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 متهيد 
وتربيته وإعداده لتبوء دوره فـي  الشباب هم االشراقة التي يطّل فيها المجتمع على مستقبله ، الذي ترسمه مقومات بناء الجيل    

نفذت وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتعـاون   المجتمع ، مما يقتضي الوقوف على معارفه وتوجهاته وممارساته ، لذا

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان والمشـروع العربـي   /  اإلنمائي

األسرة بجامعة الدول العربية المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لدراسة الجوانب األساسية والهامة للشـباب   لصحة

  .سنة )  30 -10( في العراق وللفئة العمرية 

ويأتي تنفيذ المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق ضمن خطة عمل وزارة الشباب والرياضـة مـن أجـل وضـع     

 اإلرهـاب ئة الشباب في العراق والتي تعرضت لظروف وآثار خلفتها الحروب والعقوبات االقتصادية ومظـاهر  إستراتيجية لف

  .والعنف 
  

 :أهداف املسح 
  :إلى 2009يهدف المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة   

حـوالت السياسـية   سـنة خاصـة بعـد الت   ) 30-10(دراسة المعرفة والمواقف والممارسات للفتوة والشباب بعمر  §

وذلك بهدف رسم إستراتيجية وطنية واضحة للشباب فـي العـراق    2003واالجتماعية التي مر بها العراق منذ عام 

  .تلبي متطلبات وطموحات هذه الفئة العمرية 
 
توفير قاعدة بيانات حول الشباب في العراق لتسهل من عمل متخذي القرار وراسمي السياسات وأتخاذهـا كوسـائل    §

مية تحسن المعارف والمواقف والممارسات وتطورها وتوجهها بما يساعد على رفع مستوى البناء الجسـماني  إعال

 .والنفسي واالجتماعي والثقافي للفتوة والشباب 
  

 الفئة املستهدفة 
بغية اإلحاطة بوضع شريحتي الفتوة والشباب في العراق في ضوء ما تعرضت له هاتان الشريحتان مـن ظـروف     

  و ) 18-10(يركـز هـذا المسـح علـى الفئتـين      .. خلفتها الحروب والعقوبات االقتصادية ومظاهر اإلرهاب والعنف  وآثار

  . سنة) 18-30(

  %)19(  )سنة  18أقل من  -10(نسبة السكان بعمر   

  %)23(    )سنة  30 -18(نسبة السكان بعمر    

  .العراق  من سكان%) 42(أي إن هذا المسح يستهدف فئة عمرية تشكل نسبة   
  

  2009عينة املسح الوطني للفتوة والشباب يف العراق لسنة  
 باسـتثناء أسرة لكل محافظة ) 360( أسرة بواقع)  6730( شملت عينة المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق  §

ة أسـر  ) 2500(  بواقع) ، ريف  إطرافحضر مركز ، حضر (أسرة توزعت حسب البيئة ) 610( بلغتبغداد حيث 

  .أسرة من الريف وعلى مستوى العراق كافة ) 1980( أسرة من حضر األطراف و ) 2250( من حضر المركز و
  

 2009لسنة  ( NYS )استمارة مسح الفتوة والشباب 
 اسـتمارة ضـمت  وذ في العراق للفئة الشـبابية  ّثاني مسح ينفـ 2009لسنة  ( NYS )يعد مسح الفتوة والشباب  §

 : شر قسماً هي المسح الجديدة سبعة ع



 

 .المعلومات التعريفية الخاصة باألسرة وبالوحدة السكنية التي تعيش فيها :   أوالً

  .سنة )30-10(المعلومات األساسية الخاصة باألفراد بعمر :   ثانياً

  .سنة )30-10(قسم التعليم الخاص بالمستمرين بالدراسة لألعمار :   ثالثاً

  .سنة )30-10(عمار قسم العمل والتشغيل لأل:  رابعاً

  .سنة )30-10(قسم الصحة لألعمار : خامساً

  .سنة )30-15(قسم األمراض المنقولة جنسياً واإليدز لألعمار : سادساً

  .سنة للذكور ) 30-12(قسم الصحة اإلنجابية لألعمار :  سابعاً

  .سنة لإلناث ) 30-12(قسم الصحة اإلنجابية لألعمار :   ثامناًً

  .سنة )30-10(الة التغذوية لألعمار قسم الح:  تاسعاً

  .سنة )30-10(قسم الحالة النفسية واالجتماعية وأوقات الفراغ لألعمار: عاشراً 

  .سنة )30-10(قسم اإلعالم والثقافة والفنون لألعمار: الحادي عشر

 .سنة ) 30-10(قسم الشباب والرياضة لألعمار : الثاني عشر

  .سنة ) 30-10(قسم اإلعاقة لألعمار : الثالث عشر

  .سنة ) 30-10(قسم الشباب وتكنولوجيا المعلومات لألعمار : الرابع عشر

  .سنة ) 30-10(قسم الشباب واألمن لألعمار : الخامس عشر

  .سنة ) 30-10(قسم مشاركة الشباب لألعمار : السادس عشر

  .سنة ) 30-18(قسم الحقوق المدنية والمواطنة لألعمار :   السابع عشر

 CSPro، وتم إدخال بيانات المسح باستخدام حزمة البرامج  13/4/2009ـ25/3ملية جمع البيانات خالل الفترة استمرت ع

  .  SPSSوتحليلها بواسطة الحزمة اإلحصائية 
  

   للشباب الظروف السكنية : اوالً 
منهـا بشـكل    %)17.6( في مسكن مستقل بينما تعيش تعيش من األسر العراقية %) 82.4(بينت نتائج المسح أن 

مشترك بمعنى أن خمس عدد األسر في العراق ال يسكنون في منازل مستقلة وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في المنـاطق  

ـ      %) 77.1(عنها في المنـاطق الريفيـة حيـث أن    ) حضر المركز(الحضرية    تسـكن فـي منـازل مسـتقلة مقارنـة بـ

من األسر في دور منفصلة في حـين تسـكن   %) 95.9(كن ائد إذ تسالسكن التقليدي هو السفي الريف وما يزال %) 22.9(

  . األسر المتبقية بالشقق أو الصرائف أو الكرفانات وغيرها 

  

  :احلالة الزواجية : ثانيًا 
أن شاب من كل خمسة من الشباب متـزوج   2009نتائج المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة  أوضحت

 .اث المتزوجات تبلغ تقريباً ضعف نسبة الذكور المتزوجين وقت المسح وان نسبة اإلن

سنة مـن  ) 14-10(وتقل نسب العزوبية بين الشباب مع التقدم بالعمر حيث نجد أن جميعهم تقريباً بالفئة العمرية 

  .سنة  ) 30-25(تقريباً بالفئة العمرية %) 40(العزاب أال أن النسبة تقل لتصل إلى 
  

 التعليم: ثالثًا 
سنة لم يلتحقوا بالتعليم مسبقاَ وتقل هذه النسبة بين ) 30-10(من الشباب بعمر %) 6.2(نتائج المسح أن  تأظهر

وتبلغ اعلى مستوى لها بين الشباب االكبر سناً بالفئـة  % )  4.5( سنة لتكون ) 14-10(سناً بالفئة العمرية  األصغرالشباب 

  .سنة )  30-25(العمرية 



 

وترتفع هذه النسبة لتصل إلى % )  45.6( سنة ) 30-10(حقين حالياً بالدراسة وللفئة العمرية تبلغ نسبة الشباب الملت

  .سنة مع وجود إختالف بين نسب االلتحاق بين الذكور واإلناث ) 14-10(بين الشباب بعمر % )  81.7( 

  

 التسرب من التعليم 

    وا في الدراسة امـا فـي الفئـة العمريـة    سنة لم يستمر) 14-10(من الشباب بعمر %)13.9(أوضحت النتائج أن

فقد تجاوزت النسبة النصف وكان السبب الرئيس لترك المبحوثين الدراسة وفي الفئتين هو عدم الرغبـة بإكمـال   ) 15-24(

  .  الدراسة 
  

  العمل:رابعًا 
تـزداد   سنة يعملون وقت المسح وهـذه النسـبة  ) 30-10(من الشباب بعمر %) 23.3( أوضحت نتائج المسح أن 

كما أن نسبة الذكور من الشباب الذين يعملون %) 46.3(سنة لتصل إلى ) 30-25(بطبيعة الحال بين الشباب بالفئة العمرية 

  %) .6.8(تتجاوز خمسة أضعاف نسبة اإلناث العامالت منهم %) 37.9(وقت المسح 
  

 الصحة: خامساً 
    رون بأن حالتهم الصحية جيـدة فـي حـين يعتقـد     من المبحوثين ي% ) 86.4(أظهرت نتائج المسح أن ما نسبته 

  .منهم بأن حالتهم الصحية سيئة %)  1.8(
  

 املعرفة باألمراض املنقولة جنسيًا و اإليدز:سادسًا 
المنقولـة   اإلمراضسنة ال يمتلكون المعرفة عن ) 30-15(أظهرت نتائج المسح أن أكثر من ثلث المبحوثين بعمر   

منهم أن اإليدز ينتقل عن طريق ممارسة الجنس وتزيد هذه النسبة بين الذكور منهم حيث % ) 74.6(جنسياً في حين يعرف 

  . سناً والشباب في الحضر  األكبربين الشباب  أيضاوترتفع %) 69.6(عن اإلناث والتي بلغت %) 79.1(بلغت النسبة 

سنة بأن المصدر الرئيس لمعلوماتهم عن مرض اإليـدز كـان التلفزيـون    ) 30-15( العمريةأوضح الشباب بالفئة 

  %) .22.6(واألقارب وبنسبة  األصدقاءثم % ) 27.4(تليها المؤسسة التعليمية وبنسبة% )  78.6(وبنسبة 
  

 احلالة التغذوية: عًا ساب
زن وتقل بين المبحوثين بعمر من الشباب العراقي لديهم فكرة عن الغذاء المتوا%) 40.7(أظهرت نتائج المسح بأن 

  %) .26.1(سنة لتصل إلى ) 10-14(
  

  احلالة النفسية واالجتماعية: اً ثامن

سنة في العراق راضون عن أنفسهم في الوقت الحاضـر ويشـعر   ) 30-10(أكثر من ثالثة أرباع الشباب في عمر 

  .سهم منهم بالسعادة وإن كانت تختلف هذه النسبة باختالف أعمارهم وجن%) 58.7(

منهم بالقلق لفقدان األمن كما تثير الحـوادث  %) 20.3(من الشباب في العراق ويشعر %) 39.3(وتثير الحرب قلق 

  .منهم %) 19.2(المؤلمة القلق أيضاً 

سـنة  ) 14-10(من الشباب العراقي وتزيد هذه النسبة بين الذكور األصغر سناً في عمر %) 60.1(ويشعر بالتفاؤل 

  . ا بين الذكور وبين اإلناث عنه

 التدخني والكحوليات



 

سنة أشخاصاً في مثل أعمارهم يدخنون السكائر وتزيد هذه النسبة عن ) 30-10(من الشباب العراقي بعمر %) 52.2(رف يع

منهم أشخاصاً فـي مثـل أعمـارهم    %) 33.8(، كما يعرف إجماالً %)30.8(عنها بين اإلناث %) 70.9(الضعف بين الذكور 

  .كيلة يدخنون النار
  
  

  آراء حول مكانة ومشاركة املرأة
   اآلتيةمع المقوالت  اتفاقهمآراء الشباب حول مدى  األتييوضح الجدول 

 االناث الذكور المقولة

 74.8 63.3 المرأة ال تقل منزلة عن الرجل بصورة عامة

 91.4 83.3 مشاركة المرأة والرجل في اتخاذ القرارات العائلية

 25.6 35.9 تخاذ قرارات تخصها وعائلتها ألنها غير قادرة على ذلكال تستطيع المرأة ا

 26.5 34 الممارسات السياسية هي حكر على الرجال

 77.1 66 في استطاعة المرأة القيام باألدوار القيادية في الدولة
  

 والثقافة  اإلعالم: تاسعاً 
ألكثر متابعة في المرتبة األولى لدى الشباب في العراق هـي  ا اإلعالميةالنتائج إن الوسيلة  أوضحت:  اإلعالممتابعة وسائل 

  %) .56.4( ويأتي الراديو كأهم وسيلة إعالمية في المرتبة الثانية بنسبة%) 87.4( التلفزيون بنسبة 

  تلبي رغباتهم  اإلذاعةمنهم أن %) 40.5(من الشباب أن التلفزيون يلبي رغبات الشباب بينما يرى%) 85.6(ويعتقد 

  بعة الثقافيةاملتا
مـنهم يطـالع   % )43.2( تقريباً من هؤالء الكتب و% )51(فقط من الشباب المطالعة ويطالع % ) 21.6( يمارس 

  % ).54.1( المجالت ، كما جاءت الموضوعات الثقافية واالجتماعية من أكثر الموضوعات التي يطالعها الشباب بنسبة
  

 الشباب والرياضة: عاشراً 
من الشباب يرتادون المنتديات واألندية الرياضية مع وجود فارق كبير بـين نسـبة   %)12.5(إن تبين نتائج المسح   

من الشباب الذين اليرتادون المنتديات واألندية إن السبب هو عدم وجود منتدى قريب منهم %) 45.8(واإلناث، وبين  الذكور

مع وجود فـوارق كبيـرة حسـب    %)32.4(الرياضية عند  يةاألندوتأتي العادات والتقاليد االجتماعية والدينية عائق ألرتياد 

  .الجنس 
  

  اإلعاقة:عشر  حادي
سنة انه يمكن تأهيل المعاقين من خالل مراكز تأهيـل طبـي ويـرى    ) 30-10(من المبحوثين بعمر %)48.8(يرى

 .أنه يمكن تأهيلهم من خالل المؤسسات التعليمية %) 39.8(

منهم يعانون من اعاقة حركية وكان %) 45.3(عراقي يعاني من اعاقة وان من الشباب ال%) 1.1(أظهرت النتائج أن

مـنهم بسـبب   %) 14(منهم بسبب المرض وعنـد %) 14(منهم هو سبب خلقي منذ الوالدة وعند%) 54.6(السبب فيها عند

 . االصابات والحوادث

  

 الشباب وتكنولوجيا املعلومات:عشر  ثاني



 

%) 35.2(سنة بعدم إمتالك المعرفة ألستخدام الحاسوب في حين يمتلـك   )30-10(من الشباب بعمر%) 64.8(بين   

  .منهم بالجيدة %) 13.1(من الشباب معرفة بأستخدام الحاسوب وصفها 

%) 17.5(من الشباب بأستخدام االنترنيت مع وجود فارق كبير بين نسبة الذكور المسـتخدمين  %) 13(كما وضح   

مـن الشـباب تليهـا الدردشـة     %) 72.1(ي المواقع كمجال ألستخدام االنترنيت عند ويأتي البحث ف%) 7.9(ونسبة االناث 

يرى ثالثة ارباع الشباب المستخدم لالنترنيت إن الدخول إلى المواقع االباحية هو و. منهم %)51(والتحدث مع االخرين عند 

ز على حقوق االخرين وجه آخر من أوجه منهم إن المضايقة والتجاو%) 32.8(احد أوجه إساءة أستخدام االنترنيت كما يرى 

 .منهم إنه يمكن إستخدامه لإلغراض االرهابية %) 27(االساءة في حين يرى 

، ويرى %) 34.8(عنها بين االناث %) 65.7(من الشباب هواتف نقالة وترتفع النسبة بين الذكور %) 51.3(يمتلك   

منهم إن االزعاج هـو احـد اضـراره ، ويـرى     %) 27(ن يرى منهم إن للهاتف النقال أضراراً اقتصادية ، في حي%) 40(

  .منهم إن الهاتف النقال ليس له اية اضرار %) 24(يقارب  منهم إن له أضراراً صحية  بينما يرى ما%) 23.2(
  

 الشباب واألمن: عشر  ثالث
ة لعـدم االسـتقرار   سنة إن الجماعات االرهابية هي احد العوامل المؤدي) 30-10(من الشباب بعمر%) 66.5(يرى   

  .منهم إن االحتالل أيضاً عامل يؤدي إلى عدم االستقرار%) 39.2(االمني في العراق ، كما يرى 

إن بدء االعمار والقضاء على البطالة هو احد عوامل تحقيق االستقرار االمني في العراق تليهـا  %) 53.2(وبرأي   

  %) .20.2(السيادة الوطنية ثم تعزيز %)  45.5(تعزيز كفاءة االمن والجيش وبنسبة 
  

 مشاركة الشباب:عشر  رابع
سنة أن المنظمات السياسية هي األكثر أهمية في الوقت الحـالي تليهـا   )30-10(من الشباب بعمر %) 26.5(يرى   

  %) .9.6(ثم الرياضية %) 25.1(المنظمات الدينية وبنسبة 

منهم انها تعمل لمصلحة الشـباب  %) 31.1(ة رأى وحول رأي الشباب في الهدف من وراء عمل المنظمات الشبابي  

  .منهم انها تعمل للمصالح الشخصية للقائمين على رعايتها %) 22.4(في حين يرى 
  

 احلقوق املدنية واملواطنة: عشر  خامس
  احلقوق واملشاركة يف االنتخابات

أهمية بالنسبة لهم هو  سنة أن الحق األكثر )30-18(عمربمـــن الشباب العراقــــــــي %) 40.5(يرى   

منهم الحق األكثر أهميه  هو الجنسية العراقية حـق لكـل   %) 15.1(أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز ورأى 

منهم %) 46.7(من الشباب العراقي أن احترام حقوق اآلخرين هي من واجباته كمواطن ، كما يرى %) 62.4(ويرى .عراقي 

  .عن الوطن  أن من واجباتهم الدفاع

من الشباب شاركوا في االنتخابات العامة الوطنية وزادت نسـبة مشـاركة الـذكور    %) 70.4(أوضحت النتائج أن   

من هؤالء هو التعبير عن صوتهم كما يرى %) 82.3(وكان إجماالً سبب مشاركة %)  64.5(عن مشاركة اإلناث %) 75.7(

منهم فـي االنتخابـات   %) 86.9(وحسبما يعتزم الشباب سيشارك  .ني منهم المشاركة في االنتخابات كواجب وط%) 30.3(

  . المقبلة 

 اهلجرة 

سنة في الهجرة ويرغب أكثر من نصـف هـؤالء فـي    ) 30 -18(من الشباب العراقي في عمر %) 16.8(يرغب 

 .الهجرة إلى أوروبا 


