
االسرتاتيجية الوطنية للشباب يف    يف 
اق العراقالع

وإرادة اإلجناز.. حتديات الواقع 
مهند شهيد مشخي/ اعداد خبري التدريب  ريب ي/بري هي ه



مفهوم االسرتاتيجية

العراقا في للشباب الوطنية االستراتيجية ار:ن األفك مجموعة هي ار  :ن االستراتيجية الوطنية للشباب في العراقا هي مجموعة األفك
ادئ  رامج والخطط والمب ع الشباب العراقي       والب اول واق التي تتن

داف أه الل خ ن م ، ة ايجابي رات تغيي داث إح د بقص ، ه ل        واهتمامات ن  بي   يج ر  يي و  ب إ 
ى         ة عل ة ، ومبني ة وعلمي ارات دقيق ا مس عت له ددة ، وض مح
دما تقتضي الحاجة      ا عن احتماالت متعددة ، يمكن متابعتها وتقويمه

ة
ي

ي تالمس  ات الت ة عشر محور من القضايا واالهتمام ، تغطي ثالث
.                                  حياة الشباب العراقي بصورة مباشرة  



ا الشبابالش
والمجتمع

االستراتيجية الوطنية 
للشباب في العراق

الشباب 
واإلنتاج

الشباب 
والهوية

الشبابالشباب
والصحة  
النفسية



يالتحديات التي واجهت العمل
عدم وجود سياسة أو استراتيجية شبابية عراقية سابقة ، -1

ها تط أ ا تدالل اال .يمكن االستدالل بها أو تطويرهاكن

نقص هائل في المعلومات التي تتطلبها عملية التحليل   -2
تراتيج الرباع(اال القوة)التحليل نقاط لمعرفة لمعرفة نقاط القوة  )التحليل الرباعي(االستراتيجي

والضعف في الواقع الشبابي ومؤسساته من جهة ، والفرص  
أخ ة ا ال ا .والتهديدات التي تواجهه من جهة أخرىال



ة ق ة ة ق قلة وضعف اإلحصاءات والمسوحات الشبابية العراقية ،-3
وصعوبة التعرف على مواقف وسلوك واتجاهات وممارسات 
الشباب العراقي في ظل التغيرات الكبيرة في الواقع السياسي  

.واالقتصادي واالجتماعي في العراق ق ي ي ي

ف4 ات ت اال ط التخط ة ات ت اال الثقافة ف ض ضعف الثقافة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي في  -4
مؤسسات الدولة العراقية ، والناتجة عن طبيعة الحكم الشمولي 

ا الك الذ ق ثالثة ألآث ا ال ا الذي ساد العراق ألآثر من ثالثة عقود ، والذي جرد الكوادرالذ
.  الوسطية من المساهمة في صنع السياسات العامة 



ائل !!البدائل!!ال



ً /أ :االعتماد على حماور التغيري/أوال

ة تفا اال ات ل االستفادة من ال
تجارب اآلخرين

جمع المعلومات

ا ا االت تغ

التنسيق مع    
االختصاصيين

تهيئة الكوادر
المتمكنة

تغيير االتجاهات
صناعة
رأي عام

أقناع 
مراآز القرار

مطالبة شعبية وحكومية 
لصياغة االستراتيجية



اً غ/ثان ال ا ا :ق :قياس عناصر التغيري/ثانيا

ورش عمل قطاعية
اإلعالم ،المنظمات،المؤسسات  

الدينية تدريب الكوادر البشرية

المنظمات 
ة ال ال ئات ال

الوزارات 
كة والهيئات العالميةالش الشريكة

موافقة مجلس الوزراء
على دراسة 
االستراتيجية



رؤيتناا



شباب عراقي مثقف وفعال ، مرتبط بهويته الثقافية واإلسالمية 
اه ها اإل نف ال ذ ن ة طن ال ا قضا ، وملتزم بقضاياه الوطنية ، ينبذ العنف واإلرهاب ، ويساهملتز
ه في مسيرة التنمية والتقدم ، ويشارك في عملية بناء مجتمع

.الجديد 



ررسالتنا



اقن ال ا الش ات قد ة تن نا عل نل سعىنعمل على بناء وتنمية قدرات الشباب العراقي ، وسن
لرفع قدرته على التعبير عن نفسه ، وفتح قنوات حقيقية 
لمشارآته ، واالستفادة من طاقاته وامكاناته ، وتوجيهها

.بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم وخدمة بلدهم م هم هم ق ي



االهدافحتديدحت



: حتديد االهداف من صياغة االستراتيجية/أوالًً

وضع إطار عام لتطبيق رؤية الدولة في العمل التنموي في   -1
لش ل .المجال الشبابيل

بيئة-2 في الشبابي للقطاع المخصصة الحكومة موارد تسيير ي بي  2 بي  ب ع ا و ا  وار ا يير 
آمنة ومستقرة ، من خالل توقعاتها الواقعية لطبيعة دورها ، 

وآ ، الفعلية وامكاناتها قدراتها عل بالنسبةذالمبن لك لك بالنسبةذالمبني على قدراتها وامكاناتها الفعلية ، وآ
من القطاع الخاص أو المؤسسات غير  ذلشرآائها في التنفي

ة ل ال ا نظ ال أ ة ك .الحكومية أو المنظمات الدوليةال



قادر على متابعة وتقييم  ، وضع مقياس حديث -3
قبل من للشباب المقدمة والخدمات البرامج والخدمات المقدمة للشباب من قبل البرامج

والقطاع  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
.الخاص

الا4 للمكان حقيق تصو تضع الدولةذنها يده ت ي تريده الدولةذنها تضع تصور حقيقي للمكان الا-4
ي يريد الشباب أن ذلك المكان  الذلشبابها ، وآ

.يتواجدوا فيه 



:حتديد االهداف اليت حتققها االستراتيجية/ثانياًً

تعبئة الجهد الحكومي الموجه للشباب في مسار واحد ،   -1
ة ل فا ة كفا افه أ ق ل ة .مرسوم بعلمية ، ليحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية ل

2-، الشباب من الدولة تريده ما بين االمثل التوازن تحقيق ب 2 ب ن  و  ري  ل بين   زن  و يق 
.وما يريده الشباب أنفسهم 

ا3 للش ة ال ات الخد ا ال ة تقن ة آفا ادة ز زيادة آفاءة وتقنية البرامج والخدمات الموجهة للشباب ،  -3
من خالل منظومة متكاملة تتصل اهافها ببعضها وتكمل  

أل .أحداها األخرىأ



األهداف4 خالل ن اق ال ف ا الش قطاع تقا اال االرتقاء بقطاع الشباب في العراق من خالل األهداف-4
االستراتيجية التي تتضمنها محاور هذه االستراتيجية والتي 

:تتلخص بـ
وتعزيز-أ ، المجتمع في الشباب دور توسيع توسيع دور الشباب في المجتمع ، وتعزيز  -أ         

مساهمته في أمنه واستقراره ، وفتح قنوات مشارآة 
فاهي و الصالحة واطنة ال بادئ يخ وت ه ا أ حقيقية أمامه ، وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة ومفاهيم حقيقية

.الحقوق المدنية في أوساطه 



ة االرتقاء بمستوى التعليم ، وإعداد الشباب لمواجهة-ب
عتحديات سوق العمل ، وتسريع عملية مواآبته لتطور ق

.تكنولوجيا المعلومات 
دينيةج تربية وتربيته ، للشباب الوطنية الهوية تعميق تعميق الهوية الوطنية للشباب ، وتربيته تربية دينية-ج

صالحة ، وتنمية ذوقه ثقافيا وفنيا ، وتحصينه من اآلثار 
ال اإل لالنفتا ة ل .السلبية لالنفتاح اإلعالميال

الشباب-د لها يتعرض التي والنفسية الجسدية المخاطر ب تحييد ب ه  رض  ي ي ي  ي و ج ر  يي 
، ومواجهة التحديات الصحية والبدنية ، وتوسيع ممارسته  

ذات الترويحية باألنشطة فراغه أوقات وملء ، للرياضة ، وملء أوقات فراغه باألنشطة الترويحية ذاتللرياضة
. المنفعة الصحية والنفسية والبدنية والفكرية 



ة ال ئ ا املبادئ الستةامل
االهداف اغة يف صياغة االهدافيف



:املبادئ الستة يف صياغة االهداف 

:المبدأ التربوي -1 ربوي ب
حيث سترآز االستراتيجية على الرعاية التربوية والتعليمية 

ة ال ال التنشئة عل د التأآ ا ة(للش األ األسرة ،(للشباب ،  والتأآيد على التنشئة الصالحة 
)  .المدرسة ، الجامعة ، المجتمع 



  
:المبدأ التنموي -2

ستؤآد االستراتيجية الوطنية للشباب في العراق على إلحاق  
ف وستعالج ، الشاملة التنمية بأهداف العراق شباب العراق بأهداف التنمية الشاملة ، وستعالج في  شباب

محاورها المختلفة تلك األهداف ، حيث سترآز على تحقيق  
ا الش ا ق ة لتن ن ال لكال ة ا ت لة ا فرص عادلة ومتساوية لكال الجنسين لتنمية قدرات الشبابف

.وامكاناتهم وطاقاتهم وتسعى لحل مشاآلهم م م م



  
:المبدأ اإلنساني -3
لهم  ه االستراتيجية من آرامة الشباب ، والبحث ذستعزز ه   

وستسعى ، والطمأنينة واألمن والسلم ، الكريمة الحياة عن الحياة الكريمة ،  والسلم واألمن والطمأنينة ، وستسعى عن
لتوفير مستوى معيشي مالئم للنمو ألبدني والعقلي 

اع ت اال ن ال علال ن عدت عدموستبنى على والروحي والمعنوي واالجتماعي  ،
التمييز بين الشباب والشابات على أساس الفئة أو اللغة أو  

فة ط أ ة .األقلية أو الدين والطائفةألق



 
 

:المبدأ التعبوي -4
حيث سترآز االستراتيجية الوطنية للشباب على ربط الشباب 
في وايجابي فعال دور لعب من وتمكنهم ، الوطنية بالقضايا الوطنية ، وتمكنهم من لعب دور فعال وايجابي فيبالقضايا
صيانة الوحدة الوطنية ، والتصدي للكوارث الطبيعية وغير  
انات آ ف ه أنف تنظ ل ا ن اعده ت ة الطبيعية ، وستساعدهم من اجل تنظيم أنفسهم في آياناتالط

تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم ، والمشارآة في صنع  
. القرارات التي تخصهمق



 

:مبدأ متطلبات الديموغرافيا-5
ستسعى االستراتيجية الوطنية للشباب في العراق تلبية   

الديموغرافي تنوعهم على بناء العراقي الشباب احتياجات  الشباب العراقي بناء على تنوعهم الديموغرافي احتياجات
شباب  حضر وريف ، شباب المجتمعات المفتوحة و( 

غلقة ال ات ت )ال .، )المجتمعات المغلقة



 

:مبدأ التغيير والتطوير-6
ه االستراتيجية إلى إحداث تغيير في مواقف ذستهدف ه   

واتجاهاتوسلوك العراقوممارسات في مكنهي،الشباب مكنهي ، الشباب في العراقوممارسات واتجاهاتوسلوك
.من المساهمة في تطوير نفسه و مجتمعه 



ل مراحلا
ة ات ت اال اعداد االستراتيجيةاعداد



 

مرحلة التخطيط والتحضير:اوال
.تهيئة الكوادر البشرية •
العمل• خطة تصمي .تصميم خطة العمل•
.تشكيل اللجان الخاصة •
.وضع البرامج واألنشطة •

ة إعال لة إعداد .إعداد حملة إعالمية•



 

:مرحلة الترويج األولى: ثانيا

المشروع• بانطالق للتعريف اإلعالمية المواد وتوزيع نشر .نشر وتوزيع المواد اإلعالمية للتعريف بانطالق المشروع•
.اعية والصحفية ذاللقاءات التلفزيونية وأال•



 

:مرحلة االتصال المباشر بالشباب :ثالثا
.الميداني لالتصال بالشباب الوزارة تأسيس فريق •
والمحافظات• بغداد ف والجامعات والمعاهد المدارس زيارة .زيارة المدارس والمعاهد والجامعات في بغداد والمحافظات•
.اللقاءات البؤرية والجلسات النقاشية •
.االتصال بالمنظمات الشبابية غير الحكومية •

الخا غت ال اق ال ا الش اللقا .اللقاء بالشباب العراقي المغترب بالخارج•



 

 
:االتصال والتنسيق:رابعا

.االتصال بالوزارات والمؤسسات الشريكة •
موسعة• اجتماعات عقد .عقد اجتماعات موسعة •
.تشكيل لجنة عليا •
.االتصال بالمنظمات الدولية •



:إطالق األنشطة والبرامج والفعاليات:خامسا
الشرآاء  ( دريب الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ت  •

الشبابية) االستراتيجيات وضع والية االستراتيجي التخطيط .على بي ) ب يجي  ر ع  ي و يجي و ر ي  .ى 
( عقد ورش عمل قطاعية  لصياغة إطار عام لمحاور االستراتيجية •

ات ؤ ال دن ال ع جت ال ات نظ ية الحكو ات ؤ المؤسسات الحكومية ، منظمات المجتمع المدني ، المؤسساتال
)اإلعالمية ، الهيئات الدينية 
أ .عقد مؤتمر عام وتقديم أوراق العمل من آل الشرآاء •

االستراتيجية• محاور من محور لكل تخصصية عمل ورش .عقد يجي ر ور  ن  ور  ل  ي  ل  . ورش 



 

ا اتاد علو ال ع ج حلة :مرحلة جمع المعلومات:سادسا
ىوهي مرحلة امتدت من لحظة الشروع بالعمل الى ما قبل صياغة المسودة  ع ي

:األولى وتضمنت 
.االستبيانات• .بي
.مدونات مجاميع العمل •

ات ا اإل ات ال .المسوحات واإلحصاءات•
.أوراق العمل •
.الدراسات والبحوث الخاصة بالشباب •
األخرى• الدول .تجارب رى ول  رب  .ج
.نتاجات ورش العمل •



:تحليل البيانات:سابعا

والجدولة• الفهرسة .الفهرسة والجدولة•
.توزيع المعلومات حسب المحاور •
.مقارنة البيانات  •



:صياغة المسودة األولى لالستراتيجية:ثامنا

الشرآاء• آل قبل من لالستراتيجية أول وثيقة إعداد .إعداد وثيقة أولى لالستراتيجية من قبل آل الشرآاء •
.ومناقشتها عقد مؤتمر وطني لطرحها •



:صياغة المسودة األولى لالستراتيجية:ثامنا

الشرآاء• آل قبل من لالستراتيجية أول وثيقة إعداد .إعداد وثيقة أولى لالستراتيجية من قبل آل الشرآاء •
.ومناقشتها عقد مؤتمر وطني لطرحها •



:مرحلة الترويج الثانية:تاسعا

اإلعالمية• الوسائل آل ف الوثيقة نشر .نشر الوثيقة في آل الوسائل اإلعالمية•
.عرض الوثيقة على الشباب •
.تسجيل المالحظات والتحفظات وتدوين اآلراء واألفكار •



:الصياغة النهائية والموافقة :عاشرا
إعداد الصياغة النهائية لالستراتيجية بناء على ما تم•

، ووضع الميزانية التخمينية الالزمةتسجيله من مواقف و ن زجي ي ي ي يز ع وو
.لتنفيذ براامجها وخططها 

ف ا للش ة طن ال ة ات ت لال ة النهائ قة ث ال فع رفع الوثيقة النهائية لالستراتيجية الوطنية للشباب في•
العراق الى مجلس الوزراء واستحصال الموافقة على  

.إقرارهاق
تنفي• على لإلشراف وطنية لجنة .هاذتشكيل ي ى  ر  إل ي  ج و .يل 
. ذالتنفي•



أينأ
؟ االن !حنن االن ؟!حن



قرار مجلس الوزراء
ق نة)193(ال 2008ل 2008لسنة)193(الموقر 

ة ق ن ال ش ال ة الخا ة ا ت اال ته ل ا ز ال ل قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الخامسة والعشرين المنعقدةق
:ما يأتي  2008/  6/  3بتاريخ 

تكليف اللجنة المشكلة في مجلس وآالء الوزارات المختصة بشؤون    
الشباب العادة دراسة االستراتيجية الوطنية للشباب من اجل وضعها 

.موضع التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ة


