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 ٢٠١٩الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة  أهم مؤشرات المسح  

  الفئة العمرية  المؤشر

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠قسم التعليم /خاص بالمستمرين بالدراسة لألعمار (

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٧,٣٣٠  ١٧,٦٣٩   مجموع المبحوثين المستمرين بالدراسة

  ٩٦.٦  ٩٦.٩  %نسبة المبحوثين المنتظمين بالدراسة خالل العام الدراسي الحالي 

  ٠.٠  ٨.١  %نسبة المبحوثين المنقطعين عن الدراسة بسبب العمليات الحربية 

  ٤٧.٤  ٤٥.١  % التقني وأالتوجه للتعليم والتدريب المهني  أسباب أهمتعزيز المهارات الفنية 

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠قسم العمل والتشغيل لألعمار (

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٢٠.٤  ١٨.٤  %نسبة المبحوثين الذين عملوا خالل األسبوع السابق للمسح 

  ٤٥.٤  ٣٧.٨  %خالل األسبوع السابق للمسح  الحرفيون والمهن المرتبطة بها للعاملين بأجرنسبة 

  ٨٢.١  ٧١.٨  %خالل األسبوع السابق للمسح نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص 

  ١٤.٧  ٢٥.٠  %خالل األسبوع السابق للمسح نسبة العاملين في القطاع الحكومي 

  ٤٤.١  ٤٤.٠  % خالل األسبوع السابق للمسحمتوسط عدد ساعات العمل للعاملين بأجر 

  ١٦.٤  ١٧.٦  % خالل األسبوع السابق للمسحللعاملين بأجر  العمر متوسط 

  ٣.٨  ٣.٤  %اعتقاد المبحوثين بأن للنقابات واالتحادات دور فعال في حماية العاملين 

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠قسم الصحة لألعمار (

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٩١.٢  ٩١.٢  % نسبة المبحوثين بوضع صحي جيد

  ٦٧.١  ٦٣.٤  % التدخين من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الشباب

 اية بصحتهمننسبة المبحوثين الذين يرون أن تناول الطعام الجيد هي أهم اإلجراءات للع

%  

٥٧.٢  ٥٨.٣  

) ٣٠ــ  ١٨(  ) سنة٣٠ــ  ١٨قسم األمراض المنقولة جنسياَ لألعمار (

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٨(

  ٨٢.٥  ٨٣.٣  %يدز سمعوا عن مرض اإل ين الذينثحوبنسبة الم

  ٧٠.٥  ٧٢.٦  % ينتقل عن طريق الجنسيدز ن مرض اإلأ يرونين الذين ثحوبنسبة الم

االمتناع عن الجنس خارج نطاق الزوجية هي أهم طرق ن أ يرونين الذين ثحوبنسبة الم

  ٦٨.٩  ٧١.٠  %يدز اإلالمنقولة جنسيا /  األمراضالوقاية من 
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  ٢٠١٩مؤشرات المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة  أهم  .٩تابع / 

  الفئة العمرية  المؤشر

) ٣٠ــ  ١٥(  سنة )١٥(والمتزوجين دون سن  ) سنة٣٠ــ  ١٥لألعمار ( الصحة اإلنجابية للذكورقسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٧٨.٥  ٧٨.٩  %معلومات حول التغيرات الجسمية خالل مرحلة البلوغ  نيالمتلقنسبة المبحوثين 

  ٢٣  ٢٣  متوسط العمر المناسب لزواج الذكور

  ١٩  ١٩  ناثمتوسط العمر المناسب لزواج اإل

  ٧١.١  ٧٦.٥  %منع الحمل  عن حبوبنسبة المبحوثين حسب معرفتهم 

  ١٠.٨  ١٥.٨  % متزوجيننسبة المبحوثين ال

  ٢٠  ٢١  الزواج األولمتوسط العمر عند 

  ٩٥.٣  ٩٦.٠  %نسبة المبحوثين الذين قاموا بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج 

) ٣٠ــ  ١٥(  سنة) ١٥(والمتزوجات دون سن  ) سنة٣٠ــ  ١٥لألعمار (الصحة اإلنجابية لإلناث قسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٨٤.٣  ٨٣.٠  %نسبة المبحوثات المتلقيات معلومات حول التغيرات الجسمية خالل مرحلة البلوغ 

  ٢٤  ٢٤  متوسط العمر المناسب لزواج الذكور

  ٢٠  ٢١  ناثمتوسط العمر المناسب لزواج اإل

  ٧٨.٠  ٨١.٧  %منع الحمل  عن حبوب نحسب معرفته اتنسبة المبحوث

  ٢٨.٤  ٢٦.٣  %لمتزوجات ا اتنسبة المبحوث

  ١٧  ١٨  متوسط العمر عند الزواج األول

  ٩٣.١  ٩٣.٤  %الفحص الطبي قبل الزواج اللواتي اجرين  اتنسبة المبحوث

  ٤٥.٥  ٤٢.٦  % اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل اتنسبة المبحوث

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠لألعمار ( الحالة التغذويةقسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٧٩.٩  ٧٩.٧  %نسبة المبحوثين الذين يعتقدون بأن وزنهم مناسب 

  ٣.٨  ٣.٦  متوسط عدد مرات تناول الوجبات السريعة خالل األسبوع

) ٣٠ــ  ١٥(  ) سنة٣٠ــ  ١٥لألعمار ( جتماعية وأوقات الفراغنفسية واإلالصحة القسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٣٦.٣  ٣٧.٠  من أولويات اهتماماتهم نسبة المبحوثين الذين يعتقدون بان الصحة هي

األهداف التي هي من أولويات النجاح في الدراسة نسبة المبحوثين الذين يعتقدون إن 

  % في المستقبل القريب يسعون لتحقيقها
٤٣.٤  ٢١.٥  

  ٢٠١٩أهم مؤشرات المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة   .٩تابع / 
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  الفئة العمرية  المؤشر

) ٣٠ــ  ١٥(  ) سنة٣٠ــ  ١٥لألعمار (جتماعية وأوقات الفراغ الصحة النفسية واإلقسم تابع / 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

 %أهم األمور التي تثير قلقهم هي من ن األمور المالية أبنسبة المبحوثين الذين يعتقدون 

  % لتحقيقها

٣٤.١  ٣٨.٥  

  ٥  ٤  في اليوم متوسط عدد ساعات الفراغ

  ٤٦.٠  ٤٦.٥  % يقضون أوقات فراغهم بتصفح االنترنتنسبة المبحوثين الذين 

) ٣٠ــ  ١٥(  ) سنة٣٠ــ  ١٥لألعمار ( النوع اإلجتماعي والعنف ودور الشبابقسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٢.٦  ٢.٤  % المجتمعية ال يؤيدون استخدام العنف في حل المشاكلنسبة المبحوثين الذين 

  ٥٥.٦  ٥٦.٧  %إن قوة تنفيذ القانون يخفف من العنف في المجتمع  رونينسبة المبحوثين الذين 

) ٣٠ــ  ١٥(  ) سنة٣٠ــ  ١٥لألعمار ( اإلعالم والثقافة والفنونقسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٥٥.١  ٥٥.٥  %يرون بان االنترنت يلبي اهتمامات الشباب نسبة المبحوثين الذين 

  ٥٩.٠  ٦٠.٠  %يشاهدون القنوات المحلية الفضائية نسبة المبحوثين الذين 

  ٧٠.٨  ٧٠.٨  % العربيةيشاهدون القنوات الفضائية نسبة المبحوثين الذين 

  ٧٧.٦  ٧٦.٣  % يشاهدون المسلسالت واألفالمنسبة المبحوثين الذين 

  ٣٠.٤  ٢٩.٨  % يشاهدون البرامج الرياضيةنسبة المبحوثين الذين 

  ٣٢.٦  ٣٢.٤  % يمارسون المطالعةنسبة المبحوثين الذين 

  ٦٧.٤  ٦٧.٦  % يمارسون المطالعة ال نسبة المبحوثين الذين

  ٦٩.٢  ٧٠.٥  % يمارسون المطالعة عبر االنترنتنسبة المبحوثين الذين 

  ٨٦.٢  ٨٦.٥  % العامة ال يرتادون المكتباتنسبة المبحوثين الذين 

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠لألعمار (الشباب والرياضة قسم 

  ةسن
  سنة )٢٤ــ  ١٥(

  ٦.٦  ٥.٣  %كز الشباب والرياضة ايرتادون المنتديات ومرنسبة المبحوثين الذين 

  ٣٤.٢  ٣٥.٣  %مون خدمات المنتديات ومراكز الشباب والرياضة بأنها جيدة يقيّ نسبة المبحوثين الذين 

  ٤٣.٧  ٤٤.٤  %لعدم وجودها بالقرب منهم والمراكز ال يرتادون المنتديات نسبة المبحوثين الذين 

  ٤١.٢  ٤٢.٣  % أنواعهاختلف يمارسون الرياضة بمنسبة المبحوثين الذين 

  ٦٩.٥  ٧١.٥  %يمارسون رياضة كرة القدم نسبة المبحوثين الذين 

  

  ٢٠١٩أهم مؤشرات المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق لسنة   .٩تابع / 

  الفئة العمرية  المؤشر
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) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠لألعمار (الشباب والرياضة قسم تابع / 

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٥(

  ٤٤.٦  ٤٢.٠  %يمارسون الرياضة في الساحات الشعبية نسبة المبحوثين الذين   سنة

  ٤.٩  ٤.٨  متوسط عدد ساعات ممارسة الرياضة في األسبوع

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠لألعمار ( المعلومات والتواصل اإلجتماعيالشباب وتكنولوجيا قسم 

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٥(

  ٧٥.٥  ٦٣.٧  %يمتلكون أجهزة الكترونية نسبة المبحوثين الذين   سنة

  ١٤.٢  ١٣.٣  %يمتلكون جهاز حاسوب نسبة المبحوثين الذين 

  ١٢.٥  ٩.٥  %لديهم معرفة جيدة باستخدام الحاسوب نسبة المبحوثين الذين 

  ٦٩.٢  ٥٧.٩  %يستخدمون االنترنت نسبة المبحوثين الذين 

  ٣.١  ٢.٩  % في اليوم متوسط عدد ساعات استخدام االنترنت

  ٥٩.٩  ٥٨.٩  %يشاركون في المنتديات الحوارية الترفيهية نسبة المبحوثين الذين 

) ٣٠ــ  ١٠(  ) سنة٣٠ــ  ١٠قسم اإلعاقة لألعمار (

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٥(

نسبة المبحوثين الذين يرون أن الوصول إلى الخدمات الطبية من أهم التحديات التي   سنة

  %يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة 
٤٣.٣  ٣٩.٥  

  ٦٩.٤  ٦٧.٢  %نسبة المبحوثين المعاقين الذين يشعرون بأن حقوقهم ملباة داخل األسرة 

  ١.٧  ١.٣  % الخاصة بهم مراكز الشبابو األندية يرتادونالذين نسبة المبحوثين المعاقين 

) ٣٠ــ  ١٥(  ) سنة٣٠ــ  ١٥قسم المشاركة لألعمار (

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٥(

  ٨.٠  ٨.٥  %نسبة المبحوثين الذين يشاركون في األنشطة المجتمعية   سنة

  ١١.٥  ١٢.٣  %نسبة المبحوثين الذين يشاركون في األعمال التطوعية 

  ٣٩.٥  ٣٨.٧  % لمصلحة الشبابالمراكز الشبابية تعمل  أوأن المنتديات نسبة المبحوثين الذين يعتقدون 

  ٦٧.٧  ٦٧.٢  % يشاركون في األنشطة المجتمعية أو األعمال التطوعيةنسبة المبحوثين الذين 

) ٣٠ــ  ١٨(  سنة )٣٠ــ  ١٨لألعمار ( الشباب واألمنقسم 

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٨(

لتحاق باألجهزة األمنية والجيش يعزز األمن إلن اأنسبة المبحوثين الشباب الذين يعتقدون ب  سنة

% %  

٤٧.٠  ٤٨.٢  

  ٢٥.٩  ٢٦.٥  %نسبة المبحوثين الشباب الذين يعتقدون بان العنف واإلرهاب يهدد األمن الشخصي 

  ٤.٠  ٦.٣  % ٢٠١٤نسبة المبحوثين الشباب الذين شاركوا في جهات مسلحة بعد أحداث سنة 

  ٢٠١٩للفتوة والشباب في العراق لسنة أهم مؤشرات المسح الوطني   .٩تابع / 

  الفئة العمرية  المؤشر

) ٣٠ــ  ١٨(  ) سنة٣٠ــ  ١٨لألعمار (الشباب واألمن قسم تابع / 

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٨(

  سنة
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الشباب الذين يلجأون الى السلطات األمنية والشرطة لحل المشاكل والنزاعات نسبة المبحوثين 

%  

٦٤.٣  ٦٥.٢  

  ٣٠.٧  ٣١.٥  %الشباب الذين يلجأون الى العشائر لحل المشاكل والنزاعات نسبة المبحوثين 

) ٣٠ــ  ١٨(  ) سنة٣٠ــ  ١٨لألعمار (الحقوق المدنية والمواطنة قسم 

  ةسن
 )٢٤ــ  ١٨(

  ٥٦.١  ٦١.٤  % نتخابات العامة الوطنية باإلنسبة المبحوثين المشاركين   سنة

  ٧٢.٩  ٧٣.٢   % العامة الوطنية لغرض التعبير عن صوتهنتخابات نسبة المبحوثين المشاركين باإل

  ٥٩.٣  ٦٠.٢  % نتخابات العامة الوطنية المستقبليةنسبة المبحوثين الذين سيشاركون باإل

  ٣٣.٢  ٣٤.١  %بتطبيق القانون هو من مفاهيم المواطنة  زامتاإلل يعتقدون بأن نسبة المبحوثين الذين

  ٣.١  ٣.٢  %نسبة المبحوثين الساكنين في ظروف صعبة وال تتوفر لديهم برامج وأنشطة للمساعدة 

  ١٣.٠  ١٣.١  %نسبة المبحوثين الراغبين بالهجرة 

  ٤٤.٧  ٤٨.٤  %نسبة المبحوثين الراغبين بالهجرة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة في البلد 

  ٤٢.٩  ٤٣.٩  %نسبة المبحوثين الراغبين بالهجرة نتيجة الوضع االقتصادي 

 

 

 


