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 المستخلص

ذ ٌمثل الشباب المستقبل الواعد والمساهم فً بناء إالشباب من الفئات المهمة فً المجتمع تعد فئة 

ٌتمتعون بقدرات ومهارات ال تتوفر عند الفئات العمرٌة  صعدة , فهممجتمعاتهم على كافة اإل

االخرى كالدٌنامٌكٌة والفاعلٌة واالستجابة واالنسجام والطاقة الفٌاضة , وألهمٌة هذِه الفئة فً 

هرت الحاجة لالهتمام والرعاٌة بها لما تلعبه من دور كبٌر ومهم فً خدمة ظالمجتمع فقد 

ن تنمٌة وتطوٌر قدرات الشباب ٌعد الخطوة المهمة إفالمجتمع وتطوٌره , من هذا المنطلق 

 جل تحقٌق اهداف التنمٌة المستدامة .أللنهوض بالبلدان النامٌة من 

لى مدى االقصاء إوقد قامت الدراسة بتسلٌط الضوء على واقع الشباب العراقً وتوصلت 

ٌة , على الرغم صعدة االقتصادٌة واالحتماعٌة والسٌاسوالتهمٌش الذي ٌعٌشه على مختلف اإل

% من سكان 02ٌشكل الشباب  إذمن أن العراق مقبل على دخول مرحلة الهبة الدٌمغرافٌة 

وهذا ٌعنً تزاٌد السكان فً سن العمل مما ٌنعكس على زٌادة فً العراق فً الوقت الراهن 

 جمالً وبما ٌعرف بالعائد الدٌمغرافً .الناتج المحلً اإل

ها أن غٌاب سٌاسات وبرامج تمكٌن وتأهٌل  الشباب العراقً أنطلقت الدراسة من فرضٌة مفاد

عكس سلباً على فرص مشاركتهم فً العملٌة التنموٌة كما وٌزٌد من حدة نمن شأنه أن ٌ

 االختالالت فً سوق العمل العراقً .

ول الدالالت الثة فصول تناول الفصل األلى ثإولغرض اثبات فرضٌة الدراسة تم تقسٌم البحث 

المفاهٌمٌة والنظرٌة لمفهوم تمكٌن الشباب فً حٌن تناول الفصل الثانً واقع الشباب فً العراق 

ثار االقتصادٌة المترتبة على غٌاب لتً تواجة تمكٌن الشباب وما هً اآلإبرز التحدٌات أوما هً 

ذات منطلقات فرص تمكٌن شباب العراق, على حٌن قدم الفصل الثالث برنامج وطنً مقترح , 

واهداف وآلٌات ومضامٌن اقتصادٌة , ٌهدف بشكل رئٌسً تمكٌن شباب العراق من أجل 

 استدامة التنمٌة.

صعدة لى أن شباب العراق ٌواجه مجموعة من التحدٌات وعلى مختلف اإلإوتوصلت الدراسة 

اقً وتفعٌل االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة شكلت بمجوعها عائقاً امام تمكٌن الشباب العر

رهم بالعملٌة التنموٌة , مما ٌتطلب اتباع نهج التنمٌة بالمشاركة من خالل تفعٌل دور كل من وود

جل تحقٌق االستثماراالمثل فً فئة أالقطاع الحكومً والخاص ومنظمات المجتمع المدنً من 

 الشباب وبما ٌنعكس اٌجابٌاً على مسارات التنمٌة والتقدم على الصعٌد الوطنً.

 

 

 

 

 


