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مقدمــة
إف مفيوـ التنمية قديـ قدـ البشرية ذاتيا ،ولوال التنمية المستمرة منذ
أف وجد االنساف عمى االرض ما كانت الحضارات القديمة والحديثة .وىى
غاية ووسيمة الرتقاء االنساف وتحسيف ظروؼ حياتو وتقدـ األمـ

والشعوب.
فالتنمية تعنى ارتقاء المجتمع وتحسيف مستويات معيشة المواطنيف

ونوعية حياتيـ ،وأحواليـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والخدمات
المقدمة إلييـ مف خالؿ زيادة االنتاج واستغالؿ الطاقات والموارد المتاحة

وتوظيفيا التوظيؼ األمثؿ .والتنمية عمى ىذا النحو ىى ىدؼ كؿ
المجتمعات والشعوب.
ولمتنمية أبعاد متعددة بعضيا أبعاد مادية اقتصادية حيث ترتبط

ارتباط وثيؽ بالتحديث والتقدـ العممي والتكنولوجي والصناعي والنمو
االقتصادي .والبعض األخر أبعاد اجتماعية وثقافية وانسانية بشرية قائمة
عمى التدريب والتثقيؼ وتطوير قدرات االنساف.

فالتنمية البشرية ىى أحد أىـ أبعاد التنمية الشاممة ودعامة أساسية

ليا .وترتبط بتعزيز قدرة اإلنساف عمى تحقيؽ ذاتو ،وتنمية قدراتو عمى سد

احتياجاتو المادية والمعنوية واالجتماعية .واحداث تغييرات في البيئة
القانونية والمؤسسية التي يعيش في كنفيا البشر ،لتوسيع خيارات اإلنساف

وفضاء حريتو ،ومجاالت عممو وانتاجو وزيادة إمكانياتو وقدراتو
االقتصادية ،ومستوى رفاىيتو.
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وتمر مصر بمرحمة صعبة مف تاريخيا تواجو خالليا تحديات
تنموية عديدة أبرزىا ارتفاع معدالت الفقر والتيميش ،وتفشى البطالة بيف

الشباب ،وتردى مستوى الخدمات خاصة الصحة والتعميـ .ىذا إلى جانب
التحديات التنموية العالمية المتمثمة فى التغيرات المناخية وتأثيرتيا،

وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة ،وغيرىا.

ويتضمف ىذا الكتيب رؤى ومبادارت شبابية طرحيا طالب جامعة
القاىرة حوؿ ما رأوه تحديات تنموية تواجييـ وتواجو مصر ،ومقترحاتيـ

وتوصياتيـ بشأف كيفية مواجية ىذه التحديات وتحقيؽ طفرة تنموية
تنيض بالمصرييف عامة والشباب خاصة .وأتمنى أف تجد بعض ىذه
المقترحات طريقيا لمتنفيذ وأف تمحؽ مصر بركب التنمية والتقدـ وتشغؿ
موقع متقدـ بيف األمـ والشعوب يميؽ بعمؽ وتفرد حضارتيا القديمة التى

مازالت تذىؿ العالـ.
د .نورهان الشيخ

مدير وحدة دراسات الشباب
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"رؤية شبابية لتطوير التعميم"
رؤية واعـــداد:
اسماء رمضاف زكى

االقتصاد والعموـ السياسية

اسماء محمد عارؼ

آثار القاىرة

مصطفى محمد أحمد

تجارة القاىرة

وليد جماؿ ىاروف

تجارة القاىرة

محمد سيد عبده

تجارة القاىرة

اسماء عيد أبو الحمد

االقتصاد والعموـ السياسية

أيو صياح عبده

االقتصاد والعموـ السياسية

اسماء جماؿ زكى
عبير عبد الستار

االقتصاد والعموـ السياسية
االقتصاد والعموـ السياسية
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الخطوات المقترحة لتطوير التعميم في مصر:
 .1جعؿ التعميـ شبو إقميمي يناسب كؿ إقميـ مف أقاليـ مصر بصورة
مباشرة أو غير مباشرة وذلؾ عف طريؽ توجيو المناىج التي ىي

موحدة في كؿ األقاليـ لكي تكوف مكثفة في إقميـ عف األخر تبعاً
الحتياجاتو والمواد الخاـ والصناعات السائدة فيو وطبيعة االستعداد

الذىني والنفسي ألبناء ىذه األقاليـ.

 .2التركيز عمى البناء التربوى لممعمميف بالتوازى مع أصالح المناىج.
 .3توفيؽ أوضاع المدارس عمى حاليا بصورة تدريجية بخطة خمسية
مصاحبة لتطوير المناىج ويمكف أف يستغؿ الفراغ الناتج عف عودة

السنة السادسة مف التعميـ االساسى إلنياء المرحمة األخيرة مف

التطوير.

 .4تطوير مرحمة التعميـ األساسي وربطيا بالتعميـ الثانوي الميني عف
طريؽ مادة المجاؿ الصناعي وافساح المجاؿ لزيادة حصص ىذه

المادة وتنوع أنشطتيا وجعؿ ىذه األنشطة محددة لنوع التعميـ الثانوي
الميني الذي سيمتحؽ بو الطالب بعد المرحمة اإلعدادية.
 .5تكميؼ المختصوف بدراسة األمر دراسة متأنية عمى أف يشترؾ في

ىذه الدراسة أساتذة الجامعات وموجيوف بالتعميـ والمدرسوف المحتكوف

احتكاكاً مباش اًر بالعممية التعميمية ،واستشارة بعض الطالب الخريجيف

وأيضاً رجاؿ األعماؿ والصناعة حيث أنيـ سوؼ يكوف لو دور كبير
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في تدريب ىؤالء الطالب أثناء دراستيـ بتوفير أماكف ليـ في
المصانع والشركات المختمفة لمتدريب ،لكي يكوف الدارس محتكاً تماماً
بآليات السوؽ قبؿ تخرجو ومبنياً عمى أساس عممي سميـ ،وجعؿ ىذا

في صورة ساعات معتمدة أسبوعية.

 .6الكتاب المدرسي  :يصبح الكتاب المدرسي عيدة يتسمميا الطالب
ويحافظ عمييا ويردىا العاـ التالي ليتسمميا طالباً أخر ،عمى أف يحدد
عمر الكتاب بعدد مف السنوات  5 : 3مما يعطينا الفرص الالزمة

لتطوير أسموب طباعة وتغميؼ وعرض المحتوي في الكتاب المدرسي
وجعمو جذاباً لمدارسيف مع تزويده بالوسائؿ الممونة مع إصدار CD
مع كؿ كتاب دراسي يشتريو الطالب بسعر التكمفة أو بيامش ربح

بسيط يساعد العائد منو عمى اإلسياـ في مشروعات تكنولوجيا
التعميـ.
 .7يدفع الطالب الذي يتمؼ كتابو قد اًر تأمينياً عمى الكتاب التالؼ وسنجد

أف ىذا الموضوع في أولو سيكوف صعباً ولكف بعد  3أو أربع سنوات
سيصبح نمطاً في حياتنا في مصر .واذا لـ تتـ ىذه الفكرة فعمينا أف

نحوؿ الكتاب المدرسي إلى مرجع يحتفظ بو الطالب في مكتبتو بدالً
مف بيعو لمؼ المأكوالت وذلؾ بتطوير الغالؼ والصور التوضيحية

واخراج األسئمة مف الكتاب وطبعيا في كتيبات صغيرة خاصة بيا
ودمج بعض المناىج لمصفوؼ الدراسية .
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 .8الزى المدرسي :يجب أف توضع مجموعة مف التصميمات الموحدة
لمزى المدرسي بحيث تكوف جميمة ووقورة لتناسب الموقؼ التعميمي

ولمحد مف ظاىرة كرنفاالت األلواف واألزياء داخؿ المدارس والجامعات
وحفاظا عمى مشاعر الطالب الفقراء وعدـ دفعيـ لالنحراؼ والعنؼ

بسبب الغيرة التي قد تنشأ مف عدـ قدرتيـ عمى شراء المالبس الغالية

التي يرتدييا زمالئيـ الميسوريف .ويصنع ىذا الزى بمعرفة كؿ
محافظة طبقا لمجموعة التصميمات واأللواف التي حددتيا الو ازرة لكؿ

محافظة .وتقوـ المحافظة بتصنيع األزياء المدرسية مف خالؿ

أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة وليست الشركات والمصانع
الكبيرة .ويوزع الزى عمى الطالب بسعر التكمفة مف خالؿ المجمعات
بالمحافظة وبالتقسيط لغير القادريف واأليتاـ.

 .9زى المعمـ يجب االىتماـ بمراقبة أزياء المعمميف وتحديد معايير
وضوابط لزى المعمـ داخؿ المدرسة واف يعود المعمـ إلى البدلة

والكرافات واف تعود المعممة إلى الزى األنيؽ المحتشـ حرصا عمى

صورة المعمـ ووقاره أماـ تالميذه.

 .11كتاب المعمـ  :إصدار كتاب لممعمـ يكوف مطبوعاً خصيصاً لو
يحتوي عمى كافة الوسائؿ والوسائط المساعدة التي يمكف أف تتوافر

في المدرسة مف  CDأو شرائح أو أشرطة فيديو ويوضع في المعمؿ
الخاص بكؿ تخصص أو في المكتبة المدرسية.
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 .11إنشاء ىيئة خاصة تسمي مثالً (بالييئة العميا لمتعميـ والثقافة
واإلعالـ) تتكوف مف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والتربية

والتعميـ والثقافة واإلعالـ والشباب والرياضة ويرأسيا مثالً نائباً
لرئيس الوزراء تكوف مسئولة عف تجويد التعميـ ومناىجو وأساليب

عرض ىذه المناىج طبقا الحتياجات الوطف وىذه الييئة ليا وظائؼ

أخرى يحددىا رجاؿ الدولة المختصوف .وأف يتـ ربط جميع المكتبات
العامة والعممية والثقافية والمدرسية بمنظومة إلكترونية واصدار

كارنيو يتيح لكؿ طالب االستعارة مف أي مكتبة في أي مكاف طالما

ليس مستعي اًر مف مكتبة أخري وتشجيع الطالب عمى دخوؿ المكتبة
مف خالؿ طمب بحوث دراسية منيـ وتعميـ الطالب كيؼ يتـ توثيؽ

المعمومة البحثية مف خالؿ حصة المكتبة.

 .12دخوؿ الكمبيوتر بصورة تخصصية لكؿ التخصصات مع توفير
معمؿ عممي لكؿ تخصص يوجد بو كؿ األجيزة الحديثة أو الممكف

الحصوؿ عمييا أو نماذج تساىـ في وصوؿ المعمومة بأسرع وسيمة

لمطالب.

 .13التأكيد عمى مبدأ أف الكمبيوتر ما ىو إال وسيمة في كؿ تخصص
لممساىمة في تطوير ىذا التخصص واال يصبح الكمبيوتر بذاتو
غاية ألف االىتماـ بو ييمؿ باقي جوانب التنمية التكنولوجية في

العممية التعميمية.

11

رؤى ومبادرات شبابية؟

 .14وجود معمؿ كمبيوتر خاص يقوـ بإنشائو القطاع الخاص أو شباب
الخريجيف أو صندوؽ التنمية داخؿ كؿ مدرسة حسب مواصفات

تضعيا الو ازرة مع تحصيؿ رسوـ مقابؿ حؽ االنتفاع لممكاف منو،
لكي يستخدـ لدورات الكمبيوتر بصفة خاصة ،وجعؿ عدد مف

الساعات الستخداـ اإلنترنت بعد انتياء ساعات الدراسة مع رقابة
مف الو ازرة عميو ودوف المشاركة في أرباحو طواؿ مدة العقد التي

تجدد كؿ  3سنوات.
 .15االىتماـ بتنمية الميا ارت االبتكارية واإلبداعية واألفكار الخاصة
بالطالب الموىوبيف ومحاولة دراستيا مف خالؿ إنشاء معمؿ

لالبتكارات بكؿ مدرسة لممساعدة عمى تنمية وتوجيو ىذه االبتكارات

ومحاولة االستفادة منيا ومعرفة مدى مالءمتيا لمتطبيؽ .ووضع

منيج دراسي لالبتكار يخصص لو حصص أسبوعية مثال يكوف
عبارة عف بحث ومشروع البتكار شخصي لمطالب في مجاؿ
تخصصو أو في أي مجاؿ أخر ،ويعرض الفائز مف ىذه االبتكارات

في معرض دولي.

 .16فتح المجاؿ أماـ الموىوبيف إلجراء اختبارات تؤىميـ لدمج سنوات
الدراسة عمى أف يقيس ذلؾ االختبار بعناية كفاءة المتقدـ لالمتحاف

وخوفاً مف أي تالعب يكوف ىذا االختبار عمى مستوي عالي وغير
محدد ويكوف الترشيح األولى لو مف قبؿ المدرسة مع اختبارات

الو ازرة .
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 .17االىتماـ بالمغات وانشاء فروع مف المدارس الجديدة المينية المقترحة
السابؽ ذكرىا لغات تجريبية الستقباؿ طالب التعميـ األساسي

المغات التجريبي .مع إدخاؿ لغات جديدة مثؿ الصينية واليابانية
واأللمانية في تخصصات معينة توائـ الدوؿ المتقدمة في المجاالت

المختمفة.

 .18إنشاء ىيئة لمترجمة تقوـ بجمع كتب العموـ الحديثة واليندسة مف
شتى دوؿ العالـ المتقدـ وترجمتيا مثمما حدث في عصر البطالمة

والعصر العباسي وعصر محمد عمي وال تكوف الترجمة قاصرة عمى
كتب الفمسفة والسياسة والقصص األدبية.
 .19استحداث مناىج بيئية تعمـ الطالب أىمية المحافظة عمى نظافة
المدرسة والفصؿ والمكتب واألرضية وسالمة األساس المدرسي ،مع
ربط ذلؾ بتدريس العالقة بيف مصروفات الدولة واإلنفاؽ والضرائب

المتحصمو مف مرتبات ومشاريع أولياء أمورىـ والعائد االقتصادي
الذي يعود عمى الدولة والمواطنيف عند المحافظة عمى المدرسة،

وادخاؿ مناىج األمف البيئي لكؿ مينة مماثمة لمناىج األمف

الصناعي واعادة تدوير المخمفات.

 .21إذا كانت البعثات العممية لمدوؿ األوربية وأمريكا قد تجتذب بعض

الحاصميف عمى المنح لالستمرار في ىذه الدوؿ نظ اًر لما يوجد بيا
مف عوامؿ الجذب في كافة النواحي وبالتالي تفقد البعثة اليدؼ

منيا ،فيجب أال توجو البعثات في دوؿ بعينيا وخصوصاً أوربا
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وأمريكا ولكف تكوف في شتي الدوؿ والمجاالت لجمع أكثر قدر مف
المعمومات وأف يستفيد منيا أكبر عدد ممكف مف الشباب والمعمميف
وأف تساىـ جميع الييئات والو ازرات في تكمفة ىذه البعثات.

 .21إنشاء قناة تمفزيونية لمتكنولوجيا تقوـ ببث برامج التكنولوجية

المترجمة ألخر االبتكارات واالختراعات في كؿ المجاالت النافعة
في الصناعة عمى أف ال تحتاج إلى طبؽ لالستقباؿ وتحرير القنوات

التعميمية.
 .22إنشاء صندوؽ لمتأميف واإلسكاف الطالبي حيث تقوـ و ازرة التعميـ
بالمشاركة مع و ازرة اإلسكاف وو ازرة التأمينات بإنشاء صندوؽ

إسكاني تأميني لمطالب يدفع فيو كؿ الطالب قسط شيرياً أو سنوياً

اختياري ومتنوع ألساليب التسديد وعمى مدار سنوات التعميـ يصبح
لو بمقتضاه مقدـ شقة عند التخرج أو مبمغ يساعد عمى بدء حياتو

العممية مع تميز شقؽ خريجي الجامعات عف شقؽ الحاصميف عمى
مؤىالت متوسطة داخمياً وليس خارجياً بسبب زيادة السنوات التي

حصمت مف الطالب أثناء دراستو الجامعية.

 .23أوقاؼ التعميـ :التشجيع عمى إنشاء أوقاؼ وتبرعات لمتعميـ كصدقة
جارية بأسموب مطمئف ألصحاب ىذه األوقاؼ يجعؿ بعض

األغنياء يساىموف في الصرؼ عمى التعميـ ومشروعات التعميـ

والطالب الفقراء.
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 .24الرقابة والمتابعة :ابتكار جياز رقابي جديد لمراقبة نظـ التعميـ مع
وجود مراقبة سرية داخمية بكؿ مدرسة لموقوؼ عمى المعمومات
والمشاكؿ في صورتيا الحقيقية وال يكوف لو أي سمطات تأديبية بؿ
يكوف حيادي وموضوعي ليس ىدفو صنع المشكالت وزيادة تفاقميا
بؿ البحث عف حموؿ إيجابية ليا  .يقوـ بإعداد تقارير غير رسمية

تقدـ إلى الجيات الرقابية بدوف أسماء لمتحقيؽ فييا ومحاولة حميا.

 .25إحياء الييئة العربية لمتصنيع (بميزانيات مشتركة مف الدوؿ العربية)
بمحاولة استقطاب بعض الدوؿ العربية الغنية المؤيدة ليا ودمج

جميع مراكز براءات االختراع ليذه الييئة حيث تقوـ الييئة بتبني

المبتكريف والمخترعيف واختيار الصالح مف ابتكاراتيـ وتطويره ثـ

تصنيعو بإنتاج كمي مع ربط الييئة بالمدارس المينية في الدوؿ
العربية.
 .26يمكف أف تقوـ و ازرة الصناعة وجيات التراخيص الخاصة بإصدار

تراخيص لممصانع أو حتى الورش الصغيرة بشرط أف يقوـ ىذا
المصنع باستقباؿ طالب المدارس المينية الصناعية حسب
تخصصاتيـ والتوزيع الجغرافي لسكف الطالب وأف يتقدـ صاحب

الورشة أو المصنع كؿ عاـ لتجديد رخصة ومعو أوراؽ تثبت تدريبو

لعدد مف طالب األقساـ الصناعية بالمدارس.

 .27وضع نظاـ لمخدمة العامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية
المينية الذيف لـ يوفقوا بالحصوؿ عمى مجموع لدخوؿ الكميات خالؿ
15
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المدة بيف التخرج والتجنيد عمى أف تكوف ىذه الخدمة العامة في
مجاؿ تخصص الخريج.
 .28بما أننا في حالة سالـ فيمكف جعؿ فترة مف مدة التجنيد مرتبطة
بالمؤىؿ الدراسي حيث يتـ إلحاؽ المجنديف مف أصحاب المؤىالت

بمصانع تنشئيا القوات المسمحة ليذا الغرض ،فيحصؿ كؿ مجند

وليس بعضيـ إلى جانب التدريب العسكري عمى تدريب عممي

خاص بمؤىمو.
 .29ﺭبﻂ ﺍلتعميﻢ ﺍلفني بسوؽ ﺍلعمﻞ ًﺫلؾ مﻦ خالؿ فصﻞ ﺍلتعميﻢ ﺍلفني
عﻦ ًﺯﺍﺭﺓ ﺍلتﺮبية ًﺍلتعميـ ،وأسناد ﺍلتعميﻢ ﺍلصناعي ﺇلى كميات

اليندسة ًﺍلﻜمياﺕ التكنولوجية ًﺍلصناعية ،عمى ﺃﻥ تقوـ بعمؿ
بﺮًتﻮكﻮالﺕ مع ًﺯﺍﺭﺓ ﺍلصناعة ًﺍلمصانع ًﺍلشﺮكاﺕ ﺍلعاممة في

ﺍلمجاؿ ﺍلصناعي ًﺍلحﺮفي وتكمؼ المدارس ﺍلثانﻮية ﺍلصناعية

بالمشاركة في صيانة المدارس مع ىيئة األبنية ويقوـ ﻁالبيا

بصناعة ﺍلمقاعد وصيانة ﺃجيزﺓ ﺍلحاسﺐ ﺍﻵلى مع جيات

ﺍالختصاصً ،ﺃﻥ يساىموﺍ في صناعة ما تحتاجو ﺍلمدراس مﻦ
ﺃجيزة أنذار لمحماية ًغيﺮ ذلؾ مع تﻮفيﺮ ﺍإلمكانات ﺍلالﺯمة
لتطوير ىذة ﺍلمدارس.
 .31ﺇسناﺩ ﺍإلشﺮﺍﻑ عمى ﺍلتعميﻢ ﺍلﺰﺭﺍعي ﺇلى كميات ﺍلﺰﺭﺍعة
ًﺍلبحوﺙ ﺍلﺰﺭﺍعية عمى ﺃﻥ يتـ عمﻞ ﺍتفاقياﺕ مع ًﺯﺍﺭﺓ ﺍلﺰﺭﺍعة
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ًﺍلشﺮكاﺕ ﺍلﺰﺭﺍعية مع ﺍلتﺮكيز عمى ﺍلجانب ﺍلعممي ًﺍلميكنة
ﺍلﺰﺭﺍعية.
 .31ﺇسناﺩ ﺍلتعميـ ﺍلتجاﺭﻱ ﺇلى كمياﺕ ﺍلتجاﺭﺓ ًعمﻞ ﺍتفاقيات تدريب
ًتشغيؿ مع ًﺯﺍﺭﺓ ﺍلتجاﺭﺓ ًﺍلشركاﺕ ﺍلتجاﺭية لمتدريب ﺍلمستمﺮ.
ًىﻜذا بالنسبة لممدارس الخاصة بالسياحة والفندقة مثمما يحدث مع

ﻁالباﺕ ﺩبموـ التمريضً ،يتـ مﻦ خالؿ ىذه االتفاقياﺕ تحديد
ﺍألعداد ﺍلمطموبة في كﻞ تخصص فني بما يﻮفﺮ فﺮﺹ عمﻞ

لمخريجيف بعد ﺍلتدريب.
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"مبادرة شبابية لمتعامل مع الباعة الجائمين"
رؤية واعـــداد:
شيماء ىشاـ سعد

االقتصاد والعموـ السياسية

مصطفى محمد محمود

تجارة القاىرة

أحمد عبد القادر شاكر

حقوؽ القاىرة

ىانى تقى حسف

دار العموـ القاىرة

نيى عدلى

االقتصاد والعموـ السياسية

أدىـ حسيف

محمد سيد أبراىيـ
نانسى ماىر

مارينا عدلى

تجارة القاىرة
دار العموـ القاىرة
االقتصاد والعموـ السياسية
االقتصاد والعموـ السياسية

مارجرت عماد

االقتصاد والعموـ السياسية

أيماف محمود

االقتصاد والعموـ السياسية

رباب محمد

االقتصاد والعموـ السياسية

دينا السعيد

االقتصاد والعموـ السياسية
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أسباب ظهور مشكمة:
الباعة الجائميف مشكمة ظيرت نتيجة لما عانت منو مصر مف
مشكالت عديدة منذ الخمسينيات حتى وقتنا ىذا أىميا البطالة ،وغالء

المعيشة ،وأزمة السكف ،وقمة الدخوؿ مما دفع بعض المواطنيف لمجوء
لتمؾ الطريقة لتوفير مصدر لمدخؿ ينفقوف بو عمى أسرىـ ،وبالتالي
جذبت تمؾ الطريقة العديد مف فئات الشعب الباحثيف عف عمؿ شريؼ
يضمف ليـ حياة كريمة.

رغـ أف الظاىر أنو عمؿ عادي اليشوبو شائبة كباقي الميف ،حتى

أف البعض مف الباعة الجائميف يعتقدوف أنيا ليست مشكمة ،بؿ يروف مف
وجية نظرىـ أنيا تساىـ فى حؿ مشكالت عديدة أىميا البطالة.
وىذا خطأ ألف تمؾ الظاىرة ترتبت عمييا العديد مف المشكالت التي

يعانى منيا المواطف يوميا أثناء ذىابو لعممو مف مضايقات مف ىؤالء
الباعة المنتشريف بكافة أرجاء الجميورية ،منيا التعدي عمى االراضى

الممموكة لمدولة ،والمساىمة في التكدس المروري بالطرؽ العامة

والكباري ،واالزدحاـ داخؿ وسائؿ المواصالت المختمفة مما قد يؤدى إلى

نشوب مشاجرات بيف المواطنيف والباعة ،واالزدحاـ أيضا في اإلنفاؽ

المخصصة لعبور المشاة ،وانتشار ظاىرة البمطجة مف خالؿ فرض
إتاوات عمى بعض الباعة إلبقائيـ في أماكنيـ دوف مضايقتيـ ،والقضاء

عمى المعالـ الجمالية في المياديف واألماكف األثرية مف خالؿ انتشارىـ

العشوائي الغير منظـ ،والمشاجرات اليومية بيف الباعة وشرطة اإلزالة
21
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مما يؤدى إلى وقوع إصابات مف الجانبيف ويتسبب في حالة مف اليمع
والخوؼ لدى المواطنيف.
"فما بني عمى باطؿ فيو باطؿ" فأي مشكمة البد لمقضاء عمييا
فور ظيورىا ،واال ستنتج عنيا مشكالت أخرى تتزايد وتتفرع وحينئذ
يصعب حميا.

وتمثؿ ظاىرة الباعة الجائميف مشكمة حقيقية لدوؿ العالـ الثالث،
ومنيـ مصر التي تعانى مف انتشار ىذه الظاىرة منذ الخمسينات وقبؿ

ذلؾ بقميؿ ،ومع زيادة معدالت البطالة أخذت تمؾ الظاىرة في االنتشار
بشكؿ كبير في معظـ محافظات الجميورية خاصة القاىرة الكبرى فتعداد

فئة الباعة الجائميف في مصر يتعدى الػ  5مميوف بائع وتقدر تجارتيـ

بحوالى  31مميار جنيو وفقاً إلحصائيات الجياز المركزي لمتعبئة
واإلحصاء.

طرق لحل أزمة بادرت بها مصر :
فى الخمسينات صدر أوؿ قانوف مصري مف شأنو تقنيف أوضاع

الباعة الجائميف وىو قانوف رقـ  33لسنة  1957ونص عمى إصدار

تراخيص لمف يريد مزاولة المينة عمى أف يصدر القرار بالترخيص

وشروطو وأوضاعو مف الوزير المختص بشئوف اإلسكاف .ومازاؿ يعمؿ

بيذا القانوف إلى يومنا ىذا مع محاولة تعديؿ مادة العقوبات في ىذا

القانوف مف دفع الغرامة فقط إلى الحبس بحد أدني  3أشير وفى حالة
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العودة لممخالفة تصؿ مدة الحبس إلى  6أشير مع وجوب تنفيذ الحكـ
بجانب دفع الغرامة ،يذكر أف الغرامة قد تصؿ في بعض األحياف إلى

 151جنيو.

مقترحات وتوصيات لحل المشكمة :
أف حؿ المشكمة يأتي بالتحاور مع الباعة الجائميف ال بفرض حموؿ

ال تراعى مصالحيـ ،ألف الباعة الجائميف طرؼ أساسي في المشكمة ولذا
فإف الحموؿ األحادية تعد غير ذات جدوى .ويجب عمى الجيات المعنية

فتح باب الحوار معيـ حتى يمكف الوصوؿ إلى حموؿ ترضى الطرفيف.

وىناؾ مجموعة مف المقترحات لحؿ ىذه المشكمة يمكف إيجازىا فى إطار

خمس محاور أساسية ،ىى:
االول  :محور تشريعى:

( )1يكوف ذلؾ بتعديؿ القوانيف المعموؿ بيا منذ األربعينات والخمسينات.
( )2إيجاد نظاـ مرف لمحصوؿ عمى التراخيص وشروط الحصوؿ عمييا
وشروط تجديدىا ،مع تحديد الممي ازت التي يحصؿ عمييا البائع
كحقو في (التأميف االجتماعي والصحي ورعايتو اجتماعيا وثقافيا).

المحور الثاني:
تشكيؿ لجنة مف كؿ وحدة محمية ،تحدد مواقع األسواؽ الثابتة

واألسبوعية ،وتنظيـ العماؿ بيا ومراقبتيا ،بشرط تمثيؿ الباعة ومنظماتيـ
في عضوية ىذه المجاف.
22

رؤى ومبادرات شبابية؟

المحور الثالث :
تكويف نقابات عمالية مستقمة مف الباعة الجائميف ،وروابط
اجتماعية ،وجمعية تنظـ صفوفيـ ،وتدافع عف حقوقيـ ومصالحيـ حيث
الحمالت األمنية ليست الحؿ األمثؿ لممشكمة.

المحور الرابع:
إقامة أسواؽ ليمية تبدأ مف الخامسة مساء وحتى الثانية عشرة عند
منتصؼ الميؿ ،عمى أف يتولى كؿ حي توفير المكاف المناسب ،وتوفير

مشير ،وبحيث يمكف لمباعة استخداـ
الخدمات مف كيرباء ونظافة وغيرىا
اً
األكشاؾ سيمة الفؾ والتركيب عمى أف يمتزـ كؿ بائع بالمكاف المخصص

لو ،وتمؾ ىي الوسيمة األفضؿ لالستفادة مف األمواؿ التي يدفعيا الباعة
بطرؽ غير شرعية لكي تصب في خزانة الدولة مع توفير دعايات

نجاحا
لممواطنيف ليذه األسواؽ حيث أف ىذه النوعية مف األسواؽ حققت
ً

كبير في الصيف.
ًا

المحور الخامس:
إتاحة الفرصة أماـ الشباب لالستصالح الزراعي ،خاصة أف غالبية

الباعة الجائميف مف محافظات الصعيد ووجو بحري وجميعيا محافظات
تشتير بالزراعة ،وتخصيص كوتو خاصة بالباعة الجائميف في مجالس

المحميات ،لمتواصؿ بيف الباعة والمسئوليف.
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التوصيات:
 .1ىناؾ عالقة وثيقة بيف تطوير التعميـ والقضاء عمى ظاىرة الباعة
الجائميف أو عمى االقؿ التخفيؼ منيا وخاصة التعميـ الفنى
والصناعى.

 .2إعادة توزيع الموارد وتحقيؽ العدالة االجتماعية بيف جميع فئات
المجتمع ومناطقة.

 .3ىناؾ نماذج يمكف االستفادة منيا فى ظاىرة الباعة الجائميف مثؿ
اليند وماليزيا وىولندا.
 .4إف تنظيـ وتنفيذ أوضاع الباعة الجائميف يجعميـ مصدر دخؿ اضافى
لمدولة وزيادة مواردىا.
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" المشروعات الصغيرة ومستقبل مصر "
رؤية واعداد :
شيماء رمضاف

االقتصاد والعموـ السياسية

حماس ابراىيـ

االقتصاد والعموـ السياسية

قمر عاطؼ

االقتصاد والعموـ السياسية

أمانى عاطؼ

االقتصاد والعموـ السياسية

ميادة حسنى

االقتصاد والعموـ السياسية

ىند مبروؾ

االقتصاد والعموـ السياسية

فاطمة مندى

االقتصاد والعموـ السياسية
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الهدف األساسى:
محاولة الوصوؿ إلى التنمية المجتمعية ومحاولة تحقيؽ طفرة في
االقتصاد وتشغيؿ شباب الخريجيف ،واشراؾ أطفاؿ الشوارع الذيف أصبحوا
عبأ عمى المجتمع والدولة معيـ ،وتشغيميـ لمحد مف الجريمة فى

المجتمع.
خطوات تنفيذ المشروع:
 .1مرحم ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػػوفير التموي ػ ػ ػػؿ لممش ػ ػ ػػروع :يتق ػ ػ ػػدـ مجموع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػػباب
الخػ ػ ػػريجيف ل ػ ػ ػػدييـ تصػ ػ ػػور مع ػ ػ ػػيف لتنفي ػ ػ ػػذ مشػ ػ ػػروعات ص ػ ػ ػػغيرة إل ػ ػ ػػى
البنوؾ وذلؾ ألخذ قرض حسف لمحاولة تمويؿ مشروعاتيـ.

 .2البحػ ػ ػػث عػ ػ ػػف أمػ ػ ػػاكف لمعمػ ػ ػػؿ بيػ ػ ػػا كإيجػ ػ ػػاد شػ ػ ػػقو أو محػ ػ ػػؿ متػ ػ ػػوفر
لمعمؿ بو وتجميع الشباب.

 .3ش ػ ػ ػ ػراء بعػ ػ ػ ػػض المعػ ػ ػ ػػدات واﻵالت البس ػ ػ ػػيطة والتػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػػوؼ تسػ ػ ػ ػػاعد
الشػ ػ ػػاب فػ ػ ػػي أنتػ ػ ػػاج منتجػ ػ ػػاتيـ كػ ػ ػػآالت الخياطػ ػ ػػة وثالجػ ػ ػػات وأجي ػ ػ ػزة

الحاسب اﻵلى.

 .4تقس ػ ػػيـ مجموع ػ ػػات مػػ ػػف الخ ػ ػػريجيف وم ػ ػػف يرغ ػ ػػب ف ػ ػػي العم ػ ػػؿ كػػ ػػال
منيـ لو نشاط معيف.

 .5انتقػػ ػػاء مجموعػ ػ ػػة مؤىمػػ ػػة لتأىيػ ػ ػػؿ أطفػ ػ ػػاؿ الش ػ ػ ػوارع وتع ػ ػ ػريفيـ ماىيػػ ػػة
العمؿ.

 .6انتقػ ػ ػ ػػاء مجموعػ ػ ػ ػػة مؤىمػ ػ ػ ػػة إلدارة العمػ ػ ػ ػػؿ ماليػ ػ ػ ػػا ومتابع ػ ػ ػ ػة ومراجعػ ػ ػ ػػة
العمؿ.
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 .7مجموعػ ػػة توعيػ ػػة تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تعريػ ػػؼ المجتمػ ػػع والحػ ػػديث معػ ػػو عػ ػػف
ماىية المشروع وفوائده وأىدافو ودر الشباب فيو.
المشروعات التى يمكن تنفيذها:
 مثؿ المشغوالت اليدوية ،ويقوـ بيا الشباب أصحاب اليواية في عمؿمشغوالت االكسسوارات والشنط.

-

المنسوجات والمالبس .ومخمفات تمؾ المشروعات يتـ إرساليا إلى
شركات أعادة التدوير الموارد.

 فتح محالت لعرض وبيع ما تـ انتاجو وتصنيعو.المشاركين في المشروع:
مجموعة مف شباب الخرجيف  ،أطفاؿ الشوارع بعد تدريبيـ.
الوقت المطموب لتنفيذ المشروع :
مدتو شيريف تتضمف تجييز المكاف وتأىيؿ اإلفراد وشراء اﻵالت.
الموارد واإلمكانيات المتاحة:
المعدات واﻵالت المطموبة.
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الجدول الزمني:
الخطة

المدة

يقوـ مجموعة مف الشباب المتحمسيف بتمؾ
األسبوع األوؿ

المشروعات بالذىاب إلى جياز االحصائات

األسبوع الثانى

البحث عف مكاف يتـ تنفيذ المشروع فيو

لمعرفة أماكف األطفاؿ وجمبيـ لمساعدة الدولة

األسبوع الثالث/الرابع اختيار المكاف واعادة تجديده ليتناسب مع
المشروع

األسبوع الخامس

شراء اﻵالت والمعدات الالزمة

األسبوع السادس

تأىيؿ اإلفراد وأطفاؿ الشوارع باالتفاؽ مع خبراء

األسبوع السابع

تقسيـ اإلفراد لمجاف كؿ لجنة تقوـ بما تتخصص

لتوعيتيـ بالمشروع وتأىيميـ وشرح اطار المشروع
فيو وتكوف عمى عمـ بما يجب القياـ بو مف خالؿ
لجنة التوعية والمراقبة.

األسبوع الثامف

تجييز المشروع لمعمؿ ويجب أف يكوف المشروع
عمى أىبة االستعداد لمعمؿ بعد كؿ تمؾ التجييزات

التقييم :
يترؾ التقييـ لمرأي العاـ ،ومف خالؿ حساب التكمفة والعائد وىامش الربح
المتحقؽ.
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"آفـــــــاق التنميــــة فى مصر "
رؤية وأعداد:
أحمد جماؿ

دار عموـ القاىرة

داليا طمعت

دار عموـ القاىرة

منار طارؽ

االقتصاد والعموـ السياسية

بسمة سعد

االقتصاد والعموـ السياسية

ىاجر شحاتة

االقتصاد والعموـ السياسية

ياسميف عبد الحافظ

دار العموـ القاىرة

نيرة عبد الوىاب

دار العموـ القاىرة

مريـ عبد السالـ

آداب القاىرة
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منهجية التفكير :تجنب حدوث المشكمة قبؿ وقوعيا ،وفيما يمى مقترحات
لمواجية التحديات التنموية فى مصر.
 .9التعميم:
 قي ػ ػػاـ الش ػ ػػباب بمب ػ ػػادرة تح ػ ػػت عنػ ػ ػواف ( القض ػ ػػاء عم ػ ػػى االمي ػ ػػة ف ػ ػػىالمدارس الحكومية ).

 نشر التكنولوجيا بمختمؼ صورىا فى جميع مراحؿ التعميـ. .5المرور:
 االسػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػػف تج ػ ػ ػػارب الػ ػ ػػدوؿ األخػ ػ ػػرى وكيفي ػ ػ ػػة حميػ ػ ػػا لممش ػ ػ ػػكمةونقؿ تجاربيا لمصر.

 استمرار حمالت الرقابة عمى المحاور والطرؽ الرئيسية. -تفعيؿ قوانيف الردع وتشديد العقوبة عمى المخالؼ.

 االىتماـ بالطرؽ ومد شبكات الربط بيف المحافظات ببعضيا. دور االس ػ ػرة والمدرسػ ػػة والجامعػ ػػة فػ ػػى نشػ ػػر السػ ػػموكيات الصػ ػػحيحةوتغير السموكيات الخاطئة.

 .5أطفال الشوارع:
وج ػ ػ ػػود مك ػ ػ ػػاف لجمعي ػ ػ ػػـ وتعم ػ ػ ػػيميـ وتحس ػ ػ ػػيف س ػ ػ ػػموكياتيـ واالس ػ ػ ػػتفادة

منيـ فى عمميات البناء حتى ال يكونوا أداة ىدـ فى الدولة.
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 .1المخدارات:
 سػ ػ ػػف قػ ػ ػػانوف لتوقيػ ػ ػػع عقوبػ ػ ػػات عمػ ػ ػػى العمػ ػ ػػاؿ ومػ ػ ػػوظفي الشػ ػ ػػركاتالحكومية فى حاؿ أثبات أنيـ مف متعاطى المخدرات.

 اسػػ ػػتمرار حمػ ػ ػػالت الكشػ ػ ػػؼ ع ػ ػػف المتع ػ ػػاطيف م ػ ػػف الس ػ ػػائقيف عمػ ػ ػػىالطرؽ.

 مبػ ػػادرة فػ ػػى الجامعػ ػػات المص ػ ػرية لمتوعيػ ػػة ضػ ػػد أخطػ ػػار المخػ ػػدارتبيف طالب الجامعة  ،تسميط دور االعالـ عمييا.

 .5االمن:
 -تأميف سيناء بمشاركة االىالى وىذا يتـ بالفعؿ حاليا.

 توصػ ػػيؿ خػ ػػط سػ ػػكة حديػ ػػد ب ػػيف الع ػ ػريش وشػ ػػبكات الس ػ ػكة الحديديػ ػػةاألخرى.

 نش ػ ػ ػػر الثقاف ػ ػ ػػة وال ػ ػ ػػوعى ب ػ ػ ػػيف اف ػ ػ ػراد المجتم ػ ػ ػػع الس ػ ػ ػػيناوى والقض ػ ػ ػػاءعم ػ ػػى التعص ػ ػػب القبم ػ ػػى ورف ػ ػػع روح الوطني ػ ػػة  ،وأحساس ػ ػػيـ بأىمي ػ ػػة
االمف ليـ وخطورة االرىاب عمييـ.

 أقامػ ػػة مجتمػ ػػع عم ارنػ ػػى مكتمػ ػػؿ الم ارفػ ػػؽ التػ ػػى تسػ ػػاعد عمػ ػػى أقامػ ػػةبيئة صناعية قريبة مف المجتمع العمرانى.

 تشػ ػػجيع المسػ ػػتثمريف عمػ ػػى أقامػ ػػة مصػ ػػانع فػ ػػى سػ ػػيناء عػ ػػف طريػ ػػؽاالعفاء الضريبى وتوفير االمف والحماية والمرافؽ ..الخ

 تشػ ػػغيؿ أىػ ػػالى المنطقػ ػػة بػ ػػدال مػ ػػف جمػ ػػب العمالػ ػػة مػ ػػف المحافظػ ػػاتاألخرى.

31

رؤى ومبادرات شبابية؟

 رفػ ػ ػ ػػع حالػ ػ ػ ػػة االحتقػ ػ ػ ػػاف بػ ػ ػ ػػيف جيػ ػ ػ ػػاز الشػ ػ ػ ػػرطة لمم ػ ػ ػ ػواطف العػ ػ ػ ػػادىوالتفريؽ بيف معاممتو لممجرـ والمواطف العادى.
 .6التحديات البيئية:
أ .القمامة:

 ع ػػدـ النظ ػػر ال ػػى عام ػػؿ النظاف ػػة نظػ ػرة احتق ػػار ،وأحساس ػػو ب ػػأف ل ػػودور ال يقؿ عف أى مينة اخرى.

 مس ػ ػػاعدة قطػػ ػػاع النظافػػ ػػة ب ػ ػػو ازرة البيئ ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ حممػػ ػػة ( أبػػ ػػدأبنفسػ ػ ػػؾ ) ووضػ ػ ػػع القمامػ ػ ػػة فػ ػ ػػى الصػ ػ ػػناديؽ المخصصػ ػ ػػو ،وتػ ػ ػػوفير

القطاع ليذه الصناديؽ وبكميات مناسبة.

 نشػ ػ ػػر الثقافػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف اف ػ ػ ػراد المجتمػ ػ ػػع حػ ػ ػػوؿ خطػ ػ ػػورة التمػ ػ ػػوث عمػ ػ ػػىص ػ ػ ػػحتيـ ودورى ػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػػى القض ػ ػ ػػاء عمي ػ ػ ػػو لمحف ػ ػ ػػاظ عم ػ ػ ػػى ص ػ ػ ػػحتيـ
وتقميؿ انتشار االمراض.

 مب ػ ػ ػػادرة لمقضػػ ػ ػػاء عمػػ ػ ػػى القمام ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػى المن ػ ػ ػػاطؽ األكثػ ػ ػ ػػر تضػ ػ ػ ػػر اًربمشاركة الجميع وتعميميا بعض ذلؾ.

ب .الماء

أسػ ػػتخداـ الدولػ ػػة لتكنولوجيػ ػػا تػ ػػوفير الميػ ػػاه وترشػ ػػيدىا ،والتوعيػ ػػة بضػ ػػرورة

ترشيد المياه.

جـ .الهواء:

 عػ ػػدـ أقام ػ ػػة مص ػ ػػانع جدي ػ ػػدة فػ ػػى المجتمع ػ ػػات العمراني ػ ػػة ،ومحاول ػ ػػةنقػ ػ ػػؿ المصػ ػ ػػانع الموجػ ػ ػػودة خػ ػ ػػارج النطػ ػ ػػاؽ العم ارنػ ػ ػػى الػ ػ ػػى منػ ػ ػػاطؽ

صناعية جديدة.
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 ت ػ ػ ػػوفير س ػ ػ ػػيارات ص ػ ػ ػػديقة لمبيئ ػ ػ ػػة وتقمي ػ ػ ػػؿ الضػ ػ ػ ػرائب عميي ػ ػ ػػا ورف ػ ػ ػػعالضرائب عمى السيارات االكثر ضر ار لمبيئة.

 إلػ ػ ػزاـ المصػ ػ ػانع بتركي ػ ػػب مرش ػ ػػحات عم ػ ػػى م ػ ػػداخنيا لتنقي ػ ػػة اليػ ػ ػواءوتوقيع العقوبات عمى المصانع المخالفة لذلؾ.
د .الطاقة
 االعتم ػ ػػاد عم ػ ػػى الطاق ػ ػػة المتج ػ ػػددة بطريق ػ ػػة ألزامي ػ ػػة والح ػ ػػث عم ػ ػػىاسػ ػ ػػتخداميا عػ ػ ػػف طريػ ػ ػػؽ االعفػ ػ ػػاء الض ػ ػ ػريبى لمسػ ػ ػػتخدمى الطاقػ ػ ػػة

المتجددة.

 س ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػػانوف يجب ػ ػ ػػر المص ػ ػ ػػانع عم ػ ػ ػػى اس ػ ػ ػػتخداـ الطاق ػ ػ ػػة النظيف ػ ػ ػػةوترشيد الطاقة.
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"رؤية خاصة لمتنمية االقتصادية فى مصر"
رؤية واعداد:
عبد الرحمف محمود

تجارة القاىرة

مشيرة اسماعيؿ جاد اهلل

تجارة القاىرة

سارة يحيى محمد

اعالـ القاىرة

منار عرب السيد
حفصو أحمد

تجارة القاىرة
اعالـ القاىرة
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أوالا  :البطالة:

توصػ ػػمنا الػ ػػى فك ػ ػرة جيػ ػػدة وبسػ ػػيطة أال وىػ ػػى أف يطػ ػػرح البنػ ػػؾ المركػ ػػزى

أو البن ػ ػ ػػؾ االىم ػ ػ ػػى عم ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػبيؿ المث ػ ػ ػػاؿ مش ػ ػ ػػروعات ص ػ ػ ػػغيرة لمش ػ ػ ػػباب

ولكػ ػػف ىػ ػػذة المشػ ػػروعات مقسػ ػػمة عمػ ػػى اسػ ػػاس مػ ػػا يحتاجػ ػػو السػ ػػوؽ ،أى
ال ي ػ ػػتـ ط ػ ػػرح ق ػ ػػروض لمش ػ ػػروع واح ػ ػػد فق ػ ػػط مث ػ ػػؿ ط ػ ػػرح مش ػ ػػروع مح ػ ػػؿ

مالبػ ػػس فتجػ ػػد جميػ ػػع الشػ ػػباب لػ ػػدييـ محػ ػػالت مالبػ ػػس وبالتػ ػػالى ال نجػ ػػد

المسػ ػػتيمؾ ،ويضػ ػػطر الشػ ػػباب لػ ػػدخوؿ السػ ػػجف النيػ ػػـ عجػ ػػزوا عػ ػػف سػ ػػداد
القػ ػػروض ،ولكػ ػػف يطػ ػػرح البنػ ػػؾ القػ ػػروض بمشػ ػػروعات مقسػ ػػمة ومتانسػ ػػقة

م ػ ػ ػػع احتياج ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػػتيمؾ وم ػ ػ ػػع طبيع ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػوؽ .ويج ػ ػ ػػب أف يك ػ ػ ػػوف
ىنػ ػػاؾ توعيػ ػػو اعالمي ػ ػة مػ ػػف جانػػػب االعػ ػػالـ وخاص ػػة التمفزيػ ػػوف وبرامجػ ػػو

التى تتوجو الى شريحة كبيرة مف المجتمع.
ثانيا  :المجالس المحمية:

التمك ػ ػػيف ف ػ ػػى المج ػ ػػالس المحمي ػ ػػة وخاص ػ ػػة االندي ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة وم ارك ػ ػػز
الش ػػباب التػ ػػى تس ػػتقطب أكبػ ػػر قػػػدر م ػػف الم ػ ػواطنيف لممس ػػاعدة فػػػى تقػػػديـ

افض ػ ػػؿ الخ ػ ػػدمات ،والب ػ ػػد م ػ ػػف تمك ػ ػػيف الش ػ ػػباب بالمج ػ ػػالس المحمي ػ ػػة م ػ ػػع
بق ػ ػػاء بع ػ ػػض المس ػ ػػؤليف الق ػ ػػدامى وعناص ػ ػػر الخبػ ػ ػرة حت ػ ػػى ي ػ ػػتعمـ الش ػ ػػباب

منيـ.

ثالثا :الحكومة الالمركزية:
البػ ػػد مػ ػػف تفعيػ ػػؿ الحكومػ ػػة الالمركزيػ ػػة فػ ػػى االقػ ػػاليـ فالبػ ػػد مػ ػػف الخػ ػػروج

مف صندوؽ العاصمة واالتجاة نحو االقاليـ وخاصة الصعيد.
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رابعا :التعميم:

(أ) التعميم الفنى:
يج ػػب تفعي ػػؿ التعم ػػيـ الفن ػػى ف ػػى مص ػػر الن ػػو س ػػيعود ب ػػدور كبي ػػر عم ػػى
اقتص ػ ػػاد مص ػ ػػر ف ػ ػػال يج ػ ػػب أف يك ػ ػػوف مرحم ػ ػػة لمحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى ش ػ ػػيادة
تعمميػ ػػة بػ ػػدوف خب ػ ػرة جيػ ػػدة ،والبػ ػػد أف يػ ػػتـ طػ ػػرح مشػ ػػروعات وتػ ػػدربيات

بػ ػ ػػيف المصػ ػ ػػانع الحكوميػ ػ ػػة ومػ ػ ػػدارس التعمػ ػ ػػيـ الفنػ ػ ػػى فػ ػ ػػى مصػ ػ ػػر فػ ػ ػػال
يكثر دورىا عمى مجرد الحصوؿ عمى الدبموـ.

كمػ ػ ػػا يجػ ػ ػػب مػ ػ ػػنح جػ ػ ػػزء مػ ػ ػػف اال ارضػ ػ ػػى الصػ ػ ػػحراوية لشػ ػ ػػباب التعمػ ػ ػػيـ
الفنػ ػ ػػى ال ازع ػ ػ ػػى – الص ػ ػ ػػناعى -التج ػ ػ ػػارى حتػ ػ ػػى يتمكنػ ػ ػ ػوا م ػ ػ ػػف أنش ػ ػ ػػاء
مش ػ ػ ػػاريع لي ػ ػ ػػـ وأف يطبقػ ػ ػ ػوا د ارس ػ ػ ػػتيـ عم ػ ػ ػػى أرض الواق ػ ػ ػػع ،وال يك ػ ػ ػػوف

مج ػ ػػرد ك ػ ػػالـ نظ ػ ػػرى فق ػ ػػط ،ف ػ ػػالتعميـ الفن ػ ػػى ى ػ ػػو عص ػ ػػب التق ػ ػػدـ فمػػ ػػا
الفائدة مف وجود ميندس بارع مع فنى غير ناجح غير مدرب.

وحتػػ ػػى يتحقػ ػ ػػؽ ىػ ػ ػػذا تمػػ ػػنح اال ارض ػ ػػى لكػ ػ ػػال م ػ ػػف و ازرة الز ارعػ ػ ػػة وو ازرة
التربيػ ػػة والتعمػ ػػيـ وو ازرة التجػ ػػارة الداخميػ ػػة بجانػ ػػب البنػ ػػوؾ التػ ػػى سػ ػػتمنح

القروض فيتـ التنسيؽ بينيـ لمساعدة الشباب.
(ب) التعميم االساسى:

 -وضح مناىج تتناسب مع الفترة العمرية لكؿ تمميذ.

 إدخ ػ ػ ػػاؿ وس ػ ػ ػػائؿ التعم ػ ػ ػػيـ الرقمي ػ ػ ػػة الحديث ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػػدارس حتػ ػ ػ ػىيتمكف الطالب مف مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

 طػ ػػرح فك ػ ػرة التبػ ػػرع النشػ ػػاء ألػ ػػؼ مدرسػ ػػة فيػ ػػتـ التبػ ػػرع بجنيػ ػػو واحػ ػػدتحػ ػػت عن ػ ػواف ( جنيػ ػػو مػ ػػف أجػ ػػؿ مصػ ػػر) ،وطػ ػػرح ىػ ػػذه الفك ػ ػرة كػ ػػؿ
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ع ػ ػ ػ ػػاـ ولم ػ ػ ػ ػػدة  11س ػ ػ ػ ػػنوات س ػ ػ ػ ػػوؼ ي ػ ػ ػ ػػتـ انش ػ ػ ػ ػػاء  5111مدرس ػ ػ ػ ػػة
وبالتػ ػػالى تػ ػػنخفض الكثافػ ػػة الطالبيػ ػػة بالفصػ ػػؿ مػ ػػف  81:61طالػ ػػب

ال ػ ػػى اف تص ػ ػػؿ ال ػ ػػى  41:35طال ػ ػػب بالفص ػ ػػؿ الواح ػ ػػد مم ػ ػػا يحق ػ ػػؽ
افضؿ استفادة لمطالب والمجتمع .
(ج) التعميم العالى:
 تأىيؿ الشباب الى سوؽ العمؿ مف خالؿ الدورات التدريبية. -ربط الدراسة العممية باحتياجات السوؽ.

 رب ػ ػ ػػط الش ػ ػ ػػباب بمواق ػ ػ ػػع العم ػ ػ ػػؿ سػ ػ ػ ػواء كان ػ ػ ػػت تج ػ ػ ػػارى أو ىندس ػ ػ ػػىعمى حسب تخصصيـ.
رابعا :خدمة المجتمع:
 أنشػ ػ ػػاء م اركػ ػ ػػز تابعػ ػ ػػة لػ ػ ػػو ازرتى الشػ ػ ػػباب والرياضػ ػ ػػة وو ازرة التػ ػ ػػاميفاالجتمػ ػ ػ ػ ػػاعى ،م ارك ػ ػ ػ ػ ػػز تنمي ػ ػ ػ ػ ػػة ذاتي ػ ػ ػ ػ ػػة واع ػ ػ ػ ػ ػػداد ق ػ ػ ػ ػ ػػادة ومي ػ ػ ػ ػ ػػارات
تكنولوجيػ ػػة وخاصػ ػػة فػ ػػى االريػ ػػاؼ فػ ػػى مصػ ػػر ،مػ ػػف أجػ ػػؿ تػ ػػأىيميـ

لمدراسة الجامعية ولسوؽ العمؿ.

 كم ػػا يوج ػػد خدم ػػة عام ػػة لمش ػػباب لخدم ػػة ال ػػوطف الب ػػد أيض ػػا لمفت ػػاةالجامعيػػ ػ ػػة بعػ ػ ػ ػػد أف تنيػػ ػ ػػى د ارسػ ػ ػ ػػتيا تقػ ػ ػ ػػدـ س ػ ػ ػػنة لخدمػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػوطف
والحاقيا بالييئات التى تختص بالمرأة وتنميتيا.
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توصيات عامة
 العم ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػػى تفعي ػ ػ ػ ػػؿ التموي ػ ػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػ ػػذاتى لمكمي ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿالمشػ ػ ػػروعات التػ ػ ػػى تخػ ػ ػػتص بكػ ػ ػػؿ كمي ػ ػ ػة لتػ ػ ػػوفير مصػ ػ ػػادر الػ ػ ػػدخؿ
التى تمكنيا مف االكتفاء ذاتيا.

 تفعيػ ػ ػ ػػؿ البرلمػ ػ ػ ػػاف الطالبػ ػ ػ ػػى داخػ ػ ػ ػػؿ كػ ػ ػ ػػؿ جامعػ ػ ػ ػػة لنشػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػوعىالسياسى.

 توثي ػ ػؽ ميثػ ػػاؽ الشػ ػػرؼ االعالمػ ػػى كمػ ػػا يجػ ػػب إعػ ػػادة و ازرة االعػ ػػالـالننا فى أمس الحاجة الييا.

 زيادة ميزانية البحث العممى. تركي ػ ػ ػػز االع ػ ػ ػػالـ الحك ػ ػ ػػومى عم ػ ػ ػػى االيجابي ػ ػ ػػات داخ ػ ػ ػػؿ الجامع ػ ػ ػػاتالمصرية مثؿ الندوات والمحاضرات.
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"استثمار الموارد البشرية ضرورة لمفرد والمجتمع"
رؤية واعداد :
سمر نعيـ

االقتصاد والعموـ السياسية

أيو عبد العزيز

االقتصاد والعموـ السياسية

أميرة صالح

االقتصاد والعموـ السياسية

أيو عبد العزيز

االقتصاد والعموـ السياسية

اسماء محمود

االقتصاد والعموـ السياسية

ىناء اسامة

االقتصاد والعموـ السياسية

ايو عبد اهلل

أيو معتمد

االقتصاد والعموـ السياسية

االقتصاد والعموـ السياسية
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لك ػ ػػى ت ػ ػػتـ عممي ػ ػػة التنمي ػ ػػة ف ػ ػػى أي بم ػ ػػد الب ػ ػػد م ػ ػػف اس ػ ػػتغالؿ المػ ػ ػوارد
البش ػ ػرية واعتبػ ػػارىـ قيمػ ػػة فػ ػػى حػ ػػد ذاتيػػػا لالسػ ػػتفادة مػ ػػنيـ بأقصػ ػػى درجػ ػػة

ل ػ ػػذلؾ الب ػ ػػد عم ػ ػػى الحكوم ػ ػػات القي ػ ػػاـ ب ػ ػػدور مح ػ ػػورى ف ػ ػػى عممي ػ ػػة تنمي ػ ػػة
الموارد البشرية وليس التوظيؼ.
المشكمة:
 زيادة كبيرة فى عدد الخريجيف.
 وجود فجوة بيف الخريجيف وسوؽ العمؿ.
 ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود كف ػ ػػاءات وم ػ ػػؤىالت تناس ػ ػػب العم ػ ػػؿ الخ ػ ػػاص إال ف ػ ػػى
أضيؽ الحدود.
 جياز إدارى يعانى مف البيروقراطية االدراية والمركزية.
 عدـ المالئمة ما بيف المناىج العممية وسوؽ العمؿ.
 انتشار الوسطية والرشوة فى عممية التعييف.
 أرتف ػ ػػاع مص ػ ػػاريؼ الكورس ػ ػػات والت ػ ػػدريبات وأص ػ ػػبحت تج ػ ػػارة رابح ػ ػػة
نتيجة لالقباؿ الشديدة عمية نتيجة لسوء التعميـ المقدـ.
 ع ػ ػ ػػدـ مالئم ػ ػ ػػة قػ ػ ػ ػوانيف العم ػ ػ ػػؿ لمع ػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػػى المنظم ػ ػ ػػات العام ػ ػ ػػة
والخاصة.
وايمان ػ ػػا من ػ ػػا لق ػ ػػدرات الش ػ ػػباب الب ػ ػػد م ػ ػػف وض ػ ػػع توص ػ ػػيات ي ػ ػػتـ م ػ ػػف
خ ػ ػػالؿ النظ ػ ػػر بع ػ ػػيف جدي ػ ػػدة لمش ػ ػػباب التاح ػ ػػة فرص ػ ػػة جدي ػ ػػدة لي ػ ػػـ م ػ ػػف
أجؿ تحقيؽ التنمية فى المجتمع.

42

رؤى ومبادرات شبابية؟

توصيات لمقضاء عمى البطالة:
 .1الب ػ ػػد م ػ ػػف وج ػ ػػود قاع ػ ػػدة بيان ػ ػػات واحص ػ ػػائيات ع ػ ػػف ع ػ ػػدد الع ػ ػػاطميف
والعاطالت فى جميع المناطؽ والمؤىالت واألعمار.
 .2تبنػ ػػى آليػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ الحكومػ ػػة الل ػ ػزاـ القطػ ػػاع الخػ ػػاص فػ ػػى توظيػ ػػؼ
عدد مف العامميف مف الخريجيف كؿ عاـ .
 .3تعديؿ قوانيف العمؿ فى القطاع الخاص لزيادة االقباؿ عميو.
 .4تبن ػ ػ ػػى رؤي ػ ػ ػػة التعم ػ ػ ػػيـ والعم ػ ػ ػػؿ أثن ػ ػ ػػاء الد ارس ػ ػ ػػة الكتس ػ ػ ػػاب المي ػ ػ ػػارات
والػػ ػربط م ػ ػػابيف س ػ ػػوؽ العم ػ ػػؿ والمن ػ ػػاىج م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الجم ػ ػػع م ػ ػػا ب ػ ػػيف
النظرية والتطبيؽ.
 .5التوسػ ػ ػػع فػ ػ ػػى إنشػ ػ ػػاء المشػ ػ ػػروعات الكبػ ػ ػػرى والقوميػ ػ ػػو التاحػ ػ ػػة فػ ػ ػػرص
العمؿ فى مختمؼ المجاالت.
 .6اسػ ػ ػػتغالؿ الطاقػ ػ ػػة الشػ ػ ػػبابية بػ ػ ػػالنظر الػ ػ ػػييـ كقيمػ ػ ػػة فػ ػ ػػى حػ ػ ػػد ذاتيػ ػ ػػا
ولػ ػػيس كقػ ػػوة طائشػ ػػة لػ ػػذلؾ البػ ػػد مػ ػػف تنميػ ػػتيـ عػ ػػف طريػ ػػؽ التػ ػػدريب
لمخ ػ ػ ػػرجيف واقام ػ ػ ػػة مش ػ ػ ػػاريع خاص ػ ػ ػػة بي ػ ػ ػػـ م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ التس ػ ػ ػػييالت
االئتمانية.
 .7تش ػ ػ ػػجيع رج ػ ػ ػػاؿ االعم ػ ػ ػػاؿ وتش ػ ػ ػػجيع الحكوم ػ ػ ػػة لي ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػاعدة
الش ػ ػػباب وام ػ ػػدادىـ بػ ػ ػرؤوس األمػ ػ ػواؿ وتق ػ ػػديـ الم ػ ػػنح لي ػ ػػـ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ
ما يعرؼ بالمسؤلية االجتماعية.
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 .8معالج ػ ػ ػػة الجيػػ ػ ػػاز االداري والبيروق ارطي ػ ػ ػػة واص ػ ػ ػػالح ق ػ ػ ػ ػوانيف العمػ ػ ػ ػػؿ
(التقاع ػ ػ ػػد -االج ػ ػ ػػازات) ف ػ ػ ػػى مص ػ ػ ػػر ،س ػ ػ ػػوؼ تس ػ ػ ػػاعد عم ػ ػ ػػى االم ػ ػ ػػد
الطويؿ عمى القضاء عمى البطالة.
 .9اتبػ ػػاع سياس ػ ػة االرتبػ ػػاط ولػ ػػيس االسػ ػػتيعاب فػ ػػى التعامػ ػػؿ مػ ػػع القػ ػػوى
الش ػػبابية لالس ػػتفادة مػػػنيـ ف ػػى عممي ػػة التنمي ػػة والمش ػػاركة ف ػػى تحقيػ ػػؽ
االستقرار السياسى واالقتصادى.
 .11االسػ ػ ػػتفادة بػ ػ ػػالخبرات الحديثػ ػ ػػة فػ ػ ػػى مجػ ػ ػػاؿ التصػ ػ ػػنيع والتكنولوجيػ ػ ػػا
وأرساؿ بعثات مف الميندسيف الى الدوؿ الصناعية.
 .11الب ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف تفعي ػ ػ ػػؿ القػ ػ ػ ػوانيف الدس ػ ػ ػػتورية الخاص ػ ػ ػػة بتنمي ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػوارد
البشرية الخاصة بالمحو االمية الحرفيو والرقميو.
 .12اس ػ ػػتغالؿ المػ ػ ػوارد البشػ ػ ػرية ف ػ ػػى االعم ػ ػػاؿ التطوعي ػ ػػة الت ػ ػػى تص ػ ػػب
فػ ػ ػ ػػى تنميػ ػ ػ ػػة المشػ ػ ػ ػػروعات (جمػ ػ ػ ػػع القمامػ ػ ػ ػػة وأعػ ػ ػ ػػادة تصػ ػ ػ ػػنيفيا ).
مثػ ػ ػ ػػاؿ :قنػ ػ ػ ػػاة السػ ػ ػ ػػويس الجديػ ػ ػ ػػدة خطػ ػ ػ ػػوة مبدئي ػ ػ ػ ػة مػ ػ ػ ػػف الحكومػ ػ ػ ػػة
الس ػ ػ ػػتغالؿ المػ ػ ػ ػوارد البشػ ػ ػ ػرية لممش ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػػى عممي ػ ػ ػػة بن ػ ػ ػػاء القن ػ ػ ػػاة
مقابػ ػػؿ العمػ ػػؿ واتاحػ ػػة فػ ػػرص ليػ ػػـ بعػ ػػد االنتيػ ػػاء المشػ ػػروع ،وكانػ ػػت
خط ػ ػػوة مبدئيػػ ػػة م ػ ػػف الم ػ ػ ػواطنيف لممش ػ ػػاركة ف ػ ػػى مثػ ػ ػػؿ المش ػ ػ ػروعات
الكبرى مثؿ التمويؿ الذاتى.
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مبادرة من الشباب لمشباب:
ىػ ػػى عبػ ػػارة عػ ػػف مبػ ػػادرة يقػ ػػوـ بيػ ػػا القيػ ػػادات الشػ ػػبابية فػ ػػى الػ ػػوزرات
لتنمي ػػة مي ػػارات الش ػػباب الع ػػادى وقيام ػػو بتأىي ػػؿ نفس ػػو لزي ػػادة قد ارت ػػو

ف ػ ػ ػػى العم ػ ػ ػػؿ .تس ػ ػ ػػتيدؼ ف ػ ػ ػػى البداي ػ ػ ػػة عين ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػف الش ػ ػ ػػباب حػ ػ ػ ػوالى
 3111شاب كعينو أولية عمى مستوى المحافظات.
وأىـ مبادئ المبادرة :

 احتراـ القيـ المرتبطة بالعمؿ احتراـ الوقت االتقاف -احتراـ قيمة العمؿ الجماعى
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"تمكين الشباب فى مصر :التحديات والفرص"
رؤية واعـداد:
محمود شعباف

تجارة القاىرة

أمنية أيمف

تجارة القاىرة

أمنية نجيب

اعالـ القاىرة

محمد سعودى

تجارة القاىرة

أمؿ سعيد

اعالـ القاىرة

محمود عبداهلل

تجارة القاىرة

ميا منير

دار عموـ القاىرة

دعاء شريؼ

آداب القاىرة
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لماذا الشباب؟ وما هو دورهم ومدى تأثيرهم فى المجتمع ؟
 فتػ ػرة الش ػػباب ى ػػى اىػ ػػـ فتػ ػرة ف ػػى حي ػػاة االنسػ ػػاف ،الن ػػو يمم ػػؾ الطاقػػػةوالنش ػ ػ ػػاط والحيويػ ػ ػ ػة الت ػ ػ ػػى تمكن ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػف فع ػ ػ ػػؿ اى شػ ػ ػ ػ اف اراد ى ػ ػ ػػو

ذلؾ.

 كم ػ ػ ػػا إف نس ػ ػ ػػبة الش ػ ػ ػػباب ف ػ ػ ػػى مص ػ ػ ػػر حػ ػ ػ ػوالى  %41م ػ ػ ػػف اجم ػ ػ ػػالىالس ػ ػ ػػكاف .وى ػ ػ ػػذه النس ػ ػ ػػبة كبيػ ػ ػ ػرة وم ػ ػ ػػف المي ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػػتغالليا وبالت ػ ػ ػػالى
فالشباب يؤثروف فى المجتمع ويتأثروف بو.

أسئمة يسألها الشباب:
بم ػػاذا وكي ػػؼ نب ػػدأ ،وم ػػا الخط ػػة الت ػػى س ػػنطبقيا وى ػػؿ ىن ػػاؾ أم ػػؿ؟؟ وى ػػؿ
مػ ػػف الممكػ ػػف أف نتقػ ػػدـ ونسػ ػػاير الشػ ػػعوب المتقدمػ ػػة وىػ ػػؿ مػ ػػف المكػ ػػف أف
نسود العالـ بقدرات شبابنا؟

المشاكل التى تواجه الشباب:
البطالػػة  -تػػردى مسػػتوي التعمػػيـ  -ارتفػػاع االسػػعاروغالء المعيشػػة -
حمػ ػ ػػـ الػ ػ ػػزواج وصػ ػ ػػعوبتو  -صػ ػ ػػعوبة الحصػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػػى وظيفػ ػ ػػو  -عػ ػ ػػدـ

امتالؾ الشباب ميارات ومتطمبات سوؽ العمؿ .....ألخ
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الحمول المقترحة:
 البػ ػ ػ ػػد أوالً مػ ػ ػ ػػف االعت ػ ػ ػ ػراؼ بالمشػ ػ ػ ػػكمة وأف يبػ ػ ػ ػػدأ كػ ػ ػ ػػال منػ ػ ػ ػػا بنفسػ ػ ػ ػػولمواجيتيا.

 اليدؼ مف تمكيف الشباب الوصوؿ بمجتمعنا الى االفضؿ. االىتماـ بالتعميـ عف طريؽ: اص ػ ػ ػ ػػالح المنظوم ػ ػ ػ ػػة التعميمي ػ ػ ػ ػػة بالكام ػ ػ ػ ػػؿ ورب ػ ػ ػ ػػط المن ػ ػ ػ ػػاىج بس ػ ػ ػ ػػوؽ
العمؿ.

 البعثات التعميمية واالىتماـ بالمدارس الفنية والقنوات التعميمية.
 اجراء امتحانات قدرات اللتحاؽ بالجامعات المختمفة.
 تطبيػ ػ ػػؽ مبػ ػ ػػدأ الكفػ ػ ػػاءة عنػ ػ ػػد اختيػ ػ ػػار المدرسػ ػ ػػيف وتعمػ ػ ػػيميـ ميػ ػ ػػارات
الع ػ ػ ػػرض والتق ػ ػ ػػديـ واالتص ػ ػ ػػاؿ والتنمي ػ ػ ػػة البشػ ػ ػ ػرية ،وتش ػ ػ ػػجيع التعم ػ ػ ػػيـ
عف بعد.

 محاولػ ػػة االبتعػ ػػاد عػ ػػف المنػ ػػاىج النظريػ ػػة البحتػ ػػو واالىتمػ ػػاـ بػ ػػالنواحى
العممية والتطبيقية.
 نواتج تطوير التعميـ: انخفاض نسبة األمية والبطالة.
 تحس ػ ػ ػػف األوضػػ ػ ػػاع االقتص ػ ػ ػػادية بس ػ ػ ػػبب وج ػ ػ ػػود كف ػ ػ ػػاءات قػػ ػ ػػادرة
عمى التعامؿ مع المشكالت.
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 ارتفاع وعى وثقافة المواطنيف.
 المحافظة عمى البيئة والصحة العامة.
 الشعور بالمسئولية تجاه الوطف.
 الحرص عمى العمؿ الجاد.
 الوص ػ ػ ػػوؿ لحم ػ ػ ػػوؿ لممش ػ ػ ػػكالت الممح ػ ػ ػػة كس ػ ػ ػػد النيض ػ ػ ػػة وتنظ ػ ػ ػػيـ
داعش وغيرىا.

 تقدـ المجتمع.

كيف يمكن تمكين الشباب؟
 فتح قنوات اتصاؿ بيف الدولة والخبراء والشباب. أف يك ػ ػػوف لالع ػ ػػالـ دور ف ػ ػػى تحفي ػ ػػز الش ػ ػػباب ونق ػ ػػؿ االح ػ ػػداث كمػػ ػػاىى بحقيقتيا.
 زيػ ػػادة مشػ ػػاركة الشػ ػػباب فػ ػػى الحيػ ػػاة السياسػ ػػية مػ ػػف خػ ػػالؿ مشػ ػػاركتيـفى البرلماف والمجالس المحمية.
 اص ػ ػػالح قػ ػ ػوانيف الدول ػ ػػة بش ػ ػػكؿ ي ػ ػػوفر ق ػ ػػدر كبي ػ ػػر م ػ ػػف الحري ػ ػػة م ػ ػػعتطبيؽ القانوف بشدة مع المخالفيف والخارجيف عميو.

 تشػ ػػجيع الشػ ػػباب وكػ ػػؿ مػ ػػف ىػ ػػو مبػ ػػدع ومبتكػ ػػر ومختػ ػػرع فػ ػػى مجػ ػػاؿالبحث العممى.
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 تحفيػ ػ ػػز الشػ ػ ػػباب عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتغالؿ سػ ػ ػػيناء فالنمػ ػ ػػاذج التطوعيػ ػ ػػة تػ ػ ػػدؿعمػ ػػى نجػ ػػاح شػ ػػبابنا وكػ ػػذلؾ تميػ ػػزىـ عنػ ػػدما يحصػ ػػمو عمػ ػػى الفرصػ ػػة

كاممة بالخارج.

 اتاحة فرص لمشباب ،فالشباب يحتاج الى فرصة. دور القيادة ىاـ جدا فى الدفع بالشباب وتأىيميـ. ض ػ ػ ػػرورة وض ػ ػ ػػع اس ػ ػ ػػتراتيجة لمش ػ ػ ػػباب يمت ػ ػ ػػزـ بي ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف يت ػ ػ ػػولىمسػ ػ ػ ػػئولية و ازرة الش ػ ػ ػ ػػباب ح ػ ػ ػ ػػت اليظ ػ ػ ػ ػػؿ األم ػ ػ ػ ػػر رىن ػ ػ ػ ػػا الجتي ػ ػ ػ ػػادات

شخصية.

 ت ػ ػػوفير ف ػ ػػرص عم ػ ػػؿ لمش ػ ػػباب خ ػ ػػارج مص ػ ػػر خاص ػ ػػة ف ػ ػػى السػػ ػػودافوأفريقيا.

 ض ػ ػػرورة تض ػ ػػافر جي ػ ػػود ك ػ ػػؿ أض ػ ػػالع " مثم ػ ػػث "  :الدول ػ ػػة –الش ػ ػػباب– المؤسسات ،لتمكيف الشباب
 القض ػ ػ ػ ػػاء تمام ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػػى الواس ػ ػ ػ ػػطة والمحس ػ ػ ػ ػػوبية واعتم ػ ػ ػ ػػاد الكف ػ ػ ػ ػػاءةكأسػ ػػاس ومعيػ ػػار وحي ػ ػػد لمحصػ ػػوؿ عم ػ ػػى الفػ ػػرص بص ػ ػػفة عامػ ػػة ف ػ ػػى

المجتمع.

 -التوسع فى االنشطة الطالبية وخاصة ذات الطابع التنموي.
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