،  يك�ضر م�ضابيح  اأو  القانون،  يخالف 
اأحرتمه  ورمبا  اأحيانَا.  الل�ضو�ص  اأويعاون  النتظار،  �ضف 
بع�ضهم واأعتربه رجاًل قويًا يتحدى احلكومة ول يخاف منها 

)بتعبري الوردي(74. 
تعد احلروب والأزمات اإمتحانًا ملوؤ�ض�ضات املجتمع. ويبدو 
اأن كل موؤ�ض�ضة رئي�ضة  اأدلة الف�ضل يف المتحان هو  اأن اأحد 
املوؤ�ض�ضة  �ضت�ضبح رحمًا مولدًا ملا ي�ضمى موؤ�ض�ضة الظل. يف 
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القت�ضادية مثاًل: ي�ضبح الف�ضاد املايل والتزوير والتالعب 
بالعالمات التجارية وغريها، موؤ�ض�ضة ظل لها. ويف املوؤ�ض�ضة 
الر�ضمية  غري  الزواج  وعالقات  البغاء  ي�ضبح  الأ�ضرية 
موؤ�ض�ضة ظل لها...الخ، وهكذا. هذه احلالة ت�ضبح خطرية 
حني تتداخل موؤ�ض�ضة الظل مع املوؤ�ض�ضة الأ�ضلية، مثاًل: حني 
جترب الأ�ضرة فتياتها على البغاء اأو الزواج لأغرا�ص جتارية. 

اأو حني متار�ص الأ�ضرة )الأبوان والأطفال( الت�ضول75.
حلقة  يف  امل�ضاركني  كركوك  �ضباب  اإىل  طلب  عندما 
النقا�ص اإعطاء اأمثلة عن ظاهرات غري ماألوفة يف منطقتهم، 

قالوا:
• معقول. 	 غري  ب�ضكل  الع�ضوائيات  يف  كبرية  زيادة  هناك 

فاإن  الجتماعي،  الن�ضيج  وتفكك  احلياة  �ضعوبات  مع 
كثريا من �ضكانها ميار�ضون املتاجرة بالن�ضاء وبالأع�ضاء 

الب�ضرية .
• بع�ص 	 بني  التفاق  خاللها  من  يتم  حالت  ر�ضد  مت 

العوائل مع الع�ضابات الإجرامية عن طريق ال�ضداقات 
العائلية، ومبوجب هذه التفاقات يجري ا�ضتغالل �ضباب 

الأ�ضرة يف اأعمال غري م�ضروعة.
من  والنازحون  املهجرون  ل�ضيما  ال�ضكان  من  وكثري 
ميلكون  ل  الأمنية  الأو�ضاع  ب�ضبب  الأخرى  املحافظات 
الوثائق الثبوتية والقانونية التي متكنهم من احل�ضول على 
عمل. وقد اأدى ذلك اإىل انخفا�ص م�ضتوى معي�ضتهم، واأدى 
بدوره اإىل تفاقم امل�ضاكل الأ�ضرية والجتماعية، واملمار�ضات 

والظاهرات غري املاألوفة التي اأ�ضري اإليها.

ظواهر مقلقة من منظور الشباب
املقلقة  الظاهرات  لبع�ص  نعر�ص  الف�ضل،  اختتام هذا  قبل 
اأنف�ضهم  ال�ضباب  عنها  عرب  كما  وال�ضرة  بال�ضباب  املت�ضلة 
يف  الأ�ضري  التفكك  من  متطرفة  بظاهرات  الأوىل  تتعلق 
�ضفوف  بني  املخدرات  انت�ضار  بظاهرة  والثاين  كركوك، 
ال�ضباب يف النبار. واذ يجمع هذا التقرير بني و�ضائل بحث 
ال�ضبل  وا�ضتك�ضاف  وحتليله  الواقع  فهم  يف  ونوعية  كمية 
احلالتني  هاتني  درا�ضة  فاإن  م�ضكالته،  ملعاجلة  الف�ضل 
املتطرفتني، ومن منظور ال�ضباب، من �ضاأنه ان يو�ضح جانبَا 
نظرهم من  ووجهة  امل�ضكالت،  لهذه  املجتمعي  الت�ضور  من 

الرتابط ال�ضببي بني ال�ضباب والنتائج. 
ان احلالتني اللتني نعر�ضهما هما حالتان متطرفتان كما 
اإنهما  يف  تتمثل  تناولهما  وفائدة  ذلك،  اىل  ال�ضارة  �ضبقت 
تك�ضفان النتائج اخلطرة وال�ضلوكيات اخلطرة التي ميكن ان 
الت�ضلطية  ترتتب على منط العالقات ال�ضرية والجتماعية 
كانت  واذا  الجيال.  بني  احلوار  م�ضاحات  او�ضيق  وانعدام 
بغريها  مقارنة  ن�ضبيًا  النت�ضار  حمدودة  املتطرفة  احلالت 
من الظاهرات الكرث انت�ضارا ولكن "القل خطورة" بح�ضب 
جبل  قمة  المر  حقيقة  يف  متثل  فاأنها  معينة،  نظر  وجهة 
لكونها ل  نوعية،  ولها اهمية  ال�ضطح،  الظاهرة اىل  اجلليد 
اذا كانت م�ضتندة على قاعدة عري�ضة  ال  ميكن ان تنوجد 
جدا من امل�ضكالت الكثرية الأخرى التي مل ت�ضل بعد انتاج 
كامل املفاعيل ال�ضلبية. لكنها كلها حتتاج اىل معاجلة دون 

تاأخري.

صوت الشباب
6 قضية تقلق شباب كركوك: االتجار بالبشر والعنف األسري واالستغالل الجنسي 

حالت  عدة  كركوك  يف  احلوار  جل�ضة  يف  امل�ضاركون  ال�ضباب  ا�ضتعر�ص 
لتعر�ص ال�ضابات وال�ضبان اىل ال�ضتغالل اجلن�ضي واملتاجرة بالأع�ضاء الب�ضرية 
وعدوها من الظواهر الناجتة عن العنف الأ�ضري. ومن خالل ر�ضدهم لتجارب 
الأ�ضباب  هي  والجتماعي  الأ�ضري  والتفكك  املادي  العوز  ان  وجدوا  معينة، 

الدافعة الأ�ضا�ضية لوجود هذه الظواهر.
ول ميكن ن�ضبة ظاهرات خطرية من هذا النوع اىل عامل واحد بعينه التي 
هذه  فاإن  كركوك،  حالة  ويف  املرتابطة.  الأ�ضباب  من  مركب  عن  عادة  تنتج 
احلالت تربز يف الأحياء الع�ضوائية الفقرية التي تو�ضعت ب�ضكل كبري يف املدينة 
من  هربا  الأخرى  العراق  مناطق  من  النازحني  كبرية  اأعدادا  ت�ضتقبل  التي 
النزاع، وهذه الأ�ضر املهجرة اوالنازحة تعاين معظمها من الفقر، وبع�ضها من 
فقدان الأوراق الثبوتية وهو ما ي�ضعب ح�ضولها على عمل اوحتى على املعونة 

الغذائية. 
ال�ضكاين مزيج  والتكوين  العمراين،  النمط  العامة مدينيه من حيث  البيئة 
هجني من مناطق وقوميات خمتلفة مع مكون كبري من النازحني، وهذا يعني ان 
الروابط التقليدية التي تربط بني الأ�ضر وحميطها الأ�ضلي قد انك�ضرت -ق�ضرا 
اغلب الأحيان- دون ان حتل حملها روابط مدينيه مواطنيه هي �ضعيفة جدا، 
الأ�ضرة  م�ضتوى  على  اما  الع�ضوائية،  الأحياء  ت�ضمل  ل  فهي  وجودها  حال  ويف 
مبا�ضر  ا�ضري  تفكك  مع  املرتافق  املوارد،  وفقدان  الفقر  فهناك  الفردية، 

وقوي ب�ضبب وفاة اوترمل اونزوح وفقدان الرتاتبية ال�ضرية التقليدية والأدوار 
الوالد  متكن  التي  والإمكانيات  العمل  توفر  لعدم  لالأهل  بالن�ضبة  الأ�ضرية 
وظروف  غريبة  بيئة  ويف  الأ�ضرة.  معي�ضة  تاأمني  من  وجد–  –اإن  خ�ضو�ضا 
�ضعبة، ل يعود ظهور حالت متطرفة من العنف وال�ضتغالل اجلن�ضي والجتار 

بالب�ضر امراأ م�ضتغربا، خ�ضو�ضا انه ل توجد �ضوابط خارجية يتحول دونه. 
بتاأثري  تتلخ�ص  املو�ضوع  هذا  ب�ضدد  ال�ضباب  طرحها  التي  الآراء  وكانت 
املعي�ضي  امل�ضتوى  انخفا�ص  جراء  الأ�ضرة  تتحملها  التي  القت�ضادية  العوامل 
عالية  معدلت  اإىل  املنازل  اإيجارات  وارتفاع  الأ�ضعاروالبطالة  ت�ضخم  ب�ضبب 
اأوتاأهيل تاأخذ  جدا، بحيث تنعدم القدرة على دفعها ،عدم وجود فر�ص عمل 

بعني العتبار م�ضالح 
ر�ضد  فقد  ال�ضلوك،  هذا  تف�ضر  التي  والأ�ضرية  الجتماعية  الأ�ضباب  اأما 

ال�ضباب ما يلي: 
والإدمان، . 1 الأبناء،  بني  والتمييز  الأ�ضري  والعنف  الأ�ضري  والت�ضدع  اليتم 

حيث اأن العنف جتاه اأفراد الآ�ضرة وما يعانيه بع�ضهم من تعر�ص لل�ضرب 
والتعذيب واحلرمان من الغذاء تعترب من العوامل التي تدفع ب�ضباب الأ�ضرة 
التوافق  انعدام  من  املدمنني  اأبناء  يعاين  بينما  ال�ضارع،  اإىل  الهروب  اإىل 

النف�ضي والجتماعي .
الثقافة . 2 امل�ضمون  جلهة  به  ويق�ضد  وتقاليد"،  "عادات  عادة  يعترب  ما 
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الت�ضلطية ومتجيد القوة داخل الأ�ضرة ويف املجال العام، وما يرتبط بها من 
ممار�ضات كالزواج املبكر، وعدم اندماج ال�ضجني او ت�ضامح املجتمع معه 
القرار  �ضاحبة  لي�ضت  البنت  وكون  التوقيف،  او  ال�ضجن  من  اخلروج  بعد 

عند اختيار الزوج.
وجود فجوة بني ال�ضباب واأولياء اأمورهم يف تفّهم م�ضاكل الأبناء، وانعدام . 3

امكانية م�ضارحة الكبار )خا�ضة بالن�ضبة لل�ضابات(، مما يدفع الأبناء اإىل 
النتحار اأو الهروب ومن ثم اإىل ا�ضتغاللهم من قبل جهات اأخرى.

مت ر�ضد حالت يتم من خاللها التفاق بني بع�ص العوائل مع الع�ضابات . 4
يف  الأ�ضرة  �ضباب  ل�ضتغالل  العائلية،  ال�ضداقات  طريق  عن  الإجرامية 
اأعمال غري م�ضروعة، باعتبارها اإحدى و�ضائل تاأمني املوارد املالية يف ظل 

تفكك منظومة القيم )�ضبق تناول ذلك يف الف�ضل ال�ضابق(.
ت�ضتت الأفكار يف فهم الدين، وا�ضتعمال التف�ضريات اخلاطئة للدين كمربر . 5

لبع�ص املمار�ضات اخلاطئة .
اإلقاء اللوم وامل�ضوؤولية على الأم يف حال خطاأ الأبناء، اأو انحرافهم، وعدم . 6

الإقرار بتقا�ضم امل�ضوؤولية بني الأب واإلم بهذا ال�ضدد.
من . 7 النزوح  ب�ضبب  املحافظة  يف  معقول  غري  ب�ضكل  الع�ضوائيات  زيادة 

بالن�ضاء  املتاجرة  ميار�ضون  �ضكانها  من  والكثري  اأخرى.  حمافظات 
والأع�ضاء الب�ضرية.

التفكك الأ�ضري وكرب حجم العائلة والعزوف عن الزواج من قبل ال�ضباب . 8
ب�ضبب ارتفاع التكاليف، وارتفاع ن�ضبة العنو�ضة بالن�ضبة للن�ضاء يف املجتمع.

نق�ص الوعي باحلقوق لدى الن�ضاء وزيادة ن�ضبة الأمية بينهن.. 9
اإىل هذه الأ�ضباب واأهميتها واملوقف من بع�ضها لي�ص موحدا  اإن النظر  اإل 

بني ال�ضباب ول يف املجتمع. وثمة نقاط خالفية اأحيانا ونقاط اتفاق. 
بالن�ضبة الدين وم�ضوؤوليته عن اإيجاد حل لهذه امل�ضاكل وما يرتتب عليها من 
اإن الدين الإ�ضالمي هو �ضبب بقاء املراأة يف  تداعيات. راأي عدد من ال�ضباب 
املنزل، وعدم تقبل املجتمع لعمل املراأة يف الكثري من املجالت. يف حني وجد 
اآخرون ان الدين نف�ضه لي�ص امل�ضوؤول بقدر ما هوالتف�ضرياملت�ضدد الذي يتحمل 
م�ضوؤوليته الأ�ضخا�ص املعنيون. كما اأن هناك فئة يف املجتمع، هامة ووازنة، ل 

تزال ترى ان املراأة مكانها املنزل اأ�ضال. 
الختالف حول دور العادات والتقاليد يف تف�ضي هذه الظواهر، وعلى كيفية 
تقبل املواطنني وتفهمهم لها، وعلى اختالف ال�ضتجابة لتاأثرياتها من جيل اىل 
متعددة  مدينة  هي  كركوك  وان  )خا�ضة  اأخرى  قومية  اإىل  قومية  ومن  جيل، 
ال�ضعبي  الفهم  ي�ضبح  ال�ضائدة،  ال�ضعبية  الثقافة  ففي  واملذاهب(.  الأعراق 
للدين نف�ضه جزءا من الثقافة ال�ضعبية يتاأثر بها اأكرث من التاأثري فيها. وغالبا 
ما ميزج النا�ص بني الدين والعادات والتقاليد، وبني العادات )التي تكون حديثة 
التكوين( والتقاليد )التي يفرت�ص ان تكون ذات امتداد تاريخي ما(. وغالبا ما 

تعترب عادات �ضارة وافدة جزءا من التقاليد يف حني هي لي�ضت كذلك. 
ولكن حيث اختالف ال�ضباب على النقاط امل�ضار اإليها يف الفقرة ال�ضابقة، 
ق�ضور  ومنها  عملي،  طابع  ذات  اأخرى  جوانب  على  متفقني  كانوا  فاأنهم 
املثال،  للق�ضاء على هذه الظاهرات. وعلى �ضبيل  الفعالة  الجراءت والآليات 
اإن تطبيق القوانني املتعلقة مبمار�ضة الجتار بالن�ضاء ينح�ضر فقط يف فر�ص 
الغرامات املالية ولي�ص فر�ص العقوبات بال�ضجن على املدانني. كما ان ال�ضباب 
متوافقون على �ضرورة اإعادة النظر بالقوانني املتعلقة باخليانة الزوجية، وان 

يراعى يف �ضياغتها وتنفيذها عدم التمييز �ضد املراأة.

ال�ضخ�ص  ال�ضباب حتديد هوية  ال�ضك بقيت مرتفعة، فقد اختلف  اإن ن�ضبة  اإل 
الأ�ضرة  هو  هل  اخلطري،  ال�ضلوك  هذا  يف  الأكرب  امل�ضوؤولية  حتديدا  يتحمل  الذي 
عموما، اأم الأب، اأو الزوج، اأو اإلم، اأم الفتاة نف�ضها. وبعيدا عن كل الأ�ضئلة ال�ضعبة 
يف فهم الأ�ضباب، فاإن ال�ضباب ابدوا ت�ضككهم من اأن توؤدي املعاجلة املنا�ضبة لكل 

كاأن  الطويل.  املدى  على  لال�ضتمرار  وقابلة  ايجابية  نتائج  اإىل  اأعاله  الأمور  هذه 
اإمكانية التغيري تكاد تكون م�ضتحيلة، اأو اأن ال�ضباب مل يكونوا قادرين على التقاط 

عنا�ضر التغيري واإ�ضارته يف واقعهم الراهن. 

صوت الشباب
7 شباب األنبار يحذرون من خطر المخدرات 

يتذمر ال�ضباب امل�ضاركون يف جل�ضة احلوار يف الأنبار 
دول  مع  املخدرات  لتجارة  ممرا  اأ�ضبح  البلد  اإن  من 
املا�ضي،  القرن  من  الت�ضعينيات  منت�ضف  منذ  اجلوار 
الأمنية  الأو�ضاع  ب�ضوء  لرتباطها  املجتمع  اإىل  وت�ضربت 
و�ضل�ضلة احلروب والنزاعات التي مر بها العراق ل�ضنوات 
الق�ضري،  والتهجري  النزوح  لعمليات  وكان  طويلة. 
بعد  الف�ضائية  للقنوات  وال�ضريع  املفاجيء  والنت�ضار 
وتقليد ظواهر عديدة منافية  تقبل  2003، دورها يف 

لتقاليد جمتمع قبلي �ضديد النغالق كمجتمع الأنبار.
ظاهرة  انت�ضار  عن  با�ضتياء  اأي�ضا،  ال�ضباب  حتدث 
حتى  ال�ضباب،  بني  وامل�ضكرات  املخدرة  احلبوب  تناول 
ان بع�ص ال�ضباب يتفاخر علنا بتعاطي هذه املواد. وهذه 
-براأيهم- مظاهر تعك�ص الياأ�ص وفقدان الثقة بامل�ضتقبل 
الأقران على  وتاأثري  والأخالقي،  الديني  الرادع  و�ضعف 

حتدي  اأي�ضا  وهي  لها.  وت�ضجيعهم  ال�ضباب  ممار�ضات 
عن  خاللها  من  املتعاطون  يعرب  وللمجتمع  لالأ�ضرة 
�ضلطة  الكبار  واحتكار  احلقوق  من  للحرمان  رف�ضهم 
اتخاذ القرارات التي توؤثر عليهم فين�ضرفون اإىل عامل 

اآخر خيايل من خالل املخدرات ينتظرون اخلال�ص .
ال�ضائعة  املخدرات  اأنواع  ال  ال�ضباب  احد  و�ضنف 
على  تتفوق  الهلو�ضة"  "حبوب  اإن  على  واأكد  الأنبار  يف 
اأ�ضا  وهي  ال�ضباب،  بني  تف�ضيها  يف  املخدرات  اإدمان 
اأدوية خم�ض�ضة يف الغالب لأغرا�ص عالجية للم�ضابني 
من  الكثري  ويق�ضي  وال�ضرع.  النف�ضية  بال�ضطرابات 
لتلك  املخدر  الفعل  تاأثري  حتت  وقتهم  جل  ال�ضباب 
و�ضح  ويف  ا،  جًدّ رائجة  جتارتها  واأ�ضبحت  احلبوب، 
الكثري  يف  معروفني  واأفراد  ع�ضابات  قبل  من  النهار 
تواجد  اأماكن  يف  ترويجها  ويتم  للمجتمع،  الأحيان  من 
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والنوادي  والكازينوهات  �ضوب  الكويف  مثل  ال�ضباب 
خاللها  من  احل�ضول  ويتم  )الأراكيل(  فيها  تكرث  التي 
اأنواع املخدرات. وقد و�ضلت بع�ص  وب�ضهولة على جميع 
اأنواع احلبوب املخدرة يف الأق�ضام الداخلية للجامعات، 
او  منها،  احلد  يف  الأق�ضام  هذه  م�ضوؤويل  بع�ص  وتهاون 
مثل  امل�ضكرات  تعاطي  انت�ضار  ذلك  اىل  ي�ضاف  منعها. 
الكحول وذلك ل�ضهولة �ضرائها والتغا�ضي عن انت�ضارها 

وترويجها من قبل امل�ضوؤولني يف املحافظة. 
ال�ضريع  ال�ضباب جازمون على ان �ضبب النت�ضار  بدا 
واملراقبة  القانوين  الردع  هو�ضعف  الظاهرة  لهذه 
ال�ضحية وعدم ال�ضيطرة على حدود العراق. واأكد عدد 
لالنحراف  الرئي�ضي  ال�ضبب  ان  على  ال�ضباب  من  اآخر 
اأخرى،  ناحية  من  هوالبطالة.  والإدمان  ال�ضباب  لدى 
ال�ضعفاء  على  يطبق  القانون  اأن  امل�ضاركني  احد  يقول 
املجتمعي  والعنف  الأ�ضري  ال�ضطراب  واأن  فقط. 
بهذا  ال�ضباب  على  تاأثريا  الأكرث  هوالعامل  الأنبار  يف 
ال�ضدد، وبالذات ما يتعلق منه بالقتل والتهجري و�ضيوع 
نفوذ  وات�ضاع  و�ضيادة  القانون،  هيبة  وتراجع  العنف 

الأعراف الع�ضائرية. 
ا�ضتخدام  و�ضهولة  ات�ضاع  اأن  اأي�ضا،  ال�ضباب  ويرى 
هذه  تف�ضي  يف  مهم  دور  له  )ال�ضتاليت(  اأجهزة 
والكثري  ال�ضباب.  اأو�ضاط  بني  وانت�ضارها  الظاهرة 
�ضلوكها  يف  ل�ضخ�ضيات  مقلدين  اأ�ضبحوا  ال�ضباب  من 
الأ�ضباب  ومن  الآخرين.  مع  وتعاملها  وطبيعة عالقاتها 
الرئي�ضية لالإدمان اأي�ضا هو عدم ا�ضتغالل اأوقات الفراغ 
لدى ال�ضباب، حيث اأ�ضبح الإدمان و�ضيلة لق�ضاء اأوقات 

الفراغ، يف غياب الو�ضائل الأخرى.
واأكد احد امل�ضاركني على �ضرورة تطوير برامج لتوعية 
ال�ضباب من قبل املوؤ�ض�ضات احلكومية ومنظمات املجتمع 

الإدمان على  واأيدوا جميعا خ�ضيتهم من عواقب  املدين 
ي�ضاهدونه  بدورهم مما  متاأثرين  املجتمع  وعلى  ال�ضاب 

يف الأفالم. 

توصيات الشباب لمؤسسات الدولة

تكون  ل  الظاهرة  هذه  مكافحة  ان  ال�ضباب  يرى 
ح�ضرا من خالل املدخل الأمني – القانوين، بل باعتماد 
مقاربة متكاملة جتمع بني الردع القانوين، وبني التوعية 
تو�ضياتهم عن  ال�ضحية. وعربت  والثقافة  الجتماعية، 

ذلك، اذ ت�ضمنت الدعوة اىل: 
والداخلية . 1 ال�ضحة  وزارات  بني  ما  اجلهود  تن�ضيق 

واعداد  بيانات  قاعدة  لبناء  املحافظات  وجمال�ص 
مراكز  مع  والتعاون  باملدمنني.  اخلا�ضة  امللفات 
اجلهات  قبل  من  تدار  التي  املخدرات  مكافحة 
واحلد  باملخدرات  املتاجرة  عملية  لتطويق  الأمنية 

منها.
والرتبية . 2 ال�ضباب  وزارات  بني  امل�ضرتك  العمل 

اأقامة  بهدف  والعدل  والداخلية  وال�ضحة  والتعليم 
ور�ص تثقيفية داخل املوؤ�ض�ضات التعليمية والرتبوية.

الأ�ضرار . 3 لبيان  الدينية  املوؤ�ض�ضات  مع  التن�ضيق 
�ضتكون  والتي  املخدرة  املواد  تعاطي  عن  الناجمة 
دعامة مهمة يف احلد من تعاطيها بني اأو�ضاط الكثري 

من ال�ضباب يف املجتمع العراقي.
مراقبة . 4 يف  ال�ضحة  وزارة  دوائر  دور  تفعيل 

تلك  وبالذات  الأدوية،  توزيع  ومنافذ  ال�ضيدليات 
التي تتعامل باأدوية وعقاقري الأمرا�ص النف�ضية.

لتنظيم  طبيبني  بينهم  ال�ضباب  من  عدد  وتطوع 
تلك  مع  التن�ضيق  م�ضوؤولية  وتويل  توعوية  حمالت 

اجلهات. 
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الفصل السادس

فرص تعليم الشباب

اإن للتعليم دوره يف متكني ال�ضباب من خالل بناء وتكوين 
قدراتهم للم�ضاركة الفاعلة يف احلياة الثقافية والإجتماعية، 
كما يف احلياة ال�ضيا�ضية والن�ضاط القت�ضادي. لكن التعليم 
حق من حقوق الإن�ضان اأوًل، وفر�ضة للتمكني وبناء القدرات 
ثانيًا. وقد كفل الد�ضتور العراقي الدائم هذا احلق لل�ضباب. 

ماذا يريد الشباب أوالً؟
ما زال التعليم يت�ضدر قائمة الأولويات بالن�ضبة اإىل ال�ضباب، 
راأ�ص  على  التعليم  ي�ضعون  ال�ضباب  من   %30 فحوايل 

تف�ضري  اإقليم كرد�ضتان. وميكن  39% يف  اأولوياتهم، مقابل 
اإعتباره  على  تقت�ضر  تكاد  التعليم  اإىل  النظرة  بكون  ذلك 
الرتتيب  ياأتي يف  بتوفري فر�ضة عمل )والذي  اأمرًا مرتبطًا 
الثاين لالأولويات بعد التعليم، وبعد ال�ضكن ثم الزواج(، وهو 
باعتباره  التعليم  اإىل  ينظر  العراقي ل  ال�ضباب  اأن  يعني  ما 
منهاًل للمعرفة والثقافة واحلرية وبناء ال�ضخ�ضية، بقدر ما 
هومن ال�ضرورات لتوفري متطلبات احلياة املادية. وهذه كلها 
اأولويات مرتابطة ع�ضويًا، كما يوحي ترتيبها يف ال�ضكل 6.1.

شكل 6.1
ماذا يريد الشباب أوالً؟

YS امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012 

اأهداف  من  هدف  هو  ال�ضهادة  على  احل�ضول  فاإن  لذا 
ال�ضباب، ولكنهم ي�ضعون اإىل ذلك من اأجل غاية اأخرى اأكرث 

اأهمية رمبا.
ال�ضباب  2009 يرغب معظم  وال�ضباب  الفتوة  ففي م�ضح 
بعمر 10-30 �ضنة باحل�ضول على ال�ضهادة اجلامعية الأولية 
بو�ضفه  للتعليم  ال�ضباب  نظرة  مع  يتنا�ضب  وهوما   ،%63
و�ضيلة ت�ضهل احل�ضول على العمل. ويعتقد حوايل 60% منهم 
فر�ضة  على  ح�ضولهم  اإىل  يوؤدي  �ضهادة  على  احل�ضول  اإن 
عمل يف امل�ضتقبل وي�ضهم يف حت�ضني مكانتهم الإجتماعية76. 
فيما يعتقد 28.7% منهم اأنه ي�ضهم يف ح�ضولهم على فر�ضة 
عمل، ويعتقد 12% منهم اأنه يعزز مكانتهم الجتماعية77. 
باحل�ضول  التعليم  اأهمية  ربطوا  الذكور  من   %37 اأن  كما 
الن�ضبتني  اإن  لالإناث. غري   %27.7 مقابل  فر�ضة عمل  على 
تنقلبان حني يتعلق الأمر باملكانة الجتماعية مما قد ميكن 
معه الفرتا�ص باأن الندماج الجتماعي الذي يوفره التعليم 
باملكانة  ات�ضاله  من  اأكرث  املهنية  باملكانة  يت�ضل  للذكور 
حت�ضل  حني  ال�ضابة  اأن  مبعنى  القربى.  ب�ضلة  اأو  الأ�ضرية 

على �ضهادة درا�ضية منا�ضبة فاإن ذلك يحقق لها يف اأ�ضرتها 
اإجتماعية  مكانة  �ضديقاتها،  بني  اأو  املحلي  جمتمعها  اأو 

حتظى بدرجة اأعلى من الحرتام.
الدرا�ضة  يف  الإ�ضتمرار  يف  ال�ضباب  رغبة  تبقى  لذلك 

كبرية على الرغم من معرفتهم بندرة فر�ص العمل. 
كما بنّي 34% من ال�ضباب من حملة �ضهادة البكالوريو�ص، 
عاطلون عن العمل. مع ادراكهم ب�ضعف العائد املادي املتوقع 
من التعليم حيث ترفع �ضنة واحدة اإ�ضافية من التعليم اأجر 
منخف�ضا  يعد  رقم  وهو   %2.6 مبقدار  الواحدة  ال�ضاعة 
باملقارنة مع بلدان اأخرى اإذ يبلغ معدل العائد من الدرا�ضة 

حوايل 6% دوليًا78. 

التعليم بوابة االندماج االجتماعي 

الإندماج  فر�ص  املعرفة،  اكت�ضاب  خالل  ومن  التعليم  يوفر 
 / املهنية  املكانة  العمل،  مثل  املختلفة  احلياة  جمالت  يف 
التعليم  ويلعب  والثقافية.  ال�ضيا�ضية  وامل�ضاركة  الإجتماعية 
امل�ضاواة  حتقيق  ويف  الإجتماعي  احلراك  يف  مهمًا  دورًا 

إن لم نضمن نقلًة 
نوعيًة في أساليب 

التعليم وتقنياتِه.
تزداد العزلُة بين 

مخرجاتِه وسوق 
العمل 

وينحسر نصيب 
الفرد من اكتساب 

المعرفة...

حق التعليم في 
الدستور العراقي 

الدائم 2005: 
المادة 34

أوالً: التعليم عامل 
أساس لتقدم المجتمع 

وحق تكفله الدولة 
وهوإلزامي في 

المرحلة االبتدائية 
وتكفل الدولة مكافحة 

األمية.
ثانياً: التعليم المجاني 

حق لكل العراقيين 
في مختلف مراحله.
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خا�ضة عندما تعتمد فل�ضفته على تكافوؤ الفر�ص مع �ضمان 
توفر الفر�ص التعليمية للجميع وجناحها يف رفد امل�ضتفيدين 
الفر�ص  هذه  لكن  الأ�ضا�ضية79.  واملهارات  باملعارف  منه 
من  فالعديد  وعادل،  من�ضف  اأ�ضا�ص  على  متاحة  تبدو  ل 
يتمتعون بهذا احلق، ولإق�ضاءهم من  ال�ضباب وال�ضابات ل 
حق التعليم موؤ�ضراته التي ين�ضاأ بع�ضها يف البيئة الأ�ضرية، 
وبع�ضها من اأو�ضاع النظام التعليمي80 ذاته، ومن مظاهره:

األمية مرتفعة بين الشباب:

الأمية  حمو  جمال  يف  بذلت  التي  اجلهود  من  الرغم  على 

قبل  الأمية  ن�ضب  انخفا�ص  عك�ضه  الذي  الكبار  وتعليم 
الأمية  ا�ضتمرار  تظهر  املوؤ�ضرات  لكن  م�ضت،  عقود  ثالثة 
للفئة   %15.3 الأمية  ن�ضبة  بلغت  الأجيال اجلديدة. فقد  يف 
الإناث مقابل  19.7% عند  تبلغ  �ضنة، وهي   29-15 العمرية 

11.1% عند الذكور81.
وتتقارب هذه الن�ضب مع احلالة التعليمية لعينة ال�ضباب يف 
م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012 فنالحظ 
اإرتفاع ن�ضب الأمية، وتفاوتها بني ال�ضبان وال�ضابات، واأي�ضا 
و�ضع  مع  املحافظات،  وباقي  كرد�ضتان  اإقليم  بني  تفاوت 

اأف�ضل لإقليم كرد�ضتان. 

ال�ضباب بعمر 15-29 �ضنة / اإقليم كرد�ضتانال�ضباب بعمر 15-29 �ضنة / 15 حمافظة

اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملوؤ�ضر

10.318.513.94.611.68.0ن�ضبة الأمية  

التحصيل التعليمي للشباب منخفض:

اإن  فنجد  ال�ضابة،  العمرية  للفئات  العلمي  التح�ضيل  يتدنى 
15-29 �ضنة هم من دون �ضهادة  33.4% من الفئة العمرية 
املرحلة  منهم   %31.7 اأكمل  فيما  اأميني(،  اأو�ضبه  )اأميون 
اأوالإعدادية،  املتو�ضطة  املرحلة   %28 وحوايل  البتدائية 
الإعدادية  بعد  التقني  التعليم  فقط  منهم   %7 اأنهى  كما 

اأوالدرا�ضة اجلامعية82. 

ال مساواة في معدالت اإللتحاق 
بين الذكور واإلناث:

الإبتدائية  املرحلة  يف  للذكور  ال�ضايف  الإلتحاق  معدل  يبلغ 
املرحلة  يف  املعدل  ينخف�ص  لالإناث.   %90 مقابل   %93
تعد  لالإناث.ومل   %45 مقابل  للذكور   %51 اإىل  املتو�ضطة 
الثانوي  بالتعليم  اللتحاق  يف  والإناث  الذكور  بني  الفجوة 
ن�ضبة  حت�ضن  ب�ضبب  لي�ص   ،%28.5 مقابل   %28.0 وا�ضعة 
املعرقلة  الإجتماعية  والتقاليد  فالأعراف  الإناث،  التحاق 
لإ�ضتمرار البنات يف الدرا�ضة ما تزال موجودة دون معاجلة، 
واإمنا ب�ضبب عدم التحاق اأوت�ضرب الذكور اأوزيادة انخراط 

ال�ضباب يف �ضوق العمل بعد �ضن 8315.
التنمية  دليل  قيمة  اإرتفاع  من  وبالرغم  كرد�ضتان  ويف 
الب�ضرية فيها عن بقية املحافظات، فاإن حمافظات الإقليم 
الثالث ل تزال مل حتقق امل�ضاواة يف اللتحاق املدر�ضي، بلغت 
ن�ضبة الإناث اإىل جمموع طالب الإقليم 46% يف اأربيل ومثلها 
تقرير  من  يت�ضح  وكما  ال�ضليمانية.  يف  و%48  دهوك  يف 

الإح�ضاء الرتبوي لالإقليم للعام الدرا�ضي 2012-2011.

التعليم  يف  اجلن�ضني  بني  وا�ضح  ب�ضكل  الفجوة  ت�ضيق 
اجلامعي احلكومي فتبلغ ن�ضبة ال�ضابات اإىل جمموع الطلبة 
ويف   %54  ،2013-2012 الدرا�ضي  العام  يف  املوجودين 

التعليم التقني 40% ويف الكليات الأهلية %35.

تتباين معدالت التحاق الشباب على 
مستوى المحافظات في التعليم الثانوي

والب�ضرة    %20 واملثنى   %15.4 مي�ضان  ن�ضبة يف  اأدنى  بني 
اإقليم كرد�ضتان، حيث  21.2%، والأعلى يف  20.9% ونينوى 

بلغت 42.3 يف جمموع حمافظات الإقليم.
ب�ضكل  ال�ضابات  م�ضاركة  ترتفع  اجلامعي،  التعليم  ويف 
ملفت للنظر. فتبلغ الن�ضبة اىل جمموع الطلبة املوجودين يف 
الكوفة يف  61% يف جامعة  اإىل  وترتفع   %59 بغداد  جامعة 
بابل، و%70  65% يف  النجف، و62% يف مي�ضان،  حمافظة 

يف ذي قار، وت�ضل اإىل اأدناها يف نينوى %40 84. 
اإرتفاع  هووراء  ال�ضباب  اأعداد  تدين  فان  اأخرى  ومرة 
اجلامعي  تعليمهم  ال�ضباب  يكمل  ل  اإذ  ال�ضابات،  م�ضاركة 
فاإن  احلالت،  كل  ويف  العمل.  يف  ينخرطون  ما  غالبًا  فهم 
من ي�ضتمرون و�ضوًل اإىل اجلامعة، هم عمومًا اأبناء الفئات 

الو�ضطى وما فوق. 

إنقطاع الشباب عن التعليم

راأي  اإ�ضتطالع  عينة  يف  التعليم  عن  املنقطعني  ن�ضبة  ترتفع 
للذكور   %57(  %60 اإىل   2012 ال�ضباب  وتطلعات  اأو�ضاع 

و65% لالإناث(، �ضكل 6.2.
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شكل 6.2
التوزيع النسبي لألفراد بعمر 15-29 سنة حسب الحالة التعليمية 

والبيئة والجنس 

YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

النجف  يف  املحافظات  يف  الإنقطاع  ن�ضب  اأعلى  وتبلغ 
74% تليها نينوى 75% والب�ضرة 66% ووا�ضط 65%، بينما 
حيث  من  املحافظات  اأقل  كرد�ضتان  اإقليم  حمافظات  تعد 
الإنقطاع عن التعليم اأربيل 37% )وال�ضليمانية 46% ودهوك 
56%(. يرتبط هذا الرتتيب مع ن�ضبة الفقر ومع م�ضتويات 
دليل التنمية الب�ضرية يف املحافظات. )ينظر جدول 1 نتائج 

اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012(.
ماذا  �ضوؤال  عن  الإجابة  تقدمي  يف  البيانات  ت�ضعفنا  ول 
منهم  كم  امللتحقني،  اأوغري  الدرا�ضة  عن  املنقطعون  يفعل 
اأهله  لأن  العمر  هذا  يف  العمل  يريد  ل  منهم  وكم  يعملون 
الدرا�ضة  تركوا  وهل  عاطلون،  منهم  وكم  باإعالته،  يتكفلون 
ال�ضابات  تركت  وهل  معينة.  ظروف  اأجربتهم  اأم  طوعا 
فاإن  الإجابة،  توفر  عدم  ومع  الزواج؟  اأجل  من  الدرا�ضة 
فـي غاية  اإىل ق�ضية  النتباه  تثري  الكبرية  املنقطعني  اأعداد 
التعليمي  الأهمية؛ هي �ضرورة تقييم كفاية وكفاءة النظام 

على �ضعيد ال�ضيا�ضات واخلطط املعتمدة.

لماذا ينقطع الشباب عن التعليم؟
ما تزال الأ�ضباب التي بينها الأفراد لعدم التحاقهم اأوترك 
امل�ضح  ففي  و2012،   2007 عامي  بني  نف�ضها  هي  الدرا�ضة 
جاء   2012 العراق  يف  لالأ�ضرة  والقت�ضادي  الجتماعي 

ترتيب الأ�ضباب بالن�ضبة لل�ضباب على النحوالآتي:
الأ�ضباب  بالتعليم.  الإ�ضتمرار  يف  الرغبة  عدم 
الإجتماعية، العمل حل�ضاب الأ�ضرة، عدم متكن الأ�ضرة من 

حتمل النفقات، بعد امل�ضافة عن املدر�ضة.
بالتعليم؟  ال�شباب  رغبة  عدم  اإىل  يوؤدي  الذي  ما  لكن 
مل تك�ضف البيانات اأ�ضباب ذلك، فقد جاء ترتيب الأ�ضباب 
اخلا�ضة بنوعية التعليم يف موؤخرة قائمة الأ�ضباب وراء ترك 
معاملة  و�ضوء  قريبة،  مدر�ضة  وجود  عدم  مثل  الدرا�ضة، 

اأوقات  يف  مرونة  وجود  وعدم  التعليمية،  الهياأة  اأع�ضاء 
الإفراد  اهتمام  وراء عدم  الكامن  ال�ضبب  فان  لذا  الدوام. 
ثقافة  تراجع  هو  اأ�ضا�ص  عامل  اإىل  اإرجاعه  ميكن  بالتعليم 
اأبنائهم  نفو�ص  يف  يغر�ضون  ل  فالأهل  املجتمع.  يف  التعليم 
�ضواء  لالأفراد  جاذبة  تبدوغري  والأخرية  املدر�ضة،  حب 
الدرا�ضة  مناهج  اأو  داخلها  اأوالعالقات  البناية  حيث  من 
تلك  اإىل  ينظرون  ال�ضباب  فبداأ  التقليدية،  التدري�ص  وطرق 
كبري  حتد  وهذا  املدر�ضة.  عن  اأف�ضل  بديال  التكنولوجيات 
التعليمي  امل�ضتوى  ارتباط  ولعدم  التعليمي.  النظام  اأمام 
القطاع  العمل خارج  بعائد  اأو  العمل  فر�ص  على  باحل�ضول 
لال�ضتمرار  اأهمية  يويل  ال�ضباب  بع�ص  يعد  مل  احلكومي، 
املدر�ضة  اإىل  ذاهب  وهو  ي�ضعر  ل  فالطالب  الدرا�ضة،  يف 
عليها  احل�ضول  له  ميكن  ل  معارف  على  �ضيح�ضل  باأنه 
والتي  ال�ضاب  معها  يتعامل  التي  التكنولوجية  الو�ضائل  من 
املختلفة،  املعارف  توفري  يف  املدر�ضة  تناف�ص  اأ�ضبحت 
من  "يكفينا  يقولون  بائعني  يعملون  ال�ضباب  من  جمموعة 
النقال  الهاتف  برامج  ا�ضتخدام  على  ي�ضاعدنا  ما  التعليم 
اأوًل ولأنها املهارات الالزمة  والنرتنت لفائدتنا ال�ضخ�ضية 
لفر�ص العمل الوحيدة املتاحة يف ا�ضواقها التي تت�ضع لت�ضغيل 

املزيد من ال�ضباب".
تعليم  اىل  نحتاج  "ل  يقولون  الع�ضوائيات  من  �ضباب 
املواد  ،اأما  بالعربية  والكتابة  القراءة  تعلم  يكفي  نظامي 
لن  املهني  م�ضتقبلنا  يف  تنفعنا  فلن  الثقيلة  الدرا�ضية 
متطلبات العمل لي�ص من بينها معرفة املعلومات التي تقدمها 

املناهج الدرا�ضية".
مدينتهم  يف  امل�ضت�ضري  الفقر  يعزون  اآخرون  �ضباب 
اأفقر حمافظات  اإحدى  قار،  النا�ضرية مركز حمافظة ذي 

اجلنوب، اىل نق�ص التعليم.

3.4 مليون من 
الشباب يديرون 
ظهورهم عن 

صفوف الدراسة

مليون �ضاب خارج �ضفوف الدرا�ضة   1.5
16.2% يف الفئة العمرية 12-14 �ضنة. 
35.0% يف الفئة العمرية 15-17 �ضنة.
61.4% يف الفئة العمرية 18-21 �ضنة.

1.9 مليون �ضابة خارج �ضفوف الدرا�ضة
33.0% يف الفئة العمرية 12-14 �ضنة.

53.3% يف الفئة العمرية 15-17 �ضنة. 
69.0% يف الفئة العمرية 18-21 �ضنة. 
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صوت الشباب 
8 فقراء ألنهم محرومون من التعليم، ومحرومون من التعليم ألنهم فقراء )شباب الناصرية(

يهتم �ضباب النا�ضرية الذين التقينا بهم مب�ضاألة الفقر بني ال�ضباب ولديهم 
قناعة بارتباط التعليم بالفقر من خالل موؤ�ضر الت�ضرب من الدرا�ضة وذلك لن 
املجتمع بحيث تظهر  الأفقر يف  الأ�ضر  الدرا�ضة هم من  املت�ضربني من  معظم 
الدخل  انخف�ص  فكلما  الت�ضرب.  وم�ضتوى  الدخل  م�ضتوى  بني  وا�ضحة  عالقة 
ازدادت ظاهرة ت�ضرب الطلبة. ويعدون التعليم واحدًا من اأقوى الأ�ضلحة �ضد 
الفقر والبطالة. ويرون اإن هدف الق�ضاء على الفقر ينبغي له اأن يهتم بتوفري 

التعليم اجليد للفقراء.
التعليمية  اإن املدار�ص واملوؤ�ض�ضات  اإىل  النقا�ص  ال�ضباب امل�ضاركون يف  اأ�ضار 
جمتمع  بناء  على  وتن�ضئتهم  الأطفال  لحت�ضان  خيمة  تكون  اأن  عليها  ينبغي 
الت�ضرب وح�ّضنت من  ب�ضكل �ضحيح و�ضيطرت على  "ولو قامت بعملها  �ضليم، 
اأداء التعليم لكان الفقر قد قل". ويوؤكدون "اإن اأغلب الذين يعملون اأوي�ضتجدون 

�ضيفقدون  الذين  املت�ضربني  الأطفال  من  هم  وال�ضوارع  الطرق  تقاطعات  يف 
�ضبابًا".  ي�ضبحون  عندما  بال�ضرورة  لهم  املجتمع  واحرتام  التعلم  فر�ص 
عن  وعجزها  الأمور  بزمام  اإم�ضاكها  وعدم  الأ�ضرة  على  اللوم  األقى  بع�ضهم 
احلد من اإفالت اأطفالها، وكان هناك راأي اآخر لل�ضباب مفاده اإن املدر�ضة هي 
اأ�ضبح ظاهرة مزمنة، لأنها ل تهتم  ال�ضبب الرئي�ص يف ت�ضرب الأطفال الذي 

بو�ضع خطط اأومنهاج عمل ي�ضجع التالميذ على اإكمال درا�ضتهم.
تركوا  الذي  ال�ضباب  اإ�ضتهداف  على  احلكومة  تعمل  اأن  ال�ضباب  ويقرتح 
اللواتي  الريفيات  وباخل�ضو�ص  وال�ضابات  العمل،  �ضوب  واجتهوا  الدرا�ضة 
اإنخرطن يف جمال العمل، وبالذات غري الر�ضمي منه، على اأن ي�ضاحب ذلك 
رفع جودة التعليم وحت�ضينه ولي�ص )الق�ضاء على الأمية( فقط، وتوفري فر�ص 

التعلم مدى احلياة للجميع. 

امل�ضتوى  على  الإهتمام  ت�ضتدعي  التي  الق�ضية  اأما 
لل�ضباب  ال�ضلبية  املواقف  تلك  فهي  واملجتمعي  احلكومي 
واملعلم  والتعليم  العلم  تتناق�ص مع مكانة  والتي  التعليم  من 
اإن  العموم.  وجه  على  والعربي  العراقي  الثقايف  املوروث  يف 
تراجع نوعية التعليم اأ�ضاءت اإىل ت�ضورات ال�ضباب وروؤيتهم 

و�ضيكون لها اإنعكا�ضها على الأجيال القادمة.
ي�ضتطيع  اأول  يرغب  ل  قد  ال�ضباب  ان  ندرك  اأن  علينا 
ال�ضتفادة من منط التعليم ال�ضائد، التقليدي، ولي�ص التعليم 
اأخرى  تعليم  اأمناط  التفكري يف  يتطلب  الذي  الأمر  عمومًا. 
ال�ضباب  اإحتياجات  �ضوء  يف  وم�ضممة  متعددة  مبتكرة، 
تزايد  مع  التعليم  اىل  وحاجتهم  نظرتهم  يف  والتبدلت 
عينه،  الوقت  ويف  احلديثة،  بالتكنولوجيات  اإهتماماتهم 
يتعلق  ما  �ضيما  الثقافية،  املجتمع  خل�ضو�ضيات  م�ضتجيبة 
منها ب�ضلوك الأ�ضرة جتاه البنات. فاأحد اأهم اأ�ضباب انقطاع 
البنات عن التعليم يف الريف هوعدم وجود مدار�ص خا�ضة 
بالبنات )ينظر الإطار 6.2( وتعزي وزارة الرتبية ذلك اىل 

مما  الريف  يف  واإنت�ضارها  ال�ضكانية  التجمعات  حجم  �ضغر 
يجعل اإن�ضاوؤها غري جمدي. 

هذه  معاجلة  يف  الت�شجيعية  املبادرات  بع�س  تنجح  قد 
عن  النقطاع  خلطورة  احلكومة  اإدراك  ومنها  احلالة، 
التعليم وحماولة ت�ضجيع الأ�ضر على اإحلاق اأبنائها باملدار�ص 
وال�ضتمرار فيها، فقد اإجتهت وزارتا التعليم العايل والرتبية 
اإىل توزيع منح للطلبة، وابتداء من عام 2013 ح�ضل طلبة 
اجلامعات احلكومية على مبلغ 100 األف دينار �ضهريًا حوايل 
90 دولر، و�ضتوزع وزارة الرتبية منحة طلبة املدار�ص بواقع 
30 األف دينار حوايل 27 دولر �ضهريًا ابتداء من عام 2014.
كما ميكن للربنامج الذي اإقرتحته الإ�ضرتاتيجية الوطنية 
ي�ضكل  اأن   6.2 الإطار  يت�ضمنه  الذي   2020-2012 لل�ضباب 
ال�ضباب  ق�ضايا  فهم  يف  تنفيذه،  لوحتقق  فيما  مهمة،  اأداة 
وتغيري  بالتعليم  ال�ضباب  التحاق  زيادة  ثم  ومن  ومعاجلتها 
البديلة  المناط  عن  البحث  يبقى  ولكن  جتاهه.  نظرتهم 

والتكميلية واملبتكرة �ضرورة عاجلة.

من . 1 عدد  يف  ومنفذ  م�ضمم  لل�ضباب  ال�ضديقة  للمدار�ص  وطني  برنامج 
املناطق العراقية خا�ضة يف املناطق الأكرث حرمانًا.

غري . 2 واملنظمات  املحلي  واملجتمع  املدر�ضة  لإ�ضراك  منفذ  وطني  برنامج 
باإحتياجات  ال�ضلة  ذات  والهتمامات  الق�ضايا  حتديد  يف  احلكومية 
ال�ضباب يف املجتمع ويف ت�ضجيعهم على البحوث العلمية املرتبطة بالق�ضايا 

التي تهمهم.
يف . 3 يعي�ضون  الذين  خا�ضة  لل�ضباب  احلياتية  للمهارات  وطني  برنامج 

على  ي�ضاعدهم  اخلا�ضة،  الإحتياجات  وذوي  حرمانًا  الأكرث  املجتمعات 
تطوير �ضلوكيات اإيجابية وميكنهم من امل�ضاركة يف التعليم والتعلم ويف �ضنع 

القرارات التي توؤثر يف حياتهم وجمتمعاتهم.

برنامج وطني ي�ضارك به �ضانعوال�ضيا�ضات، والقادة املحليني، واملجتمعات . 4
املحلية والأهل لتعزيز التحاق ال�ضباب يف التعليم وخا�ضة الإناث وال�ضباب 
الإجتماعية  والفئات  املناطق  جميع  بني  مت�ضاوية  بطريقة  الإعاقة  ذوي 

واإ�ضتكمالهم التعليم املدر�ضي واملهني واجلامعي.
هم . 5 الذين  ال�ضابات  لل�ضباب/  املُ�ضّرع  والتعليم  ملحوالأمية  وطني  برنامج 

خارج الإطار التعليمي ممول ومنفذ ميكنهم من الو�ضول اىل فر�ص تعليم 
ثانية.

البرنامج المقترح في اإلستراتيجية الوطنية للشباب 2020-2013
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أنماط تعليم بديلة
الع�ضرية  باملهمة  لي�ص  للتعليم  بديلة  اأمناط  عن  البحث 
وتوفر  ناجحة  مناذج  تقدم  البلدان  من  العديد  فتجارب 
املنظمات الدولية املتخ�ض�ضة كاليون�ضكو واليوني�ضف خربة 
كبرية ميكن للحكومة اأو منظمات املجتمع املدين ال�ضتفادة 
النرتنيت  بعد،  عن  التعليم  املتنقلة،  فاملدار�ص  منها. 
اإنت�ضارها  وب�ضبب  اأ�ضبحت  النقال  والهاتف  والتلفزيون 
الوا�ضع، و�ضائل جديدة لتنفيذ مناذج مبتكرة لن�ضر املعرفة. 
التعليم  من  الهدف  فيحدده  مالئمة  الأكرث  النموذج  اأما 
وطبيعة للواقع الثقايف ليقت�ضر الأمناط البديلة على الطار 

املوؤ�ض�ضي للنظام التعليمي. 
مقدم  طريف  بني  العالقة  يف  النظر  لعادة  مبكن  بل 
اخلدمة التعليمية وامل�ضتفيدين منها ان تقدم مناذج مبتكرة 
وجتدر ال�ضارة هنا اىل مبادرات حملية تقوم بها الأ�ضر التي 

حتر�ص على تعليم اأبناءها
• يف اإحدى نواحي حمافظة كربالء يتربع اأحد املزارعني 	

مدر�ضة  لبناء  باملال  الأهايل  من  واآخرين  اأر�ص  بقطعة 
املعلمني  لأبنائهم ثم يطلبوا من احلكومة املحلية تهيئة 

ودفع رواتبهم.
• الأهايل 	 يقوم  دياىل،  حمافظة  يف  �ضعد  بني  خان  ويف 

با�ضتئجار اأحد البيوت ويتعهدون بدفع الإيجار ال�ضهري 
وتقوم احلكومة بدفع رواتب املعلمني.

تحديات مؤسسية

مل تكن عملية التمكني التي اأتيحت جليلني من �ضباب العراق 
النظام  يزال  وما  مر�ضية  اأو  ي�ضرية  قادم،  جليل  ورمبا 

التعليمي يعاين من اإختاللت تعد �ضببًا يف تقلي�ص فاعليته 
يف اإك�ضاب ال�ضباب للح�ضيلة املعرفية اأوًل، وتاأ�ضي�ص الأر�ضية 
من  ال�ضباب  لتمكني  واملالئمة  الكافية  املهارات  لإكت�ضاب 
العمل ثانيًا، باإعتبارهما الغايات الأ�ضا�ص للنظام التعليمي. 
�ضيعنى هذا الق�ضم بت�ضخي�ص تلك الختاللت على م�ضتوى 

التعليم الثانوي واملهني واجلامعي.

إختالالت المنظومة التعليمية تحد من 
خيارات الشباب

ت�ضري الدرا�ضات التقوميية لقطاع التعليم املدر�ضي85 اإىل اإن 
خ�ضائ�ص النظام التعليمي بحد ذاتها ت�ضكل حتديًا رئي�ضًا 
على  �ضواء  تتباين،  وهي  للتعليم.  ال�ضباب  اإكت�ضاب  اأمام 
اإن�ضيابية  يف  اأو  اجلن�ص  م�ضتوى  على  اأو  اجلغرايف  امل�ضتوى 
النتقال بني املراحل. اأو على م�ضتوى توفري متطلبات نوعية 
يف  التباين  وت�ضغيلها،  املدر�ضية  املختربات  )توفر  التعليم 
ما  وعادة  اخلربة...(  حيث  من  واملدر�ضني  املعلمني  توزيع 
املحافظات  مراكز  اأو  العا�ضمة  يف  املتطلبات  تلك  تتوافر 
ذلك  وي�ضهم  ال�ضغرية،  والبلدات  واملدن  الأرياف  من  اأكرث 
يف ت�ضييع الفر�ص الكافية لتعليم وتاأهيل ال�ضباب واإمكانية 
ح�ضولهم على فر�ص علمية اأوتخ�ض�ضات متقدمة يف ال�ضلم 

التعليمي.
للرتبية  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  اإن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
من  جملة  �ضخ�ضت   2020-2011 العراق  يف  والتعليم 

احلقائق كتحديات تواجه قطاع الرتبية والتعليم العايل. 

التحديات التي ت�اجه قطاع الرتبية والتعليم العايل 
التحديات الأ�ضا�ضية.املحور

تقادم مكونات املنظومة الت�ضريعية الإدارية واملالية و�ضعف ممار�ضات الإدارة.ال�ضياق املوؤ�ض�ضي
النق�ص ال�ضديد يف اأعداد الأبنية املدر�ضية واجلامعية و�ضعف مالئمة املناخ التنظيمي والبيئة الدرا�ضية. البنى التحتية

انخفا�ص فر�ص التعليم الكفء )اللتحاق – امل�ضاواة – الكفاءة( يف جميع امل�ضتويات الدرا�ضية. الفر�ص املتاحة
�ضعف تطبيقات اإدارة اجلودة وانخفا�ص م�ضتواها.اجلودة

انخفا�ص قيمة التخ�ضي�ضات لقطاع الرتبية والتعليم مقارنة بحجم التخ�ضي�ضات الكلية للموازنة التمويل والإنفاق
احلكومية وانخفا�ص م�ضتوى كفاءة اإدارتها.

�ضعف قدرات ون�ضاطات ونتاجات البحث العلمي.البحث العلمي
امل�ضدر: الإ�ضرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم يف العراق 2020-2011 

أوالً: التعليم الثانوي 
الطالب  )كعدد  الكمية  التعليمية  املوؤ�ضرات  ُتعتمد  ما  عادة 
)التاأهيل  التمكني  لفر�ص  دللت  باعتبارها  املدار�ص(  اأو 
للت�ضغيل  املطلوب  واملعريف(  واملهني  العلمي  والإعداد 
فل�ضفة  تطرحه  بذاته  كهدف  املعرفة  اكت�ضاب  اأولتحقيق 
1990. وتظهر هذه املوؤ�ضرات يف  التنمية الب�ضرية منذ عام 
واملحتوى  التحتية  والبنية  املوؤ�ض�ضي  ال�ضياق  اإختالل  العراق 
توزيع  التفاوت يف  ب�ضبب  الذي يزداد �ضدة  للتعليم،  النوعي 

اخلدمة التعليمية بني احل�ضر والريف، وبني الإناث والذكور، 
وبني املحافظات، وبني املراحل الدرا�ضية.

محدودية الطاقة االستيعابية

الأبنية  يف  العجز  عمق  اإىل  الرتبية86  وزارة  تقارير  ت�ضري 
املدر�ضية عموما للعام الدرا�ضي 2012-2011: 

• احلاجة احلالية اإىل 3762 بناية مدر�ضية. 	
• اإ�ضتمرار حالة الزدواج الثنائي يف 5502 بناية وازدواج 	

ثالثي يف 609 بناية. 

إن ضيق الطاقة االستيعابية 
للنظام التعليمي واختالل 

انتشار الخدمة التعليمية 
قد أسهم في خفض 

التحاق شباب المناطق 
المهمشة وأثر سلباً في 

قناعتهم في جدوى 
االستمرار في التعليم.
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• وجود 497 مدر�ضة طينية.	
• اإرتفاع معدلت الندثار يف الأبنية املدر�ضية ولهذا ارتفع 	

عدد املدار�ص غري ال�ضاحلة للتدري�ص من 1536 مدر�ضة 
عام 2004-2005 لي�ضل اإىل 1972 مدر�ضة عام -2011
2010 مما و�ضع النظام التعليمي اأمام مهمة �ضد العجز 

من الأبنية املدر�ضية فح�ضب بل اإ�ضافة اإىل ذلك اإزدياد 
مهمة الإحالل لالأبنية غري ال�ضاحلة اأوالآيلة لل�ضقوط.

• مدر�ضة 	 لكل  تلميذا   358 التالميذ  عدد  متو�ضط  يبلغ 
جيدًا  وُيعد  مدر�ص،  لكل  تلميذ   14.3 ومبعدل  ثانوية. 

باملقايي�ص الدولية.

إستجابة مباركة: القضاء على ظاهرة المدارس الطينية
• نبه تقرير التنمية الب�ضرية الوطني 2008 اإىل ظاهرة 	

املدار�ص الطينية، التي و�ضل عددها اإىل 791 مدر�ضة 
عام 2006، ب�ضمنها 4 ريا�ص اأطفال، و772 مدر�ضة 
الق�ضية  اأثارت  وقد  ثانوية.  مدر�ضة  و15  ابتدائية 
جدل وا�ضعا يف الأو�ضاط ال�ضيا�ضية والأكادميية، ثم 

تبنت اإ�ضرتاتيجية التخفيف من الفقر م�ضروع اإزالة 
بدلها،  حديثة  مدار�ص  وبناء  طينية  مدر�ضة   409
�ضمن املوازنة ال�ضتثمارية لعام 2012 وتقوم بتنفيذ 

امل�ضروع وزارة الرتبية.

تفاوت التوزيع حسب الريف/الحضر

الريف  يف  التعليم  من  احلرمان  من  وا�ضحة  درجة  هناك 
العراقي، �ضواء من حيث انت�ضاره اومن حيث نوعيته. ول نرى 
ناجتة  فهي  ايجابيا،  موؤ�ضرا  املدار�ص  عدد  اىل  الإ�ضارة  يف 
ال�ضكانية  والوحدات  للقرى  اجلغرايف  التباعد  ظروف  عن 
)فهناك  �ضعتها  يف  متباينة  فاملدار�ص  جهة،  من  الريفية 
مدار�ص ب�ضعة 6 �ضفوف، 12 �ضفًا، 18 �ضفًا، 24 �ضفًا( ويف 
القرى والأرياف عادة ما تنت�ضر املدار�ص بال�ضعة الأ�ضغر 6 
كذلك  جدا.  حمدودة  ال�ضتيعابية  طاقتها  فاأن  لذا  �ضفوف 
ينزع  اإذ  التعليمية  للخربة  طاردة  الريفية  املناطق  اأن  جند 
اأو  "الإلزامية"  الوظيفية  اخلدمة  من  �ضنتني  بعد  املعلمون 
البيانات  وتك�ضف  ملناطق احل�ضر.  الإنتقال  اإىل  اأحيانا  اأقل 
للم�ضتلزمات  الريف  اإفتقار �ضديد يف مدار�ص  الر�ضمية عن 
اإىل  بع�ضها  يف  ي�ضل  بل  املدر�ضية،  واملختربات  الرتبوية 
لل�ضرب  ال�ضاحلة  كاملياه  الأ�ضا�ضية  للحاجات  الإفتقار 
لتلك  املحدودة  الإ�ضتيعابية  الطاقة  مع  يتنا�ضب  مبا  حتى 
املدار�ص87. املفارقة يف هذه التقارير احلكومية اإنها ل تبحث 
يف اأمناط بديلة لإي�ضال اخلدمة التعليمية يف الريف، اأمناط 
اأقل كلفة واأقرب و�ضوًل اإىل ال�ضباب وعلى وجه اخل�ضو�ص 

ال�ضابات....

تفاوت في انسيابية المراحل الدراسية

ي�ضمن التوزيع املتنا�ضب للمدار�ص ح�ضب املرحلة الدرا�ضية 
الطالب  ا�ضتمرارية  الإعدادية(،  املتو�ضطة،  )البتدائية، 
الأركان  اأحد  وي�ضكل  مي�ضور،  ب�ضكل  املراحل  بني  وانتقالته 
احل�ضول  �ضمان  يف  وي�ضهم  التعليم،  لن�ضر  الأ�ضا�ضية 
املتكافئ لفر�ص التعلم والإ�ضتمرار فيه، اإذ اأن هذا الإختالل 
ي�ضكل نقطة اإختناق تهيئ فر�ضًا للت�ضرب، وتقذف بفوج من 
الطالب خارج نظام التعليم يف كل مرحلة. يالحظ حت�ضن 
البتدائية،  املدار�ص  اإىل  املتو�ضطة  املدار�ص  ن�ضبة  ن�ضبي يف 
الإجمايل  امل�ضتوى  على   2005/2004 �ضنة  يف  بلغت  اإذ 
مل  )واإن   %34.4 اإىل   2012/2011 �ضنة  يف  لرتتفع   %29.6
ينعك�ص على حت�ضن معدل اللتحاق يف املرحلة املتو�ضطة كما 

لحظنا(.تتباين املحافظات يف هذا املوؤ�ضر، فتحظى بغداد 
باأعلى ن�ضبة 47.4% مقابل 21.8% يف نينوى. مي�ضان %21.9 

واملثنى %22.1.
اأما فيما يتعلق بتنا�ضب املدار�ص الإعدادية اإىل املدار�ص 
املتو�ضطة، وعلى وفق املنطق نف�ضه الذي يرتكز على �ضمان 
ال�ضتيعاب ملخرجات املرحلة املتو�ضطة باملرحلة الإعدادية، 
فقد حافظت ن�ضبة املدار�ص الإعدادية اإىل املدار�ص املتو�ضطة 
69.2% يف  2012/2011 على الن�ضبة نف�ضها تقريبًا  يف عام 
هذه  يف  بينها  فيما  املحافظات  وتباينت   2005/2004 �ضنة 
و57.4% يف  بغداد/الكرخ/1   %92.0 فبلغت  اأي�ضا،  الن�ضبة 

ذي قار عام 2012/2011.
اأما يف كرد�ضتان فان املنظومة الرتبوية تركز على مرحلة 
الأ�ضا�ص اأكرث من غريها ولهذا كانت ن�ضبة املدار�ص الإعدادية 
اإىل  ن�ضبتها  بلغت  ،اإذ  جدا  منخف�ضة  املدار�ص  اإجمايل  اإىل 
اأربيل  اأعالها يف  4% فقط )كانت  الإقليم  جمموع مدار�ص 
نقطة �ضعف يف  ي�ضكل  وهذا   )%1 واأدناها يف دهوك   ،%7

اأثرها  الطرق  ووعورة  للت�ضاري�ص  ويبدواأن  الرتبوي  النظام 
يف توزيع مدار�ص هذه املرحلة. من جهة اأخرى هناك �ضوء 
تليها  منها   %69 ت�ضم  فاأربيل  املحافظات  بني  توزيعها  يف 
�ضلبًا  �ضينعك�ص  التوزيع  من  النمط  وهذا   .%17 ال�ضليمانية 

على املح�ضلة املعرفية لل�ضباب م�ضتقباًل.
�ضبق اإن اأ�ضار تقرير خارطة الأحوال املعي�ضية يف العراق 
مركزي  طابع  له  كرد�ضتان  اإقليم  يف  التطور  منط  اإن  اإىل 
وريفه  الإقليم  مدن  بني  كبري  تفاوت  ثمة  لذلك  ومديني 
مدى  تتطلب  التي  التنموية  للموؤ�ضرات  بالن�ضبة  خ�ضو�ضًا 
زمنيًا كي تتغري، وكذا احلال يف تو�ضيع اخلطة التنموية اإىل 
خارج املراكز املدينية. ويتجلى ذلك بقوة يف تركز املدار�ص 
يف  احلايل  التح�ضن  فان  لذا  اإليها.  امل�ضار  الأرقام  وفق 
الكبرية  ال�ضتثمارات  نتاج  الإقليم هي  التعليم يف  موؤ�ضرات 

يف هذا القطاع يف ال�ضنوات الع�ضر الأخرية.

التفاوت في تقديم 
الخدمة التعليمية 
سواء على الصعيد 
الجغرافي أو على 
صعيد المرحلة 
الدراسية يسهم 
في تعميق التباين 
في معدل االلتحاق 
الصافي.
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ثانياً: التعليم المهني ال يجذب الشباب
يف  تخرجهم  معدلت  توؤهلهم  ل  الذين  التالميذ  يتجه 
املهنية  املدار�ص  اإىل  املتو�ضطة  بعد  بالدرا�ضة  الإ�ضتمرار 
فيها  املقبولني  الطلبة  جمموع  بلغ  التي  ال�ضناعية  خا�ضة 
طالب   11626 الذكور  من   2013/2012 الدرا�ضي  للعام 
الثانية  املرتبة  التجارية  املدار�ص  اأحتلت  ثم  طالبة،  و870 
يف  طالب   2404 فيها  املقبولني  الذكور  الطلبة  عدد  وكان 
العدد  هذا  اإرتفاع  اإن  طالبة.   3378 الإناث  عدد  كان  حني 
املالئم  املهني  التخ�ض�ص  كونه  اإىل  يعود  لالإناث  املطلق 
لرغبات الإناث واملر�ضح الأكرث قبوًل يف الكليات الأهلية مبا 
حدود  �ضمن  ولكن  اجلامعية  درا�ضتهن  باإكمال  لهن  ي�ضمح 
التعليم الأهلي وبنطاق �ضيق من التعليم احلكومي ويف عدد 
حمدود من الكليات ذات الخت�ضا�ص القريب ككلية الإدارة 

والقت�ضاد.
املوازي متنح  للتعليم  261 وحدة  توجد  اأخرى،  من جهة 
وزارتي  من  كل  متنحها  التي  لل�ضهادات  معادلة  �ضهادات 
�ضهادة  مينح  معهدا   18 منها  العايل،  والتعليم  الرتبية 
اإعدادية  و50  التقني  التعليم  هياأة  ل�ضهادة  املوازي  الدبلوم 
متري�ص وقبالة وتوليد، فيما الباقي 185 مدر�ضة دينية متنح 

ال�ضهادة البتدائية والثانوية88.
املدار�ص  يف  املوجودين  الطلبة  اأعداد  اإنخف�ضت  لقد 
املهنية من 61091 طالب عام 2008-2009 اإىل 58689 عام 
2013/2012، على الرغم من زيادة عدد املدار�ص من 289 
مدر�ضة اىل 298، وزيادة اأعداد الهيئة التعليمية من 12426 

مدر�ضًا ومدر�ضة اإىل 12745 لنف�ص املدة.
يعاين التعليم املهني من اإرتفاع اأعداد التالميذ التاركني، 
وقد اأنخف�ص عددهم من 5029 تلميذ عام 2010/2009 اإىل 

2820 تلميذ عام 2013/2012. 89
فتور الطلبة نحوالتعليم الثانوي املهني )جتاري، �ضناعي، 
الراهنة  الأو�ضاع  وليدة  ولي�ضت  مزمنة  ظاهرة  زراعي( 
القوانني  اإىل  يعود  منها  بع�ص  لأ�ضباب  العراق  يف  وا�ضحة 
اجلامعية التي تو�ضد الأبواب بوجه خريجي هذه املدار�ص، 

ملثل هذه  العمل  �ضوق  اإىل عوامل طرد  يعود  الأخر  والبع�ص 
بلد  يف  امل�ضطردة  اأهميتها  من  الرغم  على  التخ�ض�ضات 
ي�ضعى للتنمية مثل العراق، والبع�ص الآخر يعود اإىل النظرة 
ال�ضلبية للمجتمع اىل التعليم املهني والتقني باعتباره خيار 

من ل خيار له يف التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي90.
هذه  على  ال�ضباب  عزوف  ق�ضر  حال  باأي  ميكن  ول 
ذاتها  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  فمنظومة  العوامل، 
ا�ضتجابتها  و�ضعف  واملناهج  الربامج  تقادم  من  تعاين 
وتواجه  العمل،  اأ�ضواق  يف  التقنية  والتطورات  للمتغريات 
�ضعوبات كبرية يف مواكبة التطورات التقنية لأ�ضباب عدة من 
بينها �ضعوبة حتديث الأجهزة التدريبية ل�ضح املوارد، وعدم 
القدرة على بناء قدرات الكادر التعليمي ملواكبة امل�ضتجدات 

التقنية، وعدم املرونة يف تغيري املناهج التدري�ضية.

ثالثاً: توسع التعليم الجامع 
تتنامى الطاقة الإ�ضتيعابية للتعليم اجلامعي يف العراق من 
خالل اإ�ضتحداث املزيد من اجلامعات احلكومية التي اأرتفع 
جامعة   31 اإىل   2009 عام  حكومية  جامعة   19 من  عددها 
كرد�ضتان،  اإقليم  يف  جامعات   10 اإىل  اإ�ضافة   ،2012 عام 
كل  يف  الكليات  عدد  زيادة  لي�ضمل  التو�ضع  هذا  اإمتداد  ثم 
جامعة من 249 كلية حكومية عام 2009 اإىل 273 كلية عام 
29 بني  اإىل   19 الكليات يف الإقليم من  واأرتفع عدد   ،2012
عامي 2007 و2013. وقد �ضاند هذا التوجه امل�ضار التو�ضعي 
للكليات الأهلية التي ازدادت هي الأخرى من 22 كلية اأهلية 

عام 2009 اإىل 45 كلية عام 2012.
الدرا�ضات  يف  املقبولني  العراقيني  الطلبة  عدد  بلغ  لقد 
كل من اجلامعات احلكومية  186134 يف  الأولية  اجلامعية 
 2013/2012 والأهلية وهيئة التعليم التقني للعام الدرا�ضي 
العدد  هو�ضعفي  العدد  هذا  واأن  كرد�ضتان(  اإقليم  )عدا 
امل�ضجل تقريبًا يف عام 911993/1992، اأي اأنه قد ت�ضاعف 
عليه.  كان  عما  عقدين  من  اأقل  غ�ضون  يف  مرات  ثالث 
كذلك ازداد عدد الطلبة اخلريجني من اجلامعات واملعاهد 
يف  ون�ضف  املرتني  يقرب  مبا  والأهلية  احلكومية  العراقية 

توسعت فرص التعليم 
العالي،

ولكن ماذا عن فرص 
العمل...

صوت الشباب
9 المدارس بعيدة عنا... شباب قرية مهمشون في أهوار ميسان

مل تكن هناك اأية مدر�ضة يف القرية. وقد مت اإن�ضاء مدر�ضة ابتدائية واحدة 
يف عام 2006 لذلك فاأن اأعمار الطلبة الدار�ضني يف املدر�ضة البتدائية تعد 

كبرية ن�ضبيا مقارنة باأقرانهم.
لحظنا ان م�ضتوى التعليم بني ال�ضباب منخف�ص جدًا )التح�ضيل الدرا�ضي 
لل�ضباب امل�ضاركني يف جل�ضة احلوار يرتاوح مابني: 6 اأميني، 7 تاركني للتعليم، 

2 خريج ابتدائية، 4 خريج متو�ضطة(، 
من  الغالبية  الدرا�ضة،اأ�ضار  اإكمال  وعدم  للدرا�ضة  تركهم  �ضبب  عن  اما 
ان�ضغالهم   .2 املادية  احلالة  �ضعف   .1 هو:  ذلك  يف  ال�ضبب  اإن  اإىل  ال�ضباب 
عن  جدا  بعيدة  مناطق  يف  والإعدادية  املتو�ضطة  وجوداملدار�ص   .3 بالعمل 
اأماكن �ضكناهم، وعدم قدرتهم )واأ�ضرهم( على حتمل تكاليف النقل منها 

واليها.
كما اأ�ضار �ضباب اآخرون اإىل اإن الطلبة الذين يرغبون يف اإكمال الدرا�ضة 
عليهم اأن يتحملوا اأجور النقل املرتفعة هذا اإ�ضافة اإىل تكاليف �ضراء اللوازم 
تبعد  اإن اقرب مدر�ضة متو�ضطة  التعليم.  الدرا�ضية وغريها من م�ضتلزمات 
15 كيلومرت عن القرية ول يوجد اأي مدر�ضة اإعدادية يف الناحية كلها، مما 
القرية  �ضباب  احد  يقول  التعليم.  يف  ال�ضباب  ا�ضتمرار  على  احلافز  يحبط 
جدا  منخف�ص  الدرا�ضة  يف  ينتظمون  الذين  من  الناجحني  الطلبة  عدد  اإن 
مقارنة بالرا�ضبني منهم، اوالذين يرتكون املدر�ضة ل�ضبب اأولآخر. ويف اإحدى 
طالب   200 البتدائية  الدرا�ضة  يف  املنخرطني  الطالب  عدد  كان  ال�ضنوات 

تخرج منهم 17 فقط.
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غ�ضون املدة نف�ضها )1993-2010(. وقد �ضاهمت القنوات 
امل�ضاندة للتعليم اجلامعي يف تو�ضيع فر�ص التعليم اجلامعي 
التعليم اجلامعي امل�ضائي والتعليم  لل�ضباب وال�ضابات، وهي 

اجلامعي الأهلي.
والإناث  الذكور  من  ال�ضباب  قبول  نطاق  تو�ضيع  مت 
الدرا�ضات  م�ضتوى  الأول  م�ضتويني:  على  اجلامعات  يف 
والذي  امل�ضائية،  الدرا�ضات  م�ضتوى  والثاين:  ال�ضباحية 
�ضكل الأول ن�ضبة 80% من اأعداد املقبولني من الطلبة للعام 
2010-2011 يف حني �ضكل الثاين ن�ضبة 20% للعام الدرا�ضي 
التعليم  املت�ضربني من  بوجه  املو�ضدة  الأبواب  نف�ضه، فاحتًا 
ال�ضباب  على  تفر�ص  ق�ضرية  لظروف  ال�ضباحي  اجلامعي 

اجلمع بني العمل والدرا�ضة.
بالدرا�ضات  القبول  يف  جيدة  حظوظ  لالإناث  وكانت 
امل�ضائية  الدرا�ضات  يف  املقبولت  اأعداد  و�ضلت  اإذ  امل�ضائية 
جمموع  من   %30 ال�ضابات  ن�ضبة  وت�ضكل  طالبة   9476 اإىل 

الطلبة املوجودين للعام 2013-2012.

التعليم الجامعي األهلي 
تعد الكليات الأهلية قناة واعدة خلريجي الدرا�ضة الإعدادية 
الذين ل يحالفهم احلظ يف القبول يف اجلامعات احلكومية 
اآمنًا  تعليميًا  مالذًا  �ضكلت  لذلك  املعدل.  �ضرط  ب�ضبب 

من  عالية  تخرج  معدلت  على  احل�ضول  يف  حظوة  لالأقل 
ال�ضباب، اأوللذين ل تقبل اجلامعات احلكومية تخ�ض�ضاتهم 
العداديات  )خريجي  متوا�ضعة  بن�ضب  قبولهم  اأوحتدد 
املهنية(،اأوب�ضبب �ضرط العمر و�ضنة التخرج من الإعدادية. 
فتبلغ  لل�ضابات  من�ضفة  فر�ضًا  الأهلية  الكليات  وفرت  لقد 
يف  املوجودين  الطلبة  اإجمايل  من   %36 ال�ضابات  ن�ضبة 
معدلت  من  يعزز  مما   2013-2012 عام  الأهلية  الكليات 
بني  الفجوة  وجت�ضري  اجلامعي  التعليم  يف  الإناث  التحاق 

اجلن�ضني.

ولكن أين يذهب الخريجون؟ أحالم 
مؤجلة

من  املتخرجني  الطلبة  لأعداد  الكلية  املجاميع  تتزايد 
اجلامعات العراقية وهيئة التعليم التقني والكليات الأهلية. 
كبريا  حتديًا  اخلريجني  ال�ضباب  من  الكبري  العدد  وميثل 
الالئق  العمل  فر�ص  توفري  يف  ف�ضل  اإذا  العمل  �ضوق  اأمام 
العمل ذاته م�ضدرا من م�ضادر  لهم، وبذلك �ضيكون �ضوق 
كلف  واملجتمع  القت�ضاد  �ضيتحمل  كما  ال�ضباب  ا�ضتبعاد 
النفطية  الرثوة  م�ضدرها  التي  التعليمية  النفقات  تبديد 

النا�ضبة. 

• كان عدد الطلبة املتخرجني من الدرا�ضات اجلامعية الأولية، 38054 طالب عام 1993-1992.	
• ازداد اإىل 74676 طالب عام 2003-2004، ثم انخف�ص اإىل 73988 طالب عام 2009-2010، لريتفع جمددًا اإىل 	

98673 طالب عام 2012-2011.
• �ضكلت ن�ضبة الإناث 32% تقريبًا من اإجمايل اخلريجني عام 2004-2003،	
• واأزدادت اإىل 45.9% من اإجمايل اخلرجني عام 2012-2011. 	

لقد توسعت فرص التعليم العالي... 
ولكن ماذا عن نوعية التعليم؟

اإن ما تعر�ضه جتارب التعليم الناجحة يف عدد من البلدان 
يدل على اإن الإنفاق احلكومي ومعدلت اللتحاق باملدار�ص 
ل تعترب موؤ�ضرات كافية للدللة على جودة التعليم، فمهارات 
التعليمية،  الإدارة  وكفاءة  املدر�ضية  البيئة  ونوعية  املعلم 
جتاهلها  ميكن  ل  عوامل  التدري�ص،  وطرق  املناهج  ونوعية 
التدري�ص  اعتماد طرق  واأهمها  التعليم  نوعية  تراجع  ت�ضبب 
وعدم  واحلفظ  التلقني  اأ�ضلوب  على  املرتكزة  التقليدية 
املبادرة  روح  ي�ضجع  مبا  وال�ضتنتاج  التحليل  على  التاأكيد 

والإبداع والتفكري النقدي لدى ال�ضباب.

فرص التعليم الجامعي ال تستجيب 
لتطلعات الشباب

اإن التو�ضع الكمي يف الطاقة ال�ضتيعابية للكليات احلكومية 
العتبار  بنظر  ياأخذ  نوعي  تو�ضع  يقابله  مل  والأهلية 
تخ�ض�ضات الطلبة املتخرجني من التعليم الثانوي حيث اإن 
60% يتابعون تخ�ض�ضات يف فروع علمية و40% من الفروع 
اجلامعات  يف  املقبولون  الطلبة  يرتكز  حني  يف  الأدبية. 
والإدارية  والأدبية  الإن�ضانية  التخ�ض�ضات  يف  واملعاهد 
منهم  يلتحق  ول   %70 من  تقرتب  وبن�ضبة  والقت�ضادية 
بالتخ�ض�ضات العلمية والهند�ضية اإل نحو 30% فقط ب�ضبب 
حمدودية اخليارات وعدم اإ�ضتيعابها، مما يعني اإن 30% من 
الطلبة الذين در�ضوا يف الفرع العلمي �ضيلتحقون بتخ�ض�ص 
املقبولني  ال�ضباب  على  �ضي�ضيع  مما  اجلامعات  يف  اإن�ضاين 
وحقهم  العلمية،  اأمنياتهم  حتقيق  فر�ضة  رغباتهم  خارج 
فوقية  باإرادة  له  التخطيط  مت  الذي  م�ضتقبلهم  اإختيار  يف 
فر�ضتها عليهم الت�ضريعات والقوانني اجلامعية وق�ضور بنية 
للتطورات  التعليمي  النظام  م�ضايرة  وعدم  التحتية  التعليم 

العلمية واملعرفية. 

التعليم الجامعي 
األهلي قناة واعدة 
لتمكين الشباب

النظام التعليمي 
ال يحقق رغبات 
الشباب
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إطار 6.1
العنف يحد من التمتع بحرية االختيار

بعد ت�ضاعد اأحداث العنف يف عام 2006، تعمقت حالة التفاوت يف تقدمي اخلدمة التعليمية يف العراق. فبالإ�ضافة لالأ�ضباب الإدارية واملوؤ�ض�ضاتية ال�ضابقة اأ�ضيفت 

التعليم ال يكسب الشباب مهارات 
عملية

من  عالية  درجة  يحقق  اأن  تعليمي  نظام  كل  ي�ضعى  اإن  لبد 
خمرجاته  بني  ما  والرتابط  الدار�ضني  رغبات  مع  املواءمة 
باعتبارها مدخالت تقوم على املعرفة وعلى اكت�ضاب املهارة 
الأو�ضاع  كانت  واإذا  العمل.  �ضوق  متطلبات  مع  لتتناغم 
للعقوبات  التدمريي  الأثر  وتراكم  امل�ضتقرة  غري  الأمنية 
عودة  اإىل  اأدت  قد  املا�ضية،  العقود  اإمتداد  على  واحلروب 
�ضفوف  بني  ذلك  يف  مبا  جمددا  للظهور  الأمية  ظاهرة 
اأخرى هي  اإىل ذلك م�ضكلة  اأن ن�ضيف  ال�ضباب، فاإنه يجب 
مهارات  ال�ضباب  اإك�ضاب  يف  التعليم  مناهج  كفاءة  �ضعف 
العمل،  يف  ا�ضتخدامها  من  ميكنه  مبا  قدراته  تبني  عملية 

وهذا ما يغيب عن مناهج الدرا�ضة.
�ضخ�ضت درا�ضة م�ضحية اإ�ضتطالعية اأجريت عام 2011 
بع�ص  تطبيقية(،  )كحالة  والقت�ضاد  الإدارة  كليات  يف 
دورات  اأن  ومنها  الدرا�ضية92  املناهج  يف  الق�ضور  اأوجه 
التدريب الر�ضمية وغري الر�ضمية اأثناء العمل، كانت امل�ضدر 
باملواد  تت�ضمنها  مل  والتي  املهارات  لكت�ضاب  فعالية  الأكرث 
الدرا�ضية. اأما اللغة النكليزية فهي املهارة الأكرث اأهمية يف 

نظر ال�ضباب والتي ل توفرها املناهج الدرا�ضية.
ال�ضباب  من   %72.3 اأن  جند  وال�ضباب،  الفتوة  م�ضح  يف 
الآخرين  اأما  مهارة.  اأي  ميتلكون  ل  �ضنة   24-15 بعمر 
والزراعة  ال�ضناعة  جمالت  على  �ضئيلة  بن�ضب  فيتوزعون 
ميار�ضون  ملن   %9.7 اإىل  ترتفع  الن�ضبة  اأن  غري  والتجارة 
مواهب  ميتلكون  منهم   %24 حوايل  واإن  فنية.  مهارات 
اأمر  الغالب. وهذا  اأ�ضرهم يف  يتم دعمها من قبل  وقدرات 
الأ�ضرة  واملعنوي من  املادي  الدعم  يعزز  للنظر حيث  لفت 

على  واحل�ضول  التقوية  ودورات  التدري�ضية  الدورات  دخول 
لل�ضباب  تهيئ  التي  الو�ضائل،  وهي  خ�ضو�ضيني  مدر�ضني 

اندماجهم يف جمال التعليم، ولي�ص النظام التعليمي.93

كيف نجعل التعليم أفضل من وجهة 
نظر الشباب؟

يف   %61 التعليم  نوعية  عن  ال�ضباب  ر�ضا  مدى  يتجاوز  مل 
اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  من  وتت�ضح   ،2009 ال�ضباب  م�ضح 
التقرير،  هذا  لأغرا�ص  املنجز   2012 ال�ضباب  وتطلعات 
ويت�ضدرها:  اأف�ضل  التعليم  جتعل  التي  العوامل  يف  روؤيتهم 
التكنولوجيا  توفري  املدر�ضني،  ومهارات  قدرات  تطوير 
اإن  ويبدو  خمتلفة.  تدري�ص  طرق  اإعتماد  املدار�ص،  يف 
التعليم  و�ضع  حت�ضني  يف  ال�ضباب  نظر  يف  الأهم  العامل 
 %51 على  اإ�ضتحوذ  اإذ  املدر�ضني(  ومهارات  )قدرات  هو 
عوامل  وجود  مع  للنظر  ملفت  اأمر  وهو  ال�ضباب،  اآراء  من 
اأف�ضل.  التعليم  و�ضع  يكون  اأن  يف  باأهميتها  ُيعتقد  عديدة 
وعدد  التدري�ص  بطرق  مرتبطة  اأخرى  عوامل  اأ�ضيفت  واإذا 
�ضاعاتها فاأن كفاءة التدري�ص ت�ضتحوذ على حوايل 60% من 
اهتمام ال�ضباب وت�ضكل هاج�ضًا وا�ضحًا لهم، مما ي�ضتدعي 
ايالء هذا اجلانب اأهمية خا�ضة. وتختفي الأهمية الن�ضبية 
وتوفر  املناهج  جانبا  وي�ضكل  كبري.  ب�ضكل  الأخرى  للعوامل 
البنية  اأما  ال�ضباب.  اهتمام  من   %19 حوايل  التكنولوجيا 
فت�ضكل  الكتب  وتوفر  والأثاث  كالأبنية  للمدار�ص  التحتية 
 %7 التعليم  يف  الأ�ضرة  م�ضاركة  عامل  وُي�ضكل   .%9 حوايل 
تقريبًا كعامل من عوامل حت�ضني الو�ضع التعليمي. ول يتاأثر 
ترتيب هذه العوامل واأهميتها الن�ضبية باختالف اجلن�ص اأو 
الفئات العمرية لل�ضباب. ينظر جدول 3 نتائج اإ�ضتطالع راأي 

اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012.

الأمن  وتراجع  العنف  ت�ضاعد  عن  بالأ�ضا�ص  ناجتة  اجتماعية  عوامل  لها 
مثال  وا�ضط  حمافظة  يف  الإعدادية  طالب  يرتدد  مل  هذا  فقبل  وال�ضتقرار. 
من اإدراج كلية الهند�ضة يف نينوى اأو الب�ضرة اأو �ضالح الدين، �ضمن خياراته 
قبوله  اأن يظهر  يبال  فلم  الأنبار  الأمر عند زميله من  وكذا  الدرا�ضة،  ملتابعة 
املتاحة  اخليارات  اأ�ضبحت  فقد  اليوم،  اأما  العراق.  جامعات  من  جامعة  باأي 
الخت�ضا�ص  على  احل�ضول  فر�ص  جعل  مما  الأمني  البعد  يحددها  اأمامهما 
اأقل  اخت�ضا�ضات  اأو  كليات  يف  القبول  اإىل  ي�ضطرهما  وهوما  اأ�ضيق  املطلوب 
اإىل احلد الذي يدفعهما اإىل القبول يف معهد بدًل من كلية يف حمافظة بعيدة 
عن مناطق �ضكنهما. لذا فان اأي ت�ضاوؤل، يف العراق املعا�ضر، عن دور ايجابي 
للتعليم يف النموالقت�ضادي والتنمية الب�ضرية فيه لبد اأن ينطلق، بعد جتاوز 
طاملا  العراقية  املواطنة  بناء  اإعادة  اإىل  ذاته،  التعليم  واإ�ضكاليات  اختاللت 
دميومة  فر�ص  يف  تبادل  واإمنا  جغرافيا  تواجدا  لي�ضت  اإنها  املواطنة  فهمنا 
يف  العتبار  بنظر  يوؤخذ  اأن  يجب  ما  وهذا  والوطن.  املواطن  بني  احلياة 
ال�ضيا�ضات الرتبوية والتعليمية اأول، اأي قبل البحث بخلق فر�ص العي�ص والعي�ص 

فقط. لأن من �ضاأن ذلك اأن يحول النظام الرتبوي والتعليمي اإىل ماكنة كبرية 
منتجة للكفاءات العلمية اجلاهزة للت�ضدير للخارج ،كما هوعليه احلال الآن 
ولعقود ثالثة م�ضت، وهويف الوقت نف�ضه م�ضدر هدر للكم الكبري من الفر�ص 
الإن�ضانية ومولد جلي�ص من اأرباع املتعلمني وقفوا على اأعتاب القراءة الأبجدية.
القت�ضادية  باملوارد  الكفاءة  قليل  ت�ضرفا  يعد  هذا  اأن  القول  بديهي  من 
مبداأ  تنهج  اأن  اأرادت  اإن  العليا،  الإدارة  على  وان  للعراق،  املتاحة  والب�ضرية 
النظر  تعيد  اأن  لها،  املتاحة  للموارد  الأمثل  ال�ضتخدام  وحتقيق  العقالنية 
ن�ضر  بني  توازن  مثلى  ت�ضكيلة  اإيجاد  على  والعمل  اإدارتها  وطريقة  بخياراتها 
يف  وال�ضابات  ال�ضباب  فر�ص  تكافوؤ  على  احلفاظ  مع  نوعيته  وحت�ضني  التعليم 

الو�ضول للتعليم.

علي الزبيدي، ورقة خلفية للتقرير.
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شكل 6.3
التوزيع النسبي للشباب حسب العوامل التي تجعل التعليم أفضل 

من وجهة نظرهم

YS امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012 

مناهج التعليم ال تستجيب لمتطلبات 
سوق العمل

الإن�ضانية  والدرا�ضات  الرتبوية  العلوم  حتظى  العراق  يف 
بكثري من  اأقل  ن�ضب  الأعلى من الخت�ضا�ضات مع  بالن�ضب 
املعلومات  وتكنولوجيا  كالهند�ضة  العلمية  الخت�ضا�ضات 

)با�ضتثناء ال�ضحة(.
للطلبـة  احلالية  الدرا�ضية  التخ�ض�ضات  اأغلب  اإن 
بعمر19-24 �ضنة قد توزعت يف الدرا�ضات الإن�ضانية والعلوم 
الرتبوية ويف التجارة واإدارة الأعمال والإدارة العامة، حيث 
ويف   ،%20.2 الإن�ضانية  الدرا�ضات  يف  الطلبة  ن�ضبة  بلغت 
واإدارة  التجارة  تخ�ض�ص  يف  اأما   ،%14.8 الرتبوية  العلوم 
الأعمال والإدارة العامة فقد بلغت 12.9%، يف حني مل تتعد 
الن�ضبة 7.5% يف تخ�ض�ضات تكنولوجيا املعلومات واحلا�ضبة 
واملهن  والهند�ضة  الفيزياوية  والعلوم  احلياتية  والعلوم 
الهند�ضية والعمارة والبناء اإ�ضافة اإىل الزراعة والبيطرة94. 
الفرتة  طوال  زيادة  اأية  التقنية  الكليات  عدد  ي�ضهد  ومل 
املمتدة من 2009-2012 وبقي عددها 16 كلية تقنية، اإل انه 
مت اإ�ضتحداث خم�ص كليات تطبيقية فقط. اأما املعاهد الفنية 
 27 حدود  عند  واأ�ضتقرت  زيادة  اأية  حتقق  مل  الأخرى  فهي 

معهدًا، خالل املدة 2012-2009.

النظام التعليمي ال يوفر البنية لمجتمع 
المعرفة

ل يتوفر للنظام التعليمي بنية حتتية متكاملة لنظم املعلومات 
على  وجامعاته  مدار�ضه  قدرة  من  حد  مما  والت�ضالت 

التعليمية.  ومناهجها  نظمها  يف  املعرفة  عنا�ضر  ا�ضتيعاب 
وعلى �ضبيل املثال جند يف عام 2011 لكل 24 طالب حا�ضبة 
21 طالب درا�ضات عليا يقابلهم حا�ضبة واحدة  واحدة وكل 
وت�ضتدرك  واحدة.  حا�ضبة  يقابلهم  تدري�ضية  كوادر   7 وكل 
تطوير  اإىل  احلاجة   2017-2013 الوطنية  التنمية  خطة 
اإىل:  الو�ضول   2017 العام  يف  فت�ضتهدف  املعرفية  البنية 
تدري�ضي/حا�ضبة 1، طالب/حا�ضبة 6، طالب درا�ضات عليا/

حا�ضبة 4. 95
الأجهزة،  توفري  على  املعرفية  البنية  تطوير  يقت�ضر  ل 
اأي�ضا مواكبة التطور  فبناء قدرات ال�ضباب املعرفية يتطلب 
اإنها  واملعرفة  العلم  خ�ضائ�ص  ومن  واملعريف،  العلمي 
الطلبة  يتناف�ص  ومقايي�ص عاملية  لها معايري  واأ�ضبح  عاملية، 
واجلامعات يف اكت�ضابها عرب اختبارات عاملية هي الأخرى. 
ثمانينيات  منذ  والعقوبات  احلروب  �ضنوات  تعاقب  اإن 
فر�ص  على  احل�ضول  من  جيلني  حرمت  قد  املا�ضي  القرن 
ويف  احلوار  جل�ضات  يف  ال�ضباب  اأكد  البلد.  خارج  للدرا�ضة 
التقرير، على �ضحة فر�ص احل�ضول  ور�ضة مناق�ضة م�ضودة 
على بعثات للدرا�ضة خارج البلد من بني عوامل اأخرى تتعلق 

بتطوير امل�ضتوى العلمي. 
وجدير بالإ�ضارة، اإن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ت�ضعى اإىل زيادة عدد البعثات الدرا�ضية، ف�ضاًل عن اإطالق 
املبادرة التعليمية لرئا�ضة جمل�ص الوزراء عام 2009 لزيادة 
عدد البعثات اإىل حوايل 10 اآلف بعثة درا�ضية. ينظر الإطار 

.6.2

مبادرة تصحيحية 

تستجيب الجامعات 
الحكومية في العام 
2012-2013 لتصحيح 
مسار التخصصات 
العلمية بإستحداث 
الكليات واألقسام 
العلمية اآلتية: 
30 كلية منها 25 كلية 
تخصص علمي 22 
منها خارج العاصمة 
بغداد.

45 قسم منها 15 
قسم تخصص 
علمي 11 منها خارج 
العاصمة بغداد.
1 معهد تقني.
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مساهمة خاصة 
إطار 6.2 المبادرة التعليمية: تلبي طموحات الشباب

بعثات  يف  الطلبة  اإر�ضال  بهدف   2009 عام  يف  التعليمية  املبادرة  انطلقت 
درا�ضية اإىل جامعات اأجنبية ر�ضينة يف جميع التخ�ض�ضات العلمية والإن�ضانية 

التي ت�ضتجيب للحاجات الإ�ضرتاتيجية لتنمية البالد.
بداأت املبادرة عملها بربنامج بعثات جتريبي ت�ضمن اإر�ضال 500 بعثة درا�ضية 
جلامعات ر�ضينة يف الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 2010. اإعتمدت اللجنة 
العليا لتطوير التعليم اأحدث الأ�ضاليب الألكرتونية يف عملها حيث يتم التقدمي 
عرب املوقع اللكرتوين اخلا�ص باللجنة )www.hcediraq.org(. ويتم التوا�ضل 
األكرتونيًا مع املتقدمني يف كافة املراحل الالحقة من تر�ضيح وقبول ومقابالت 
واإجراءات اإدارية وحما�ضرات توجيهية قبل ال�ضفر وكذا بعد الإبتعاث اإىل بلد 
وفق  على  اإحتياجاتهم  وتلبية  اإ�ضتف�ضاراتهم  على  الإجابة  تتم  حيث  الدرا�ضة 
�ضوؤون  ملتابعة  عنها  خا�ضًا  ممثاًل  اللجنة  خ�ض�ضت  كما  القانونية.  ال�ضياقات 

الطلبة يف بلد الدرا�ضة والإ�ضتجابة لإحتياجاتهم الطارئة هناك.
تطبق  البعثات  برنامج  على  للتقدمي  و�ضروطًا  معايري  اللجنة  و�ضعت  وقد 
ب�ضكل مو�ضوعي وعادل على كل املتقدمني بغ�ص النظر عن اإنتماءاتهم احلزبية 
واملذهبية والطائفية. ويتم توزيع البعثات على كافة املحافظات العراقية، مبا 

فيها حمافظات اإقليم كرد�ضتان، بح�ضب ن�ضبة ال�ضكان.
يتم  للقبول  التعليم  لتطوير  العليا  اللجنة  و�ضعتها  التي  ال�ضروط  �ضوء  يف 
املختلفة  الدرا�ضية  املراحل  الدرجات يف  اأعلى  على  احلا�ضلني  الطلبة  اإختيار 
مما ينعك�ص على م�ضتوى اأدائهم يف جامعاتهم املبتعثني اإليها اإذ غالبًا ما ت�ضل 
وت�ضكر  اأقرانهم  على  الطلبة  هوؤلء  تفوق  تو�ضح  اجلامعات  تلك  من  ر�ضائل 

اللجنة على اإختيارها لهم.
للبعثات  برنامج  باإ�ضتحداث  الأخريتني  ال�ضنتني  يف  العليا  اللجنة  قامت 
وزارة  لكل  مقعدًا  خم�ضون  ُيخ�ض�ص  حيث  الوزارات،  لتطوير  التخ�ض�ضية 
تلك  خالل  الربنامج  بهذا  امل�ضمولة  الوزارات  بني  ومن  كوادرها؛  لتطوير 

والبنك  واخلارجية  والزراعة  والرتبية  والنفط  ال�ضحة  وزارة  ال�ضنتني؛ 
املركزي، و�ضوف تت�ضع لت�ضمل وزارات وجهات اأخرى. لكن املبادرة مل تقف عند 
توفري مثل هذه الفر�ص اإىل موظفي الدولة، ف�ضملت عددا مهما من اخلريجني 

غري املوظفني.
بح�ضب اآخر اإح�ضائية بلغ عدد املتقدمني لربنامج البعثات لعام 2013 التي 
اإناث. و�ضيكون  72% ذكور و%28  2722 متقدمًا، منهم  الرابعة  الوجبة  متثل 
تناف�ضهم على )1000( مقعد. وبلغ عدد الطلبة املتخرجني من برنامج بعثات 
عادوا  حمافظة،   18 من  طالبًا   150 الآن  حتى  التعليم  لتطوير  العليا  اللجنة 
اإكت�ضاب اخلربات  بعد  بوزاراتهم  املوظفون منهم  فالتحق  البالد،  اإىل  جميعًا 
اأما  املهني.  املجال  يف  العمل  لتطوير  يوؤهلهم  مما  املتقدمة  والعملية  العلمية 
والوزارات  اجلامعات  مبفاحتة  اللجنة  قامت  فقد  املوظفني،  غري  اخلريجون 
اإحتياجات تلك اجلهات  املختلفة لت�ضهيل ح�ضولهم على فر�ص عمل يف �ضوء 

من التخ�ض�ضات العلمية لهوؤلء املتخرجني.
اإن الهدف البعيد للجنة العليا لتطوير التعليم هوالو�ضول اإىل 10000 بعثة 

درا�ضية لكافة التخ�ض�ضات العلمية والإن�ضانية.
وخال�ضة القول، اأن اأ�ضلوب عمل اللجنة العليا والكوادر العاملة فيها واعتماد 
اأ�ضلوب عمل الفريق الواحد وكذا الآليات املّتبعة للتوا�ضل مع الطلبة املبتعثني 
واملهارات امل�ضتح�ضلة والدورات املكثفة والعمل مع املوؤ�ض�ضات الأكادميية املعنية 
بالبعثات وا�ضرتاك اللجنة باملعار�ص الدولية املتخ�ض�ضة بالتعليم العايل، كل 
 Centre of( هذه الأمور جمتمعة، جعلت من املبادرة التعليمية مركزًا لالإبداع
Excellence( واملمار�ضات الف�ضلى ميكن الإقتداء به لتطوير عمل موؤ�ض�ضاتنا 

احلكومية ب�ضكل عام. 

د. حامد خلف اأحمد/ املدير التنفيذي للمبادرة التعليمية

هل يحد التمويل من فرص 
تعليم الشباب؟

تتكفل الدولة يف العراق بالإنفاق على التعليم وي�ضكل 
ما  اإجمايل  من   %90 ن�ضبته  ما  احلكومي  التمويل 
حتتاجه العملية التعليمية من تخ�ضي�ضات مالية، اإذ 
بحدود  فيه  العراقية  الأ�ضرة  م�ضاهمة  اقت�ضرت 

امل�ضتلزمات الب�ضيطة.
ومتابعة  الإنفاق  من  النوع  هذا  درا�ضة  فان  لذا 
من  احلكومي  الإنفاق  اإجمايل  اإىل  الن�ضبية  اأهميته 
جهة، واىل الناجت القومي الإجمايل من جهة اأخرى، 
اإ�ضافة اإىل ك�ضف اآليات التخ�ضي�ص وكيفية الت�ضرف 
به وكذلك الرقابة عليه من جهة ثالثة، تعد �ضرورة 
الت�ضرف  عقالنية  درجة  معرفة  تفر�ضها  لزمة، 
باملوارد القت�ضادية املتاحة واملمكنة املو�ضوعة حتت 
ت�ضرف احلكومة، اإىل جانب نقاط اأخرى. فالبلدان 
عليها  يغلب  العراق،  ومنها  الريعي  ال�ضلوك  ذات 
امل�ضدر  اإيرادات  من  املتاأتية  املالية  بالوفرة  ال�ضعور 
احلكومي  الإنفاق  بني  العالقة  ي�ضعف  مما  الريعي 

التنمية  منظور  ومن  ولكن  عليه.  اأوالعوائد  وفعاليته 
الب�ضرية، ي�ضبح لزامًا التعرف على فاعليته يف بناء 
مقومات وتوفري م�ضتلزمات تعليم ال�ضباب الذي اأقره 

الد�ضتور العراقي وتكفل مبجانيته لكافة املراحل. 
شكل 6.4

نسبة االنفاق على التعليم والصحة 
الى الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 

)%( 2012

امل�ضدر: امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق 
IHSES-2012

في الدستور العراقي 
الدائم 2005: التعليم 

حق مكفول

المادة 34 /ثانياً: التعليم 
المجاني حق لكل 

العراقيين في مختلف 
مراحله.
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• مل تظهر البيانات واملوؤ�ضرات ذات الدللة، للفرتة املمتدة 	
بعد عام 2003 وحلد الآن، تغريًا اإيجابيًا يف �ضلم اأولويات 
برتكته  املنهك  التعليمي  النظام  يخ�ص  فيما  احلكومة 
ت�ضري  دللة  من  اأكرث  هناك  النقي�ص  على  بل  الثقيلة، 
النقدية  الزيادة  ت�ضتطع  مل  املرتبة  تلك  يف  تراجع  اإىل 
يف حجم الإنفاق احلكومي خالل ال�ضنوات 2013-2004 
التي اأرتفعت خاللها املوازنة العامة )ينظر �ضكل 6.3(، 

من اإخفاء ذلك الرتاجع وذلك:
• اإىل 	 التعليم  على  احلكومي  الإنفاق  ن�ضبة  تتجاوز  مل 

املدة وهي  4% كمتو�ضط خالل  الإجمايل  الناجت املحلي 
ن�ضبة متدنية.

• العامة 	 املوازنة  تخ�ضي�ضات  يف  التعليم  اأولوية  ترتاجع 
التنموية،  اخليارات  توؤجل  اأمنية  ل�ضرورات   2013 لعام 
تريليون   23( والداخلية  الدفاع  قطاعي  مع  مقارنة 
التخ�ضي�ص  ن�ضب  يتفوقان يف  اإنهما  اإذ يالحظ  دينار( 
 13( التعليم  تخ�ضي�ضات  على  وال�ضتثماري  اجلاري 

تريليون دينار( وال�ضحة والبيئة )7 تريليون دينار(96.
• متويليًا 	 اإختالًل  ال�ضتثمارية  التعليمية  املوازنة  تظهر 

لال�ضتثمار  يخ�ض�ص  ما  ن�ضبة  بتدين  متمثاًل  كبريًا 
اإن  احلكومي  التعليمي  الإنفاق  اإجمايل  من  التعليمي 
94% من اإجمايل تخ�ضي�ضات  النفقات اجلارية ت�ضكل 
ت�ضكل  مل  حني  يف   2011 عام  الرتبية  لوزارة  الإنفاق 
الإنفاق  اإجمايل  من   %6 �ضوى  ال�ضتثمارية  النفقات 
التعليمي لنف�ص ال�ضنة. واحلال ل يختلف كثريًا بالن�ضبة 
ملوازنة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حيث كانت 
ن�ضبة النفقات اجلارية 86.2% من اإجمايل تخ�ضي�ضات 
 %84.4 اإىل  واأنخف�ضت   2010 لعام  للوزارة  الإنفاق 

تقريبًا لل�ضنوات 2011، 2012.
• ي�ضتفيد 	 اأن  من  املوازنة  يف  الهيكلية  الإختاللت  حالت 

النظام التعليمي )وزارة الرتبية( من جمموع ما اأر�ضد 
 2011-2004 له من تخ�ضي�ضات مالية خالل ال�ضنوات 
دينار  تريليون   27 منها  دينار  تريليون   29 بلغت  والتي 
كموازنة جارية و2 تريليون دينار كموازنة اإ�ضتثمارية اإل 
التعليمية.  املوؤ�ضرات  تعك�ضها  ن�ضبي وحمدود كما  ب�ضكل 
اأما اإذا اأ�ضفنا امل�ضادر التمويلية الأخرى كاملنح والهبات 
الدولية اأوما يخ�ض�ص لقطاع التعليم من موازنة م�ضروع 
اإعادة  وم�ضروع  املحافظات  وتطوير  الأقاليم  تنمية 
اأدركنا   ،2006 عام  بهما  العمل  ابتداأ  اللذين  العمار 
للنظام  التحتية  البنية  لإ�ضالح  املهدورة  الفر�ص  حجم 
الذي  احلد  اإىل  الإ�ضتيعابية  طاقته  وتو�ضيع  التعليمي 
ال�ضكانية  الفئة  كامل  وي�ضتوعب  الكفاية  موؤ�ضر  يحقق 
املتدنية  الإ�ضتثمار  تخ�ضي�ضات  اإن  التمدر�ص.  �ضن  يف 
لتلبية  تكفي  ل  الإ�ضتثمار  كفاءة  اإنخفا�ص  عن  ف�ضاًل 
وحت�ضني  التحتية  البنى  لتطوير  الأ�ضا�ضية  املتطلبات 

البيئة الدرا�ضية.
• يف 	 ارتفاع  من  التالية  الأربع  ال�ضنوات  �ضهدته  ما  ورغم 

من  كل  ح�ضة  ت�ضاعفت  اذ  الرتبوية،  التخ�ضي�ضات 
تقريبًا  العامة  الرتبوية  املوازنة  من  واملدر�ضة  الطالب 
الرتبوية،  املوؤ�ضرات  على  اإيجابًا  ينعك�ص  ذلك مل  ان  اإل 
مما يعك�ص ف�ضل النظام الرتبوي يف ا�ضتيعاب الزيادة يف 
اأما ل�ضعف كفاءة ال�ضرف  التخ�ضي�ضات املر�ضودة له 
فيه اأوللت�ضوه اأوالإختالل يف بنية نظامه املايل اأوكليهما.

مما يدعواإدارته العليا والقائمني عليها اىل وقفة جادة 
وعدم  التعليمي  بالنظام  اخلا�ضة  ال�ضباب  لت�ضخي�ص 
الخرى  الوزارات  مع  امل�ضرتكة  بالعوامل  الكتفاء 
التعاقد  �ضروط  او  املوازنة  ا�ضدار  بتاأخر  واملتعلقة 
باملوارد  الكفوء  والت�ضرف  لالإجناز  املبطئة  اأو  املعرقلة 

املتاحة.
جدول 6.1

تطور حصة الطالب والمدرسة من الموازنة التربوية العامة خالل المدة 
2004–2011 )عدا إقليم كردستان( القيمة: مليون دينار

200420072011ال�ضنة

123983222890797762290املوازنة الرتبوية )مليون دينار(

521873758549497037236عدد الطالب لكل املراحل

0.2380.3911.103ح�ضة الطالب ال�ضنوية من املوازنة الرتبوية العامة

150531739020540عدد املدار�ص لكافة املراحل )مدر�ضة(

82.4131.6377.9ح�ضة املدر�ضة ال�ضنوية من املوازنة الرتبوية العامة

1.920.631.4ح�ضة املدر�ضة ال�ضنوي من ال�ضتثمارية الرتبوية

امل�ضدر: علي الزبيدي، ورقة خلفية

التعليم مجال للشراكة مع القطاع 
الخاص

يف  التعليمية  للخربات  جاذبًا  قطاعًا  املجال  هذا  يعد 
او  التقاعد  بعد  عمل  فر�ضة  فيه  جتد  واجلامعات  املدار�ص 

فر�ضة ا�ضافية للعمل احلكومي. كما جتد فيه املنظمات غري 
احلكومية جماًل للم�ضاهمة واإن ب�ضكل حمدود.

الرتبية  جمال  يف  اخلا�ص  القطاع  اإ�ضتثمارات  تو�ضعت 
اإنه بقي �ضريكًا  اإل   ،2003 والتعليم ب�ضكل ملمو�ص بعد عام 
�ضعيفًا مع القطاع احلكومي يف جمال تقدمي خدمة التعليم 

في الدستور العراقي 
الدائم 2005: التعليم 
حق مكفول

المادة 34 رابعاً: التعليم 
الخاص واألهلي 
مكفول وينظم بقانون.
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املدر�ضي دون اجلامعي،  التعليم  املدر�ضية واجلامعية. ففي 
 2009 عامي  بني  كبري،  ب�ضكل  الأهلية  املدار�ص  عدد  اأزداد 

و2013:
• من 	 الأطفال  ريا�ص  منها:  مدر�ضة   1048 اإىل   286 من 

125 اإىل 277 رو�ضة؛ البتدائية من 87 اإىل 326 مدر�ضة؛ 
الثانوية )متو�ضطة واإعدادية( من 74 اإىل 445 مدر�ضة. 

• من 	 الأهلية  املدار�ص  يف  املوجودون  الطلبة  عدد  اأزداد 
من   %35 بينهم  وطالبًة،  طالبًا   143810 اإىل   4999

الإناث. 
واحلال ل يختلف على م�ضتوى التعليم اجلامعي حيث كان 
عدد الكليات الأهلية 22 كلية عام 2009 ازدادت اإىل 45 كلية 
عام 2012. لكن ومع ت�ضاعف عددها فهي ل ت�ضتوعب �ضوى 
16% من اإجمايل الطلبة املوجودين يف اجلامعات العراقية 

يف عام 2013-2012. 
اجلامعي  الأهلي  التعليم  حمدودية  الن�ضبة  هذه  توؤكد 
يف  الرغبة  مع  بعد  الإ�ضتيعابية  طاقته  تتنا�ضب  ل  والذي 
ملواجهة  احلكومية،  اجلامعات  مع  متكافئة  �ضراكة  تاأ�ضي�ص 
لتطلعات  ال�ضتجابة  يف  التعليمي  النظام  اأمام  التحديات 

ال�ضباب وتعزيز دورهم يف التنمية.

إكتساب المعرفة

"ع�ضر  هو  جديد  ع�ضر  عتبة  على  اليوم  الب�ضرية  تقف 
املعرفة"، ع�ضر يتميز يف اأ�ض�ص بنائه وخ�ضائ�ص اقت�ضاده 
نوعية  ويف  والتعليم  العمالة  نوعية  ويف  ثروته  م�ضادر  ويف 

التالزم ما بني املعرفة والتقنية فيه.
موؤ�ضرات  تقدم يف  البلدان من  يعد ما حققته  فاليوم مل 
التعليم من معدلت التحاق �ضايف واإجمايل ومن متح�ضالت 
الرتقاء  اأجل  من  املبذولة  فاجلهود  كافيًا.  لل�ضباب  علمية 
ال�ضري  اأجل  من  مت�ضاعدة  وبوتائر  تندفع  التعليم  بنوعية 
الأنظمة  يف  واأدواته  اآلياته  وتوطني  املعرفة  نحواإقت�ضاد 
الرتبوية والتعليمية بحيث تكون م�ضتجيبة له ومبا يعزز من 
املراحل  كافة  ويف  لل�ضباب  املهاري  والتطوير  املعريف  البناء 
القت�ضاد  متطلبات  مع  خمرجاته  لتتناغم  الدرا�ضية 

اجلديد. 
تتاأثر جوانب بناء ال�ضخ�ضية يف مرحلة ال�ضباب بالتكوين 
نظم  اإن  �ضليم.  لتنموب�ضكل  يتلقاه،  الذي  املنا�ضب  املعريف 
التعليم واأ�ضاليب التدري�ص م�ضوؤولة اإىل حد كبري عن ذلك، 
ع�ضرنا  يف  للمعرفة  الوحيد  �ضبه  امل�ضدر  تعد  مل  لكنها 
با�ضتمرار،  تتكاثر  وم�ضادرها  متجددة،  فاملعرفة  احلايل. 
واإن  ن�ضرها،  عملية  احتكار  النظامي  التعليم  بو�ضع  ولي�ص 
كانت فعالة، فكيف اذا عندما تكون قا�ضرة عن ا�ضتيعاب من 
هم يف �ضن التعليم ومتباطئة يف تطوير مناهجها واأنظمتها 
وو�ضائلها، كما هواحلال يف كثري من البلدان العربية، ومنها 
العراق كما لحظنا يف الف�ضل الرابع. لذلك ي�ضعى ال�ضباب 
اإىل ا�ضتقاء معارفهم من م�ضادر اأخرى غري تقليدية ل�ضيما 
من خالل اإ�ضتخدام الو�ضائل التي اأتاحتها الثورة املعلوماتية. 
ونوعية  واأهميتها،  نف�ضها،  املعرفة  اإكت�ضاب  اإن عملية  اإل 

لي�ضت  واملجتمع  الفرد  يحتاجها  التي  وامل�ضامني  املعارف 
تاريخيا وجمتمعيا. ويف  م�ضروطة  بل هي  ثابتة،  ول  مطلقة 
حالة العراق، فقد اأدت التحديات املوروثة من عقود احلروب 
وما  النتقالية،  املرحلة  وكلف  حتديات  و�ضخامة  املتعاقبة 
رافقها من اأزمات، اإىل تراجع الهتمام بالبعد املعريف عند 
ال�ضباب  اإىل حرمان  ذلك  واأدى  الوطنية،  الأولويات  ترتيب 
واىل  الأ�ضا�ص  حجر  ميثل  الذي  املعريف  الرتاكم  مزايا  من 
توؤخر اندماجه يف جمتمع املعرفة،  فجوة مركبة وم�ضاعفة 
ويف بناء امل�ضروع الدميقراطي وهوما ي�ضرتك فيه العراق مع 

الو�ضع العربي عمومًا.
املجتمع  اإحدى مالمح  باملعرفة اجلديدة هي  الرغبة  ان 
الإن�ضاين املعا�ضر ويرجع ذلك اإىل ان املعرفة نف�ضها تت�ضع 
وي�ضاهم  تنموية"97.  "�ضرورة  اأ�ضبحت  واإنها  ب�ضرعة، 
الن�ضاط  املعرفة يف جميع جمالت  ملنتوج  الناجح  التوظيف 
ويف  الإن�ضان،  خيارات  تو�ضيع  يف  والجتماعي  القت�ضادي 

فتح اآفاق جديدة حلريته وتطلعاته. 
جيل  من  كاأقرانهم  لكنهم  احلقيقة،  هذه  ال�ضباب  يعي 
الثورة املعلوماتية ل مييزون بني املعرفة التي تتطلب التعلم، 
والت�ضال  الإعالم  و�ضائل  من  تلقيها  يتم  التي  واملعلومات 
�ضراع  يف  جديدة  جدلية  الق�ضية  هذه  لت�ضيف  والتوا�ضل 
ذلك  تعك�ص  كما  وال�ضباب،  واملدر�ضني  الآباء  بني  الأجيال 
اأنف�ضهم.  ال�ضباب  واآراء  الأكادميية  وبحوثهم  مواقفهم 
وتطرح اإ�ضكالية عالقة امل�ضادر والو�ضائل التقليدية للمعرفة 
اجلديدة  بامل�ضادر  املكتوبة(  وامل�ضادر  املطالعة  )ول�ضيما 
والنرتنت(،  الب�ضرية،   - ال�ضمعية  )الو�ضائل  املعا�ضرة 
الفني فح�ضب، بل تطال امل�ضامني  تتعلق باجلانب  اأ�ضئلة ل 
املجتمعية  النق�ضامات  وكذلك  الو�ضائل،  هذه  حتملها  التي 
والتي  الو�ضائل  هذه  ا�ضتخدام  على  القدرة  عن  الناجمة 
 - الجتماعي  الو�ضع  وح�ضب  الأجيال  ح�ضب  تتفاوت 

القت�ضادي وعوامل اأخرى. 

الشباب... عزوٌف عن القراءة
يف  املوؤثرة  الي�ضرية  التقليدية  امل�ضادر  احد  هي  املطالعة 
تكوين ال�ضباب املعريف. اإل ان املالحظ ان ال�ضباب ين�ضرف 
بالقدر  يتجاوب  ما  فيها  لي�ص  ان  يرون  وهم  القراءة  عن 

الكايف مع ميولهم اأويلبي حاجاتهم النف�ضية واملعرفية.
 2007 والجتماعي  القت�ضادي  امل�ضح  بيانات  اأظهرت 
املتعلقة بال�ضباب والإثراء الثقايف اإن 79.5% من فئة ال�ضباب 
ل يقروؤون ال�ضحف اليومية. اأما مواد املطالعة الأخرى فهم 
خطري  موؤ�ضر  وهذا   %73.3 وبن�ضبة  اأي�ضا  ميار�ضونها  ل 
م�ضتمر  بهبوط  وينبئنا  باملعارف  الهتمام  �ضعف  على  يدل 
اأن  للوعي الثقايف والجتماعي بني ال�ضباب، اذا ما اعتربنا 
الأكرث  امل�ضدر  ال�ضاعة  تزال حتى  ل  املكتوبة  امل�ضادر  هذه 
اأهمية للمعارف واملعلومات يف املجتمع العراقي، الذي دخل 
ا�ضتخدام  فيه  يزال  ل  والذي  املعلوماتية  ع�ضر  اإىل  حديثا 
احلوا�ضيب والنرتنت حمدودًا، ول�ضيما يف جمالت تتجاوز 

الرتفيه والتوا�ضل الجتماعي.
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وي�ضكو املدر�ضون من اإن غالبية ال�ضباب يف ع�ضرنا هذا 
اإىل  ومالوا  بها،  �ضلة  كل  وقطعوا  املثمرة  القراءة  هجروا 
الربامج  بع�ص  وجود  ومع  اأ�ضنافها  بتعدد  الإعالم  و�ضائل 
واإمنا  بها،  يهتمون  ل  اإنهم  اإل  فيها  والتثقيفية  العلمية 
ا�ضتهواهم جانبها الرتفيهي والرتويحي فقط، فبقى ال�ضباب 
دون ثقافة متكاملة تبني �ضخ�ضيتهم، واأ�ضبحنا نرى اأجيال 
ويقعون  البديهية  املعارف  يعرفون كثريًا من  النا�ضئة ل  من 
يف اأخطاء �ضنيعة". وهذا الراأي ل يخلومن الق�ضوة، ال انه 
يعرب عن وجود ثغرة معرفية هامة ناجمة عن اإهمال م�ضدر 
رئي�ضي وهام من م�ضادر املعرفة التقليدية من جهة، كما اإنه 
يعترب من جهة ثانية من جتليات �ضراع الأجيال اأي�ضًا، فهذا 
الذين  الكبار  جيل  من  "املثقفني"  اأو�ضاط  يف  �ضائع  الراأي 
مقارنة  دونية  نظرة  املعرفة اجلديدة  اإىل م�ضادر  ينظرون 
بني  التمييز  معيار  اإن  ويرون  الكتابية،  وامل�ضادر  بالقراءة 

الغث وال�ضمني فيها غري متاح دائما. 
و�ضائل  طغيان  اإىل  واملطالعة  القراءة  اإهمال  ين�ضب  ول 
يف  املمار�ضة  هذه  غر�ص  عدم  اإىل  بل  فح�ضب  الإعالم 
للطالب  املدر�ضني  توجيه  وقلة  ال�ضغر  منذ  ال�ضباب  نفو�ص 
عن  ال�ضباب  يبتعد  قد  بل  عليها.  وت�ضجيعهم  نحوالقراءة 
قراءة  يف  وم�ضقة  عناء  من  يلقاه  ملا  نظرًا  اأحيانا  القراءة 
الكتب املدر�ضية وغريها فان الرتطام ب�ضعوبة الكتب وعدم 

فهمها يف البداية يولد كرهًا للقراءة عند البع�ص.
يعلل ال�ضباب عزوفهم عن القراءة اىل �ضبب اقت�ضادي 
يف  توفرها  اومدى  الكتب  �ضراء  على  بالقدرة  مرتبط 
توفر  التي  اللكرتونية  املطالعة  اوتف�ضيلهم  الأ�ضواق 
ب�ضبب  او  ال�ضباب،  يف�ضله  وهوما  اأ�ضرع  ب�ضكل  املعلومة 
وتناولهم  الكّتاب  بع�ص  ينتهجها  التي  النخبوية  الكتابة 

ملو�ضوعات ل تثري اهتمام ال�ضباب.

إطار 6.3
شباب العراق يحتفون بالكتاب

للثقافة  كعا�ضمة  لدورها  بغداد  ت�ضتعد  حني  يف 
العربية يف 2013، ومع زيادة الهوة بني ال�ضباب العراقي 
مبتعدين  والثقافة  القراءة  عن  وان�ضرافهم  والكتاب، 
التاريخية  وعالقتها  بالعراق،  ارتبطت  �ضمة  عن 
بالكتاب، بادر بع�ص ال�ضباب باإطالق حملة )اأنا عراقي 
الثقافة  عجلة  حتريك  اأجل  من  الإعالمية  اقراأ(  اأنا 

وتر�ضيخ القراءة التي غابت.
اأربعة  بداية،  »في�ضبوك«  موقع  من  الفكرة  انطلقت 
�ضفحة  عرب  اأطلقوها  ال�ضباب  املتنبي«  »�ضارع  رواد  من 
حتمل ا�ضم امل�ضروع وت�ضم جمموعة رفعت �ضعار: »جتمع 
يف  قدرتنا  للعامل  لنثبت  �ضنجتمع  بغداد..  يف  للقراءة 

البدء من جديد لتثقيف اأنف�ضنا«
ي�ضادف  والذي   2012/  9/  8 يف  املبادرة  اأطلقت 
اأبونوا�ص  حدائق  من  متخذة  للقراءة،  العاملي  اليوم 
ف�ضاء للتوا�ضل. وتهدف اإىل الو�ضول اإىل الرقم ع�ضرة 
والتوجهات  الطوائف  خمتلف  من  قارئ   10000 اآلف 
ال�ضيا�ضية، تاأكيدا على اأن القراءة جتمع ول تفرق. واأن 
الفعالية خالية من الت�ضيي�ص اأوالنحياز لطرف دون اآخر 
من مكونات املجتمع. ول يوجد اأي متايز عرقي اأوطائفي 
اإىل  اإ�ضافة  خال�ضة،  عراقية  مبادرة  فهي  اأوطبقي، 
وخماطبة  العراق  حمافظات  من  الكثري  لت�ضمل  ال�ضعي 
املبادرة  يكونوا جزءا من  لأن  ال�ضتعداد  لديهم  كّل من 

وداعمني لها.
اأو  ُكتاب  ِمن  املح�ضنني  تربعات  ِمن  الكتب  جمعوا 
اأ�ضحاب مكتبات، وِمن جيوبهم اخلا�ضة، واأعدوا املكان، 

فتجمهروا حول مائدة ِمن الثَّقافة.
ال�ضيارات  ويف  وال�ضوارع  احلدائق  يف  الكتب  ووفروا 
وحتت  اجلميع  اأيدي  بني  الكتاب  و�ضعوا  العمومية. 
نظرهم، فكان تفاعل ال�ضباب والكبار، وا�ضتعادت بغداد 
بع�ضا من عالقتها بالثقافة والأدب والفن. تركوا العزلة 
ن�ضاطا  ليحولوها  بكتابه  القارئ  بها  يحتفي  كان  التي 

اجتماعيا.
اأوحدائق  بغداد  رهينة  وفعالياتها  املبادرة  تبقى  مل 
العامة يف كركوك  اإىل احلدائق  بل خرجت  نوا�ص،  اأبي 

والنجف والنا�ضرية وغريها على امتداد العراق.
عامها  اأكملت  بغداد..  يف  للقراءة  ال�ضبابية  املبادرة 
متثايل  عند   2013 اأيلول   21 يوم  احتفالية  يف  الأول 
يبداأ  حلم  احللم؛  حتقيق  اأجل  "من  و�ضهريار  �ضهرزاد 

بالكتاب.. من اأجل الكتاب"
ملهرجان  خمتلفة  مدن  من  ال�ضباب  اآلف  ح�ضور  اإن 
القراءة قرب �ضهرزاد. هو اأف�ضل رد على �ضحابة الت�ضدد 

التي تنتج العنف.
تيار ال�ضباب العراقي يبتكر اأ�ضاليب جديدة ملواجهة 

التزمت والنغالق.....

االعالم الجديد وسيلة معرفية

تهيئ  تقنياتها،  مبختلف  الإعالم،  و�ضائل  ان  ل�ضك 
هامًا  تاأثريًا  ميار�ص  يوميًا،  ومعلوماتيًا  معرفياأ  غذاءاأ 
بيانات  اأظهرت  وقد  ومواقفهم.  ال�ضباب  اجتاهات  على 
يتابعون  ال�ضباب،  معظم  اإن   2009 وال�ضباب  الفتوة  م�ضح 

-باملرتبة الأوىل- التلفزيون )حوايل 87%( مقابل الإذاعة 
اإذاعات  العديدة،  الإذاعات  بني  من  ويتابعون   98)%4،3(
واأذواقهم  ميولهم  من  براجمها  لقرب  نظرا   )FM( الــ 
فيها عن طريق  ال�ضرتاك  م�ضابقات ميكن  من  تقدمة  وما 
الأوىل  باملرتبة  التلفزيون  اختيار  اإن  النرتنيت.  اأو  املوبايل 

»ال يوجد ما يرضي 
ميولنا ورغباتنا 
أويستهوينا من 
موضوعات, فاألدبيات 
المنشورة يكتبها النخبة 
ألنفسهم، السائد 
هوأدب نخبوي ال 
يخاطب عقولنا وال 
يالمس قلوبنا.«

ورشة الشباب 
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اأكرث ميال  ال�ضورة فالنا�ص  وتاأثري كفاءة  ين�ضجم مع �ضيوع 
متابعة  اإن  املجردة،  اللغوية  للرموز  منهم  املرئية  لل�ضورة 
التلفزيون من قبل هذه الن�ضبة العالية من ال�ضباب كمرتبة 
الوظائف  يحقق  انه  منها  جانب  يف  تعني  الختيار  يف  اأوىل 
الرتفيه  وخ�ضو�ضا  اأعمارهم  احتياجات  مع  تتنا�ضب  التي 

وق�ضاء اأوقات الفراغ. 
بحكم  واحل�ضر  الريف  يف  املبحوثني  ن�ضب  وتتقارب 
ي�ضبع  التلفزيون  ان  كما  الو�ضائل،  تلك  اإىل  الو�ضول  �ضهولة 
خ�ضو�ضا،  وال�ضباب  الإن�ضان  اإىل  بالن�ضبة  هامة  حاجة 
الهوايات،  بع�ص  ممار�ضة  عن  وال�ضتعا�ضة  بالرتفيه  تتعلق 
ولذلك هواكرث من جمرد م�ضدر للمعلومات، ودوره املعريف 
الدللت  ومن  الرتفيهي.  بدوره  قورن  ما  اذا  جدا  حمدود 
وكلما  ال�ضباب،  لدى  الفراغ  وقت  زاد  كلما  انه  ذلك،  على 
تعذر عليه ممار�ضة هواياتهم بو�ضائل اهرى، كلما زاد عدد 
منها  الريف  اأعلى يف  التي هي  التلفزيون  م�ضاهدة  �ضاعات 
ان  الذكور، حيث  عند  منها  الإناث  بني  واأعلى  يف احل�ضر، 
داخل  برفقته  الوقت  لتم�ضية  املف�ضل  هوالرفيق  التلفزيون 
جدران املنزل. واإن اهتمام ال�ضباب بعمر 15-24 �ضنه يرتكز 
31% على الربامج  44% وحوايل  على الربامج الريا�ضية 
الثقافية مع ن�ضب اقل للربامج الدينية 26.5% والعلمية 
الربامج  حتظى  ول   %19.3 وامل�ضابقات   %22 حوايل 

ال�ضيا�ضية ال بن�ضبة %6. 
الذي  للتلفزيون  الرتفيهي  الدور  يوؤكد  الرتتيب  وهذا 
اإىل  بالن�ضبة  الأخرى،  بالأدوار  مقارنة  اأهمية  هوالأكرث 

امل�ضاهد ال�ضاب. 
اإن   2009 وال�ضباب  الفتوة  م�ضح  نتائج  اأظهرت  كذلك 
�ضواء  اجلديدة  للمعرفة  كم�ضدر  تف�ضيال  اأكرث  التلفزيون 
ذلك  ويرجع   %63.7 مقابل   %71.8 اأواحل�ضر  الريف  يف 
اإىل �ضعف اإنت�ضار اأواإهتمام بامل�ضادر الأخرى مثل ال�ضحف 
واملجالت وانت�ضار الأمية بني ال�ضباب. كما اإنه يعود من جهة 
اأخرى �ضهولة اإ�ضتخدام اجلهاز، وتعدد املحطات الف�ضائية 

وتنوعها وتوفر اإمكانية التقاطها.
مل  املزمن  الكهرباء  اأنقطاع  "حتى  ال�ضباب:  اأحد  يقول 
م�ضدر  واأرخ�ص  فاأ�ضغر  التلفزيون  م�ضاهدة  من  مينعنا 
لتوليد الكهرباء )عاك�ضة تعمل على بطارية �ضيارة( متكننا 

من ت�ضغيل اجلهاز". 
يف  يتخرجون  عندما  الطالب  اإن  درا�ضة99  ك�ضفت  وقد 
املرحلة الثانوية يكون الطالب قد اأم�ضى اأمام جهاز التلفاز 
حجرات  يف  اأم�ضى  يكون  ل  بينما  �ضاعة،  األف   15 قرابة 
الدرا�ضة اأكرث من 10800 �ضاعة على اأق�ضى تقدير وهذا يف 

حالة كونه مواظبًا على الدرا�ضة وقليل الغياب. 
واإن معدل ح�ضور البع�ص يف اجلامعة 600 �ضاعة �ضنويًا 

بينما متو�ضط جلو�ضه اأمام التلفزيون 1000 �ضاعة �ضنويًا.
باأحكام  اأحيانا  م�ضبعة  تكون  قد  املقارنات  هذه  مثل  اإن 
ل  اذ  ال�ضلبية.  هذه  كل  اإىل  مدعاة  من  فما  م�ضبقة،  قيمية 
يجوز اأن نقارن بني عدد ال�ضاعات التي اأم�ضاها الطالب يف 
حجرات الدرا�ضة وتلك التي اأم�ضاها اأمام �ضا�ضة التلفزيون. 

حجرات  يف  الطالب  يق�ضيها  التي  ال�ضاعات  اإن  قال  فمن 
اأمام  مي�ضيها  التي  تلك  من  اأكرث  تكون  اأن  يجب  املدر�ضة 

التلفزيون اأواأمام اأي و�ضيلة اإت�ضال اأخرى؟
يبحث  التي  فاملعرفة  هنا.  تدقيق  اإىل  نقطة حتتاج  وثمة 
علمية  مبعارف  تتعلق  ل  الإعالم  و�ضائل  يف  ال�ضباب  عنها 
اأونظرية اأوذات طابع بحثي. اإن احلاجة املا�ضة هي اإىل نوع 
من املعارف ذات الطابع العملي والتي تت�ضل باحلياة العملية 
ومهارات احلياة. فمثل هذه املعارف، واملهارات املت�ضلة بها، 
غري متاحة يف املدار�ص ب�ضبب القيود املجتمعية اأحيانا التي 
مرونة  عدم  اأوب�ضبب  املحرمات،  من  الق�ضايا  بع�ص  تعترب 
املناهج وعدم القدرة على اإدماج الحتياجات اجلديدة من 
اأن�ضطة  معارف ومهارات يف �ضلب املناهج اوحتى يف �ضياق 

معرفية اوتطبيقية �ضفية اأول �ضفية يف املدر�ضة نف�ضها. 
وتعترب املعلومات ال�ضحية، وخ�ضو�ضًا ما يتعلق بال�ضحة 
اجلن�ضية، اأحد الأمثلة املعربة بو�ضوح عن هذا الدور. ويظهر 
يعتقدون  ملا  املبحوثني  حتديد   2009 وال�ضباب  الفتوة  م�ضح 
اإنها الو�ضائل الأكرث فاعلية يف توعية املجتمع من الأمرا�ص 
املنقولة جن�ضيًا ويالحظ اإن ن�ضبة من يوؤكدون على التلفزيون 
ن�ضبة  تتقارب  81.8% كذلك  اإىل  تاأثريًا ت�ضل  اأ�ضد  كو�ضيلة 
التلفزيون كم�ضدر  الذين يف�ضلون  الإناث  ن�ضبة  الذكور مع 
الإناث  ن�ضب  لكن   %63.5 مقابل   %67.7 ال�ضحية  للمعرفة 
تتفوق على ن�ضب الذكور يف احل�ضول على املعرفة ال�ضحية 
من م�ضادر اأخرى مثل مراكز الرعاية الأولية 13% لالإناث 
مقابل   %18.2 واملجالت  وال�ضحف  للذكور   %8.7 مقابل 
تعبريًا  اأكرث  ولي�ص   .)5(  %4 مقابل   %8 والعائلة   %15.7
اإعداد  اإحدى ال�ضابات يف قرية جنوبية لفريق  من ما قالته 
الواحدة  ت�ضتمر  اأمهاتنا  مثل  نكون  اأن  نريد  "ل  التقرير: 
�ضيدلية  اإىل  جلاأت  حيلها،  ينهد  حتى  الإجناب  يف  منهن 
يف املدينة وا�ضرتيت دواء لتنظيم احلمل يزرق بالإبر يدوم 
مفعوله 6 اأ�ضهر، �ضمعت عنه من اأحد الأفالم التي يعر�ضها 
بال�ضرورة  يتعلق  ل  الأمر  اإن  معا  ولنالحظ  التلفزيون". 
اأوال�ضاب يحاول يقوم  اإن ال�ضابة  بربنامج �ضحي موجه، بل 
له  مفيدة  معلومة  لأي  اأو"اختطاف"  التقاط  بعملية  عمليا 
اأواأفالم  برامج حوارية  اأي حمطة، غالبًا يف  ير�ضدها على 
قليلة  املبا�ضرة  التوعوية  الربامج  اإن  حيث  اأوم�ضل�ضالت، 
العدد اأ�ضال، وميكن اأن نتوقع ان تكون مملة اأي�ضًا، خ�ضو�ضًا 

تلك التي تنتج حمليًا. 
واأكدت الدرا�ضة اإن التلفزيون يحظى بن�ضيب الأ�ضد وان 
م�ضاهديه يزيد عددهم اأربعة اأ�ضعاف قراء الكتب وثمانية 
الفيديو  م�ضاهدي  �ضعف  وحوايل  ال�ضينما  م�ضاهدي  اأمثال 

واأكرث من �ضعف امل�ضتمعني للمذياع. 
وكذلك  والنرتنت،  مدر�ضة  بدوره  التلفزيون  اإن 
تطل  نوافذ  هي  بل  معلوماتية  قنوات  هذه  ال�ضينما. 
اإن بع�ص براجمها قد  اأما  الوا�ضع،  على احلياة مبعناها 
والتوجيه.  الأ�ضرة  دور  ياأتي  وهنا  �ضحيح  فهذا  ت�ضيء 
للطالب  حرة  �ضاعات  املدر�ضة  دوام  خارج  ال�ضاعات  اإن 
اأن ميتحن احلياة خاللها ويختربها ل اأن تكون امتدادًا 
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ل�ضاعات املدر�ضة وهذا ما توؤكده الرتبية احلديثة.
اأن  يجب  ال�ضباب  متكني  على  التعليمي  النظام  قدرة  اإن 
الأ�ضا�ضية  املنطلقات  قواعد  اإر�ضاء  يتطلبه  ما  اإىل  ترتقي 

العراق  يف  العايل  والتعليم  للرتبية  الوطنية  لالإ�ضرتاتيجية 
لل�ضنوات 2020-2011.

اإلستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق 
للسنوات 2020-2011

المنطلقات األساسية للغايات اإلستراتيجية:
املتوفر . 1 التعليم  هو  الفر�ص:  تكافوؤ  يوؤمن  تعليم 

للجميع مب�ضتوياته كافة والذي يوؤمن فر�ضًا متكافئة 
يف اللتحاق واملعاملة )على م�ضتوى اجلن�ص، احل�ضر 
الحتياجات  القومية،  اخل�ضو�ضيات  والريف، 
للمواطنني  والقت�ضادية  والجتماعية  النف�ضية 

وطموحاتهم(.
تعليم ذوجودة عالية: هو التعليم امل�ضتمد من طبيعة . 2

املمار�ضات  اأف�ضل  من  واملنتفع  العراقي  املجتمع 
العاملية املتقدمة يف التعليم ومبا يحقق تنمية مفاهيم 
العراقي  املجتمع  ويجعل  والإبداع  العلمي  التفكري 

م�ضاهمًا فاعاًل يف اإنتاج املعرفة ون�ضرها.
الذي . 3 التعليم  هو  ال�ضاملة:  التنمية  يف  ي�ضهم  تعليم 

ي�ضاهم يف حتقيق الرفاهية وحتقيق التنمية ال�ضاملة 
والجتماعية  الب�ضرية  املجالت  كافة  وامل�ضتدامة يف 

والثقافية.
تعليم يحقق متطلبات املجتمع املتح�ضر: هو التعليم . 4

ويحقق  املتح�ضر  املجتمع  تطوير  اإىل  يوؤدي  الذي 
وحقوق  والدميقراطية  ال�ضاحلة  املواطنة  مبادئ 
تربية  على  الرتكيز  خالل  من  وال�ضالم  الإن�ضان 

الإن�ضان وتن�ضئة الأجيال ال�ضاحلة.
نظام . 5 اإ�ضالح  ودينامية:  فاعلة  تعليمية  منظومة 

يتعلق  فيما  خ�ضو�ضًا  وتطويره  والتعليم  الرتبية 
بال�ضتخدام الأمثل للموارد الب�ضرية واملالية واملادية.
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الفصل السابع 

الشـباب والمواطنة والمشاركة

باعتبارهم  النا�ص  اىل  الب�ضرية  التنمية  مفهوم  ينظر 
والجتماعية  القت�ضادية  العمليات  يف  فاعلني  م�ضاركني 
جمرد  ولي�ضوا  حياتهم،  يف  توؤثر  التي  وال�ضيا�ضية  والثقافية 
تنمية  ل  باأن  القناعة  وتزداد  النتائج.  يتلقون  م�ضتفيدين 
دون م�ضاركة ن�ضيطة و�ضاملة للجميع، وعلى وجه اخل�ضو�ص 
التمكني،  الأول  اأمرين:  ت�ضرتط  امل�ضاركة  وان  ال�ضباب. 
بناء  الب�ضرية وذلك من خالل  التنمية  اأ�ضا�ضي يف  وهو بعد 
قدراتهم يف )التعليم والتدريب واخلدمات ال�ضحية(، التي 
متكنهم من العمل وك�ضب الدخل ومزاولة الدور ال�ضيا�ضي. 
اإختبار  يجتاز  اأن  يجب  امل�ضاركة  لتو�ضيع  م�ضعى  اأي  )اإن 

.HDR-1993 )التمكني
بدورهم  للقيام  التمكينية  البيئة  تتوفر  اأن  والثاين 
واجتماعي  �ضيا�ضي  نظام  ظل  يف  البيئة  هذه  وتتحقق  هذا. 
واقت�ضادي واإداري يتيح للجميع تو�ضيع خياراتهم من خالل 
يف  حقيقية  فر�ص  وتوفري  القرار  �ضنع  مراكز  اىل  الو�ضول 
�ضنع  من  امل�ضاركة  متتد  وهكذا،  والآمنة.  الكرمية  احلياة 
القرار داخل الأ�ضرة، و�ضوًل اإىل �ضنع القرار ال�ضيا�ضي على 
امل�ضتوى الوطني100. وبهذا املعنى ت�ضبح امل�ضاركة �ضرورية 

لتحقيق التنمية الب�ضرية.
التقرير،  هذا  منظور  يف  واملجتمعية  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 
املواطنة  ممار�ضة  خاللها  من  لل�ضباب  ميكن  فر�ضة 
التحول يف  اأتاحها  التي  املدنية  باعتبارها حقا من احلقوق 
 .2005 العراق  الد�ضتور  وكفلها   2003 ال�ضيا�ضي  النظام 
وتفرت�ص املرحلة النتقالية نحوالدميقراطية يف العراق منذ 

2003 توفر املقومات الأ�ضا�ضية لتلك البيئة وهي:
• خاللها 	 من  ال�ضباب  يتمكن  �ضيا�ضية  دميقراطية  وجود 

من التاأثري يف القرارات املتعلقة بحياتهم.
• متحررين 	 ال�ضباب  يكون  بحيث  اقت�ضادية  حرية  وجود 

تعيق  والتي  فيها  املبالغ  القانونية  والقواعد  القيود  من 
ن�ضاطهم القت�ضادي.

• من 	 مواطن  كل  يتمكن  بحيث  مركزية  ل  �ضلطة  وجود 
امل�ضاركة على امل�ضتوى الوطني واملحلي.

• احلكومية 	 غري  املنظمات  املواطنني،  اجلميع  م�ضاركة 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف �ضنع القرار وتنفيذ خطط 

التنمية.
اأ�ضكال  الدميقراطية  البيئة  هذه  يف  ال�ضباب  اأمام  تت�ضع 
�ضيا�ضيني،  نا�ضطني  اأو  ناخبني  كاأفراد،  للم�ضاركة  متعددة 
كجماعة  ي�ضاركون  وقد  اأومنظمني.  كعاملني  ال�ضوق  ويف 
عندئذ  �ضيا�ضية،  اأواأحزاب  اأونقابات  منظمات  يف  كاأع�ضاء 

يكونون اأكرث فاعلية وتاأثري.
اأو   / النظام  يتيحها  التي  امل�ضاركة  اأ�ضكال  مزايا  ومن 
اإنها ت�ضنع �ضباب مواطنني �ضاحلني.  ت�ضمح بها احلكومة، 

مل�ضائل  احلكومية  ال�ضيا�ضة  تناول  كيفية  على  بتوقف  وهذا 
فهل  اأمامهم.  املتاحة  التي  امل�ضاركة  وم�ضاحات  ال�ضباب 
الدميقراطية  العملية  يف  ينخرطون  �ضباب  متكن  امل�ضاركة 
بتمكينهم من املهارات الالزمة للم�ضائلة والت�ضدي وتوجيه 
الطريقة التي يدير بها النظام املجتمع، اأم اإن املواطنة هي 
بب�ضاطة النجاح يف اختبار اأداء الواجبات جتاه الدولة مقابل 
�ضمانها حقوق املواطنة.اإن الإجابة على هذا الت�ضاوؤل يتطلب 
اخلو�ص يف حتليل املواطنة والدولة الأمة وهو حتليل اأكادميي 

يخرج عن ال�ضياق الذي يهتم به التقرير. 

المواطنة والهوية الوطنية

يف العراق املواطن "العراقي" هو من ينتمي اإىل الدولة لذلك 
توؤهله  التي  فهي  الوطنية  بالهوية  املواطنة  مفهوم  يرتبط 
امل�ضاركة  على  بقدرتهم  ترتبط  ول  املدنية  احلقوق  لكافة 
لعام  العراق  د�ضتور  ن�ضو�ص  تعتمد  الدولة.  تلك  ت�ضكيل  يف 
مفهوم  العراق  يف  الر�ضمي  ال�ضيا�ضي  واخلطاب  2005؛ 
املواطنة مبعنى احرتام احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية لالأفراد 
وحماية خياراتهم وحياتهم اخلا�ضة و�ضمان حريات التعبري 
يف  وامل�ضاركة  ال�ضيا�ضية  والأحزاب  املنظمات  اإىل  والنتماء 
واللتزامات  للقانون  الأفراد  احرتام  مقابل  يف  النتخابات 

التي يفر�ضها هذا القانون جتاه الدولة. 
الفعلية  املمار�ضة  اإىل  طريقه  يجد  مل  املفهوم  هذا  لكن 
ال�ضتقرار  عدم  حال  املا�ضية  ال�ضنوات  فخالل  بنجاح. 
ال�ضيا�ضي واملجتمعي وا�ضتداد ال�ضتقطاب الطائفي - الإثني 
دون توفر فر�ص يتبلور من خاللها منوذج �ضخ�ضية مواطنة 
ال�ضعور  يرتاجع  الأو�ضاع  هذه  مثل  ويف  لل�ضباب،  اإيجابية 
بوحدة النتماء اإىل ثقافة وتاريخ م�ضرتك، ومع دوام ال�ضلم 
وقناعات  جامعة  وطنية  ثقافة  عنا�ضر  تخليق  يتم  الأهلي 
عميقة بوحدة امل�ضالح وامل�ضري امل�ضرتك، تكون كافية لتبلور 
اإن الوجود الفعال للدولة يتمثل يف  عالقة املواطن بالدولة. 
انتماء املواطنني اليها ولي�ص ملجرد حمل جن�ضيتها. لكن هذه 
الطويل من  التاريخ  ب�ضبب  مبتورة  كانت  العراق  العملية يف 
النزاعات واحلروب اللذين دمرا الفرد والن�ضيج الجتماعي 
التقليدية  الفرعية  الهويات  اإىل  الرتداد  ل�ضالح  واملواطنة 
العراق  نه�ضة  ان  اجلامعة.  الوطنية  الهوية  ح�ضاب  على 
"ُمواطنة" تر�ضم للمواطن  واإعادة بناء الدولة فيه، تتطلب 

دورًا اأو�ضع واكرث ديناميكية.
الإح�ضا�ص  فقد  "جيل  باأنهم  العراقيون  ال�ضباب  يو�ضف 
ببلده  بالثقة  الإح�ضا�ص  فقد  ومعها،  العراقية،  بالهوية 
حلل  الدويل  )املركز  اأعده  تقرير  يف  وم�ضتقبله"101. 
 ،2009 النزاع(، التابع جلامعة كولومبيا يف نيويورك، �ضنة 

في مرحلٍة إنتقالية 
مضطربة كالتي 
يعيشها العراق، 

فأن قيم المواطنة 
والمشاركة تشّوهها 

الممارسات 
الخاطئة، ولو لحين.
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بالتعاون مع عدد من منظمات للمجتمع املدين يف العراق(، 
ولعل اأزمة امل�اطنة واله�ية التي يعي�شها ال�شباب، ب�شبب 
تن�شئتهم االأ�شرية واملجتمعية وال�شيا�شية اأي�شا، وحمت�ى 

النظام التعليمي هي التي اأو�شلتهم اإىل هذه احلال.

التنشئة االجتماعية
هوية  اأزمة  يف  اأ�ضهمت  الجتماعية  التن�ضئة  ارتباكات  اإن 
بني قطاعات وا�ضعة من ال�ضباب. ومع ا�ضتمرار حالة غياب 
الأمن وتفكك املوؤ�ض�ضات، وقع ال�ضباُب حتت تاأثري النزعات 
التي ت�ضتق اأفكارها من خ�ضو�ضيات �ضيقة وهويات فرعية. 
التقريُر،  اأ�ضار  وقد  الوطنية.  الهوية  �ضعَف  هذا  عّزز  وقد 
الذي اأ�ضرنا اإليه اآنفًا، اإىل هذا، اإذ جاء فيه: "اإن الإح�ضا�ص 
ما  غالبًا  العراقيني،  ال�ضباب  بني  والعجز  الجتاه  بفقدان 
يجعل من ال�ضهل على املتطرفني اأن يوؤثروا يف تفكريهم"102. 
�ضي�ضتمر يف اخل�ضوع  العراقي  ال�ضباب  اأن  الوا�ضح  ومن 
الدولة،  اإن  ول�ضيما  التن�ضئة،  عملية  يف  متناق�ضة  لتيارات 
د الأ�ضا�ضي لوجود الوطن العراقي،  التي ل تزال متثل املج�ضِّ
لتيارات مت�ضارعة ت�ضعف من قدرتها على  تخ�ضع بدورها 
اإنتاج هوية وطنية، اإ�ضتيعابية، ومنفتحة. ولنا اأن ندرك مدى 
اأنف�ضهم يف جمتمع ات�ضف على  ال�ضباب  خطورة ذلك على 

الإطالق باأنه متنوع متعدد الثقافات.

الشباب والتعددية الثقافية

يف اإح�ضائية اأجريت عام 2004 وجد اإن من جمموع 132 
دولة، هناك 11 دولة فقط متجان�ضة. اأما العراق فهوجمتمع 
تعددي عرقيا ولغويا ودينيا. وهناك قناعة لدى اجلماعات 
التاريخ يف  اأ�ضهم عرب  الدميقراطية قد  باأن غياب  املتعددة 
م�ضادرة احلقوق الثقافية لالأقليات اأوللمكونات الأ�ضعف يف 
تزايد  مع  للدولة  الفوقية  النزعات  ون�ضوء  الواحد،  املجتمع 
م�ضاعر ال�ضطهاد والن�ضحاب عن م�ضاعر النتماء من قبل 

الأقليات م�ضلوبة احلقوق الثقافية. 
امل�ضكلة التي يطرحها ال�ضباب هي اأن التعددية يف املجتمع 
العراقي موجودة يف �ضكلها الثقايف والجتماعي لكنها غائبة 
اأهم م�ضكلة  ال�ضيا�ضية ميثل  للتعددية  الغياب  �ضيا�ضيًا. هذا 
تعاين منها املجتمعات متعددة املكونات. وهذه مفارقة تعاين 
ت�ضود  التي  املجتمعات  و�ضواها من  العربية  املجتمعات  منها 
للحرية  والدعوة  بالتنوع  العرتاف  وهي  األ  التعددية  فيها 
للتعددية  الراف�ص  ال�ضيا�ضي  والواقع  جانب  من  الثقافية 

ال�ضيا�ضية الفعلية من جانب اآخر.
يف  الدميقراطية  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  فاإن  واحلقيقة 
العرتاف  غري  من  يتحقق  اأن  ميكن  ل  تعددي  جمتمع  اأي 
من  العرتاف  هذا  يقت�ضيه  وما  املجتمع  داخل  بالتعددية 
احلقوق  ولعل  الإن�ضانية.  احلقوق  م�ضاألة  يف  تداعيات 
الثقافية املت�ضلة باللغة اخلا�ضة بقومية اواثنية معينة، هي 
واأعراق كثرية  اأجلها قوميات  نا�ضلت من  التي  من احلقوق 
يف عاملنا هذا. لكن ذلك غري كاف، اإذ ل بد من ترجمة مثل 
هذا العرتاف بالتعددية اإىل املجال ال�ضيا�ضي اأي�ضا، بحيث 

واآلياته وهياكله، م�ضاركة  ال�ضيا�ضي، ومكوناته  النظام  يتيح 
يف  وامل�ضاركة  املماأ�ض�ص  ال�ضيا�ضي  التعبري  واإمكانية  اجلميع 

تكوين موؤ�ض�ضات ال�ضلطة والدولة ب�ضكل دميقراطي وعادل.

االتصال والهوية الوطنية 
الوطنية  الهويات  ت�ضكيل  اآليات  اأهم  اأحَد  الإت�ضال  ميثل 
وبالتزامن  عرب،  الهويات  هذه  معظم  ت�ضكلت  وتاريخيا، 
الإعالم  وظهور  التحتية  وبناها  الت�ضال  اأنظمة  تنوع  مع، 
اأنظمة  من  نوعني  اإىل  الإ�ضارة  ميكن  وهنا،  اجلماهريي. 
من  التحتية،  املادية  البنى  على  يركز  الأول  الت�ضالت، 
البنى  على  يركز  والآخر  احلديدية،  وال�ضكك  الطرق  قبيل 

الذهنية، من قبيل الإعالم واأنظمة املعلومات.
عا�ضه  ما  وب�ضبب  الثمانينيات،  منذ  العراق،  �ضهد  لقد 
التحتية،  بناه  من حروب وعقوبات دولية، تراجعًا كبريًا يف 
ولذلك،  ال�ضكاين.  النمَو  يالئم  النمومبا  عن  توقفت  التي 
بني  الفعال  والتنقل  ال�ضريعة  احلركة  اأمام  حواجز  ثمة 
خارج  التوا�ضل  تكثيف  يف  يخدم  الذي  املحافظات، 
التقليدية. يف  العالقات غري  تطوير  املحلية ويف  اجلماعات 
بع�ص احلالت والأوقات، كان انتقال املواطنني اإىل بلد اآخر 
يف  اأخرى  اإىل  اجلنوب  يف  حمافظة  بني  النتقال  من  اأي�ضر 

ال�ضمال، وبالعك�ص103. 
ال�ضباب،  هويات  ت�ضكيل  يف  كبري  اأثر  العامل  لهذا  كان 
ف�ضغر احليز املكاين حلركتهم داخل البلد يوؤدي، بال�ضرورة، 
الإح�ضا�ص  �ضعيد  على  خياراتهم  حمدودية  تاأكيد  اإىل 
بالهوية، وباملقابل، تاأكيد ارتباطهم باخل�ضو�ضيات املحلية، 
ال�ضباب  اأذهان  يف  الفرعية  الهويات  اإنتاج  اإعادة  ثم،  ومن 
اأهمية  من  الرغم  وعلى  الواقع.  عن  تعبريا  اأكرث  بو�ضفها 
احلركة الفاعلة، التي دعمتها احلكومة املركزية واحلكومات 
املحلية يف ال�ضنوات الأخرية، لتو�ضيع املالحة اجلوية وربط 
العراق باخلارج، كان ثمة عدم اإدراك ل�ضرورة الرتكيز على 
تو�ضيع �ضبكات التوا�ضل الداخلية والتقريب بني املحافظات 

العراقية. 

الالمركزية داعمة لمشاركة الشباب

تتناغم عملية التحول الدميقراطي مع الالمركزية وتو�ضيع 
قاعدة احلكم املحلي. ذلك اأن نقل مراكز �ضنع القرار من 
ال�ضلطات املركزية اإىل الوحدات الإدارية الأ�ضغر، والأقرب 
اإىل املواطن، ميثل يف حد ذاته تكري�ضًا فعليًا ملفهوم امل�ضاركة 
وزيادة مل�ضاهمة اجلميع يف عملية احلكم. لقد دعم الد�ضتور، 
كما عززت الت�ضريعات هذا التوجه، ويف مقدمتها قانون رقم 
4 ل�ضنة 2009 قانون انتخاب جمال�ص املحافظات والأق�ضية 
والنواحي يف اإقليم كرد�ضتان حق الرت�ضيح ملن بلغ اخلام�ضة 

والع�ضرون �ضنة من عمره عند الرت�ضح. املادة 5/1.

النظاُم التعليمي والهوية الوطنية
لبناء  الرئي�ضة  الأعمدة  اأحد  د  املوحَّ التعليمي  النظاُم  ميثل 
وال�ضباب،  الأطفال  يعّر�ص  اأنه  جهة  من  الوطنية،  الهوية 
بغ�ص النظر عن تنوع اخل�ضو�ضيات التي انحدروا منها، اإىل 
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نظام قيمي ومعياري واحد.
ثمة  التقليدية.  الولءات  ح�ضاب  على  العام  اخلري  ميثل 
الأطفال  يتلقى  حني  ففي  العراق،  واجهها  جادة  م�ضكلة 
كثري  يتعر�ص  املدر�ضة،  يف  حديثة  وقيما  درو�ضا  وال�ضباب 
)العائلة،  الثقايف  حميطه  من  مغايرة  تن�ضئة  اإىل  منهم 
واإن  فاملجتمع،  والزمالء(،  الأ�ضدقاء  ال�ضكن،  منطقة 
من  الكثري  وتغريت  احلديثة  والتطورات  بالإجنازات  تاأثر 
كثري  يف  كاماًل،  حتديثه  يكن  مل  التقليدية،  حياته  اأمناط 

من الأحيان. هذا التفاوت يخلق فجوة وا�ضعة بني ما يتعلمه 
حميطهم  من  يتلقونه  وما  بالدهم  عن  املدار�ص  يف  الطلبة 

الجتماعي. 
كما يعي�ص ال�ضباب اليوم تناق�ضًا يعزز من ت�ضادمهم مع 
عامل البالغني، فهم يح�ضلون على تعليم اأكرب، ولكن فر�ص 
ال�ضلطة،  اأقل من  قدر  ولكن  اأكرث،  للتوظيف، معلومات  اأقل 
�ضعيد  على  اأقل  خيارات  ولكن  متزايد،  اأخالقي  اإ�ضتقالل 

احلياة املادية.

 2020-2013 لل�ضباب  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  تويل 
فمن  ال�ضباب.  لدى  الوطنية  الهوية  بتعزيز  اإهتمامًا 
اإىل  منتمي  عراقي  �ضباب  الإ�ضرتاتيجية:  الغاية  اأجل 
"يلعبون  من  هم  ال�ضباب  اإن  تفرت�ص  الوطنية،  هويته 
دورًا مهمًا يف تعزيز قيم املواطنة واحلقوق املدنية ويف 
الرتويج لثقافة احرتام الراأي وال�ضالم" ويتطلب اجناز 

تلك الغاية:
• مفاهيم حقوق الإن�ضان واملواطنة مدجمة يف املناهج 	

الرتبوية والأن�ضطة الالمنهجية يف املدار�ص والكليات 

والأندية  ال�ضبابية  املراكز  واأن�ضطة  واجلامعات 
واملوؤ�ض�ضات الرعائية ويف موؤ�ض�ضات املجتمع املحلي.

• لل�ضباب 	 موجه  ومنفذ  ممول  وطني  برنامج 
ال�ضيا�ضية  وواجباتهم  بحقوقهم  معارفهم  لتعزيز 

والإجتماعية.
• ت�ضاعد 	 وجمتمعية  موؤ�ض�ضية  واإجراءات  قوانني 

ال�ضباب، خا�ضة الذين خارج النطاق التعليمي وذوي 
الإعاقة على ممار�ضة حقوق املواطنة باأمان.

التربية من أجل المواطنة 
والقت�ضادية  والجتماعية  ال�ضيا�ضية  اخل�ضائ�ص  توؤّثر 
اأجل  من  التعليم  وعلى  عام  ب�ضكل  التعليمية  النظم  على 
ال�ضباب  اإعداد  اإىل  احلاجة  اخل�ضو�ص  وجه  على  املواطنة 
ليكونوا مواطنني م�ضاهمني يف جمتمع منفتح ونظام �ضيا�ضي 
دميقراطي تعّددي يزداد اإحلاحًا. وتبداأ عملية الإعداد تلك 

بالتعليم. 
رئي�ضة:  مكونات  ثالثة  لها  املواطنة  اأجل  من  الرتبية 
املدنية،  احلياة  وعمليات  املدنية،  والنظم  املفاهيم  معرفة 
مبا يف ذلك التعليم من اأجل حقوق الإن�ضان والدميقراطية؛ 
للطالب،  العامة  والت�ضرفات  املدنية،  امل�ضاركة  ومهارات 
والأخالق  والقيم  الدولة  اإىل  بالنتماء  ال�ضعور  ذلك  مبا يف 
امل�ضرتكة. وت�ضهم عوامل عديدة يف ت�ضكيل املعرفة واملهارات 
والقيم التي تبني وتدعم املجتمع الدميقراطي، ثّمة عوامل 
لبناء  الالزمة  والقيم  املهارات  ت�ضكيل  يف  ت�ضهم  عديدة 
يف  التدري�ص  فيها  مبا  الدميقراطية،  املجتمعات  وا�ضتدامة 

الف�ضول الدرا�ضية والأن�ضطة الال�ضفية والبيئة املدر�ضية.
• الإن�ضان، 	 املدنية، مثل حقوق  املبادئ  تتناق�ص  ما  كثريًا 

مع  املواطنية،  الرتبية  مقّرر  يف  ت�ضمينها  مت  والتي 
املقررات الأخرى.

• ل ت�ضّجع اأ�ضاليب وممار�ضات التعّلم املهارات وامل�ضاركة 	
الالزمة للمواطنة الع�ضرية. وتقت�ضر الرتبية املواطنية 
اإىل حّد كبري على التلقني عن ظهر قلب. ومتيل الدرو�ص 
تعزز  توجهيهها وهي  املعلم  يتوىّل  تعليمية  تكون  اأن  اإىل 

وجهات نظر الر�ضمية ال�ضيا�ضية والدينية.
• العنا�ضر 	 ي�ضّكلون  الذين  املعلمون،  يفتقر  ما  غالبًا 

ال�ضروري  التدريب  اإىل  التعّلم،  عملية  يف  الرئي�ضة 

للمهمة  للت�ضّدي  الالزم  الجتماعي  واملركز  والدعم 
الكبرية املتمثلة يف تثقيف ال�ضباب من اأجل املواطنة.

• العملي 	 التطبيق  مو�ضع  الدرو�ص  لو�ضع  الفر�ص  غياب 
يحرم  املدار�ص  وخارج  داخل  الال�ضّفية  والأن�ضطة 
تنمية  يعيق  ما  الفعلية،  املواطنة  خربات  من  الطالب 

مهاراتهم وت�ضرفاتهم الوطنية.
• ا�ضتبدادية 	 املدر�ضية  البيئة  العربية،  الدول  معظم  يف 

الطالب  اإىل تطوير كفاءات  تف�ضي  ول  وقمعية عمومًا، 
املدنية. وتكوين قيادات �ضبابية.

متت  التي  الدرا�ضات  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  تبني 
وحديثة  مفيدة  معلومات  كارنيغي  موؤ�ض�ضة  من  بتكليف 
احلكومية  املدار�ص  يف  املواطنية  بالرتبية  احلالية  للمعرفة 
العربية. وتظهر هذه الدرا�ضات اأنه يف الوقت الذي تبذل فيه 
اجلهود لإدخال مفاهيم مثل الدميقراطية وحقوق الإن�ضان 
يف كتب ومناهج الرتبية املدنية يف جميع اأنحاء املنطقة، فاإن 
وامل�ضاركة  املهارات  لت�ضّجع  التدري�ص  وممار�ضات  اأ�ضاليب 

الالزمة للمواطنة الع�ضرية.
وفيما يتعلق بالعراق ترى الدرا�ضة باأن املوؤ�ض�ضة التعليمية 
ومناهج  اأنظمة  اإ�ضالح  �ضرورة  مبكرًا،  حّددت  العراق  يف 
الدميقراطية  مثل  مفاهيم  لإدخال  جهودًا  وبذلت  التعليم 

وحقوق الإن�ضان يف الكتب واملناهج املدر�ضية.
مفهوم  متامًا  العراق  يف  املدر�ضية  الكتب  وتوؤّيد 
الكتاب  اأرباع  ثالثة  اأن  اإذ  وممار�ضتها.  الدميقراطية 
املدر�ضي اخلا�ص مبادة الرتبية الوطنية والجتماعية لل�ضف 
ا�ضتعرا�ص  عن  عبارة  التا�ضع(  )ال�ضف  املتو�ضط  الثالث 
التنفيذية  الهيئات  ووظائف  اجلديد  العراقي  للد�ضتور 
ف�ضل  وهناك  الدولة.  يف  املختلفة  والق�ضائية  والت�ضريعية 
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 75 ن�ضبة  اأن  كما  ومنظماته.  املدين  باملجتمع  خا�ص  كامل 
يف املئة من حمتوى الكتاب املدر�ضي اخلا�ص مبادة الرتبية 
)ال�ضابع(  متو�ضط  الأول  ال�ضف  يف  والجتماعية  الوطنية 
الف�ضل  ز  يرِكّ بالدميقراطية.  مرتبطة  مو�ضوعات  يتناول 
على  الت�ضديد  مع  املختلفة  ال�ضيا�ضية  الأنظمة  على  الأول 
النظام الدميقراطي. يتناول الف�ضل الثالث مو�ضوع احلرية 
والدميقراطية وحقوق الإن�ضان، اأما الف�ضل الرابع والأخري 
فيدور حول املواطنة ال�ضاحلة. اإ�ضافة اإىل ذلك، يوجد بني 
ثنايا الكتاب العديد من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية 

لدعم احلجج املقدمة.
الإعالن  ا�ضميًا  اأي�ضًا  العراق  يف  املدر�ضية  الكتب  تقّر 
اإىل  مواده،  لبع�ص  �ضروحًا  وتقدم  الإن�ضان،  حلقوق  العاملي 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  مناق�ضة  جانب 
املراأة والطفل. على �ضبيل املثال، يف كتاب ال�ضف اخلام�ص 
حقوق  حول  ف�ضل  هناك  ع�ضر(،  )احلادي  الإعدادي 
امل�ضمون  حيث  من  متامًا  وهوي�ضبه  الإ�ضالم،  يف  الإن�ضان 
وطريقة العر�ص الكتب املماثلة له يف م�ضر والبحرين. ويف 
ما يتعلق بحرية العتقاد، يوؤيد الكتاب العراقي ذلك احلق، 
القراآنية  الآية  ويورد  ال�ضمنية.  التحّفظات  بع�ص  مع  ولكن 

التي تقول اإن الإ�ضالم هوالدين ال�ضحيح الوحيد.
للبالد  الجتماعية  الرتكيبة  تفا�ضيل  تظهر  العراق،  يف 
من  الأول  لل�ضف  والجتماعية  الوطنية  الرتبية  كتاب  يف 
املرحلة املتو�ضطة )ال�ضف ال�ضابع(. وينفرد العراق من بني 
الدول العربية يف الك�ضف عن "القوميات والأديان والطوائف 
ال�ضف  كتاب  اأن  اإل  الد�ضتور،  يف  فيه  املوجودة  املتعددة" 
اأن  يو�ضح  التا�ضع(  )ال�ضف  املتو�ضطة  املرحلة  من  الثالث 

الأغلبية". هودين  "الإ�ضالم 
وبني  املعلنة  الأهداف  بني  الوا�ضعة  الفجوة  هذه  ت�ضّكل 

التطبيق جوهر التحديات التي تواجه "تربية املواطنة".
وت�ضرفات  ومهارات  معارف  تنمية  على  التعّلم  ينطوي 
الرتبية  يف  مهم  عن�ضر  املعريف  فاملكّون  جديدة.  �ضلوكية 
املواطنية، لكنه غري كاٍف، حتى واإن كانت املناهج الر�ضمية 
مهارات  ينمي  اأن  اإىل  يحتاج  فالطالب  العيوب.  من  خالية 
والأن�ضطة  العملية  التدريبات  خالل  من  لديه  املواطنة 
الال�ضّفية، وامل�ضاركة يف �ضنع القرار يف املدر�ضة، والنخراط 

يف ن�ضاطات �ضيا�ضية واإجتماعية خارج احلرم املدر�ضي. 
الرتبية  برامج  يف  اأوناق�ص  مفقوٌد  اإما  املكون  هذا 
فالأن�ضطة  العربية.  الدول  يف  كما  العراق  يف  املواطنية 
والقيم  املعارف واملهارات  تنمية  اإىل  التي تهدف  الال�ضّفية 
املتعلقة باملواطنة، اإما مفقودة اأواأنها تقت�ضر على الأن�ضطة 
اأ�ضوار  خارج  املدنية  الن�ضاطات  تعّد  ال�ضيا�ضية. ول  غري 
املدر�ضة من املتطلبات التعليمية، الطالب على النخراط يف 
العمل الجتماعي التطوعي واخلدمة املجتمعية خالل اأوقات 
فراغهم اأواأثناء العطلة ال�ضيفية. ومع ذلك، ل تتم ترجمة 

هذا الت�ضجيع اإىل اأن�ضطة منتظمة وهادفة.
ت�ضري الدرا�ضات التي اأجريت اإىل اأن اجلانب العملي من 
كبري.  حّد  اإىل  ت�ضجيعه  اأوعدم  اإهماله  يتم  املواطنة  تربية 

لدى  احلقيقية  املواطنة  ومهارات  خربات  تطور  يعيق  وهذا 
الطلبة.

ول  ا�ضتبدادية  املدر�ضية  البيئة  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة 
تف�ضي اإىل تعزيز تلك املهارات. وبالتايل، من غري املرّجح 
الجتماعية  والقيم  ال�ضلوكية  الت�ضرفاٍت  الطلبة  ينّمي  اأن 

التي من �ضاأنها اأن تدعم الدميقراطية والتعّددية104. 

المشاركة السياسية والمجتمعية 
للشباب

حتّول  اإىل  نف�ضه  )ال�ضيا�ضة(  مفهوم  خ�ضع  لقد 
عميق، ففي العقدين الأخريين، يبدو اأن ال�ضيا�ضة مل 
تعد تقت�ضر على الدوران على )الدولة(، اأوما ُي�ضّمى 
)ال�ضلطة ال�ضيا�ضية(، بل اإنها الآن تعني كل طاقات 
املجتمع يف اإدارة نف�ضه ذاتيًا، من دون تدخل الدولة، 
احلوكمة،  يف  املجتمُع  يلعبه  الذي  الدور  عن  ف�ضاًل 
�ضيا�ضة  ممار�ضَة  معانيها  اإحدى  يف  تعني  قد  التي 
مما  التقليدية.  ال�ضيا�ضية  اأوال�ضلطة  بالدولة  متّر  ل 

و�ضع جمالت امل�ضاركة اأمام ال�ضباب.
ال�ضباب  بني  العالقة  اإىل  النظرة  خ�ضعت 
اإىل  العراق  يف  واملجتمعية،  ال�ضيا�ضية  وامل�ضاركة، 
ال�ضباب  )روؤية(  على  اقت�ضرت،  تقليدية  مقاربة 
الأحزاب،  )الدولة،  القائمة  بعنا�ضرها  لل�ضيا�ضة، 
الأحوال  اأح�ضن  وت�ضيف يف  ال�ضيا�ضية(،  املمار�ضات 
ال�ضيا�ضية  الو�ضائل  بع�ص  يف  ال�ضباب  م�ضاركة 
ويف  النتخابات،  يف  امل�ضاركة  �ضيما  ول  التمهيدية، 
النتخابات  يف  يرى  عريقًا  تيارًا  ثمة  فاأن  الواقع 
الأفراد  متّكن  التي  البارزة  الو�ضائل  من  واحدة 
ال�ضيا�ضي105،  القرار  �ضنع  عملية  يف  امل�ضاركة  من 
ال�ضلطة،  موؤ�ض�ضة  لبناء  اآلية  تبقى  النتخابات  لكن 
ل  وامل�ضاركة  ال�ضيا�ضي،  النظام  اآليات  من  وواحدة 

تختزلها كلها106.
اأن   2009 وال�ضباب  للفتوة  الوطني  امل�ضح  ُيظهر 
العامة،  النتخابات  �ضاركوا يف  ال�ضباب  من   %70،4
م�ضاركة  ن�ضبة  وتبلغ   ،1072005 �ضنة  جرت  التي 
التي  النيابية،  النتخابات  يف  اجلامعي  ال�ضباب 
الن�ضب  وهذه   .108)%68،5(  2010 اآذار  يف  جرت 
قريبة من ن�ضبة امل�ضاركة العامة 76% يف النتخابات 
و79،6% يف   ،2005 الثاين  الأوىل يف كانون  النيابية 
 ،2005 الأول  كانون  يف  الثانية  النيابية  النتخابات 

و62،4% يف النتخابات النيابية ل�ضنة 2010.
تظهرها  التي  العالية  الأرقام  تكون  قد  وبالفعل، 
النتخابات  يف  ال�ضباب  م�ضاركة  عن  الإح�ضاءات 
للتغيري  متاحة  و�ضيلة  يعّدونها  اأنهم  على  دلياًل 
مقاِربة  ال�ضباب  م�ضاركة  ن�ضب  اأن  اإل  ال�ضيا�ضي، 
العالية  امل�ضاركة  اأن  مبعنى  العامة،  امل�ضاركة  لن�ضب 
يف النتخابات هي ملمح عام، ل ملمح جيلي يخ�ص 
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البلدان  �ضائر  يف  يتكرر  ملمح  هو  بل  ال�ضباب، 
اأهلية،  اأونزاعات  ا�ضتبدادية،  حقب  من  اخلارجة 
النظام  مالمح  لر�ضم  و�ضيلة  فيها  النتخابات  تكون 

ال�ضيا�ضي اجلديد. 
ال�ضيا�ضي  لالإق�ضاء  نقي�ص  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 
لكنها ل يجب ان تقا�ص مبوؤ�ضرات خمتزلة. فم�ضاألة 
لإنها  م�ضللة  لل�ضابات  النتخابات  يف  الت�ضويت 
اإ�ضتجابة  هي  بل  خياراتهم  ممار�ضة  عن  تعرب  ل 

 7.1 ال�ضكل  ففي.  اوالزواج  الآباء  حلث  اأور�ضوخ 
عن  تقل  ول   %60 تقارب  م�ضاركة  ن�ضبة  تالحظ 
مع  الن�ضبة  هذه  تتنا�ضب  ول   .%70 كثريًا  ال�ضباب 
يف  اأوامل�ضاركة   %2 حوايل  الحزاب  اىل  النتماء 
حني  يف  القليم  مع  هوباملقارنة  كما  التظاهرات 
من  ال�ضيا�ضي  بال�ضاأن  اإهتمامًا  اقل  ل�ضن  يبدوانهن 

خالل متابعة الخبار والحداث.

شكل 7.1
المشاركة السياسية للشباب

YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

امل�ضاركة  من  ال�ضابات  منع  يتم  العك�ص  على  واإحيانًا 
اأ�ضكالها لأ�ضباب تتعلق بثقافة املجتمع الذي  ال�ضيا�ضية بكل 
تنخف�ص  النبار  حمافظة  ففي  الع�ضائرية  القيم  ت�ضوده 

م�ضاركتهن اىل اأدنى ن�ضبة. 

قدرة الشباب على التأثير
تاأتي القدرة على التاأثري من امتالك اإمكانية اإي�ضال ال�ضوت 
ال�ضبابي، وتاأثريات ال�ضتبعاد الجتماعي. لذا ت�ضكل الفر�ص 
املتاحة لل�ضباب واإمكاناتهم ملناق�ضة الآراء واإ�ضماع اأ�ضواتهم 
داخل  اكرب  دور  وحيازة  للتعبري  فر�ضة مهمة  حيثما وجدوا 
وال�ضباب  للفتوة  الوطني  امل�ضح  لنتائج  وطبقا  جمتمعهم، 
الأو�ضاط  بني  كانت  التاأثري  م�ضتويات  اأعلى  فاإنَّ   2009

التقليدية ويف مقدمتها الأ�ضدقاء اإذ بلغت 88% تليها فر�ص 
مناق�ضة اأراء يف دائرة الأ�ضرة 85.4% ثم اجلريان %58.7 
م�ضتويات  اأقل  �ضجلت  باملقابل   .%34.4 الع�ضرية  يف  ثم 
النقابات  فيها  مبا  احلديثة  املجتمعية  املنظمات  يف  التاأثري 

3.9% واملنظمات ال�ضيا�ضية 109%5.8. 
اإىل ال�ضباب بو�ضفهم جزءًا  اأن هناك ق�ضورا يف النظر 
على  يقت�ضر  ل  احلكم  هذا  ال�ضيا�ضية.  البنية  من  فاعاًل 
العربية.  املنطقة  يف  ال�ضباب  �ضائَر  ي�ضمل  اإنه  بل  العراق، 
لذلك ي�ضعر ال�ضباب باإق�ضاءهم من هذا الدور ويجدون يف 
ذلك م�ضاٌلة مرتبطة مبوقف جيل الكبار منهم، كما عربوا 

عن ذلك يف ور�ضة مناق�ضة التقرير.

وجهة نظر الشباب: نحن مستبعدون من مجال الحوار والمشاركة 
»رغم ما ينطوي عليه التغيري بعد عام 2003 من اإيجابيات، فاإن م�ضاحات 
اآليات  غياب  يف  تتمثل  خماوفنا  اأكرب  اإن  حمدودة.  لزالت  املجتمعي  احلوار 
احلوار  اأما  وطموحاتنا.  وهمومنا  اأفكارنا  مع  والتفاعل  وامل�ضاركة  احلوار 
غالبا  اإنه  اأوالكبار،  الآباء  فيه  ي�ضارك  اأو  ي�ضمعه  فال  بيننا،  فيما  الداخلي 
فيه  نطلق  الذي  العام  املجال  اإن  نتيجة.  اإىل  يوؤدي  ل  النف�ص  مع  داخلي  حوار 
الجتماعي  التوا�ضل  ف�ضاء  اأو  الإعالم  كان  �ضواء  باآرائنا،  به  ونديل  اأ�ضواتنا 

اأو ال�ضحافة، هو يف واقع الأمر عاملنا وف�ضاوؤنا اخلا�ص البعيد عن املوؤ�ض�ضات. 
مع ذلك، فاإن ما نثريه من ق�ضايا ونطرحه من م�ضائل ل ينف�ضل عن ق�ضايا 
ا�ضتبعادنا  من  بالرغم  الفئات،  وكل  املواطنني  كل  مع  نت�ضاركها  التي  املجتمع 

عنها«.

ور�ضة ال�ضباب ملناق�ضة التقرير
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عزوف الشباب عن االهتمام بالسياسة
ال�ضباب  وهوعزوف  اأ�ضا�ضي،  معطى  وتكرار  التاأكيد  يتم 
م  يقدَّ املعطى  وهذا  العام.  وال�ضاأن  بال�ضيا�ضة  الهتمام  عن 
ميدانية،  بحوث  من  ة  م�ضتخَل�ضَ جتريبية  نتيجة  بو�ضفه 
ر الذي جعل تلك اجلهود  ولعل هذا العزوف كان مبثابة املربِّ

تقت�ضر على درا�ضة )روؤية( ال�ضباب لل�ضيا�ضة.
غري اأن هذه النتيجة تتجاهل )اأول تاأخذ بنظر الإعتبار( 
الذي  امليداين  بال�ضياق  احلاّفة  املهمة  املتغريات  بع�ص 
من  م�ضتخل�ضة  النتيجة  هذه  جهة،  من  منه.  ا�ضُتخل�ضت 
حياة  فيها  تنعدم  �ضمولية،  اأنظمة  حتت  تعي�ص  جمتمعات 
�ضيا�ضية.  تنمية  لأية  فيها  موؤ�ضرات  ول  حقيقية،  �ضيا�ضية 
م�ضاركة،  و�ضائل  ول  حرة،  اإنتخابات  ول  حزبية،  حياة  ل 
من  �ضيء  اأي  ول  حر،  اإعالم  ول  �ضعبية،  ورقابة  وم�ضاءلة، 

هذا القبيل.
ملمحًا  ال�ضيا�ضة  عن  ال�ضباب  عزوُف  يكون  ل  ثم،  ومن 
جيليًا، يخ�ص فئة عمرية حمّددة، بقدر ما هوملمح جمتمعي 
عام. ولذلك، �ضتختلف هذه النتيجة ال�ضالفة اإذا تعاطينا مع 
اأودميقراطية  انتقاليًا،  و�ضعًا  تعي�ص  جمتمعات  يف  ال�ضباب 
ال�ضباب  اإهتمام  موؤ�ضرات  اإن  بل  اأوم�ضتقرة.  نا�ضئة، 

بال�ضيا�ضة اإمنا تعك�ص حركة النظام ال�ضيا�ضي نف�ضه.
من  ذلك،  على  البارزة  الأمثلة  اأحَد  العراُق  يكون  وقد 
جهة اأنه بلد ُي�ضنَّف نظامه ال�ضيا�ضي باأنه يف مرحلة حتول 
متوجات  وثمة  تعددي،  نظام  اإىل  �ضمويل  دولتي  نظام  من 
وا�ضحة يف مدى ابتعاده واقرتابه من املعايري العاملية الدنيا 

للدميقراطية.
عزوف  بني  النتيجة  هذه  متّيز  ال  اأخرى،  جهة  ومن 
القائمة،  ال�شيا�شية  امل�ؤ�ش�شات  يف  امل�شاركة  عن  ال�شباب 

ورغبتهم يف ممار�شة ال�شيا�شة.

بّينًا  تفاوتًا   2009 وال�ضباب  للفتوة  الوطني  امل�ضح  ُيظهر 
بني رغبة ال�ضباب يف امل�ضاركة وثقتهم باملوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية 
ال�ضباب  من  يثق  َمن  ن�ضبة  تتعدى  ل  حني  ففي  التقليدية، 
بالعمل ال�ضيا�ضي 41،4%، ول تتعدى ن�ضبُة َمن يرى منهم اأن 
الأحزاب مهمة يف احلياة العامة 33،9%، ول تبلغ ن�ضبة من 
يف  �ضوته  واإ�ضماع  راأيه  ملناق�ضة  فر�ضة  لديه  اأن  منهم  يرى 
يعتقد منهم  َمن  ن�ضبُة  تبلغ   ،%6 �ضوى  ال�ضيا�ضية  املنظمات 
اأنه ينبغي لل�ضباب امل�ضاركة يف الأن�ضطة ال�ضيا�ضية %62 110.

والأكرث من ذلك، ل يحر�ص ال�ضباب حتى على امل�ضاركة 
يف الحتادات الطالبية، اإذ تبلغ ن�ضبة َمن يحر�ص منهم على 
ذلك 29% فقط111. ولعل هذا يعود اإىل اأنهم ينظرون اإىل 
التقليدية،  املوؤ�ض�ضات  من  جزءًا  بو�ضفها  الحتادات  هذه 
اأحزاب  �ضيما  ول  القائمة،  بالأحزاب  تاأريخيًا،  اإرتبطت  اإذ 

ال�ضلطة.
وتطلعات  اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  م�ضح  نتائج  وفرت  وقد 
ال�ضباب الذي اأجنز لأغرا�ص هذا التقرير يف اأيلول 2012 ما 
يعزز هذه ال�ضتنتاجات. فالنتماء اإىل الأحزاب متدٍن جدًا 
يف حمافظات العراق 4.5% ويرتفع ب�ضكل ملمو�ص يف اإقليم 
كرد�ضتان اإىل 33%، مع العلم اإن الن�ضبة املرتفعة يف الإقليم 
ميكن تف�ضريها بو�ضع "الق�ضية الكردية"، وبالنمط احلزبي 
اخلا�ص مبا يعرف عادة بحركات التحرر الوطني اوالقومي، 
الويل  والنتماء  احلزبي  النتماء  بني  احلدود  تخفف  التي 

على ا�ضا�ص قبلي اوقومي.
فهوالآخر  املدين  املجتمع  منظمات  اإىل  النتماء  اأما 
و%4   %1 لوظيفتها  ال�ضابقة  النظرة  يتجاوز  مبا  يت�ضع  مل 
اإدراكهم هذا يف �ضوء ما اأجنزته هذه  ورمبا يكُون ال�ضباب 
املنظمات الوليدة يف عمرها الق�ضري الذي ابتداأ مع �ضقوط 

النظام ال�ضابق عام 2003. انظر �ضكل 7.2

شكل 7.2 
المشاركة المجتمعية للشباب

YS امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012 



العراق تقرير التنمية البشرية 2014 99

وا�ضحًا عن  العراق عزوفًا  ال�ضباب يف  يبدي  عام  ب�ضكل 
العمل ال�ضيا�ضي. وات�ضح من خالل جل�ضات ال�ضتماع لل�ضباب 
يف املحافظات العراقية كافة )مبا يف ذلك حمافظات اإقليم 
منح  يف  للتمييز  �ضريحًا  اإ�ضتهجانًا  هناك  باأن  كرد�ضتان(، 
احل�ضول  واأن  احلزبي،  النتماء  اأ�ضا�ص  على  العمل  فر�ص 
كافيًا  حافزًا  لهم  بالن�ضبة  ي�ضكل  ل  مماثلة  فر�ص  على 
وميكن  حمافظاتهم.  يف  املتنفذة  الأحزاب  اإىل  لالن�ضمام 
لل�ضباب  بالن�ضبة  ال�ضيا�ضي  العمل  عن  العزوف  ين�ضب  اأن 
)بدرجة اأ�ضا�ضية( اإىل املناخ العام ال�ضائد يف البالد ومناذج 
العمل احلزبي املتاحة، كما ين�ضب اأي�ضا اإىل التجارب املّرة 
التي  الأمل  وخيبة  الإحباط  ومدى  ال�ضدد،  بهذا  للكبار 
ال�ضيا�ضية  الأحزاب  �ضمن  لهوؤلء  ال�ضابق  العمل  رافقت 
الكبار  خربات  )وتبني(  با�ضتعارة  ال�ضباب  وقام  املختلفة. 

العمل  من  ال�ضخ�ضية  مواقفهم  وبناء  ال�ضدد،  بهذا 
مواقفهم  اإىل  اإ�ضافة  اأ�ضا�ضها،  على  )احلزبي(  ال�ضيا�ضي 
وخرباتهم ال�ضخ�ضية- الذاتية )امل�ضتقّلة( منها، عند توفر 

مثل هذه اخلربات.
اإنها  على  الن�ضب  هذه  البع�ص  يف�ضر  الذي  الوقت  ويف 
�ضلوكهم  ورمبا  اكرتاثهم  اأوعدم  ال�ضباب  عزوف  عن  تعبري 
لدى  بامل�ضوؤولية  عاٍل  �ضعور  اأخرى  موؤ�ضرات  تبدي  ال�ضلبي، 
ال�ضباب واميان بقدراتهم ويجدون، 90% منهم، اإن بو�ضعهم 
ان يكونوا فاعلني وبدرجة عالية يف حتقيق الأمن، وتتقارب 
الن�ضبة  لكن  كرد�ضتان.  واإقليم  املحافظات  بني  الن�ضب 
اأدناها  اإىل  القاد�ضية،  حمافظة  يف   %98 من  تنخف�ص 
راأي  اإ�ضتطالع  نتائج   12 جدول  )ينظر   %78 كركوك  يف 

ال�ضباب(
جدول 7.1

دور الشباب في تحسين األمن
ال�ضـــــــــباب / اإقليم كرد�ضتانال�ضـــــــــــــباب 15 حمـافظة

اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملوؤ�ضر
90.490.390.489.288.588.9العتقاد بفاعلية دور ال�ضباب يف حت�ضني الأمن العام

 YS-2012 امل�ضدر: م�ضح اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب

اأي�ضا  ال�ضباب  ذهنية  يف  ال�ضيا�ضي  العمل  اقرتن  لقد 
بامل�ضكلة الطائفية. "فامل�ضكلة الطائفية" يف العراق، ل تكمن 
الطرق  اأويف  املختلفة،  اأوالإثنية  الدينية  الطوائف  وجود  يف 
املختلفة للتعبري عنها، مبقدار ما تكمن يف الجتاهات التي 
حتاول اأن متنح تلك الطوائف معنًى هوياتيًا، مغلقًا ومطلقًا، 
ت�ضبغ عليها وظائف وم�ضالح �ضيا�ضية حمددة اإزاء الطوائف 
بني  الندماج  عملية  اإعاقة  يف  ي�ضهم  الذي  الأمر  الأخرى 

مكونات املجتمع 112.

"اإن  فكرة  يرف�ضون  فهم  ال�ضباب،  نظر  وجهة  ومن 
عزوف  عن  تعرب  موؤ�ضراتها  باختالف  امل�ضاركة  ن�ضب  تدين 
ال�ضيا�ضي  العمل  ر�ضا عن طبيعة  ال�ضباب" واإمنا هي عدم 
ال�ضائد اأوعدم الثقة يف الأحزاب املهيمنة اأواآليات واإجراءات 
اإن  التقرير،  مناق�ضة  ور�ضة  يف  ال�ضباب  اإليها  اأ�ضار  اأخرى 
لديهم رغبة كبرية يف ت�ضكيل اأحزاب خا�ضة بهم اأواأحزاب 

تعرب عن تطلعاتهم ين�ضمون اليها.

وجهة نظر الشباب
ما الذي يعيق المشاركة السياسية للشباب

• يحبط 	 �ضنة   30 ب  املحافظات  وجمال�ص  للربملان  الرت�ضيح  �ضن  حتديد 
طموحات ال�ضباب

• برامج الأحزاب وو�ضائلها غري جاذبة لل�ضباب.	
• الأحزاب الكبرية ل ت�ضجع ال�ضباب لأنها لي�ضت بحاجة اإليها، وهذه الأحزاب 	

هي التي ت�ضكل احلكومة يف الغالب.
• عدم اإتاحة الفر�ص للجميع على اأ�ضا�ص امل�ضاواة.	
• تداخل العمل ال�ضيا�ضي مع العمل احلكومي.	
• املكان 	 يف  املنا�ضب  ال�ضخ�ص  مبداأ  تطبيق  وعدم  ال�ضيا�ضي  الف�ضاد  وجود 

املنا�ضب.

• ال�ضتخدام غري ال�ضحيح للدين من قبل بع�ص اجلهات احلزبية مل�ضالح 	
�ضخ�ضية.

�شباب اآخرون يربرون �شعف امل�شاركة باأ�شباب مثل:
• العادات والتقاليد ال�ضلبية توؤثر على امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لالإناث.	
• �ضوء احلالة القت�ضادية وتاأثريها ال�ضلبي على قدرة ال�ضباب على امل�ضاركة 	

يف ال�ضاأن ال�ضيا�ضي.
• انخفا�ص م�ضتوى الثقافة ال�ضيا�ضية.	
• انخفا�ص الوعي الوطني وال�ضعور بامل�ضوؤولية.	

ور�ضة مناق�ضة ال�ضباب للتقرير، بغداد 13-14 اآذار 2013

اإنتخابات جمال�ص  الفائزة يف  الكتل  اإحدى  "يقول رئي�ص 
التقليدية مل تفهم  اإن الأحزاب   :2013 املحافظات الأخرية 
ب�ضورة عميقة تطلعات ال�ضباب، اأرادت اأن ت�ضجنهم يف تلك 

ال�ضباب  بع�ص  اإن  فيما  املا�ضي.  ن�ضال  عن  العتيقة  الروح 
الذين قادوا حملتنا النتخابية كانت اأعمارهم وقت �ضقوط 
اإنهم جيل خمتلف  �ضنوات...   10 تتجاوز  ال�ضابق ل  النظام 
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متاما، ل يفهم املا�ضي كما نفهمه، ولي�ص اأ�ضريا له. ال�ضباب 
الأحزاب  و�ضعوا  النتخابية  كتلتنا  عماد  ي�ضكلون  الذين 
التقليدية اأمام حقيقة مغايرة: هنا �ضباب يريد اأن يتما�ضى 

مع روح الع�ضر، من دون التنازل عن قيمه الروحية."
التي  االأ�شكال  لدرا�شة  الباَب  تفتح  رات  امل�ؤ�شِّ هذه  اإن 
تعتمد  مل  يبدواأنها  والتي  للم�شاركة،  ال�شباُب  يتخذها 

ال��شائَل التقليدية.
ومرة اأخرى، ل يقت�ضر هذا الأمر على العراق، ففي �ضياق 
بـ )الربيع  ُيعَرف  بات  املنطقة، يف ما  القائمة يف  التحولت 
ال�ضيا�ضية  الو�ضائَل  يعتمدون  ل  ال�ضباب  يبدواأن  العربي(، 
التقليدية، واأن التحولت، التي كان ال�ضباُب نواَتها، مل ت�ضتند 
اإىل هذه الو�ضائل التقليدية، ول �ضيما الأحزاب، التي كانت 
على العك�ص من ذلك نواَة التحولت املناظرة التي �ضهدتها 
املا�ضي.  القرن  من  وال�ضتينيات  اخلم�ضينيات  يف  املنطقة 
الحتجاجية  النظر يف احلركات  يلفت  فما  ذلك،  اكرث من 

اإنها ت�ضكلت خارج الأحزاب  العربي،  الربيع  املن�ضوية حتت 
على  احتجاجًا  كانت  ما  مبعنى  اإنها  بل  ل  كلها،  املوجودة 
املنخف�ضة،  و�ضقوفها  واأ�ضاليب عملها  الأحزاب  برامج هذه 

ل بل ف�ضلها يف حتقيق اأي تغري ملمو�ص.
عن  للتعبري  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  موؤ�ضر  اعتبار  ميكن  ل 
اإق�ضاء ال�ضباب على العك�ص فان املرحلة النتقالية التي يعاد 
فيها ت�ضكيل املوؤ�ض�ضات والأطر الخ.... توفر فر�ضة تاريخية 
لإمتالك م�ضاحة للم�ضاركة كما توفرت للن�ضاء ح�ضة الكوتا 
و�ضتبقى م�ضاحة هذه الفر�ضة مقرونة مبدى قدرة ال�ضباب 

على ا�ضتغاللها.
كافية  تكن  مل  التمكني  وتدابري  اإجراءات  اأن  يعني  وهذا 
ونادرًا ما متنح ال�ضباب ذلك النفوذ الكايف للتاأثري فعاًل يف 
)ورمبا يف  املجتمع  نظر  ال�ضباب يف  يبقى  اإذ  العام.  ال�ضاأن 
لأفكارهم  الكبار  ت�ضويب  اإىل  بحاجة  اأي�ضا(  اأنف�ضهم  نظر 

و�ضلوكهم.
إطار 7.1 

فسحة أمل

تربز يف هذه البيئة امل�ضطربة ف�ضحة اأمل تفتح الأبواب اأمام م�ضاركة الن�ضاء 
على اأ�ضا�ص مبداأ امل�ضاواة يف احلقوق واإن كان م�ضروطا بنظام الكوتا %25.

النتخابات  فيها  جرت  التي  املحافظات  جمال�ص  يف  املراأة  متثيل  ن�ضبة  ان 
يف ني�ضان 2013، بلغت 27% وقد كانت اأعلى ن�ضبة للمر�ضحات الفائزات هي 
27،5% يف حمافظات النجف ودياىل و�ضالح الدين واأقل ن�ضبة كانت 25% يف 

حمافظتي القاد�ضية ووا�ضط.
ح�ضلت القوائم الأ�ضا�ضية الكبرية على الن�ضبة العظمى من مقاعد الن�ضاء 
الفائزات البالغة 66 مقعدًا. اإل اأن تعدد القوائم ال�ضغرية التي بلغت 31 قائمة 

من التي فازت بـ 1 اىل 3 مقاعد �ضاهمت بفوز ثلث عدد الن�ضاء الفائزات 33 
الن�ضاء  من  حمدود  عدد  متكن  فهي  المل  تبعث  التي  الظاهرة  اأما  مقعدا. 
الكوتا  اإىل  احلاجة  دون  املحافظة  جمل�ص  مقعد  اإىل  الو�ضول  من  الفائزات 
جمل�ص  ملقعد  الفائزة  املر�ضحة  يف  هواحلال  كما  القائمة  يف  ت�ضل�ضلها  وتغيري 
حمافظة بغداد التي كان ت�ضل�ضلها 99 اأ�ضبحت بعد الفوز بالت�ضل�ضل الثاين من 
بني �ضبعة فائزين، وفوز اأخرى ذات ت�ضل�ضل 22 لتتقدم بت�ضل�ضل 3 وذلك ب�ضبب 

ح�ضولهن على اأعلى ال�ضوات.

يواجه ال�ضباب يف جمتمع �ضاب ومنق�ضم ويعي�ص حالة من 
عدم ال�ضتقرار، كاملجتمع العراقي، اأزمات حياتية ومعنوية 
والالم�ضاواة  والفقر،  العمل،  فر�ص  وقلة  البطالة،  حادة. 
املوؤ�ض�ضات  وفقر  املدين،  املجتمع  و�ضعف  القت�ضادية، 
الريا�ضية والفنية، هي من عوامل التاأزم تلك، ففي ظل واقع 
معقد كهذا، قد يعجز الكثري من ال�ضباب عن التعامل بوعي 
ويعزز �ضعف  وفهم م�ضادرها احلقيقية،  الأزمات  تلك  مع 
موؤ�ض�ضات الدولة، وه�ضا�ضتها، وغياب فاعليتها الجتماعية 
هذا النوَع من التعبئة، فهويعمل على ملء الفراغ مبوؤ�ض�ضات 
حملية بديلة، ترتبط، غالبًا، بالهويات التقليدية، اأو الدينية، 

اأو املذهبية.
والقانوين  ال�ضيا�ضي  بال�ضاأن  الهتمام  ح�ضر  اإن 
والجتماعية  القت�ضادية  الق�ضايا  واإهمال  والد�ضتوري 
مقاربة  اإىل  اأف�ضى  قد  النتقالية،  املرحلة  يف  والثقافية 
اأن  وحيث  املح�ضلة،  ويف  ذاته.  املوؤ�ض�ضي  لل�ضاأن  م�ضوهة 
يتمكن من حل  2003 مل  بعد  ما  النا�ضئ  ال�ضيا�ضي  النظام 
ال�ضيا�ضي، بل تنامت حدة ال�ضراع، ومن  اإ�ضكالية ال�ضراع 
ثم، عنف متوا�ضل حتركه انق�ضامات الهوية وتغذيه ال�ضروخ 
الجتماعية، وحيث انخرط جزء كبري من ال�ضباب الباحث 
عن فر�ص عمل يف املوؤ�ض�ضات الع�ضكرية والأمنية اجلديدة، 

اأويف اجلهاز البريوقراطي الذي ازداد ت�ضخما وترهال، وظل 
ال�ضيا�ضي  والنعزال  الغرتاب  من  حالة  يعي�ص  اآخر  ق�ضم 
بفعل عدم القناعة بالتعبريات والو�ضائل ال�ضيا�ضية املعتمدة، 
ال�ضراعات،  اإىل هذه  ال�ضباب  وا�ضعة من  فئات  ا�ضُتدرجت 

وباتت جزءًا منها. 
ومع اأن م�ضتويات العنف، والعنف الأهلي، تراجعت، على 
نحوكبري، منذ �ضنة 2008، مل تختف اجلذوُر اوالت�ضدعات، 
ال�ضيا�ضية واملجتمعية، التي اأوجدت هذا العنف، الأمر الذي 
الإطار،  هذا  يف  وتعبئتهم  ال�ضباب  ا�ضتغالل  ببقاء  �ضي�ضمح 
هذا ف�ضاًل عن اأن جزءًا مهما من ال�ضباب الذين انخرطوا 
يف امليلي�ضيات واملجموعات امل�ضلحة يجدون اأن من ال�ضعب 
عليهم العودة اإىل احلياة املدنية الطبيعية، لأنهم �ضيفقدون 
املنزلة الجتماعية التي اكت�ضبوها عندما لعبوا دور املقاتلني 
امل�ضوؤولني عن حماية )اجلماعة(، وما وفره لهم انخراطهم 
يف جماعة م�ضلحة من قدرة ممار�ضة ال�ضلطة على الآخرين 
املمكن  من  كان  ما  التي  الذات  لحرتام  حاجتهم  واإ�ضباع 

تلبيتها بو�ضائل اأخرى.
هوؤلء  دمج  لإعادة  مهمة  برامَج  الدولُة  قّدمت  لقد 
و�ضيا�ضيًا،  اجتماعيًا  اإيجابيني،  فاعلني  وقبولهم  ال�ضباب 
�ضبه  قتالية  جمموعات  اأويف  النظامية،  القوات  يف  �ضواء 
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الدولة، من قبيل )جمال�ص ال�ضحوة(،  ر�ضمية، ممولة من 
الدولة113. غري  موؤ�ض�ضات  اأوحتى يف  الإ�ضناد(،  و)جمال�ص 
لالأجهزة  البالغ  الرتهل  ب�ضبب  تعرثت،  الربامج  هذه  اأن 
الر�ضمية، الع�ضكرية واملدنية على حد �ضواء ولذلك، قد يكون 
على الدولة التفكري بو�ضائل جديدة للدمج، واأّل تختزل هذه 
اأعداد  تنامي  فمع  الدولة،  موؤ�ض�ضات  يف  بالتوظيف  العملية 
التناف�ص  و�ضدة  واملتعلمون،  اخلريجون  ول�ضيما  ال�ضباب، 
بينهم على الوظائف، يف الوقت الذي ت�ضهد موؤ�ض�ضات الدولة 
ل�ضتيعابهم  فعالة  بدائل  عن  البحث  ي�ضبح  كبريا،  ترهال 

�ضروريًا، ل�ضمان عدم ا�ضتدراجهم من جماعات العنف.
تطمح الإ�ضرتاتيجية الوطنية لل�ضباب 2020-2013

يف  وم�ضارك  مندمج  عراقي  "�ضباب  هي:  غاية  اإىل 
احلياة  يف  فاعل  ب�ضكل  ي�ضاركون  و"ال�ضباب  جمتمعه" 
غاية  يف  عملية  برامج  وتقرتح  والجتماعية"  ال�ضيا�ضية 

الهمية لتمكني ال�ضباب:
الإناث  وخا�ضة  �ضبابية  قيادات  لإعداد  وطني  برنامج 
معايري  �ضمن  والفئات  القطاعات  جميع  من  ممثلة  منهم، 
�ضبابية  ومنظمات  جمموعات  ت�ضكيل  على  قادرين  عاملية، 
يف املدار�ص والقرى واجلامعات والأندية وموؤ�ض�ضات املجتمع 

املحلي وفق معايري جيدة ومتطورة.
واجلامعات  واملهنية  الثانوية  املدار�ص  تتبناه  برنامج 

ي�ضجع ال�ضباب على العمل التطوعي يف جمتمعهم املحلي.
صوت الشباب

10 شباب أربيل: وعي سياسي واندفاع للمشاركة

يف جل�ضة احلوار مع �ضباب اأربيل مت توثيق جمموعة من اراء ال�ضباب حول 
الأ�ضباب التي حتد من امل�ضاركة الجتماعية واأهمها ما ياأتي:

التحديات
• عدم امل�ضاواة والتوافق الجتماعي بني اجلن�ضني والتمييز بينهما.	
• ا�ضتخدام العنف الأ�ضري من قبل الآباء على الأبناء وخا�ضة على الإناث.	
• املهنية 	 حلياته  ال�ضاب  خيارات  يف  توؤثر  الأ�ضرة  قبل  من  املعوقات  وجود 

والجتماعية.
• مت�ضك املجتمع بالعادات والتقاليد البالية وعدم قبول نزعة التجديد لدى 	

ال�ضباب. 
• �ضعف العدالة والتكافوؤ يف الفر�ص بني ال�ضباب الأ�ضحاء واملعاقني، اوذوي 	

الحتياجات اخلا�ضة.
• ال�ضحية 	 املوؤ�ض�ضات  اأداء  و�ضعف  للفرد  العامة  بال�ضحة  الهتمام  قلة 

وخا�ضة ال�ضحة النف�ضية لدى ال�ضباب. 
• ال�ضباب 	 مبطالب  املعنية  اجلهات  وبع�ص  املجتمع  قبل  من  املبالة  عدم 

وتهمي�ضهم وال�ضتخفاف باآمالهم واأحالمهم. 
• انخفا�ص م�ضتوى ثقافة الفرد والعائلة.	
• الرتبوية، 	 واملوؤ�ض�ضات  واملنهج  املعلم  �ضعيد  على  الرتبوي  اجلانب  �ضعف 

اإليه  ونظام قبول الطلبة يف اجلامعات لي�ص بامل�ضتوى املطلوب اأوملا يطمح 
ال�ضباب.
املعوقات

• وتف�ضيل 	 اجلن�ضني  بني  املجتمع  قبل  من  التمييز  وجود  على  اجلميع  يتفق 
الإناث وذلك لن املجتمع  اأكرث مما لدى  اأمامهم  الفر�ضة  واإتاحة  الذكور 

الكوردي اأ�ضوة باملجتمع ال�ضرقي هوجمتمع ذكوري.
• لدى 	 الجتماعية  امل�ضاركة  اأمام  قويا  حاجزا  تت�ضكل  الجتماعية  العوائق 

ال�ضابات، وخا�ضة من �ضكنة القرى والأرياف واملناطق النائية.
• �ضعف مبادرة ال�ضابات يف العمل اجلماعي اأوالتطوعي يف جمالت معينة، 	

وكذلك قلة انخراطها باملجتمع.
• عدم وجود امل�ضداقية بني اجلن�ضني وقلة التوافق الفكري بينهما.	
• �ضيطرة النظام الع�ضائري ب�ضكل ملحوظ داخل بع�ص العائالت يف املدينة 	

وارتفاع ن�ضبتها يف القرى واملناطق البعيدة عن مركز املدينة.
• عدم الثقة بالنف�ص، والعتماد على الذات 	
• رداءة �ضبل العي�ص و�ضعف احلالة.	
• نوعية الثقافة والرتبية والتعليم وفهم الدين ب�ضكل خاطئ يوؤدي اإىل عدم 	

ال�ضيا�ضي  بال�ضاأن  النخراط  من  يقلل  مما  ال�ضباب  لدى  فكري  توازن 
والجتماعي العام.

الفر�ص املتاحة للم�صاركة املجتمعية
• امل�ضاركة 	 من  اكرب  وبن�ضبة  لل�ضباب  املجتمعية  للم�ضاركة  فر�ص  هناك 

ال�ضيا�ضية.
• يتفاءل ال�ضباب بانفتاح اأكرث مع تقدم البلد يف ما يتعلق باجلانب الجتماعي 	

�ضيما ق�ضية املراأة.
• وذوي 	 باملعاقني  املخت�ضة  اجلهات  قبل  من  ملحوظ  اهتمام  هناك 

الحتياجات اخلا�ضة.
• احلكومية 	 املنا�ضب  يف  اأقرانهم  روؤية  عند  ال�ضباب  لدى  تفاوؤل  هناك 

العمل  يف  واجلدية  واملناف�ضة  املثابرة  روح  لديهم  يحفز  مما  وال�ضيا�ضية 
لتحقيق طموحاتهم. 

• ا�ضلوب تعامل ال�ضباب مع بع�ضهم يت�ضف بال�ضال�ضة واملرونة اأكرث مما لدى 	
الكبار.

• اجليل 	 من  اقرانه  مع  مقارنة  ن�ضبيا  ومثقف  واع  الكوردي  ال�ضاب  اأ�ضبح 
ال�ضابق.

• على 	 ايجابي  تاأثري  له  كورد�ضتان  يف  القانون  و�ضيادة  الأمني  ال�ضتقرار 
فاعلية ال�ضباب وم�ضاركتهم يف املجالت كافة

فرص جديدة للتواصل والمشاركة

الت�ضالت  و�ضائل  دخول  تاأثري  من  التقليل  ميكننا  ل 
احلديثة، وانفتاح املجتمع العراقي على العامل اخلارجي بعد 
الجتماعية.  التحولت  على  م�ضبوق  غري  ب�ضكل   2003 عام 

مثل هذه التحولت ت�ضهم يف توفري ف�ضاءات بديلة عن تلك 
التي وفرها و�ضع اجتماعي و�ضيا�ضي �ضديد النغالق وخال 
املفاجئ  النفتاح  هذا  ي�ضع  نف�ضه،  الوقت  ويف  الأفق.  من 
وال�ضريع ال�ضباَب اأمام حزمة جديدة من الفر�ص التي ت�ضهم 

يف بلورة تيارات جديدة.
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العوامل  اأكرث  اأحد  منوالإنرتنت  �ضيكون  �ضك،  وبدون 
ال�ضباب  واأمناط حياة  و�ضلوكيات  توجهات  تكوين  اأهمية يف 
اأننا �ضنكون مبواجهة موؤ�ض�ضة  ال�ضنوات املقبلة، ذلك  خالل 
حمل  حتل  الجتماعية،  للتن�ضئة  الإغرا�ص  ومتعددة  بديلة 
عن  ف�ضاًل  الر�ضمية،  املوؤ�ض�ضات  كما  التقليدية  املوؤ�ض�ضات 
الجتماعية  ال�ضلطات  جتاوز  لل�ضباب  �ضي�ضّهل  الإنرتنت  اأن 
وال�ضيا�ضية التي كانت تعرب عن نف�ضها �ضابقا عرب ممار�ضة 
على  وقدراتهم  الفيزيائية  الأفراد  حركة  على  ال�ضيطرة 
التوا�ضل والتجمع، ومل تعد هذه ال�ضيطرة مفيدة اأوموؤثرة مع 

توفر هذا الف�ضاء الفرتا�ضي للتالقي والتفاعل والتوا�ضل.
حظي ال�ضباب يف اإقليم كرد�ضتان بفر�ص �ضبقت ال�ضباب 
والتوا�ضل  الإعالم  و�ضائل  مو�ضوع  يف  العراق  �ضائر  يف 

الربامج  بع�ص  على  التحفظات  بع�ص  وجود  من  وبالرغم 
التي ميكن اأن يح�ضل عليها ال�ضباب من خالل ا�ضتخدامهم 
اأيام  الدين  رجال  خطب  يف  اأحيانا  هذه  وتظهر  لالنرتنيت 
مينع  ما  نلم�ص  مل  الر�ضمي  ال�ضعيد  على  انه  ال  اجلمع 
قبل  من  النرتنيت  ا�ضتخدام  عدم  على  اأوي�ضجع  اأويعرقل 
ال�ضباب بل بداأ ينت�ضر يف مدار�ص الإقليم وكذلك جند �ضوقا 
وا�ضعة جدا جلميع و�ضائل الت�ضال احلديثة. يف اعتقادنا اإن 
الرغبة العامة يف املجتمع الكوردي عمومًا و�ضريحة ال�ضباب 
خ�ضو�ضًا للحاق بحركة التمدن العاملي واحلداثة اأو�ضح يف 
فالتم�ضك  الأخرى  العراقية  املحافظات  �ضائر  من  الإقليم 

ال�ضديد باملا�ضي هولي�ص بذات ال�ضدة التي نلم�ضها فيها. 

وجهة نظر الشباب... ال غنى عن اإلنترنت
• من 	 ال�ضباب  لدى  والأفكار  املفاهيم  ت�ضكيل  اإعادة 

كون  عن  النظر  )بغ�ص  النرتنت  يطرحه  ما  خالل 
التاأثري �ضلبا اأواإيجابا(

• الجتماعي 	 التوا�ضل  حلرية  اأو�ضع  م�ضاحة  اإتاحة 
الجتماعية  القيود  ب�ضبب  لالإناث  بالن�ضبة  خا�ضة 

املفرو�ضة على تلك احلرية .
• ال�ضتعا�ضة بالتوا�ضل الجتماعي عرب النرتنت عن 	

خمتلفة  اأ�ضباب  تعيقه  قد  الذي  املبا�ضر  التوا�ضل 
ال�ضلبية  التاأثريات  �ضمن  البع�ص  يراه  والذي 

لالنرتنت .
• اأو�ضاط 	 يف  النرتنت  اإ�ضتخدام  اإنت�ضار  معوقات 

ال�ضباب

• �ضوء اخلدمات التي تقدمها بع�ص �ضركات النرتنت 	
• العوائل 	 بع�ص  رف�ص  خالل  من  الجتماعي  التاأثري 

دخول خدمة النت اإىل منازلها
• احلا�ضوب 	 اأجهزة  ا�ضتخدام  يف  التقني  اجلهل 

والنرتنت.
ور�ضة مناق�ضة ال�ضباب للتقرير، بغداد 13-14 اآذار 

2013

بـ  ُيعرف  ما  و�ضائر  الإنرتنت،  اأن  على  الكثريون  ويراهن 
هيمنة  من  متحررة  ف�ضاءات  �ضيقّدم  اجلديد(،  )الإعالم 
عن  تعبريا  واأكرث  ال�ضيا�ضية  والقوى  ال�ضلطة  موؤ�ض�ضات 
تعززت  وقد  الجتماعية114.  واحلاجات  الفردية  امليول 
على  الجتماعية  ال�ضبكات  وتاأثري  منودور  مع  املراهنة  هذه 
واحلراك  للتعبئة،  اأدوات  بتوفري  �ضمحت  التي  الإنرتنت، 
جليا  تاأثريها  بدا  والتي  الجتماعي،  والت�ضامن  ال�ضيا�ضي، 
يف الثورات وحركات الحتجاج، التي �ضهدتها بلدان ما بات 

يعرف بــــ )الربيع العربي(.
ظهور  الأخرية  الأربع  ال�ضنواُت  �ضهدت  العراق،  ويف 
باهتمامات  نف�ضها  تعرف  الإنرتنت  على  �ضبابية  جماعات 
مييل  �ضيا�ضي  طابع  ذات  جتمعات  بينها  ومن  اأ�ضحابها، 
عليها  ي�ضيطر  التي  ال�ضيا�ضية  الطبقة  نقد  اإىل  اأغلبها 
الكبار، واإىل نقد الطائفية والتع�ضب وحماولة اإحياء الهوية 
ال�ضبابية  الإنرتنت  جماعات  لعبت  وقد  الوطنية.  العراقية 
البالد،  �ضهدتها  التي  الحتجاجية،  احلركة  يف  كبريًا  دورًا 
ما بني �ضباط واأيلول 2011، تاأثرًا بحراك )الربيع العربي( 
ال�ضبابي. وقد اأّدت هذه الحتجاجات ال�ضبابية، التي رفعت 

�ضعارًا مركزيًا، هو)اإ�ضالح النظام(، اإىل اأن تتبنى احلكومة 
برناجمًا اإ�ضالحيًا، متثل يف )مهلة املئة يوم(، التي منحها 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، للوزارات، لتح�ضني اأدائها التنفيذي.
ومع اأن هذه احلركة فتحت اأمام ال�ضباب اإمكانية ا�ضتعمال 
الإنرتنت والحتجاج و�ضائَل فاعلة يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، ال 
انها مل تتحول اىل حركة منظمة، قادرة على التعبري عن وزن 
�ضيا�ضي حقيقي. ويف الوقت نف�ضه، وعلى اجلانب الآخر، قد 
ُي�ضهم النفتاح الإعالمي، الذي عا�ضه العراق ما بعد 2003، 
والذي يتمثل بالعدد الكبري من و�ضائل الإعالم التي اأُن�ضئت 
ف�ضائية،  وقنوات  �ضحف،  من  الوقت،  ذلك  منذ  البالد  يف 
ووكالت اأنباء، وحمطات راديو، ومواقع اإلكرتونية، يف تعزيز 
اإذ  الثقافية،  ال�ضروخ  اإنتاج  واإعادة  املجتمعية  النق�ضامات 
عن  للتعبري  منابر  اإىل  الو�ضائل  هذه  من  مهم  جزء  حتّول 
اآراء ومواقف متع�ضبة وطائفية، تخاطب �ضرائَح حمددة من 

اجلمهور بهويات ثقافية معينة.115 
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الفصل الثامن 

توجهات وسياسات: نحو 
بيئة تمكينية للشباب

خالصة وإستنتاجات

خل�ضت ف�ضول التقرير اىل جملة من ال�ضتنتاجات:
اأواًل: بني قيا�ص اأدلة التنمية الب�ضرية يف الف�ضل الثاين 
حتقق بع�ص التقدم يف م�ضتويات التنمية الب�ضرية يف بعدي 
ك�ضف  كما  التعليم،  بعد  يف  اأقل  وبن�ضبة  وال�ضحة،  الدخل 
فالتباين  من�ضفة،  تكن  مل  التنمية  تلك  اإن  ذاته  الوقت  يف 
عززت  ولقد  والإناث.  الذكور  وبني  املحافظات،  بني  كبري 
نتائج قيا�ص الفقر متعدد الأبعاد وكذلك دليل تنمية ال�ضباب 
تلك احلقيقة، الأمر الذي يقود اإىل ا�ضتنتاج هام هواإرتباط 
على  فح�ضب،  بالدخل  لي�ص  الب�ضرية،  التنمية  م�ضتويات 
اأهميته، بل بال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية التي توجه 
اأوتوؤثر يف اأبعاد الدليل: الدخل وال�ضحة والتعليم، ويف الأبعاد 
الأخرى املوؤثرة فيها ل �ضيما البعد الثقايف والبعد ال�ضيا�ضي. 
رف الأفراد  فهي حمددات اأ�ضا�ضية – من بني اأخرى-لت�ضّ
ما  يف  ال�ضابات،  اخل�ضو�ص  وجه  وعلى  وال�ضباب،  عمومًا 
من  يكت�ضبون  وفيما  قدراتهم،  وتكوين  بخياراتهم  يتعلق 
ي�ضاركون يف  واملعرفة، وكيف  وال�ضحة  الدخل  اجنازات يف 

احلياة الأ�ضرية والجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية.
• تباين دليل التنمية الب�ضرية HDI بني الأدنى 0.639 يف 	

0.716 و0.737 يف ال�ضليمانية  مي�ضان والأعلى يف بغداد 
اجلن�ضني  بني  الفوارق  وتنخف�ص  كرد�ضتان.  اإقليم  يف 
كرد�ضتان  اإقليم  يف  اأربيل  يف   0.406 اأدناها  اإىل   GII

وترتفع اإىل اأعالها 0.623 يف املثنى.
• ب�ضكل كبري بني 	 الأبعاد  املتعدد  الفقر  تتفاوت م�ضتويات 

ذوي  من   %50 من  اأكرث  اإن  اإذ  العراق،  يف  املحافظات 
الفقر متعدد الأبعاد يف العراق يعي�ضون يف حمافظات كل 
ووا�ضط ومي�ضان. ويعاين  والب�ضرة  نينوى وذي قار  من 
ووا�ضط  ال�ضكان يف حمافظتي مي�ضان  30% من  حوايل 
لت�ضل  الن�ضبة  وتنخف�ص  الأبعاد،  متعدد  الفقر  من 
حمافظة  يف   %1.4 واإىل  بغداد  حمافظة  يف   %4.3 اإىل 

ال�ضليمانية
• تاأتي 	 الإناث  بني  البتدائي  التعليم  ن�ضبة  اإنخفا�ص  اإن 

حالت  يف  �ضببني  كاأهم  الدخل  بعد  الثانية  الهمية  يف 
التوايل، يف  9.1% و17.2% على  الأفراد  احلرمان عند 
حني ت�ضل الن�ضبة اإىل 7.6% للخدمات ال�ضحية ال�ضيئة 

و7.3% للكهرباء و6.9% ملياه ال�ضرب.
• قيا�ص 	 يف  بو�ضوح  وال�ضيا�ضي  الثقايف  البعد  اأثر  يت�ضح 

تتعلق  موؤ�ضرات  اإدخال  يتم  فحني  ال�ضباب.  تنمية  دليل 

قيمة  تنخف�ص  الأ�ضا�ضية،  الدليل  اأبعاد  اإىل جانب  بهما 
تلك  يف  ال�ضابات  تنمية  دليل  ب�ضدة  وينخف�ص  الدليل. 
الأبعاد وان تقاربت مع ال�ضباب يف ُبعد التعليم اأوارتفعت 

عنه كما يف ُبعد ال�ضحة. 
التحليل  يت�ضع  حني  الأخرى  الأبعاد  تاأثري  يت�ضح  ثانيًا: 
املتغريات  ومنها  املقايي�ص  لها  تت�ضع  ل  موؤثرات  لت�ضخي�ص 
الدميوغرافية. ففي العراق، ما زالت معدلت الإعالة مرتفعة 
وتلقي بثقلها على ال�ضكان الن�ضطني اقت�ضاديًا وت�ضعف من 
رفع م�ضتوى رفاه ال�ضغار والفتية وال�ضباب. وكان لل�ضيا�ضات 
معدلت  على  اآثارها  الثمانينيات  يف  لنموال�ضكان  امل�ضجعة 
عالية للخ�ضوبة، ل تزال تعد بني الأعلى يف العامل مع �ضعف 
التي  امل�ضوحات  عنه  ك�ضفت  الإجنابية  بال�ضحة  املعرفة  يف 
اعتمدها التقرير. اأما يف ما اأعقب �ضنني احلروب واحل�ضار 
والإ�ضطراب الأمني من نزوح وتهجري طال فئة ال�ضباب على 
املجتمع،  وعلى  ال�ضباب  على  عواقبه  تزال  فما  نحوخا�ص، 
غائبة عن القيا�ص. لقد عر�ص الف�ضل الثالث حقائق هامة:

• تنمويًا 	 حتديًا  لل�ضكان  الفتية  العمرية  البنية  �ضت�ضكل 
تنتج  التي  الفتية  املجتمعات  �ضمن  ي�ضنف  فالعراق 
فالنخفا�ص  للنموال�ضكاين.  كبريا  زخما  خ�ضائ�ضها 
معدلت  وبقاء  الر�ضع  الأطفال  وفيات  ملعدلت  ال�ضريع 
متو�ضط  زيادة  مع  مرتفعة،  واخل�ضوبة  املبكر  الزواج 
العمر املتوقع، وارتفاع اأعداد ال�ضكان يف �ضن الإجناب، 
مع  حتى  مرتفعًا  للمواليد  املطلق  العدد  بقاء  �ضي�ضمن 
توقع انخفا�ص معدل اخل�ضوبة اإىل م�ضتوى الإحالل. ما 
مل ترتق م�ضتويات اللتحاق بالتعليم، ملا للتعليم من تاأثري 

كبري على ال�ضلوك الإجنابي لالأ�ضرة.
• �ضيمثل الرتفاع الالفت يف اأعداد ال�ضباب حتديًا يواجه 	

من  الزيادة  هذه  تتطلبه  ملا  نظرًا،  التنموية  ال�ضيا�ضات 
البنية  ومرافق  التعليمية  اخلدمات  من  املزيد  توفري 

التحتية، اإ�ضافة اإىل خلق فر�ص العمل الالئق.
• مدى 	 على  وا�ضتمرارها  ال�ضباب  هجرة  ظاهرة  تنامي 

الهجرة  يف  امل�ضتمرة  والرغبة  الأخرية،  الثالث  العقود 
– التي  الراأي  واإ�ضتطالعات  امل�ضوح  عنها  تف�ضح  التي 
اإ�ضتجابة  اأ�ضكال  اأعتمدها هذا التقرير- ُيعد �ضكاًل من 
والجتماعية  القت�ضادية  البنية  ل�ضطراب  ال�ضباب 

والعنف املوجه لل�ضباب، يف الغالب.
الإجنازات  يف  ملمو�ضًا  تقدمًا  العراق  يحرز  مل  ثالثًا: 
التنموية خالل العقود الثالثة املا�ضية، )كان متو�ضط الناجت 
املحلي الإجمايل للفرد عام 1980 اأعلى من معظم البلدان 

من غير أن يكون 
الشباب هدفاً 

للتنمية ووسيلتها 
في اإلنطالق.. 

تتعثر التنمية 
البشرية كلها

لذلك ال بد من دراسة 
هذه الحالة لتقييم 

الخسائر أوالمكاسب 
في التنمية البشرية 
بين السكان النازحين 

في الداخل أوالخارج.
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اأفريقيا(،  و�ضمال  الأو�ضط  وال�ضرق  الالتينية  اأمريكا  يف 
فقد �ضاعت عليه فر�ص النمو، واأورثته احلروب والعقوبات 
وطاقات  التحتي  البناء  يف  عجزًا  امل�ضلحة  والنزاعات 
ال�ضيا�ضية  البنية  وارتباكًا يف  املوؤ�ض�ضات  الإنتاج، و�ضعفا يف 
اجلوانب  يف  و�ضعفا  والثقافية،  والجتماعية  والقت�ضادية 

التخطيطية والتنفيذية للعملية التنموية. 
• البناء 	 يف  املن�ضود  التطوير  النتقالية  املرحلة  تنجز  مل 

اجلهاز  اأداء  وحت�ضني  العامة  واخلدمات  التحتي 
البريوقراطي. ورافقت جمريات التحول عمليات تركيز 
للرثوة وتفاوت اكرب يف توزيع الدخل وانح�ضار ال�ضتثمار 
تتناغم مع  التي  وال�ضناعة نحوالقطاعات  الزراعة  عن 
ل  التي  واخلدمية  املالية  الأن�ضطة  مثل  الريعي  ال�ضلوك 

توؤ�ض�ص مقومات تنمية م�ضتدامة. 
• اإحداث 	 فر�ضة  العراق  اأ�ضاع  فقد  الإ�ضالح،  تعرث 

القطاع  واإعادة هيكلة  القت�ضاد،  اإ�ضالحات جذرية يف 
العام، وال�ضروع يف تر�ضيخ قيم واأمناط �ضلوك اقت�ضادية 
 .2003 العام  بعد  الريعية،  الدولة  و�ضلوك  لقيم  بديلة 
والأزمات  النموذج،  هذا  �ضلبيات  من  يفاقم  ومما 
على  تاأخذ  التي  املوؤ�ض�ضات  تلك  هوغياب  به،  املرتبطة 
عاتقها اإحداث، و�ضمان جناح عملية التحول كما حدث 
اجلنوبية،  كوريا  الربازيل،  )ماليزيا،  اأخرى  بلدان  يف 

ال�ضني والهند(.
• النفطي، 	 الريع  عن  الناجت  والإنفاق  الدخل  زيادة  ومع 

يزال  وما   %18.6 ال�ضباب  من  العاطلني  ن�ضبة  تبلغ 
يعانون من  ال�ضباب  و12.2% من  تقريبًا  ال�ضكان  ُخم�ص 
اإن  فقر الدخل، مبعنى انهم م�ضتبعدون. ول يعني ذلك 
الآخرين 82.8% هم اأح�ضن حاًل ومندجمون فقد يعانون 
التعليم  من  احلرمان  ب�ضبب  اأخرى  اإق�ضاء  اأوجه  من 
اأوال�ضكن اأواخلدمات اأورمبا ممار�ضة احلقوق ال�ضيا�ضية 

والثقافية.
• يزداد اإدراك ال�ضباب )على اإختالف م�ضتويات تعليمهم 	

اأ�ضكال  اأهم  اإن  يف  واأعمارهم(  �ضكنهم  ومناطق 
بو�ضعهم  املرتبطة  تلك  هي  لل�ضباب،  بالن�ضبة  الق�ضاء 
وبالتايل  ال�ضباب  بطالة  واإن  املعي�ضي.   – القت�ضادي 
وعدم  للتفاوت  جت�ضيدًا  اأ�ضبحا  عنها  الناجت  فقرهم 
الذي  العدالة  بغياب  الإح�ضا�ص  هذا  واإن  امل�ضاواة. 
يتزايد بني ال�ضباب حاليًا، �ضيعمل على تغذية ديناميات 

ال�ضتقطاب الجتماعي والقت�ضادي. 
• عاماًل 	 ذاتها  بحد  ت�ضكل  العمل،  �ضوق  اختاللت  اإن 

بو�ضعه  اخلا�ص  فالقطاع  ال�ضباب.  لإق�ضاء  اأ�ضا�ضيًا 
نتيجة  توليد فر�ص عمل جديدة  قادر على  احلايل غري 
حالة  ولعل  الداخل  يف  اإ�ضتثماراته  معدل  لنخفا�ص 
اأ�ضباب عزوف  �ضببًا من  تعد  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  عدم 
داخل  يف  اأمواله  روؤو�ص  اإ�ضتثمار  عن  اخلا�ص  امل�ضتثمر 

العراق
• اأوا�ضتحدثت 	 امل�ضارف  من  التمويل  فر�ص  حت�ضنت 

مبجموعها  تكفي  ل  ولكنها  ال�ضغري  للتمويل  ترتيبات 

لأحداث فرق جوهري، فلم تتغري الت�ضريعات وال�ضوابط 
نحوتخفيف وطاأة البريوقراطية احلكومية على الأعمال 
الإ�ضالح  عملية  دعم  ي�ضتدعي  الذي  الأمر  اخلا�ضة 

احلكومي مل�ضاعي حت�ضني بيئة الأعمال.
• ريادة 	 يف  توؤثر  الثقافية   – الجتماعية  اخللفيات  اإن 

الأعمال كثريا، وهذا ما توؤيده جتربة العراق، وهي لي�ضت 
اإن  املتوقعة واملخاطر.  والعوائد  التمويل  بوفرة  حمكومة 
ال�ضتعداد للريادة وخا�ضة يف �ضفوف ال�ضباب هوعن�ضر 
ومن  القت�ضادي.  التقدم  اإمكانية  يلخ�ص  جوهري 
بنية  اأو�ضلبيات  الثقافية  البيئة  عقبات  اإزالة  ال�ضعب 
الأعمال، عرب برامج تعليم ريادة الأعمال. قد ترفع من 
قدرات الأفراد ولكنها ل تغري كثريًا اآثار املوروث الثقايف 
على  ن�ضاأت  التي  �ضخ�ضياتهم  تكوين  يف  الريعية  للدولة 
فيها  احلق  وعلى  جهة،  من  احلكومية  الوظيفة  احرتام 

كمواطنني من جهة اأخرى. 
• فاأن 	 الريع"،  عن  "التحول  مرحلة  اجناز  يتم  مل  وما 

ال�ضباب �ضيبقى متلقّيًا له، اأومنتظرًا تعظيم ح�ضته منه، 
ليكّر�ص بذلك اإتكاليته عليه. وبذلك �ضيكمل ال�ضباب دورة 
�ضائدة  امل�ضاواة  و�ضتبقى ظاهرة عدم  الإنتاج"،  "ترييع 
والإنتاجية،  العمل  قيم  ترتدى  كما  الريعي،  املجتمع  يف 
اإن تلك الأهداف تقرتن بزيادة النموالقت�ضادي خارج 
يف  ال�ضباب  فر�ص  حت�ضني  ي�ضعب  حيث  اخلام  النفط 
عن  بالنف�ضام  الناجحة  الجتماعية  وامل�ضاركة  العمل 
طاقاته  بتطوير  بنيته  وتغيري  الوطني،  منوالقت�ضاد 
الأن�ضطة  وخمتلف  وال�ضناعة  الزراعة  يف  الإنتاجية 

خارج النفط اخلام والإدارة احلكومية
رابعًا: تناول الف�ضل اخلام�ص حتليل التحديات الثقافية 
ال�ضباب  فتحليل  الب�ضرية،  التنمية  منظور  من  والجتماعية 
مهم  اأمر  كالعراق،  وال�ضراع،  الأزمة  جمتمع  يف  وال�ضرة 
لي�ص  بال�ضباب  املتعلقة  الظواهر  من  الكثري  ويف�ضر  للغاية 
يرتبط  ل  حيث  عنها.  الك�ضف  الب�ضرية  التنمية  دليل  بو�ضع 
التح�ضن اأوالرتاجع يف قيمة اأي من الأدلة الفرعية مبا ميكن 
اأن تقدمه الأ�ضرة لل�ضباب، اأويعني وجودها لهم، �ضوى اإنفاق 
يبقى  وبذلك  اأبنائها،  ومعي�ضة  وتعليم  �ضحة  على  الأ�ضرة 

دورها مغيبًا.
• اإن لالأ�ضرة واملجتمع، اأدوارهما يف متكني ال�ضباب لجناز 	

الن�ضوج،  اإىل  و�ضول  العمرية  مراحلهم  يف  النتقال 
هي  الزمات  يف  والع�ضرية  املو�ضعة  والأ�ضرة  فالأ�ضرة 
قد  قيم  من  فيهم  ت�ضتنبته  وما  واحلماية  الأمان  مظلة 
وتعمق  اإق�ضاءهم  جذور  اأوحتت�ضن  اندماجهم  تي�ضر 

ت�ضظي الهوية الوطنية. 
• الظروف 	 رغم  را�ضخة  العراق  يف  الأ�ضرة  تبدوقيم 

التي  اجلذرية  والتغريات  بها  مرت  التي  ال�ضتثنائية 
الأخريين،  العقدين  يف  اأو�ضاعها  جممل  على  طراأت 
وذلك بف�ضل مكانتها يف املوروث الثقايف والديني الذي 

يدعم بنيتها ويزيد حلمتها. 
• منذ 	 الأرياف  من  الهجرة  مد  تنامي  من  الرغم  على 
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منت�ضف القرن املا�ضي فاإن خ�ضائ�ص الأ�ضرة الثقافية 
اأكرب  كان  املدينة  على  املهاجرين  تاأثري  اإن  بل  تتغري  مل 
كما اأن رابط الع�ضرية وقيمها التي حتدد �ضلوك الأفراد 
داخل اأ�ضرهم تزداد ر�ضوخا وتعيق ت�ضكل الثقافة املدنية.

• التي 	 املكت�ضبات  من  العراق  يف  التنمية  منط  يحقق  مل 
اإن  مبعنى  الأ�ضرة.  على  العتماد  دون  ال�ضباب  متكن 
احلماية  اأوتوفري  لإدماج  عنها  بدائل  توفر  مل  الدولة 

لل�ضباب.
• اأوكفوءة، 	 كافية  احلكومي  التعليم  اأنظمة  تعد  مل 

على  العتماد  ا�ضتمرار  يعني  التعليم  يف  فال�ضتمرار 
الأ�ضرة. ومل يعد اإ�ضتقالل ال�ضباب ممكنًا يف �ضوء اإرتفاع 
كلفة املعي�ضة. ول تتوفر اأنظمة حماية اجتماعية: �ضمان 
الإجتماعية  للرعاية  اأومنح  اأوبطالة  اأو�ضحي  اإجتماعي 

لل�ضباب اأوالأطفال.
• ل توجد موؤ�ض�ضات و�ضيطة بني الدولة والأ�ضرة والع�ضرية 	

لإحت�ضان ال�ضباب، اإدماجهم اأوحمايتهم �ضوى املوؤ�ض�ضة 
ربحية  اأخرى  اإجتماعية  موؤ�ض�ضات  غياب  مع  الدينية 

اأوخريية.
• بدرجة 	 العربية  املجتمعات  مثل  العراقي  املجتمع  يتميز 

عالية من ثنائية التقاليد/احلداثة حا�ضرة بقوة ل �ضيما 
اأنف�ضهم  يجدون  الذين  واملراهقني  لل�ضباب  بالن�ضبة 
يف  ال�ضباب  معظم  يختلف  مل  التجاذب.  هذا  و�ضط 
اإقليم  �ضباب  بني  اأ�ضد  بدا  وان  القلق  ذلك  عن  التعبري 
كرد�ضتان. وي�ضكل جممل ذلك بيئة غري مالئمة ت�ضعب 
وتوؤخر م�ضار ال�ضتقالل الذاتي لل�ضباب. اإن هذه النائية 
ال�ضتقطابية  الطبيعة  بحكم  العوملة  ظل  يف  تتعمق 
ال�ضعد، مبا فيها  والوطني على خمتلف  العاملي  للتطور 

ال�ضتجابات املختلفة ملوؤثرات العوملة وقيمها."116 
• لي�ص 	 ولكن  ال�ضباب،  لإدماج  اآلية  العراقية  الأ�ضرة 

اإق�ضاء  جذور  تكمن  الأ�ضرية  التن�ضئة  ففي  لل�ضابات. 
خالل  من  لالأبناء  الأ�ضري  الإق�ضاء  يتمثل  ال�ضابات، 
جلوء الوالدين عموما يف تلك الأ�ضر اإىل اأ�ضاليب م�ضرة 
الهتمام،  وقلة  الإهمال  ومنها  للفرد  بالنموالنف�ضي 
اجلن�ضي(،  الإق�ضاء   ( البنت  على  الولد  وتف�ضيل 
واملمار�ضات التع�ضفية كختان الإناث يف اإقليم كرد�ضتان 
اأوزواج القا�ضرات وال�ضغريات، واأ�ضكال العنف الأ�ضري 
النف�ضية  والأزمات  القلق  م�ضدر  �ضكلت  التي  الأخرى 
لل�ضابات. اأما ال�ضباب ومنهم الإناث اأي�ضا، ف�ضيتعر�ضون 
)التعليم  التمكني  اآليات  تف�ضل  حني  الإق�ضاء  خلطر 
والعمل( لحقًا يف توفري الندماج يف املجال العام، لكن 

تبقى جذور اإق�ضاء ال�ضابات تنبت يف الأ�ضرة. 
خام�صًا: ناق�ص الف�ضل ال�ضاد�ص فر�ص التعليم بو�ضفها 
يتيحها  التي  الفر�ص  يبدواإن  ولكن  ال�ضباب،  لتمكني  اأداة 
مبحددات  مقيدة  العراق  يف  لل�ضباب  التعليمي  النظام 

موؤ�ض�ضية وبنيوية تتطلب اإ�ضالحًا عاجاًل، فلم يتمكن من:
• مواجهة م�ضكالت الأمية والت�ضرب من املدار�ص وحتقيق 	

امل�ضاواة يف فر�ص اإكت�ضاب التعليم يف جميع مراحله ما 

بني ال�ضباب من الذكور والإناث وما بني �ضباب املناطق 
احل�ضرية والريفية، اأوبني املحافظات.

• الدميوغرافية 	 البنية  مع  املطلوب  التفاعل  حتقيق 
والقت�ضادية يف اإجناز اأهداف تنموية مثل رفع "معدلت 
العمل" ولل�ضباب  �ضن  لل�ضكان يف  القت�ضادية  امل�ضاركة 
اإىل  والو�ضول  العمل"  اإنتاجية  و"زيادة  خا�ص  ب�ضكل 

املعرفة". املعرفة" و"جمتمع  "اقت�ضاد 
• على 	 اأوالعمل  الجتماعية  البنية  لطبيعة  ال�ضتجابة 

من  لل�ضباب  الجتماعي  الندماج  يحقق  مبا  تغيريها 
جهة وتغيري منظومة القيم مبا تتطلبه املرحلة النتقالية 
نحوالدميقراطية من حتولت ثقافية، فكرية اأو�ضلوكية، 

لعل اأهمها تربية املواطنة، من جهة اأخرى. 
• اإليها ال�ضباب. فامل�ضكالت 	 حتقيق الأهداف التي يطمح 

اإىل  اأدت  منها  يعاين  التي  والنوعية  الكمية  والنواق�ص 
الأخريين  اجليلني  لحتياجات  ال�ضتجابة  يف  ف�ضله 
تتاح لهم فر�ص اكت�ضاب املعرفة  وبات قلة من الطالب 
لئق،  عمل  على  احل�ضول  لتاأمني  الالزمة  اأواملهارات 
اأعداد متزايدة من اخلريجني كانت تدخل  فاإن  ولذلك 
يف دائرة البطالة والفقر. فاإن التعليم فقد – ن�ضبيًا – 
النواق�ص  باتت هذه  ورمبا  فعالة،  كاآلية متكني  وظيفته 
النواق�ص(،  هذه  ب�ضبب  نف�ضه  التعليم  نظام  )اأوبات 
الجتماعي  الإق�ضاء  عوامل  من  مبا�ضرًا  غري  عاماًل 

لل�ضباب.
الف�ضل  اليها  تو�ضل  التي  احلقائق  جملة  �ضخ�ضت  لقد 
ال�ضاد�ص يف تناوله للتعليم كحق وفر�ضة للتمكني والندماج:

• اإن الهرم التعليمي لل�ضكان يف العراق بحاجة اإىل اإ�ضالح 	
من جهة اإزالة الأمية و�ضمول جميع ال�ضكان بالتعليم اإىل 
الأ�ضر  وت�ضجيع  الأدنى  باحلد  البتدائية  املرحلة  نهاية 
يعادلها  اأوما  املتو�ضطة  املرحلة  اإكمال  على  والأحداث 
من  �ضنوات   9 عن  تقل  ل  متدر�ص  �ضنوات  لإكت�ضاب 

التعليم الأ�ضا�ضي.
• اإن املحتوى النوعي للدرا�ضة ل �ضيما بعد املرحلة الأ�ضا�ص 	

ينق�ضه اإكت�ضاب املعارف احلياتية واملهارات ال�ضرورية 
من  الالحقة  املراحل  اإىل  لالنتقال  ال�ضباب  لتاأهيل 
حياتهم. واإن النظام التعليمي )مبا فيه التقني واملهني( 
من  تكت�ضب  فاملهارات  العمل.  من  اخلريجني  ميّكن  ل 
خالل العمل، ولن ال�ضباب املتعلم يتجنب العمل اليدوي، 
املهارة  بانعدام  املرتفع  التعليمي  امل�ضتوى  يقرتن  لذلك 
العملية ما يعقد م�ضكلة بطالة اخلريجني لن الطلب على 
القوى العاملة يف خمتلف الأن�ضطة يقرتن مع بنية مهارية 

تعينها طبيعة املهام وتقنياتها.
• حلالة 	 دللة  تعد  ال�ضباب  بطالة  ظاهرة  ا�ضتفحال  اإن 

ومدخالت  التعليم  خمرجات  بني  ما  قائمة  انف�ضام 
�ضوق العمل مبا يهز من قيم العلم والتعليم واملعرفة يف 
الجتماعية  املكانة  يف  ت�ضدع  ثم  ومن  ال�ضباب  نفو�ص 

للموؤ�ض�ضات التعليمية ودورها الجتماعي.
طبيعة  يف  ال�ضباب  اإختالف  من  الرغم  على  �صاد�صًا: 
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ال�ضيا�ضية  وت�ضوراتهم  وانحيازاتهم،  ومواقفهم،  ولءاتهم، 
من  وموقعهم  العام،  املجال  يف  حركتهم  توجه  التي 
التنية  الفرعية  الهويات  تلعب  التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضراعات 
اأوالدينية اأوالطائفية، دورا رئي�ضًا فيها، اإل انهم ي�ضرتكون يف 
الح�ضا�ص، ويف التعبري عنه اي�ضا، باأنه مل يتم الهتمام بدور 
ال�ضباب يف حتديد ال�ضيا�ضات العامة، ول باإ�ضهامهم الفعلي 
يف �ضناعة القرار، ونفوذهم اإىل املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية، من 

قبيل الأحزاب.
وا�ضعة  م�ضاحات  متتلك  الدميقراطية  موؤ�ض�ضات  اإن 
مل�ضاركة ال�ضباب وفر�ضا كبرية لإندماجهم، ال اإن امل�ضاركة 
بذاتها لي�ضت هي العن�ضر احلا�ضم يف تقرير مدى وطبيعة 
وفاعلية الدور القادم لل�ضباب، بل اإزالة املحددات والعوائق 
ومزاولتهم  قدراتهم؛  عن  الإف�ضاح  من  متنعهم  التي 

لالأن�ضطة والأدوار التي ت�ضمح بها تلك القدرات.

نحو بيئة تمكينية للشباب 

مل يكن منوذج الدولة يف العراق لعقود خلت مقرتنًا اأومنتجًا 
والت�ضغيل  واملواطنة  الجتماعي  والت�ضامن  العدالة  لقيم 
"التطور"  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مبا  الدائم،  والدخل  الكامل 
الدولة  للدولة واملجتمع على حد �ضواء. ومل تنجح  امل�ضتدام 
اأي�ضا يف حتقيق التوازن بني الأبعاد القت�ضادية والجتماعية 
والثقافية وال�ضيا�ضية �ضمن �ضيا�ضات التنمية التي اعتمدتها 
ذي  مايل  فائ�ص  توفر  ب�ضبب  عقود،  خم�ضة  عن  يزيد  ملا 
املرتبطة  والإدارة  وال�ضلوك  ال�ضلطة  واأمناط  ريعية،  طبيعة 

به، من جهة اأخرى.
التي  الب�ضرية  التنمية  من  متقدمة  م�ضتويات  بلوغ  اإن 
ي�ضاهم فيها وت�ضمل ثمارها جممل فئات ال�ضكان، ول �ضيما 
فئة ال�ضباب، يتطلب توفري املقومات ال�ضرورية لذلك. وياأتي 
تكامل  على  تركز  تنموية  اإ�ضرتاتيجية  بلورة  الطليعة،  يف 
والثقافية  والجتماعية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  اجلوانب 
والبيئية، تلتزم بالتوجه التنموي من حيث الغايات النهائية 
العمل.  وو�ضائل  ال�ضيا�ضات  الو�ضيطة، ومن حيث  والأهداف 
التنمية  نهج  جوهره  هويف  عام  و�ضف  وفق  ذلك  ويعني 

الب�ضرية وهوالوجه الآخر للتحديات:
• احلكم 	 متطلبات  وحتقيق  وال�ضالم  الأمن  توفري 

الدميقراطي والر�ضيد،
• بلورة واعتماد �ضيا�ضات اقت�ضادية كلية وقطاعية، حتقق 	

فر�ص  توفري  وتوؤمن  الت�ضمينية،  القت�ضادية  التنمية 
عمل لئقة وجمزية

• خمتلف 	 وتكافح  الجتماعية،  العدالة  حتقق  �ضيا�ضات 
اأوجه عدم امل�ضاواة يف احلقوق ب�ضكل متكامل،

• والعنف 	 التمييز  اأ�ضكال  جميع  ومكافحة  املراأة  متكني 
�ضدها،

• والتدريب 	 التعليم  خالل  من  املعرفة  نحوتطوير  التوجه 
املواطنة  ثقافة  بناء  اىل  ا�ضافة  النقدي،  التفكري  ون�ضر 

وال�ضالم والتنمية على كل امل�ضتويات،
• ال�ضتخدام الر�ضيد وامل�ضتدام للموارد الطبيعية، و�ضمان 	

بيئة �ضحية للجميع. 
وكما بينت ف�ضول التقرير، فاإن ال�ضباب ل بد اأن يكونوا 
تنفيذها،  ويف  التوجهات  هذه  بلورة  يف  فاعاًل  رئي�ضًا  طرفًا 
اي�ضا،  التقرير  ف�ضول  اكدت  وكما  منها.  وال�ضتفادة 
ال�ضياق  عن  مبعزل  يتم  ل  لل�ضباب  الدور  هذا  �ضمان  ان 
ويتاأثر  فيه  يوؤثر  بل هومكون من مكوناته،  نف�ضه،  املجتمعي 
عن  منعزل  ب�ضكل  ال�ضباب  ق�ضايا  مقاربة  ان  بحيث  به، 
ال�ضياق املجتمعي ومتطلبات العملية التنموية العامة، �ضوف 
ويف  العمل  يف  كما  املعرفة،  يف  مزدوج  ق�ضور  اىل  يوؤدي 
العام  التحول  و�ضف  ميكن  متقدمة.  تنموية  نتائج  حتقيق 
التنمية،  التقدم على طريق  الذي ي�ضكل مفتاحًا حا�ضمًا يف 
باأنه �ضرورة التحول من "منط الدولة الريعية"، اىل الدولة 
والكرامة  الجتماعية  والعدالة  باحلرية  امللتزمة  التنموية 
يف  فيه  املرغوب  هوامل�ضار  التحول  هذا  )ومثل  الإن�ضانية. 
ي�ضمل  بل  العراق،  يقت�ضر على  ول  العربية،  البلدان  جممل 
معظم دول املنطقة، مع الإقرار بوجود اختالفات وتفاوتات 

يف ما بينها(. 
ومع اإن الفئات ال�ضبابية تن�ضد نهجًا لتنمية تعطي اأولوية 
العمل  وفر�ص  الجتماعية  العدالة  بني  حمكمة  لعالقة 
الالئقة وم�ضائل الدميقراطية واحلكم الر�ضيد، فاأن اإمكانية 
التحول  اأكيدة. فهذا  لي�ضت  الناجح يف هذا الجتاه  التحول 
ل يتوقف على فهم مواقف ال�ضباب واآرائهم )والتي ر�ضدها 
�ضيا�ضي  م�ضار  على  النتقال  اأي�ضًا  يعني  بل  التقرير(  هذا 
لإ�ضتئناف  م�ضروع  اإنه  على  وتقدميه  اأف�ضل  واإقت�ضادي 

التنمية ال�ضاملة، الت�ضمينية لل�ضباب اأنف�ضهم.

ما هوا لمطلوب؟ التوجهات العامة

الدولة المناصرة للتنمية البشرية
ل تتحقق التنمية القت�ضادية الت�ضمينية، ول ينموالقت�ضاد 
الدولة الوطنية. فاإن  الأ�ضا�ص  اإطار ناظم، ركنه  دون وجود 
الفرتا�ص ان ال�ضوق والليات القت�ضادية الخرى، ميكن ان 
ت�ضتغل ب�ضكل فعلي دون اطار قانوين ناظم، ودون موؤ�ض�ضات 
التاريخ  كل  يجايف  افرتا�ص  هو  اقت�ضادية،  غري  و�ضوابط 
هو  الرتابط  هذا  فاإن  العراق،  ويف  للب�ضرية.  القت�ضادي 
احلروب  وعقود  ال�ضمولية  لعهود  الثقيل  لالأرث  نظرا  ا�ضد، 
الذي  الوطني،  القت�ضاد  على  ذلك  كل  واثر  والنزاعات، 
عليه ان ينه�ص جمددا، وفق قواعد جديدة، ويف ظل نظام 
تنوعها  على  املوارد وحتويلها  توظيف  اإن  معومل.  اقت�ضادي 
اىل منو يف جمتمع يحرتم حقوق الإن�ضان، ويخف�ص الفقر، 
ويولد فر�ص عمل لئقة هو اأمر ل غنى عنه للنموالقت�ضادي 
للقطاع  ورائد  فاعل  بدور  وم�ضروط  والت�ضميني،  امل�ضتدام 
يعرف  التي  الدولة  هذه  مهام  اأوىل  من  �ضيكون  اخلا�ص. 
ويحدد   2013 الدويل  الب�ضرية  التنمية  تقرير  عملها  اآليات 

مهامها على النحو الآتي:
ال�ضباب . 1 متكني  باإجتاه  ال�ضيا�ضات  اأولويات  ت�ضحيح 

من  احلماية  وتاأمني  ال�ضباب.  اأمام  الفر�ص  وتو�ضيع 
الأو�ضاع  ب�ضبب  ال�ضباب  لها  يتعر�ص  التي  املخاطر 
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الإجتماعية الإقت�ضادية غري امل�ضتقرة. 
ل . 2 اأن  ويجب  كاأولوية  ال�ضباب  قدرات  يف  الإ�ضتثمار 

باإعتباره  الإمنائية  الأولويات  �ضلم  يف  اأهميته  ترتاجع 
ناجتًا لحقًا للنمو الإقت�ضادي. ان نهج التنمية الب�ضرية 
بتو�ضيع  الإن�ضان،  ترعى  التي  الدولة  اإهتمام  يتطلب 
اأو�ضاع  يف  العامة.  واخلدمات  وال�ضحة  التعليم  نطاق 
النفط يف  لإ�ضتثمار عوائد  �ضيكون  النفطية  الوفرة  مثل 
هذه القطاعات م�ضدرًا لي�ص لإنتاج راأ�ص املال الب�ضري 
الت�ضغيل(  م�ضاعف  )اأثر  العمل  فر�ص  بل خلق  فح�ضب 

وتو�ضيع ال�ضوق )اأثر م�ضاعف الدخل(.
هو . 3 والتعليم  وال�ضحة  التحتية  البنية  يف  الإ�ضتثمار 

مع  واإدامتها  الب�ضرية  التنمية  حتقيق  اإىل  الطريق 
م�ضدر  الإقت�ضادي  )النمو  الفر�ص.  بتكافوؤ  الإلتزام 
الإجتماعية  وال�ضيا�ضات  الإجتماعية،  ال�ضيا�ضات  لدعم 
اجتماعية  �ضيا�ضات  تبني  ذلك  ويقت�ضي  للنمو(  رافدًا 

مالئمة.
القوى . 4 اإ�ضتخدام  وكثافة  العمل  فر�ص  خللق  الأولوية 

اأن  لل�ضيا�ضات  النمو: ميكن  العاملة يف قطاعات حترك 
تعزز الرابط بني النموالإقت�ضادي والتنمية الب�ضرية. اإن 
والأجور  الإنتاجية  اإرتفاع  توؤكد  ل  الت�ضغيل  زيادة فر�ص 
النفط،  من  تتولد  منوالدخل  فم�ضادر  نفطي،  بلد  يف 
الزراعة  من  ولي�ص  اخلا�ص،  ولي�ص  العام  القطاع  من 
حيث 3/1 ال�ضكان مازالوا يف الريف، ول ترتبط باإرتفاع 
ملمو�ص يف معدل الن�ضاط الإقت�ضادي �ضيما لالإناث، ول 
العمل  بزيادة  الإقت�ضادي  الن�ضاط  يف  امل�ضاركة  تقرتن 
منتجة  قطاعات  اأويف  املحمي،  اأوالعمل  الأجر  املدفوع 

متنوعة لغياب قطاعات حمركة للنموعدا النفط.
اأدى . 5 لقد  وال�ضوق.  الدولة  مابني  التكامل  على  العمل 

الإنفتاح ال�ضريع واملفاجئ على الأ�ضواق العاملية يف 2003 
اإىل اإغالق املوؤ�ض�ضات القت�ضادية العامة دون اأن يوؤدي 
جديدة  خا�ضة  �ضناعية  اأن�ضطة  اإ�ضتحداث  اإىل  ذلك 
التجارب  من  ال�ضتفادة  تتم  مل  كما  الإ�ضتثمار.  جلذب 
)منوذج  ال�ضني،  يف  كما  ال�ضتثمار  جذب  يف  الناجحة 
اأنظمة  )اإلغاء  والهند  خا�ضة(،  اإقت�ضادية  مناطق 

الرتخي�ص ورفع القيود(.

التوصيات 

في الجانب االقتصادي

ثمة عدد من التو�ضيات ذات ال�ضلة بالقت�ضاد التي ميكن 
اإ�ضتخال�ضها اأهمها: 

تخفي�س الفقر يف ظل اأو�ضاع الفقر، والرتفاع امل�ضتمر . 1
الجتماعي،  الأمان  �ضبكات  تكفي  ل  البطالة  معدل  يف 
الرفاهة  خطط  من  وغريها  الجتماعية،  وال�ضناديق 
تت�ضم  حلول  طرح  يف  التوزيع،  اإعادة  على  تعتمد  التي 
من  �ضيكون  وهنا  الأو�ضاع.  هذه  ملثل  بال�ضتدامة 
الدولة  تقودها  الكلي  لالقت�ضاد  اإدارة  وجود  ال�ضروري 

حجم  تعظيم  بهدف  اكرب  بدرجة  تدخلها  على  وتعتمد 
اأو�ضع  نطاق  على  مايل  جمال  وتوفري  العام  ال�ضتثمار 
الإقت�ضادية  تكاليفها  وتقليل  التنمية  نفقات  لتمويل 

والإجتماعية 117. لكن ال�ضيا�ضات ل تقل اأهمية
واىل . 2 اخلام  النفط  خارج  االقت�شادي  النم�  زيادة 

و�ضفت  التي  الآ�ضيوية  الدول  �ضهدتها  كالتي  م�ضتويات 
احلل  التوجه  هذا  ويقدم  حاليًا.  وال�ضني  باملعجزة، 
ي�ضعب  حيث  لل�ضباب  القت�ضادية  للم�ضكلة  املنا�ضب 
الجتماعية  وامل�ضاركة  العمل  يف  فر�ضهم  حت�ضني 
وتغيري  الوطني،  بالنف�ضام عن منوالقت�ضاد  الناجحة 
وال�ضناعة  الزراعة  يف  الإنتاجية  طاقاته  بتطوير  بنيته 
والإدارة  اخلام  النفط  خارج  الأن�ضطة  وخمتلف 
ي�ضهم  مبا  ال�ضباب  توظيف  ميكن  وبذلك  احلكومية. 
العمل  فر�ص  النمولن  وا�ضتدامة  الوطني  الرخاء  يف 
والتحديث  الأجر  مع  تتنا�ضب  باإنتاجية  حقيقية  تلك 

التكنولوجي املطلوب.
ال�ضتثمار  تخ�ضي�ضات  املوازنة  هذه  يف  اإزدادت  لقد 
الن�ضبية،  والأهمية  املطلقة  بالقيمة  ملحوظة  زيادة 
اإدارة  وتقاليد  املقاولت  لقطاع  احلايل  الو�ضع  اإن  بيد 
اإىل  األأدراج  قبل  مرحلة  من  ال�ضتثمارية،  امل�ضاريع 
اإكتمال التنفيذ وال�ضتالم، كالهما ل ي�ضجع. وقد تتحقق 
قفزة نوعية لواأعيدت هيكلة الدوائر امل�ضوؤولة عن اإدارة 
مع  املقاولت،  بقطاع  النهو�ص  مع  بالتزامن  امل�ضاريع 
التعاقد  لت�ضجيع  بامل�ضرتيات  اخلا�ضة  الإجراءات  تغيري 

لتوفري اخلدمات.
الريع  من  لالنتفاع  اأو�ضع  فر�ضًا  ال�ضباب عندها  �ضيجد 
دائرة  خارج  القطاعات  من  العديد  يف  والعمل  النفطي 

الوظيفة احلكومية و�ضي�ضجع روح املبادرة فيهم.
جماالت . 3 وت��شيع  ال�طني  اخلا�س  القطاع  تن�شيط 

عمله اإن تطوير بنية القت�ضاد وتنويعه مرتبطة بتطوير 
القطاع اخلا�ص. هناك توجه معلن لالإ�ضالح منذ 2003 
ورغبة باإناطة املهام القت�ضادية لقطاع الأعمال، ومتثل 
احلالة.  هذه  لتغيري  تاريخية  فر�ضة  النتقالية  املرحلة 
للحكم،  جديد  موؤ�ض�ضي  بناء  اىل  بحاجة  هي  فمثلما 
بعيدًا  لالقت�ضاد  جديد  موؤ�ض�ضي  بناء  اىل  بحاجة  هي 
ما  تتكامل يف  اإما  ومواقع  اأدوارا  يخ�ض�ص  النفط،  عن 
اإن  واجلدارة.  الكفاءة  مبداأ  وفق  تتناف�ص  واإما  بينها 
يف  والتخ�ض�ص  التنوع  اإىل  �ضيوؤدي  الهياكل  هذه  تغيري 
هذا  جديدة.  ملرحلة  هذا  و�ضيوؤ�ض�ص  اخلا�ص  القطاع 
يتوىل  ل  وباملقابل  �ضديد،  ببطء  الدولة  تقوده  الإ�ضالح 
قطاع الأعمال القيام مببادرات بل غالبًا ما يكون عاجزًا 
الدولة  اإجناز  اإنتظار  ففي  جماعية.  باأفعال  القيام  عن 
ن�ضاطه  تو�ضع  وبرغم  الأعمال  قطاع  يبقى  املهمة،  لهذه 
الدولة،  على  هيكليًا  معتمد  الأخرية،  ال�ضنوات  خالل 
اأوعائلية غري  �ضعيف تكنولوجيًا، حتكمه بنية �ضخ�ضية 

موؤ�ض�ضية.
تت�ضع  فاليوم  ملحوظ.  ايجابي  حتول  هناك  ذلك  ومع 

حققت بلدان كثيرة 
من الجنوب تنمية 

سريعة وتجاربها هي 
مصدر إلهام للسياسة 

اإلنمائية علينا إستقاء 
العبر منها.  

تحرير الموارد من 
اإلنفاق التشغيلي إلى 

االستثمار مع تحسين 
كفاءة االستثمار في 
القطاعات كالتعليم، 

سيسهم في سد 
العجز في البنية 

التحتية الالزمة، من 
جهة وتوليد فرص 

العمل في تلك 
القطاعات بفعل 

مضاعف التشغيل من 
جهة أخرى. 
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التقليدية  الأن�ضطة  يف  لي�ص  اخلا�ص  القطاع  م�ضاهمة 
تاريخيا، بل هويزحف  العام فيها  القطاع  التي احتجزه 
كالإت�ضالت  الدولة  على  حكرًا  كانت  اأن�ضطة  على 
ال�ضياحة،  ال�ضريفة،  واأعمال  امل�ضارف  والنرتنت، 

التعليم، ال�ضحة، الريا�ضة. 
ما  متى  ال�ضباب  اأمام  الفر�ص  تت�ضع  التحولت  هذه  يف 
امتلكوا املهارة الالزمة لي�ص ملزاولة العمل فيها فح�ضب 
بل مهارات اإقتنا�ص الفر�ص التي يتناف�ص حولها الكثري 
هذه  يت�ضمن  اأن  ال�ضباب  متكني  لربامج  بد  ل  ولذلك 
�ضيجد  عندئذ  اأوالتدريب.  التعليم  يف  �ضواء  املهارات 
ال�ضباب فر�ضتهم لكونهم اأ�ضبحوا جزءًا اأ�ضياًل يف هذا 

البناء.
اإ�شلحات م�ؤ�ش�شية . 4
• �ضيما 	 ل  املبا�شر:  الدولة  تدخل  م�شاحات  تقلي�س 

والتي  املوؤجلة  القوانني  واإ�ضدار  امل�ضريف،  القطاع  يف 
جديدة  ا�ضتثمارية  فر�ص  خلق  يف  تطبيقها  �ضي�ضهم 
اجلمركية  التعريفة  قانون  واأهمها  لل�ضباب،  ووظائف 
ان  على  الجتماعية،  احلماية  وقانون  العمل  وقانون 
وانطالقًا من  الوطنية،  امل�ضالح  انطالقا من  يتم ذلك 
والأهداف  القت�ضادية  الهداف  بني  بالتوازن  اللتزام 
كافة، ومبا  ال�ضكانية  الفئات  وبني م�ضالح  الجتماعية، 

ين�ضجم مع التوجه التنموي. 
• احلكومي 	 الإنفاق  اإن  العام:  االإنفاق  كفاءة  رفع 

املحلي  الناجت  واإن  باأكمله  العراقي  القت�ضاد  هوحمرك 
يف  يعتمد  العائلي  والدخل  اخلا�ص  للقطاع  األأجمايل 
املقام الأول على حجم الأنفاق احلكومي ومكوناته. وقد 
اأ�ضبح ارتفاع الإنفاق مع زيادة موارد النفط هو الأ�ضا�ص 
لإدامة الو�ضع القت�ضادي يف العراق وبالتايل التما�ضك 
ومنها  العامة  املوازنات  وتخدم  وال�ضيا�ضي،  الجتماعي 

عام 2013 هذه الوظيفة بالدرجة الأوىل. 
تهيمن الكلف الت�ضغيلية على الإنفاق العام، فالعراق يعد 
العاملني يف القطاع احلكومي  اأكرب دولة من حيث عدد 

ن�ضبة اإىل عدد ال�ضكان.
• الإ�ضالح 	 تاأجيل  اإن  امل�ؤ�ش�شي:  باالإ�شلح  املبا�شرة 

والرتقاء  التحتي  البناء  تطوير  يف  الإخفاق  اإىل  يقود 
ان  .كما  انتظارها  العامة وهي مهمات طال  باخلدمات 
تعو�ص  ل  العام  لالإنفاق  وتعبئتها  املالية  املوارد  زيادة 

الكفاءة التي هي ال�ضرط ال�ضروري ملوا�ضلة التقدم.
• العامة، 	 املوازنة  لأن  العامة:  امل�ازنة  كفاءة  زيادة 

والنفقات،  الإيرادات  جانبي  وعلى  املختلفة  بعنا�ضرها 
من  لبد  القت�ضادية،  ال�ضيا�ضة  اأدوات  اأهم  متثل 
واإ�ضتح�ضار  البيانات  وا�ضتكمال  حت�ضني  يف  الإ�ضراع 
التف�ضيلية  الروابط  بيان  توؤمن  التي  التحليل  مناهج 
كما  وقطاعاته.  مبتغرياته  الوطني  والقت�ضاد  بينها 
املالية  الإدارة  حت�ضني  متطلبات  بتهيئة  املبا�ضرة  اإن 
�ضرورية،  الأداء  ودرا�ضة  التكاليف  على  بال�ضيطرة 
والرقابي  املحا�ضبي  العمل  تطوير  اأهمية  على  اإ�ضافة 

بجميع مراحله واأغرا�ضه.
بان�ضاء  ◦ العامة:  امل�ازنة  خماطر  ادارة  حت�شني 

خماطر  يقلل  كي  املايل  ال�ضتقرار  �ضندوق 
العتماد على العائدات النفطية غري امل�ضتقرة

اأحد  ◦ يكون  ان  ميكن  امل�ازنة:  اإعداد  منط  تغيري 
هو:  القت�ضادي  لالإ�ضالح  الرئي�ضة  الأهداف 
العامة  للموازنة  جديد  منط  تبني  باجتاه  الدفع 
حتويل  على  يعمل  ومبا  احلايل،  منطها  من  بدل 
واإجرائي  تنفيذي  برنامج  اىل  املوازنة  هذه 
الإنفاق  لق�ضور  حتليل  باإجراء  ت�ضمح  وموؤ�ض�ضي، 
بنود  ولي�ص  واأداء،  برامج  )موازنة  املوازنة  يف 
اإجمالية، جتميعية، يتم ر�ضد التخ�ضي�ضات فيها 
يف  ال�ضباب  بواقع  للنهو�ص  قطاعي(  اأ�ضا�ص  على 
خمتلف املجالت، ومبا ي�ضمح مبعاجلة الإخفاقات 
الغر�ص.  لهذا  املعتمدة  احلكومية  الربامج  يف 
التخفيف  اإ�ضرتاتيجية  برامج  تنفيذ  ا�ضلوب  ويعد 
لتنفيذ  اعتماده  ميكن  ناجحًا  منوذجًا  الفقر  من 
الربامج اخلا�ضة بتمكني ال�ضباب من قبل اجلهات 
خا�ص،  قطاع  حملية،  حكومات  وزارات،  املعنية: 

منظمات جمتمع مدين، ومنظمات �ضبابية.
• حاجة 	 هنالك  اخلا�س:  القطاع  مع  ال�شراكة  ت��شيع 

اخلا�ص  القطاع  مع  احلكومية  ال�ضراكة  اأهمية  لتاأكيد 
الآلف  لتوليد  الكربى  التحتية  البنية  م�ضاريع  لإن�ضاء 
من فر�ص العمل لل�ضباب يف خمتلف القطاعات وكذلك 
املحرومة  امليادين  يف  وخا�ضة  ت�ضمينية  اأ�ضواق  لتكوين 
الالزمة.  التحتية  البنية  وجود  عدم  ب�ضبب  التنمية  من 
هواإدخال  ال�ضراكة  هذه  يف  الكامنة  احلقيقية  والقيمة 
التكنولوجية احلديثة واملعرفة بالإ�ضافة اىل الكفاءة يف 
املوؤ�ض�ضات  قدرات  بناء  يتطلب  وهذا  التنفيذ.  عمليات 
احلكومية يف ثالث من م�ضتويات ال�ضراكة احلكومية مع 

القطاع اخلا�ص:
لتنظيم  ◦ قانون  اإ�ضدار  دعم  ال�شيا�شات:  م�شت�ى 

ال�ضراكة احلكومية مع القطاع اخلا�ص.
مركزية  ◦ وحدات  اإن�ضاء  دعم  امل�ؤ�ش�شات:  م�شت�ى 

يف  اخلا�ص  القطاع  مع  احلكومية  لل�ضراكة 
الوزارات ذات العالقة لإدارة عملية العطاءات.

قدرات  ◦ لتطوير  وذلك  القدرات:  بناء  م�شت�ى 
الوزارات ذات العالقة يف اإدارة العطاءات الكبرية 
مع  احلكومية  ال�ضراكة  م�ضروع  تنفيذ  وملتابعة 

القطاع اخلا�ص.
واأخريًا فاإن ال�ضراكة مع القطاع اخلا�ص ويف جذب  ◦

موؤ�ض�ضات التمويل الدولية متثل بع�ضًا من اجلوانب 
املهمة يف عملية بناء القدرات.

�شيا�شة ت�شغيل كف�ءة ومن�شفة. 5
تربز اأهمية هدف الت�ضغيل يف ال�ضيا�ضة القت�ضادية لأن 
اإىل حد كبري  يعتمد  لل�ضباب  الجتماعية  البيئة  حت�ضني 
على مدى النجاح يف اإعادة ترتيب البنية القت�ضادية يف 
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إطار 8.1
فرص العمل المطلوبة في المرحلة القادمة

رغم التح�ضن الذي �ضهده �ضوق العمل العراقي من خالل التطور النوعي 
اإل   ،2003 العامل بعد عام  انفتاحه على  اليه نتيجة  للعمالة املحلية الداخلة 
العامل اخلارجي  نتيجة عقود من النعزال عن  ال�ضوق مازال يعاين  اأن هذا 
العمل  وت�ضريعات  قواعد  وغياب  اإليه،  للداخلني  والتاأهيل  التدريب  واإهمال 
على اأر�ص الواقع وبقاوؤها �ضمن الن�ضو�ص الورقية، ومنوال�ضوق غري الر�ضمي 
للعمل يف العراق وغريها. وبالرغم من كل هذه العوائق، اإل اأن �ضوق العمل 
ذاك  وعند  العاملية،  العمل  اأ�ضواق  بركب  �ضيلتحق  اآجاًل  اأم  عاجاًل  العراقي 

ومما  اإليه،  الداخلني  نوعية  تغري  خالل  من  وا�ضح  ب�ضكل  هيكليته  �ضتتغري 
يتطلب جودة عالية يف التعليم والتدريب والتاأهيل على م�ضتوى عايل للعاملني 
الوظائف  اأكرث من غريها هي  التي �ضتطلب  الوظائف  ال�ضوق. ولعل  يف هذا 
ما  واإذا  ال�ضبكات،  واأمنية  واحلا�ضبات  الت�ضالت  بهند�ضة  ترتبط  التي 
اخت�ضا�ضات  على  الطلب  ف�ضيزداد  انفتاحًا  العراقية  امل�ضارف  �ضهد قطاع 
الفنيني يف قطاع  الأعمال لكن مبهارات عالية، ف�ضاًل عن  املحا�ضبة وادراة 

النفط، والتقنيني والكوادر الو�ضيطة يف قطاعي ال�ضناعة وال�ضحة.

• كمحركني 	 ال�ضباب  دور  دعم  االإجتماعية:  امل�ش�ؤولية 
الت�ضمني  خالل  من  والإجتماعية  الإقت�ضادية  للتنمية 
وامل�ضاركة يف التخطيط والتنمية املحلية من خالل اأطر 
بناء  خالل  من  وذلك  الأفراد  م�ضتوى  على  امل�ضاركة 

قدرات اجلمعيات ال�ضبابية واملنظمات املجتمعية.
• واملجتمعات: متكني 	 االأعمال  روابط بني جمال  اإن�شاء 

التوظيفية  فر�ضتهم  لزيادة  املنا�ضبة  باملهارات  ال�ضباب 
وذلك من خالل تكوين مراكز خدمة جمتمعية تعمل على 

ربط ال�ضباب مع جمالت الأعمال.
• منواملوؤ�ض�ضات 	 لدعم  الأعمال  اإن�ضاء  برامج  و�ضع 

التي  التدريب  برامج  اىل  اإ�ضافة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
مع  بالرتافق  وذلك  التوظيف  يف  ال�ضباب  فر�ص  تنمي 

برنامج متويل ذي تركيز خا�ص على الن�ضاء ال�ضابات.
�شيا�شات تدريب كف�وؤة. 6

التدريب: حلقة مفق�دة 
للحكومة  قلق  م�ضدر  ميثل  البطالة  معدلت  اإرتفاع  اإن 
خالل  من  بجدية  الآفة  هذه  معاجلة  اىل  �ضعت  وقد 
جمموعة اآليات تبنتها وزارة العمل وال�ضوؤون الجتماعية 
من بينها تفعيل مراكز الت�ضغيل والتدريب التي مت اإعادة 
الأنظمة  من  عدد  خالل  من   2003 عام  بعد  بها  العمل 
املكاتب  تلك  حققت  وقد  العمل.  وزارة  �ضرعتها  التي 
تقدمًا ن�ضبيًا يف معدلت ت�ضغيل العاطلني للذكور والإناث 
معًا ولكن يبدواإن هذا التقدم ل يزال خجوًل لعدم اإنت�ضار 
ثقافة العمل من خالل املكتب ال بنطاق حمدود. كذلك 
يتم الربط حاليًا بني التدريب واحل�ضول على القرو�ص 
املي�ضرة التي تقدمها الوزارة. ال اإن جميع هذه اجلهود 

ل تخ�ص ال�ضباب. 
وجميع  ◦ بغداد  يف  التدريب  مراكز  اأعداد  زيادة 

املحافظات العراقية واإقليم كرد�ضتان.
لتت�ضمن  ◦ التدريبية  الربامج  بنوعية  الرتقاء 

و�ضناعات  حديثة  زراعية  نظم  على  التدريب 
الأرياف  �ضباب  متكني  اجل  من  متطورة  حرفية 

وبناء قدراتهم يف هذه املجالت. 

ا�ضتحداث مراكز تدريب خا�ضة بالن�ضاء مع تبني  ◦
الآن  هو�ضائد  كما  تقليدية  غري  للتدريب  برامج 

)كاخلياطة والطبخ واحلالقة(. 
املجتمع  ◦ منظمات  مع  اخلا�ص  القطاع  اإ�ضراك 

املدين يف فعاليات التدريب من اأجل تهيئة ال�ضباب 
للعمل يف القطاع اخلا�ص .

املراكز  ◦ يف  واملعنوية  املادية  احلوافز  نظام  تبني 
مع  املتدربني  تفاعل  زيادة  اأجل  من  التدريبية 

برامج التدريب
�ضوق  ◦ لإحتياجات  وبراجمه  التدريب  نظم  مواكبة 

العمل من املهارات التكنولوجية الرفيعة.
والتدريب  ◦ واجلامعي  املهني  التعليم  بني  الربط 

طبقًا لنظام تو�ضيف الوظائف.
التدريب ال�ضيفي لطلبة اجلامعات  ◦ تطوير عملية 

ولي�ص  العمال  ريادة  على  التدريب  باجتاه 
الوظائف احلكومية فقط.

اىل  ◦ ال�ضباب  لدخول  املوؤ�ض�ضية  املعوقات  اإزالة 
ال�ضوق كمنظمني لالعمال اأوكاأ�ضحاب عمل.

مع  ◦ ال�ضوق  اإحتياجات  لربط  �ضرورة  هناك 
جانبي  بني  الفجوة  لتج�ضري  التعليم  خمرجات 
العر�ص والطلب يف هذا املجال. لذا نقرتح ت�ضمني 
درو�ص اإدارة الأعمال كربامج ثانوية يف كل الفروع 
ال�ضباب من حت�ضيل  لتمكني  الدرا�ضية اجلامعية 

املعرفة واملهارات املنا�ضبة.
كما هناك حاجة لتح�ضني التدريب املهني للعمالة  ◦

التكنولوجية  ت�ضمني  خالل  من  ماهرة  الغري 
وكذلك  املهني  التدريب  مراكز  يف  احلديثة 
الفنية  املوؤ�ض�ضات  مع  ال�ضراكات  ا�ضتحداث 
لتطوير  اجلنوب  دول  مع  والتعاون  الأوروبية 
فر�ص  زيادة  ميكن  كما  التدريب.  م�ضتويات 
ريادة  ويف  ومهنية  فنية  مهارات  على  احل�ضول 
املعلومات  تكنولوجيات  على  الرتكيز  مع  الأعمال 

والإت�ضالت.

وحيث  املنتج  نحواملجتمع  التحول  باجتاه  التنمية  �ضياق 
ت�ضكيل  اإعادة  يف  جوهريًا  دورًا  وعالقاته  العمل  يزاول 

�ضخ�ضية ال�ضباب. 
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إطار 8.2
مشروع مبتكر لتدريب الشباب

اخلا�ص  منربناجمه  جزءًا  وبو�ضفه  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  يعمل 
التدريب"  احتياجات  "تقييم  لـ  م�ضروع  العراق، على  الت�ضاركية يف  باحلوكمة 
بهدف الت�ضدي لبع�ص التحديات الرئي�ضية التي تواجه ال�ضباب يف العراق عن 

طريق رفدهم باملعرفة واملهارات التي هم بحاجة اإليها يف الوقت احلايل.
ن�ضر امل�ضروع يف ني�ضان 2013، اإ�ضتمارة ت�ضجيل ع�ضوية على �ضبكة الإنرتنت 
"مقهى  ت�ضمى  الفي�ضبوك  �ضفحة  على  م�ضاركني  جمموعة  تكوين  يف  و�ضرع 
https:// الرابط:  بزيارة  الإ�ضم  ذلك  حتت  اإليها  الو�ضول  ميكن  ال�ضباب" 

www.facebook.com/#!/groups/youthcafee/?fref=ts
وتعد الإ�ضتمارة و�ضيلة للتعريف بالنا�ضطني ال�ضباب من جميع اأنحاء العراق. 
"مقهى  ع�ضوية  وتبلغ  م�ضرتك.   1000 نحو  بوا�ضطتها  املوقع  يف  �ضجل  وقد 
اأن  اأنحاء العراق بعد  1524 ع�ضوًا من جميع  ال�ضباب" على الفي�ضبوك حاليًا 

الأمم  برنامج  م�ضروع  تنفيذ  مواكبة  يف  و�ضت�ضتمر  للتوا�ضل  و�ضيلة  اأ�ضبحت 
املتحدة الإمنائي. و�ضار املقهى ف�ضاًء لل�ضباب يتبادلون فيه املعلومات والفر�ص 

ومتابعة تنفيذ امل�ضروع وعملية التقييم. 
مدن  خم�ص  يف  اإقليمية  اإجتماعات  خم�ضة  عقد  مت  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 
ال�ضباب يف  مع  املوقع  التي جرت عرب  التوا�ضل  �ضاعدت على عقدها عمليات 
حزيران   8 بتاريخ  ومي�ضان  حزيران   7 بتاريخ  وبابل  اآيار   18 بتاريخ  )بغداد 
وال�ضليمانية بتاريخ 21 حزيران وكركوك بتاريخ 22 حزيران(. واختارت جلنة 
80 نا�ضطًا �ضابًا )29% من الأناث  مكونة من موظفي الأمم املتحدة ال�ضباب 
و71% من الذكور( من حمافظات خمتلفة للم�ضاركة يف الإجتماعات. وخرجت 
�ضيو�ضع  اأ�ضا�ضه  التدريب" الذي على  احتياجات  "تقييم  بتقرير  العملية  هذه 
�ضابًا   70 نحو  و�ضي�ضارك  العراق.  يف  ال�ضباب  للنا�ضطني  التدريبي  الربنامج 

والذي   2013 اآب  نهاية  ال�ضباب  تدريب  خميم  يف  و�ضابة 
وتعبئة  امل�ضاريع،  واإدارة  املدربني،  تدريب  يت�ضمن  �ضوف 

ال�ضباب.

في الجانب اإلجتماعي: 

إصالح السياسات اإلجتماعية 
ل�ضمان رعاية �ضحية عالية اجلودة تتطلب اأكرث من الإنفاق 
لنظام  حاجة  هناك  ال�ضحية:  اخلدمات  اوحت�ضني  على 
تاأمني �ضحي مع زيادة اإنفاق الأ�ضر على ال�ضحة %4 من 
اإن الأ�ضرة مهمة يف حياة ال�ضباب وهي تفتقر اىل  الإنفاق، 
برامج الدعم الجتماعي فيما عدا البطاقة التموينية التي 
اأنظمة �ضاملة للحماية  تعد يف �ضلب برامج التمكني وتوفري 
اليها  يفتقد  كما  الأ�ضر  اليها  تفتقد  الإجتماعي،  وال�ضمان 

ال�ضباب حاليًا. 

تمكين الشابات
اجلن�ضني  بني  التنموية  الفجوة  ردم  طريق  على  التقدم  اإن 
للعراق،  بالن�ضبة  الأولويات  هومن  امل�ضتويات،  خمتلف  يف 
التنموية، بدءًا من تعزيز  من اجل حتقيق جممل الأهداف 
احلكم الر�ضيد والتحول الدميقراطي وبناء ال�ضالم والأمن 
وال�ضتقرار، و�ضوًل اىل الأهداف القت�ضادية والجتماعية، 
الدللة من  بالغ  ومقيا�ضًا  معيارًا  يعترب  املراأة  و�ضع  ان  كما 
اأجل تقييم درجة التقدم يف حتقيق التحول الثقايف املطلوب. 
من  اأهمية  تبدواكرث  اأولويات  ثالث  ثمة  ال�ضدد،  هذا  ويف 
ال�ضابات ر�ضدتها  بو�ضع  وتتعلق  ال�ضعيد،  غريها على هذا 

ف�ضول التقرير وهي: 
• زيادة م�ضاركة املراأة يف الن�ضاط القت�ضادي: ولذلك اآثار 	

عميقة ل تقت�ضر على خف�ص ن�ضبة الإعالة ورفع متو�ضط 

دخل الأ�ضرة بل واإعادة توزيع الدخل والرثوة فيما بعد، 
واأي�ضًا ينعك�ص التقدم يف هذا املجال على مكانة ال�ضابات 

ال�ضرية والجتماعية. 
• زيادة ر�ضيد الناث من التعليم ما بعد البتدائي، وردم 	

بالغ  وهواأمر  التعليم،  يف  والإناث  الذكور  بني  الفجوة 
الأهمية نظرًا لإن العراق هومن البلدان القليلة جدًا يف 
العامل التي �ضجلت تراجعًا يف هذا يف هذه املجال، حيث 
زادت الفجوة مقارنة بحقبات �ضابقة ح�ضل فيها تقدم، 

وذلك خالفًا للدول املحيطة الأخرى. 
• معاجلة بع�ص الظاهرات الجتماعية ال�ضلبية التي عادت 	

اىل الربوز جمددًا يف العراق يف جمال احلياة الأ�ضرية 
والعنف  والق�ضري،  املبكر  الزواج  ول�ضيما  وال�ضخ�ضية، 
الأ�ضري املوجه �ضد الن�ضاء. وهذه اي�ضا ظاهرات كانت 
العنف  انت�ضار  يف  ووجدت  ال�ضابق،  يف  تراجعت  قد 
مرتكزات  الوطنية،  والهوية  الدولة  و�ضعف  والنزاع 

لعودتها جمددا اىل العالقات الجتماعية. 

التعليم آلية لتمكين الشباب 
منظومة  واإ�ضالح  التعليم  خالل  من  ال�ضباب  متكني  يعترب 
مدى  التعلم  لأمكانية  حتقيقا  تنموي  منظور  من  التعليم 
التدري�ص  واأ�ضاليب  واملناهج  امل�ضامني  وتطوير  احلياة، 
عنه يف  ل غنى  ا�ضا�ضيًا  مكونًا  القيم،  ومنظومة  والتدريب، 

التحول املجتمعي نحوالتنمية الب�ضرية امل�ضتدامة.
لل�ضباب،  اآلية متكني  اىل  التعليم وحتويله  تطوير  يتطلب 
ومكونات  م�ضتويات  خمتلف  ت�ضمل  اإ�ضالحية  �ضيا�ضة  و�ضع 
ت�ضمل  املعرفة،  ون�ضر  اإنتاج  ومنظومة  التعليمية  العملية 
املنظومة  وتواجه  ال�ضلوكيات،  والقيم  واملهارات  املعارف 
الرتبوية يف العراق حتديات متعددة البعاد، بع�ضها تقليدي 
له طابع ا�ضا�ضي وكمي، وبع�ضها الخر له طابع نوعي. وقد 

اإ�ضافة اىل ذلك، فاإن اإن�ضاء مراكز تنمية الأعمال  ◦
اإن�ضاء  يف  ال�ضباب  �ضي�ضاعد  الأعمال  وحا�ضنات 

من  والإنتقال  واإدارتها  �ضغرية  اأعمال  م�ضاريع 
البحث عن العمل اىل �ضانعي العمل.
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والتعليم  للرتبية  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  من  كل  ت�ضمنت 
يف  امل�ضامني  تلك  لل�ضباب  الوطنية  والإ�ضرتاتيجية  العايل 

غاياتها وحم�ضالتها وخمرجاتها.

أوالً: إصالح التمويل الحكومي لقطاع التعليم:

منظور  من  التعليمي  بالتمويل  الت�ضرف  كفاءة  تتطلب 
التنمية الب�ضرية:

• والأجيال 	 احلا�ضر  اجليل  احتياجات  بني  يوازن  اأن 
امل�ضتقبلية. 

• واأن يكون م�ضاهما يف ت�ضحيح فر�ص التمكني من التعليم 	
باجتاه التكافوؤ جغرافيًا بني احل�ضر والريف، اأواأي �ضكل 
يكون  اأن  ل  اأوغريه،  كان  اثنيًا  الختالل  اأ�ضكال  من 

م�ضاهمًا فيه اأومكر�ضًا له. 
• تق�ضي 	 احلكومي  الأنفاق  يف  الت�ضرف  عقالنية  اإن 

اإيجاد وبلورة الآليات التي تربط بني �ضوق العمل و�ضوق 
التعليم ل�ضمان ال�ضري املتوازي واملتوازن �ضمن م�ضارات 

القت�ضاد الكلي. 
• التخل�ص من اختاللت املوازنة الرتبوية واإحداث توازن 	

بني الإنفاق اجلاري والإنفاق ال�ضتثماري، مبا ميكن من 
اإعادة اإ�ضالح البنية التحتية للنظام التعليمي املرتاكمة، 
كذا الأمر للتخل�ص من الختالل الثاين املتمثل بطغيان 
املوازنة  ف�ضول  ح�ضاب  على  والأجور  الرواتب  ف�ضل 
بنية  اإ�ضالح  متويلها  �ضاأن  من  والتي  الأخرى،  اجلارية 

نوعية التعليم.

ثانياً: اصالح البنية المؤسسية للتعليم

• التعليم كعملية ونظام: مدر�ضة، كتاب، مدر�ص، 	 يعد  مل 
وو�ضائل  م�ضادر  فاإختالف  للمعرفة.  الوحيد  امل�ضدر 
و�ضائلها  وانت�ضار  املعلوماتية  الثورة  ع�ضر  يف  املعرفة 
لحتياجات  ت�ضتجيب  جديدة  و�ضائل  ابتكار  يتطلب 
خارج  هم  ملن  بل  فح�ضب  املندجمني  من  لي�ص  ال�ضباب 

النظام التعليمي من الإناث والريفيني والفقراء.
• اإختيار اأنظمة تعليم مرنة تتنا�ضب مع تو�ضيع اخليارات 	

واملواد  والفروع  التخ�ض�ضات  اإختيار  يف  الطلبة  اأمام 
الدرا�ضية ومنها على �ضبيل املثال العمل بنظام الكور�ضات 
بدل من النظام ال�ضنوي، ونظام التعليم املفتوح واملتقطع 

و"التعليم عن بعد"
• تو�ضيع الفر�ص اأمام خريجي التعليم املهني بكل فروعه 	

اأن  اإكمال درا�ضتهم اجلامعية من �ضاأنه  واخت�ضا�ضاته، 
وان  املهنية،  بالعداديات  اللتحاق  على  الطلبة  يحفز 

تتغري النظرة الدونية جتاه الدرا�ضات املهنية.
• التو�ضع يف التعليم املهني يف التخ�ض�ضات الزراعية وما 	

له  �ضيكون  ومنزلية  غذائية  �ضناعات  من  بها  يرتبط 
تاأثري كبري على زيادة ن�ضب اللتحاق يف الأرياف، �ضيما 

للفتيات.

في الجانب السياسي:

تعزيز مشاركة الشباب في االستقرار 
السياسي 

�ضكلت اأحداث ما بعد 2003 نقطة حتول هامة يف م�ضارات 
نزاع  التغيري  رافق  وقد  واملجتمع.  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة 
كان  كما  بعد.  تداعياته  تنته  مل  �ضيا�ضي  و�ضراع  م�ضلح 
التهديد  توا�ضل  مع  والنزوح  الق�ضري  التهجري  لعمليات 
على  خا�ضة  والنف�ضي  والجتماعي  والقت�ضادي  الأمني 
عواقبها  من  لعل  �ضديدة  اآثار  والأطفال،  والن�ضاء  ال�ضباب 
واعتقاد  النزاع  رافقت  التي  اخلطرية  الجتماعية  املظاهر 
اأمناطًا  والعنف هي  النفالت  ان  واملراهقني  ال�ضباب  بع�ص 
عن  خروجًا  ولي�ضت  النتقالية  املرحلة  يف  للحياة  اإعتيادية 

املاألوف.
واإذا كان التحول من الدولة ال�ضمولية ال�ضديدة املركزية، 
بل  ال�ضهل،  بالأمر  لي�ص  وتنموية،  دميقراطية  دولة  اىل 
لفرتة  املراوحة  اإن  ال  وطويل،  ومتدرج  معقد  هوم�ضار 
طويلة وعدم حتقيق تقدم متدرج ولكن ثابت ول رجوع عنه، 
التغيري  من  ياأ�ضهم  واىل  ال�ضباب،  اإحباط  اىل  بدوره  يوؤدي 
الفرعية  الهويات  النتظام جمددا وفق  الدميقراطي، واىل 

بدل الهوية الوطنية اجلامعة. 

بناء ثقافة األمن والسالم وحماية 
التماسك االجتماعي

اأي�ضًا  اأدت  والنزاع واحل�ضار،  اإن ثالثة عقود من احلروب 
على  ومنها  العامة  للخدمات  والنوعي  الكمي  التدهور  اإىل 
و�ضاهمت  وال�ضحية،  التعليمية  اخلدمات  اخل�ضو�ص  وجه 
التما�ضك  على  اأثر  مما  التنمية  مكا�ضب  مبحووتبديد 
وتنامي  الجتماعية  العدالة  حتقيق  عدم  نتيجة  الجتماعي 

م�ضاعر الإحباط بني ال�ضباب.
التكامل  لتحقيق  الأجل  طويلة  لعملية  ال�ضعي  فاإن  لذلك 
يعتمد  الوطنية،  باجلماعة  الأفراد  يوحد  الذي  الجتماعي 
جديد  �ضيا�ضي   – ثقايف  اجتماعي-  لو�ضع  التاأ�ضي�ص  على 
والفئات  لالأفراد  الأ�ضا�ضية  باحلقوق  العرتاف  يعترب 
املواطنة  لتعريف  اأ�ضا�ضيا  مكونا  واجلماعات  الجتماعية 
يف الدولة. ومبقدار ما يعترب ذلك تغيريًا �ضيا�ضيًا وموؤ�ض�ضيًا 

واقت�ضاديًا، فهويف الوقت نف�ضه تغيري ثقايف ومعريف. 

تعزيز دورالمجتمع المدني واالعالم 
اإن الدميوقراطية ل تتمحور فقط حول ال�ضيا�ضة والدولة بل 
انها تتمحور حول املجتمع املدين وممار�ضات املجتمع املحلي 
فاملجتمع املدين حجرالأ�ضا�ص لبناء الدولة. واأن عملية بناء 
على  ينطوي  ان  يجب  عليها  واحلفاظ  دميقراطية  دولة 

ان�ضغال املواطنني يف جمتمعاتهم املحلية.
• العام 	 )يف  العراق  يف  حدث  الذي  التغيري  حقق  لقد 

وا�ضهم  اجلماهريية.  الإعالم  و�ضائل  يف  طفرة   )2003
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ال�ضيا�ضية  الثقافة  تعزيز  يف  مبا�ضر  غري  ب�ضكل  ذلك 
للتنوع  اإدراكا  اأكرث  وجعلهم  لل�ضباب،  والجتماعية 
على  قدرة  اأكرث  ثم  ومن  والروؤى،  الأفكار  وتعددية 
امتالك التفكري النقدي ال�ضروري لبناء خيارات خا�ضة 

وجديدة.
• واذ مل يكن منوذج التعليم اأونظامه هوالذي دعم الوعي 	

اجلماعي بني ال�ضباب فقد لعبت التكنولوجيا دورها يف 
تقرير فكرة ال�ضباب وتعميمها كنموذج اجتماعي متميز. 
جديدة  ثقافة  والت�ضالت  اجلماهريي  الإعالم  �ضكل 
لل�ضباب تتجان�ص يف امل�ضمون بني �ضباب الأحياء الفقرية 
)املندجمون(  الو�ضطى  الطبقة  و�ضباب  )امل�ضتبعدون( 
والجتماعية  الطبقية  النتماءات  عن  النظر  وبغ�ص 
ال�ضباب  وتطلعات  واآراء  فمواقف  اأواملناطقية.  لل�ضباب، 
واإقليم  املحافظات  بني  كثريا  تختلف  ل  وال�ضابات 

كرد�ضتان اإل بقدر تاأثري الفوارق يف الدخل.
• يف 	 اندماجهم  من  املزيد  ال�ضباب  بني  احلراك  ي�ضهد 

وال�ضراكات  اخلريية  والأعمال  الجتماعية  امل�ضاريع 
تنطوي  التي  ال�ضعبية  القاعدة  م�ضتوى  على  والروابط 
ال�ضباب  ثقة  ويبدواإن  واملدنية.  الدينية  املجتمعات  على 
" اآخذة  " من اأعلى اىل الأ�ضفل  باحللول البريوقراطية 
يف التناق�ص، بينما تتنامى الثقة بالبتكارات من "اأ�ضفل 
قلب  يف  �ضاخنة  �ضكنية  منطقة  )�ضباب  اأعلى"  اىل 
اأزقتهم  ملراقبة  كامريات  ين�ضبون  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع 
وت�ضجيل العتداءات عليها للتعرف على الفاعلني بعد اأن 

ياأ�ضوا من اإجراءات احلكومة(.
• منظمات املجتمع املدين هي التي توفر لل�ضباب الفر�ص 	

الثقة  وعادات  قيم  اليومية  حياتهم  يف  ميار�ضوا  لأن 
وا�ضتبدال  الثقة،  وبناء  امل�ضاحلة  اأعمال  والتعاون، 

اإيديولوجيا الكراهية بروؤية اأخالقية للمواطنة.
• اإ�ضتبدال الربامج من اأعلى اىل اأ�ضفل واملهيمن عليها من 	

املجتمع  منظمات  تت�ضمن  وا�ضعة  ب�ضراكات  الدولة  قبل 

املدين ومنظمات ال�ضباب على وجه اخل�ضو�ص. 
• اأن توؤ�ض�ص 	 ن�ضر ثقافة املواطنة. فالدميقراطية ل ميكن 

بب�ضاطة عن طريق فر�ص النتخابات. ان الدميقراطية 
فهمهم  مبعنى   - مواطنني  بدون  ممكنة  غري  احلقيقية 
والأعراف  بالقيم  يوؤمنون  ودميقراطيني   - للمواطنة 

الدميقراطية.
• ن�ضر ثقافة الدميوقراطية. من خالل تعزيز ثقافة مدنية 	

والدين  للثقافة  ال�ضائكة  الق�ضايا  لإحت�ضان  وطنية 
والعرق والإثنية.

• بني 	 الدميقراطية  والتطلعات  واملهارات  العادات  تعزيز 
ال�ضباب. 

• حمالت 	 خالل  من  وعيهم  وزيادة  ال�ضباب  دور  اإبراز 
املجتمعية  ال�ضبابية  املنظمات  ال�ضراكات مع  التوعية يف 

والتي يتم �ضياغتها على امل�ضتوى املحلي.
• اتخاذ 	 عمليات  يف  الفاعلة  ال�ضباب  م�ضاركة  حت�ضني 

يف  وامل�ضاركة  املنا�ضبة  الآليات  توفري  خالل  من  القرار 
دعم  وميكن  ال�ضباب.  ب�ضيا�ضات  يتعلق  فيما  املعلومات 

ذلك من خالل العمل على اإن�ضاء برملان ال�ضباب.
• تنفيذ 	 ك�ضركاء يف  ال�ضباب  الإجتماعية: متكني  امل�ضائلة 

امل�ضائلة الإجتماعية وحكم القانون على امل�ضتوى املحلي 
لزيادة ال�ضفافية والعدالة الإجتماعية والفر�ص املت�ضاوية 
وذلك من خالل التدريب على املهارات املنا�ضبة لل�ضباب 

يف جمال املتابعة والتقييم.
• الإ�ضتقرار الإجتماعي: حت�ضني �ضورة ال�ضباب من خالل 	

التنمية.  وبرامج  الإعمار  اإعادة  برامج  يف  اإ�ضراكهم 
ال�ضابقني  املقاتلني  واندماج  التاأهيل  برامج  و�ضتمكن 
نهجهم  تغيري  من  �ضابقًا  امللي�ضيات  يف  �ضاركوا  والذين 
يف  العنف  عن  بعيدة  اأدوار  يف  اإيجابيًا  دورًا  ولعب 

جمتماعتهم.
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ملحق 1

الجداول اإلحصائية

الجدول 1     دليل التنمية البشرية وعناصره

الرتتيب ح�ضب دليل التنمية الب�ضرية اأ

 دليل التنمية الب�ضرية ب

متو�ضط العمر املتوقع عند الولدة 
)بال�ضنوات(            

متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة )بال�ضنوات(

متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة املتوقع 
)بال�ضنوات(

ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 
الجمايل )معادل القوة ال�ضرائية 
بالدولر المريكي لعام 2012(

دليل متو�ضط العمر املتوقع 

دليل متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة 

دليل متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة املتوقع 

دليل التعليم

دليل متو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل 
القومي الإجمايل

دليل التنمية الب�ضرية غري املرتبط 
بالدخل 

الرتتيب ح�ضب دليل ح�ضة الفرد من 
الدخل القومي الإجمايل بالدولر 

ناق�ضًا الرتتيب ح�ضب دليل التنمية 
الب�ضرية ج

2011201120112012املحافظة

0.764727.814238250.8130.5920.7880.6990.7840.7540ال�ضليمانية1

0.751718.013235210.8000.6140.7130.6770.7820.7360اأربيل2

0.726697.713197800.7730.6740.6040.6550.7570.7110دهوك3

0.716718.811127380.8110.5860.7000.6520.6940.7272بغداد4

1-0.687677.611148380.7450.5810.5680.6080.7160.673كركوك5

1-0.686707.710131250.7820.5890.5650.5900.6990.679النجف6

0.681698.110110750.7800.5780.6120.6000.6740.6844الب�ضرة7

0.680707.610112300.7920.6210.5700.5880.6760.6822كربالء8

0.679717.99109720.8080.5690.5780.5760.6730.6824وا�ضط9

0.677707.510110690.7840.5790.5570.5860.6740.6782الأنبار10

2-0.675678.011112600.7400.6040.5260.6150.6770.674دياىل11

5-0.673697.610120650.7670.6150.5600.5810.6860.667�ضالح الدين12

5-0.669677.510119680.7450.6090.5940.5870.6850.661بابل13

0.669707.81085620.7880.5710.5770.5960.6370.6851ذي قار14

0.662688.11078440.7620.5920.5740.6080.6250.6811القاد�ضية15

2-0.655677.51090040.7480.5660.4760.5830.6450.661نينوى16

0.643716.8975220.8040.5710.5700.5340.6190.6550املثنى17

0.639717.4972160.8040.5210.5240.5300.6130.6530مي�ضان18

0.750717.813227380.7980.5980.7400.6800.7770.737اإقليم كرد�ضتان

0.694698.011127380.7800.6090.5990.6180.6940.694العراق
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الجدول 2     دليل التنمية البشرية معدالً بعامل عدم المساواة

دليل التنمية الب�ضرية املعدل بدليل عدم امل�ضاواة 
دليل متو�ضط العمر املتوقع عند 

الولدة معدًل بعامل عدم امل�ضاواة 
دليل التعليم معدًل بعامل عدم 

امل�ضاواة 
دليل الدخل معدًل بعامل عدم 

امل�ضاواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةاملحافظة
الفارق

الجمايل %
التغيري

يف
القيمةالرتتيب

ن�ضبة
القيمةاخل�ضارة

ن�ضبة
القيمةاخل�ضارة

ن�ضبة
اخل�ضارة

0.6440.1200.7500.0780.6230.1080.5730.1610.430ال�ضليمانية1

0.6280.1200.7440.0690.5930.1230.5610.1760.418اأربيل2

0.6050.1310.7230.0640.5750.1220.5340.1870.369دهوك3

10.7540.0700.6000.0800.5070.1450.376-0.6120.10بغداد4

0.5930.0900.6890.0750.5620.0760.5390.1240.340كركوك5

0.5770.1110.7290.0680.5290.1030.4970.1670.382النجف6

10.7290.0650.5500.0830.4910.1440.354-0.5820.10الب�ضرة7

0.5710.1140.7420.0630.5340.0910.4690.1840.324كربالء8

0.5710.1120.7540.0660.5180.1010.4760.1670.291وا�ضط9

0.5740.1100.7420.0540.5250.1050.4850.1550.362الأنبار10

20.6890.0690.5600.0900.4910.1460.413-0.5740.10دياىل11

40.7220.0590.5310.0860.4960.1540.337-0.5750.10�ضالح الدين12

0.5680.1110.6970.0640.5350.0870.4900.1610.349بابل13

10.7390.0620.5450.0860.4570.1480.362-0.5690.10ذي قار14

0.5420.1320.7120.0660.5480.0990.4080.2210.363القاد�ضية15

10.7000.0640.5270.0970.4400.1910.353-0.5450.12نينوى16

10.7540.0620.4770.1080.4450.1410.386-0.5430.10املثنى17

0.5380.1100.7560.0600.4810.0930.4290.1620.331مي�ضان18

0.6290.120.7410.0710.6010.1170.5590.1730.422اإقليم كرد�ضتان

0.5790.120.7270.0670.5590.0950.4770.1970.396العراق

مالحظات
التغيري يف الرتتيب ح�ضب دليل التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة
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الجدول 3     دليل الفوارق بين الجنسين

املحافظة
دليل عدم امل�ضاواة بني 

اجلن�ضني

و�ضع الأمهات 
ال�ضحي

معدل 
اخل�ضوبة 
للمراهقات

مقاعد الن�ضاء 
يف جمال�ص 
املحافظات

تعليم ال�ضكان بعمر 
فوق،  فما  �ضنة   25
ل يقل عن التعليم 

الثانوي )%(
ن�ضبة امل�ضاركة يف 

ال�ضحة الإجنابيةالعمل %

ذكوراإناثذكوراإناثالقيمةالرتتيب

معدل اإنت�ضار و�ضائل 
منع احلمل )٪ من 
الن�ضاء املتزوجات 

)49  -  15
على الأقل زيارة 

واحدة قبل الولدة 
)٪(

الولدات التي جرت 
على اأيدي �ضحيني 

مهرة )٪(
180.40633283313221568676592اربيل

170.42131243813201165558390دهوك

160.42223271712181568688495ال�ضليمانية

150.46640623216291974497185وا�ضط

140.47835572826371573527692بغداد

130.48333712714271771547693بابل

120.48941532412311973526983النبار

110.49726892514311875598696النجف

100.50335532815291270507891دياىل

90.52933542613231069508094ذي قار

80.53535662116261171507694القاد�ضية

70.5384536301124973437083نينوى

60.54027743015239745186100كربالء

50.55438732612271174477094مي�ضان

40.56140601511251373467387كركوك

30.56632822018281072547794الب�ضرة

20.5784571149281571476385�ضالح الدين

10.623375915917775448189املثنى

0.41029252713201467657693اإقليم كرد�ضتان

0.50035592716281372527591العراق

مالحظات
مت ترتيب املحافظات ح�ضب دليل الفوارق بني اجلن�ضني

تعود البيانات اىل عام 2011
مت اإعداد عمود و�ضع الأمهات ال�ضحي برتجيح معدل وفيات الأمهات الوطني )35 لكل 100 الف 
ولدة حية( بدللة و�ضع الأمهات ال�ضحي )اإ�ضتخدام موانع احلمل، مراجعة املراكز ال�ضحية اأثناء 

احلمل، الولدة با�ضراف �ضحي( يف املحافظات ) للتفا�ضيل مراجعة املالحظات الفنية(
ت�ضمل الولدات با�ضراف عاملني �ضحيني 

تعاريف
دليل الفوارق بني اجلن�ضني: دليل مركب يقي�ص الفارق يف الإجنازات بني املراأة والرجل يف ثالثة اأبعاد 

هي: ال�ضحة الإجنابية، والتمكني، و�ضوق العمل 
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الجدول  4     دليل الفقر متعدد األبعاد

املحافظة
ن�ضبة ال�ضكان الذين يعانون

من الفقر متعدد الأبعاد
متو�ضط احلرمان

للفرد 
ن�ضبة ال�ضكان الذين يعانون

من الفقر املعدل
التوزيع الن�ضبي للفقر متعدد الأبعاد

جغرافيًا )%(
الرتتيب ح�ضب دليل الفقر

2011201120112011متعدد الأبعاد

0.0140.4080.0060.53ال�ضليمانية1

0.0330.3930.0131.07اأربيل2

0.0430.4340.0181.79بغداد3

0.0620.4260.0262.16كركوك4

0.0840.4140.0353.18دهوك5

0.0990.4360.0433.33بابل6

0.1120.4070.0463.46دياىل7

0.1290.4620.0604.13كربالء8

0.1400.4630.0654.38النجف9

0.1420.4300.0614.64الأنبار10

0.1450.4330.0635.02�ضالح الدين11

0.1790.4500.0816.14الب�ضرة12

0.1920.4300.0826.44املثنى13

0.2260.4790.1087.58القاد�ضية14

0.2320.4530.1058.55نينوى15

0.2980.4480.1349.86ذي قار16

0.2980.4510.13412.90وا�ضط17

0.3040.4890.14914.86مي�ضان18

0.0380.4070.0153.78اإقليم كرد�ضتان

0.1330.4480.060100.00العراق

مالحظات
اخلدمات  العمالة،  )التعليم،  هي  اأبعاد  خم�ضة  على  ي�ضتمل  العراق  يف  الأبعاد  متعدد  الفقر  دليل 
الأ�ضا�ضية، م�ضتوى املعي�ضة، ال�ضحة( ينظر املخطط )1( حول موؤ�ضرات كل جمال - الف�ضل الثاين

تعاريف
يواجهه  الذي  الأوجه  املتعدد  احلرمان  لقيا�ص  مم  �ضُ اإختباري  دليل  هو  الأبعاد،  متعدد  الفقر  دليل 
الأبعاد غري  الفقر متعدد  يقي�ص حالت  الدليل  . وهذا  املعي�ضة  وم�ضتوى  وال�ضحة  التعليم  الب�ضر يف 
هذا  �ضدة  يقي�ص  كما   ) الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�ضون  الذين  الأ�ضخا�ص  بالدخل )عدد  املرتبط 
الفقر )عدد اأوجه احلرمان التي يعي�ضها الأ�ضخا�ص يف الوقت نف�ضه(. وتدخل يف ح�ضاب هذا الدليل 
ن�ضبة كل وجه من اأوجه احلرمان يف كل ُبعد لتكوين فكرة وافية عن الأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون حالة 
فقر .وتعر�ص البلدان بالرتتيب الأبجدي يف جمموعتني ح�ضب �ضنة امل�ضح امل�ضتخدم يف تقدير دليل 

الفقر متعدد الأبعاد.

العمود 1:  حا�ضل ق�ضمة عدد الأ�ضخا�ص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد على جممل ال�ضكان 
العمود 2: متو�ضط �ضدة احلرمان للفرد الفقري

العمود 3: مدى اإنت�ضار الفقر متعدد الأبعاد ُمعدل ح�ضب �ضدة حالت حرمان الأفراد
العمود 4: ن�ضبة ال�ضكان بفقر متعدد الأبعاد يف املحافظات

م�صادر البيانات الرئي�صية
العراق  معرفة  �ضبكة  م�ضح  بيانات  با�ضتخدام  العراق  يف  الأبعاد  متعدد  الفقر  مقيا�ص  اإحت�ضاب  مت 

IKN 2011
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الجدول 5     دليل تنمية الشباب

دليل الت�ضغيلدليل التعليمدليل تنمية ال�ضباباملحافظة
اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكورالرتتيب ح�ضب دليل تنمية ال�ضباب

0.7640.6490.7240.7950.7850.7910.8480.5080.734ال�ضليمانية1

0.7370.6330.7030.7770.7390.7580.8710.4810.735اأربيل2

0.7140.5920.6730.6750.6070.6430.8750.5470.762بابل3

0.7110.5490.6620.7670.7450.7560.8780.4310.746بغداد4

0.7060.5470.6440.7590.7210.7400.8490.4820.720دهوك5

0.6650.4590.6280.6900.6810.6850.9160.2930.764كربالء6

0.6500.5320.6220.7480.6820.7160.8910.5040.775كركوك7

0.6670.4920.6170.7290.6790.7050.8440.3760.717دياىل8

0.6640.5270.6150.6970.5890.6460.8420.5310.739�ضالح الدين9

0.7150.3360.6090.6660.5870.6280.8430.3240.696القاد�ضية10

0.6640.4370.5960.6890.6030.6470.8190.2690.684ذي قار11

0.6240.4790.5830.7030.6920.6980.8310.3630.714الب�ضرة12

0.6170.4980.5830.6580.5780.6220.9040.6150.796وا�ضط14

0.6730.3830.5820.6670.5680.6210.8760.3210.741نينوى13

0.6040.3130.5540.6100.5070.5600.9110.1050.761املثنى15

0.6130.3910.5510.6250.4990.5650.8760.3980.744مي�ضان16

0.6480.3840.5450.6760.6270.6530.9130.5100.793النجف17

0.5840.2990.5000.7340.6180.6820.8170.5750.730الأنبار18

0.7480.6310.7060.7800.7550.7670.8570.4960.732اإقليم كرد�ضتان

0.6940.5350.6410.7210.6660.6950.8650.4570.741العراق

يتبع

مالحظات
اأ- يتكون الدليل من خم�ضة اأدلة فرعية هي: دليل التعليم، دليل العمل، دليل ال�ضحة، دليل امل�ضاركة 

ولأمن، ودليل احلرية والتوا�ضل، ينظر املخطط )6( حول موؤ�ضرات كل دليل فرعي 
ب- مت اإحت�ضاب هذه الأدلة لكل من ال�ضباب الذكور والإناث اىل جانب الأدلة الإجمالية وللوقوف على 

تفا�ضيل اإحت�ضاب الدليل يراجع ملف املالحظات الفنية
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الجدول 5     دليل تنمية الشباب

دليل احلرية والتوا�ضلدليل امل�ضاركة والأمندليل ال�ضحةاملحافظة
اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكورالرتتيب ح�ضب دليل تنمية ال�ضباب

0.8340.8380.8380.7190.7240.7210.6450.4780.566ال�ضليمانية1

0.7890.8280.8090.5890.6260.6080.6910.5520.625اأربيل2

0.8040.8640.8350.6940.6980.7150.5650.3630.471بابل3

0.7980.8500.8220.6470.5730.6250.5210.3200.438بغداد4

0.7230.7880.7610.6180.4510.5360.6100.3960.509دهوك5

0.8020.8240.8090.5510.5570.6040.4660.2220.383كربالء6

0.8310.8440.8370.3460.5030.4220.6070.2930.476كركوك7

0.8220.8580.8390.7020.6610.6880.3730.1990.307دياىل8

0.7850.8190.8000.5790.5380.5620.4830.2960.410�ضالح الدين9

0.7260.7370.7350.9230.1720.7510.4960.1770.346القاد�ضية10

0.8120.8260.8200.8000.6660.7380.3520.1790.280ذي قار11

0.7870.8270.8060.3970.3340.3720.5180.3640.452الب�ضرة12

0.7630.8060.7840.5110.5550.5700.3870.1910.303وا�ضط14

0.7570.8230.7910.5410.3330.4890.5770.1650.377نينوى13

0.7050.7540.7230.5810.5380.5710.3540.1390.297املثنى15

0.7600.8440.7910.4570.3780.4260.4570.1430.358مي�ضان16

0.7470.7570.7540.4830.1780.3090.5150.1930.397النجف17

0.7810.8180.8000.2980.0430.2220.4850.1910.355الأنبار18

0.7930.8230.8100.6720.6560.6630.6570.4970.580اإقليم كرد�ضتان

0.7880.8290.8080.6230.5580.6000.5270.3120.433العراق

 تابع



العراق تقرير التنمية البشرية 2014 119

الجدول 6     المخطط التفصيلي لمكونات دليل تنمية الشباب )محور التقرير(

الدليلقيمة املوؤ�ضراملوؤ�ضراملجال
اإجمايلاإناثذكور

التعليم 

معدل الإملام بالقراءة والكتابة 15 - 29 �ضنة
88.9ذكور

0.7210.6660.695

80.3اإناث

84.7ذكور واإناث

متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة لالأفراد بعمر )29-25( �ضنة
8.4ذكور

8.0اإناث

8.2ذكور واإناث

معدل الإلتحاق ال�ضايف بالتعليم الثانوي
52.5ذكور

44.6اإناث

48.6ذكور واإناث

90.1ن�ضبة الأ�ضر ح�ضب ُبعدها عن املدر�ضة اأقل من 5 كم

الت�ضغيل

معدل الت�ضغيل لل�ضباب
84.5ذكور

0.8650.4570.741

66.7اإناث

81.8ذكور واإناث

معدل الن�ضاط الإقت�ضادي لل�ضباب
63.4ذكور

12.0اإناث

38.4ذكور واإناث

ن�ضبة متو�ضط الأجر للعاملني ال�ضباب اىل متو�ضط الأجر للعاملني 
الكلي

81.8ذكور

76.6اإناث

80.9ذكور واإناث

ن�ضبة ال�ضباب العاطلني املحبطني
2.3ذكور

4.3اإناث

3.2ذكور واإناث

ال�ضحة

ن�ضبة ال�ضباب الذين ليعانون من الأمرا�ص املزمنة
95.8ذكور

0.7880.8290.808

96.6اإناث

96.2ذكور واإناث

ن�ضب ال�ضباب الذين ل يدخنون
73.9ذكور

98.8اإناث

85.0ذكور واإناث

ن�ضبة ال�ضباب الذين ليعانون من زيادة اأو نق�ضان بالوزن
79.9ذكور

77.5اإناث

78.8ذكور واإناث

ن�ضبة تقييم �ضحة الأفراد ال�ضباب
98.4ذكور

99.0اإناث

98.7ذكور واإناث

ن�ضبة الأفراد ال�ضباب ح�ضب مدى ر�ضاهم عن نوعية اخلدمة 
ال�ضحية

45.6ذكور

46.8اإناث

46.2ذكور واإناث

94.4ن�ضبة الأ�ضر ح�ضب ُبعدها عن املركز ال�ضحي اأقل من 10 كم
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الجدول 6     المخطط التفصيلي لمكونات دليل تنمية الشباب )محور التقرير(

الدليلقيمة املوؤ�ضراملوؤ�ضراملجال
اإجمايلاإناثذكور

شاركة واألمن
امل

نسبة الشباب الذين يعتقدون أن هناك دور للشباب في تطوير 

اجملتمع في العراق

Males90.2

0.6230.5580.600

Females90.0

Total90.1

نسبة الشباب الذين يشعرون باألمان

Males86.8

Females87.3

Total87.0

نسبة الشباب الذين صوتوا في األنتخابات

Males72.4

Females60.1

Total67.1

نسبة الشباب املتطوعني بالعمل اجملتمعي

Males6.5

Females6.9

Total6.7

صل
 احلرية والتوا

نسبة الشباب الذين لديهم حرية اإلختيار في الزواج

Males93.3

0.5270.3120.433

Femals75.7

Total85.6

نسبة الشباب الذين ميارسون هواية معينة

Males58.4

Femals34.6

Total47.8

نسبة الشباب الذين ميتلكون هاتف نّقال

Males89.8

Femals49.0

Total71.6

نسبة الشباب الذين ميتلكون جهاز حاسوب 

Males33.6

Femals21.0

Total28.0

نسبة الشباب الذين يستخدمون االنترنت

Males24.8

Femals10.9

Total18.6
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الجدول 7     مصفوفة اإلرتباطات بين أدلة قياس التنمية البشرية؛ توافٌق في الدالالت؛ 
الفقر يُّعمق الحرمان

املوؤ�ضر

ن�ضبة الفقر 

متو�ضط انفاق الأ�ضرة ال�ضهري

م�ضتوى حتقق الأهداف الإمنائية لالألفية

دليل التنمية الب�ضرية

دليل عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني

دليل التنمية الب�ضري معدًل بعامل عدم 
امل�ضاواة

دليل الفقر متعدد الأبعاد

ن�ضبة احل�ضر

دليل احلرمان

0.4780.789-0.8280.561-0.7810.630-0.723-0.787-1ن�ضبة الفقر 

متو�ضط انفاق الأ�ضرة 
ال�ضهري

-0.78710.6270.806-0.7100.778-0.6460.404-0.574

م�ضتوى حتقق الأهداف 
الإمنائية لالألفية

-0.7230.62710.835-0.6120.821-0.4660.690-0.502

0.633-0.6730.663-0.8030.971-0.7810.8060.8351-دليل التنمية الب�ضرية

دليل عدم امل�ضاواة بني 
اجلن�ضني

0.630-0.710-0.612-0.8031-0.7180.497-0.4230.445

دليل التنمية الب�ضري 
معدًل بعامل عدم امل�ضاواة

-0.8280.7780.8210.971-0.7181-0.7220.660-0.702

0.1030.521-0.7221-0.6730.497-0.466-0.646-0.561دليل الفقر متعدد الأبعاد

0.416-0.1031-0.4230.660-0.4780.4040.6900.663-ن�ضبة احل�ضر

0.4161-0.7020.521-0.6330.445-0.502-0.574-0.789دليل احلرمان
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الجدول 8     مؤشرات التنمية البشرية

القيمةاملوؤ�ضر
0.694دليل التنمية الب�ضرية 

0.641دليل تنمية ال�ضباب

69متو�ضط العمر املتوقع عند الولدة )بال�ضنوات(            

8متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة )بال�ضنوات(

11متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة املتوقع )بال�ضنوات(

12738ن�ضيب الفرد من الدخل القومي الجمايل )معادل القوة ال�ضرائية بالدولر المريكي لعام 2012(

0.780دليل متو�ضط العمر املتوقع 

0.609دليل متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة 

0.599دليل متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة املتوقع 

0.618دليل التعليم

0.694دليل متو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل

0.694دليل التنمية الب�ضرية غري مرتبط بالدخل 

0.579دليل التنمية الب�ضرية املعدل بدليل عدم امل�ضاواة  )القيمة(

0.121دليل التنمية الب�ضرية املعدل بدليل عدم امل�ضاواة )الفارق الإجمايل %(

0.727دليل متو�ضط العمر املتوقع عند الولدة معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )القيمة(

0.067دليل متو�ضط العمر املتوقع عند الولدة معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )ن�ضبة اخل�ضارة(

0.559دليل التعليم معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )القيمة(

0.095دليل التعليم معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )ن�ضبة اخل�ضارة(

0.477دليل الدخل معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )القيمة(

0.197دليل الدخل معدًل بعامل عدم امل�ضاواة )ن�ضبة اخل�ضارة(

0.396معامل جيني للدخل

0.500دليل عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني

35و�ضع الأمهات ال�ضحي

59معدل اخل�ضوبة للمراهقات

27مقاعد الن�ضاء يف جمال�ص املحافظات

16ن�ضبة تعليم ال�ضكان بعمر 25 �ضنة فما فوق، ل يقل عن التعليم الثانوي )%( / اإناث

28ن�ضبة اتعليم ال�ضكان بعمر 25 �ضنة فما فوق، ل يقل عن التعليم الثانوي )%( / ذكور

13ن�ضبة امل�ضاركة يف العمل % / اإناث

72ن�ضبة امل�ضاركة يف العمل % / ذكور

52معدل اإنت�ضار و�ضائل منع احلمل )اأي طريقة م�ضتخدمة( )٪ من الن�ضاء املتزوجات 15-49(

75على الأقل زيارة واحدة قبل الولدة )٪(

91الولدات التي جرت على ايدي �ضحيني مهرة )٪(

0.133ن�ضبة ال�ضكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد

0.448متو�ضط احلرمان للفرد 

0.060ن�ضبة ال�ضكان الذين يعانون من الفقر )املعدل(

يتبع
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الجدول 8     مؤشرات التنمية البشرية

القيمةاملوؤ�ضر
0.694دليل التنمية الب�ضرية 

151687818.9الدخل القومي )مليون دينار(

169235526.9الناجت القومي الجمايل )مليون دينار(

167373588.9الناجت املحلي الجمايل بال�ضعار اجلارية )مليون دينار(

143054.3الناجت املحلي الجمايل بال�ضعار اجلارية )مليون دولر(

57931.8الناجت املحلي الجمايل بال�ضعار الثابتة )مليون دينار(

4668.8ن�ضيب الفرد من الدخل القومي )الف دينار(

5208.9ن�ضيب الفرد من الناجت القومي الجمايل )الف دينار(

5151.5ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي الجمايل بال�ضعار اجلارية )الف دينار(

4.4ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي الجمايل بال�ضعار اجلارية )الف دولر(

1783.1ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي الجمايل بال�ضعار الثابتة )الف دينار(

4.6النفاق العام على التعليم )% من الناجت املحلي الجمايل(

3.1النفاق العام على ال�ضحة )% من الناجت املحلي الجمايل(

م�صادر البيانات الرئي�صية تابع
IKN 2011 م�ضح �ضبكة معرفة العراق 

)MICS4( 2011 م�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات ل�ضنة
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الجدول 9     مؤشرات رصد األهداف اإلنمائية لأللفية

ال�ضنةالرقم احلايل�ضنة الأ�ضا�صرقم الأ�ضا�صاملوؤ�ضرالت�ضل�ضلالهدف

املطلوب حتقيقه 

عام 2015
الق�ضاء على الفقر املدقع الهدف الأول

واجلوع

13.9200711.220126.9ن�ضبة ال�ضكان الذين يقل اإنفاقهم اليومي عن )2.5( دولر 1

4.520074.120122.5ن�ضبة فجوة الفقر )الإبتعاد عن خط الفقر( )%(2

919918.520114.5ن�ضبة الأطفال ناق�ضي الوزن دون اخلام�ضة من العمر )%(3

ن�ضبة ال�ضكان الذين ل يح�ضلون على احلد الأدنى من ا�ضتهالك الطاقة الغذائية 4
)%(

2019916201110

112003620115.5ن�ضبة ال�ضكان غري الآمنني غذائيًا5

الهدف 

الثاين

90.8199090.42011100�ضايف ن�ضبة القيد يف التعليم الإبتدائي6حتقيق تعميم التعليم الإبتدائي

ن�ضبة التالميذ الذين يلتحقون بالدرا�ضة يف ال�ضف الأول الإبتدائي وي�ضلون اإىل 7
ال�ضف اخلام�ص الإبتدائي

75.6199093.32011100

معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى الأ�ضخا�ص الذين اأعمارهم بني )15-24( 8
�ضنة

78.6199085.52011100

الهدف 

الثالث

تعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني 

ومتكني املراأة

79.519909420111ن�ضبة الإناث اإىل الذكور يف مراحل التعليم الإبتدائي )%(9

64.119908520111ن�ضبة الإناث اإىل الذكور يف مراحل التعليم الثانوي )%(10

50.9199087.520111ن�ضبة الإناث اإىل الذكوريف مراحل التعليم اجلامعي )%(11

25.319906620111ن�ضبة الإناث اإىل الذكور يف مراحل التعليم العايل )%(12

ن�ضبة الإناث اإىل الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني �ضن )15-24( 13
�ضنة

91.420049120111

10.6199014.7201150ح�ضة الن�ضاء من الوظائف ذات الأجر يف القطاع غري الزراعي14

13.2199025.2201150ن�ضبة املقاعد التي ت�ضغلها الن�ضاء يف الربملانات الوطنية15

الهدف 

الرابع

62199037.2201127معدل وفيات الأطفال  دون �ضن اخلام�ضة لكل )1000( مولود حي16تخفي�ص معدل وفيات الأطفال

50199031.9201120معدل وفيات الأطفال الر�ضع لكل )1000( مولود حي17

80199075.42011100ن�ضبة الأطفال البالغني من العمر �ضنة واحدة املح�ضنني �ضد احل�ضبة18

الهدف 

اخلام�ص

117199084200629ن�ضبة وفيات الأمهات لكل )100000( ولدة حية19حت�ضني �ضحة الأمهات

50199090.92011100ن�ضبة الولدات التي جتري باإ�ضراف موظفي ال�ضحة من ذوي الإخت�ضا�ص20

الهدف 

ال�ضاد�ص

مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�ضرية / الإيدز واملالريا 

وغريهما من الأمرا�ص

0.720001.8201158معدل اإ�ضتخدام الواقي الذكري من معدل  اإنت�ضار و�ضائل منع احلمل21

55021995620100عدد حالت الإ�ضابة مبر�ص املالريا والوفيات ب�ضببها22

220001.420110معدلت الإنت�ضار والوفيات املرتبطة بال�ضل لكل )100000( من ال�ضكان23

24
ن�ضبة حالت ال�ضل التي اكت�ضفت ومت �ضفاوؤها حتت املراقبة يف اإطار نظام العالج 

لفرتة  ق�ضرية حتت املراقبة )%(
862006942011100
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الجدول 9     مؤشرات رصد األهداف اإلنمائية لأللفية

ال�ضنةالرقم احلايل�ضنة الأ�ضا�صرقم الأ�ضا�صاملوؤ�ضرالت�ضل�ضلالهدف

املطلوب حتقيقه 

عام 2015

الهدف 

ال�ضابع
�ضمان توفر اأ�ضباب بقاء البيئة

419903201110ن�ضبة م�ضاحة اأرا�ضي املك�ضوة بالغابات )%(25

---352003ن�ضبة ال�ضكان الذين ي�ضتخدمون اأنواع الوقود ال�ضلبة26

27
ن�ضبة ال�ضكان الذين ميكنهم احل�ضول باطراد على م�ضدر حم�ضن للماء يف احل�ضر 

والريف )%(
81.3199091.4201191.6

71199094201187ن�ضبة �ضكان احل�ضر والريف الذين ميكنهم النتفاع ب�ضرف �ضحي حم�ضن28

60.8199083.2201188ن�ضبة الأ�ضر املعي�ضية التي ميكنها احل�ضول على حيازة  اآمنة29

الهدف 

الثامن

اإقامة �ضراكة عاملية من اأجل 

التنمية

30

معدلت البطالة لدى الأ�ضخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم من )24-15( �ضنة 
موزعة ح�ضب اجلن�ص واملجموع

اإجمايل 
)7.1(

1990

اإجمايل 
)18(

2011

اإجمايل )3.6(

ذكور )3.6(ذكور )27(ذكور )7.2(
اإناث )3.2(اإناث )17(اإناث )6.3(

5.619905.1200711.2عدد خطوط الهاتف الثابت لكل )100( �ضخ�ص31

2.2200494.3200840عدد خطوط الهاتف النقال لكل )100( �ضخ�ص32

3.6200417.220117.2ن�ضبة الأ�ضر التي متتلك حا�ضبة �ضخ�ضية33

17.8200717.2201136معدل اإمتالك احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية حم�ضوبة لكل )100( �ضخ�ص34

31.820079201164ن�ضبة الأ�ضر التي ت�ضتخدم  النرتنت35

32200496201140معدل اإ�ضتخدام ال�ضتاليت لكل )100( �ضخ�ص36
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الجدول  10     إتجاهات السكان

عدد ال�ضكاناملحافظة

معدل النمو 
 1997-

)%( املناطق احل�ضرية )%(2012 
العمر الو�ضيط 

)�ضنة(

معدل الإعالة الإجمايل لكل 
)100( من الفئة العمرية 

)64-15(
معدل اخل�ضوبة الكلي

)عدد الولدات لكل اإمراأة(
199720121997201220131997201319972013

204285233538753.350.161.017103.0885.55.3نينوى

75317114327474.370.571.92086.5744.25.4كركوك

113522314776841.842.248.21990.5754.64.0دياىل

102373615988223.052.748.718106.1805.54.0النبار

542396472552781.989.487.32178.4683.83.3بغداد

118175118641243.047.947.51892.8804.74.2بابل

59423510942814.166.066.71990.6774.83.9كربالء

78361412409353.153.258.21893.5824.94.9وا�ضط

90443214412663.145.044.518104.6835.55.4�ضالح الدين

77504213196083.569.971.31891.8814.54.3النجف

75133111624852.952.956.71895.9855.24.3القاد�ضية

4368257359053.544.844.017106.0865.54.4املثنى

118479618831603.159.163.218101.4855.54.3ذي قار

6371269974103.066.172.617102.4906.07.0مي�ضان

155644526017903.479.880.11889.4864.75.0الب�ضرة

3.8**714.7*109599216576842.877.483.32192اأربيل

4.1**784.7*40297011586337.074.673.61992دهوك

2.9**614.7*136273919315612.371.585.12392ال�ضليمانية

3.5**68.14.7*286170147478783.474.281.72192اإقليم كرد�ضتان

22046244342072482.967.369.21992.077.14.74.2العراق

مالحظات
 * لعدم اجراء التعداد يف القليم، قدرمعدل الإعالة على اأ�ضا�ص املعدل الوطني

** لعدم اجراء التعداد يف القليم، قدرمعدل اخل�ضوبة الكلي على اأ�ضا�ص املعدل الوطني

تعاريف
معدل النمو ال�ضنوي لل�ضكان: متو�ضط النمو ال�ضنوي خالل فرتة حمددة

�ضكان املناطق احل�ضرية: جمموع الأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون يف املناطق امل�ضنفة باملناطق احل�ضرية 
ح�ضب املعايري املعتمدة يف البلد اأو املنطقة

العمر الو�ضيط:  العمر الذي ياأتي ح�ضيلة ق�ضمة توزيع ال�ضكان على �ضريحتني مت�ضاويتني، بحيث يكون 
دونه  املائة  يف   50 و  العمر  هذا  فوق  ال�ضكان  من  املائة  يف   50

معدل الإعالة الإجمالية: ن�ضبة الأ�ضخا�ص من الفئة العمرية 14-0 و 65 �ضنة وما فوق من جمموع 
ال�ضكان من الفئة العمرية 15-64

معدل اخل�ضوبة الكلي: عدد الأطفال الذين تنجبهم كل اإمراأة بعمر )49-15( �ضنة

م�صادر البيانات الرئي�صية
العمود 9،7،4،1: نتائج التعداد العام لل�ضكان ل�ضنة 97

العمود 5،2: تقرير تقديرات ال�ضكان ل�ضنة 2012
العمود 3: بالعتماد على البيانات الواردة  يف الأعمدة 2،1

IPMM 2013 العمود 10،8،6: م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات
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الجدول 11     الصحة

تقييم �ضحة الفرد )%(ن�ضبة الأفراد الذين لديهم اأمرا�ضًا مزمنة )%(ن�ضبة الأفراد الذين يعانون من العوق )%(املحافظة
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

6.45.66.013.116.114.696.997.097.0دهوك

6.23.74.98.76.27.596.896.996.9نينوى

3.72.93.37.412.910.295.793.794.7ال�ضليمانية

4.73.03.911.816.614.297.297.497.3كركوك

6.04.35.211.815.613.796.796.596.6اربيل

4.84.34.57.29.78.597.598.498.0دياىل

4.72.63.77.08.27.698.698.798.7النبار

3.63.13.312.814.113.597.497.697.5بغداد

5.52.84.110.313.511.997.697.597.6بابل

3.73.03.411.513.112.396.696.996.8كربالء

3.62.83.28.68.58.596.696.296.4وا�ضط

2.51.92.27.18.27.796.897.196.9�ضالح الدين

2.83.93.416.918.517.796.896.096.4النجف

4.73.74.210.510.810.797.397.797.5القاد�ضية

4.91.93.48.38.48.397.498.297.8املثنى

4.33.13.76.98.97.997.297.197.1ذي قار

3.32.02.610.49.910.197.497.997.7مي�ضان

3.92.23.010.411.510.997.897.397.6الب�ضرة

5.24.04.610.314.612.596.395.595.9اإقليم كرد�ضتان

4.43.13.810.412.011.297.297.197.2العراق

يتبع

م�صادر البيانات الرئي�صية
 IHSES  2012  الأعمدة 1، 2 امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق

IKN 2011 العمود 3 م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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الجدول 11     الصحة

مدى ر�ضا الأفراد عن نوعية اخلدمة الطبية )%(متو�ضط الوقت امل�ضتغرق للو�ضول اىل موقع اخلدمة الطبية ) دقيقة(املحافظة
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

16.618.217.587.287.087.1دهوك

24.025.324.682.490.386.9نينوى

23.523.623.691.282.286.8ال�ضليمانية

19.917.218.589.591.490.5كركوك

19.221.520.568.376.472.3اربيل

30.127.828.886.490.288.3دياىل

14.214.314.382.579.180.8النبار

19.517.918.789.089.189.0بغداد

23.426.524.996.196.096.1بابل

21.822.422.182.473.678.0كربالء

31.535.033.179.884.682.1وا�ضط

31.530.731.180.380.880.5�ضالح الدين

18.819.919.472.978.375.6النجف

17.718.618.178.781.079.9القاد�ضية

18.019.418.779.280.079.6املثنى

19.821.420.688.393.390.8ذي قار

26.430.728.781.481.581.5مي�ضان

18.118.018.080.584.482.6الب�ضرة

20.321.621.082.181.481.8اإقليم كرد�ضتان

19.719.719.784.185.684.9العراق

م�صادر البيانات الرئي�صية
IHSES  2012  العمود 1 امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق 

IKN 2011 العمود 2  م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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الجدول 12     التعليم

املحافظة
متو�ضط عدد �ضنوات الدرا�ضة 

للبالغني بعمر )25 �ضنة فاأكرث(    
معدل الأملام بالقراءة والكتابة بعمر 

)%( فاأكرث  �ضنة   الكثافة املدر�ضية    طالب / معلم12 

ن�ضبة الأفراد الذين ي�ضتغرقون 60 
دقيقة فاأكرث للو�ضول للمدر�ضة اأو 
اجلامعة بعمر 6 �ضنوات فاأكرث 

)%(
مدى ر�ضا الطالب عن نوعية التعليم 

بعمر 15 �ضنة فاأكرث )%(

اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور
7.16.56.878.056.366.818.218.718.434.632.433.5دهوك

6.45.45.983.564.974.322.015.019.08.15.06.936.442.039.2نينوى

12.913.513.221.620.020.8 7.77.57.684.364.574.5ال�ضليمانية

6.86.46.688.172.680.329.015.022.015.715.015.424.926.425.7كركوك

7.36.56.981.960.270.923.819.221.826.827.127.0اربيل

7.96.77.391.274.583.016.011.013.023.819.721.947.050.048.5دياىل

6.85.46.189.571.780.714.016.015.015.813.614.930.927.729.3النبار

7.67.47.591.883.287.427.010.016.029.729.729.729.431.330.4بغداد

6.86.06.489.574.682.018.010.014.025.824.925.444.348.946.5بابل

6.36.16.285.270.677.917.011.014.030.223.527.336.834.235.4كربالء

6.65.26.085.064.474.619.09.014.022.012.618.242.044.543.3وا�ضط

6.75.26.085.965.675.627.014.021.018.513.616.639.439.039.2�ضالح الدين

6.35.86.181.069.775.324.011.017.030.436.733.335.238.136.7النجف

6.15.25.779.660.770.015.09.012.022.614.919.237.740.539.2القاد�ضية

5.64.24.976.854.265.231.018.024.015.718.016.644.145.344.7املثنى

6.45.25.882.257.769.816.012.014.06.25.65.941.943.342.6ذي قار

5.74.45.079.757.868.521.016.018.011.19.410.444.042.643.2مي�ضان

6.76.46.687.374.080.923.010.015.021.820.521.133.033.233.1الب�ضرة

7.46.97.282.061.271.518.016.717.426.325.325.8اإقليم كرد�ضتان

6.96.26.686.370.178.221.011.016.020.419.520.034.335.634.9العراق

تعاريف
معدل الملام بالقراءة والكتابة لل�ضباب: يعرف باأنه ن�ضبة عدد الفراد بعمر )15-29( �ضنة امللمون 
بعمر )-29 الميون(  زائدًا  والكتابة  بالقراءة  )امللمون  الكلي  الفراد  اىل عدد  والكتابة  بالقراءة 

15( �ضنة.

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 الأعمدة 1، 2 م�ضح �ضبكة معرفة العراق

العمود 3 تقارير الأح�ضاء الأجتماعي والرتبوي
IHSES  2012  الأعمدة 3، 4   امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق
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الجدول 13     النشاط اإلقتصادي بعمر 15 سنة فأكثر

املحافظة

معدل الن�ضاط الأقت�ضادي لالفراد 
بعمر 15 

�ضنة فاأكرث )%(
ن�ضبة العاملني

بعمل حممي )%(
معدل البطالة لالفراد

بعمر 15 �ضنة فاأكرث )%(

 متو�ضط �ضاعات العمل الأ�ضبوعية 
لالفراد العاملني بعمر 15 �ضنة 

فاأكرث

 ن�ضبة الفراد بعمر
عمالة  العاملني  فاأكرث  �ضنة   15

ناق�ضة )%(
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

65.611.637.656.077.159.17.616.49.043.432.641.716.53.614.6دهوك

74.29.742.140.747.541.46.215.77.343.030.641.716.45.815.2نينوى

70.519.845.454.873.057.78.837.515.047.434.745.425.77.122.4ال�ضليمانية

73.412.642.846.645.446.52.33.42.541.227.539.34.53.04.3كركوك

69.417.442.955.672.858.64.119.67.353.145.351.813.85.512.3اربيل

71.012.642.345.269.548.011.933.015.041.229.940.017.13.215.1دياىل

75.120.448.049.631.645.718.815.118.141.925.238.313.42.111.1النبار

73.816.344.747.773.251.66.324.99.744.436.543.214.23.112.3بغداد

73.618.445.836.541.237.48.613.29.539.629.237.718.92.915.7بابل

75.510.843.240.272.243.16.134.19.643.035.942.422.86.821.1كربالء

74.619.346.839.835.238.89.69.99.739.431.637.813.82.711.5وا�ضط

71.815.343.146.730.043.513.57.412.445.032.442.615.41.612.9�ضالح الدين

76.119.247.841.039.840.87.223.410.445.032.443.011.12.09.4النجف

71.912.641.843.275.947.812.321.213.744.232.642.618.53.216.3القاد�ضية

75.87.240.640.382.344.014.316.114.544.133.343.25.62.45.3املثنى

71.110.440.542.663.045.118.724.419.447.237.446.020.82.618.6ذي قار

76.111.943.246.254.947.415.316.115.441.626.239.523.29.521.4مي�ضان

74.610.143.641.175.444.89.913.210.343.331.942.124.44.322.2الب�ضرة

69.017.042.755.373.758.37.027.811.148.337.946.719.65.917.2اإقليم كرد�ضتان

73.014.743.845.658.647.69.220.711.143.933.142.316.63.814.6العراق

تعاريف
يعّرف معدل الن�ضاط القت�ضادي املنقح على انه عدد ال�ضكان الن�ضيطني اقت�ضاديًا بعمر )15( �ضنة 

فاأكرث ن�ضبة اىل عدد ال�ضكان بعمر )15( �ضنة فاأكرث.
�ضنة   )15( بعمر  عمل  عن  يبحثون  الذين  والعاطلون  العاملون  ال�ضكان  هم  اقت�ضاديًا:  الن�ضيطون 

فاأكرث.
ال�ضكان  اىل  ن�ضبة  فاأكرث  �ضنة  بعمر )15(  يبحثون عن عمل  الذين  العاطلني  البطالة: عدد  معدل 

الن�ضيطني اقت�ضاديًا بعمر )15( �ضنة فاأكرث
العمل غري املحمي: هو العمل الذي من املتوقع ان يفقده العامل يف حال ح�ضول اأي اأزمة اأو م�ضكلة يف 

�ضوق العمل دون اأي �ضمان اأو تقاعد

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 العمدة 1 اىل 5  م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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الجدول 14     مؤشرات مستوى معيشة الفرد العراقي لسنة 2012

ن�ضبة الفقر )%(دخل الفرد ال�ضهري )الف دينار(اإنفاق الفرد ال�ضهري )الف دينار(املحافظة
ح�ضر وريفريفح�ضر ح�ضر وريفريفح�ضر ح�ضر وريفريفح�ضر 

4153033843001932714.110.55.8دهوك

19115117518616817928.049.035.8نينوى

4823684634352534041.44.82.0ال�ضليمانية

3311982883171822746.115.49.1كركوك

4833304574192343872.510.94.5اربيل

24219721922215318615.225.220.5دياىل

23319821522117419712.418.215.4النبار

25717824729216227510.125.412.0بغداد

2881842322681582099.718.714.5بابل

23119321825618223112.312.512.4كربالء

22919121322011017421.332.826.1وا�ضط

26321023421615018011.121.116.6�ضالح الدين

2901802552941642526.420.010.8النجف

17811915217911415132.060.244.1القاد�ضية

17712214619611515138.263.752.5املثنى

19911616621011617327.861.040.9ذي قار

1609514020210417229.173.042.3مي�ضان

22019821522719122013.719.614.9الب�ضرة

4683344424002273662.38.13.5اإقليم كرد�ضتان

27618524727415923713.530.718.9العراق

م�صادر البيانات الرئي�صية
IHSES  2012  العمدة 1 اىل 3 امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق
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الجدول 15     بيئة السكن

املحافظة
ن�ضبة املحرومني  من �ضبكات ال�ضرف 

ال�ضحي )%(
ن�ضبة  املحرومني من  مياه ال�ضرب 

ن�ضبة  املحرومني من املاأوى )%(املح�ضنة )%(

ن�ضبة الأفراد الذين يعتربون 
احلفاظ على البيئة من واجباتهم كمواطنني 

)%(
2011201120112009

1.92.02.028.0دهوك

2.616.50.84.9نينوى

2.32.50.329.6ال�ضليمانية

12.79.70.316.7كركوك

2.60.70.719.9اربيل

10.827.80.820.1دياىل

1.518.10.611.3النبار

7.517.30.511.5بغداد

5.829.80.413.9بابل

6.140.20.812.3كربالء

4.421.82.610.7وا�ضط

2.420.80.911.0�ضالح الدين

5.476.30.830.7النجف

7.539.80.724.9القاد�ضية

0.374.00.416.1املثنى

7.267.00.916.1ذي قار

14.295.46.916.3مي�ضان

10.799.31.914.0الب�ضرة

2.33.92.925.8اإقليم كرد�ضتان

6.033.01.015.5العراق

تعاريف
يق�ضد ب�ضبكات ال�ضرف ال�ضحي املح�ضن )جمرى عام، اأخرى، ل يوجد مرافق اأ�ضافة اىل مكان 

املرافق خارج الوحدة ال�ضكنية وم�ضرتك ) يف العراء( .
يق�ضد مبياه ال�ضرب املح�ضنة هي املياه املنقولة عرب ال�ضبكة العمومية اأو بئر حممي .

يق�ضد باحلرمان من املاأوى الذين يقطنون )�ضريفة، خيمة، بيت �ضعر، كرفان (

م�صادر البيانات الرئي�صية
العمدة 1 اىل 3 م�ضح �ضبكة املعرفة 2011

العمود 4 امل�ضح الوطني للفتوة وال�ضباب 2009
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الجدول 16     صحة الشباب

املحافظة
ن�ضبة ال�ضباب الذين

يعانون من العوق )%(  
ن�ضبة ال�ضباب الذين لديهم

اأمرا�ضًا مزمنة )%(

ن�ضبة ال�ضباب الذين مار�ضوا اأيًا من
العادات التالية )�ضم املواد املذيبة، تناول املهدئات، 

خمدرات اأو ح�ضي�ضة( )%(
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

6.43.04.78.78.98.815.40.28.0دهوك

6.31.23.45.00.62.518.71.711.3نينوى

3.00.41.81.73.72.78.90.95.0ال�ضليمانية

4.12.63.35.46.76.013.31.07.3كركوك

5.52.13.82.74.33.58.11.34.7اربيل

4.03.73.91.81.41.65.30.03.2دياىل

3.61.62.61.11.31.216.40.510.6النبار

2.11.21.74.94.34.614.40.07.8بغداد

2.80.01.43.71.82.86.50.23.7بابل

0.60.00.34.95.35.16.50.03.7كربالء

1.41.31.33.61.32.59.90.55.9وا�ضط

1.71.61.72.83.43.16.10.13.2�ضالح الدين

1.31.81.511.05.98.414.40.07.6النجف

3.61.92.75.64.34.99.80.15.1القاد�ضية

3.81.02.34.73.03.82.70.01.4املثنى

2.53.43.03.12.42.813.20.37.5ذي قار

1.60.30.92.11.71.94.50.02.5مي�ضان

4.80.82.73.02.42.74.20.02.3الب�ضرة

4.54.63.04.05.44.79.80.95.4اإقليم كرد�ضتان

3.31.52.44.23.43.811.10.06.2العراق

يتبع

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 الأعمدة 1، 2 م�ضح �ضبكة معرفة العراق

 NYS 2009  العمود 3  امل�ضح الوطني للفتوة وال�ضباب
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الجدول 16     صحة الشباب

ن�ضبة ال�ضباب الذين قيموا �ضحتهم جيدة )%(املحافظة
متو�ضط الوقت امل�ضتغرق للو�ضول اىل موقع اخلدمة الطبية 

) دقيقة(
مدى ر�ضا ال�ضباب عن نوعية اخلدمة الطبية املقدمة 

)%(
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

98.898.798.716.720.018.446.843.745.2دهوك

98.098.398.121.121.221.238.845.241.9نينوى

98.298.098.120.323.222.057.848.853.2ال�ضليمانية

98.899.199.014.315.414.949.853.851.8كركوك

98.299.398.820.318.719.439.842.841.3اربيل

99.099.199.129.827.028.051.956.754.3دياىل

99.099.499.212.714.713.842.239.340.8النبار

98.699.298.918.418.118.348.249.648.9بغداد

98.499.498.923.123.923.653.056.354.6بابل

96.799.598.119.121.520.442.738.940.7كربالء

97.198.197.627.034.430.244.846.945.9وا�ضط

98.198.998.526.429.328.244.946.445.7�ضالح الدين

99.199.199.116.823.219.739.140.840.0النجف

98.398.998.619.018.518.741.743.142.5القاد�ضية

98.699.799.216.417.517.042.344.843.6املثنى

98.099.198.525.823.024.245.047.646.3ذي قار

98.498.798.616.515.716.144.544.344.4مي�ضان

98.899.199.019.018.518.741.843.642.7الب�ضرة

98.398.698.519.420.920.248.745.547.1اإقليم كرد�ضتان

98.499.098.718.619.219.045.646.846.2العراق

continued 

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN  2011 العمود 1 م�ضح �ضبكة معرفة العراق

IHSES  2012  الأعمدة 2، 3 امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق
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الجدول 17     تعليم الشباب

متو�ضط عدد �ضنوات الدرا�ضة لل�ضباب معدل الأملام بالقراءة والكتابة لل�ضباب )%(املحافظة
ن�ضبة ال�ضباب الذين ي�ضتغرقون 60 دقيقة 
فاأكرث للو�ضول للمدر�ضة اأو اجلامعة )%(

مدى ر�ضا الطالب ال�ضباب عن نوعية 
التعليم )%( 

اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

86.673.279.75.93.64.736.251.542.762.660.261.4دهوك

86.073.479.97.34.65.936.730.534.871.278.375.2نينوى

94.286.990.76.14.05.024.225.324.741.742.342.0ال�ضليمانية

92.785.189.07.44.96.136.441.038.243.243.843.5كركوك

88.576.482.36.64.05.343.741.042.547.548.948.2اربيل

95.488.992.48.15.36.755.251.953.876.975.876.3دياىل

92.482.587.67.94.76.343.944.244.059.352.455.9النبار

93.490.391.98.97.28.149.454.451.745.852.649.2بغداد

90.585.087.97.95.46.644.852.848.276.581.178.8بابل

86.080.183.17.25.36.356.639.952.560.260.960.5كربالء

87.073.180.57.74.86.250.039.146.268.275.571.8وا�ضط

87.675.581.77.74.35.940.826.635.566.363.965.1�ضالح الدين

79.376.678.07.75.36.458.378.266.653.768.461.0النجف

79.167.473.37.24.96.060.352.957.768.572.170.4القاد�ضية

83.664.874.15.63.44.534.160.041.278.277.477.8املثنى

82.868.375.67.14.05.620.121.220.682.280.181.2ذي قار

81.963.172.26.94.35.633.449.937.079.576.577.9مي�ضان

87.382.485.07.95.86.957.963.260.361.558.359.8الب�ضرة

90.379.885.16.23.95.034.137.635.549.049.249.1اإقليم كرد�ضتان

88.980.384.77.75.36.443.646.244.659.562.360.9العراق

تعاريف
معدل الملام بالقراءة والكتابة لل�ضباب: يعرف باأنه ن�ضبة عدد الفراد بعمر )15-29( �ضنة امللمون 
بعمر )-29 الميون(  زائدًا  والكتابة  بالقراءة  )امللمون  الكلي  الفراد  اىل عدد  والكتابة  بالقراءة 

�ضنة.  )15

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 الأعمدة 1 اىل 2 م�ضح �ضبكة معرفة العراق

IHSES  2012  الأعمدة 3 اىل 4   امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق
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الجدول 18     النشاط اإلقتصادي للشباب

معدل الن�ضاط الأقت�ضادي لل�ضباباملحافظة

 ن�ضبة معدل م�ضاركة ال�ضباب بالقوى 
العاملة اىل معدل امل�ضاركة بالقوى العاملة 

معدل البطالة لل�ضباب )%(ن�ضبة ال�ضباب العاملني )%(الكلي
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

51.612.431.578.7107.683.757.16.832.210.726.613.9دهوك

66.87.338.290.075.090.652.42.928.010.229.312.0نينوى

57.016.938.080.885.583.759.79.235.312.346.619.5ال�ضليمانية

62.111.737.984.793.088.666.314.539.45.68.66.0كركوك

56.014.734.980.884.481.456.410.934.56.733.212.4اربيل

61.510.337.386.681.688.151.73.227.117.752.822.3دياىل

66.618.943.688.692.890.860.63.733.531.225.329.9النبار

64.212.038.487.073.786.051.95.929.312.045.317.1بغداد

64.915.440.988.183.989.463.716.440.513.224.015.2بابل

69.47.839.091.971.990.358.71.131.79.357.914.0كربالء

64.821.044.286.8108.594.554.75.130.413.713.213.6وا�ضط

62.814.439.387.593.991.255.86.731.920.610.718.8�ضالح الدين

68.016.443.789.485.791.665.65.336.511.031.614.6النجف

62.08.135.586.264.584.944.58.826.820.341.522.6القاد�ضية

71.75.938.594.682.694.857.13.829.319.831.820.8املثنى

63.47.235.689.169.488.045.12.924.430.850.532.8ذي قار

69.28.137.891.068.087.553.44.229.026.118.325.2مي�ضان

62.88.237.384.181.785.658.12.530.020.831.221.9الب�ضرة

55.315.035.380.288.082.657.99.234.310.137.615.9اإقليم كرد�ضتان

63.412.038.486.782.287.755.66.231.315.533.318.2العراق

يتبع

تعاريف
على  الكلي  العاملة  بالقوى  امل�ضاركة  معدل  اىل  العاملة  بالقوى  ال�ضباب  م�ضاركة  معدل  ن�ضبة  تعّرف 
 15 اأنه معدل الن�ضاط الأقت�ضادي لل�ضباب مق�ضومًا على معدل الن�ضاط الأقت�ضادي لالفراد بعمر 
�ضنة فاأكرث ، وُيالحظ بع�ص الن�ضب جتاوزت )100( باملائة وذلك لكون معدل الن�ضاط الأقت�ضادي 

لل�ضباب اأعلى من معدل الن�ضاط الأقت�ضادي الكلي .

م�صادر البيانات الرئي�صية
IHSES  2012  العمود 3 امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق

IKN 2011 الأعمدة 4،2،1 م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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الجدول 18     النشاط اإلقتصادي للشباب

املحافظة
ن�ضبة معدل بطالة ال�ضباب اىل معدل 

البطالة الكلي )%(

ن�ضبة متو�ضط الجر ال�ضبوعي للعاملني 
ال�ضباب اىل متو�ضط الجور الأ�ضبوعية 

للعاملني الكلي )%(
 متو�ضط �ضاعات العمل الأ�ضبوعية للعاملني 

 ن�ضبة ال�ضباب العاملني عمالة ناق�ضة )%(ال�ضباب 
اإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكوراإجمايلاناثذكور

140.4161.9154.489.383.288.342.935.741.618.52.115.5دهوك

165.3186.8164.679.580.078.544.136.443.618.64.517.5نينوى

139.4124.4130.182.185.982.846.335.944.930.76.326.5ال�ضليمانية

238.3255.2241.782.184.082.942.625.340.27.74.27.1كركوك

165.2170.0171.091.671.087.452.452.152.315.66.313.9اربيل

148.8160.4148.877.268.076.041.430.240.520.93.018.6دياىل

165.5167.1165.875.577.775.241.723.837.814.01.311.4النبار

190.7181.9176.281.572.380.445.037.744.316.32.214.5بغداد

153.7181.2159.279.785.278.639.326.537.222.13.218.8بابل

152.3169.6146.686.165.684.142.136.441.925.73.424.1كربالء

141.8133.7140.093.691.892.740.229.437.813.41.210.7وا�ضط

152.8144.0152.179.475.679.046.636.144.617.02.914.5�ضالح الدين

153.7135.1140.786.866.785.745.031.743.213.53.511.8النجف

164.6195.7165.779.266.876.345.233.944.323.62.821.5القاد�ضية

138.7197.5143.590.483.390.043.633.042.96.57.06.5املثنى

165.1207.4169.081.459.979.848.741.148.122.20.020.3ذي قار

170.3113.8163.687.9108.190.240.927.739.325.712.524.3مي�ضان

209.8236.6212.873.374.373.241.632.540.833.111.030.9الب�ضرة

144.7135.4142.487.280.185.747.440.746.422.85.219.6اإقليم كرد�ضتان

168.5161.0163.781.876.680.944.133.442.819.43.717.2العراق

يتبع

تعّرف ن�ضبة معدل بطالة ال�ضباب اىل معدل البطالة الكلي على اأنه معدل البطالة لل�ضباب مق�ضومًا 
على معدل البطالة لالفراد بعمر 15 �ضنة فاأكرث، وُيالحظ بع�ص الن�ضب جتاوزت )100( باملائة 

وذلك لكون معدل البطالة لل�ضباب اأعلى من معدل البطالة الكلي .
لل�ضباب  الأ�ضبوعي  الأجر  متو�ضط  اأنه  على  ال�ضباب  للعاملني  الأ�ضبوعي  الأجر  متو�ضط  ن�ضبة  تعّرف 

مق�ضومًا على متو�ضط الأجور الأ�ضبوعية للعاملني الكلي،

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 الأعمدة 1 اىل 4 م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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الجدول 18     النشاط اإلقتصادي للشباب

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب العاملني عمالة ناق�ضة ح�ضب مكان العمل  مكان العمل
الإجمايلريفح�ضراإناثذكور

15.019.516.911.815.1م�ضنع، مكتب، موؤ�ض�ضة، معمل

28.37.328.227.227.9موقع / ور�ضة بناء

5.98.07.33.35.9ك�ضك ثابت

41.320.743.036.740.8اأماكن خمتلفة )ال�ضارع.. متحرك(

6.517.50.817.96.7مزرعة / اأر�ص زراعية

0.723.11.21.11.2منزل الأ�ضرة

1.20.61.50.51.2مبنى مال�ضق ملنزل الأ�ضرة

0.31.30.30.40.3منزل اآخر)منزل الزبون اأو �ضاحب العمل(

0.92.00.81.00.9اأخرى

100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

تابع

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 العمود 1 م�ضح �ضبكة معرفة العراق
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الجدول 19     األحوال المعيشية للشباب

ن�ضبة ال�ضباب املحرومني من الأمن الغذائي )%(املحافظة

ن�ضبة اأرباب الأ�ضر 
ال�ضباب الذين يعانون 
معدل الأعالةمن فقر الدخل )%(

ن�ضبة الأ�ضر التي 
تعاين من الأكتظاظ 

ن�ضبة ال�ضباب الرا�ضني عن حياتهم ككل )%()%(
ح�ضراإناثذكورح�ضراإناثذكور

24.124.724.41.74.615.288.691.189.8دهوك

18.919.819.326.34.421.667.372.870.2نينوى

9.710.29.90.03.68.788.790.089.3ال�ضليمانية

15.716.015.92.63.84.881.979.980.9كركوك

11.010.410.73.03.915.380.483.281.8اربيل

16.716.416.518.74.010.987.087.687.3دياىل

11.111.611.313.63.811.073.670.572.1النبار

15.414.314.87.13.713.669.970.370.1بغداد

13.514.814.110.64.018.382.587.985.2بابل

12.011.511.728.84.117.175.979.577.8كربالء

24.423.924.232.03.814.681.682.682.1وا�ضط

12.912.712.814.54.218.077.578.678.1�ضالح الدين

18.118.018.07.23.720.286.288.387.3النجف

18.519.318.935.94.322.970.269.870.0القاد�ضية

12.513.312.940.14.522.379.577.978.6املثنى

21.421.221.328.54.720.871.569.870.6ذي قار

14.615.815.235.74.431.578.779.679.2مي�ضان

27.626.927.314.54.117.870.874.472.7الب�ضرة

13.814.013.91.03.912.285.887.986.8اإقليم كرد�ضتان

16.816.716.713.64.016.678.679.679.1العراق

تعاريف
معدل الأعالة: عدد ال�ضكان مق�ضوم على عدد الن�ضيطني اإقت�ضاديًا بعمر 15 �ضنة فاأكرث

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 الأعمدة 1، 3، 4 م�ضح �ضبكة معرفة العراق

IHSES 2012  العمود 2، 5  امل�ضح الجتماعي والقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق
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الجدول 20     المشاركة السياسية للشباب

املحافظة
ن�ضبة ال�ضباب بعمر )29-15(  املتطوعني بالعمل 

املجتمعي )%(

ن�ضبة ال�ضباب بعمر )29-18( امل�ضاركني بالعمل 
ال�ضيا�ضي من خالل ) التوقيع على عري�ضة، امل�ضاركة 

باملظاهرات ،...( )%(
ن�ضبة ال�ضباب بعمر )29-15( الذين ل يعرفون ماهو 

الهدف الرئي�ص حلياتهم )%(
ح�ضراإناثذكورح�ضراإناثذكورح�ضراإناثذكور

4.72.23.321.612.116.21.211.56.5دهوك

4.05.34.719.97.413.23.215.48.4نينوى

11.611.511.532.226.529.32.37.95.6ال�ضليمانية

5.47.56.531.017.824.30.92.51.7كركوك

4.44.94.725.516.320.52.66.65.0اربيل

10.410.710.513.215.114.32.84.23.4دياىل

1.20.91.017.810.914.34.614.48.0النبار

7.38.27.826.619.322.61.64.53.0بغداد

8.313.611.115.98.612.02.59.65.5بابل

6.114.210.425.215.720.11.69.24.9كربالء

3.78.96.624.726.325.65.611.98.3وا�ضط

4.24.14.110.58.49.43.39.46.1�ضالح الدين

2.30.01.110.98.39.63.27.65.4النجف

22.420.621.529.818.123.81.66.13.8القاد�ضية

4.04.04.012.810.611.72.812.27.3املثنى

12.78.210.323.75.113.81.07.43.9ذي قار

2.42.02.213.18.610.75.623.414.0مي�ضان

2.82.42.69.36.07.81.18.44.5الب�ضرة

7.46.97.127.219.322.92.18.45.6اإقليم كرد�ضتان

6.56.96.721.114.617.72.48.45.3املجموع

م�صادر البيانات الرئي�صية
IKN 2011 الأعمدة 1، 2 م�ضح �ضبكة معرفة العراق
NYS 2009  العمود 3 امل�ضح الوطني للفتوة وال�ضباب
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الجدول 21     األستدامة البيئية للشباب 

ن�ضبة ال�ضباب الذين يعتربون احلفاظ على البيئة من واجباتهم كمواطنني )%(املحافظة
ح�ضراإناثذكور

27.629.028.4دهوك

5.05.05.0نينوى

33.226.929.3ال�ضليمانية

15.418.617.1كركوك

18.519.619.2اربيل

21.318.920.4دياىل

10.89.010.1النبار

14.38.211.4بغداد

14.015.414.5بابل

13.312.112.8كربالء

7.912.710.0وا�ضط

9.511.010.2�ضالح الدين

28.732.730.7النجف

23.128.125.6القاد�ضية

15.916.416.2املثنى

17.812.515.4ذي قار

16.316.016.1مي�ضان

12.316.514.2الب�ضرة

26.624.925.5اإقليم كرد�ضتان

15.315.415.3العراق

م�صادر البيانات الرئي�صية
NYS 2009  العمود 1 امل�ضح الوطني للفتوة وال�ضباب



العراق تقرير التنمية البشرية 1422014 

الجدول 1     التعليم 

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب حالتهم التعليمية )%(

املجموعاأكمل التعليممنقطع عن التعليمم�ضتمر يف التعليمم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

34.430.132.252.159.355.713.510.612.1100.0100.0100.0دهوك 

29.313.221.363.985.274.56.81.64.2100.0100.0100.0نينوى

44.538.441.545.446.746.110.114.912.5100.0100.0100.0ال�ضليمانية

41.527.835.549.663.955.88.98.48.7100.0100.0100.0كركوك

42.240.041.237.737.037.420.123.121.5100.0100.0100.0اربيل

38.819.531.249.769.457.411.511.211.4100.0100.0100.0دياىل

37.326.332.248.870.058.613.93.79.2100.0100.0100.0الأنبار

29.333.231.063.456.960.67.39.98.4100.0100.0100.0بغداد

27.029.428.263.464.363.99.66.38.0100.0100.0100.0بابل

36.424.832.357.973.963.65.71.34.2100.0100.0100.0كربالء

37.420.529.754.278.064.98.41.55.3100.0100.0100.0وا�ضط

43.225.535.846.869.856.410.04.77.8100.0100.0100.0�ضالح الدين

19.618.419.176.576.376.43.95.34.5100.0100.0100.0النجف

42.233.637.555.459.957.92.46.54.6100.0100.0100.0القاد�ضية

40.818.734.653.781.361.55.50.04.0100.0100.0100.0املثنى

34.323.529.651.667.258.414.09.312.0100.0100.0100.0ذي قار

25.022.424.157.570.261.917.67.414.1100.0100.0100.0مي�ضان

30.122.927.061.772.766.58.24.46.5100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
34.832.633.854.657.355.810.610.110.4100.0100.0100.0ح�ضر

31.414.223.562.083.471.86.62.44.7100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1561.648.655.438.051.044.20.40.40.4100.0100.0100.0

24-2025.619.423.065.070.267.29.410.39.8100.0100.0100.0

29  -  256.32.44.671.180.975.422.616.720.0100.0100.0100.0

41.336.839.144.216.645.414.546.615.5100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

33.927.130.956.665.060.49.57.88.8100.0100.0100.0العراق

ملحق 2

جداول إستطالع رأي أوضاع وتطلعات الشباب 2012
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الجدول 2     التعليم 

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب اآخر �ضهادة ح�ضلوا عليها )%(

اإبتدائيةيقراأ ويكتبيقراأ فقطاأميم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

8.424.516.51.53.22.312.210.311.328.318.123.2دهوك 

16.331.223.72.54.63.617.530.323.934.422.328.3نينوى

4.76.15.42.13.52.816.213.314.727.123.125.1ال�ضليمانية

10.212.611.20.49.94.613.815.714.637.424.131.6كركوك

2.18.75.22.32.02.19.610.810.217.411.514.6اربيل

9.411.410.20.93.62.010.113.611.533.832.433.2دياىل

9.625.216.93.12.93.017.117.917.525.423.424.5الأنبار

8.211.59.61.50.51.017.016.916.927.622.025.1بغداد

4.411.17.71.91.11.523.820.822.329.234.031.6بابل

2.919.38.70.71.30.930.628.930.031.623.128.6كربالء

12.630.820.83.57.55.324.622.923.825.614.220.5وا�ضط

3.614.48.11.81.71.711.211.911.536.047.440.7�ضالح الدين

25.531.628.12.02.62.217.626.321.333.323.729.2النجف

21.326.624.21.62.01.88.319.514.428.08.317.3القاد�ضية

13.826.417.40.82.01.120.543.527.025.413.021.9املثنى

5.311.27.91.40.61.112.019.515.323.631.126.8ذي قار

9.322.613.92.13.82.714.711.713.626.324.025.5مي�ضان

13.416.714.91.20.60.919.623.521.325.126.525.7الب�ضرة

البيئة 
8.412.410.21.72.42.015.916.316.027.723.325.8ح�ضر

12.429.320.21.73.02.318.526.522.230.724.327.7ريف

الفئة العمرية
19  -  157.914.711.11.32.31.814.318.916.533.223.828.7

24-2010.717.813.72.52.02.317.218.517.725.422.624.2

29  -  2510.221.315.01.13.62.219.120.919.926.324.525.5

4.611.68.02.02.92.412.911.712.323.917.921.0اإقليم كرد�ضتان

9.517.413.01.72.52.116.619.317.828.523.626.3العراق

يتبع
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الجدول 2     التعليم 

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب اآخر �ضهادة ح�ضلوا عليها )%(

املجموعدبلوم )معهد( فاأعلىاإعداديةمتو�ضطةم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظةاملحافظة

29.924.527.28.49.38.811.410.110.7100.0100.0100.0دهوك 

15.19.112.18.40.84.65.91.63.8100.0100.0100.0نينوى

28.427.427.910.511.110.811.115.513.2100.0100.0100.0ال�ضليمانية

18.323.020.411.06.38.98.98.48.7100.0100.0100.0كركوك

25.617.221.620.023.921.823.026.024.4100.0100.0100.0اربيل

24.125.524.710.12.27.011.511.211.4100.0100.0100.0دياىل

17.919.218.516.28.512.610.72.97.1100.0100.0100.0الأنبار

26.525.626.111.313.312.28.010.49.1100.0100.0100.0بغداد

19.115.817.512.16.19.29.411.110.2100.0100.0100.0بابل

20.618.319.87.95.26.95.73.95.1100.0100.0100.0كربالء

22.316.619.71.75.03.29.73.06.7100.0100.0100.0وا�ضط

28.99.821.07.69.38.310.95.58.7100.0100.0100.0�ضالح الدين

13.75.310.13.95.34.53.95.34.5100.0100.0100.0النجف

30.127.828.97.59.38.53.26.55.0100.0100.0100.0القاد�ضية

25.913.022.38.02.06.35.50.04.0100.0100.0100.0املثنى

29.821.126.013.89.912.114.26.710.9100.0100.0100.0ذي قار

23.718.722.07.513.49.516.45.812.7100.0100.0100.0مي�ضان

24.322.723.67.95.77.08.44.46.6100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
24.724.124.411.110.811.010.610.710.7100.0100.0100.0ح�ضر

21.510.216.37.94.26.27.22.75.1100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1536.032.734.46.96.96.90.40.70.5100.0100.0100.0

24-2019.013.016.515.814.215.19.311.910.4100.0100.0100.0

29  -  2513.18.711.27.04.96.023.216.220.1100.0100.0100.0

27.723.225.513.415.014.215.417.716.5100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

23.820.022.110.28.89.69.78.39.1100.0100.0100.0العراق

تابع
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الجدول 3     التعليم 

التوزيع الن�ضبي لوجهات نظر ال�ضباب جتاه العوامل التي جتعل التعليم اأف�ضل )%( ) الأهمية الأوىل (

التعليم يالئم اإحتياجات البلدتوفر التكنولوجيا يف املدار�ص )احلوا�ضيب،..(قدرات ومهارات املدر�ضنيم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

58.449.253.85.08.26.60.60.00.3دهوك 

59.251.555.410.913.312.12.12.12.1نينوى

74.974.474.74.98.96.93.84.54.1ال�ضليمانية

37.038.237.533.717.826.82.43.12.7كركوك

55.358.556.84.11.52.92.70.91.8اربيل

68.057.063.711.55.19.04.22.93.7دياىل

50.449.750.114.09.812.00.96.03.3الأنبار

45.331.939.513.319.616.11.56.33.6بغداد

34.448.941.521.918.120.05.55.05.2بابل

47.442.745.718.015.317.07.212.79.2كربالء

61.151.756.917.514.416.13.38.25.5وا�ضط

61.658.560.38.29.38.75.43.44.6�ضالح الدين

47.144.746.115.721.118.00.00.00.0النجف

71.471.471.49.14.96.80.01.30.7القاد�ضية

61.660.561.313.38.411.90.86.72.5املثنى

39.434.437.36.15.55.83.74.84.2ذي قار

80.076.378.72.90.52.19.19.99.4مي�ضان

45.246.445.724.826.825.72.42.12.3الب�ضرة

البيئة 
51.947.550.013.614.614.12.63.63.0ح�ضر

55.351.153.412.811.212.13.65.84.6ريف

الفئة العمرية
19  -  1551.548.750.212.812.412.62.84.33.5

24-2051.545.649.014.515.414.93.14.13.5

29  -  2556.752.254.712.713.212.92.74.43.5

64.062.763.44.66.25.42.62.12.4اإقليم كرد�ضتان

52.948.650.913.413.613.52.94.33.5العراق

يتبع
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الجدول 3     التعليم 

التوزيع الن�ضبي لوجهات نظر ال�ضباب جتاه العوامل التي جتعل التعليم اأف�ضل )%( ) الأهمية الأوىل (

طرق تدري�ص حمفزةم�ضاركة الأ�ضرة يف التعليمالبنية التحتية للمدار�ص )اأثاث،مرافق،قاعات،بناية،..(م�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

9.811.610.74.95.85.32.23.62.9دهوك 

10.013.611.85.94.25.12.25.23.7نينوى

8.42.55.51.34.12.70.60.00.3ال�ضليمانية

8.17.37.82.08.44.82.02.62.3كركوك

1.11.31.24.66.45.45.33.84.6اربيل

3.313.67.30.93.62.01.43.62.3دياىل

10.39.39.87.17.77.45.96.66.2الأنبار

7.36.26.88.810.99.75.59.07.0بغداد

10.610.910.85.63.64.63.80.01.9بابل

9.414.011.01.23.52.04.33.94.2كربالء

4.96.65.73.02.93.01.00.80.9وا�ضط

6.37.66.84.65.14.82.42.52.5�ضالح الدين

15.75.311.27.85.36.73.92.63.4النجف

4.87.66.30.86.94.14.32.93.5القاد�ضية

9.18.08.80.00.00.00.00.00.0املثنى

9.05.57.519.727.923.33.74.84.2ذي قار

2.17.23.81.04.62.23.50.02.3مي�ضان

3.05.64.14.37.05.55.73.14.5الب�ضرة

البيئة 
7.06.96.95.77.46.54.05.34.6ح�ضر

8.19.98.95.78.16.82.91.92.5ريف

الفئة العمرية
19  -  157.37.07.26.27.06.64.94.84.8

24-207.78.58.05.59.77.23.23.13.2

29  -  256.88.07.35.45.95.62.75.03.7

6.14.45.33.35.34.32.72.22.4اإقليم كرد�ضتان

7.37.87.55.77.66.63.74.34.0العراق

يتبع
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الجدول 3     التعليم 

التوزيع الن�ضبي لوجهات نظر ال�ضباب جتاه العوامل التي جتعل التعليم اأف�ضل )%( ) الأهمية الأوىل (

املجموعالنظام / الهيئة التعليمية مبتكرة ومبدعةعدد اأقل من الطالبم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكور

7.912.610.21.40.30.8100.0100.0100.0دهوك 

7.66.36.90.82.11.5100.0100.0100.0نينوى

1.73.32.52.00.61.3100.0100.0100.0ال�ضليمانية

3.313.17.60.00.50.2100.0100.0100.0كركوك

10.214.012.011.810.211.0100.0100.0100.0اربيل

7.011.98.91.40.71.1100.0100.0100.0دياىل

4.22.73.60.90.70.8100.0100.0100.0الأنبار

8.48.18.32.61.92.3100.0100.0100.0بغداد

13.59.711.60.00.00.0100.0100.0100.0بابل

6.74.45.90.00.00.0100.0100.0100.0كربالء

3.83.43.61.40.40.9100.0100.0100.0وا�ضط

6.68.97.61.20.40.9100.0100.0100.0�ضالح الدين

2.00.01.12.02.62.2100.0100.0100.0النجف

5.62.03.70.00.00.0100.0100.0100.0القاد�ضية

8.014.19.70.00.00.0100.0100.0100.0املثنى

2.81.22.110.06.58.5100.0100.0100.0ذي قار

0.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0مي�ضان

4.33.43.90.00.30.1100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
6.67.06.82.22.12.2100.0100.0100.0ح�ضر

5.56.15.82.20.91.6100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  158.08.28.11.71.71.7100.0100.0100.0

24-205.65.25.43.22.02.7100.0100.0100.0

29  -  255.06.35.61.41.71.5100.0100.0100.0

6.29.37.75.43.84.6100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

6.36.76.52.21.82.0100.0100.0100.0العراق

تابع
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الجدول 4     الصحة والسالمة البدنية

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب حالتهم ال�ضحية وال�ضالمة البدنية

املعرفة مبر�ص نق�ص املناعة )الأيدز( )%(اأي من الأ�ضدقاء اأو الأقارب يتعاطى املخدرات )%(اإنخفا�ص اأو زيادة بالوزن )%(م�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكور

33.735.334.50.00.50.376.055.765.8دهوك 

20.614.117.30.80.00.463.334.648.9نينوى

13.921.017.42.50.01.359.140.349.9ال�ضليمانية

22.426.224.02.40.01.438.244.040.7كركوك

12.717.314.80.40.00.237.039.138.0اربيل

11.221.415.20.00.00.068.761.365.8دياىل

20.819.220.14.30.02.365.344.855.8الأنبار

15.016.615.711.79.010.572.865.769.7بغداد

19.020.419.72.93.03.053.047.750.4بابل

17.710.415.20.00.00.058.941.052.6كربالء

29.830.530.10.00.00.036.926.732.3وا�ضط

21.823.022.30.90.90.943.930.238.2�ضالح الدين

33.350.040.40.00.00.047.144.746.1النجف

39.754.247.65.10.02.346.448.647.6القاد�ضية

51.753.252.10.92.41.349.859.652.5املثنى

8.725.416.00.00.60.354.331.644.4ذي قار

31.66.923.10.80.00.642.442.542.4مي�ضان

17.721.419.34.60.02.533.322.928.7الب�ضرة

البيئة 
21.423.022.14.83.04.057.450.354.3ح�ضر

16.921.318.91.40.20.953.033.243.9ريف

الفئة العمرية
19  -  1519.521.020.23.91.52.848.242.445.5

24-2018.322.320.03.83.13.559.648.454.8

29  -  2523.725.124.33.92.13.162.745.955.3

18.123.320.71.10.10.655.143.849.6اإقليم كرد�ضتان

20.122.521.23.82.23.156.245.351.3العراق

يتبع
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الجدول 4     الصحة والسالمة البدنية

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب حالتهم ال�ضحية وال�ضالمة البدنية

ممار�ضة التدخني )%(م�ضتوى التف�ضيل
متو�ضط الوقت امل�ضتغرق للو�ضول اىل امل�ضت�ضفيات العامة اأو 

اأقرب مركز �ضحي ) دقيقة(
اإجمايلاإناث ذكور

46.92.224.412.3دهوك 

22.93.413.113.7نينوى

27.11.014.317.6ال�ضليمانية

7.30.04.110.8كركوك

25.61.714.418.0اربيل

25.50.715.915.6دياىل

28.91.716.212.8الأنبار

30.30.517.322.4بغداد

30.91.116.419.0بابل

13.90.09.017.7كربالء

23.00.012.615.5وا�ضط

21.20.412.618.5�ضالح الدين

23.50.013.514.4النجف

28.32.014.014.0القاد�ضية

29.00.020.718.0املثنى

20.30.011.518.9ذي قار

28.71.619.415.1مي�ضان

27.42.316.311.2الب�ضرة

البيئة 
26.61.215.415.0ح�ضر

24.71.113.921.3ريف

الفئة العمرية
19  -  1511.70.66.416.9

24-2030.71.318.216.8

29  -  2540.02.123.416.8

31.21.516.816.6اإقليم كرد�ضتان

26.11.215.016.8العراق

تابع
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الجدول 5     العمل

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب حالتهم العملية )%(

حمبط ل يجد عمل ل يعمل، متفرغ للدرا�ضة اأو لغريهايعمل ويرغب يف تغيري العمليعملم�ضتوى التف�ضيل

اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة
53.59.431.35.21.43.331.675.653.71.87.04.4دهوك 

39.82.521.218.70.09.322.287.855.16.37.16.7نينوى

45.812.129.310.22.16.227.943.735.63.09.26.0ال�ضليمانية

25.29.418.336.67.824.034.680.654.70.00.00.0كركوك

39.717.429.27.10.44.026.145.235.17.011.29.0اربيل

34.94.623.19.52.26.643.883.759.40.92.21.4دياىل

35.23.020.315.00.48.332.187.857.92.20.01.2الأنبار

34.36.622.219.10.511.027.182.451.21.90.91.5بغداد

52.85.429.713.35.49.421.476.748.40.90.00.4بابل

30.90.020.028.43.519.631.895.254.31.91.31.7كربالء

25.81.314.716.70.89.535.975.753.83.017.89.7وا�ضط

31.73.019.719.01.711.832.984.654.43.04.33.6�ضالح الدين

27.50.015.731.40.018.019.678.944.90.02.61.1النجف

35.22.017.121.86.513.538.273.057.11.612.07.3القاد�ضية

27.26.021.228.90.020.838.494.054.10.00.00.0املثنى

20.93.913.57.01.24.535.066.248.53.96.55.0ذي قار

32.66.523.616.90.011.118.559.332.61.12.11.4مي�ضان

22.02.113.219.80.011.030.393.058.00.00.00.0الب�ضرة

البيئة 
33.66.021.416.71.29.830.075.750.22.14.83.3ح�ضر

35.64.521.320.32.612.127.981.852.62.93.23.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1513.61.47.911.21.16.455.887.670.82.72.72.7

24-2036.74.623.120.62.212.821.175.244.02.54.43.3

29  -  2559.513.739.422.81.513.53.764.230.21.56.83.9

45.413.229.87.91.44.728.152.239.84.29.36.7اإقليم كرد�ضتان

34.25.621.417.71.610.529.477.550.92.34.33.2العراق

يتبع
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الجدول 5     العمل

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب حالتهم العملية )%(

املجموععاطل يبحث عن عمل م�ضتمر بالدرا�ضة ويبحث عن عملم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

1.41.11.26.55.66.0100.0100.0100.0دهوك 

1.40.00.711.52.57.0100.0100.0100.0نينوى

8.56.77.64.726.215.2100.0100.0100.0ال�ضليمانية

0.00.00.03.72.13.0100.0100.0100.0كركوك

11.410.511.08.615.211.7100.0100.0100.0اربيل

3.91.52.97.05.86.5100.0100.0100.0دياىل

5.20.02.810.28.89.5100.0100.0100.0الأنبار

0.81.41.017.08.213.1100.0100.0100.0بغداد

0.02.21.111.610.411.0100.0100.0100.0بابل

2.90.01.94.10.02.6100.0100.0100.0كربالء

3.50.01.915.14.510.3100.0100.0100.0وا�ضط

3.30.92.310.05.68.2100.0100.0100.0�ضالح الدين

0.02.61.121.615.819.1100.0100.0100.0النجف

1.60.00.71.66.54.2100.0100.0100.0القاد�ضية

0.90.00.74.50.03.2100.0100.0100.0املثنى

6.40.03.626.722.324.8100.0100.0100.0ذي قار

2.40.01.628.532.229.8100.0100.0100.0مي�ضان

5.30.33.122.74.714.7100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
2.61.82.215.010.513.0100.0100.0100.0ح�ضر

4.31.22.99.16.88.0100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  155.02.23.711.75.08.5100.0100.0100.0

24-202.81.62.316.212.114.5100.0100.0100.0

29  -  250.70.80.711.813.012.3100.0100.0100.0

7.96.67.26.517.311.8100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

3.11.62.413.49.411.6100.0100.0100.0العراق

تابع
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الجدول 6     العمل

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب القطاع الإقت�ضادي للمن�ضاأة التي يعمل فيها ) اأو يرغب العمل فيها( )%(

املجموعقطاعات اأخرىقطاع خا�صقطاع حكومي / عامم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

52.592.258.745.04.938.82.52.92.6100.0100.0100.0دهوك 

66.75.30.05.1100.0100.0100.0..29.50.028.365.2نينوى

54.160.355.342.937.041.73.02.73.0100.0100.0100.0ال�ضليمانية

19.736.422.780.363.677.30.00.00.0100.0100.0100.0كركوك

58.781.064.434.019.030.27.30.05.4100.0100.0100.0اربيل

27.089.332.673.010.767.40.00.00.0100.0100.0100.0دياىل

40.951.841.556.936.255.82.112.12.7100.0100.0100.0الأنبار

37.253.338.762.146.760.70.70.00.6100.0100.0100.0بغداد

60.766.761.538.025.036.21.38.32.2100.0100.0100.0بابل

44.537.344.355.562.755.70.00.00.0100.0100.0100.0كربالء

43.640.043.556.460.056.50.00.00.0100.0100.0100.0وا�ضط

57.354.857.140.945.241.21.80.01.7100.0100.0100.0�ضالح الدين

40.00.040.060.00.060.00.00.00.0100.0100.0100.0النجف

48.215.943.351.884.156.70.00.00.0100.0100.0100.0القاد�ضية

57.81.40.01.4100.0100.0100.0..42.60.040.956.0املثنى

51.459.852.444.728.242.73.912.04.9100.0100.0100.0ذي قار

62.639.90.037.40.00.00.0100.0100.0100.0..60.1مي�ضان

61.534.20.032.95.80.05.6100.0100.0100.0..60.0الب�ضرة

البيئة 
46.065.648.052.233.850.31.80.61.7100.0100.0100.0ح�ضر

38.840.338.958.654.558.22.65.22.9100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1527.637.628.470.957.569.71.65.01.9100.0100.0100.0

24-2037.052.238.260.946.759.72.11.12.1100.0100.0100.0

29  -  2557.467.458.640.530.939.32.11.72.1100.0100.0100.0

55.174.859.240.623.637.14.21.63.7100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

43.858.245.254.239.852.72.02.02.0100.0100.0100.0العراق
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الجدول 7     العمل

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب كيفية ح�ضولهم على العمل )للذين يعملون حاليًا(  )%(

عامل التاأهيل الفني اأو املهنيعامل اخلربة يف العملعالقات عائلية اأو �ضخ�ضيةعالقات و�ضالت بال�ضيا�ضينيم�ضتوى التف�ضيل

اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة
5.70.04.856.017.650.018.39.817.04.57.85.0دهوك 

1.40.01.358.817.857.118.764.420.65.10.04.9نينوى

11.414.712.140.242.740.726.66.622.62.74.03.0ال�ضليمانية

0.00.00.086.863.682.79.20.07.60.00.00.0كركوك

10.72.48.650.319.042.416.214.315.72.42.42.4اربيل

0.00.00.054.021.451.123.20.021.10.00.00.0دياىل

0.70.00.752.336.251.417.719.917.81.20.01.1الأنبار

3.40.03.160.153.359.513.96.713.27.56.77.4بغداد

1.60.01.338.225.036.519.68.318.10.00.00.0بابل

0.00.00.058.862.758.919.80.019.22.40.02.3كربالء

2.90.02.832.30.031.029.020.028.64.60.04.4وا�ضط

5.30.05.028.045.229.132.118.031.27.20.06.7�ضالح الدين

3.30.03.356.70.056.720.00.020.010.00.010.0النجف

0.00.00.053.268.255.526.615.925.02.80.02.4القاد�ضية

27.07.50.07.2..1.60.01.660.70.058.223.9املثنى

1.79.72.852.09.745.725.70.022.01.70.01.4ذي قار

1.70.01.638.925.038.026.10.024.415.950.018.1مي�ضان

0.50.00.561.20.059.09.00.08.61.90.01.9الب�ضرة

البيئة 
3.43.23.453.535.251.617.310.216.65.64.95.5ح�ضر

2.01.12.055.940.954.422.412.421.42.30.62.1ريف

الفئة العمرية
19  -  151.20.01.169.948.768.014.214.014.22.10.01.9

24-202.15.72.455.044.054.122.77.821.53.41.93.3

29  -  254.61.64.246.829.444.617.111.816.46.85.76.7

9.77.09.147.528.443.521.110.418.93.14.03.3اإقليم كرد�ضتان

3.02.62.954.236.852.518.910.918.04.63.74.5العراق

يتبع
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الجدول 7     العمل

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب كيفية ح�ضولهم على العمل )للذين يعملون حاليًا(  )%(

املجموعاأخرىعامل م�ضتوى التعليم / ال�ضهادة م�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

10.747.116.34.817.66.8100.0100.0100.0دهوك 

7.20.06.98.717.89.1100.0100.0100.0نينوى

9.125.412.310.16.69.4100.0100.0100.0ال�ضليمانية

3.936.49.70.00.00.0100.0100.0100.0كركوك

14.757.125.55.74.85.4100.0100.0100.0اربيل

14.478.620.28.40.07.6100.0100.0100.0دياىل

4.931.96.423.212.122.6100.0100.0100.0الأنبار

2.133.35.013.00.011.8100.0100.0100.0بغداد

5.70.04.934.966.739.1100.0100.0100.0بابل

1.20.01.217.837.318.4100.0100.0100.0كربالء

12.90.012.418.480.020.8100.0100.0100.0وا�ضط

4.218.45.123.218.422.9100.0100.0100.0�ضالح الدين

0.00.00.010.00.010.0100.0100.0100.0النجف

1.47.92.415.97.914.7100.0100.0100.0القاد�ضية

4.90.04.71.40.01.4100.0100.0100.0املثنى

11.729.014.27.351.713.8100.0100.0100.0ذي قار

10.325.011.27.10.06.7100.0100.0100.0مي�ضان

10.919.90.019.2100.0100.0100.0..7.4الب�ضرة

البيئة 
6.540.410.013.76.012.9100.0100.0100.0ح�ضر

5.012.05.712.433.014.5100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  150.30.00.312.237.414.4100.0100.0100.0

24-202.624.54.414.216.014.4100.0100.0100.0

29  -  2511.945.516.112.96.112.0100.0100.0100.0

11.342.417.77.37.97.4100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

6.132.18.713.313.913.4100.0100.0100.0العراق

تابع
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الجدول 8     العمل

ن�ضبة ال�ضباب الذين يعتقدون بتوفر معلومات عن فر�ص عمل 
/ يعتقدون بوجود فر�ص عمل /

امل�ضجلون يف مكاتب الت�ضغيل التابعة لوزارة العمل وال�ضوؤون الأجتماعية 
)للذين يبحثون عن عمل اأو تغيري العمل( )%(

امل�ضجلون يف مكاتب الت�ضغيل التابعة لوزارة العمل وال�ضوؤون العتقاد بوجود فر�ص عملتوفر معلومات عن فر�ص العملم�ضتوى التف�ضيل
الجتماعية

اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة
30.921.227.414.67.111.939.114.129.9دهوك 

36.732.236.329.050.030.616.132.217.4نينوى

48.840.544.226.918.222.019.323.121.5ال�ضليمانية

56.652.755.928.347.431.412.121.113.6كركوك

74.081.877.622.716.619.853.665.259.0اربيل

9.423.112.616.430.819.74.70.03.6دياىل

31.19.726.934.014.630.26.70.05.4الأنبار

48.154.949.227.254.931.95.014.76.6بغداد

26.740.432.119.928.723.319.90.012.1بابل

53.62.00.01.9..17.637.318.751.1كربالء

61.28.655.534.839.735.445.60.040.6وا�ضط

34.023.632.651.835.049.512.50.010.8�ضالح الدين

11.157.120.618.557.126.50.00.00.0النجف

37.294.859.146.80.029.043.644.844.0القاد�ضية

69.70.069.758.70.058.725.60.025.6املثنى

27.828.428.039.433.637.617.95.214.0ذي قار

22.912.420.113.38.011.915.31.511.7مي�ضان

31.166.133.650.666.151.816.70.015.5الب�ضرة

البيئة 
38.548.440.832.931.632.613.818.514.9ح�ضر

39.138.238.931.831.031.718.216.717.9ريف

الفئة العمرية
19  -  1536.437.436.626.526.526.59.716.411.0

24-2040.149.842.236.731.935.615.317.615.9

29  -  2539.147.341.232.934.833.420.520.020.4

57.554.956.223.316.720.037.438.437.9اإقليم كرد�ضتان

38.745.840.332.631.432.315.018.115.7العراق
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الجدول 9     العالقة مع اآلباء

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب اآرائهم بال�ضخ�ص الذي يتخذ القرارات املهمة يف الأ�ضرة )%(

الأب والأمالأم فقطالأب فقطم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

45.131.238.12.42.92.712.213.713.0دهوك 

43.136.439.83.67.75.718.116.817.5نينوى

34.233.834.09.24.77.012.013.512.8ال�ضليمانية

63.444.555.14.11.63.04.912.68.2كركوك

43.135.439.59.37.68.514.314.514.4اربيل

48.525.539.510.37.59.25.17.36.0دياىل

26.525.426.04.01.12.721.929.125.2الأنبار

50.946.549.07.78.07.811.013.712.2بغداد

27.520.424.111.55.98.84.314.79.4بابل

57.547.153.80.03.51.26.515.79.7كربالء

59.146.753.54.77.45.95.18.16.5وا�ضط

38.432.936.16.27.86.820.523.721.9�ضالح الدين

39.231.636.07.821.113.519.621.120.2النجف

41.643.342.52.42.72.620.013.916.7القاد�ضية

47.355.949.710.60.07.617.38.714.9املثنى

49.040.545.32.59.85.712.619.415.6ذي قار

48.048.448.12.94.93.69.16.38.1مي�ضان

29.127.128.26.90.34.025.829.627.5الب�ضرة

البيئة 
39.633.837.06.45.96.215.217.716.3ح�ضر

56.445.751.55.96.66.28.813.110.8ريف

الفئة العمرية
19  -  1550.045.347.84.65.14.916.521.718.9

24-2044.536.241.06.76.36.511.914.613.0

29  -  2536.125.731.58.07.67.811.19.810.6

40.033.736.97.75.26.512.913.913.4اإقليم كرد�ضتان

44.337.341.26.36.16.213.416.314.7العراق

يتبع
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الجدول 9     العالقة مع اآلباء

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب اآرائهم بال�ضخ�ص الذي يتخذ القرارات املهمة يف الأ�ضرة )%(

املجموعاأقارب اآخرون اأو غري مبني�ضراكة اأفراد الأ�ضرةم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

40.248.144.20.04.02.0100.0100.0100.0دهوك 

35.234.935.00.04.22.1100.0100.0100.0نينوى

44.646.645.60.01.40.7100.0100.0100.0ال�ضليمانية

27.641.433.60.00.00.0100.0100.0100.0كركوك

32.542.437.20.80.00.4100.0100.0100.0اربيل

35.754.342.90.55.42.4100.0100.0100.0دياىل

46.240.443.51.44.02.6100.0100.0100.0الأنبار

29.626.528.30.75.32.7100.0100.0100.0بغداد

53.749.851.83.19.16.0100.0100.0100.0بابل

33.926.631.32.27.03.9100.0100.0100.0كربالء

30.837.033.60.30.80.6100.0100.0100.0وا�ضط

34.335.234.70.60.40.5100.0100.0100.0�ضالح الدين

33.323.729.20.02.61.1100.0100.0100.0النجف

33.631.732.52.48.55.7100.0100.0100.0القاد�ضية

23.835.527.10.90.00.7100.0100.0100.0املثنى

35.429.132.70.51.20.8100.0100.0100.0ذي قار

38.339.538.71.70.91.4100.0100.0100.0مي�ضان

38.241.739.70.01.30.6100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
38.039.238.50.83.52.0100.0100.0100.0ح�ضر

28.430.629.40.53.92.1100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1528.226.427.40.71.51.1100.0100.0100.0

24-2036.140.237.81.02.71.7100.0100.0100.0

29  -  2544.348.746.20.58.23.9100.0100.0100.0

39.245.642.30.31.60.9100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

35.336.735.90.73.62.0100.0100.0100.0العراق

تابع
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الجدول 10     العالقة مع اآلباء

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب مدى اإعتمادهم ماليًا على الأ�ضرة )%(

املجموعغري مبنيغري معتمداإعتماد جزئياإعتماد تامم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

41.468.855.229.619.424.529.011.920.40.00.00.0100.0100.0100.0دهوك 

41.897.069.523.62.513.034.60.517.50.00.00.0100.0100.0100.0نينوى

52.778.465.321.39.815.726.011.819.10.00.00.0100.0100.0100.0ال�ضليمانية

40.286.460.443.911.029.515.92.610.10.00.00.0100.0100.0100.0كركوك

56.981.768.616.97.712.526.210.618.80.00.00.0100.0100.0100.0اربيل

51.082.763.425.210.519.523.86.817.20.00.00.0100.0100.0100.0دياىل

44.494.367.428.00.815.527.64.817.10.00.00.0100.0100.0100.0الأنبار

45.586.063.021.59.216.232.94.320.60.00.50.2100.0100.0100.0بغداد

29.297.162.427.21.114.443.60.922.80.00.90.4100.0100.0100.0بابل

34.589.554.136.11.323.729.49.222.20.00.00.0100.0100.0100.0كربالء

56.586.570.026.611.219.617.02.410.40.00.00.0100.0100.0100.0وا�ضط

53.877.663.726.813.521.319.48.915.00.00.00.0100.0100.0100.0�ضالح الدين

37.397.462.925.52.615.737.30.021.30.00.00.0100.0100.0100.0النجف

43.886.867.217.67.612.238.65.620.70.00.00.0100.0100.0100.0القاد�ضية

46.2100.061.49.90.07.143.00.030.90.90.00.7100.0100.0100.0املثنى

65.989.476.121.98.115.912.32.48.00.00.00.0100.0100.0100.0ذي قار

40.180.954.122.313.319.237.75.826.70.00.00.0100.0100.0100.0مي�ضان

56.096.473.818.51.611.025.52.115.20.00.00.0100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
47.687.765.321.47.015.031.05.219.60.00.10.1100.0100.0100.0ح�ضر

45.488.665.230.47.619.924.33.514.80.00.20.1100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1572.194.682.719.83.212.07.92.05.10.10.20.2100.0100.0100.0

24-2041.289.161.428.56.819.330.44.219.30.00.00.0100.0100.0100.0

29  -  2519.675.844.223.214.219.357.19.736.40.00.20.1100.0100.0100.0

51.577.164.021.711.516.726.811.419.30.00.00.0100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

47.088.065.323.97.216.429.14.718.20.00.20.1100.0100.0100.0العراق
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الجدول 11     خيارات الشباب

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب اأختيارهم للجامعة اأو الفرع الذي يرغبون فيه اأو حرية الأختيار يف الزواج )%(

ميار�ص هواية معينةحرية الأختيار يف الزواجحرية اإختيار اجلامعة / الفرع الذي ترغب فيهم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

90.972.181.490.990.990.944.818.431.5دهوك 

87.596.458.077.071.416.344.2..84.8نينوى

63.942.952.094.985.089.976.072.674.3ال�ضليمانية

76.885.967.678.072.040.958.4..64.4كركوك

47.837.742.481.368.575.076.365.371.1اربيل

90.682.788.393.068.083.432.518.727.1دياىل

82.693.386.793.667.581.064.721.944.9الأنبار

59.565.862.597.087.793.041.315.630.1بغداد

87.287.287.295.591.793.862.150.656.4بابل

82.769.178.294.756.881.265.541.156.9كربالء

72.976.274.487.874.881.955.538.047.6وا�ضط

69.179.472.987.675.882.868.045.858.7�ضالح الدين

75.025.050.092.792.092.472.547.461.8النجف

97.383.447.863.988.565.175.8..91.1القاد�ضية

59.00.059.092.076.987.972.260.168.8املثنى

87.384.286.393.669.883.859.130.646.7ذي قار

82.390.878.986.856.212.741.2..79.0مي�ضان

64.562.063.696.082.090.249.743.747.0الب�ضرة

البيئة 
70.966.368.893.175.985.759.738.450.3ح�ضر

71.173.971.993.775.185.455.225.641.6ريف

الفئة العمرية
19  -  1867.378.673.790.773.082.467.336.652.8

24-2068.666.867.892.375.885.357.734.748.0

29  -  2574.562.870.096.077.287.846.931.340.1

61.345.552.890.082.786.468.756.462.7اإقليم كرد�ضتان

71.067.169.393.375.785.658.434.647.8العراق
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الجدول 12     األمن والمواطنة

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب ممار�ضتهم لهوايات معينة يف وقت الفراغ وح�ضب اإعتقادهم بفاعلية الأمن واملواطنة )%(

ال�ضعور بالأمان الأجتماعيالأمان بالبيئة املحيطة بامل�ضكنالعتقاد بفاعلية دور ال�ضباب يف حت�ضني الأمن العامم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

91.288.890.090.585.988.294.493.694.0دهوك 

93.893.793.788.687.888.293.488.591.0نينوى

82.984.583.780.082.981.588.887.087.9ال�ضليمانية

71.986.978.593.998.495.995.995.395.7كركوك

95.193.294.294.794.594.692.491.091.8اربيل

95.695.695.669.061.566.075.065.171.2دياىل

85.179.882.784.087.085.477.279.278.1الأنبار

88.389.688.980.181.580.757.945.752.6بغداد

91.889.490.699.098.098.569.467.768.6بابل

97.893.496.393.794.293.992.587.690.8كربالء

89.586.688.285.486.485.989.690.790.1وا�ضط

92.587.790.583.581.582.677.675.976.9�ضالح الدين

94.178.987.696.192.194.484.373.779.8النجف

98.498.098.295.798.797.345.736.740.8القاد�ضية

95.894.095.296.698.097.098.494.097.2املثنى

94.093.593.894.994.594.793.482.488.6ذي قار

86.886.886.872.576.573.880.780.280.5مي�ضان

90.193.891.792.390.591.586.185.685.9الب�ضرة

البيئة 
89.189.689.388.088.688.379.472.376.3ح�ضر

93.191.192.283.784.484.078.977.178.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1589.389.689.487.585.586.580.772.176.7

24-2090.490.090.286.689.187.678.974.377.0

29  -  2591.590.891.286.288.087.077.675.576.7

89.288.588.987.887.687.791.490.090.7اإقليم كرد�ضتان

90.290.090.186.887.387.079.373.776.8العراق
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الجدول 13     المشاركة المجتمعية والسياسية

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب م�ضاركتهم املجتمعية وال�ضيا�ضية )%(

امل�ضاركة يف التظاهرات اأو الأعت�ضاماتمتابعة الأخبار والأحداث ال�ضيا�ضيةالأنتماء اىل حزب اأو جتمع اأو تيارامل�ضاركة يف النتخابات العامة الأخريةم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

83.577.180.470.348.259.671.459.265.57.98.48.1دهوك 

71.545.058.18.20.04.149.133.441.26.70.03.3نينوى

75.674.975.335.917.326.741.224.432.820.08.514.4ال�ضليمانية

46.252.048.720.35.413.953.349.351.66.60.03.8كركوك

75.880.177.826.49.418.549.729.640.45.87.76.7اربيل

76.671.574.66.88.07.371.259.066.51.20.00.7دياىل

73.649.462.00.50.00.343.923.934.48.70.04.6الأنبار

76.460.069.45.22.54.050.137.844.87.90.64.8بغداد

72.661.067.35.61.43.756.330.144.47.00.03.8بابل

59.249.355.71.90.01.244.121.236.02.30.01.5كربالء

70.256.263.92.90.01.647.925.337.57.30.03.9وا�ضط

80.874.678.32.11.92.154.527.843.85.12.54.1�ضالح الدين

78.072.075.824.48.018.248.848.048.52.40.01.5النجف

74.042.056.53.10.91.958.457.157.75.50.02.5القاد�ضية

77.467.574.75.80.04.244.18.434.09.30.06.7املثنى

76.669.173.63.48.65.536.233.835.21.30.00.8ذي قار

82.366.176.93.52.03.054.221.543.310.30.06.9مي�ضان

56.050.553.73.20.42.135.031.733.76.90.44.2الب�ضرة

البيئة 
70.359.065.412.05.99.448.634.742.66.91.74.6ح�ضر

77.962.971.35.53.24.552.237.845.96.70.54.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1822.621.121.98.82.45.934.730.832.97.40.94.4

24-2081.664.974.58.85.77.548.933.742.55.31.73.8

29  -  2587.978.383.712.86.19.959.141.151.28.71.25.4

77.677.277.441.723.332.952.835.844.610.48.29.3اإقليم كرد�ضتان

72.460.167.110.25.18.049.635.643.56.81.44.4العراق

يتبع
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الجدول 13     المشاركة المجتمعية والسياسية

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب م�ضاركتهم املجتمعية وال�ضيا�ضية )%(

امل�ضاركة يف اأعمال تطوعيةامل�ضاركة يف اأن�ضطة اإعالميةالأنتماء اىل منظمة جمتمع مدينم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

2.00.71.44.72.13.415.914.315.1دهوك 

2.10.01.00.00.00.045.216.030.5نينوى

2.62.82.76.31.54.018.29.313.9ال�ضليمانية

0.02.71.20.50.00.30.52.71.4كركوك

9.46.78.21.41.11.310.012.111.0اربيل

0.00.00.03.00.01.84.80.02.9دياىل

0.00.00.02.50.01.323.811.918.1الأنبار

0.90.00.50.50.00.37.33.85.8بغداد

1.21.41.32.21.41.964.442.654.4بابل

0.00.00.01.10.00.723.02.015.6كربالء

4.30.62.66.20.03.411.62.97.6وا�ضط

3.80.02.33.80.02.322.26.315.8�ضالح الدين

9.88.09.14.90.03.087.852.074.2النجف

0.00.00.01.00.00.52.10.00.9القاد�ضية

1.20.00.84.70.03.334.632.934.2املثنى

0.00.00.00.60.90.821.19.816.5ذي قار

0.00.00.03.00.02.011.00.07.3مي�ضان

0.50.00.36.71.84.719.16.614.0الب�ضرة

البيئة 
2.11.21.72.80.71.919.79.215.1ح�ضر

1.00.50.81.70.11.025.414.920.8ريف

الفئة العمرية
19  -  180.70.60.71.30.50.916.08.512.5

24-201.50.41.02.50.41.623.310.317.8

29  -  252.82.02.53.00.62.021.613.017.8

4.93.64.34.21.52.914.711.513.2اإقليم كرد�ضتان

1.81.01.42.50.51.621.310.816.7العراق

 تابع
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الجدول 14     تكنولوجيا المعلومات

ن�ضبة ال�ضباب ح�ضب اإ�ضتخدامهم لتكنولوجيا املعلومات )%(

امتالك هاتف نّقالم�ضتوى التف�ضيل
متو�ضط الأنفاق ال�ضهري على 

ا�ضتخدام الأنرتنتامتالك جهاز حا�ضوبكارتات �ضحن املوبايل )بالدينار(
التوا�ضل عرب �ضبكات التوا�ضل 
الإجتماعي )في�ضبوك،تويرت،..(

اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة
94.960.877.721482122301784349.741.445.544.123.233.688.463.779.8دهوك 

87.523.755.51638285761471438.111.124.627.84.916.321.54.112.8نينوى

95.766.181.215787109831387645.331.538.635.819.327.886.566.379.7ال�ضليمانية

93.144.571.913996138831396543.121.033.433.38.422.425.64.316.4كركوك

92.072.682.922362139811890055.443.449.749.836.543.590.883.988.1اربيل

93.152.077.116619120721542116.08.012.916.05.812.011.75.19.1دياىل

87.029.660.418350119401689333.118.726.415.43.19.711.41.86.9الأنبار

90.060.377.020261142541821137.828.433.728.314.222.123.49.017.1بغداد

95.248.972.623150126851970840.926.033.625.010.818.019.73.912.0بابل

88.537.470.413818116851341626.615.722.715.13.911.112.22.68.8كربالء

82.635.361.31629588421435720.88.415.210.33.07.03.73.13.4وا�ضط

86.133.564.219335134881806626.922.124.919.08.914.813.94.29.9�ضالح الدين

86.344.768.520443122061814825.55.316.924.52.614.917.60.010.1النجف

85.157.269.912217141121306123.27.114.520.61.310.117.40.78.3القاد�ضية

90.525.472.11526090701464414.34.311.56.40.04.65.50.04.0املثنى

87.346.569.689208353875516.75.111.76.73.75.45.63.04.5ذي قار

93.441.675.61399680641287528.06.920.814.92.110.510.60.57.1مي�ضان

88.354.973.61317892461188432.222.628.027.414.421.624.29.517.8الب�ضرة

البيئة 
91.157.876.417732125181599138.226.433.028.614.122.225.911.219.6ح�ضر

86.628.159.716013102291476722.08.115.614.93.49.611.21.56.8ريف

الفئة العمرية
19  -  1578.531.656.313204111261265333.122.328.022.89.816.719.47.513.9

24-2095.557.679.418706124411678236.120.929.727.013.521.324.49.718.3

29  -  2597.966.084.019898125581736930.818.925.624.49.417.821.57.415.5

94.267.080.919450123711660350.038.144.242.826.134.788.874.283.4اإقليم كرد�ضتان

89.849.071.617267121321569833.621.028.024.810.918.621.88.215.9العراق
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الجدول 15     الهجرة

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب و�ضع اإقامتهم احلايل )%(

نازح عن ال�ضكن نازح عن ال�ضكن مرّحل عن ال�ضكنم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

15.717.416.53.63.73.780.377.078.7دهوك 

2.14.13.12.12.02.095.993.994.9نينوى

7.05.26.13.93.73.883.184.583.8ال�ضليمانية

18.38.113.910.22.77.071.689.279.1كركوك

0.51.10.81.40.61.086.888.887.7اربيل

0.62.91.56.56.16.391.788.190.4دياىل

5.33.84.60.50.60.594.295.694.9الأنبار

4.43.94.21.93.22.492.792.392.5بغداد

4.41.23.00.03.81.794.691.493.1بابل

5.32.04.11.90.01.290.695.992.5كربالء

3.11.22.30.00.00.094.595.995.1وا�ضط

1.33.22.14.24.54.394.592.393.6�ضالح الدين

2.44.03.00.04.01.597.692.095.5النجف

0.07.44.10.03.72.0100.088.993.9القاد�ضية

0.00.00.00.02.90.8100.097.199.2املثنى

0.00.00.00.00.00.093.698.195.4ذي قار

0.02.00.72.04.02.787.080.084.7مي�ضان

3.91.42.91.20.81.094.997.896.1الب�ضرة

البيئة 
4.24.64.42.32.82.590.890.190.5ح�ضر

3.92.23.12.02.02.093.694.994.1ريف

الفئة العمرية
19  -  184.53.94.22.23.92.990.889.890.4

24-204.23.74.02.91.22.290.593.191.6

29  -  253.74.23.91.23.52.293.590.392.1

6.76.86.83.02.72.883.784.183.9اإقليم كرد�ضتان

4.13.94.02.22.62.491.691.591.5العراق
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الجدول 16     الهجرة

ن�ضبة ال�ضباب الراغبني بالهجرة )%(

الرغبة بالهجرةم�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

21.114.317.8دهوك 

26.71.013.7نينوى

42.336.839.7ال�ضليمانية

27.419.624.1كركوك

53.829.842.7اربيل

13.812.813.4دياىل

19.09.914.6الأنبار

40.917.130.8بغداد

19.412.016.0بابل

27.99.621.4كربالء

17.24.711.6وا�ضط

15.86.512.1�ضالح الدين

22.012.018.2النجف

11.519.115.7القاد�ضية

12.40.08.9املثنى

22.74.815.5ذي قار

36.316.129.6مي�ضان

22.46.015.7الب�ضرة

البيئة 
30.514.323.5ح�ضر

24.012.318.8ريف

الفئة العمرية
19  -  1828.216.923.0

24-2030.314.723.7

29  -  2526.710.319.6

41.428.935.5اإقليم كرد�ضتان

28.713.722.2العراق
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الجدول 17     الهجرة

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب  ح�ضب �ضبب رغبتهم بالهجرة )%(

عدم وجود فر�ص عملم�ضتوى التف�ضيل
اإحتمال احل�ضول على دخل اأعلى اأو فر�ص 

فقدان الأمن وغري مرتاح من و�ضع البلدالدرا�ضةعمل اأكرث
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

14.915.515.114.111.513.125.617.522.421.133.125.8دهوك 

33.4..32.40.031.20.00.00.09.80.09.530.8نينوى

36.818.928.812.66.19.711.633.821.519.122.320.6ال�ضليمانية

7.40.04.825.90.016.91.844.816.937.017.230.1كركوك

39.035.337.815.56.712.78.522.312.911.19.310.5اربيل

17.422.519.38.715.011.013.00.08.330.422.527.5دياىل

13.114.613.616.55.513.042.523.636.49.647.221.8الأنبار

13.011.912.851.831.847.12.37.53.511.718.713.3بغداد

10.530.617.311.60.07.66.312.38.323.247.031.3بابل

4.00.03.431.10.026.14.064.113.624.435.926.3كربالء

43.760.646.819.813.118.513.80.011.210.80.08.8وا�ضط

32.50.025.65.40.04.210.810.210.732.369.940.3�ضالح الدين

33.366.741.711.10.08.311.10.08.30.033.38.3النجف

36.40.012.10.04.53.018.24.59.036.462.653.9القاد�ضية

8.10.08.118.90.018.963.50.063.50.00.00.0املثنى

44.040.043.55.60.04.911.260.017.25.60.04.9ذي قار

49.934.347.114.316.114.65.512.46.813.80.011.3مي�ضان

24.023.423.927.246.830.28.70.07.34.323.47.3الب�ضرة

البيئة 
20.515.619.225.48.020.89.923.413.516.329.619.8ح�ضر

35.327.733.127.430.928.45.44.05.014.912.714.3ريف

الفئة العمرية
19  -  1823.313.520.016.714.315.914.532.220.517.724.620.1

24-2022.517.521.227.816.024.78.614.710.214.124.116.7

29  -  2526.826.526.728.39.624.05.711.37.018.028.120.3

35.424.431.214.17.011.411.828.218.115.619.317.0اإقليم كرد�ضتان

24.018.722.625.913.922.78.818.411.416.025.218.5العراق

يتبع
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الجدول 17     الهجرة

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب  ح�ضب �ضبب رغبتهم بالهجرة )%(

بناء م�ضتقبل اأف�ضل يف بلد اآخر م�ضتوى التف�ضيل
لالألتحاق بالعائلة اأو من اأجل اإر�ضال 

املجموعالراغبني بالهجرة ومل يبني الأ�ضبابم�ضاعدات لالأهل  
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

16.27.812.98.114.710.70.00.00.0100.0100.0100.0دهوك 

23.10.022.23.80.03.70.00.00.0100.0100.0100.0نينوى

13.210.812.16.66.16.40.02.00.9100.0100.0100.0ال�ضليمانية

27.837.931.30.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0كركوك

22.419.021.33.57.44.80.00.00.0100.0100.0100.0اربيل

13.040.123.017.40.011.00.00.00.0100.0100.0100.0دياىل

18.29.115.30.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0الأنبار

21.226.522.40.00.00.00.03.70.9100.0100.0100.0بغداد

35.80.023.66.310.27.66.30.04.2100.0100.0100.0بابل

36.40.030.60.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0كربالء

12.026.314.60.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0وا�ضط

10.819.912.88.10.06.40.00.00.0100.0100.0100.0�ضالح الدين

0.00.00.044.40.033.30.00.00.0100.0100.0100.0النجف

9.128.422.00.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0القاد�ضية

9.50.09.50.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0املثنى

33.60.029.50.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0ذي قار

16.537.220.30.00.00.00.00.00.0100.0100.0100.0مي�ضان

27.20.022.90.06.31.08.70.07.3100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
22.718.121.54.03.53.91.01.81.3100.0100.0100.0ح�ضر

16.321.817.90.72.81.30.00.00.0100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  1825.09.319.72.72.42.60.03.71.3100.0100.0100.0

24-2020.022.720.75.34.35.01.60.81.4100.0100.0100.0

29  -  2520.922.221.20.22.30.70.00.00.0100.0100.0100.0

17.813.416.15.37.76.20.00.10.1100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

21.219.020.63.23.33.20.81.40.9100.0100.0100.0العراق

تابع
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الجدول 18    تطلعات الشباب المستقبلية

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب تطلعاتهم امل�ضتقبلية )%( ) الأهمية الأوىل (

�ضراء م�ضكنالهجرةالزواجاحل�ضول على فر�ص عمل اإكمال الدرا�ضة م�ضتوى التف�ضيل
اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراملحافظة

42.436.239.312.710.811.75.58.16.82.20.61.420.924.722.9دهوك 

24.316.420.332.61.316.98.39.69.09.73.16.414.422.818.7نينوى

40.140.340.224.215.920.18.54.36.41.71.81.76.812.59.6ال�ضليمانية

50.041.946.524.02.614.66.55.86.20.80.00.510.215.212.4كركوك

36.038.337.121.418.520.04.85.55.15.31.33.412.010.611.3اربيل

37.218.529.933.219.928.011.124.616.35.15.45.25.111.97.8دياىل

38.828.834.225.810.818.818.021.619.70.60.80.77.111.59.2الأنبار

25.325.125.223.65.715.88.614.211.012.52.88.311.118.114.1بغداد

23.832.327.929.95.718.115.79.912.97.70.94.413.023.117.9بابل

35.228.732.923.31.315.526.032.828.40.02.20.812.014.813.0كربالء

49.438.944.727.011.520.04.012.17.76.10.43.57.223.314.5وا�ضط

43.428.937.419.28.914.98.714.811.31.80.41.29.110.29.5�ضالح الدين

15.713.214.651.028.941.613.713.213.50.00.00.013.721.116.9النجف

43.238.340.633.626.129.54.32.73.42.43.63.010.920.316.0القاد�ضية

44.627.139.728.42.321.010.918.112.93.32.33.06.631.113.5املثنى

37.625.332.341.615.430.23.916.59.41.40.00.87.219.512.5ذي قار

40.427.435.941.633.138.79.46.58.41.13.72.03.422.710.0مي�ضان

28.621.625.532.010.222.49.321.814.82.91.32.210.318.914.1الب�ضرة

البيئة 
33.631.332.626.910.819.88.79.18.96.41.84.310.518.113.9ح�ضر

33.320.327.332.110.021.911.622.416.63.32.22.89.718.213.6ريف

الفئة العمرية
19  -  1553.745.149.719.87.914.27.015.511.04.41.32.93.48.25.6

24-2027.122.125.034.911.925.111.413.112.15.92.14.310.821.615.4

29  -  2513.98.211.431.213.023.210.48.99.76.62.64.919.429.823.9

39.238.638.920.515.518.06.45.76.13.11.32.212.015.013.4اإقليم كرد�ضتان

33.528.131.128.310.520.49.513.011.15.51.93.910.318.213.8العراق

يتبع
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الجدول 18    تطلعات الشباب المستقبلية

التوزيع الن�ضبي لل�ضباب ح�ضب تطلعاتهم امل�ضتقبلية )%( ) الأهمية الأوىل (

املجموعل تطلعاتاإزدهار العراقحياة اآمنةتنمية هواياتم�ضتوى التف�ضيل
Governorate اإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناث ذكوراإجمايلاإناثTotal اإجمايلاإناثTotal

1.21.11.25.711.48.61.51.91.71.14.02.5100.0100.0100.0دهوك 

0.04.62.31.719.810.80.92.91.90.012.06.0100.0100.0100.0نينوى

1.19.25.12.14.93.41.52.11.85.83.34.6100.0100.0100.0ال�ضليمانية

0.82.61.66.521.513.00.07.93.40.00.00.0100.0100.0100.0كركوك

4.08.36.13.87.75.61.12.61.83.42.63.0100.0100.0100.0اربيل

0.01.50.65.01.53.60.59.33.90.00.70.3100.0100.0100.0دياىل

0.43.31.72.49.25.50.74.52.51.76.03.7100.0100.0100.0الأنبار

0.40.50.45.112.38.33.72.43.13.317.59.5100.0100.0100.0بغداد

0.01.10.51.910.46.02.74.13.40.011.65.7100.0100.0100.0بابل

0.02.60.90.715.35.91.40.00.91.42.21.7100.0100.0100.0كربالء

0.00.00.03.35.94.51.61.71.61.04.22.5100.0100.0100.0وا�ضط

0.61.71.013.322.417.10.95.12.70.65.12.5100.0100.0100.0�ضالح الدين

0.00.00.00.010.54.52.05.33.40.07.93.4100.0100.0100.0النجف

0.03.61.90.00.00.00.80.00.40.85.43.3100.0100.0100.0القاد�ضية

2.86.73.90.02.30.70.98.02.90.00.00.0100.0100.0100.0املثنى

2.33.93.03.611.47.00.03.91.71.44.22.6100.0100.0100.0ذي قار

1.10.00.71.30.91.20.80.00.60.01.90.7100.0100.0100.0مي�ضان

2.44.43.30.89.14.52.16.23.94.35.14.6100.0100.0100.0الب�ضرة

البيئة 
1.03.52.13.410.96.71.93.62.72.38.65.1100.0100.0100.0ح�ضر

0.51.81.13.811.57.31.13.32.10.76.73.5100.0100.0100.0ريف

الفئة العمرية
19  -  150.91.61.23.67.55.40.93.01.92.18.95.3100.0100.0100.0

24-201.03.32.02.012.16.31.84.42.91.76.63.8100.0100.0100.0

29  -  250.74.82.55.615.710.02.83.12.91.78.54.7100.0100.0100.0

2.26.94.53.67.55.51.42.21.83.83.23.5100.0100.0100.0اإقليم كرد�ضتان

0.93.01.83.511.16.91.73.52.51.98.04.6100.0100.0100.0العراق

تابع
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ملحق 3

دليل المالحظات الفنية

مقدمة

البيانات  توفري  جمال  يف  املنجز  الوطني  اجلهد  اأن 
فعلى  و�ضعوبات.  حمدّدات  رافقته  الإح�ضائية  واملوؤ�ضرات 
الرغم من اإن العراق مل ينفذ تعدادًا عامًا لل�ضكان منذ اآخر 
تعداد ُنفّذ عام 1997، اإل اأنه جنح يف تنفيذ عملية الرتقيم 
 .2009 لل�ضكان لعام  العام  التعداد  واحل�ضر �ضمن م�ضروع 
مما �ضاعد ذلك كثريًا على جتاوز الكثري من م�ضاكل ر�ضد 
التغريات الدميوغرافية والهيكلية الكبرية التي ح�ضلت منذ 
التزم  كما   .1997 عام  تنفيذه  مت  لل�ضكان  عام  تعداد  اآخر 
اجلهاز املركزي لالإح�ضاء بتحقيق درجة عالية من التن�ضيق 
ل�ضمان  كرد�ضتان  اإقليم  يف  الإح�ضاء  دوائر  مع  والتكامل 
يوفره  عما  ف�ضاًل  �ضاملة،  وطنية  موؤ�ضرات  اإىل  الو�ضول 
من معطيات التنمية الب�ضرية يف الإقليم. ولقد وّفق اجلهد 

الإح�ضائي بني منهجيتني نوعيتني يف التحليل؛
الب�ضرية  التنمية  ملوؤ�ضرات  الإح�ضائي  التحليل  اأولهما: 
ال�ضنوية  الح�ضائية  البيانات  على  اإعتمادًا  اأدلتها  وقيا�ص 
الإح�ضاء  اأجهزة  اإعتمدتها  التي  امليدانية احلديثة  وامل�ضوح 

الر�ضمية؛
على  مبنية  جديدة  اإح�ضائية  موؤ�ضرات  بناء  ثانيهما: 
اأو�ضاع  راأي  اإ�ضتطالع  )م�ضح  الراأي  اإ�ضتطالعات  م�ضوح 
وتطلعات ال�ضباب لعام 2012( والذي ُيعد م�ضاهمة نوعية يف 

م�ضرية بناء اأدلة التنمية الب�ضرية ل�ضريحة ال�ضباب. 

الب�ضرية  التنمية  تقرير  ملوؤ�ضرات  كامل  ملف  اإجناز  اإن 
املركزي  اجلهاز  �ضعىاإليه  هدفًا  ظل  ال�ضباب  ل�ضريحة 
نتائج  وفرت  عامني.فقد  على  يزيد  ما  طوال  لالإح�ضاء 
اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب، معلومات اىل جانب 
فر�ضيات  فيها  اأختربنا   )1 )اإطار  الأخرى  امل�ضوح  نتائج 
تخ�ّص منهجية قيا�ص دليل جديد. ونعتقد اإنها جاءت مكملة 
تتناول  التي  البلدان  يف  الب�ضرية  التنمية  لقيا�ص  و�ضرورية 
مو�ضوع ال�ضباب يف تقاريرها. و قد اأ�ضافت اىل حزمة الأدلة 
الأربعة )دليل التنمية الب�ضرية، دليل الفوارق بني اجلن�ضني، 
دليل عدم امل�ضاواة، دليل الفقر متعدد الأبعاد(، دليل تنمية 

ال�ضباب.
املوؤ�ضرات  اإعداد  لكيفية  العر�ص  هذا  يف  يرد  ما  اإن 
 ،2013 واجلداول الإح�ضائية لتقرير التنمية الب�ضرية لعام 
امل�ضوح  عن  املنهجية  التفا�ضيل  اإىل  الرجوع  عن  ُيغني  ل 
طرق  عر�ص  اإىل  بالإ�ضافة  التقرير.  هذا  يف  امل�ضتخدمة 

اإحت�ضاب اأدلة التنمية الب�ضرية.
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المسوح المنفذة؛

إطار )1(
مصادر البيانات المعتمدة في حساب أدلة التنمية البشرية

عنوان امل�ضحالدليل
�ضنة 

التنفيذ

حجم 
العينة 
اجلهات ال�ضاندة)اأ�ضرة(

HDI دليل التنمية الب�ضرية)IKN( 201128875م�ضح �ضبكة معرفة العراق)UNDP( بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

دليل التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة 
)IHDI(

امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات 
)MICS4(201136580

بالتعاون مع وزارة ال�ضحة وبدعم من منظمة الأمم املتحدة للطفولة 
)UNICEF(

امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف 
)IHSES_II( 201225500العراق)WB( بدعم مع البنك الدويل

)GII( دليل الفوارق بني اجلن�ضني

م�ضح خارطة الفقر ووفيات الأمهات 
)IPMM(2013311411

بدعم من �ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان )UNFPA(، البنك الدويل 
)WB(، منظمة الأمم املتحدة للطفولة )UNICEF(، منظمة ال�ضحة 

العاملية )WHO( وبالتعاون مع وزارة ال�ضحة
)IKN( 201128875م�ضح �ضبكة معرفة العراق)UNDP( بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات 
)MICS4(201136580

بالتعاون مع وزارة ال�ضحة وبدعم من منظمة الأمم املتحدة للطفولة 
)UNICEF(

)YDI( دليل تنمية ال�ضباب

اإ�ضتطالع راأي: اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 
)YS(20122478 جهود وطنية

امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف 
)IHSES_II( 201225500العراق)WB( بدعم مع البنك الدويل

)IKN( 201128875م�ضح �ضبكة معرفة العراق)UNDP( بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات 

)MICS4(201136580
بالتعاون مع وزارة ال�ضحة وبدعم من منظمة الأمم املتحدة للطفولة 

)UNICEF(
امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف 

)IHSES_I( 200718144العراق)WB( بدعم مع البنك الدويل

)MPI( دليل الفقر متعدد الأبعاد)IKN( 201128875م�ضح �ضبكة معرفة العراق)UNDP( بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
* �ضملت امل�ضوح املحافظات كافة ب�ضمنها اإقليم كرد�ضتان

IKN-2011 ،مسح شبكة معرفةالعراق
نفذ كل من اجلهاز املركزي لالإح�ضاء وبالتعاون مع هيئة 
كجزء  العراق  معرفة  �ضبكة  م�ضح  كرد�ضتان  اإقليم  اإح�ضاء 
والإقت�ضادية  الإجتماعية  املراقبة  نظام  اإن�ضاء  م�ضروع  من 
املركزي  اجلهاز  بني  ما  بالتعاون  ينفذ  الذي  العراق  يف 
التخطيط  مت  حيث  املتحدة،  الأمم  ومنظمات  لالإح�ضاء 
نظام  م�ضروع  �ضمن  العراق  معرفة  �ضبكة  مل�ضح  جلولتني 
الأوىل  اجلولة  اأجريت  والإقت�ضادية.  الإجتماعية  الظروف 
حول  اإ�ضتمارات  امليدانيون  الباحثون  اإ�ضتكمل   ،2011 عام 
�ضكلت  العراق،  يف  حمافظة   18 يف  عراقية  اأ�ضرة   28،875
البيانات امل�ضجلة يف هذه الإ�ضتمارات املادة العلمية للبحث، 
وعلى  الوطني  ال�ضعيد  على  موؤ�ضرات  خاللها  من  قدمت 
احل�ضرية  البيئتني  من  ولكل  والأق�ضية  املحافظات  م�ضتوى 

والريفية.

المسح العنقودي متعدد المؤشرات، 
MICS4-2011

معلومات  امل�ضح  هذا  �ضنواتيوفر   4 كل  ينفذ  دوري  م�ضح 
عام  الرابعة  اجلولة  ت  نفذ  والن�ضاء،  الأطفال  و�ضع  عن 
اأ�ضرة من قبل  2011 بعينة ع�ضوائية بلغ حجمها )18800( 
كرد�ضتان  اإقليم  اإح�ضاء  وهيئة  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز 

بالتن�ضيق مع وزارة ال�ضحة.
اإىل  للحاجة  اإ�ضتجابة  كبري،  حد  اإىل  امل�ضح  تنفيذ  جاء 
يف  الواردة  والغايات  الأهداف  يف  املحرز  التقدم  ر�ضد 
الإمنائية  الأهداف  اإعالن  احلديثة،  الدولية  الإتفاقيات 
الدول  من  دولة   )191( تبنته  الذي   )MDGs( لالألفية 
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة يف اأيلول عام 2000 وخطة عمل 
عامل مالئم لالأطفال )WFFC( التيتم تبّنيها من قبل 189 
اإجتماع  خالل  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ضاء  الدول  من  دولة 
الأمم املتحدة اخلا�ص بالأطفال �ضهر ماي�ص عام 2002. واإن 
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كال الإلتزامني مبنيان على تعهد املجتمع الدويل عام 1990 
خالل القمة العاملية لالأطفال.

3.1 المسح اإلجتماعي واإلقتصادي 
IHSES II- 2012 لألسرة في العراق

هو م�ضح دوري ينفذ كل 5 �ضنوات. تبّنى العراق تنفيذه لأول 
مرة عام 1971 وُتعد نتائجه من اأهم امل�ضادر املعتمدة يف: 

حتديث قاعدة بيانات قيا�ص وحتليل الفقر ور�ضد تنفيذ 
الإ�ضرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي اأطلقت عام 

.2009
• يف 	 لالأ�ضرة  والإقت�ضادي  الإجتماعي  الو�ضع  تقييم 

العراق ولإعداد املوؤ�ضرات ذات ال�ضلة بالتنمية الب�ضرية.
• موؤ�ضرات 	 واإحتياجات  متطلبات  يف  النق�ص  �ضد 

احل�ضابات القومية.
• واأثر 	 الإ�ضتهالكي  الإنفاق  توفري موؤ�ضرات تف�ضيلية عن 

القرارات  اإتخاذ  يخدم  مبا  عليه  املختلفة  التغيريات 
والإ�ضترياد.  والت�ضدير  والإ�ضتهالك  بالإنتاج  املتعلقة 
بالإ�ضافة اىل توفري موؤ�ضرات عن دخول الأفراد والأ�ضر 

ح�ضب م�ضادرها.
• تركيب اأرقام قيا�ضية جديدة لأ�ضعار امل�ضتهلك.	

ي�ضكل امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق 
2012. املرحلة الثانية من م�ضروع �ضيا�ضات التخفيف  لعام 
من الفقر الذي نفذه اجلهاز املركزي لالإح�ضاء وبالتعاون 
البنك  يدعمه  والذي  كرد�ضتان  اإقليم  اإح�ضاء  هيئة  مع 
امل�ضروع  نفقات  من  جزء  توفري  خالل  من  ماديًا  الدويل 
)خرباء  الفني  الدعم  توفري  يف  امل�ضاهمة  خالل  من  وفنيًا 

ومنهجيات( ويف بناء القدرات الإح�ضائية.
 18 يف  عراقية  اأ�ضرة   25،500 حوايل  امل�ضح  عينة  بلغت 
حمافظة، جتزاأت العينة طبقيًا ح�ضب الأق�ضية )118 ق�ضاء 
لعموم العراق( مع حجم عينة مماثل وخم�ض�ص لكل ق�ضاء 

وبغ�ص النظر 
عن ثقلها ال�ضكاين. فقد مت تقدير حجم العينة لكل ق�ضاء 
عملية  اإطار  باإ�ضتخدام  وذلك  اأ�ضرة(   216( ي�ضاوي  مبا 
الرتقيم واحل�ضر مل�ضروع التعداد العام لل�ضكان لعام 2009. 

4.1 مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات 
IPMM 2013

اإقليم  الإح�ضاءيف  وهيئة  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  نفذ 
من  عدد  من  وبدعم  ال�ضحة  وزارة  مع  بالتعاون  كرد�ضتان 
البنك  لل�ضكان،  املتحدة  الأمم  �ضندوق  الدولية:  املنظمات 
ال�ضحة  ومنظمة  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  الدويل، 
ُنفذ  الأمهات  الفقر ووفيات  وا�ضعًا خلارطة  العاملية، م�ضحًا 

بني �ضهري دي�ضمرب 2012 – �ضباط 2013.
اأ�ضرة، )اأكرث من  العينة: �ضمل امل�ضح )311411(  حجم 
فيها  مبا  العراق  حمافظات  كل  من  خمتارة  فرد(  مليوين 
والرتقيم  احل�ضر  اإطار  على  بالعتماد  كرد�ضتان  اإقليم 
عدد  بلغ   .2009 عام  يف  نفذ  الذي  وامل�ضاكن  لل�ضكان 

الريف  ويف  بامل�ضح يف احل�ضر )179040(  امل�ضمولة  الأ�ضر 
على  دقيقة  موؤ�ضرات  امل�ضح  نتائج  توفر  اأ�ضرة.   )132371(
عددها  البالغ  العراق  يف  الإدارية  الوحدات  اأ�ضغر  م�ضتوى 

)393( ناحية.
و حتديد  موؤ�ضرات دميوغرافية حديثة  توفري  وي�ضتهدف 
وامل�ضاريع  الربامج  تنفيذ  الفقراء يف  واإ�ضتهداف  الفقر  بوؤر 
)وزارة  الفقر  من  التخفيف  ا�ضرتاتيجية  ت�ضمنتها  التي 
ال�ضيا�ضات  نوع  حتديد  عن  ف�ضاًل   .)2009 التخطيط 

ال�ضحية املطلوبة لتخفي�ص معدل وفيات الأمهات.

5.1 مسح الفتوة والشباب في العراق، 
NYS-2009

مع  بالتعاون  وال�ضبابية  الإح�ضائية  الفنية  الكوادر  نفّذت 
وامل�ضروع   )UNFPA( لل�ضكان  املتحدة  المم  �ضندوق 
PA - العربية  الدول  جامعة  يف  الأ�ضرة  ل�ضحة  )للعربي 

اأ�ضا�ضية  جوانب  يف  بالبحث  يتعلق  نوعيًا  م�ضحًا   )FAM
 )30-10( العمرية  للفئة  العراق  يف  ال�ضباب  تخ�ص  ومهمة 
لتلك  وطنية  اإ�ضرتاتيجية  و�ضع  على  العمل  اأجل  من  �ضنة 
وقد  العراق،  لعموم  حمافظة   )18( يف  امل�ضح  نفَذ  الفئة،. 
بلغ عددها )6730(  الأ�ضر  ع�ضوائية من  عينة  امل�ضح  �ضمل 

اأ�ضرة ومتت معاينة 
)15080( فردًا بعمـــر )10-30( �ضنة. وحددت اأهداف 
ل�ضنة   )NYS( العراق  يف  وال�ضباب  للفتوة  الوطني  امل�ضح 

2009 مبا ياأتي؛
وال�ضباب  للفتوة  واملمار�ضات  واملواقف  املعارف  درا�ضة 
التحولت  بعد  خ�ضو�ضًا  �ضنة   )30-10( العمرية  للفئة 
ال�ضيا�ضية والإجتماعية التي مَر بها العراق منُذ عام 2003 
لر�ضم اإ�ضرتاتيجية وطنية لل�ضباب يف العراق تلبي متطلبات 

وطموحات هذه الفئة العمرية.
�ضنة   )30-10( العمرية  الفئة  عن  بيانات  قاعدة  توفري 
جداولها  من  والإ�ضتفادة  القرارات  متخذي  عمل  لت�ضهيل 
لتح�ضني املعارف واملواقف واملمار�ضات وتطويرها وتوجيهها 
والنف�ضي  اجل�ضماين  البناء  م�ضتوى  رفع  على  ي�ضاعد  مبا 

والإجتماعي والثقايف للفتوة وال�ضباب.

6.1 مسح إستطالع رأي: أوضاع وتطلعات 
YS - 2012 ،الشباب

الدميوغرافية  واملعلومات  لقواعدالبيانات  اإ�ضتكماًل 
ال�ضيا�ضات  ورا�ضمي  للمخططني  الالزمة  وال�ضحية 
والربامج، ولإعداد موؤ�ضرات تعك�ص تنمية ال�ضباب يف العراق 
،قام اجلهازاملركزي لالإح�ضاء بتنفيذ اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع 
عينةالإ�ضتطالع   وقد�ضملت   .2012 لعام  ال�ضباب  وتطلعات 
ت�ضمنت  املحافظات  كافة  موزعةعلى  معي�ضية  اأ�ضرة   2478
اأن  �ضنة. ويالحظ  العمرية )29-15(  الفئة  فردًا يف   5357
الفئة امل�ضتهدفة ت�ضمل �ضريحة مهمة تتوزع على ت�ضنيفات 
وظروف خمتلفة.فق�ضم من الأفراد هم يف �ضن التعليم، كما 
العينة  اأعتمد ت�ضميم  وقد  العمل،  �ضوق  ق�ضمًا منهم يف  اإن 
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م�ضتوى  على  منا�ضب  متثيل  مب�ضتوى  موؤ�ضرات  توفري  على 
كل  م�ضتوى طبقتني يف  وعلى  واقليم كرد�ضتان  املحافظات  
حمافظة هي )احل�ضر، الريف(، )ينظر النتائج التف�ضيلية 

مل�ضح الإ�ضتطالع يف ملحق التقرير(.
اأو�ضاع  على  الوقوف  يف  الإ�ضتطالع  اأهداف  تلخ�ضت 
بعد  خا�ضة  املختارة  العمرية  الفئة  يف  ال�ضباب  وتطلعات 
منذ  العراق  �ضهدها  التي  والإجتماعية  ال�ضيا�ضية  التحولت 
2006- الفرتة  خالل  بها  مّر  التي  والحداث   2003 عام 
كاأحداملتطلبات  املوؤ�ضرات  من  جمموعة  واإعداد   ،2008
ال�ضكان  من  الفئة  لهذه  الب�ضرية  التنمية  لتقرير  الرئي�ضة 
والذي �ضيتم من خالله تقدير لبع�ص املوؤ�ضرات التي تخدم 

بناء الدليل املركب لتنمية ال�ضباب، وحتديدًا املوؤ�ضرات 
التعليمية وال�ضحية وال�ضالمة  التي تت�ضمن اخل�ضائ�ص 
والأمن  الفراغ  ووقت  الآباء  مع  والعالقة  والعملية  البدنية 
واإ�ضتخدام  وال�ضيا�ضية  املجتمعية  وامل�ضاركة  واملواطنة 
وتطلعاتهم  والهجرة  املعلومات  لتكنولوجيا  ال�ضباب 
اأكرث  ب�ضكل  ال�ضتطالع  اأهداف  حتديد  وميكن  امل�ضتقبلية. 

دقة يف:
• درا�ضة اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب للفئة العمرية )29-15( 	

�ضنة.
• درا�ضة الفروق يف تطلعات ال�ضباب بني اجلن�ضني واملوقع 	

اجلغرايف والبيئي.
• تنمية 	 دليل  حل�ضاب  ال�ضباب  حول  موؤ�ضرات  توفري 

ال�ضباب لعام 2012

حساب أدلة التنمية البشرية. 
المنهجية والقياس؛

1.2 دليل التنمية البشرية
• ثالثة 	 يف  للتقدم  مقيا�ضًا   الب�ضرية  التنمية  دليل  يبقى 

التغيري  ولكن  والدخل.  والتعليم،  ال�ضحة،  هي  اأبعاد، 
 2010 عام  منذ  اإحت�ضابه  طرق  يف  عليه  اأدخل  الذي 
يتعلق  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  تقارير  و�ضمن 
باملوؤ�ضرات امل�ضتخدمة لقيا�ص التعليم والدخل وبطريقة 

جتميعها.
ولقيا�ص الُبعد املعريف، يحل متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة حمل 
الإملام بالقراءة والكتابة، ويقا�ص املعدل الإجمايل لالإلتحاق 
اأي  الدرا�ضة،  يف  املتوقعة  ال�ضنوات  اأ�ضا�ص  على  باملدار�ص 
املدر�ضة  يف  طفل  يق�ضيها  اأن  يتوقع  التي  ال�ضنوات  جمموع 
ال�ضنوات  الإلتحاق احلالية. فت�ضتخدم  اأ�ضا�ص معدلت  على 
بال�ضنوات،  باملعرفة  املتعلق  الُبعد  لقيا�ص  للدرا�ضة  املتوقعة 
تقييم  اإىل  الكمية  تقدير  الُبعد جتاوز جمرد  بهذا  ومقيا�ص 
النوعية، كما ح�ضل يف العديد من تقارير التنمية الب�ضرية 

الوطنية والإقليمية. 
بحياة  التمتع  على  القدرة  قيا�ص  فان  ال�ضحة،  ُبعد  ويف 
اأف�ضل مايزال موؤ�ضر متو�ضط العمر املتوقع عند الولدة هو 

اأف�ضل ما ميكن متثيله لهذا املقيا�ص.
من  الفرد  ن�ضيب  ُي�ضتخدم  املعي�ضة،  م�ضتوى  ولقيا�ص 
الدخل القومي الإجمايل عو�ضًا عن الناجت املحلي الإجمايل. 
يبداأ تكوين دليل التنمية الب�ضرية ببناء الأبعاد الثالثة من 
خالل موؤ�ضرات، يتم حتديد قيمة ق�ضوى ودنيا لكل موؤ�ضر. 
قيم  �ضمن  قيمة  اأعلى  اأ�ضا�ص  على  الق�ضوى  القيمة  حتدد 
املوؤ�ضرات يف تاريخ حمدد �ضمن فرتة الدرا�ضة، اأما القيمة 
الدنيا فتعترب احلد الأدنى الالزم لإ�ضتمرار احلياة اأوالقيمة 
الإحت�ضاب  تفا�ضيل  على  وللوقوف  ال�ضفر،)  تعادل  التي 
ميكن الرجوع اىل ملحق املالحظات الفنية يف تقرير التنمية 

الب�ضرية العاملي ل�ضنة 2011(.
البيانات  م�ضادر  هو  اليه  الإ�ضارة  ماينبغي  اإن  غري 
الرئي�ص.  والدليل  الفرعية  الأدلة  اإحت�ضاب  يف  امل�ضتخدمة 
التي  امليدانية  الإح�ضائية  امل�ضوح  نتائج  اإعتماد  مت  فقد 
مّكنت  والتي  الدليل  هذا  من  ال�ضابق  اجلزء  يف  ذكرها  مّر 
اإحت�ضابها على م�ضتوى كل حمافظة  الفريق الإح�ضائي من 
عن  ف�ضاًل  كرد�ضتان  اإقليم  م�ضتوى  وعلى  املحافظات  من 
امل�ضتوى الوطني . وتو�ضح الهوام�ص الواردة يف اأ�ضفل جداول 
ح�ضاب  يف  املعتمدة  البيانات  م�ضادر  الإح�ضائي  امللحق 

الأدلة الفرعية )لل�ضحة والتعليم والدخل(.
الدخل  من  الفرد  ن�ضيب  موؤ�ضرات  توفر  لعدم  ونظرًا 
العمل  القومي على م�ضتوى كل حمافظة من املحافظات مت 

على تقديرها مبوجب اخلطوات الآتية:
• اإن متو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل القومي لعام 2012 	

هو )6578930( دينار عراقي 
• الأمريكي 	 بالدولر  ال�ضرائية  القوة  مكايفء  با�ضتخدام 

الفرد  ن�ضيب  اإحت�ضاب  اأعيد  للعراق،   )558( البالغ 
ال�ضرائية  بالقوة  املعادل  الإجمايل  القومي  الدخل  من 

بالدولر الأمريكي لعام 2012م�ضاويًا لـ )6296( 
• على 	 الفرد  ن�ضيب  عن  للتعبري  ي�ضلح  موؤ�ضر  لتوفري 

الفرد  اإنفاق  اإ�ضتخدام متو�ضط  م�ضتوى كل حمافظة مت 
ال�ضهري كعامل ترجيح على النحو الآتي:

• 	)i( متو�ضط اإنفاق الفرد ال�ضهري يف املحافظة
• متو�ضط ن�ضيب الفرد يف املحافظة )i( = ن�ضيب الفرد 	

X من الدخل القومي
متو�ضط اإنفاق الفرد ال�ضهري العام 

املحافظة  يف  ال�ضهري  الفرد  اإنفاق  متو�ضط  كان  فاذا 
�ضيكون  الرتجيح  معامل  فان  العام  املتو�ضط  من  اأف�ضل 
يف  الفرد  ن�ضيب  يزيد  وبذلك  ال�ضحيح،  الواحد  من  اأكرب 

املحافظة على املعدل العام، والعك�ص �ضحيح .

الفوارق بين المؤشرات الوطنية والتقديرات 
الدولية  

 2010 ل�ضنة  الدويل  الب�ضرية  التنمية  تقرير  �ضّخ�ص  لقد 
حقيقة وجود الفوارق بني الح�ضاءات الوطنية والح�ضاءات 
التي تعتمدها الوكالت الدولية املتخ�ض�ضة يف اإطار تقيّدها 
البيانات  جلعل  من�ضقة  واجراءات  موحدة  دولية  "مبعايري 
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توفر  عدم  حال  ويف   . البلدان  بني  للمقارنة  قابلة  الوطنية 
الدولية  الوكالة  ت�ضدر  اأن  ميكن  معني  بلد  عن  البيانات 
ويف  لذلك.  الالزمة  املعلومات  توفرت  حال  يف  تقديرات 
حالت مماثلة قد لتت�ضمن �ضل�ضلة البيانات الدولية احدث 
اىل  توؤدي  اأن  ميكن  العوامل  هذه  وجميع  الوطنية  البيانات 
الدولية"  والتقديرات  الوطنية  التقديرات  فوارق كبرية بني 
)تقرير التنمية الب�ضرية 2010 ،امللحق الإح�ضائي �ص141(. 
ي�ضكل هذا الإ�ضتدراك فر�ضة مهمة للدول لتحديث بياناتها 
العراق مبا  املركزي لالأح�ضاء يف  واإن اجلهاز  وموؤ�ضراتها. 
 2013-2010 لالأعوام  كبرية  اإمكانات  من  لديه  توفرت 
بالإ�ضتقاللية  اأت�ضمت  اإح�ضائية  بيانات  توفري  من  متكن 
الدويل ومنظمات  البنك  واملهنية، وحظيت بدعم كبري من 
امليدانية  امل�ضوح  جدول  ذلك  يو�ضح  كما  املتحدة  الأمم 
املعتمدة لأغرا�ص ح�ضاب الأدلة يف التقرير)اإطار 1(. مما 
الأجهزة  بني  املنا�ضبة،  بال�ضفافية  والتن�ضيق  للتوا�ضل  ميهد 
تتوخاه من  الدولية وفق ما  الوطنية واملنظمات  الح�ضائية 

معايري لإعتماد بياناتها الر�ضمية.
متو�ضط  اإن  اىل  الإح�ضائي(  امللحق   1 )جدول  ي�ضري 
فروق  وجود  مع  �ضنة   69 بلغ  الولدة  عند  املتوقع  العمر 
الوارد  الرقم  قريبة جدًا من  وهي  املحافظات  بني  وا�ضحة 
اإن  كما   .2011 عام  العاملي  التقرير  يف  واملعتمد  للعراق 
متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة قّدر بـ )8.0( �ضنة وهو يزيد ب�ضكل 
�ضنة(   5.6( العاملي  التقرير  يف  املعتمد  الرقم  عن  وا�ضح 
وهو  �ضنة   )10.8( بلغ  املتوقع  الدرا�ضة  �ضنوات  ومتو�ضط 
قريب من الرقم املعتمد يف التقرير العاملي )10.0( �ضنة ، 
الدخل  من  الفرد  ن�ضيب  دليل  يف  ظهر  الأكرب  الفرق  لكن 

عامي  بني  املتو�ضط  هذا  ت�ضاعف  فقد  الإجمايل.  القومي 
ال�ضرائية  القوة  فاأن مكايفء  اآخر  2005 و2012. من جانب 
املقرتن بامل�ضتوى العام لالأ�ضعار يف العراق منخف�ص يقرتب 
من )559( مما يوؤدي اىل م�ضاعفة ن�ضيب الفرد من الدخل 
القومي الإجمايل املكايفء للقوة ال�ضرائية بالدولر الأمريكي 

حيث اأرتفع اىل حوايل )6296( عام 2012.

حسابات الناتج المحلي اإلجمالي والدخل 
القومي في العراق

الوحيدةيف  اجلهة  هو  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  اإن 
القومية  احل�ضابات  بيانات  عناإعداد  امل�ضوؤولة  العراق 
هذه  وتزود  القومي  والدخل  الإجمايل  املحلي  الناجت  ومنها 
/ املتحدة  الأمم  ومنها  الدولية  املنظمات  اىل  املوؤ�ضرات 

الأ�ضكوا و�ضندوق النقد الدويل.
الإجمايل  املحلي  الناجت  بيانات  التايل  اجلدول  يت�ضمن 
النقد الدويل يف  لثالث �ضنوات واملن�ضورة من قبل �ضندوق 
م�ضاورات  حول  اخلرباء  تقرير  املو�ضوم"العراق،  تقريره 
بيانات  يت�ضمن  كما  �ص28"،   ،2013 لعام  الرابعة  املادة 
التقرير  يف  من�ضورة  )غري  العراق  يف  القومي  الدخل 
بدرجة  اأقل  القومي  الدخل  موؤ�ضر  اإن  ويالحظ  املذكور(. 
من  التحويالت  �ضايف  كون  الناجتب�ضبب  موؤ�ضر  من  ب�ضيطة 
دولة  اىل  التعوي�ضات  دفع  ب�ضبب  �ضالبة  قيمة  له  اخلارج 
القومية  بيانات احل�ضابات  اإن  بالذكر  الكويت ومن اجلدير 
تراجع دوريًا من قبل �ضندوق النقد الدويل وهي بيانات ذات 

موثوقية عالية.

ال�ضنة 2010 2011 2012

الناجت املحلي الإجمايل )مليار دولر( 135.5 180.6 212.5

الدخل القومي )مليار دولر( 129.9 170.7 193

الدخل القومي )تريليون دينار عراقي ( 151.4 199.1 225

عدد ال�ضكان ) مليون( 32.5 33.3 34.2

�ضعر ال�ضرف = 1166 دينار مقابل دولر اأمريكي واحد

تقدير مكافآت القوة الشرائية للعراق لسنة 
 2012

ل�ضنة  للعراق  ال�ضرائية  القوة  مكافاآت  توفر  لعدم  نظرًا 
للناجت  ال�ضمني  املُخف�ص  على  الإعتماد  مت  فقد   2012
مكافـئ  حل�ضاب   )GDP deflator( الإجمــــايل  املحلي 
القوة ال�ضرائية للعـــراق ل�ضنة 2012 بطريقة جريي-خمي�ص

Geary-Khamis dollars وح�ضب املعادلة التالية:
حيث اإن:

• 	i ميثل مكافئ القوة ال�ضرائية للبلد يف ال�ضنة
• التي يتوفر 	 ال�ضنة  للبلد يف  ال�ضرائية  القوة  ميثل مكافئ 

فيها مكافئ القوة ال�ضرائية )2005( وي�ضاوي 558.7.
• �ضنة  	 املتحدة  يف  للوليات  ال�ضرائية  القوة  مكافئ  ميثل 

2005 )ي�ضاوي 1(
• 	i هو خمف�ص الناجت املحلي الإجمايل للبلد  يف ال�ضنة
• هو خمف�ص الناجت املحلي الإجمايل للبلد  يف �ضنة 2005	
• هو خمف�ص الناجت املحلي الجمايل للوليات املتحدة يف 	
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i ال�ضنة
• هو خمف�ص الناجت املحلي الإجمايل للوليات املتحدة يف �ضنة 2005 	

للعراق  ال�ضرائية  القوة  اإن مكافئ  ت�ضري اىل  اأعاله  املعادلة  اإحت�ضاب  نتيجة  اإن 

PPP يف �ضنة 2012 بلغ 1045 دينار مقابل دولر اأمريكي واحد.
ويو�ضح الإطار الآتي طريقة اإحت�ضاب متو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 

ل�ضنة 2012 مبكافئات القوة ال�ضرائية:

اإحت�ضاب متو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل القومي ل�ضنة 2012 مبكافئات القوة ال�ضرائية
م�ضدر البياناتقيمة املوؤ�ضراملوؤ�ضر

متو�ضط ن�ضيب الفرد من الدخل القومي ل�ضنة 
2012

6578930.6
ID

• موؤ�ضر الدخل القومي/ مديرية احل�ضابات القومية / اجلهاز املركزي لالح�ضاء	
• موؤ�ضر عدد �ضكان العراق/ مديرية اح�ضاءات ال�ضكان والقوى العاملة / اجلهاز املركزي 	

لالح�ضاء

مكافئ القوة ال�ضرائية للعراق ل�ضنة  2012  
)ppp(

1045
ID/USD

مت تقديره بالإعتماد على معادلة جريي – خمي�ص ومكافئاآت القوة ال�ضرائية الدولية للعراق من تقرير 
مكافئات القوى ال�ضرائية والإنفاق احلقيقي )برنامج املقارنات الدولية ل�ضنة 2005، البنك الدويل، 

)2008
ن�ضيب الفرد من الدخل القومي مبكافئات القوة 

ال�ضرائية ل�ضنة 2012
6296
USDاأحت�ضب من املوؤ�ضرين ال�ضابقني

منهجية الفقر متعدد األبعاد:
الفقراء  تعريف  رئي�ضتني:خطوة  خطوتني  وفو�ضرت  األكري  منهجية  تت�ضمن 
التي حتدد فيما اإذا كانت الأ�ضرة فقرية اأوغري فقرية، وخطوة القيا�ص و حتديد 
مدى اإنت�ضار و�ضدةالفقر. اأما بالن�ضبة للعراق فقدمت حتديدهذه اخلطوات على 

النحو التايل:
تعريف الفقر متعدد الأبعاد:

تعريف احلرمان على  يتم  )اأي  التحليل  اأنها وحدة  الأ�ضرة على  اإعتبار  مت 
م�ضتوى الأ�ضرة(*. ت�ضتخدم منهجية األكري وفو�ضرت نوعني من العتبات )خط 
الفقر متعدد  موؤ�ضرات  موؤ�ضر من  الأول هو خط احلرمان يف كل  فقر(:النوع 
هذا  يف  وغرياملحرومة  املحرومة  الأ�ضر  بني  الفا�ضل   احلد  ممثاًل  الأبعاد 
املوؤ�ضر؛ اأما الثاين فهو خط الفقر متعدد الأبعاد فيمّيز ما بني الأ�ضر الفقرية 
خطوات  فاإن  بالعراق  يتعلق  فقرية.وفيما  غري  الأ�ضر  من  الأبعاد  متعدد  فقرًا 

املنهجية هي كالتايل: 
حتديد جمموعة املوؤ�ضرات التي ت�ضف فقر رفاهية الأ�ضرة.

موؤ�ضر  كل  يف  املحرومة  الأ�ضر  لتعريف  موؤ�ضر  لكل  احلرمان  خط  حتديد 
اأقل من خط  )اأي الأ�ضرة التي يكون م�ضتوى حت�ضيلها / اإجنازها يف املوؤ�ضر 

احلرمان(.
حتديد اأوزان ترجحية للموؤ�ضرات املختلفة التي تعك�ص اأهمية ودرجة ال�ضلة 

بني كل موؤ�ضر وفقر الأ�ضرة الكلي.
اإحت�ضاب و�ضط ح�ضابي موزون ملوؤ�ضرات حرمان الأ�ضرة.

مقارنة الو�ضط احل�ضابي املوزون ملوؤ�ضرات احلرمان بخط الفقر وهو %33 
)الأ�ضرة تعد فقرية بفقر متعدد الأبعاد اإذا كانت حمرومة على القل يف %33 

من موؤ�ضرات الفقر(.
قيا�ص الفقر متعدد الأبعاد:

يف مرحلة القيا�ص يتم الأخذ بعني العتبار اأن حرمان الأ�ضرة يوؤثرعلى جميع 
اأفرادها )اأي الأفراد(، وبالتايل يتم تقدمي نتائج قيا�ص الفقر متعدد الأبعاد 
لالأفراد )ولي�ص لالأ�ضر( والذي ُيعد منطقيًا اأكرث بالإ�ضافة اإىل اأنه ي�ضّهل من 
عملية اإجراء اأية مقارنة مع فقر الدخل وغري ذلك من املوؤ�ضرات الإجتماعية 

والإقت�ضادية.
ومبا اأن بع�ص املوؤ�ضرات ترتيبية )تاأخد قيمًا رقمية منف�ضلة( فاإن مقايي�ص 

الفقر املتعدد امل�ضتخدمة هنا هي:
H )ن�ضبة الفقر ما بني ال�ضكان(: مدى اإنت�ضار الفقر متعدد الأبعاد )ق�ضمة 

عدد الأ�ضخا�ص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد على جممل ال�ضكان(.
A )متو�ضط حرمان الفقراء(: متو�ضط �ضدة احلرمان للفرد الفقري.

الفقر  اإنت�ضار  مدى   :)M0= H*A املعدلة:  الفقراء  ال�ضكان  )ن�ضبة   M0

متعدد الأبعاد ُمعدل ح�ضب �ضدة حالت حرمان الأفراد.
ولكن  الفرد  م�ضتوى  على  الأدلة  هذه  بع�ص  قيا�ص  *مت 
هنا مت جتميعها على م�ضتوى الأ�ضرة لتحديد مدى حرمان 
الأ�ضرة ككل. فعلى �ضبيل املثال، يف حالة دليل الأمية للذكور: 
اإذا كان جميع الذكور البالغني يف الأ�ضرة اأميني "دليل على 
م�ضتوى الفرد"، ُتعد الأ�ضرة باأكملها فقرية، اأما اإذا كان ذكر 
بالغ على الأقل من اأفرادها ملمًا بالقراءة والكتابة، فال ُتعد 

الأ�ضرة اأمية يف هذا الدليل. 

اإن م�ضتوى الدخل القومي  املقارب مل�ضتوى الناجت املحلي 
الإجمايل الذي ورد يف ن�ضرة �ضندوق النقد الدويل يزيد من 
موثوقيته. بناءًا على ماتقدم فان القائمني على اإعداد تقرير 
التنمية الب�ضرية الوطني ل�ضنة 2012 يرون اأن م�ضتوى موؤ�ضر 
ن�ضيب الفرد من الدخل القومي مبكافئات القوة ال�ضرائية 
املحت�ضب اأعاله يعترب موؤ�ضرًا اأكرث واقعية من الذي ورد يف 

تقارير التنمية الب�ضرية الدولية ل�ضنوات عدة.

2.2
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 دليل التنمية البشرية ُمعدالً بعامل 
عدم المساواة 

املجتمع،  فئات  بني  التفاوت  لبيان  نهج  عن  عبارة  وهو 
والتفاوت يف التوزيع بني ال�ضكان يف كل ُبعد من اأبعاد التنمية 
الب�ضرية، باإعتبار اأن قيمة دليل التنمية الب�ضرية هي موؤ�ضر 
عام وغري ُمعرب عن تفا�ضيل واقع احلال ل�ضرائح املواطنني 
ي�ضتنتج،  الب�ضرية. حيث  التنمية  دليل  اأبعاد  لنف�ص  بالن�ضبة 
التنمية  دليل  قيمة  بني  مقارنة  خالل  من  الأخري،  من 
الب�ضرية ودليل التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم امل�ضاواة، 
اأنه كلما اإقرتب قيمة دليل التنمية الب�ضرية معدًل بعامل عدم 
امل�ضاواة عن الدليل الأ�ضلي كلما كانت امل�ضاواة اأكرث حتققًا، 
وكلما كان هناك تفاوت كبري يف القيمة فهو ي�ضري لإنخفا�ص 
�ضفة امل�ضاواة ب�ضكل اأكرب، وبهذا يكون دليل التنمية الب�ضرية 
معدًل بعامل عدم امل�ضاواة تعبريًا عن امل�ضتوى الفعلي للتنمية 

الب�ضرية .
ويتمتع موؤ�ضر التنمية الب�ضرية املعدل وفقًا لعدم امل�ضاواة 
بخا�ضيتني اإح�ضائيتني اإيجابيتني. اأولهما؛ اإن القيا�ص يوفر 
معاملة مت�ضاوية جلميع الفئات الفرعية مما يعني ذلك اأن 
فئة  داخل  الب�ضرية  التنمية  توزيع  يف  تدهور  اأو  حت�ضن  اأي 
على  الب�ضرية  التنمية  بقاء  )مع  املجتمع  فئات  من  بعينها 
قيا�ص  يف  يتجلى  �ضوف  الأخرى(،  للفئات  بالن�ضبة  حاله 

امل�ضتوى العام للتنمية الب�ضرية. اأما اخلا�ضية 
املوؤ�ضر م�ضتقل عن غريه، مبعنى ان الرتتيب  اإن  الثانية؛ 
الذي جتّمع فيه البيانات من خمتلف الأفراد اأو فئات الأفراد 
هناك�ضرورة  فلي�ضت  نف�ضها؛  النتيجة  يعطي  الأبعاد  اأو 
مل�ضدر  اأو  البيانات  م�ضادر  من  معينة  مت�ضل�ضلة  ملجموعة 
املوؤ�ضر  تقدير هذا  وتتيح هذه اخل�ضائ�ص  للبيانات.  وحيد 
باجلمع بني بيانات ماأخوذة من م�ضادر خمتلفة ب�ضاأن عدد 
كبري من البلدان. فالبيانات املتعلقة بعدم امل�ضاواة يف العمر 
املتوقع توؤخذ من اجلداول التي تعدها الأمم املتحدة ب�ضاأن 
التعليم  يف  امل�ضاواة  عدم  تقديرات  توؤخذ  حني  الوفيات، 
املعي�ضية  الأ�ضر  من  عينات  ت�ضمل  التي  الإ�ضتق�ضاءات  من 
الرجوع  الإحت�ضاب ميكن  تفا�ضيل  على  )وللوقوف  للبلدان، 
الب�ضرية  التنمية  تقرير  يف  الفنية  املالحظات  ملحق  اىل 

العاملي ل�ضنة 2011(.

3.2 دليل الفوارق بين الجنسين 
وهو دليل قيا�ص العوائق التي تواجهها املراأة يف ثالثة اأبعاد 
وهي: ال�ضحة الإجنابية والتمكني و�ضوق العمل، حيثما تتوفر 
امل�ضاواة  اأوجه عدم  البيانات بنوعية مقبولة، وذلك لقيا�ص 
كلما  الب�ضرية.  التنمية  م�ضتوى  يف  والن�ضاء  الرجال  بني 
بني  امل�ضاواة  حتققت  كلما  ال�ضفر  اىل  اأقرب  القيمة  كانت 
للم�ضاواة  اإنعدام  الواحد عن  قيمة  تعرّب  اجلن�ضني، يف حني 
يف جميع الأبعاد ومو�ضوع القيا�ص. )وللوقوف على تفا�ضيل 
يف  الفنية  املالحظات  ملحق  اىل  الرجوع  ميكن  الإحت�ضاب 
تقرير التنمية الب�ضرية العاملي ل�ضنة 2011(. وهناك معاجلة 
ح�ضابية لتوفري موؤ�ضر على م�ضتوى املحافظات فيما له �ضلة 

موؤ�ضرات موثوقة على  تتوفر  ل  اإذ  الأمهات  الوفيات  مبعدل 
م�ضتوى كل حمافظة عن وفيات الأمهات. لذلك مت الإعتماد 
الف ولدة حية  لكل مائة  البالغ )35(  الوطني  املوؤ�ضر  على 
لكل  املتحقق  الإجناز  متو�ضط  ميثل  ترجيح  بعامل  وتعديله 
احلامل  املراأة  حتقيق  هي:  ثالث  متغريات  من  حمافظة 
لزيارة واحدة يف الأقل ملركز �ضحي؛ ون�ضبة اإ�ضتخدام موانع 

احلمل واإجراء الولدة من قبل موؤهل �ضحي.

4.2 دليل الفقر متعدد األبعاد2 التعريف 
ومنهجية القياس؛

دليل الفقر متعدد الأبعاد هو عبارة عن مقيا�ص عاملي للفقر 
الب�ضرية  للتنمية  اأك�ضفورد  مبادرة  خالل  من  تطويره  مت 
يف  العاملي  ال�ضعيد  على  موؤخرًا  اإ�ضتخدامه  مت  كما  والفقر 
الفقر  دليل  حمل  حل  حيث   2010 الب�ضرية  التنمية  تقرير 
دليل  ويكّمل   .)Human Poverty Index( الب�ضري 
الأهداف  الدخلومقايي�ص  فقر  دليل  الأبعاد  متعدد  الفقر 
الذي  احلرمان  تداخل  حتديد  خالل  من  لالألفية  الإمنائية 
كم�ضتوى  الأ�ضا�ضية،  الرفاه  اأدلة  يف  الأفراد  منه  يعاين 

املعي�ضة،واخلدمات الأ�ضا�ضية، وال�ضحة، واأدلة التعليم.
الأبعاد  متعدد  الفقر  مقيا�ص  يح�ضب  مب�ضطة؛  وبعبارة 
ثم  ومن  املوؤ�ضرات،  من  جمموعة  يف  الفردية  الإجنازات 
حمرومًا،  الفرد  فيها  يكون  التي  املوؤ�ضرات  عدد  يح�ضب 
وبناءًا على ذلك ُيعد الفرد يف حالة فقر متعدد الأبعاد اإذا 

ما كان حمرومًا يف 33 باملائة من املوؤ�ضرات.
لثالثة  حاجة  هنالك  اإن  اإىل  اأعاله  املنهجية  1ت�ضري 

الأبعاد  متعدد  الفقر  دليل  لإحت�ضاب  )قرارات(  خطوات 
اإىل  ُبعد  لكل  واملوؤ�ضرات  الأبعاد  جمموعة  اإختيار  وهي:  األ 
وخط  املوؤ�ضرات،  اأوزان  موؤ�ضر،  لكل  احلرمان  خط  جانب 
اخلا�ص  الفقرية  وغري  الفقرية  الأ�ضر  بني  الفا�ضل  الفقر 
بهذه الأبعاد والأدلة. اأما بالن�ضبة للعراق فقد مت تبني هذه 
لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  بني  الآراء  يف  بتوافق  القرارات 
برنامج  من  فني  وبدعم  كرد�ضتان  اإقليم  اإح�ضاء  وهيئة 
ومبادرة  املعلومات  حتليل  وحدة   / الإمنائي  املتحدة  الأمم 

اأك�ضفورد للتنمية الب�ضرية والفقر.  
العراق  الأبعاد يف  متعدد  الفقر  دليل  اأن  اإىل  التو�ضل  مت 
الأدلة  من  جمموعة  تتحكم  كما  اأبعاد،  علىخم�ضة  ي�ضتمل 
)ما جمموعه 21 موؤ�ضر( يف كل ُبعد من هذه الأبعاد، بحيث 
الفقر  دليل  ي�ضتند   .2009 وفو�ضرت  األكري   2  1
متعدد الأبعاد اإىل منهجية األكري وفو�ضرت ولكنه ي�ضتخدم 
جمموعة حمددة من الأبعاد والأدلة التي مت تبنيها لإجراء 
الب�ضرية  التنمية  دليل  خالل  من  البالد  بني  املقارنات 
العاملي. ويرتكز هذا التحليل على مقيا�ص األكري وفو�ضرت 
متعدد  الفقر  دليل  منهجية  عن  يختلف  والذي  للعراق 
التب�ضيط،  ولأغرا�ص  التقرير  هذا  ويف  العاملي.  الأبعاد 
مقايي�ص  لو�ضف  الأبعاد  متعدد  الفقر  دليل  ا�ضتخدام  مت 

األكري وفو�ضرت يف العراق. 
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اإلقاء  اثنني:  هدفني  اأ�ضا�ص  على  الأدلة  الأبعادو  حتديد  مت 
ال�ضوء على اأولويات خطة التنمية الوطنية يف العراق، واإنتاج 
دليل منا�ضب لقيا�ص التنمية الب�ضرية يف العراق من �ضاأنه يف 
النهاية اأن يغذي تقارير التنمية الب�ضرية الوطنية يف العراق.

أبعاد وأدلة الفقر متعدد األبعاد

التعليم

الأمية للذكور. 1
ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن اأي من اأفرادها البالغني 

الذكور ُملمًا بالقراءة والكتابة.
الأمية لالإناث. 2

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن اأي من اأفرادها البالغني 
الإناث ُملمًة بالقراءة والكتابة.

اللتحاق بالتعليم للذكور. 3
ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن اأي من اأفرادها الذكور 
قد اأمت املرحلة التعليمية البتدائية، والتي ُتعادل يف هذه 

احلالة 6 �ضنوات من التعليم الأ�ضا�ضي.
اللتحاق بالتعليم لالإناث. 4

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن اأي من اأفرادها الإناث 
يف  ُتعادل  والتي  البتدائية،  التعليمية  املرحلة  اأمتت  قد 

هذه احلالة 6 �ضنوات من التعليم الأ�ضا�ضي.

مستوى المعيشة

• الأ�ضر ذات الدخل املحدود	
الفرد  اإنفاق  معدل  كان  ما  اإذا  حمرومة  الأ�ضرة  ُتعد 
احلقيقي يقع �ضمن اقل فئة اإنفاق خما�ضية على امل�ضتوى 
الوطني )ما يعادل 91،116 دينار عراقي للفرد �ضهريًا(. 

• الوحدة ال�ضكنية	
بها  اخلا�ص  ال�ضكن  كان  ما  اإذا  حمرومة  الأ�ضرة  ُتعد 
اأو ما  اأو كرفان  اأو عبارة عن خيمة  الطني  م�ضنوعًا من 
�ضابه ذلك، اأو اإذا كانت مادة بناء اجلدران اخلارجية هي 
كتل من البناء اجلاهز اأو من الطني / الطوب والطني، اأو 

من األواح معدنية اأو خ�ضبية وما اإىل ذلك. 
• الزدحام	

اأ�ضخا�ص  ثالثة  من  اأكرث  كان  اإذا  حمرومة  الأ�ضرة  ُتعد 
يعي�ضون يف غرفة واحدة اأو اإذا كانت الغرف م�ضرتكة مع 

اأ�ضخا�ص من اأ�ضر اأخرى.

الخدمات األساسية

• مياه ال�ضرب	
ُتعد الأ�ضرة حمرومة من مياه ال�ضرب اإذا مل يكن امل�ضدر 
الذي حت�ضل من خالله على مياه ال�ضرب هو �ضبكة املياه 
الإمنائية  الأهداف  تعريف  بئر مغطى )ح�ضب  اأو  العامة 

لالألفية(.
• ال�ضرف ال�ضحي	

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن نظام ال�ضرف ال�ضحي 
اأو  العامة  ال�ضحي  ال�ضرف  �ضبكة  هو  ت�ضتخدمه  الذي 

اإذا  اأو  )خارجيًا(  مغطاة  قناة  اأو  �ضحي  �ضرف  خزان 
اأ�ضر  مع  م�ضرتكة  امل�ضتخدمة  ال�ضحية  املرافق  كانت 

اأخرى.
• جمع القمامة	

يف  الأ�ضرة  و�ضيلة  كانت  ما  اإذا  حمرومة  الأ�ضرة  ُتعد 
اأماكن  يف  اإلقاوؤها  اأو  حرقها  هي  القمامة  من  التخل�ص 
يف  فقط  الدليل  هذا  اإحت�ضاب  )يتم  ذلك  غري  اأو  خالية 

املناطق احل�ضرية(.
• الكهرباء	

اإذا ما كان جممل ما حت�ضل عليه  ُتعد الأ�ضرة حمرومة 
مولدات  من  اأو  العامة  الكهرباء  �ضبكة  من  كهرباء  من 
احلي اأو املولدات الكهربائية امل�ضرتكة اأقل من �ضاعة يف 

اليوم.

التغذية والصحة

• النظام الغذائي املوزون	
ُتعد الأ�ضرة حمرومة من الغذاء اإذا ما كان اأحد اأفرادها 
الرئي�ضية  املغذيات  اإحدى  من  يكفي  ما  ي�ضتهلك  ل 
املغذيات  اإحدى  ومن  دهون(  كربوهيدرات،  )بروتني، 
)ح�ضب  اأ(  فيتامني  الفوليك،  حم�ص  )حديد،  الدقيقة 

منهجية الفاو(.
• ال�ضعرات احلرارية املتناولة	

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا ما كان معدل ال�ضعرات احلرارية 
التي يح�ضل عليها اأفرادها اأقل من احلد الأدنى املطلوب 

)2،330 �ضعرة حرارية / اليوم(.
• جودة اخلدمات ال�ضحية	

اخلدمات  تقّيم  كانت  ما  اإذا  حمرومة  الأ�ضرة  ُتعد 
ال�ضحية على اأنها �ضيئة اأو �ضيئة جدًا.

• ُبعد اخلدمات ال�ضحية	
ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا ما كانت بحاجة اإىل اأكرث من 30 
دقيقة للو�ضول اإىل اأقرب مركزيوفر خدمات �ضحية من 
مركز   / عيادة  حكومي،  م�ضت�ضفى  �ضحي،  مركز  بينها: 
حكومي،  �ضحية  مراكز  جممع   / عيادة  حكومي،  �ضحي 

�ضيدلية.

العمالة

البطالة للذكور. 1
ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا ما كان اأي من اأفرادها الذكور 

يف القوى العاملة عاطاًل عن العمل.
البطالة لالإناث. 2

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا ما كان اأي من اأفرادها الإناث يف 
القوى العاملة عاطلة عن العمل.

العمالة الناق�ضة للذكور. 3
ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا ما كان اأي من اأفرادها الذكور 

العاملني يعمل بعمالة ناق�ضة.
العمالة الناق�ضة لالإناث. 4

اأفرادها الإناث  اأي من  اإذا ما كان  ُتعد الأ�ضرة حمرومة 
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العامالت يعملن بعمالة ناق�ضة.
العمالة غري املحمية للذكور. 5

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن اأي من اأفرادها الذكور 
يعمل يف القطاع احلكومي / العام اأو لديه وظيفة حممية 

يف القطاع اخلا�ص )عقد عمل واإمتيازات وظيفية(.
العمالة غري املحمية لالإناث. 6

ُتعد الأ�ضرة حمرومة اإذا مل يكن اأي من اأفرادها الإناث 
يعملن يف القطاع احلكومي / العام اأو لديها وظيفة حممية 

يف القطاع اخلا�ص )عقد عمل واإمتيازات وظيفية(.

5.2 دليل تنمية الشباب
يهدف دليل تنمية ال�ضباب اىل تقومي العملية التنموية ذات 
ال�ضلة بتو�ضيع فر�ص ال�ضباب وخياراتهم، يف الفئة العمرية 
لل�ضباب  مايتحقق  مدى  قيا�ص  عن  ف�ضاًل  �ضنة،   )29-15(
ل الدليل بح�ضب اجلن�ص  من الإجنازات التنموية . وقد ُف�ضّ
اىل  بالإ�ضافة  وال�ضابات  ال�ضباب  بني  التنمية  فجوة  لقيا�ص 
قيا�ص الدليل لكال اجلن�ضني. ويقي�ص الدليل معدل الإجناز 

املتحقق يف خم�ضة ميادين تتعلق بالتنمية الب�ضرية.

أبعاد الدليل

التعليم،  هي؛  اأبعاد  خم�ضة  ال�ضباب  تنمية  دليل  يغطي 
والتوا�ضل.  واحلرية  والأمن،  امل�ضاركة  الت�ضغيل،  ال�ضحة، 
الإحاطة  اىل  املذكورة  امليادين  من  ميدان  كل  ويهدف 

بامكانية ال�ضباب وحم�ضالتهم يف كل ميدان.

مستويات التمثيل

على م�ضتوى املحافظات، واجلن�ص.

طريقة إحتساب الدليل

امليادين  لأدلة  هند�ضي  متو�ضط  هو  ال�ضباب  تنمية  دليل 
اأدلة  اإن  كما  ولكليهما.  والإناث  الذكور  من  لكل  ح�ضابه  مت 
امليادين هي متو�ضطات هند�ضية للموؤ�ضرات الداخلة �ضمن 
عن  امليادين  اأدلة  بناء  طريقة  تختلف  ول   . ميدان  كل 
.)HDI( الطريقة املعتمدة يف ح�ضاب دليل التنمية الب�ضرية

وتلخ�ص خطوات ح�ضاب دليل تنمية ال�ضباب مبا ياأتي:
حتويل  لغر�ص  املوؤ�ضر  دليل  تكوين  الأوىل:  اخلطوة 
واأ�ضتخدمت  وعليا  دنيا  قيم  اإعتماد  مت  اأدلة  اىل  املوؤ�ضرات 
ثالث اإجتاهات لتحديد القيم الدنيا والعليا كما ياأتي: قيا�ص 
املوؤ�ضر يبقى كما هو بني 0% و100% )مثل ن�ضبة التعليم(؛ 
عرب  لل�ضباب  امل�ضاهدة  العليا   – الدنيا  القيم  اإ�ضتخدام 
املحافظات واجلن�ص يف العراق )مثل ن�ضبة امل�ضاركة بالقوى 
6% لل�ضباب يف حمافظة  العاملة حيث لوحظ انها تقل عن 
املثنى بينما لوحظ ان ن�ضبة م�ضاركة ال�ضباب هي الأعلى يف 
لعدد  امل�ضتخدمة  والعليا  الدنيا  والقيمة  املثنى(؛  حمافظة 
امل�ضاهدة  -العليا  الدنيا  القيم  ذاتها  وهي  التعليم؛  �ضنوات 
الب�ضرية  التنمية  دليل  لقيا�ص  وامل�ضتخدمة  املحافظات  عرب 

لعام 2011. 
واملوؤ�ضرات،  امليادين  تفا�ضيل   )1( اجلدول  ويعر�ص 
والقيم الدنيا- العليا. وبعد حتديد القيم الدنيا والعليا، فاإن 

اأدلة املوؤ�ضرات حت�ضب كالتايل:
القيمة احلقيقية  -  القيمة الدنيا

=)i( دليل املوؤ�ضر
القيمة العليا  -   القيمة الدنيا

اخلطوة الثانية: جتميع اأدلة املوؤ�ضرات لبناء اأدلة امليادين
موؤ�ضرات  لأدلة  الهند�ضي  الو�ضط  امليدان  دليل  ميثل 
والإناث  الذكور  من  لكل  ثم  ال�ضباب  لكل  املح�ضوبة  امليدان 

من ال�ضباب. وينتج ذلك الأدلة الآتية:

دليل التعليم  YEDUI

دليل تنمية التعليم ال�ضباب الذكور YEDUIm

دليل تنمية التعليم ال�ضباب الإناث YEDUIf

دليل ت�ضغيل ال�ضباب  YEMPLI

دليل ت�ضغيل ال�ضباب الذكور YEMPLIm

دليل ت�ضغيل ال�ضابات YEMPLIf

دليل �ضحة ال�ضباب  YHI

دليل �ضحة ال�ضباب الذكور YHIm

دليل �ضحة ال�ضابات YHIf

دليل امل�ضاركة والأمن لل�ضباب YPSI

دليل امل�ضاركة والأمن لل�ضباب الذكور YPSIm

دليل امل�ضاركة والأمن لل�ضابات YPSIf

دليل احلرية والتوا�ضل ال�ضباب YEMPOI

دليل احلرية والتو�ضل لل�ضباب الذكور YEMPOIm

دليل احلرية والتوا�ضل لل�ضابات YEMPOIf

املتو�ضط  ال�ضباب  تنمية  دليل  ميثل  الثالثة:  اخلطوة 
الهند�ضي لأدلة امليادين:

للذكور ال�ضباب

YDIm =)YEDUIm * YEMPLIm * YHIm * YP-
SIm *YEMPOIm(1/5

لالإناث ال�ضابات



العراق تقرير التنمية البشرية 2014 179

 YDIf =)YEDUIf * YEMPLIf * YHIf * YPSIf
*YEMPOIf(1/5

لل�ضباب عموما
YDI =)YEDUI * YEMPLI * YHI * YPSI *YEM-

POI(1/5
م�ضادر البيانات:

نتائج اإ�ضتطالع راأي اأو�ضاع وتطلعات ال�ضباب 2012
امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق 2012

م�ضح �ضبكة معرفة العراق 2011
)MICS4 2011( امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات

امل�ضح الإجتماعي والإقت�ضادي لالأ�ضرة يف العراق 2007

جدول )1( 
دليل الشباب، ميادين، مؤشرات، القيمة الدنيا / القيمة العليا

القيمة العلياالقيمة الدنياال�ضنةم�ضدر البيانات املوؤ�ضراملجال

ليم
التع

IKN20110%100%معدل الإملام بالقراءة والكتابة

   13.1سنة0 سنةIKN2011متو�ضط �ضنوات الدرا�ضة لالأفراد بعمر )29-25( �ضنة

IHSES20070%100%ن�ضبة الأ�ضر ح�ضب ُبعدها عن املدر�ضة اأقل من 5 كم

MICS20110%100%معدل الإلتحاق ال�ضايف بالتعليم الثانوي

غيل
لت�ض

ا

IKN20110%100%معدل العمالة لل�ضباب

IKN20116%75%معدل الن�ضاط الإقت�ضادي لل�ضباب

IKN20110%100%ن�ضبة متو�ضط الأجر للعاملني ال�ضباب اىل متو�ضط الأجر للعاملني الكلي

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب العاطلني املحبطني 

حة
ل�ض

ا

IHSES20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ليعانون من الأمرا�ص املزمنة

YS20120%100%ن�ضب ال�ضباب الذين ل يدخنون

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ليعانون من زيادة اأو نق�ضان بالوزن 

IKN20110%100%ن�ضبة تقييم �ضحة الأفراد ال�ضباب

IHSES20120%100%ن�ضبة الأ�ضر ح�ضب ُبعدها عن املركز ال�ضحي اأقل من 10 كم

IHSES20120%100%ن�ضبة الأفراد ال�ضباب ح�ضب مدى ر�ضاهم عن نوعية اخلدمة ال�ضحية

من
والأ

كة 
�ضار

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين يعتقدون اأن هناك دور لل�ضباب يف تطوير املجتمع يف العراقامل

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ي�ضعرون بالأمان

YS201242%84%ن�ضبة ال�ضباب الذين �ضوتوا يف الأنتخابات

IKN20111%22%ن�ضبة ال�ضباب املتطوعني بالعمل املجتمعي

�ضل
لتوا

ة وا
حلري

ا

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين لديهم حرية الإختيار يف الزواج

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ميار�ضون هواية معينة

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ميتلكون هاتف نّقال

YS20120%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ميتلكون جهاز حا�ضوب 

     YS2012      0%100%ن�ضبة ال�ضباب الذين ي�ضتخدمون الأنرتنت
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