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 املؤمترات الوطنية للشباب: رؤية حتليلية شاملة 
لشباب الوطين األول لاملؤمتر  طالقنابعد مرور عام منذ و ، العامل شباب منتدى إلطالق االستعداد مع تزامنا

 مؤمترات أربع لخال املصريني على نوعها من اجلديدة التجربة هذهونضوج ، يف أكتوبر املاضي بشرم الشيخ
 أتكيد قلمن منطجاءت اليت و  وجنوابا، مشاالا  اجلمهورية حمافظات خمتلف يف العام مدار على عقدت دورية

 نطرح أن املهم من أصبح، الوطىن العمل ىف شراكهمإل استثمار طاقاهتمتنمية قدراهتم و و ابلشباب الدولة اهتمام 
 :التايل النحو لىع ليت نتناوهلا، واالواقع أرض على نتائجها وانعكاسألداء هذه املؤمترات  شاملة حتليلية رؤية
مثل أوهلما املشاركة يف حضور املؤمترات الشبابية تتم عرب طريقتني، تت ن  إ: واحلوار فرص املشاركةتكافؤ  -أولا 

ؤ الفرص مما حيقق مبدأ تكاف، اإللكرتوين ألي شاب مصري دون أي شروط أو قيود يف التسجيل عرب املوقع
 عرب لتسجيلاب قامواأصحاب مبادرة "مرور كايرو" الذين للجميع يف املشاركة حيث شهدان على سبيل املثال 

 للحضور وعرض مبادرهتم خالل املؤمتر الدوري األول للشباب يف القاهرة. دعوهتم ومت املؤمتر موقع
أن ظ لوحالسكان،  عدد إمجاىل إلنرتنت يف مصر منفقط هي نسبة مستخدمي ا %52ولكن ابلنظر إىل أن 

قة أخرى هي دعوة طريتستخدم الفئات واحملافظات، ولذلك مجيع التسجيل إلكرتونياا ليس كافياا لتمثيل 
 . األخرى اجملتمعية القطاعاتو  فئات حمددة لضمان متثيل عادل جلميع الفئات الشبابيةاملشاركني الذين ميثلون 

 
 

 

ة نماذج شبابي
ملهمة 
ومؤثرة

شباب متقدم 
عبر الموقع 
األلكتروني

شباب 
البرنامج 
الرئاسي

شباب 
جمعيات رجال 

األعمال

شباب ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

شباب النواب 
واألحزاب 
والجمعيات 

األهلية

شباب 
الجامعات 
والمحافظات

أعضاء 
المجلس القومى 
للمرأة والمجلس 
القومى لحقوق 

اإلنسان

المثقفين 
واإلعالميين

شخصيات عامة 
من مختلف 

المجاالت

رؤساء 
األحزاب 

والجامعات 
والنقابات 

المهنية

قيادات الدولة 
والوزراء 
والمحافظين

 ةالشبابيالفئات  الفئات غير الشبابية

املشاركة يف املؤمترات الوطنية للشبابوالقطاعات الفئات  يبني( 1) شكل  
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 أحد رفط أي شأن من التقليل دون التعبري وفرص املساحة حيث من املساواة تعد احلوار، مستوى وعلى
قاش بني مجيع مت إعطاء فرص عادلة للن حيث املؤمترات مجيع يف بدا ما وهو ،"احلوار" نظريةل الرئيسية املبادئ

( يف مجيع املؤمترات ماعدا املؤمتر %55-50مساحة أكرب نسبياا للشباب تراوحت ما بني ) إفراداملتحدثني مع 
نظراا  لشدة تنوع فيه ( من إمجايل املتحدثني %68حيث ارتفعت نسبة الشباب إىل ) ،الوطين األول للشباب

 القضااي املتناولة. املوضوعات و 

 نسبة املتحدثني الشباب مقارنة ابلفئات األخرى يف املؤمترات الوطنية للشباب( 2) شكل
للتنمية اإلنسانية  هاتقرير األمم املتحدة  أصدرت منظمةتنوع القضااي وعالقتها ابهتمامات الشباب:  -اثنياا 

لبية املبحوثني غاحيث أشار ، «اإلنسانية يف واقع متغريالشباب وآفاق التنمية »بعنوان   2016العربية يف عام 
القضااي ة هي أكثر يالوضع االقتصادي، وحتقيق االستقرار، وتعزيز الدميقراطحتسني  الشباب إىل أن املصريني
 . اليت تشغلهمالعامة 

حيث بينهما،  سبياا ننالحظ اتفاقاا الوطنية للشباب املؤمترات املطروحة يف  قضاايالقارنة تلك االهتمامات مع ومب
(، يليها احملور السياسي املرتبط %24تناولتها املؤمترات بنسبة ) قائمة احملاور اليتاالقتصادي  اجلانبتصدر 

األكثر ارتباطاا بواقع الشباب  امه احملورين هذين نظراا ألن(، % 21ابلدميقراطية واملشاركة السياسية بنسبة )
 والتحدايت اليت يعيشوهنا.

 نسبة ب احملور الثقايف املتعلق ابلرتاث والفنون واآلدابتناول إىل جانب ذلك، كان هناك اهتماماا مماثالا ب 
االرتقاء ابملستوى الفكري والثقايف للشباب يُ َعدُّ (، حيث % 13احملور التعليمي بنسبة )(، وكذلك % 19)

 السالح األهم حلمايتهم من الوقوع فريسة لإلرهاب والتطرف. 

شرم الشيخ األول القاهرة أسوان اإلسماعيلية األسكندرية

النسبةالمتحدثين غير الشباب 32% 48% 48% 50% 45%

المتحدثين الشبابالنسبة 68% 52% 52% 50% 55%
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مثل ملحة ( يف إطار موضوعات % 16بنسبة ) القضااي االجتماعيةتناول كما مل تغفل املؤمترات الشبابية 
 . جهود رعاية املواطن صحياا واجتماعياا الزايدة السكانية و 

جماالت  يف متوازن ريأتث هلا يكون أناملؤمترات الوطنية للشباب على  على القائمني حرصإمجاالا ملاسبق، نالحظ 
، إال أن الالفت للنظر هو احتالل قضااي األمن القومي رغم أمهيتها نسبة ضئيلة أشكاهلا جبميعتطوير الدولة 

اليت انقشتها املؤمترات، حيث اقتصرت على مناقشة مفهوم وآليات مواجهة  «املوضوعات األخرى» ضمن
 الدولة الفاشلة وإجابة الرئيس السيسي على بعض التساؤالت املتعلقة ابإلرهاب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .يوضح إمجايل قضااي املؤمترات الوطنية للشباب( 3) شكل
 هبدف ارتبط دق مؤمتر كل  أن إال وقضااي متنوعة،معاجلة املؤمترات الوطنية للشباب مللفات من وعلى الرغم 

ليت كسرت امثل املؤمتر الوطين األول للشباب بشرم الشيخ االنطالقة األوىل  الصدد، هذا ىف .معينة ووظيفة
بيل الرتكيز على القضااي الثقافية والسياسية، ومنها على س عربوأطلقت اإلبداع لدى الشباب  حواجز اخلوف

 اإلعالمية مبختلف اجتاهاهتا.  نخبمن ال عددمللف حرية اإلعالم حبضور  اجلريء النقاشاملثال 
ح مت تسليط الضوء يف املؤمتر الدوري األول للشباب ابلقاهرة على أوجاع املصريني املرتبطة ابإلصال يف املقابل،

ذات شة القضااي مبناق أكثر اهتمت فقد املؤمترات الدورية األخرى أمااالقتصادي، والتعليم، والزايدة السكانية، 
 البعد احمللي مثل حتدايت الصعيد وآفاق التنمية إبقليمي قناة السويس وغرب الدلتا.
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 يوضح اختالف حماور القضااي اليت تناولتها مؤمترات الشباب( 4) شكل
مؤمترات توصيات  من هذا ما حتقق فعلياا ، فةملموسالنجاح بتحول األهداف لنتائج  يقاس :فاعلية التأثري -اا اثلث

 :لف اجملاالتيف خمت على مدار عامالنقاشات بني الشباب وقادة الرأي وصناع القرار الشباب اليت خرجت هبا 
 لتنمية ازجه قرارين بشأن إنشاء إمساعيل، شريف الوزراء رئيس أصدرالستثمار والنمو القتصادي:  -

الذهيب،   لمثلثل االقتصادية للمنطقة العامة اهليئة الصغر، وإنشاء ومتناهية والصغرية املتوسطة املشروعات
 استجابة فدان مليون 1.5 استصالح مشروع من النوبية" قندى خور" منطقة استبعاد احلكومة قررت كما

 النوبة. أهايل لطلب
 ذمة على بوسنياحمل الشباب موقف ومراجعة وطنية لفحص جلنة تشكيلمت احلرايت واملشاركة السياسية:  -

 787 مجاليهاإ بلغ دفعات ثالث عن قضائية، وابلفعل مت اإلفراج أحكام أى حبقهم تصدر ومل قضااي
 للعمل مةاملنظ اجملالس تشكيل من واالنتهاء لإلعالم، املنظمة التشريعات إصدارابإلضافة إىل شاب. 

 التظاهرة، منع يف األمن حق ليلغي 2013 لسنة 107 التظاهر رقم تعديل قانونو واإلعالمى،  الصحفى
 .الوقتية األمور لقاضي احلق هذا ماحناا 

 الوطنية األكادميية إبنشاء 2017 لسنة 434 رقم القرار اجلمهوري إصدار متالشباب: أتهيل ومتكني  -
عدد االستفادة من و ائسي شباب الربانمج الر من ختريج الدفعة األوىل وذلك بعد ، بالشبا وتدريب لتأهيل

 أتهيل الدفعة انية و، واالستعداد لتخريج الدفعة الثاإلدارية ابلدولةالقيادية و اصب املنوىل تيف  منهم
 . لربانمجل الثالثة
لوطين األول بناءاا على توصيات املؤمتر ا للشباب مع مراعاة البعد اجلغرايفمؤمترات دورية  أربعة تعقد كما

م مؤمترات شبيهة هلا ظهر يف تنظي اإقليمي اأحدثت فكرة املؤمترات الشبابية أتثري و ، للشباب بشرم الشيح
 والوادي اجلديد.  كفر الشيخ والبحر األمحر  حمافظاتعلى مستوى 
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اصة لتسليط الضوء على عاماا لذوي االحتياجات اخل 2018مت إعالن الحتياجات اخلاصة: ذوي  -
  .لتلك الفئة من الشباب ابرزاا املؤمترات الشبابية حضوراا قضاايهم بعد أن شهدت 

األول  الدوري املؤمتر اللخ التعليم وإصالح لتطوير شاملالتمعي اجملوار نتائج احل مت عرضوالتعليم:  لرتبيةا -
دولة.   12 عن ثلنيمم حبضورنفس اهلدف ل إقليمية واستتبع ذلك عقد ندوةيف ديسبمر املاضي،  للشباب

 ق بنشراألحزاب تتعلبني رائسة اجلمهورية واحلكومة وشباب  مشرتكة سياسية عمل كما مت وضع ورقة
 أمية".  بال صرم" شعار حتت األمية على للقضاء القومية مشروعاهتا أوىل وتبين التطوعي العمل ثقافة

 رؤية لوضع اجملتمعي احلوار فعاليات ،2016 نوفمرب يف الشريف األزهر أطلقجتديد اخلطاب الديين:  -
 .الديين اخلطاب وتصويب واألخالق القيم لرتسيخ شاملة اسرتاتيجية متثل وطنية

مترات الشباب، اليت خرجت هبا مؤ األخرى  توصياتالتنفيذ ل اختاذها اجلارى اخلطواتفيما تتابع احلكومة 
صعيد، وأتسيس ال جنوب لتنمية العامة اهليئة وإنشاء الدلتا، غرب حافظاتاخلاصة مب املشروعات أمهها ومن

 حمافظات لكافة اجلديد اإلدارى التقسيم من االنتهاء إىل ابإلضافة، للدولة املتكاملة البياانت قاعدة منظومة
 .العامل شباب منتدى لتنظيم االستعدادات وبدء اجلمهورية،

عامل، ومن أمهها ولل للمصريني متعددة رسائل إلطالق هامة انفذة الشباب مؤمترات مثلت: رمزيةرسائل رابعاا: 
  ،«إسأل الرئيس»، و«منوذج حماكاة الدولة املصرية»جلسات مثل  عرب الرأي وتبادل الكاملة املشاركةمبدأ  ترسيخ
ملصريني يف الرغبة القوية لدى اعلى يف مؤمتر شرم الشيخ األول للشباب  «السالم ماراثون»فعالية  دللتكما 

  . «للشبابنوي جائزة اإلبداع الس» عالنإوحتفيز قدرات الشباب على االبتكار عرب ، واالستقرار السالمحتقيق 
فتاة تكرمي " منهاإلعالء قيم العمل والتحدي،  لهمةمرسائل  عدةشابة النماذج ال بعضعكس تقدمي  كما

 شكاوى معجل اهلوائية بدراجته افظاتاحمل طاف الذى املعاقالطالب  الزغىب، ايسنيمىن السيد، و  العربة"
، وأبرزها حلواراأكدت بعض املواقف العفوية مصداقية وشفافية  وكذلك، السيسي الرئيس على عرضهاو  املصريني

 زايرة الرئيس ملصرف كيما أسوان مباشرة بعد شكوى أحد الشباب مما يسببه من أمراض للسكان. 
 ابألسكندرية األخري املؤمتر خالل املصري الشباب دعوة كانت  العام مدار على العمل هذا لكل وتتوجيا وأخرياا،

أوهلا و هي الرسالة األبرز، ملا حتمله من فرص ومكاسب على كافة املستوايت،  «العامل شباب منتدى» لعقد
تعزيز قوة مصر الناعمة وإعادة تقدمي صورهتا للعامل كدولة شابة تؤمن ابحلوار والسالم والتنمية، كما أهنا الفرصة 

ااي اليت متس الدول القض يف العامل، جبانب إاثرة الكربىلكسر اهليمنة الغربية على معظم الفعاليات املناسبة 
ق التفاهم والتكامل هو حتقي، واألهم النامية مثل ملفات الالجئني واهلجرة غري املنتظمة، وتنمية القارة األفريقية

 . يف خمتلف اجملاالت بني شباب العامل
 جامعة القاهرة  -مساعد بكلية اإلعالم مدرس      فوزيألء 

 جامعة القاهرة - احلاسبات واملعلوماتمساعد بكلية مدرس   كمالايمسني  


