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 ملخص البحث 

لبرامج التشغيل للشبباب العالبل ك كبوذ هب    واالقتصادية  االجتماعية بعاداالسعت الدراسة للتعرف على ماهية   
كب ل  التعبرف ك  على المستوى العالمي أو العربي أو المحلي  تالفئة العمرية تمثل اعلى نسب المجتمع سواء كان

على دور الدولة في رسم سياسة برامج تشغيل الشباب ومبا هبو مبدى اسبتفاده هب   الفئبة من با وهبل اسبتلاعت هب   
هبل هنبا  عةقبة ارتباليبة  ببيذ الببرامج التدريبيبة وت هيبل و البرامج على تحقيق التمكيذ االجتماعي لدى الشبباب ك 

البببرامج التدريبيببة علببى رفببع المسببتوى االقتصبباد   سبباهمةم ومببدى الشببباب لغببرح فببتي مشبباريع العمببل الصببغيره 
هببل سبباهمت البببرامج التدريبيببة فببي رسببم اسببتراتيجية و للشببباب ك البب   بببدور  يقببود الببى التبفيببف مببذ البلالببة والفقببر 

  .ت هيل الشباب ر مذ المشاريع بعدماهي اسباب القصور في عدم نجاح الكثيك و تنموية للواقع االجتماعي 
تفعيببل دور المسسسببات الحكوميببة المبتصببة   العمببل علببى  –عببدد مببذ التوصببيات من ببا الببى توصببلت الدراسببة    

برسم سياسة جديده للبرامج التدريبية على اذ تكوذ) نوعية وليس كمية( في ت هيل الشباب واعدادهم بالشبكل الب   
ص عمبل جديبده) مشباريع صبغيره( بالشبكل البى بلبق فبر  ت يب هيفجر لاقات م العملية المبزونة لغرح التكافبل فبي 
العمببل علبى تحسبيذ وتكامبل فعاليببة الببرامج والبن م الباصببة  كالب   يحسبذ مبذ الواقببع االقتصباد  للفبرد والمجتمبع 

ببلببق فببرص عمببل للشببباب ودمج ببا اببمذ البلببل االنمائيببة وبببرامج المببوارد البشببريةك كببوذ  هبب   الفئببة مببذ بببةل 
مبببذ ببببةل العمبببل علبببى و ي المجتمبببع العراقبببي الببب   يعبببد مبببذ المجتمعبببات الفتيبببة ك الشببببابية مبببذ الشبببرائي الكبيبببره فببب

حمببايت م وعبببدم  يمكبببذتببوفير درجبببات و يفيببة سبببواء كانببت علبببى القلبباع البببباص أو العببام ك  واسببتقلاب الشبببباب 
 انبرال م في الجماعات المنحرفة البارجة عذ القانوذ .

Abstract 
The study sought to identify the social and economic implications of employment 

programs for unemployed youth, since this age group represents the highest 

proportions of society, whether international or Arab Or locally, as well as getting to 

know the state’s role in drawing up the policy of youth employment programs and 

what is the extent to which this group has benefited from them? And whether these 

programs were able to achieve social empowerment among young people, and is there 

a correlation between training programs and youth rehabilitation for the purpose of 

opening small work projects and the extent of the contribution of training programs 
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On raising the economic level of youth, which in turn leads to alleviation of 

unemployment and poverty, and did the training programs contribute to drawing a 

development strategy for the social reality, and what are the reasons for the 

shortcomings in the failure of many projects after youth rehabilitation? The study 

reached a number of recommendations, including - Work to activate the role of 

government institutions concerned with drawing a new policy for training programs, 

provided that it is (qualitative and not quantitative) in qualifying youth and preparing 

them in a way that explodes their stored practical energies for the purpose of 

solidarity in preparing them to create new job opportunities (small projects) In a way 

that improves the economic reality of the individual and society, working to improve 

and integrate the effectiveness of programs and systems for creating job opportunities 

for youth and integrating them into development plans and human resources 

programs, since this youth group is one of the large segments of the Iraqi society, 

which is considered one of the young societies, by working to attract Youth by 

providing job grades, whether in the private or public sector, in order to protect them 

and not to join the deviant groups outside the law.                                                           

                                  

,  Training programs )البرامج التدريبية , تشغيل الشباب الكلمات االفتتاحية:

youth employment) 

 

 المقدمة

مبببذ بةل بببا يبببتم اكتسببباب  المفعر ففبببة والكفببباءفه  و  الببببرامج التدريبيبببة تشبببيرن ولبببى معببباذ واسبببعة فبببي الواقبببع االجتمببباعي   
ب ا الببعح لتفيبدف ا بع بفعا  لّية ون ريبة  تّتصبل مف بارفه عفذ مف اراٍت عفمف لشباب المنتفبدّربك والببراتك والبرامج التفدريبّية ع 

 ال   يعيشه .       لغرح تو يف ا على الواقع 
فالبرنامج التدريبي يكتسب مذ بةله الفرد المعرفة الن رية ك عذ المشروع ال   يريد اقامته ثم يقوم بتو يف ما   

يعبيم  اكتسبه مذ معبارف علبى ارح الواقبع لغبرح تحقيبق االنتعبام التنمبو  لبه ونسبرته ومبذ ثبم للمجتمبع الب  
 .في كنفه 

الشبباب هببم أمببل الغببد ولاقبة المجتمعببات للسببعي نحببو التقبدم واالنتبباث ك ف ببم يشببكلوذ الثبروه الحقيقيببة الفعالببة فببي   
المجتمببع ك لبب ا كبباذ هنببا  لزامببا علببى كاهببل الحكومببات اسببتثمار هبب   الثببروه ال ائلببة فببي ت يئببة وفببتي لريببق النببور 

هيليببة ل بب   الفئببة الشبببابية نحببو سببوق العمببل وهبب ا امام ببا مببذ بببةل رسببم سياسببات حقيقيببة وجديببة لبببرامج تدريبيببة ت 
ك و يتللببب مببذ الحكومببات سببوق اال قتصبباد يتللببب تببدريب م وتسببليح م بالم ببارات والببببرات التببي تعيببن م فببي هبب ا 

المعالجبات مبذ رسم استراتيجية ناجحة للقيام بالمشاريع الصغيره التي تكفل تو يبف الشبباب لغبرح تحقيبق الكثيبر 
فببي المجتمببع وجعببل الشببباب االمببد   المتوسببل ولويلببةن ببا القابباء علببى  بباهره البلالببة المتفشببية م و االجتماعيببة

 يشاركوذ في صنع حاارهم ومستقبل م . 
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هب    رسية لمستقبل  يعاني الشباب مذ عدم واوح الرسيا واالهداف على الرغم مذ نسب م العالية وعدم واوح   
ومذ ببةل عمبل الباحبر يبرى انبه مع م البةد العربية  ومن ا العراق ك  روف الحياه السيئة التي تمر ب ا انتجت ا

معرفيببا هنبا  بيببرات مكبوتببة ولمببوح صبادق مببذ الشببباب يفببوق مببا يعبد لببم مببذ بببرامج تدريبيبة ت ببدف الببى اعببدادهم 
ة ك تعتببر مم بده للشبباب لغبرح  ممارسب مبع مبسهةت م الشباب مذ بةل برامج تدريبية تتناسبب  ت هيلف وم نيا ك
الفببرد ببببره اوليببه عنببه ك كونببه شببيء جديببد علببى حياتببه العمليببة ك  مببذحيببر  يتللببب  يرغبببوذ فيببه البب    المشببروع 

فالمشبباريع الصببغيره تعتبببر نببواه اوليببة ك يببن ح مببذ بةل ببا الفببرد الببى واقببع الحيبباه االقتصببادية ك ف ببي تتللببب ببببره 
هبب ا المشببروع الصببغير ك لرفببع المسببتوى التنمببو   وم باره جيببده ك حتببى يسببتليع الفببرد مببذ تحقيببق الببربي المبباد  مببذ

االقتصبباد  ك فالتببدريب علببى كيفيببة اقامببة او ت سببيس المشببروع الصببغير ك يحتبباث الببى اصببرار او دافببع دابلببي مببذ 
الفرد ك حتى يسبتليع مبذ ببةل هب ا البدافع تحقيبق ال بدف الب   يصببو اليبه ك وهبو تحسبيذ الوابع االقتصباد  ك 

 لالة .والتقليل مذ الفقر والب
لقببد نببتج عببذ ال ببروف التببي مببر ب ببا العببراق بببةل الربببع االبيببر مببذ القببرذ المااببي كببالحروب التببي باابب ا     

( ك وما ش د البةد 2003والعقوبات االقتصادية والسياسية التي كانت تتبع ا السللة آن ا  ك وما تبع ا بعد عام )
ك ومبببا رافق بببا مبببذ اسبببتمرار الزيببباده السبببكانية  مبببذ انعبببدام انمبببذ واالسبببتقرار والحبببرب علبببى االرهببباب تراكمبببات ثقيلبببة

بمعدالت عالية ساهمت في الاغل على البدمات والمسسسات والبنى التحتيبة حبال دوذ تقبدم فبي نوعيبة الحيباه ك 
 فتزايدت البلالة .

غيره ك البرامج التدريبيبة ودورهبا الفاعبل فبي ت هيبل الشبباب وتبوعيت م لفبتي المشباريع الصببب اهتمت الدراسة الحاليبة  
لدي م ك حير تحاول اغلب الدول بالسعي للوصول بالشبباب البى اسبمى  التي تعمل على رفع المستوى االقتصاد 

درجببات التقببدم ك نن ببم الم لببة التببي يمكببذ مببذ بةل ببا تحقيببق التلببور واالزدهببار فببي جميببع مجبباالت الحيبباه سببواء 
  .االقتصادية واالجتماعية والعلمية وغيرها مذ المجاالت 

 بحث: إشكالية اللمبحث االولا
   كمن  القدم كاذ االنساذ يبحر عذ الوسيلة التي تجعله في م مذ مذ أثبار المشباكل االقتصبادية  

واالجتماعية ك التي قد تصيبهك فتاره يتاامذ مع ابيه اننساذ في ألار انسره ك أو القبيلبة ك أو 
له القدر مذ مصاعب قد تصبيبهك أو تصبيب أسبرته  بب يلج  الى االدبار ك ليواجه مذ بةله ما 

ك ل ل  حتى يكوذ االنساذ ب ماذ ويلم ذ ليومه وغد  ك ويوفر متللبات اسرته ك عليبه اذ يبحبر 
متللبات االفراد ك وعليبه فالعةقبة ببيذ احتياجبات  تعذ مصدر للدبل ك وكلما تلورت الحياه زاد

بمعنبببى كلمبببا تعقبببدت الحيببباه مبببذ ببببةل تلورهبببا االفبببراد ك والتلبببور الحابببار  ك عةقبببة لرديبببة ك 
احتياجات االفراد الماديبة والروحيبة ك وزيباده هب   االحتياجبات يتللبب زيباده فبي  تالحاار  ك زاد

 الدبل ك مما يدفع الناس للبحر عذ مصادر ابرى .
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لقبببد اثبتبببت العديبببد مببببذ التجبببارب والبحبببور والدراسبببات علببببى المسبببتوييذ العرببببي والببببدولي ك أذ    
التشغيل مقاببل اجبر فبي صبيغته التقليديبة ك لبم يعبد كافيبا السبتيعاب  الللببات االابافية للعبالليذ 
عذ العمل )الشباب (ك مما ادى في كثير مبذ البلبداذ فبي العبالم ك البى االتجبا  نحبو دعبم وترسبي  

 ثقافة التشغيل ال اتي ك والعمل الحر ك وتشجيع المبادرات الفردية والباصة .
ت هيبببل لاقبببات الشبببباب وتبببوعيت م نحبببو فبببتي المشببباريع الصبببغيره ك  وتشبببجيع م علبببى  لببب ا فببب ذ   

وتلويرها ك تعتبر مذ اهم روافد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ك على مستوى    كانشائ ا
دول العببالم بشببكل عببام ك وعلببى العببراق باعتبببار  مببذ الببدول الناميببة بشببكل ببباص ك  و لبب  كون ببا 

 .(1)معالجة مشكلتي الفقر والبلالة منللق اساسي ل
لبب ا تسببعى الدراسببة الببى معرفببة ماهيببة البببرامج التدريبيببة فببي شببتى لببرق الحيبباه االجتماعيببة لكببي    

يسببتليع مببذ بةل ببا الشببباب تحقيببق الرفببا  االقتصبباد  ك والمكانببة االجتماعيببة فببي حيببات م الماديببة 
المجببباالت االجتماعيبببة والسياسبببية والعسبببكرية والعمليبببة ك فبببالبرامج التدريبيبببة تقبببوم علبببى الئحبببة كبببل 

والصحية والتربوية ك بحير لكل مجال من ا البرنامج التدريبي الباص به وال   يةئم ابتصاصبه 
العلمي ك هنبا فبي هب ا المجبال المعرفبي نببتص ببالبرامج التدريبيبة التبي تعمبل علبى اعبداد الشبباب 

توى الةئق للن بوح ببالواقع الشببابي ك للتبفيبف وت يئت م لسوق العمل ك وهل تلبق البرامج بالمس
مذ قسوه البلالة ك و اهره الفقر ؟ ام ان ا ال تجد  نفعا لتحقيبق مبا ت بدف اليبه وهبو رفبع الكفباءه 

 والم ارات لدى الفئة الشبابية ؟
  أهمية الدراسة الثاني:المبحث 

فبي رعايبة مواردهبا البشبرية  لقد اصبي تقدم االمم ك يقاس بمدى فعاليبة ن م با ك ومبللات با ك   
ك واالرتقاء ب ا الى جانب مواردها الماديبة ك باصبة واذ المبوارد البشبرية هبي القبدره علبى اسبتثمار 

 (.2) كافة الموارد االبرى ك لتحقيق تنمية حقيقية في ا  مجتمع مذ المجتمعات
وتزويبد اعاباء الجماعبة اذ برامج العمل مع الجماعات ك ال تقتصر اهميت ا على مجرد اعبداد   

ك بالم ارات ك والمعلومات ك التي ت يب  ل بم نمبوا فبي النبواحي الرياابية ك او الثقافيبة كاو الفنيبة ك 
او االجتماعية ك او الصحية ك وانمبا تمتبد اهميت با البى ان با وسبيلة لةسبتفاده مبذ هب   الم بارات ك 

تمع م ك بمعنببى ابببر فبب ذ البببرامج التببي يكتسببب ا اعابباء الجماعببة فببي تقببديم بببدمات للغيببر ولمجبب
 . (3) تكسب اعااء الجماعة م ارات قيادية تساعدهم على بدمة االبريذ

                                                 
 1-Ministry of Labor and Social Affairs, Journal of Work and Society, Issue (65) Baghdad, 

Iraq, August 2008, p. 200 

Maher Abu El-Maati Ali, Social Work in Youth Welfare, 2nd Edition, 2003, pg.15. 2- 

 

3- Ahmed Kamal Ahmad, Social Service Curriculum for Community Service, Al-Khanji 

Library, p. 209. 
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ل ا ف ذ البرامج التدريبية ك تعتبر محلة انلةق التوعية واالبداع ك لرسم سياسة تنموية واعداد    
لعراقببي بصببفة حقيقببي للن ببوح بببالواقع االقتصبباد  ك لكببل المجتمعببات بصببفة عامببة   والمجتمببع ا

ف ي مرحلة انلةق الوعي الشببابي ك نحبو بنباء فكبر  ومعرفبي ك لتقبويم العمبل الجمباعي ك باصة
و لبب  لتحقيببق الرقببي والرفببا  والتقليببل مببذ البلالببة والفقببر ك اللبب يذ يعتبببراذ افببة فببي كببل مجتمببع مببذ 

 المجتمعات االنسانية .
ل ل  البد اذ تكبوذ هنبا  اسبتراتيجية جديبده فبي رسبم بلبل الببرامج التدريبيبة ك وكيفيبة ممارسبة   

دورها في الن وح بالواقع الشبابي ك ال   بدور  يصبي الكفيل في تحسيذ واقع الحياه االجتماعية  
فمبذ ببةل هب   ك وتحقيق  رفاهيبه المجتمبع مبذ كافبة الجوانبب وبالبصبوص الجانبب االقتصباد  

لبببرامج يببتعلم الشببباب كيفيببة برمجببة حيببات م العمليببة واالجتماعيببة ك فةبببد أذ تكببوذ هنببا  بارلببة ا
تسببير علي ببا فئببة الشببباب ك نن ببم ببب ره المسببتقبل ك والسببير اببمذ المسببار الصببحيي يحقببق النجبباح 

 والرقي للمجتمع . 
 الدراسةأهداف المبحث الثالث: 

لسبببوق وتبببوعيت م   الشبببباباعبببداد تركبببز هببب   الدراسبببة علبببى الببببرامج التدريبيبببة ودورهبببا الفاعبببل فبببي  
ك التي تعمل على رفبع المسبتوى االقتصباد  ل بم ك حيبر ت بدف هب   الدراسبة البى التعبرف  العمل 

 لجملة مذ االهداف المرسومة من ا :

معنببى شبببابية وكبب ل  التعببرف علببى مف ببوم البببرامج التدريبيببة التببي تقببدم للفئببة ال التعببرف علببى -1
 .مف وم الشباب ومف وم التشغيل 

 .برامج تشغيل الشباب وابعادها االجتماعيةالتعرف على  -2 
 مفاهيم الدراسة : ثالثالمبحث ال

 (Training programsمفهوم البرامج التدريبية ) -1
ب ن با  انداه التبي تبربل االحتياجبات بانهبداف المللبوب تحقيق با فبي  البررامج التدريبيرةتعرف    

التدريب ك والماده العلمية بالوسائل واالساليب التدريبية مع بعا ا البعح بلريقة عةئقية ب بدف 
  . (1)تنمية القوى البشرية لتحقيق أهداف الفرد والمن مة 

ب ن ا )مجموعة  البرامج التدريبيةحائل  ( في جامعة 2013عمادة الجودة والتطوير ,وتعرف )  
مذ النشالات المسسسة والمبلل ل ا ك والمستمره وال ادفة الى تزويد القوى البشبرية فبي المسسسبة 

                                                 
  1- Owaid Al-Enezi, The Effectiveness of Training Programs for the Border Security Project 

in the Northern Borders Region from the Trainees' Point of View (Unpublished Master 

Thesis), Department of Administrative Sciences, College of Graduate Studies, Naif Arab 

University for Security Sciences, Riyadh, 2013. 
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بمعببارف معينببة ك وتحسببيذ وتلببوير م ارات ببا وقببدرات ا وتغيببر سببلوكيات ا واتجاهات ببا بشببكل ايجببابي 
 . (1)بناء 

كل ما تقوم به الجماعة إلشباع حاجات ا ويتامذ النشبال العةقبات والتفاعبل  بالبرنامج ويقصد  
والببببببرات الفرديببببة والجماعيببببة ك و البرنببببامج فببببي المسسسببببات الشبببببابية مببببذ االدوات ال امببببة التببببي 
يستبدم ا العاملوذ  مع الشباب في  مساعده االعااء على النمو سواء مذ الناحيبة الجسبمية أو 

فسببببية أو العقليببببة ك حيببببر أذ البرنببببامج يتببببيي ليعابببباء أذ يتعلمببببوا أو يمارسببببوا االجتماعيببببة أو الن
اندوار االجتماعيببة التببي تتببرابل وتتكامببل فيمببا بين ببا مببذ أجببل تحقيببق انهببداف التببي تسببعى الي ببا 

 .  (2)الجماعة لتحقيق ا 

 ببا هببو كببل شببيء أو أ  شببيء تقببوم بببه الجماعببة مببا دام يعمببل علببى تحقيببق حاجات والبرنررامج   
ورغبات ا واشباع ميول أعاائ ا ك وه   البرامج تعود بالنفع على الفرد الواحبد مبذ الجماعبة وعلبى 

 . ( 3)الجماعة ككل ثم أبيرا على المجتمع 

اياببا هببو أ  نشببال تقببوم بببه الجماعببة فببي اثنبباء اجتماعات ببا ك وهبب   االنشببلة  البرنررامج ويعببرف  
الشباب ك ولكن ا تصمم وفقا لحاجات ورغبات  يجب أذ  تصمم وفقا لحاجات أو رغبات ابصائي

اعااء الجماعة ك وتتابمذ هب ا تشببيص حاجبات الفبرد والجماعبة ك ودراسبة تقبدير  لب  بالنسببة 
 .  (4)للجماعة والمسسسة وغرا ا والقيم الم نية وأبةقيات العةقات االنسانية 

ب ن ببا م مجموعببة مببذ النشببالات  ( البرررامج التدريبيررةDegenso, 1996ديقنرر)و)ويعببرف    
   كالمن مة والمبلل ل ا ك والمستمره وال ادفة الى تزويد القوى البشرية في المن مة بمعبارف معينبة

       . (5) وتحسيذ وتلوير م ارات ا وقدرات ا وتغيير سلوكيات ا بشكل ايجابي بناء م

                                                 
1- Deanship of Quality and Development, An evaluation study of the impact of training 

programs in the Deanship of Quality and Development (unpublished master's thesis), 

University of Hail, 2013. 
2-Samia Mohamed Fahmy, Method of Working with Groups in Social Work, Alexandria, 

1994, p. 63 

3- Salma Mahmoud Gomaa, The Dynamics of Working with the Group, Free Printing House, 

Alexandria, 1995, p. 192 

4- Muhammad Shams al-Din Ahmad, Working with groups in the vicinity of social service, 

Al-Kilani Press, Cairo, 1978, p. 258 

5- Degenso, (david a), (1996) .  Human  Resources  Management, join,ine,New York, p: 212. 
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هبو كبل عمبل يبسد  البى منفعبة فرديبة ثبم جماعيبة ثبم مجتمعيبة ل با اثارهبا االيجابيبة فبي  فالبرامج 
رسبببم  اللريبببق الصبببحيي لنمبببو الواقبببع االقتصبببادية فبببي حالبببة تلبيق بببا بمسبببار الحيببباه االجتماعيبببة 
واالقتصبببادية واالسبببرية والسياسبببية وكبببل المسسسبببات المجتمعيبببة ك بحيبببر تكبببوذ فبببي مسبببتوى الرقبببي 

 ي ين ل افراد  كافة الحياه الكريمة والعيم الرغيد . وتقدم المجتمع لك

لببب ا يعتببببر البرنبببامج التبببدريبي حلقبببة الوصبببول البببى النجببباح والتقبببدم  ك فمبببذ بةلبببه يكتسبببب الفبببرد   
والجماعبببة البببببره والم ببباره التبببي تسهلبببه للمابببي قبببدما للن بببوح ببببالواقع االجتمببباعي والتحبببرر مبببذ 

فالمعرفة تنبع مذ ه   البرامج التدريبية التي يتعلم الشاب من ا البلالة والفقر ال   كاذ اسيرهما ك 
الكثيببر ك لكببي يرسببم لريقببة الصببحيي نحببو النجبباح الببدائم ك حيببر تعبببر البببرامج التدريبيببة  البدايببة 
االولبببى  نحبببو التقبببدم  بالمسبببار الصبببحيي ك لنجببباح عجلبببة التنميبببة االقتصبببادية التبببي ترقبببي بشبببباب 

 تكار .المجتمع نحو االبداع واالب

هببو مجموعببة مببذ االنشببلة والببببرات التببي تاببع ا وترسببم حببدودها  البرنررامج الترردريبيلبب ا فبب ذ   
المن مببة أو المسسسببة ك وفببق سببياقات علميببة بحتببه تتوافببق مببع الواقببع الزمبباني والمكبباني البب   تنفبب  
فيبببه ك ولغبببرح تحقيبببق االهبببداف العلميبببة او الم نيبببة والتبببي ببببدورها تعكبببس االنتعبببام االقتصببباد  

 للمجتمع .

تعببد شببريحة الشببباب مببذ أكثببر الشببرائي االجتماعيببة تبب ثيرا  ( :youthمفهرروم الشررباب ) -2
وت ثراك في الواقع االجتماعي ك ف ي كشريحة في عنفواذ علائ ا ك وحيويت ا ك وقوت ا ك تسبتليع 
أذ تببسثر فببي كببل مكونببات المجتمببع االبةقيببة ك والثقافيببة ك والعلميببة ك والمعرفيببة ك واالقتصببادية 

 . (1)واالبعاد التي تصوغ كياذ المجتمع  والسياسيةك وغيرها مذ المكونات

        وقببد  كببر مف ببوم الشببباب فببي اللغببة كلمببة شببب : الشببب : حجبباره من ببا الببزاث واشببباهه ك واجودهببا   
مببا جلببب مببذ الببيمذ ك وهببو شببب ابببيح لببه بصببيص شببديد ك وشبببة : اسببم رجببل كوكبب ل  شبببيب ك 

والشببباذ جماعببة الشبباب شببب يشببب ويجببوز اسببتعمال شببية فببي مواببع شببابة ك والشبببيبة : الشببباب 
 . (2) شبابا ك ويشب الفرس شبوبا أ ا رفع يديه معا ك والشبوب والشيب : الفتي مذ ثيراذ الوحم 

: شببببب : الشببباب : الفتببباء والحداثبببة ك شبببب يشبببب شبببباباك وشببببيبه كواالسبببم  وفررري لسررراب العررررب  
وهو بةف الشبيب ك والشبباب جمبع شباب وكب ل  الشبباذ ك قبال االزهبر  شببائب جمبع    كالشبيبة

                                                 

  1- Abdullah Ahmad Al-Youssef, Youth and Contemporary Culture, a Quranic vision 

in addressing the cultural challenge, Defaf Publications, 2nd Edition, 2013, pg.7.  

2- Al-Ain Book, C6, p. 223 
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شبة ك ال جمع شابة ك مثل اره وارائر ك واشب الرجل بنيذ أ ا شب ولد  ك ويقبال أشببت فةنبه 
 . (1)أوالدا أ ا شب ل ا اوالد ك ومررت برجال شبيبه أ  شباذ 

الشباب في تحديبد مرحلبة الشبباب فقبد نجبد هنبا  وهنا  ابتةف بيذ الباحثيذ في تحديد مرحلة   
  اتجاها يميل الى االعتماد على البعد الزمني في تحديد ه   المرحلة ك وقد ورد في المعجم الوجيز 

هبي  الشرباب فئرةأذ الشباب هو ادرا  سذ البلبوغ البى الثةثبيذ ك ويبرى بعبح علمباء السبكاذ اذ 
ك وهب ا يرجبع البى اببتةف السبياق االجتمباعي الب    ( عاما30-15الفئة التي تقع اعمارها بيذ )

يببتم فببي الببار  تحديببد هبب   الفئببة ك ويبب كر التقريببر البب   أعببد  المجلببس القببومي للجريمببة والجببني ك 
 التببابع ليمببم المتحببده فببي مدينببة نيويببور  ك ببصببوص تحديببد المقصببود بفئببة الشببباب ك متعراببا

أو  15واالقصببى لسببذ الشببباب ك البب   يببراوح بببيذ )لةبببتةف الكببائذ بببيذ الببدول فببي الحببد االدنببى 
نببادت برفببع    كعامببا(كاال أذ توجيببه عببدد مببذ الج ببات المعنيببة بشببسوذ الجريمببة والجببني21 -18

-15( وبب ل  يمكبذ تحديبد فئبة الشببابك ب نبه العمريبة ببيذ )25الحد االقصبى لسبذ الشبباب البى )
 . (2)( عاما 25
ية تمثببل فئببة عمريببة نااببجة فببي الواقببع االجتمبباعي ك حيببر لبب ا فبب ذ سببذ الشببباب أو الفئببة الشببباب  

تكببوذ مسببسولة عببذ الرقببي بببالمجتمع ك وتحقيببق الحيبباه الكريمببة لببه ك علمببا أذ هبب   الفئببة تحمببل مببذ 
الناوث الفكر  والوعي االجتماعي ك للن بوح ببالمجتمع والسبعي البى تقدمبه ك لب ا يجبب اسبتثمار 

 ه   اللاقات وتوجي  ا نجو مجتمع افال .
بالرغم انبه لبم تبرد كلمبة الشبباب فبي القبرآذ الكبريم بلف  با ك اال انبه ورده عبده الفبا   فبي القبرآذ    

 الكريم تشير الى معنى الشباب ك ومذ  ل  قوله تعالى ) أن م فتية آمنوا برب م ( .
والفتبببى كمبببا يقبببول الراهبببب االصبببف اني ك اللبببر  مبببذ الشبببباب ك واالنثبببى فتببباه والمصبببدر فتببباءك     
يكنى ب ا علبى العببد واآلمبه ك قبال تعبالى ) تبراود فتاهبا عبذ نفسبه (  ك والفتبى مبذ اآلببل كبالفتى و 

 (.3) مذ الناس ك وجمع الفتى فتية وفتياذ وجمع الفتاه فتيات 

وعنبببدما يتحبببدر القبببرآذ الكبببريم عبببذ نمبببو ث مبببسمذ مبببذ الشبببباب وب سبببلوب التصبببوير البيببباني ك   
أذ يبعببر برسببالة الببى الشببباب فببي كببل عصببر عببذ أهميببة ثبببات وبانسببلوب القصببة المببسثره ك يريببد 

 الشباب على القيم والمبادئ واالبةق والتاحية مذ أجل تحقيق الحرية والعدل .

حبببدد علمببباء االجتمببباع شبببريحة الشبببباب اسبببتنادا البببى المجتمبببع كرلبببار مرجعبببي ك فيبببروذ أذ فتبببره  
لكبي يشبغل مكانبه اجتماعيبة ك ويبسد  الشباب ك تبدأ حينما يحاول أبناء المجتمبع ت هيبل الشببص 

                                                 
Lisan al-Arab, Ibn Manzoor, vol. 1, p. 480 1- 

2- Talaat Ibrahim Lutfi, Family and Youth Violence Problems, Emirates Center for Strategic 

Studies and Research, Abu Dhabi, UAE, 2001, p.10. 

Al-Ragheb Al-Isfahani, Vocabulary in Gharib Al-Qur’an, p.  3- 
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ادوار معينببة ك وتنت ببي حينمببا يسببتقر الشبببص فببي شببغل مكانتببه ك وأداء االدوار التببي اهببل ل ببا ك 
ويمكببذ اذ تعببرف الشببباب عامببة علببى أن ببم ) شببريحة عمريببة ل ببا بنيت ببا البيولوجيببة والسببيكولوجية 

 با فبي بنباء المجتمبع ك ببالن ر الباصة ك التي تتامذ دوافع وحاجبات محبدوده ك ولب ل  ل با موقع
 . (1)الى الشرائي العمرية االبرى  

ويعتبر علماء السكاذ هبم أول مبذ حباول تقبديم تحديبد لمف بوم الشببابك وفبي هب ا التحديبد نجبدهم  
قد استندوا الى معيار بارجي يتمثل في السذ أو العمر يقايه الفرد في أتوذ التفاعل االجتماعي 

 .  (2)رافيا فيما بين م في تحديد بداية ون اية ه   الفتره كويبتلف علماء الديموج
ويربل علماء النفس وعلماء البنفس االجتمباعي بدايبة ون ايبة مرحلبة الشبباب بمبدى اكتمبال بنبائ م  

الدفاعي ك فر ا ولد الفرد بمستوى بيولوجي ك ف نه ك ات أو هويه يتم بائ ا ا ا استوعبت هنا  مبذ 
الشببريحة العمريببة ابتببداء مببذ السببذ البامسببة عشببر الببى سببذ البببامس يسكببد أن ببم مببذ يقعببوذ فببي 

 .(3)والعشريذ ك أو هم مذ يقعوذ بيذ سذ البامسة عشره الى سذ الثةثيذ على ما ي هب آبروذ
يعني الناج الجسمي والعقلي في بناء ال وية االنسانية لتحقيق القيمة االجتماعية  فمعنى الشباب

عنببد ممارسببة الببدور االجتمبباعي فببي البيئببة المجتمعيببة ك ف ببي الفئببة االقببرب لتحقيببق رقببي المجتمببع 
والبروث به الى عالم المعرفة والوعي ك فالشباب هم امل الغد وهم صبناع المسبتقبل القريبب ك ف بم 

لاقبات هائلبة وع يمبة لكن با محبوسبة تبحبر عبذ متبنفس حقيقبي فبي تحريك با نحبو رفبع اصبحاب 
 معدالت التنمية االجتماعية ك واالقتصادية ك والسياسية .

 (Employmentمفهوم التشغيل ) -3
او التو يبببف او االسبببتبدام معنبببى واسبببعاع ينلببببق علبببى عناصبببر االنتببباث المبتلفبببة  للتشرررغيلاذ   

)االرحك رأس المبببالك التن ببيم( فابببة عببذ العمبببل اال اذ التشببغيل فبببي نلاقببه الابببيق    اننبببرى
يشبمل اسبتبدام عنصبر العمبل فقبل فبي العمليبة االنتاجيبة عبذ لريبق الج بد وسباعات العمبل التببي 

دمات في اثناء مده زمنية معينة كما اذ مف وم التشغيل الكامل يشير ولبى نتاث السلع والب تب ل ال
يعنبببببببي  لببببببب   االسبببببببتبدام الكامبببببببل للمبببببببوارد البشبببببببرية المتاحبببببببة مبببببببذ قبببببببوه العمبببببببل كمببببببباع ونوعببببببباع وال

فبي اذ االبيبر هبو عبباره عبذ الفبرق  التشرغيل النرا صهبو يتميبز عبذ مف بوم  , 100% التشغيل
بببببيذ مقببببدار العمببببل البببب   يقببببوم بببببه االشببببباص المسببببتبدموذ وبببببيذ مقببببدار العمببببل القببببادريذ عليببببه 

                                                 
1- On the night, the erosion of youth rejection, reflections at the beginning of the third 

millennium on: youth and the future of Egypt, the works of the seventh symposium of the 

sociology department, Faculty of Arts, Cairo University, Center for Research and Social 

Studies, edited by Mahmoud Al-Kurdi, April 2000. 

2- Ali Layla, Youth and Society, Dimensions of Communication and Separation, The 

Egyptian Library, Laurent Alexandria, 2004, p. 28. 

3-  F . Nilson : op , Cit . p.98 
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والببراغبيذ فيببه فالعامببل يعببد فببي حالببة تشببغيل نبباقص عنببدما يعمببل فببي جببزء مببذ وقببت العمببل علببى 
 (1)الرغم مذ حاجته وقدرته على العمل

 برامج تشغيل الشباب وابعادها االجتماعية : رابعالمبحث ال

اعتمدت ببرامج التشبغيل فبي البلبداذ العربيبة ك كمبا هبو الحبال فبي البلبداذ االببرى ك علبى ببرامج   
لتحسبيذ القابليببة للتشببغيل ك أو لزيبباده الللبب علببى القببوى العاملببة ك أو تحسبيذ مةقبباه العببرح مببذ 
القببوى العاملببة مببع الللببب علي ببا ك حسببب الفئببات المتاببرره من ببا ك هببو البب   يحببدد اولويببات تلبب  
البرامج ك ل ل  نالت برامج تشغيل الشبباب ك وأحيانبا الجبامعييذ مبن م بشبكل بباص عنايبة فائقبة ك 
كمبببا   بببر الحبببرص علبببى انجببباح ببببرامج االصبببةح االقتصببباد  مبببذ ببببةل تبنبببي شببببكات االمببباذ 
االجتماعي ك وتتمثل ه   باصة فبي صبناديق التنميبة االجتماعيبة والتشبغيل ) مصبر ك الجزائبر ك 

يا ك االردذ ( والمشتر  بيذ جميع تل  البرامج هو تحفيز القلاع الباص للقيام بدور  اليمذ ك سور 
ببببدأت ببببرامج وفبببي الجزائبببر امبببا دور الحكومبببة فقبببد تراجبببع ك اال فبببي حببباالت نبببادره مثبببل االردذ ك 

وزاره العمبل والحمايبة  ب شراف ودعم( 1990التشغيل بصندوق االعانة على تشغيل الشباب عام )
( ومبذ أهبم االج بزه 1995واتجه الج د في بدايته لقيام التعاونيات ببيذ الشبباب عبام ) االجتماعية

المعنية بدعم الشباب في الجزائر هي )وزاره باصة بالمسسسبات الصبغيره ك الوكالبة الولنيبة لبدعم 
تشببغيل الشببباب ك وكالببة التنميببة االجتماعيببة علببى غببرار صببندوق التنميببة االجتماعيببة فببي مصببر 

لصبندوق البولني للتب ميذ ابد البلالبة وهبو تجرببة ل با ن يرهبا فبي مملكبة البحبريذ فقبل والبيمذ ك ا
(2)  . 

يةح  الباحر اذ اهتمام الجزائر بفئة الشباب  كون ا الفئة القبادره علبى تحسبيذ واقبع المجتمبع    
مبذ حيبر تبوفير فبرص العمبل ل با لغبرح تشبغيل اكببر نسببة  اعلى االفالية والبدعم ل ب   الفئبة 

لشباب  بمبتلف االتجاهات التنموية ك حتى تصل الى مرحلة  القااء على البلالة ك فالفئبة مذ ا
الشبابية سواء كانت في الجزائر وغيرها مذ البلداذ العربيبة هبي الفئبة االكثبر نسببة فبي المجتمبع ك 
واالهتمببام ب ببا وتببوفير فببرص العمببل ل ببا هببو مببذ السياسببة الناجحببة لكببل دولببة ك فبالشببباب تزدهببر 

لمجتمعات وتقودها الى االمام نحو بناء مجتمع صناعي اجتماعي يااهي المجتمعبات المتقدمبة ا
. 

                                                 

http://tourism.uokerbala.edu.iq/wp/blogNet site accessed 8/19/2020 -1 

Ministry of Labor and Social Affairs, previous source, p. 156 2- 

http://tourism.uokerbala.edu.iq/wp/blog


 
11 

( صدر ب ا قانوذ بعد  ل  عبام 1981بدأت تونس برامج تشغيل الشباب في وقت مبكر عام )   
( وكانت تل  البرامج تتمثل باصة في تنفي  عقود التدريب مذ أجل التشغيل ل و  التعليم 1993)

 سببل والجببامعي أو لدعببداد للحيبباه الم نيببة ك ومببع بببرامج االصببةح االقتصبباد  انشبب  صببندوقالمتو 
( بالتعبباوذ مببع البنبب  الببدولي ك وزبببرت تببونس بالمسسسببات 1991االدمبباث والت هيببل الم نببي عببام )

ك والب   1993واالج زه واالليات المعنية بالتشغيل ومذ اهم ا ) الصبندوق البولني للتشبغيل عبام 
ك الصببببندوق الببببولني للن ببببوح 2003اصبببببي الوكالببببة الولنيببببة للتشببببغيل والعمببببل المسببببتقل عببببام 

لتقليديببببة والحببببرف الصببببغرى ك بببببرمج التنميببببة الريفيببببة المدمجببببة ك االتحبببباد التونسببببي بالصببببناعات ا
للتاببامذ االجتمبباعي ك صببندوق التاببامذ الببولني ك صببندوق الن ببوح بالمسسسببات الصبببغيره ( 
تراجعببت معببدالت البلالببة فببي تببونس فببي السببنوات االبيببره ببببلء شببديد ) كبباذ معببدل البلالببة عببام 

البببى نسببببة  2004راجعبببه البلبببىء كبببل عبببام حتبببى وصبببل عبببام % ك وتبببولى ت15.8بنسببببة  1999
15 %(1) . 

( 1991وفببي مصببر تتركببز اهببم البببرامج لببدى الصببندوق االجتمبباعي للتنميببة ك وقببد انشبب  عببام )   
ويست دف الفقراء العالليذ عذ العمل ك وهو أول شبكة عربية ليماذ االجتماعي في الار برامج 

مج هببب ا الصبببندوق وتلبببورت لتشبببمل )ببببرامج االشبببغال االصبببةح االقتصببباد  ك حيبببر تنوعبببت ببببرا
العامة ك التنمية المحلية ك تنمية المسسسات والمسسسات الصغرى ك فقد اوجد ه ا الصندوق مئات 

 . (2)وما زال يتلقى دعما م ما مذ مصادر تمويل بارجية ف مذ الو ائف الدائمة والموقتة كاالال

مبكبر قريبب عنبدما انشب ت هيئبة مكافحبة البلالبة فبي  وفي سوريا بدأت بمكافحة البلالة في وقبت 
( البف عالبل عبذ العمبل ك حيبر رصببد 800( ك وكباذ هبدف ا ايجباد فبرص عمبل لببب )2001عبام )

( مليبببار ليبببره سبببورية ك واسبببتبدلت ال يئبببة بببب برى باسبببم ال يئبببة العامبببة للتشبببغيل 50ل بببا مبلببب  قبببدر  )
 ات كبيبره تتمثبل فبي المسباهمة فبي بلبق( ك وعلبى ال يئبة مسبسولي2006وتنمية المشروعات عبام )

( ك وبفببح مببدل 2010-2006( فرصببة عمببل بببةل البلببة البمسببية العاشببره ليعببوام )1250)
% ك وتعنبي ال يئبة بالمشبروعات بالغبة الصبغر ك والمشبروعات االسبرية اابافة البى 8البلالة الى 

ي حاابنات اعمبال ك المشروعات الصغيره والمتوسلة ك وساهمت ال يئة فبي مشباريع نوعيبة ك وفب

                                                 
Mustapha Majri, The Reality and Prospects of Small Enterprises in Tunisia, 2005 1-  

 2- Arab Labor Organization, Employment Conditions in Arab Countries, The Case of Egypt 

for the Period 2005-2021, pp. 77-78.  
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% لببببببرامج التبببببدريب والتنميبببببة 10% مبببببذ مواردهبببببا لببببببرامج االشبببببغال العامبببببة ك و20وبصصبببببت 
( البف 192المجتمعية ك وكانت فرص العمل الجديده التي تولدت عذ ج ود ال يئة بلغت حوالى )

 .(1)فرصة عمل بةل بمس سنوات 

جببود فببي تببونس ك ولكببذ الشبببه وفببي االردذ يتشببابه واببع هياكببل التشببغيل مببع بعببح مببا هببو مو   
اكبر مذ حير بنية سوق العمبل مبع بلبداذ مجلبس التعباوذ البليجبي ك فالمشبغل االكببر ليردنيبيذ 
هببببو القلاعببببباذ الحكبببببومي والعبببببام ك واغلبببببب فببببرص التشبببببغيل الجديبببببده تببببب هب للوافبببببديذ ك ومبببببازال 

علبيم ك واسبتقلب الموالنوذ يفالوذ العمبل فبي الحكومبة ك وتببرز مشبكلة البلالبة ببيذ بريجبي الت
االردذ عونبببا لتنفيببب  العديبببد مبببذ مشببباريع التشبببغيل مبببذ بين بببا ) مشبببروع مكافحبببة الفقبببر والبلالبببة ك 
مشببروع الحببوار الببولني ك المشببروع الببولني الببباص بعمببل االلفببال ك مشببروع التببدريب والتشببغيل 

بنيببة  الببولني ك مركببز التشببغيل الببولني ك مشببروع سياسببات ال جببره ( ك وكانببت االردذ قببد لببورت
احصببائية مببذ بببةل مشببروع ) المنببار( وربلببت التشببغيل بتنميببة المببوارد البشببرية مببذ بببةل مركببز 
باص ك اابافة البى ببرامج كانبت لموحبة مثبل ) صبندوق التشبغيل والتميبة ك ومشباريع اببرى فبي 
البببار المن مبببات غيبببر الحوميبببة او االنفببباق مبببذ الزكببباه ( ويببببدو اذ قبببدر االردذ تاريبيبببا وجغرافيبببا 

وبةصبببة ممبببا  كبببر يبببرى الباحبببر اذ ببببرامج  بشبببحة المصبببادر االقتصبببادية المتببب ثريذلبببه اكثبببر يجع
التدريب والتشغيل تنتشر فبي جميبع بلبداذ العبالم سبواء كانبت هب   البلبداذ ناميبة أو متقدمبة ك وهب   
الببرامج توجبه إلفبراد المجتمبع ك وباصبة الفئبات االكثبر تابررا ب باهره البلالبة ك وفبي مقدمبة هبب   
الفئات هم الشباب ك حير تكوذ ه   الفئة االكثبر نسببة فبي المجتمبع مبذ الناحيبة العدديبة ك حيبر 

 يشار  في تنفي  ه   البرامج ج ات حكومية ومن مات انسانية وبعح الشركات الكبرى.

حيبر تعمببل البلببداذ العربيببة بكببل لاقات ببا لتكببوذ جاهبده للتبفيببف مببذ مشببكلة البلالببة والفقببر فببي   
ا ك ف ببي تسببعى لرسببم اسببتراتيجية عمببل جديببده لغببرح تو يف ببا فببي الحيبباه االجتماعيببة مجتمعات بب

تعمبببل مبببذ بةل بببا فبببي دعبببم المشببباريع الصبببغيره ولبببرق تمويل بببا ك والتقليبببل مبببذ البببروتيذ االدار  
للحصول على القروح الممولة ل    المشروعات حتى يكوذ ل ا البدور الببارز فبي تحقيبق التنميبة 

بر عدد مذ العالليذ عبذ العمبل ك لتحقيبق التنميبة المحليبة  و لتبفيبف الكثيبر الولنية وتشغيل اك
 البلالة والفقر . اهم امذ المشاكل االجتماعية 

 

 

                                                 
 1- Bayan Hany Harb, The Role of Small Enterprises in Employment and Development of 

Human Skills, Arab Labor Organization, Cairo, 2007. 
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 الوضع اال تصادي وحالة التشغيل في العراق  :خامسال المبحث

( أوال الببى اذ ) العمببل حببق لكببل العببراقييذ وبمببا ياببمذ ل ببم 22اشببار الدسببتور العراقببي فببي المبباده)
حيبباه كريمببة ( ممببا يسببتدعي مراعبباه البعببد االجتمبباعي لعمليببة االصببةح االقتصبباد  ك واذ تسببعى 

ية معا برامج اعاده االعمار التي تتبناها الدولة العراقية الى تحقيق االهداف االقتصادية واالجتماع
ك وأذ ال تقتصببببر علبببببى اعببببباده بنبببباء االصبببببول الماديبببببة المبببببدمره ك بببببل يجبببببب اذ تلببببببي الحاجبببببات 

 (1)االجتماعية المتمثلة بفرص العمل لما يمثله العمل مذ قيمة انسانية واقتصادية وحاارية 

 اهمية سياسات التشغيل  -1

أذ تحديات التشغيل التي تواجه العراق حرجبة جبدا ك ممبا يتللبب ايجباد فبرص عمبل منتجبة مبذ   
بةل سياسة متعدده المحاور ك لتوليد فرص العمل ك وينبغي اذ تركز ه   السياسة على التشغيل 

ى المستدام كباعتبار  يشكل اولوية ولنية ك كما ينبغي اذ توجه وتسرع الج ود االنمائية ال ادفبة الب
تبفببيح البلالببة المتزايببده ك والحببد مببذ زيبباده معببدالت التشببغيل فببي و ببائف  ات اجببور متدنيببة ال 

 .(2)تناسب وم ارات العامليذ 
فعلى الجانب الحكومي رسم استراتيجية ناجحة لغرح الن وح ببالواقع االقتصباد  للمجتمبع ك    

ه واليببد العاملببة  ات النسبببة الكبيببره ك هبب ا يتللببب االلتفببات الببى الفئببة الشبببابية باعتبارهببا تمتلبب  القببو 
في كافة المجتمعات وبانبص في المجتمع العراقي ك فت يئة فرص العمل ل ب   الفئبة الكبيبره تقبود 
المجتمع الى التبفيف مذ نسبة البلالة بيذ الشباب العبالليذ ك وتزيبد مبذ نسبب االنتباث واالببداع 

 د افراد  .المستمر ك وبالتالي ين ح المجتمع ويزدهر بج و 
 الوضع اال تصادي  -2

تعرح المجتمع العراقي نزمات متةحقة ك كاذ ل ا الت ثير المباشر على نسيجه االجتماعي ك    
وبنا  التحتية ك ومسسساته الثقافية والعلمية ك كما ادى الى ترد  االحوال االمنية ك وتراجع شبرول 
 واببببرورات البيئببببة المواتيببببة لتنميببببة بشببببرية مسببببتدامه ك تببببوفر لدنسبببباذ فببببرص المشبببباركة فببببي حيبببباه
المجتمع مذ بةل عمبل منبتج يمتباز ب روفبه االنسبانية وامكانبات مفتوحبة ليببداع والتلبور ك لقبد 
عببززت تلبب  انزمببات حالببة حرمبباذ بعببح الفئببات السببكانية ك كمببا اذ مشببكةت ال جببره والت جيببرك 
والحبببرا  السبببكاني العشبببوائي ادت البببى نتبببائج نفسبببية ك واقتصبببادية ك واجتماعيبببة ك انعكسبببت علبببى 

ر فببببرص و ببببروف العمببببل ك وارتفبببباع معببببدل البلالببببة وتببببدني انجببببور ك امببببا علببببى الصببببعيد اسببببتقرا
النشبال االقتصباد  االنتباجي ادى البى تراجبع فبي الللبب  فبياالقتصاد  ك ف ذ التدهور الحاصبل 

                                                 
1- Ministry of Labor and Social Affairs, National Employment Policy Document, 2010, p.1. 

2- Ministry of Labor and Social Affairs, Psychological Source, p. 2.  
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على العمالة ك مما ادى بدور  الى حصول لفره كبيره ومفاجئة في اعبداد العبالليذ ك لقبد سباهمت 
 .(1)ياده البلالة الى مستويات مرتفعة مقارنة بالدول المجاوره ه   العوامل في ز 

( اسبببتقرار فبببي توزيبببع 1964لبببم يشببب د العبببراق منببب  عمليبببات تببب ميم الصبببناعات والمصبببارف عبببام ) 
النشببال االقتصبباد  بببيذ القلبباع الببباص والعببام ك حيببر اذ هبب ا الحببدر دفببع مع ببم الصببناعييذ 

ه التجبباره ك وباصببة عمليببات االسببتيراد ك بببدال مببذ ورجببال االعمببال فببي العببراق الببى احتببراف م نبب
االستثمار في الصناعة واداره االعمال الكبيره باعتبارها اقل بلوره ك وال تتللب رأس مال كبير ك 
وتتميبز بقصببر دورت ببا التجاريببة واسببتمرار الللببب علي ببا ك باصببة ا ا كانببت مببواد غ ائيببة رئيسببية ك 

وزاره التجباره ك حينمبا تولبت تجباره المبواد الغ ائيبة ك والحببوب  اال أذ ه ا الفبرع مبذ التجباره زاحمتبه
واحتكرت استيرادات ه   المواد ك ل ل  تراجع العمل التجار  البى دكباكيذ البيبع ببالمفرد ك واسبتيراد 

 .(2)انقمشة والمةبس والكماليات ومواد الزينة والسلع االست ةكية 
 عدم تمكيب الشباب  -3

هنا  ادرا  متزايد لقاايا الشباب مذ قبل مبتلف مستويات صنع القبرار والسياسبة فبي العبراق    
ك وينلببو  هبب ا االدرا  علببى معرفببة اهميببة وبلببوره الببدور البب   يمكببذ هبب   الفئببة االجتماعيببة أذ 
تمارس )سلبا أو ايجابا( ك فيما لو توفرت ل ا الفبرص والبيئبة المناسببة ك أو علبى العكبس مبذ  لب  

ا ا تفاقمت امام ا حده التحبديات والمشبكةت التبي تمنع با مبذ ممارسبة هب ا البدور ك ورغبم تزايبد  ك
( اال اذ مشبباريع تمكببيذ الشببباب وادمبباج م ك ومببنح م 2003االهتمببام بقاببايا الشببباب بعببد عببام )

المكانبببة المللوببببة فبببي عمليبببة التنميبببة )بمبببا تتابببمنه مبببذ أولويبببات وبلبببل واسبببتراتيجيات(  لبببت 
علببى الببدوام بعقبببات العنببف وعببدم االسببتقرار السياسببي واالنقسببام المجتمعببي ك حيببر ادت تصببلدم 

ه   التحوالت البى تشب ى الشبباب انفسب م )كفئبة اجتماعيبة ( تحبول مع م بم البى جبزء مبذ آليبات 
الصراع في المجتمع الكبير ك ال   فقدوا تدريجيا استقةليت م فيبه كفبي  بل هب   ال بروف تفاقمبت 

والت مببببيم ك واتسببببعت ال ببببواهر السببببلوكية المنحرفببببة ك وارتفعببببت معببببدالت اللببببةق  مشبببباكل الفقببببر
 . (3)واالنتحارك مما ادى  ل  الى زياده نسبة العالليذ عذ العمل في العراق 

الفئبببة الشببببابية تعتببببر بواببببة للن بببوح ببببالمجتمع ك و لببب  لمبببا تملكبببه مبببذ قبببدرات وقابليبببات هائلبببة  
الشبكل الصبحيي ك وهب ا يلبزم علبى الحكومبات سبواء كانبت عراقيبة وع يمة ك ا ا ما تم اسبتثمارها ب

او عربية أو اجنبية أذ تعي ل    الفئة وتعلي با البدور الكبافي فبي قيباده مجتمعات با ك فب با تبن ح 

                                                 
1- Ministry of Labor and Social Affairs, previous source, page 4 

2- Faeq Abdul Rasoul, The Challenges Facing Iraq Currently, Background Paper submitted 

for the Study of the Deprivation Map and Living Standards in Iraq, 2006   . 

3- Emad Abdul Latif Salem, the same source. 
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االمبم ك وب با يسبود انمببذ واالمباذ ك لب ا يجببب التركيبز بجديبة لبدور هبب   الفئبة العمريبة كون ببا  ات 
 لمجتمعات ومن ا المجتمع العراقي .النسبة االكبر في اغلب ا

هنا على الحكومة الن ر الى ه   الفئة العمرية وايةء االهمية الكبيره ل ا ك لحف  ا مذ الاياء ك 
او السببير نحببو جببده ال اويببة أ  االنبببرال فببي االنحببةل االبةقببي البب   يقببود الببى فسبباد المجتمببع 

ئبة العمريببة الم مببة ك ورسبم بببرامج ت هيل ببا لسببوق وان يبار  ك لبب ا يجببب االبب  بعيببر االعتبببار هبب   الف
 العمل ك وتسليح م بالم ارات والببرات الكافية .

فالشببباب يمثببل رأس المببال الحقيقببي  للمجتمببع ك كونببه المصببدر االساسببي لقوتببه ك مببذ بببةل مببا   
 يمتلكه مذ امكانات كولاقبات ك وبمبا لبه مبذ دور فاعبل فبي عمايبة البنباء والتغييبر ك وهبو مصبدر
التغيير الثقافي واالجتماعي في المجتمع عموماك غير أذ الشباب يمثل الكتلة الحرجة التي تحمبل 

 وقببت  اتببه التحببد  الكبيببر فببي عمليببةأهببم فببرص نمبباء المجتمببع ك وصببناعة مسببتقبله كويمثببل فببي ال
 التنمية البشرية . 

 نتائج الدراسة
ك وقبد واج بت الكثيبر مبذ الصبعوبات  تعتبر تجربة المشباريع الصبغيره فبي العبراق تجرببة فتيبة -1

مبذ اجبراء المعاملبة البى  من ا اعداد الكوادر التدريبية  المسهلةك وروتيذ عملية فتي المشروع ابتداء
 الكفيل الاامذ وغيرها مذ االجراءات البيروقرالية المعقده . 

ل اللجبباذ  ات نعتقبد مبذ الم بام التبي تبسد  البى نجباح المشبروع هبو المتابعبة الميدانيبة مبذ قبب -2
 االبتصاص ك والتشجيع وتقديم المساعده واالستشاره في حالة للب االمر  ل .

 بالواببعفببي العببراق بببرامج تشببغيل الشببباب  ات سياسببة مغلقببة وعلببى المحبب  كون ببا مرتبلببة   -3
المبببباد  للدولببببة )التبصببببيص المببببالي ( ك وكثببببره االزمببببات التببببي تعببببرح ل ببببا العببببراق جعلتببببه  ات 

قياسبا تفي بالغرح المللوب لسد حاجبات الشبباب مبذ فبرص عمبل  مت ب بة التبصيصات مالية 
 ب عداد المتزايده للشباب العالل . 

 التوصيات  
ن مببل علببى  تفعيببل دور المسسسببات الحكوميببة المبتصببة برسببم سياسببة جديببده للبببرامج التدريبيببة  -

علببى اذ تكببوذ) نوعيبببة ولببيس كميببة( فبببي ت هيببل الشبببباب واعببدادهم بالشببكل الببب   يفجببر لاقبببات م 
العملية المبزونة لغرح التكافل في ت يئتا الى بلق فرص عمل جديده) مشاريع صغيره( بالشبكل 

 مذ الواقع االقتصاد  للفرد والمجتمع . ال   يحسذ
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العمل على تحسيذ وتكامل فعالية البرامج والن م الباصة ببلق فرص عمل للشباب ودمج با  -2
امذ البلل االنمائية وبرامج المبوارد البشبريةك كبوذ  هب   الفئبة الشببابية مبذ الشبرائي الكبيبره فبي 

مبذ ببةل العمبل علبى اسبتقلاب الشبباب مبذ  المجتمع العراقي ال   يعبد مبذ المجتمعبات الفتيبة ك
بةل تبوفير درجبات و يفيبة سبواء كانبت علبى القلباع البباص أو العبام ك لغبرح حمبايت م وعبدم 

 انبرال م في الجماعات المنحرفة البارجة عذ القانوذ .
ن مببببل مببببذ الدولببببة  الببببربل بببببيذ مبرجببببات التعلببببيم واحتياجببببات سببببوق العمببببل ك وتبببب ليل جميببببع  -3

مبببام الشبببباب لغبببرح الحصبببول علبببى القبببروح الصبببغيره مبببذ صبببندوق دعبببم المشببباريع المعوقبببات ا
 الصغيره .

تحسيذ سياسة  مني القبروح للشبباب العبالليذ عبذ العمبل  )الباحبر عبذ عمبل ( ك وجعل با  -4
 امذ انسيابية مرنة لغرح اقبال الكثير من م للحصول على القروح. 
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