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 ملخص  

   الدولة املصرية  ولي  ت
 
   اهتماما

 
الشباب هم أساس  بالشباب، فهم نواة الدولة التي تبنى عليها في إطار الجمهورية الجديدة،    كبيرا

شارك الشباب في بناء الدولة واتخاذ القرار واإلشراف على املشروعات وتنفيذها، ووجدنا أكبر تمثيل للشباب  يلذا    ؛تنهض  نهضة  

 قدمتها مؤسسات الدولة لدعم الشباب .  ضخمة   مجهودات،   في البرملان املصري 

،  والتحديات التى تواجه الشباب    املشكالتعرفة  مو   في دعم الشباب ،  جهود الدولة املصريةلي التعرف على  إالدراسة    تهدف

 لتحليلي . الوصفي ا  املنهجالدراسة   وأستخدمت 

 : مقدمة 

يناير  شعار أطلقه  "شبابها تحيا مصربقوة  " املاض ي  خيال  مجرد  من    تحول ،  2017الرئيس السيس ي،   وواقع ملموس  إلى  في 

الشباب   واقعة و يعيشه  الصديق  حقيقة  قبل  العدو   قد  ف ،  يراها 
 
حراكا املاضية،  السنوات  خالل  مصر،     شهدت 

 
  سياسيا

ال تدرك أهمية    إرهابية   التى أخرجت مصر من سيطرة جماعة2013  يونيو  30ثورة  جاء نتيجة  ؛  واقتصاديا واجتماعيا كبيرا  

إعادة ورسم صورة  الحكم، أدرك أهمية  مقاليد  ومع تولى الرئيس السيس ى  للحفاظ عليه ،  تسعي    واعيةقيادة وطنية  لى  إ،  الوطن  

 .إيجابية فى أذهان العالم

أدرك الرئيس عبدالفتاح السيس ى، أن الشباب هم عماد الدولة املصرية وسبيلها نحو النهوض والتقدم،  مصر دولة شابة ، وقد  

املمكنة السبل  بكل  الدولة  وحرص على دعمهم  في عهده  ، وقدمت  الشباباملصرية  بها  تدعم  مثل مشروع عدة مشروعات   ،  

لقد قدمت  ،   إسكان الشبابومشاريع  ،  متناهية الصغرواملشروعات  ،  للشباب    يسرة املقروض  ال، و    أفدنة لكل شاب مصري 10

لقد بدأنا بالفعل أولى خطوات طريق األمل ، لكن اليزال الطريق  ، و مؤسسات الدولة الكثير للشباب ، وفتح لهم أبواب املستقبل  

 ..........
 
 طويال

وتسعي الدراسة للكشف عن  في دعم الشباب ، الدولة املصريةات جهودالدراسة ملعرفة أبرز م تهدف  :الدراسةأهداف 

 الشباب والدولة املصرية على السواء في املرحلة املقبلة  التحديات التي تنتظر 

الدراسة الدراسة على    : منهجية  : وذلك  الوصفي  ملنهج  اتعتمد  الحالالتحليلي  األوضاع  للشباب  من خالل وصف  املصري  ية 

 . وبتحليل دور الدولة في دعم الشباب 

 على ما تقدم فإن الدراسة تحاول اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية اآلتية.
 
 استنادا

 . في دعم الشباب ؟ جهود الدولة املصريةماهي أهم 

 . ؟املصري في املرحلة الحالية املشكالت والتحديات التى تواجه الشباب ما
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 الشباب  تمكين في دعم و الدولة املصرية جهود 

صر  ملتميز التركيبة السكانية  تو ن االهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء اإلنسان املصري،إ

ا لتقديرات السكان عام  (1)بطابعها الشاب، حيث بلغ عدد الشباب ا    2020طبق  من إجمالي    %21مليون نسمة بنسبة    20.6تقريب 

 إلرادة التغيير في املجتمع،  إناث(  %48.5ذكور،  %    51.5السكان )
 
 واضحا

 
عتمد نمو املجتمعات  ، حيث ي  ُيعبر الشباب تعبيرا

أدركت الدولة املصرية  ، و   مع وأكثرها طاقة وفاعليةوتقدمها وازدهارها على الشباب باعتبارهم من أهم املوارد البشرية للمجت

 مع الشباب املصري للوقوف على أحالمهم ومشكالتهم،  ؛ فدور الشباب  وقيادتها أهمية  
 
 موسعا

 
أطلقت الدولة املصرية حوارا

من املبادرات،    طالق العديدإضافةإل الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،  ت  ودعوال يزال الحوار مستمرا ،  

واملتوسطة،   الصغيرة  املشروعات  دعم  مبادرة  االعتبارات،  و مثل  من  للعديد  وذلك  للشباب  الكبيرة  األهمية  هذه  تولي مصر 

 (2)وأنهم إحدى املزايا التنافسية لالقتصاد املصرى.  ،أهمها، أهمية دور الشباب في بناء املستقبل وتعزيز التطور والتنمية

إتـاحـة   یـقتصر فـقط عـلى  لـه مـعنى شـامـل ال  تـمكين الشـباب  إلـى مـناخ خـلق  ،املشاركة في املشروعات الوطنية  إن  یـتعداه  بـل 

الشـباب    ، للمستقبل  الـفرص   بـين  الـشفاف  الـتنافـس  أبـواب  تهـ،  وفـتح  الـدولـة  الفرص  وعـلى  تكافؤ  وتعزیز  الـمناخ  هـذا  یئة 

 واملساواة.  

 يفوق    40تشير اإلحصاءات إلى أن عدد سكان مصر تحت سن  
 
 في سن    30إجمالى عدد السكان، منهم نحو    2/3عاما

 
مليونا

على أهمية دور الشباب في املجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجاالت التنمية الشاملة التي تشهدها    يوضح وهو ما    ،العمل

 مصر.

  ، قد 2016في  ف،    القروض واملنح والتسهيالت صرية العديد من اإلمتيازات للشباب تمثلت في كثير من مللقد قدمت الحكومة ا

أفدنة بالتقسيط   10الفرصة متاحة أمام كل شاب مصري للحصول على   أصبحتطرح نصف مليون فدان ، و   أعلنت الدولة 

في خطابه أن    2016عام    أعلن الرئيس السيس ي كما  متناقصة مع اختصار اإلجراءات وحصوله على سند امللكية ،    %5بفائدة  

مة مشروعات صغيرة  للشباب من أجل مساعدتهم على البدء في إقا  %5قروضا ميسرة للشباب بفائدة    البنوك املصرية ستقدم

 .شابمليون  4توفير فرص عمل ملا يقرب لـ للهم وتشجيعهم على العمل الحر، و 

 

 

 

 

ِّف كل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية واملنظمات  (  1)
الدولية األخرى فئة سن “الشباب” بأنها تلك  بشكل عام، ُيعر 

ِّف سن الشباب بأنه املرحلة العمرية بين    24و  15الفئة العمرية بين  
عر 

ُ
سنة، وذلك لكي نتمكن   29و  15سنة. ورغم ذلك، نحن ن

ل واالنتقال من  من تحديد املرحلة االنتقالية الكاملة من سن الشباب إلى سن الرشد بما في ذلك االنتقال من الدراسة إلى العم 

 .العمل إلى تكوين األسرة

 

 . 2020الجهاز املركزي للتعبئة واألحصاء (2)
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ساهمة في  امل ،  2018يناير    قررت الحكومة املصرية  لم يسبق األهتمام بفئة الشباب مثلما حدث في عهد الرئيس السيس ي ، فقد  

عا  4إنشاء   خالل  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  للصناعات  مصنع  من  آالف  أكثر  لتوفير  األكثر،  على  عمل    40م  فرصة  ألف 

 (3).للشباب

، ضمن خطة البناء واإلسكان  للشباب  الحكومة املصرية  ا  تيعد مشروع إسكان الشباب أحد أهم املشروعات الهامة، التي قدمه

 أكبر مشكلة تواجه العديد من املواطنين وخاصة الشباب.  هي االجتماعي ملحدودي الدخل للقضاء على مشكلة السكن، و 

  ، " كل اللى هيقدم على شقة هياخد "  السيس ي أن  وقد أعلن الرئيس  لقد أصبح الحصول على شقة سكنية متاحا للجميع ،  

  2للشباب بتكلفة    ا ألف وحدة سكنية في املدن الجديدة بكافة محافظات مصر ملحدودي الدخل، وتسليهم  500ضمن مشروع  

 (4).مليار جنيه

التأهيل قبل التمكين    الدولة  تبنت  املصري    آليات تأهيل وتمكين الشبابوضمن    وقد بدأت عملية تأهيل الشباب  ،  نظرية 

رية  وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العم  ،  ( عام30إلى    20بإطالق البرنامج الرئاس ي لتأهيل الشباب للقيادة من )

علن عن البرنامج الرئاس ي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث أتاح البرنامج الفرصة الشباب في الفئة  
ُ
املستهدفة بالتأهيل حيث أ

 عام االلتحاق بالبرنامج.   45حتى  30العمرية من 

  .2017عام  434رقمتم اإلعالن عن إنشاء األكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بقرار رئاس ي  

األضالع كما   والتطوع ألحد  التنمية  وتعزيز  الدولة  في دعم جهود مؤسسات  الشباب  منتديات  التنمية    ساهمت  في  الرئيسية 

ف   3000بمشاركة أكثر من   2016ر عقد أول مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ أكتوبفقد ،  املستدامة
َ
شاب وفتاة من مختل

للمرة الثالثة    2019كان آخرها منتدى شباب العالم  ، و محافظات الجمهورية بحضور السيس ي وعدد من الوزراء واملسئولين  

دول  شاب من مختلف  5000الرئيس السيس ي، وبمشاركة أكثر من بمشاركة تحت  2019مدينة شرم الشيخ في الفترة ديسمبر 

 .  العالم

 املشاركة السياسية للشباب  

ومنحت  ،  األحزاب في البرملان بعدما كان دوره مهمشا في املاض ي القريب    على فرصة تاريخية بتشكيلحصل الشباب املصري  

عناصر شابه من أعضاء البرنامج الرئاس ي، بينما حازت املرأة على أعلى نسبة تمثيل في منصب نائب    8الدولة فرصة حقيقية لـ  

 .نائبات للمحافظين الجدد 7تعيين  وتم،  %30املحافظ، بواقع 

 

 

 2019المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء أكتوبر (  3)
خالل عام    %9,9، مقارنة بـ  2019خالل عام    %7,5عامًا، حيث بلغ    30وصل معدل البطالة في مصر ألدنى مستوى منذ  

 .1990خالل عام  %8، و  1991خالل عام  %8,8، و  2018

 / https://www.masrawy.com( موقع مصراوي  4)

https://www.masrawy.com/
https://www.masrawy.com/
https://www.masrawy.com/
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الطالئع وشباب الجامعات وشباب الخريجين  القطاع العريض من  في ضم  يونيو؛    30الدولة املصرية في ثوبها الجديد بعد  نجحت  

م  2018فالتنسيقية التي أسسها مجموعة شباب في منتصف يونيو  ، ) تنسيقية شباب األحزاب ( ،    املهتمين بالشان السياس ي

 الحداث  
 
 وفقط؛ بل امتد الدور ألن تكون محورا

 
 شبابيا

 
ة  سياس ي بين االحزاب املصري  حراك لم تقتصر فقط على كونها كيانا

وبين شباب الجامعات والخريجين في الداخل والخارج؛ وتطور األمر الن تصبح محور اهتمام الرئيس في تمكين الشباب املصري  

 ( 5)مع االكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاس ي لتأهيل الشباب للقيادة

يدة ما بين محافظ ونائبا للمحافظ، من  قيادة جد  39أكبر تمثيل فعلى للشباب، ضمت    2019تضمنت حركة املحافظين  لقد  

قيادة، منها اثنين من املحافظين،    25نائبا، وجاء عدد الشباب    23محافظا، و  16من الشباب، حيث ضمت اختيار    %60بينهم  

 نائبا للمحافظين جميعهم من فئة الشباب  23و

ن الشباب املصري في كافة القطاعات وتمثل الكيانات الشبابية ؛ التي تعمل على دعم وتمكي  ستتأس   2030وفي ظل رؤية مصر

التطوعي بشكله الجديد لتتكامل مع االحزاب املصرية في صياغة   الدور  الجانب السياس ي واالجتماعي؛ وتسمح لهم بممارسة 

عمل على توحيد كافة املجهودات  لل  شباب الجمهورية الجديدة بدأ انطالق اتحاد    2021وخالل عام  ،    (6)الشأن السياس ي املصري 

الشبابية على مستوى الجمهورية تحت مظلة واحدة لتعزيز الوعى بالعمل الوطنى واملجتمعي، وإعداد كوادر شبـابـية وطــنـيـة  

ا ثـقـافـة  وتعزيز  العام  للعمـل  الفرص  من  املزيد  وإتاحة  والسياسية،  املجتمعية  العـملية  بـالخبرات  التطوعىوصقـال    لعمـل 

 .  إحداث تغيير وتطوير فى الحياة املجتمعية هدفهم  ألف متطوع ، 21عدد املتطوعين  بلغ، و  واملشاركة الفعالة

 الشباب املصري  و البطالة 

، فهناك   الشباب املصري ،الحياة ليست وردية  ، ورغم كافة الجهود املبذولة من قبل  كثير من املشكالت والتحديات تواجه 

القضاء لكن يظل شبح البطالة أكثرها رعبا ، فمهمة    التزال األزمات التى تواجه الشباب عديدة ومتنوعة ، مؤسسات الدولة ،  

الدولة قصارى جهدها لتوفير فرص عمل  مؤسسات البطالة وتشغيل الشباب هي الشغل الشاغل للدولة املصرية، وتبذل على 

 .ة، و دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغرمن خالل التوسع في إنشاء املشروعات واملصانع كثيفة العمال

تـأصـل ثـقافـة االعـتماد عـلى الـدولـة األب واألم الـتى تــنفق وتــدعــم ، بعدما  خالل االونة األخيرة  وتتزايد أزمات وشكاوي الشباب  

 اقتصادات العالم ناهیك عن الدول التى تنفق أكثر مما تنتج. وتــوظــف وتــضمن، وهو أمــر أصــبح غــير مــمكن فــى كــل 

 

 2018استراتيجية إعداد الشباب في مصر ، أكاديمية ناصر العسكرية العليا،   ، هالة فودة  (  5)

 .2020خالل ست سنوات نحو تمكين الشباب، يونيو الهيئة العامة لالستعالمات، جهود الرئيس السيسي (  6)
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 2020تطور معدل البطالة في مصر حتي 

ا لبيانات مسح القوى العاملة عام 
ً

 :2020وطبق

 . .%39.5( في قوة العمل 29-18نسبة مساهمة الشباب ) ➢

 .يعملون بعقد قانوني 21.0، مقابل %52.9عدد الشباب املشتغلين بعمل دائم  ➢

للحاصلين على مؤهل متوسط    15.6، مقابل  %36.1معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى   ➢

 (7).فني

 . األمل في غدا أفضل نحن في حاجة للمزيد من الجهد من الشباب ومؤسسات الدولة السواء ملواجهة كافة التحديات من أجل 

ستقبلية
ُ
 :للدراسة   التوصيات امل

إدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمي واقتصادي، والعمل على توفير آليات جديدة مبتكرة  ضرورة   ➢

إدارة األصول من املنشآت الشبابية والرياضية، لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها، وتوفير موارد   تساهم في حسن 

 جديدة لتمويل عملية تطوير تلك املنشآت. 

املصرى خبرات جديدة ، األمر الذى سيمكنهم مستقبال من واإلسهام بالعمالة االقتصادية اإلنتاجية  إكساب الشباب   ➢

 بصورة تتعامل مع املشكالت االقتصادية كالبطالة وانخفاض املستوى التعليمى والتدريبى. 

خالل السنوات    إطالق مبادرة دولية لتدريب عشرة آالف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية، ➢

 الثالث القادمة، باإلضافة الى دعم إنشاء مئة شركة متخصصة فى هذه املجاالت بمصر وإفريقيا. 

وزارة التعلیم الشريك األساس ى فیه  بالتعاون  كتشاف الكوادر الشبابية القادرة على قيادة املستقبل في كل املجاالت  أ ➢

 مع األسرة مباشرة أو عن طريق اإلعالم. 

 

 2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (  7)
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دنية الحديثة التى أقر بها  وجود رؤية كلية للتعامل مع الشباب، ومحتوى محدد املعالم لكيفية خلق الدولة املضرورة   ➢

دستور البلد والتى يتمتع فيها الشباب بتكافؤ الفرص واملساواة بغض النظر عــن انــتماءاتــهم السیاسیة أو الدينیة أو  

 الفكرية.

في  ضرورة   ➢ وتساهم  الرياضية،  األنشطة  ملمارسة  املواتية  البيئة  توفر  التي  الحديثة  الرياضية  املنشآت  عدد  زيادة 

مختلف   في  مصر  بها  تزخر  التي  املواهب  وصقل  األلعاب  اكتشاف  خالل  واضحا  مابدا  وهو   ، الرياضية  االلعاب 

 . األوليمبية بطوكيو 

م الذهنية والجسدية والروحية ومن خاللهم تمكين مصر من تحقيق  تمكين شباب البلد من الوصول إلى كامل إمكاناته ➢

 رؤيتها التنموية وإيجاد مكانتها التى تستحقها بين شعوب العالم. 

 زرع مجموعة من القيم اإليجابية املحددة فى وجدان الشباب واالنتماء إلى الوطن املصرى.  ➢

 ألهلية على كل مستويات إدارة البالد.تيسير مشاركة الشباب فى العمل املدنى التطوعى والجمعيات ا ➢

 مساندة الشباب املعاقين أو املهددين بمخاطر صحية فى االندماج فى املجتمع والتأكيد على عدم تهميشهم.  ➢

ترام مبادئ تكافؤ الفرص، املعتمد على الكفاءة والجدارة وقيم  ، واح   وإشراك الشباب فى السياسة والحكمتضمين   ➢

 العمل اإليجابية. 
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