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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





و هـــدف أي جهـــد تبذلـــه الدولـــة لتحقيـــق التنميـــة هـــ

المــــواطن، ومـــــن ثـــــّم فقـــــد صـــــممت سياســـــاتها 

وبرامجهــــا التنمويــــة واضــــعة مصــــلحة المــــواطن 

.المصري في القلب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
م اجتماع أهداف التنمية المستدامة باألم

2021سبتمبر 20|المتحدة 



ــي مجموعــة مــن البــرامج والمبــادر  ات الدولــة حريصــة علــى تبنِّ

مج االجتماعيـــة، التـــي تـــم إطالقهـــا بـــالتوازي مـــع تنفيـــذ برنـــا

أثير اإلصــالح االقتصــادي، وهــو مــا جــاء نتيجــة لــوعي الدولــة بتــ

.هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصري

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

في فعالية إطالق تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية
2021سبتمبر 14|2021مصر لعام 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
لســنوات المعلومـات ودعـم اتخـاذ القــرار بتنفيـذ جهـًدا بحثيــا لتوثيـق أهـم إنجـازات الدولــة المصـرية خـالل ا

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلٍّ مــن القتلخيصــيةكتاب طاعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض ابرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

أهم المؤشرات

اضـــية التكلفـــة التقديريـــة إلنشـــاء المدينـــة الري
.2021بالعاصمة اإلدارية الجديدة في مايو 

2.6
وير تكلفــة االنتهــاء مــن المشــروع القــومي لتطــ

ة فـي المالعب بمراكز الشباب واألندية الرياضـي
.2021يونيــــو 

2329
إجمـــالي عـــدد الميـــداليات التـــي حصـــلت عليهـــا 

).2021يونيو -2018(مصر في الفترة 

7.3ميداليــــــــــــــــــة
طــاع تكلفــة المشــروعات القوميــة المُنفــذة بق

).2021–2014(الشباب والرياضة في الفترة 

مليـــــــــــــــــــــــــــارات

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

4374
إجمــــالي عــــدد مراكــــز الشــــباب علــــى مســــتوى 

.2020الجمهورية حتى عام 

2.8

1.5
اد تكلفــة إنشــاء الصــالة المغطــاة ومقــر االتحــ

لكـرة المصري لكـرة اليـد واألكاديميـة اإلفريقيـة
.2020اليد في ديسمبر 

ـــــــــــار  مليــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــه جني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ملي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جني

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــار

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مركـــــــــــــــــــــــًزا
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...الشباب كشركاء وقادة "

د إن الشـــباب وطـــاقتهم الحيويـــة بمثابـــة الوقـــو
الســــتمرار تطــــور المجتمعــــات التــــي يعيشــــون 
فيهــا، وهــو مــا أكــده جــدول أعمــال القــرن الحــادي 
والعشرين لألمم المتحدة فـي الفصـل الخـامس

ــــ ـــي ب ـــباب فـــ"والعشـــرين المعن ي األطفـــال والشَّ
لـى ، موضحًا أن هناك حاجـة إ"التّنمية المستدامة

لــق مشــاركة شــباب اليــوم فــي صــنع القــرار المتع
يذ البـرامج بأمور البيئة والتنمية، باإلضافة إلى تنف

.واألنشطة

دة فــي ســياق متصــل، يقــوم برنــامج األمــم المتحــ
ســــيق للشَّــــباب الكــــائن فــــي مدينــــة نيويــــورك بتن

ويهــدف إلــى . عمــل األمــم المتحــدّة مــع الشــباب
ي تعزيــز حقــوق الشــباب وتطلعــاتهم وبنــاء الــوع

. حول وضعهم على الصعيد العالمي

ــا علــى زيــادة الفــرص  هــذا، ويعمــل البرنــامج أيضً
يلة أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار كوس

.لبناء السالم وتحقيق التّنمية
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مـــن هـــذا المنطلـــق، اتخـــذ مجلـــس األمـــن التـــابع 
ه قـراره التـاريخي األول مـن نوعـلألمم المتحدة 

، والــذي يعتــرف فيــه بــدور 2015لســنة 2250رقــم 
الشــباب الحيــوي فــي منــع نشــوب النزاعــات، مــن

لم خـــالل تعزيـــز مشـــاركة الشـــباب فـــي بنـــاء السِـــ
واألمــــن الــــدوليين، وحــــث الــــدول األعضــــاء علــــى 

ل النظـــــر فـــــي السُـــــبل الكفيلـــــة لزيـــــادة التمثيـــــ
الشـــامل للشـــباب فـــي عمليـــات صـــنع القـــرارات

. على جميع المستويات

الصــادر 2419القــرار كمــا دعــا المجلــس بموجــب 
إلــــى ضــــرورة التنفيــــذ الكامــــل للقــــرار 2018عــــام 
، وأكد ضـرورة قيـام جميـع الجهـات الفاعلـة 2250

فـي ذات الصلة بالنظر فـي سُـبل إدمـاج الشـباب
.هاالتفاوض بشأن اتفاقات السالم وتنفيذ

وألن الصــــــــــبغة العالميــــــــــة لخطــــــــــة التنميــــــــــة 
تســـتلزم مراعـــاة دور الشـــباب 2030المســـتدامة 

ـــات، تســـعى الدولـــة  ـــع األهـــداف والغاي فـــي جمي

ب شـــــبا"اســـــتراتيجية المصـــــرية إلـــــى تطبيـــــق 
ــــدعم "2030 ، والتــــي أطلقتهــــا األمــــم المتحــــدة ل

د وتمكين الشباب، من خـالل توحيـد وحشـد جهـو
الـــدول األعضـــاء، والقطـــاع الخـــاص، والمجتمـــع 

ي المــدني لالســتثمار فــي الشــباب وإشــراكهم فــ
جهــــــود التنميــــــة، وتعتمــــــد االســــــتراتيجية علــــــى 

: خمسة مجاالت رئيسة هي

 ــــدة لالنخــــراط مــــع الشــــباب فــــتح طــــرق جدي
.وإشراكهم وتعزيز أصواتهم

 زيـــــادة تركيـــــز األمـــــم المتحـــــدة علـــــى حصـــــول
.الشباب على التعليم والخدمات الصحية

 ا فــــــي مقدمــــــةتمكــــــين الشــــــباب اقتصــــــادي
ن اســـتراتيجيات األمـــم المتحـــدة التنمويـــة، مـــ

.خالل التركيز على التدريب والوظائف

 العمــل بجــد لضــمان احتــرام حقــوق الشــباب
.وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية
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مــنح األولويــة لــدعم الشــباب فــي الصـــراعات
هم واألزمات اإلنسانية، بما فـي ذلـك مشـاركت

.في عمليات السالم

ة، ولمــا كــان الشــباب أســاس التنميــة المجتمعيــ
أولـــت الدولـــة المصـــرية اهتمامًـــا بالغًـــا لهـــم فـــي

ة؛ إطــــار البُعــــد االجتمــــاعي لسياســــاتها التنمويــــ
ــة دورهــم فــي المجتمــع ــد علــى أهمي ، بغيــة التأكي
ة وضــرورة مشــاركتهم فــي جميــع مجــاالت التنميــ

. الشاملة التي تشهدها البالد

الواقــــع أن هــــذا االهتمــــام غيــــر المســــبوق، جــــاء 
ــا لمبــادئ  ، 2014لعــام الدســتور المصــري تطبيقً
ــدًا المــادة  ــى أنّ 82وتحدي ــي تــنص عل ــة "والت الدول

تكفـــــــل رعايـــــــة الشـــــــباب والـــــــنشء، وتعمــــــــل 
علــــــى اكتشــــــاف مــــــواهبهم، وتنميــــــة قــــــدراتهم 
، الثقافيــــــــة، والعلميــــــــة، والنفســــــــية، والبدنيــــــــة

واإلبداعيـــة، وتشـــجيعهم علـــى العمـــل الجمـــاعي 

يـاة والتطوعي، وتمكينهم مـن المشـاركة فـي الح
".العامة

كمــــا يتماشــــى هــــذا االهتمــــام مــــع اســــتراتيجية 
، "2030رؤيـــة مصـــر "الدولـــة للتنميـــة المســـتدامة 

؛ لــــتعكس 2016والتــــي تــــم إطالقهــــا فــــي فبرايــــر 
ـــــة  الخطـــــة االســـــتراتيجية طويلـــــة المـــــدى للدول

فـي لتحقيق مبـادئ وأهـداف التنميـة المسـتدامة
. مختلف المجاالت

فــي " 2030رؤيــة مصــر "تمثــل الهــدف الثــاني فــي 
العدالـــــــــة واالنـــــــــدماج االجتمـــــــــاعي تحقيـــــــــق 

، ويتحقـق ذلـك مـن خـالل المســاواةوالمشـاركة
يـة في الحقوق والفـرص، وتحقيـق العدالـة المكان

ـــة،  ـــة الجغرافي ن وتمكـــيوســـد الفجـــوات التنموي
ــــــا، ،المــــــرأة والشــــــباب والفئــــــات األكثــــــر احتياجً

ـــــة،  وضـــــمان حقـــــوقهم السياســـــية، واالجتماعي
. واالقتصادية
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ــــــا، يتحقــــــق مــــــن خــــــالل دعــــــم المشــــــاركة  أيضً
ــز المجتمعيــة فــي التنميــة لجميــع الفئــات، وت عزي

ــة المصــرية وتنوع ــوالء واالنتمــاء للهوي هــا روح ال
ـــز الشـــمول الرقمـــي ـــى هـــذا . الثقـــافي، وتعزي وعل

النحـــــــو، كـــــــان الشـــــــباب إحـــــــدى الفئـــــــات التـــــــي 
صـاديا، استهدفت الدولة تمكينها سياسـيا، واقت

ــــا، بمــــــا يُحقـــــق العدالــــــة االجتماعيــــــة  ومجتمعيـ
.ويضمن مشاركتهم في تنمية المجتمع

االســــــتراتيجية "فــــــي ســــــياق متصــــــل، جــــــاءت 
هــا ، التــي تــم إطالق"الوطنيــة لحقــوق اإلنســان

، لتأكــد علــى التــزام الدولــــة 2021فــي ســبتمبر عــام 
برعايــــــة الشــــــباب والنــــــشء، وتســــتهدف زيــــادة

تمكينهــــم مــــن المشــــاركة فــــي الحيــــاة العامــــة، 
ير وزيـــادة نســـب التشـــغيل بـــين الشـــباب وتطـــو

ــــات ســــوق  قــــدراتهم بمــــا يتناســــب مــــع متطلب
حـــة العمل، فضلًا عن تعزيــز جهــود االرتقـــاء بص

.الشــباب ولياقتهــم البدنيــة

ـــوتغطـــي هـــذه االســـتراتيجية  ة المعـــايير الدولي
اب التي حددتها منظمة األمـم المتحـدة للشـب

ــــا فــــي تح ــــا أساســــيا ورئيسً قيــــق باعتبارهــــا عاملً
ـــــدان المختلفـــــة ـــــة المســـــتدامة فـــــي البل ، التنمي

:وتتمثل تلك المعايير في

باب المتمثل فـي قـدرة الشـ،التفكير النقدي
ــــي الحــــواجز، وكشــــف التناقضــــات  علــــى تخطّ

.والتحيُّزات

د نتيجـــــة تزايـــــ؛التواصـــــل وصـــــناعة التغييـــــر
نشــــاط الشــــباب فــــي مختلــــف دول العــــالم، 
مــــدعومًا بارتبــــاط واســـــع بمختلــــف وســـــائل 

.التواصل االجتماعي

ونـوا باعتبـار أن الشـباب دائمًـا مـا يك،االتصال
هم شركاء فـي إيصـال خطـة التنميـة إلـى أقـران

ــدول  ــر مختلــف ال ــة، وعب ومجتمعــاتهم المحلي
.والمناطق
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أي تقـــــديم وجهـــــات نظـــــر جديـــــدة ،االبتكـــــار
.ومختلفة

عــادةً حيــث تُشــير الخبــرات التاريخيــة،القيــادة
ي إلــى أنـــه عنــدما يـــتم تمكـــين الشــباب كـــلٍ فـــ

موقعــه، وتزويــدهم بمختلــف أدوات المعرفــة 
هـا التي تُطلعهم علـى حقـوقهم، يمكـنهم حين

.دانهمتولِّ قيادة التغيير في مجتمعاتهم وبل

ل كبيــر أمــا بالنســبة للرياضــة، فهــي تُســهم بشــك
ــــك بــــالنظ ــــة والســــالم، وذل ر فــــي تحقيــــق التنمي

ــــى دورهــــا فــــي تشــــجيع التســــامح واالحتــــرام،  إل
ومســـــاهمتها فـــــي تمكـــــين المـــــرأة، والشـــــباب، 

كمـــــــا تُســـــــهم فـــــــي . واألفـــــــراد، والمجتمعـــــــات
بلــوغ األهــداف المنشــودة فــي مجــاالت الصــحة، 

.والتعليم، واالندماج االجتماعي

ولطالمــــا قــــام مكتــــب األمــــم المتحــــدة المعنــــي 

م بتســـــخير الرياضـــــة ألغـــــراض التنميـــــة والســـــال
بالتقريــــــب بــــــين البشــــــر عــــــن طريــــــق الرياضــــــة، 
ودعـــــــم مبـــــــادرات تســـــــخير الرياضـــــــة ألغـــــــراض

خمة السالم، بدءًا من المناسبات الرياضية الضـ
. وصولًا إلى األنشطة الشعبية

قـط لذا، فإن اهتمام الدولة بالرياضـة ال يُسـهم ف
ين، فــي تــوفير فوائــد اجتماعيــة وصــحية للمــواطن

باشـــرًا فهــي ال تـــؤثر علــى اللياقـــة البدنيــة تـــأثيرًا م
ار فحسب، بل تغرس أيضًا لـدى األطفـال، وصـغ

.السن خيارات أساليب حياة صحية

ـــا ممـــا ســـبق، حرصـــت الدولـــة علـــى نشـــر  انطالقً
ثقافـــة ممارســـة الرياضـــة داخـــل المجتمـــع بـــين 

حـــد الشـــباب والمـــواطنين؛ حيـــث تُعـــدُّ الرياضـــة أ
ة المحـــاور الرئيســـة لتحقيــــق أهـــداف اســــتراتيجي

. الدولة من خالل التنمية الرياضية للمجتمع

ــذ" ــات الشــباب فــي مصــر ال ين اليــوم العــالمي للشــباب هــو احتفــال خــاص يعتــرف بإمكان
حيــث يتنــاول 2021كمــا أنــه احتفــال خــاص فــي عــام . مــن الســكان% 60يشــكلون حــوالي 

اح؛ إمكانــات الشــباب فــي تحويــل الــنظم الغذائيــة، واســتعادة كوكــب األرض وحمايــة األرو
المحـرك حيث يشكل إشراك الشباب في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات الغذائية

".وراء تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

بانوفاإلينا 
المنسقة المقيمة لألمم المتحدة في مصر
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ادر وهو ذاته ما نص عليه الدستور المصـري الصـ
ممارسـة : "، حيث أكـد أن84المادة في 2014عام 

ــة ــع، وعلــى مؤسســات الدول الرياضــة حــق للجمي
والمجتمـــــــــع اكتشـــــــــاف الموهـــــــــوبين رياضـــــــــيا 

ع ورعـــايتهم، واتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير لتشـــجي
".  ممارسة الرياضة

والرياضـــة إحـــدى أهـــم أدوات تحقيـــق رؤيـــة مصـــر 
، "2030مصــر "االســتراتيجية للتنميــة المســتدامة 

وذلـــك مـــن خـــالل دورهـــا فـــي تكـــوين رأس المـــال 
ل االجتمــاعي الــذي يُشــير إلــى حاصــل جمــع وتفاعُــ

، الموارد البشرية للمُجتمـع مـن معـارف، وخبـرات
ومهـــــارات، وقـــــدرات والتـــــي دونهـــــا ال يُمكـــــن أن 
ــة ألي جانــب مــن جوانــب ــر أو تنمي يحــدُث أي تغيي

.الحياة

ـــى الرياضـــة باعتبارهـــ ـــة إل ا ولطالمـــا نظـــرت الدول
ر لتطــوي، فقــد أولــت الدولــة "أمــن قــومي"مســألة 

ـــا بال ـــاالجانـــب التشـــريعي للرياضـــة اهتمامً ، غً
، جميع 2020لسنة 7فقد استهدف القانون رقم 

ان مراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ لضـم
مة تحقيق أوجه نشاطها في إطار السياسة العا

للدولــــة، والمخططــــات التــــي تضــــعها الجهــــات 
. المسئولة

مــن الضــرورة اإلشــارة هنــا إلــى أن اهتمــام الدولــة 
ـــــــــــر جـــــــــــوهري فـــــــــــي بالشـــــــــــباب صـــــــــــاحبه تغيُّ

اب بنية الخطاب الرسمي الموجه نحو جيل الشـب
ا ورســالة الدولــة تجــاههم، فلــم يعــد األمــر مرتبطًــ

إن بالرياضــــة والنشــــاطات البدنيـــــة، و-حصــــريًا -
ــــت مــــا تــــزال متضــــمنة فــــي خطــــاب الدولــــة  كان

كير وسياساتها واهتماماتها، لكن الخطاب والتف
تـي تجاوز ذلك إلى التعامل مع الملفات األخـرى ال

فــي تــرتبط اليــوم باهتمامــات وأولويــات الشبـــاب
يــــة، الجوانــــب السياســــية، واالقتصــــادية، والثقاف

ع ومـــا تتضـــمنه مـــن سياســـات رئيســـة كتشـــجي
نـاء ورعاية االبتكار، واإلبداع، وتطوير المهارات، وب

الذات لدى الشباب وإدماجهم في الحيـاة العامـة
. وتمكينهم في مختلف المجاالت
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التمكـــــــــــــين السياســـــــــــــي 
للشباب

"

ـــــن ومســـــؤول، يمتلـــــك المهـــــارات  شـــــباب ممكَّ
ا، مسـاهم ومبـ ا ودوليـ ادر والمواهب، فاعـل محليـ

فـــي تنميـــة وطنـــه، ومتمســـك بهويتـــه، مـــن هـــذا 
باب، المنطلــق أولــت الدولــة اهتمامًــا خاصــا بالشــ

على و. وسعت إلى تمكينهم بدلًا من تهميشهم
ار مــدار الســنوات الســبع الماضــية، انعكســت آثــ

هــذا االهتمــام فــي تمكيــنهم بمختلــف المجــاالت
السياســــــــــــية، واالجتماعيــــــــــــة، واالقتصــــــــــــادية، 

.والتكنولوجية

ن هـــذا، وتصـــبو الدولـــة إلـــى تحقيـــق التوافـــق بـــي
الشـــباب ومؤسســـات الدولـــة بمـــا يتناســـب مـــع

ــــ خ مســــتهدفات رؤيتهــــا المســــتقبلية، فقــــد رسّ
، مبــــدأ مشــــاركة 2014الدســــتور المصــــري لعــــام 

الشـــــــباب فـــــــي الســـــــلطة التشـــــــريعية، وفـــــــي
ـــــــدًا  ـــــــة؛ وتحدي ـــــــي 102المـــــــادة اإلدارة المحلي الت

بح خفّضــت ســن الترشــح لمجلــس النــواب ليصــ
سنة فـي الدسـتور 30سنة كحد أدنى بدلًا من 25

.السابق
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مـن الدسـتور المصـري 102اتصالًا، نصـت المـادة 
يُشكَل مجلـس النـواب مــــن"علــى أن 2014لعام 

ــــة وخمســــين عضــــوًا،  عــــدد ال يقــــل عــــن أربعمائ
ر، يُنتخَبــــــون بــــــاالقتراع العــــــام الســــــري المباشــــــ

ويشـــترط فـــي المترشـــح لعضـــوية المجلـــس أن
يكـــــــون مصـــــــريا، متمتعًـــــــا بحقوقـــــــه المدنيـــــــة 

لــيم والسياســية، حاصــلًا علــى شــهادة إتمــام التع
ــوم فــت ــى األقــل، وأال يقــل ســنه ي ح األساســي عل

". ةباب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميالدي

والتــــي نصــــت علــــى أن ،180المــــادةكمــــا جــــاءت 
لعـام تنتخب كل وحدة محلية مجلسًـا بـاالقتراع ا"

ــع ســنوات، ويشــترط الســري المباشــر، لمــدة أرب
فــي المترشــح أال يقــل ســنه عــن إحــدى وعشــرين
، ســنة، ويـــنظم القـــانون شـــروط الترشـــح األخـــرى

وإجــراءات االنتخــاب، وعلــى أن يُخصــص ربــع عــدد 
نة، المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين س

ل وربـــع العـــدد للمـــرأة، علـــى أال تقـــل نســـبة تمثيـــ
العمـــــــال والفالحـــــــين عـــــــن خمســـــــين بالمائـــــــة

مــــن إجمــــالي عــــدد المقاعــــد، وأن تتضــــمن تلــــك 

ـــــــا مناســـــــبًا للمســـــــيحيين و ذوي النســـــــبة تمثيلً
". اإلعاقة

ــــا لمــــا ورد بالدســــتور، توالــــت التوجيهــــات وإعمالً
هم، الوطنيــــة بضــــرورة تمكــــين الشــــباب، وتــــدريب

شـباب وتأهيلهم للقيادة في دولة يُشكل فيها ال
ـــرى مـــن عـــدد ســـكانها، وفـــي كـــل  الشـــريحة الكب
مناســـبة تتجـــدد المطالبـــة بضـــرورة ضـــخ دمـــاء
ا جديدة في شـرايين الجهـاز اإلداري للدولـة، وأيضًـ

ـــــــاخ  تمكـــــــين الشـــــــباب سياســـــــيا وإتاحـــــــة المن
.المناسب لتنمية الحياة السياسية

تمكين ولتحقيق ذلك، بذلت الدولة جهودًا حثيثة ل
دد الشباب ودمجهم في العمل السياسي عبر عـ

ــادرات، والقــرارات السياســية ، مــن البــرامج، والمب
ادية والتي جاء في مقدمتها إسناد المناصب القي
كــون لهــم؛ تنفيــذًا لتوجيهــات الدولــة بضــرورة أن ي

بــــــــــــداخل الــــــــــــوزارات والهيئــــــــــــات الحكوميــــــــــــة 
ادر طاقة مناسبة من الشباب الق"والمحافظات 

. على العطاء والعمل
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فـــي هـــذا الصـــدد، صـــدر قـــرار رئـــيس الـــوزراء رقـــم 
ــار2014لســنة 1592 ــوزراء فــي اختي بتفــويض ال

، وبالفعـل بـدأت العديـد مـن الـوزارات معاونيهم
فـــي تطبيــــق القـــرار، ومــــن بينهـــا وزارة اإلســــكان
والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة، والتــي قــادت

رار رقـم الشعلة األولى في التنفيذ؛ حيث صدر القـ
ـــــــين 2015لســـــــنة 93 ـــــــوزير 4بتعي معـــــــاونين ل

ــاإلســكان آنــذاك ــا بتعي ين ، كمــا صــدر قــرارًا وزاري
ة معاونين هندسيين من الشـباب لرؤسـاء أجهـز

المــدن الجديــدة لمــدة عــام، ثــم تــوالى األمــر فيمــا 
.بعد

ــة  ــامج الرئاســيوعقــب ذلــك دشــنت الدول البرن
ه فـي ، والذي تـم إطالقـلتأهيل الشباب للقيادة

؛ بهـدف إنشـاء قاعـدة شـبابية مـن 2015سبتمبر 
الكفــــــاءات القــــــادرة علــــــى تــــــولي المســــــؤوليات 

.ةالسياسية، والمجتمعية، واإلدارية في الدول

ــى إطــالع الشــباب علــى أحــدث ــامج عل يقــوم البرن
نظريــــات اإلدارة والتخطــــيط العلمــــي والعملــــي، 

ة وزيـــادة قدرتــــه علــــى تطبيـــق األســــاليب الحديثــــ
ــــــي تحــــــيط بالدولــــــة  لمواجهــــــة المشــــــكالت الت

كزًا علـى كما يطبق نموذجًا تعليميا مرت. المصرية
ون مفهوم اكتساب الخبرات؛ حيث يتلقى الدارسـ

ـــة،  المـــادة العلميـــة فـــي صـــورة محاضـــرات نظري
مـن يليها تطبيق عملي مباشر على أرض الواقـع

مــا خــالل تطبيــق المحاكــاة للنمــاذج المختلفــة، ك
كــر يلتقــوا خــالل فتــرة البرنــامج عــددًا مــن رمــوز الف

. والثقافة؛ إلثراء القاعدة المعرفية لديهم

ومنـــذ تدشـــينه، حقـــق البرنـــامج إنجـــازات مهمـــة، 
وتخـــــرج منـــــه ثـــــالث دفعـــــات، بمـــــا يمثـــــل نحـــــو 

ــاة، يمثلــون مختلــف محافظــات1500 شــاب وفت
الجمهوريـــــة، وقــــــد تــــــولَّى عــــــدد مــــــنهم بعــــــض 

.المناصب القيادية
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ة وفــي إطــار اهتمــام الدولــة بإعــداد الكــوادر الشــاب
القـــادرة علـــى تحمـــل المســـؤوليات الوطنيـــة، تـــم

يـــل األكاديميـــة الوطنيـــة لتـــدريب وتأه"إنشـــاء 
، والتـــي مـــن خاللهـــا أصـــبح 2017عـــام " الشـــباب

ة الشـــباب يشـــاركون فـــي صـــياغة خطـــط التنميـــ
ــــا للــــوزراء  ــــل أضــــحى بعضــــهم نوابً ــــذها، ب وتنفي
والمحـــــافظين وممثلـــــين للشـــــعب بالبرلمـــــان،
وذلــك مــن خــالل مــا تتخــذه األكاديميــة مــن بــرامج

.تأهيلية لصقل مهاراتهم وإعدادهم

قـم أنُشئت األكاديمية بموجب القرار الجمهوري ر
ـــــة 2017لســـــنة 434 ـــــات التنمي ـــــق متطلب ؛ لتحقي

البشـــــرية للكـــــوادر الشـــــبابية بجميـــــع قطاعـــــات
ي الدولة، وجاءت كإحدى توصيات المـؤتمر الـوطن

فــــي األول للشباب بشرم الشـــيــــخ الــــمُنــعـــقـــد
.2016نــوفـــمـــبــــــــر 

المدرســــــــة الرئاســــــــية "وتضــــــــم األكاديميــــــــة 
لخلــــــــق قاعــــــــدة شــــــــبابية مؤهلــــــــة ؛"للقيــــــــادة

ـــــــية  ـــــــا السياسـ ـــــــع القضايـ ـــــــي جميـ ـــــــادة فـ للقيـ
نـــاء واإلداريــة والمجتمعيــة، والتــي تُســـهم فـــي ب

ــــــاءة  ــــــز كفـ ــــــه وتعزيـ ــــــي ودعمـ ــــــاد الوطنـ االقتصـ
.العامليــن فــي الجهــاز اإلداري للدولــة

ـــادة خمســ ـــية للقيـ ة وتتضمــــن المدرســــة الرئاسـ
:برامــج مختلفــة، هــي

قيــادةالبرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب لل.

البرنامــــج الرئاســــي لتأهيــــل أوائـــل الجامعـــات
.للقيـادة

البرنامـــــــــج الرئاســـــــــي لتأهيـــــــــل التنفيذييـــــــــن
.للقيــادة

ريقـــي البرنامــج الرئاســي لتأهيـل الشـــباب اإلف
.للقيــادة

ةالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقياد .
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وفــــــــــي خِضــــــــــم مســــــــــيرة التمكــــــــــين، جــــــــــاءت
لتجســـــــد التمثيـــــــل 2019حركـــــــة المحـــــــافظين 

قيــــادة 39الفعلــــي للشــــباب؛ إذ ضــــمت الحركــــة 
جديـــدة مـــا بـــين محـــافظ ونائـــب للمحـــافظ، مـــن 

ــــــــث ضــــــــمت % 60بيــــــــنهم  مــــــــن الشــــــــباب؛ حي
نائبًــا، وجــاء عــدد الشــباب 23محافظًــا، و16اختيــار 

فـــــــردًا مـــــــن القيـــــــادات، مـــــــنهم اثنـــــــين مـــــــن 25
ــــا للمحــــافظين جمــــيعهم 23المحــــافظين، و نائبً

.من فئة الشباب

ية وتجدر اإلشـارة إلـى أن هـذه التغيـرات السياسـ
مــا تجــاه الشــباب فــي مصــر لــم تكــن منفصــلة ع

نشــــــهده فــــــي العــــــالم مــــــن تحــــــوالت واقعيــــــة 
وموضـــــوعية تمـــــس الشـــــباب بدرجـــــة رئيســـــة، 
ــــــد فــــــي الحركــــــات  ــــــل الجدي ــــــل انخــــــراط الجي مث

ـــــة باإلصـــــال ـــــة المطالب ح السياســـــية واالجتماعي
.الشاملة في المجتمع

زاب تنســيقية شــباب األحــ"لــذا، أطلقــت الدولــة 
والتـــي تُعـــدُّ تجســـيد،2018عـــام " والسياســـيين

ــــنه ــــة بالشــــباب وتمكي م حقيقــــي الهتمــــام الدول
اركة سياسيا، وإتاحة الفرصة لهم للحـوار والمشـ

ــتهم؛ حيــث جــاءت تلبيــةً لــدع ــر عــن رؤي وة والتعبي
ـــــة، لشـــــباب األحـــــزاب  ـــــيس الجمهوري الســـــيد رئ
لالجتماع مع بعضهم للعمل على مجموعة مـن 

.الملفات

ـــــــا سياســـــــيا 25هـــــــذا، وتضـــــــم التنســـــــيقية  حزبً
مــــن الشــــباب السياســــي مــــن 9باإلضــــافة إلــــى 

ة، مختلـــف التوجهـــات واأليـــدولوجيات السياســـي
، لتقـدم تجربــة جديــدة فــي ممارســة العمــل العــام

وفــــتح قنــــوات االتصــــال المباشــــرة مــــع الدولــــة 
ـــين شـــباب األحـــزا ب ومؤسســـاتها، والتنســـيق ب

والقيــــــادات السياســــــية والقواعــــــد، والشــــــباب 
.المستقل والمهتم بالعمل العام
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: ثــلتضــم التنســيقية عــددًا كبيــرًا مــن األحــزاب؛ م
رار، اإلصــالح والتنميــة، والحريــة، والمصــريين األحــ

وحمــاة الــوطن؛ حيــث نجحــت فــي ضــم مــا يقــرب 
ـــــا سياســـــيا مـــــن مختلـــــف التيـــــارات 19مـــــن  حزبً

ـــــم العمـــــل  ـــــى، ث ـــــة األول ـــــديولوجيات كمرحل واألي
كفريــق عمــل متكامــل علــى عــدد مــن مشــروعات 

فعــل القــوانين والمقترحــات التــي تــم تقــديمها بال
ــ بل للدولــة والتواصــل مــع المســؤولين لبحــث سُ

.تنفيذها

ة فـي يكمن الهدف الرئيس من إطالق التنسـيقي
ل العمــل علــى تنميــة الحيــاة السياســية مــن خــال

إيجــــاد آليــــة لتفعيــــل دور الشــــباب فــــي األحــــزاب 
السياســــــية، ومــــــن خــــــالل إيجــــــاد المســــــاحات 

ائم المشتركة بيـنهم، واسـتثمارها فـي إرسـاء دعـ
رة الدولــة المصــرية، وفــتح قنــوات اتصــال مباشــ

.مع الدولة ومؤسساتها

ويُعــــدُّ أحــــد أهــــداف المرحلــــة المقبلــــة توســــيع 
أكبر المشاركة في التنسيقية من خالل ضم عدد
اءات من األحـزاب السياسـية، باإلضـافة إلـى الكفـ

راء مــــن الشــــباب السياســــيين المســــتقلين؛ إلثــــ
ية عمـــل التنســـيقية والخـــروج بمنتجـــات سياســـ

.واقتصادية قابلة للتنفيذ

د هذا، وقد سعت الدولـة أيضًـا إلـى توحيـد الجهـو
ت الشــبابية كافــة علــى مســتوى الجمهوريــة تحـــ

مظلــة واحــدة، مــع تعزيــز الــوعي بالعمــل الــوطني 
والمجتمعــــي، وإعــــداد كــــوادر شبـابـــــية وطــنـيـــــة، 

ة اتحـاد شـباب الجمهوريـ"لذلك أطلقت الدولة 
ـع شــبابي مـــصري2021عام "الجديدة ، وهو تجمـُّ

وحيــد يضــم مختلـــف الفئـــات الشـــبابية؛ بهـدف ت
جبهات العمـل المجتمعــي والتنمــوي فـــي إطـــار

وسياســـات الدولـــة المصريـــة 2030رؤيــة مصـــر 
. لبناء الجمهورية الجديدة
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، يضــــــم االتحــــاد عــــــدد مــــــن الكيانــــــات الشــــــبابية
والمبــــــــادرات، والحــــــــركات المعنيــــــــة بالعمــــــــل 
ـــــة ــــة والــسـيــاسـيـ ـــــة المجتمعي ـــــام، والتنميـ ، العـ

ــــــــــــة؛ يـأتــــــــــــي فــــــــــــي  ــــــــــــات الـشبـابــيـ والــتــجــمــعـ
ــــا مجموعـــة مـــن خريجـــي األكاديميـــة : مــقـدمــتــهـــ

وادر الوطنية للتدريب، ومتطوعي حياة كريمـة، وكـ
البرنـــــــــــــامج الرئاســـــــــــــي لتأهيـــــــــــــل الشـــــــــــــباب 
للقيــــــادة، ومنتــــــدى شــــــباب العــــــالم، والمــــــؤتمر 
الــــوطني للشــــباب، ويســــعى االتحــــاد إلــــى إتاحــــة

المــــــزيد مـــــن فـــــرص للعـمــــــل العــــــام للشـــــباب 
وتـعـزيــــز ثـقـافــــة الـعـمــــل التطـــوعي والمشـــاركة

. الفعَّالة

وفــــي إطــــار أنشــــطة اتحــــاد شــــباب الجمهوريــــة 
ويــة الجديــدة، يــتم عقــد عــدد مــن الفعَّاليــات التنم

ات والمجتمعية التي يُعـرض فيهـا أحـدث المبـادر
د والمشــروعات التــي يعمــل عليهــا شــباب االتحــا

.على أرض الواقع

ـــــات عـــــرض للـــــدور  ـــــك الفعالي كمـــــا تشـــــمل تل
االت المجتمعي لشباب االتحاد في مختلف المجـ

ــــــة  التنمويــــــة للمســــــاهمة فــــــي بنــــــاء الجمهوري
.الجديدة

ولتمكــــــين الكــــــوادر الشــــــبابية مــــــن االنضــــــمام 
ة فـي للمجالس الشعبية المحلية، أطلقت الدولـ

المشــروع القـومي لتأهيــل الشــباب، 2021عـام 
ــــــات والمشــــــاركة السياســــــية تحــــــت  للمحلي

،"2030قـــادة المحليـــات ورؤيـــة مصـــر "عنـــوان 
ــــــين وزارة الشــــــباب  وهــــــو مشــــــروع مشــــــترك ب
والرياضـــــة، ووزارة التنميـــــة المحليـــــة، والمبـــــادرة

واألكاديميـــــــة " 2030شـــــــباب مصــــــر "الشــــــبابية 
ــــة لمكافحــــة الفســــاد، وأكاديميــــة ناصــــر الوطني

ـــا، يعمـــل المشـــروع علـــى رفـــع  العســـكرية العلي
باب، الوعي الفكري الثقافي والسياسي لـدى الشـ

وتــــأهيلهم لفهــــم احتياجــــات الشــــارع المصــــري، 
.ومساعدة المواطن على مواجهة التحديات

"2030قادة المحليات ورؤية مصر "محاور تدريب مشروع 

المحليات وتاريخ 
اإلدارة المحلية في

مصر

التنمية 
ل المستدامة، وسب

تحقيقها من خالل 
المجالس المحلية

مكافحة الفساد 

الالمركزية 
والفصل بين 

السلطات

الحوكمة 
والتحوّل الرقمي

إدارة 
الحمالت 
اإلعالمية

األمن القومي 
ومواجهة 
الشائعات

مهارات 
االتصال 
والتواصل
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اء مـع أصـحاب ال فكـر هذا، فضلًا عن فتح حوار بنـَّ
والــــــرؤى والرمــــــوز السياســــــية البــــــارزة للــــــتعلُّم

.ريةواكتساب الخبرات من خالل المناقشات الث

اســـــــتكمالًا لتلـــــــك الجهـــــــود، أطلقـــــــت الدولـــــــة 
مجموعة مـن المبـادرات التـي هـدفت مـن خاللهـا 

اسـي، إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للعمـل السي
ي مـبــادرة مـستقبلنــا فـ"جـاء فـي مـقـدمة ذلـك، 

ـــ"أيـديـنــــا ــــرة مـــن أبري ـــي انطلقـــت فــــي الفت ل ، الت
. 2017حتى ينـايـر 2015

ب جـــاءت تلـــك المبـــادرة رغبـــةً فـــي توعيـــة الشـــبا
بدورهم فـي المجـالس المحليـة وذلـك مـن خـالل 

ــام وجــاءت . إقامــة ورش عمــل مــدتها خمســة أي
فــي إطــار مــا أقــره الدســتور المصــري بتخصــيص

ـــــة % 25نســـــبة  مـــــن مقاعـــــد المجـــــالس المحلي
للشـــباب؛ وذلـــك بهـــدف االســـتثمار فـــي قـــدرات

ـــــــأهيلهم للمشـــــــاركة  ـــــــدريبهم، وت الشـــــــباب، وت

ل الفعَّالة فـي العمـل العـام بصـفة عامـة والعمـ
.المحلي بصفة خاصة

ــــة الشــــباب  ــــادرة حــــول توعي ــــوى المب يتركــــز محت
ين بمفهوم أركان الدولة ونظام الحكم، والفرق بـ
مــل النظــام البرلمــاني والنظــام الرئاســي، وآليــة ع

واد البرلمــان والحكومــة والســلطة القضــائية، ومــ
ة الدســتور الخاصــة بالمحليــات، ومراحــل العمليــ

يفيــــة االنتخابيـــة، باإلضــــافة إلــــى التـــدريب علــــى ك
وضــع برنــامج انتخــابي يخــدم المجتمــع، ويعكــس

ــــه، وتــــوفير التمويــــل الكــــافي للحمــــال ت احتياجات
. االنتخابية وإدارتها

مبــــــــادرة "فــــــــي الســــــــياق ذاتــــــــه، تــــــــم إطــــــــالق 
ــــــــربية  ــــــــية العــــ " 2020المشـــــــاورات الشبــــــابـ

- 30(فــــــــي الفتــــــــرة مــــــن  ، عبــر 2020) يوليــو20
ك رؤى تشـبي"تقنية االتصال المرئـي تحـت شـعار 

".الشباب من أجل المستقبل

إعداد كوادر من الشباب المؤهل 
للعمل السياسي بمختلف 

.محافظات الجمهورية

يذ مُدرِّبًا مؤهلًا لتنف225تخريج نحو 
.برامج إعداد الكوادر الشبابية

جمعية ومؤسسة أهلية 80مساهمة نحو 
الزمة في تنفيذ البرنامج واكتساب القدرة ال

.ألداء البرامج الخاصة بتمكين الشباب

ألف كادر شباب 30تدريب أكثر من 
ليصبح مؤهل للمحليات واالشتراك

.في الحياة العامة

ماليين مواطن بالوعي 3.8تمتع 
بأهمية المشاركة في الشأن العام 

ملة على اعتبار أن كل مدرِّب سينفذ ح(
).مواطن100توعية لعدد 

"مستقبلنا في أيدينا"أهم إنجازات مبادرة 
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لين وقد انطلقت تلك المبادرة بمشـاركة مسـؤو
، مـــن وزارات الشـــباب والرياضـــة بالـــدول العربيـــة

دولـة عربيـة، 11وقيادات شبابية عربية من حـوالي 
، البحــرين، والجزائــر، والســعودية، والعــراق: أبرزهــا

وســـلطنة عمـــان، والـــيمن، واإلمـــارات، باإلضـــافة 
.إلى مصر

هــــذا وقــــد، اســــتطاعت المبــــادرة تــــوفير فرصــــة 
مشــــــاركة للشــــــباب الســــــتعراض أوراق عمــــــل 

طة متميــزة توضــح رؤيــتهم عــن مســتقبل األنشــ
، ومسـتقبل "19-كوفيـد"الشبابية في ظـل جائحـة 

ج مــا بعــد الجائحــة، ومتطلبــات الشــباب مــن بــرام
فية وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل، وكي

.عربيتطوير األنشطة الشبابية على الصعيد ال

ــ ا مــن أبــرز المــؤتمرات التــي تــم إطالقهــا، وفقً
:جد، نلسياسات الدولة نحو تمكين الشباب

والـــذي:المـــؤتمر الـــوطني الـــدوري للشـــباب
ب يُعـــــدُّ بمثابـــــة منصـــــة حواريـــــة بـــــين الشـــــبا

ـــين الحكومـــة المصـــرية ومؤسســـاتها وممثل
حـــــــــول قضـــــــــايا الشـــــــــباب مـــــــــن كـــــــــل دول

العـــــالم بشـــــكل عـــــام، والشـــــباب المصـــــري 
.بشكل خاص

فــــي الســــياق ذاتــــه، جــــاء المــــؤتمر لتســــهيل 
ـــال مـــع الشـــباب ؛ التواصـــل المســـتمر والفعَّ
د لمعرفة مقترحاتهم حـول تطـوير الدولـة، وقـ

ـــــه المختلفـــــة عـــــدد كبيـــــر مـــــن  شـــــارك بدورات
الشـــباب يمثلــــون جميــــع شــــرائح وقطاعــــات 
الشــــباب المصــــري، مــــن شــــباب الجامعــــات، 
والرياضــــــــــيين، والمثقفــــــــــين، واإلعالميــــــــــين، 
وشـــــباب األحـــــزاب، والشـــــباب الـــــذين قـــــاموا 
بالتســـــجيل مـــــن خـــــالل الموقـــــع اإللكترونـــــي 

.للمؤتمر
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د المــؤتمر الــوطني األول للشــباب المنعقــ
وجـــدير ،2016فــي مدينـــة شـــرم الشــيخ عـــام 

هــــو العــــام الــــذي أعلنــــه 2016بالــــذكر أن عــــام 
ـــــا للشـــــباب  ـــــة عامً الســـــيد رئـــــيس الجمهوري
المصـــري، لتأهيـــل الشـــباب مـــن خـــالل خطـــة 

هــــــــذا، وقــــــــد . منظمــــــــة علميــــــــة مُمنهجــــــــة
ف عُقــد المــؤتمر بمشـــاركة أكثــر مــن ثالثـــة آال

شــــــاب وشــــــابة مــــــن مُختلَــــــف محافظــــــات 
.الجمهورية

وأوصـــى المـــؤتمر بقيـــام رئاســـة الجمهوريـــة، 
بالتنسيق مع مجلـس الـوزراء ومجموعـة مـن 
الرمـــــوز الشـــــبابية، بإعـــــداد تصـــــور سياســـــي 
لتدشـــــــين مركـــــــز وطنـــــــي لتـــــــدريب وتأهيـــــــل 

ا الكوادر الشبابية، وهو ما تمـت ترجمتـه ف عليـ
فـــــي األكاديميـــــة الوطنيـــــة لتـــــدريب وتأهيـــــل 

.الشباب

 ــــــدوري الثــــــاني للشــــــباب فــــــي المــــــؤتمر ال
، وحضــره عــدد 2017انطلــق فــي ينــاير : أســوان

كبيــر مــن الــوزراء، ونــواب ومحــافظي الصــعيد،
ورؤســاء الجامعــات، وعــدد مــن الشخصــيات 

وتـــم تخصـــيص المـــؤتمر . العامـــة واإلعالميـــة
ـــبل اهتمـــام  لصـــعيد مصـــر، ونـــوقش فيـــه سُ

فــة الدولــة بــدعم الصــعيد علــى المســتويات كا
ت باعتبــــاره ثــــروة دائمــــة ومســــتقبلية، وطُرحــــ

كـين خالله التحـديات التـي تواجـه الصـعيد، وتم
.الشباب سياسيا واجتماعيا

 ــــــــــث للشــــــــــباب ــــــــــدوري الثال المــــــــــؤتمر ال
، وشـارك 2017عُقـد فـي أبريـل : باإلسماعيلية

ـــه نحـــو  ـــاة مـــن محافظـــات 1200ب شـــاب وفت
عيد، السويس، وبورس(إقليم قناة السويس 

، باإلضــــافة إلــــى شــــباب مــــن)واإلســــماعيلية
.محافظتي شمال وجنوب سيناء
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ــين  وقــد جــاء المــؤتمر لمــد جســور التواصــل ب
جميـــع أطيـــاف المجتمـــع المصـــري والقيـــادة 

أل مبـادرة اسـالسياسية؛ ومن أبرز فعالياتـه 
ن ، فــي محاولــة لخلــق حــوار مباشــر بــيالــرئيس

ن العامة والقائد السياسي، كما كان من ضم
خلية إعالن تشكيل رقابة دا: توصياته المهمة

.بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب

 المــــؤتمر الــــدوري الخــــامس للشــــباب فــــي
، حضـــره نحـــو 2018عُقـــد فـــي مـــايو : القـــاهرة

ـــاة مـــن مختلـــف محافظـــات 1000 شـــاب وفت
: الجمهورية، وخرج بعدد من التوصـيات؛ منهـا
ة إطالق مدرسـة الكـادر السياسـي تحـت مظلـ

تـدى األكاديمية الوطنية التدريب، وإطالق المن
.الوطني للسياسات العامة

المـــؤتمر الـــوطني الســـادس للشـــباب فـــي
ــــو : جامعــــة القــــاهرة ــــق فــــي يولي ، 2018انطل

آالف طالــب وطالبــة مــن مختلــف 3بمشــاركة 
محافظــات الجمهوريــة؛ بغيــة تأهيــل الشــباب

ب، فـــي األكاديميـــة الوطنيـــة للتأهيـــل والتـــدري
ـــــــــة  ـــــــــة والثقافي ـــــــــل األنشـــــــــطة الفني وتفعي
والرياضــــية بالجامعــــات، وإطــــالق المشــــروع 

.  القومي لتطوير التعليم

قــد انع:المــؤتمر الــوطني الســابع للشــباب
، 2019بالعاصــمة اإلداريــة الجديــدة فــي يوليــو 

وناشــــد بتحويــــل المــــؤتمر الــــوطني للشــــباب
ى ونموذج المحاكاة إلى حالة حوارية لتكـون علـ

.اتصال دائم بالحكومة والدولة للنقاش

ــــا لتوصــــيات تلــــك المــــؤتمرات الشــــب ابية وتتويجً
، انبثــقوتحديـدًا المـؤتمر الــوطني الثالـث للشـباب

بـر ، والذي جاءت فكرته ع"منتدى شباب العالم"
مجموعـة مـن الشـباب المصـري إلجـراء حـوار مـع 

.  شباب العالم
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ل وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم إطــالق المنتــدى ألو
، فـي مدينـة شـرم الشـيخ، وشــارك 2017مـرة عـام 

آالف شــــــاب مــــــن مختلـــــــف 3فيــــــه أكثــــــر مـــــــن 
الجنســــيات حــــول العــــالم، ومختلــــف المجــــاالت 
والتخصصـــــــات، فضـــــــلًا عـــــــن مشـــــــاركة نحـــــــو

دولــة مــن أصــحاب الخبــرات 64متحــدثًا مــن 222
جلســــة، وأكثــــر مــــن46المتنوعــــة، وذلــــك خــــالل 

.ساعة عمل70

بيـر باإلضافة إلى ذلك، شارك فـي المنتـدى عـدد ك
ــر حــول ــرأي والفِك ــف الزعمــاء، وقــادة ال مــن مُختلَ
: العالم؛ لمناقشة قضايا دولية حول موضـوعات

ق قضــايا الهجــرة والالجئــين، الديمقراطيــة وحقــو
ــــــا، قضــــــايا  ــــــة إفريقي اإلنســــــان، اســــــتقرار وتنمي
العولمــــــــة والهويــــــــة الثقافيــــــــة، والتكنولوجيــــــــا 
ــــــى  ووســــــائل التواصــــــل االجتمــــــاعي وأثرهــــــا عل

.السكان

اتخـــاذ نـــادى المنتـــدى بتكليـــف اللجنـــة المنظمـــة ب
ولي اإلجراءات الالزمة لتحويل المنتدى إلى مركز د
باب معني بالحوار العربي اإلفريقي الدولي بين شـ

ع العـــالم، وتكليـــف وزارة الخارجيـــة بالتنســـيق مـــ
ي جميــع األجهــزة المعنيــة واألمــم المتحــدة بتبنــ

.قرارات نموذج محاكاة مجلس األمن

نسيق كما سعى إلى تكليف اللجنة المنظمة بالت
مع أجهـزة ومؤسسـات الدولـة بانعقـاد المنتـدى

ســــــنويا خــــــالل شــــــهر نــــــوفمبر مــــــن كــــــل عــــــام 
فـــة، بمدينـــة شـــرم الشـــيخ، وتكليـــف وزارات الثقا

ت والتعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، واالتصـــاال
ـــــة؛ إلنشـــــاء  ـــــا المعلومـــــات، والخارجي وتكنولوجي
مركـــــز للتواصـــــل الحضـــــاري بـــــين شـــــباب مصـــــر 
والعـــــــالم، هـــــــذا إلـــــــى جانـــــــب إنشـــــــاء المركـــــــز 

باب اإلفريقــي للشــباب الســتيعاب طاقــات الشــ
.اإلفريقي
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ولطالمـــا آمـــن المنتـــدى أن الحـــديث عـــن حقـــوق 
ــــد يتمحــــور حــــول عــــدم المــــس  اإلنســــان لــــم يَعُ
ـــــــــة،  بحقـــــــــوق الفـــــــــرد السياســـــــــية، واالجتماعي

تمــع واالقتصــادية، والثقافيــة علــى مســتوى المج
عـم الدولي بأكمله، بل أن هنـاك نظـرة مختلفـة وأ

وأشــمل لحقــوق اإلنســان، وهــي حــق الــدول فــي 
الـدفـاع عــن أراضــيـــهــا وشــعــوبـــهــا ومـــكــافــحة 

.اإلرهاب كحق أساسي من حقوق اإلنسان

عالوة على تشكيل مجموعة عمـل مشـتركة مـن
ل الشــباب المشــاركين فــي المنتــدى مــن كــل دو

العــــالم ومؤسســــات الدولــــة المصــــرية لتقــــديم 
الـــدعم المـــادي والمعنـــوي لضـــحايا اإلرهـــاب فـــي 

.العالم

يـات كذلك شارك منتدى شباب العالم، فـي فعال
منتـــــدى اليونســـــكو الحـــــادي عشـــــر للشـــــباب 

، علــــى هــــامش بالعاصــــمة الفرنســــية بــــاريس
الدورة األربعين للمؤتمر العام لليونسكو، 

ب وفــي هــذا الســياق، نــاقش ممثلــو منتــدى شــبا
اب مشاركة الشـب"العالم في جلسة تحت عنوان 

، مجموعــــة مــــن "مــــن منظــــور متعــــدد األطــــراف
المحـــــــاور أبرزهـــــــا تعزيـــــــز المشـــــــاركة الهادفـــــــة 

غييــر للشــباب، وقــوة تــأثير الشــباب علــى إحــداث ت
.حقيقي حاليا ومستقبلًا

كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى دور منتـــدى شـــباب العـــالم
كمنصــة فعَّالــة، ومحفــل دولــي ثــري فــي إعطــاء

الشـــــباب الفرصـــــة للتعبيـــــر عـــــن آرائهـــــم، تجـــــاه 
القضــــــايا والمشــــــكالت المعاصــــــرة، والخــــــروج 
بتوصــيات ومبــادرات واقعيــة، وذلــك فــي حضــور

نخبــة مــن زعمــاء وقيــادات العــالم والشخصــيات 
.المؤثرة
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يـدالعدوعلى هذا النحو، قدَّمت تلـك المـؤتمرات 
؛ وذلـــك مـــن مـــن الفـــرص للشـــباب للمشـــاركة

ــــد المســــتديرة،  خــــالل حلقــــات النقــــاش، والموائ
وورش العمـــــل، فضـــــلًا عـــــن مـــــنحهم المجـــــال 

ا لتطبيــــق الموضــــوعات التــــي تمــــت مناقشــــته
بطريقــة تعليميــة مــن خــالل العديــد مــن األحــداث

.الجانبية التي نُظمت خالله

برنـــــامج األمـــــم "ونتيجـــــة لتلـــــك الجهـــــود، أشـــــاد 
ولــة بــالجهود التــي بــذلتها الد" المتحــدة اإلنمــائي

دًا أن لتعزيـــز التمكـــين السياســـي للشـــباب، مؤكـــ
الحكومـــة المصـــرية تعمـــل علـــى االســـتثمار فـــي"

دة شــبابها عبــر التزامهــا بعــدد مــن اآلليــات الجديــ
ختلفة، التي تُعزز مشاركة الشباب باألنشطة الم

ة مشــــيدًا باآلليــــات الجديــــدة التــــي تُعــــزز مشــــارك
الشــــباب مثــــل مــــؤتمرات الشــــباب واألكاديميــــة

".  الوطنية لتدريب الشباب

أشـــاد مجلـــس حقـــوق اإلنســـان بـــاألمم 
، بالتجربـــــــة 2019المتحـــــــدة فـــــــي يوليـــــــو 

المصـــــرية لتمكـــــين الشـــــباب كإســـــهام 
مصــري عـــالمي يفـــتح مجــال الحـــوار بـــين 
الشباب حول العالم، كما صـدر قـرار مـن 
المجلــس فــي دورتــه الحاديــة واألربعــين

، "الشــــباب وحقــــوق اإلنســــان"بعنــــوان 
ــــه  ــــتم في ــــذي يُعــــدُّ أول قــــرار أممــــي ت وال
اإلشــارة إلــى المســاهمات التــي قــدمها 

ولى منتدى شباب العالم في نسختيه األ
شـرم والثانية، واللتـين عُقـدتا فـي مدينـة

، باعتبـاره 2018و2017الشيخ خالل عـامي 
عالمية محفلًا دوليا لمناقشة القضايا ال

. من منظور الشباب

"
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التمكـــــــــــين االقتصـــــــــــادي 
للشباب

"

لجيـد، مكون بنـائي فـي عمليـة الحكـم ا" التمكين"
دفًا لذا اقتضى الواقع اعتبار مشـاركة الشـباب هـ
ـــا فـــي اســـتراتيجيات وسياســـات اإلصـــ الح، رئيسً

ـــت الدولـــة ـــا، فـــي هـــذا الصـــدد أول ـــا وعالمي وطني
ا، وذلــك اهتمامًــا كبيــرًا لتمكــين الشــباب اقتصــادي

مــــن خــــالل تقــــديم قــــروض للشــــباب للبــــدء فــــي 
.تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة

علــى أن 2014مــن دسـتور 27فقـد نصــت المـادة 
فـي يهدف النظام االقتصادي إلى تحقيق الرخـاء"

ة الـــبالد مـــن خـــالل التنميـــة المســـتدامة والعدالـــ
يقي االجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحق

لالقتصـــاد القـــومي، ورفـــع مســـتوى المعيشـــة،
، وزيــادة فــرص العمــل وتقليــل معــدالت البطالــة

ادي ويلتــزم النظــام االقتصــ. والقضــاء علــى الفقــر
العـادل اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيـع

ل لعوائــــد التنميــــة وتقليــــل الفــــوارق بــــين الــــدخو
ــى لألجــور والمعاشــات يضــمن ــزام بحــد أدن وااللت
الحيــاة الكريمــة، وبحــد أقصــى فــي أجهــزة الدولــة

".لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون
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وفــي إطــار ســعي الدولــة لتحقيــق الهــدف الثــامن
مــن أهـــداف التنميــة المســـتدامة والمتمثــل فـــي

تعزيـــــز النمـــــو االقتصـــــادي المطـــــرد والشـــــامل "
ـــــــــة  ـــــــــة الكامل للجميـــــــــع والمســـــــــتدام، والعمال

، تـــم إطـــالق"والمنتجــة، والعمـــل الالئـــق للجميــع
، مبــادرات لتــوفير فــرص العمــل للشــبابعــدة 

س يــأتي فــي مقــدمتها المبــادرة التــي أطلقهــا رئــي
، تضمنت تكليف2016الجمهورية في مطلع عام 

مليــــار جنيــــه لــــدعم 200البنــــك المركــــزي بتــــوفير 
ـــــدة  المشـــــروعات الصـــــغيرة والمتوســـــطة بفائ

%.5ال تتعدى 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك المركــزي يقــوم مــن
هـاز خالل المبادرة، بـإلزام البنـوك العاملـة فـي الج

مــــــــن % 20المصــــــــرفي المصــــــــري بتخصــــــــيص 
محافظهــــا االئتمانيــــة علــــى أن يقــــوم كــــل بنــــك 
بوضـــــــع اســـــــتراتيجية للتوســـــــع فـــــــي تمويــــــــل 
المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة ومتناهيـــة

مــــــن إجمــــــالي % 20الصــــــغر للوصــــــول لنســــــبة 

ــــى إنشــــ ــــة، باإلضــــافة إل اء التســــهيالت االئتماني
وحــدة متخصصــة فــي تمويــل وتقــديم الخــدمات

ة مـع المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسـط
وضـــع خطـــط تـــدريب وتنميـــة مهـــارات القـــائمين 

.عليها

رواد"ومــن بــين تلــك المشــروعات يــأتي مشــروع 
ـــــم إطالقـــــه عـــــام ،"2030 ـــــذي ت ؛ ســـــعيًا 2017وال

لتأســـيس المشـــروعات الخاصـــة، والعمـــل علـــى 
ــــة  ــــادة األعمــــال فــــي تنمي تكــــريس ودعــــم دور ري
ـــدخل مـــن  ـــع مصـــادر ال ـــوطني، وتنوي االقتصـــاد ال

.خالل تنفيذ محاور المبادرة

كمــا يُســهم المشــروع فــي تــوفير مجموعــة مــن 
ر الخــــدمات مثــــل المــــنح التعليميــــة والماجســــتي

لدراسة ريادة األعمال بشكل أعمق وعلـى نطـاق
أوســــــع، ودعــــــم وتأســــــيس حاضــــــنات أعمــــــال 

ة فــي للشــركات الناشــئة التــي تقــدم أفكــارًا جديــد
.سوق العمل
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حفيـز وتتمثل المبادئ األساسية للمشـروع فـي ت
ر من وإثراء ثقافة االبتكار وريادة األعمال في مص

ث خـــالل وضـــع منظومـــة متكاملـــة لالبتكـــار، بحيـــ
ــا يصــبح ركيــزة أساســية مــن ركــائز الدولــة؛ تطب يقً

ة للتنمية المسـتدامة، الهادفـ" 2030مصر "لرؤية 
إلــــى أن يكــــون المجتمــــع المصــــري بحلــــول عــــام 

ـــ2030 ـــا للعل ـــا مبـــدعًا، مبتكـــرًا، ومنتجً وم مجتمعً
والتكنولوجيــــا والمعــــارف، ويتميــــز بوجــــود نظــــام
ــــــة لالبتكــــــار متكامــــــل يضــــــمن القيمــــــة التنموي
والمعرفة، ويـربط تطبيقـات المعرفـة ومخرجـات

ث االبتكــــار باألهــــداف والتحــــديات الوطنيــــة، بحيــــ
دولـــة فـــي مؤشـــر 30تصـــبح مصـــر مـــن أفضـــل 

.2030التنافسية العالمية 

أمــا عــن تحركــات المشــروع صــوب التوســع فــي 
بإنشــــاء " 2030رواد "حاضــــنات األعمــــال، يقــــوم 

عـــــدد مـــــن حاضـــــنات األعمـــــال فـــــي الجامعـــــات 
ة الحكوميــــة المصــــرية؛ لتأســــيس شــــبكة قوميــــ
ع لتلـــك الحاضـــنات، لـــذا تـــم توقيـــع بروتوكـــول مـــ

بريــل أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا فــي أ
ل وتتمثــ. ؛ يخــدم إنشــاء الشــبكة المــذكورة2018

أهــداف إنشــاء حاضــنات األعمــال فــي الجامعــات 
:الحكومية المصرية فيما يلي

 ـــا جديـــدًا مـــن رواد األعمـــال القـــادرين خلـــق جيلً
علــى توظيــف معــرفتهم العلميــة فــي إنشــاء

.المشروعات

 تحفيــــــــز اإلبــــــــداع واالبتكــــــــار بــــــــين الطــــــــالب
.والخريجين

تشــــجيع المشــــروعات التنمويــــة التــــي تخــــدم
.احتياجات المجتمع
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ر التواصــل مــع الشــباب فــي جميــع أنحــاء مصــ
مــن خــالل إنشــاء مراكــز عــن بُعــد، والشــراكات 
مــــــع الجامعــــــات المحليــــــة، والتعلــــــيم علــــــى 

.اإلنترنت

 المســــاهمة فــــي خفــــض معــــدالت البطالــــة
وتشــــجيع الشــــباب لبــــدء أعمــــالهم التجاريــــة

.الخاصة

رات تـوفير الــدعم الفنــي والمــادي، وتنميــة القــد
ــــة واالبتكاريــــة، واحتضــــان األفكــــار ذات اإلداري

ـــى شـــركات  المـــردود االقتصـــادي وتحويلهـــا إل
.ناشئة

ات احتضـــــان الشـــــركات التـــــي تُلبـــــي االحتياجـــــ
المحليـــة بصـــفة خاصـــة مـــن خـــالل ابتكـــارات 

هــا تقــدمها تلــك الشــركات، بشــرط أن يكــون ل

.جدوى اقتصادية واجتماعية

عـددًا مـن الحاضـنات " 2030رواد "أطلق مشروع 
في مجاالت متعددة؛ في محاولة للمساهمة في

بـدءخفض معدالت البطالة، وتشجيع الشباب ل
ــة، وتحفيــز االبتكــار واإلبــداع ــين أعمــالهم التجاري ب

نات الطالب والخريجين، وتتمثـل أبـرز تلـك الحاضـ
:في اآلتي

 بالتعـــاون مـــع حاضـــنة الـــذكاء االصـــطناعي
وتهــدفجــامعتي اإلســكندرية وعــين شــمس،

ة إلـــى تشـــجيع العديـــد مـــن الشـــركات الناشـــئ
علـــى البـــدء فـــي االســـتثمار فـــي مجـــال الـــذكاء

مـن الشـركات التـي 24االصطناعي واحتضـان 
د من تسعى إلى تقديم الحلول العملية للعدي

.المشكالت المعاصرة
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 بالتعـــاون مـــع األكاديميـــة " مشـــرق"حاضـــنة
: بحــريالعربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل ال

ــ ــة ف ــة البحري ــة مــع األكاديمي ــرام اتفاقي ــم إب ي ت
؛ إلنشــــاء حاضــــنة أعمــــال فــــي 2018ديســــمبر 

ــــرامج لتشــــجيع االبتكــــار فــــي  مجــــال إقامــــة ب
القطـــاع الســـياحي بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة،

.شركات10تعطى فرصه لالحتضان لنحو 

 المصـــنع " ميكروفكتـــوري"حاضـــنة أعمـــال
؛"رواد النيـل"المصغر بالتعاون مع مبادرة 

لــــــدعم الشــــــركات الناشــــــئة والمشــــــروعات 
تـاج المتقدمة واحتضانها باعتبارها مدخالت إن

.أساسية للصناعات الكبرى

يــع تقــدم جم،الحاضــنة المصــرية اإلفريقيــة
 أول التــدريبات والخــدمات عبــر اإلنترنــت، وتُعــدُّ

حاضـــــنة عربيــــــة إفريقيــــــة معنيــــــة بالشــــــباب
.شركة ناشئة500اإلفريقي، وتستهدف 

ابـــــدأ "باإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك تـــــم إطـــــالق حملـــــة 
؛ بهــــدف نشــــر 2018فــــي ديســــمبر " مســــتقبلك

ثقافــة ريــادة األعمــال فــي المــدارس والجامعــات، 
ر بـين والتوعية بأهميتها، ونشر ثقافة العمل الح

ويهــدف برنــامج الحملـة إلــى دعــم وحــث. الشـباب
وإثراء ثقافـة ريـادة األعمـال مـن خـالل المشـاركة

ميمها والتحفيز واألنشطة الدقيقـة التـي تـم تصـ
.  الميذبــعــنــايــة لــتــنـاســب الــمــرحــلـة العمرية للت

اد إعـد" مليـون ريـادي"في حين تستهدف مبادرة 
، 2030مليون رائد أعمال من الشباب بحلول عام 
غتين مــن خــالل تقــديم بــرامج تدريبيــة مجانيــة بــالل

ة نخبــة العربيــة واإلنجليزيــة عبــر اإلنترنــت بواســط
اعد متميزة من المدربين المتخصصين؛ مما يسـ

علــــى تحفيــــزهم علــــى االبتكــــار، والمســــاعدة فــــي
إطــالق مشــروعاتهم الخاصــة، ويتكــون البرنــامج

.التدريبي للمبادرة من ثالث مراحل
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التعـــرف علـــى نمـــوذج تشـــمل المرحلـــة األولـــى
كـرة العمل التجاري للشركات الناشـئة، واختبـار ف

يــــوم، واإلدارة الماليــــة 30الشـــركة الناشــــئة فــــي 
للشـــــركات، وآليـــــات تطـــــوير األعمـــــال الناشـــــئة، 

ادة وكيفيــة بنــاء العالمــة التجاريــة، ومهــارات القيــ
الفعَّالــــــة لـــــــرواد األعمــــــال، وجاهزيـــــــة الشـــــــركة 

.لالستثمار

لـــى التعـــرف عبينمـــا تتضـــمن المرحلـــة الثانيـــة 
ات، قــانون االســتثمار المصــري وتأســيس الشــرك

ـــــة ـــــات االجتماعي والضـــــرائب المصـــــرية، والتأمين
ار والتزامــــات الشــــركة الناشــــئة، وتعيــــين واختيــــ
ل الموظفين في الشـركات الناشـئة، وإدارة مراحـ
وير النمــو وتطــور الشــركات الناشــئة، وبنــاء وتطــ

فرق العمـل فـي الشـركات الناشـئة، وزيـادة رأس
ـــــــــــل للشـــــــــــركات الناشـــــــــــئة،  المـــــــــــال، والتموي

واتخــاذ القــرارات وحــل المشــكالت لــرواد األعمــال 
.الصغار

واد تعريــــف رالمرحلــــة الثالثــــة وأخيــــرًا، تتضــــمن 
ــات األعمــال علــى اإلبــداع واالبتكــار، وتحليــل البي ان

والمعلومــــــات فــــــي الشــــــركات الناشــــــئة، وإدارة 
وتطـــــــــوير المنتجـــــــــات الرقميـــــــــة، والتســـــــــويق 

بيــع واســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي، وال
وإدارة المبيعـــــات لـــــرواد األعمـــــال، والتخطـــــيط 

وتطـوير االستراتيجي للشركات الناشـئة، وتحفيـز
العــــاملين فــــي تلــــك الشــــركات، والتعــــرف علــــى

ركات قوانين الملكية الفكرية، وحفظ حقـوق الشـ
وا الناشئة، وقـد وصـل عـدد الشـباب الـذين سـجل

ألـــــــــف18نحـــــــــو 2021بالحملـــــــــة حتـــــــــى يوليـــــــــو 
للــــــــذكور% 74شــــــــاب وفتــــــــاة، بواقــــــــع نســــــــبة 

.لإلناث% 26و
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يــــة وفيمــــا يتعلــــق بالخلفيــــة التعليميــــة والمهن
يــــة للمتــــدربين، أوضــــحت وزارة التخطــــيط والتنم

االقتصــــــادية أنَّ المشــــــاركين حتــــــى اآلن مــــــنهم
مـن خريجــي الجامعــات؛ حيـث تضــم الحملــة % 45
دراســـــــــات عليـــــــــا، % 13مـــــــــن الطـــــــــالب، و% 40

مــــــن المشــــــاركين % 54دكتــــــوراة، كمــــــا أنَّ % 2و
مـن غيـر العـاملين، % 30بالحملة من العـاملين، و

.من مؤسسي الشركات الناشئة% 16و

ة بلغـحملـة المليـون ريـادي كمـا أطلقـت الدولـة 
م اإلشارة؛ بهدف دعم وتمكين الشباب مـن الصـ

مـع، والبكم لمساعدتهم على االندماج فـي المجت
يب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقـوم الحملـة بتـدر

معلمي المرحلة االعداديـة فـي جميـع محافظـات 
ي الجمهورية على منهج ريادة األعمال لتنفيذه فـ

.المدارس مع طالب المرحلة االعدادية

ت ويــتم التنفيــذ فــي المــدارس عــن طريــق جلســا
دقيقــــة، بإجمــــالي ســــبع 90تقــــدر فترتهــــا بنحــــو 

ـــى مـــدار العـــام الدراســـي، والجلســـة  جلســـات عل
عبــــارة عــــن ألعــــاب وأنشــــطة مُصــــممة بهــــدف 
ـــادة األعمـــال، مـــع إعطـــاء فرصـــة  ـــة فكـــر ري تنمي

ن الكتشـاف القــدرات الخاصــة لهـؤالء الطــالب مــ
ــدى مقــدمي الخدمــة  خــالل بطاقــات المالحظــة ل

.وقياس األثر

ــ ــة مــذكرة تف ــادرة، وقَّعــت الدول ــا للمب اهم وتتويجً
ـــــين 2021فـــــي ســـــبتمبر  ، "2030مشـــــروع رواد "، ب

نشر ؛ بهدف"إفريقياانتربرايزجميناي"ومؤسسة 
.ثقافة ريادة األعمال بين الشباب المصري

جدير بالـذكر أنـه علـى مـدار نحـو أربـع سـنوات مـن
، حقــــــق المشــــــروع 2030إطــــــالق مشــــــروع رواد 

.العديد من اإلنجازات
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إطـــــــــــالق : "ومـــــــــــن أبـــــــــــرز تلـــــــــــك اإلنجـــــــــــازات
ــــي ــــادة األعمــــال المهن ــــامج ماجســــتير ري "برن

" كامبريـــــدج البريطانيـــــة"بالتعـــــاون مـــــع جامعـــــة 
عـــة وكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم السياســـية بجام"

.القاهرة

وفـــــي خطـــــوة تعكـــــس إيمـــــان الدولـــــة بأهميـــــة 
ــــدة والمبتكــــرة لتمكــــي ــــرامج الجدي ن األدوات والب

الشـــباب مـــن خـــالل التوجيـــه والتـــدريب المهنـــي
ــــم إطــــالق  ــــف المباشــــر، ت ــــادرة رواد "للتوظي مب

.2019في فبراير " النيل

وتهــدف المبــادرة دعــم نمــو الشــركات الصــغيرة، 
وتشــــــجيع تأســــــيس الشــــــركات الناشــــــئة فــــــي 

خدام القطاعــات االقتصــادية المســتهدفة، باســت
التكنولوجيــــــا الحديثــــــة، وتقــــــديم الــــــدعم الفنــــــي

ركاء واإلداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الش

ذي المعنـين فـي المنظومــة االقتصـادية، األمـر الــ
يـــدعم بـــدوره المنـــتج المحلـــي، ويزيـــد مـــن القـــدرة 

ا علـى إ يـرادات التنافسية، وهو ما يـنعكس إيجابيـ
.الدولة والناتج القومي

تـــم إدراج ،"2030رواد "وتقـــديرًا ألهميـــة مشـــروع 
أفضــل الممارســات "المشــروع ضــمن منصــة 

" التـــــي تحقـــــق أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة
اعيـة، التابعـة إلدارة الشـئون االقتصـادية واالجتم
قـدير باألمم المتحـدة، يُعـدُّ هـذا بمثابـة اعتـراف وت

ة دولــي للجهـــود التــي تقـــوم بهـــا مصــر لـــدعم بيئـــ
، ريــادة األعمــال كأحــد مكونــات االقتصــاد الــوطني

ا مصـر كما أنه تقدير للجهود الضخمة التي بذلته
افة لتحقيــق أهـــداف التنميــة المســـتدامة، باإلضـــ

لكونهـــا دليـــل واضـــح علـــى التـــزام أجهـــزة الدولـــة 
القيـادة بتنفيذ الخطة االقتصادية التـي وضـعتها

.السياسية وتوجيهاتها الحكيمة
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وفـــــي إطـــــار جهـــــود الدولـــــة لتنفيـــــذ مشـــــروعات 
لتشــــغيل الشــــباب، وتــــوفير فــــرص عمــــل، تــــم 

، فـي الفتـرةتاكسي1000إطالق مشروع توفير 
، ومن خالله 2015حتى ديسمبر 2015من سبتمبر 

فرصة عمل للشباب، وذلـك مـن 1000تم تــــوفير 
محافظـات 10تاكسي فـي 1000خالل توزيع عدد 

مليون جنيه، وقـد 80مستهدفة، بتكلفة إجمالية 
ـــذ المشـــروع فـــي محافظـــات الشـــرقية ـــم تنفي ، ت
ــــاط، والفيــــوم، ــــة، وكفــــر الشــــيخ، ودمي والمنوفي

وأســـــيوط، وقنـــــا، واألقصـــــر، والـــــوادي الجديـــــد، 
.وسوهاج

وزيع مشروع تفي سياقٍ مُتصلٍ، أطلقت الدولة 
، بتكلفـــــــة إجماليـــــــة ســـــــيارات النقـــــــل المبـــــــرد

ر مليــون جنيــه، وقــد نجــح المشــروع فــي تــوفي257
شــابًا، عــن طريــق توزيــع 2250فــرص عمــل لنحــو 

ــــة  ــــرد حمول ــــان مجهــــزة 5ســــيارات نقــــل مب أطن
حمولــة للتبريــد والتجميــد، باإلضــافة إلــى ســيارات

طــن نقــل ونقــل مبــرد، وذلــك بنظــام القــرض 1.5
سـنوات؛ حيـث 6وتقسيط علـى % 5الدوار بفائدة 

ود تــم تأســيس شــركات أفــراد، كمــا تــم تــوفير عقــ
توريـــد ســـلع غذائيـــة مـــع وزارة التمـــوين بأســـعار

.مخفضة لسد احتياجات المواطن المصري

محــــل 200مشــــروع إنشــــاء كمــــا تــــم تدشــــين 
ماليــين جنيــه، 9، بتكلفــة تجــاري بــالوادي الجديــد

وقــــد نجــــح المشــــروع فــــي تــــوفير فــــرص عمــــل 
ـــق إنشـــاء  وحـــدة تجاريـــة 200للشـــباب عـــن طري

أسـواق تحيـا (أسواق، تحمـل اسـم 5موزعة على 
بمركـــــزي الداخلـــــة والخارجـــــة بمحافظـــــة ) مصـــــر

ة الوادي الجديد، وتهدف فكرة المشروع إلـى إتاحـ
.فرصة للشباب لتملُّك وحدات تجارية
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يد التـي أطلقهـا السـ" حياة كريمة"وضمن مبادرة 
ك مهنتــ"مبــادرة رئــيس الجمهوريــة، تــم تدشــين 

ن ، والتي تقوم على التدريب علـى مهـ"مستقبلك
التفصـــــــيل والخياطـــــــة لمـــــــدة شـــــــهر بمعـــــــدل 

ســـاعة للـــدورة الواحـــدة، ومهنتـــي الســـباكة 150
عـــدل والتركيبـــات الكهربائيـــة لمـــدة أســـبوعين بم

ســاعة للــدورة الواحــدة، مــع اشــتراط أن يجيــد 60
المتـــدرب القـــراءة والكتابـــة، وأال يقـــل عمـــره عـــن 

ـــا، وفـــى نهايـــة كـــل دورة تدريبيـــة يحصـــل 18 عامً
دربــة، الثالثــة األوائــل علــى ماكينــة خياطــة لكــل مت

وشـــنطة عــــدة فــــي مهــــن الســــباكة والتركيبــــات
دة فـتح الكهربائية؛ لكي يستطيع كل شاب وسي

.مشروع صغير يُدر عليه دخلًا

، أطلـق السـيد رئـيس الجمهوريـة 2019وفي يناير 
للتــدريب المهنــي؛"تعــالى حقــق حلمــك"مبــادرة 

ق والحرفــي لحمايــة التــراث وإعــادة إحيــاؤه؛ لتحقيــ

ير حلــم آالف الشــباب، وتســعى المبــادرة إلــى تــوف
ــ اة فــرص العمــل الحقيقيــة للشــباب لضــمان حي

ألـــف وظيفـــة 12كريمـــة؛ حيـــث تشـــمل أكثـــر مـــن 
ــــر مــــن  وظيفــــة 2500تحــــت ســــقف واحــــد، وأكث

.نسائية

ولـى وتتويجًا لتلك الجهـود، تـم إطـالق المرحلـة األ
ــادرة  ، 2019فــي أكتــوبر " مصــرصــنايعية"مــن مب

، للتــدريب 2020والمرحلــة الثانيــة منهــا فــي فبرايــر 
المهنــي والحرفــي لحمايــة التــراث وإعــادة إحيــاؤه، 
وتتضــــمن المبــــادرة إنشــــاء جامعــــات تطبيقيــــة

جديـــــدة تســـــتهدف مواكبـــــة الثـــــورة الصـــــناعية 
ية الرابعة، والبدء في استحداث تخصصات دراس

جديـــــدة، مثـــــل االســـــتزراع الســـــمكي، والتشـــــييد
ندقـة، والبناء، وصناعة السـيارات، والصـيانة، والف

وتســـــتهدف هـــــذه التخصصـــــات تلبيـــــة ســـــوق 
.العمل الجديد
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وفــــي ضــــوء جهــــود الدولــــة المصــــرية إلكســــاب 
الشــــباب المهــــارات الالزمــــة إلعــــدادهم لمهــــن 

منحــــة تمكــــين الشــــباب العمــــل الحــــر؛، جــــاءت 
؛ 2020فــــي أغســــطس للعمــــل المهنــــي الحــــر 

ألـف شـاب وفتـاة علـى مهـارات 20بهدف تـدريب 
مـن العمل الحُر عبر المنصات اإللكترونية، وذلـك

لتي خالل المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة ا
ــــــا، علــــــى أن يــــــتم دمــــــج  تــــــم تطويرهــــــا تكنولوجي

ــــدربين مــــن ذوي اإلعاقــــة بنســــبة  مــــن % 10المت
.إجمالي عدد المتدربين

ـــت علـــى مـــدا ـــدريب عبـــر اإلنترن ـــوفر المنحـــة الت ر ت
تية شهرين؛ حيث يشمل التدريب المهارات الحيا

ر العامة؛ مثـل مهـارات التواصـل والقيـادة، وتـوفي
ة، التوجيـــه النتقـــاء مجـــاالت التـــدريب المتخصصـــ

ــي المتخصــص مــن خــالل تــوفي ــدريب المهن ر والت
: مثـلفـي الجانـب التقنـي،يتمثل األول مسارين، 

ل، شــبكات الحاســب، والبرمجــة، ونظــم التشــغي
واألمن السيبراني، 

ب فنــي بتقــديم تــدريالمســار الثــاني بينمــا يهــتم 
م فـــــي مجـــــاالت التســـــويق اإللكترونـــــي، وتصـــــمي

وير الجرافيك، وتطـوير تطبيقـات المحمـول، وتطـ
تم المواقــع اإللكترونيــة واألعمـــال اإلداريــة، ويختـــ

مــل بــالتعرف علــى كيفيــة الحصــول علــى فرصــة ع
.متميزة من خالل منصات العمل الحُر

ــ م وفــي إطــار تشــجيع الدولــة لشــباب الصــعيد، ت
مـــنح أراضٍ بالمجـــان لمحافظـــات الصـــعيد مـــن 
محافظـــة بنـــي ســــويف حتـــى أســـوان؛ تشــــجيعًا

ة للشــباب والمســتثمرين، ووضــعت الدولــة خطــ
ــة مــا تملكــه كــل محافظــة مــن مســتقبلية لتنمي

مقومات وموارد وفرص اسـتثمارية لخلـق فـرص
.عمل للشباب
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ات كذلك وضعت الدولة خطط لتنمية المشروع
ويـة الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الحـرف اليد

.التي تنتشر بالصعيد

ــــم تدشــــين مشــــروع  لتشــــغيل " إمكــــان"كمــــا ت
الشــباب ودعــم ريــادة األعمــال فــي صــعيد مصــر، 
ــــابع لمنظمــــة األمــــم المتحــــدة  وهــــو مشــــروع ت

ع وزارة بالتعــاون مــ" اليونيــدو"للتنميــة الصــناعية 
ة التجـــــارة والصـــــناعة وهيئـــــة التنميـــــة الصـــــناعي

ومحافظــــة األقصــــر وحكومــــة اليابــــان، ويهــــدف 
ــــة وتطــــوير ــــع وســــائل تنمي ــــى تنوي المشــــروع إل

االقتصـــــاد والقطـــــاع الخـــــاص المحلـــــي، وتعزيـــــز 
فــرص تشــغيل الشــباب، وقــد عرضــت محافظــة

فرصــــــــــة اســــــــــتثمارية صــــــــــناعية 56األقصــــــــــر 
ـــــوفمبر  عبـــــر فعاليـــــات 2017بالمحافظـــــة فـــــي ن

إيجــــاد الفــــرص -اســــتثمر فــــي األقصــــر "مــــؤتمر 
".الصناعية

باإلضــــافة إلــــى مــــا ســــبق ذكــــره، جــــاءت مبــــادرة 
والتـي تهـدف إلـى تـوفير فـرص،"دراجتك دخلـك"

؛ عمـــل للشـــباب الحاصـــلين علـــى تلـــك الـــدراجات
: حيث تتضمن المبادرة ما يلي

 ـــــوفير دراجـــــة لتحويلهـــــا إلـــــى وســـــيلة 1350ت
.لكسب الرزق

 ــدراجات مــن ــى ال ــار مــن سيحصــل عل ــتم اختي ي
ــــر  ــــات األكث ــــة عــــن الفئ خــــالل بحــــوث اجتماعي

.احتياجًا

 يحصـــل المســـتفيد مـــن المبـــادرة علـــى دراجـــة
بـات بصندوق يمكنه مـن خاللهـا توصـيل الطل

ألي مكـــان قريـــب منـــه وبهـــذا يســـتطيع كـــل 
ن شــاب تــوفير مصــدر دخــل شــهري يُمكِّنــه مــ

.توفير حياة كريمة له وألسرته
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التمكـــــــــــــين االجتمـــــــــــــاعي 
والثقافي للشباب

"

الشـــــباب مواطنـــــون معنيـــــون وقـــــادرون علـــــى 
فهـــــــم . المشـــــــاركة فـــــــي المجتمـــــــع، وتغييـــــــره

ـــــــدعون؛ ممـــــــا  ـــــــاميكيون ومتحمسّـــــــون ومب دين
يجعلهــم محــاورين بــالفطرة، وجهــات فعَّالــة فــي

لــــذا . مجتمعــــاتهم المحليــــة والمحافــــل الدوليــــة
علــــى تـــــوفير عملــــت الدولـــــة المصــــرية جاهـــــدة 

هـدف لشـبابها؛ بالرعاية االجتماعية والثقافيـة
ــــى صــــقل  ــــى قــــدراتهم، والعمــــل عل الحفــــاظ عل
مهــــــاراتهم، وتنميــــــة الــــــوعي لــــــديهم بالقضــــــايا 

.االجتماعية المختلفة

بنـــك المعرفـــة انطـــالق2016فقـــد شـــهد عـــام 
، الـــذي حصـــل خـــالل فتـــرة وجيـــزة علـــى المصـــري

جـــائزة أفضـــل عمـــل دولـــي فـــي مجـــال المعرفـــة؛ 
ــــــــك المنظومــــــــة خــــــــدماتها  ــــــــث قــــــــدمت تل حي
المعلوماتيـــــة فـــــي مختلـــــف مجـــــاالت المعرفـــــة 

وبـــالتزامُن مـــع ذلـــك تـــم عقـــد. الدوليـــة بالمجـــان
شـــــاب، وشـــــهد 2500دورة تثقيفيـــــة بمشـــــاركة 

ــــــا مــــــؤتمر نمــــــوذج  محاكــــــاة "العــــــام ذاتــــــه أيضً
.األول" الحكومة المصرية

وانطالقًـــا مـــن إيمـــان الدولـــة بأهميـــة المشـــاركة 
نع المدنيــة للشــباب ومشــاركتهم فــي عمليــة صــ

ـــداع السياســـات، دشـــنت الحكومـــة  مهرجـــان إب
، الـــــذي يهـــــدف إلـــــى التــــــرويج مراكـــــز الشـــــباب

للمواهــــــب الحقيقيــــــة التــــــي تمتلــــــك مقومــــــات 
. ومهارات مميزة في مختلف المجاالت

هذا إلى جانب العديد من الندوات وورش العمـل 
ــــة كــــل مــــن المهــــارات اإلبداعيــــة والــــوعي  لتنمي
الثقــــافي والعلمــــي لــــدى الشــــباب، فضــــلًا عـــــن 

م سلســلة مــن المحاضــرات القيمــة لتوعيــة ودعــ
ـــول  رواد األعمـــال الشـــباب، ودعـــم األفكـــار والحل

.اجههماالبتكارية للعديد من المشكالت التي تو

التـي تـم " 2063مدرسة إفريقيا الصيفية "وتعد 
بمركـــز التعلـــيم المـــدني 2018افتتاحهـــا فـــي عـــام 

بـــالجزيرة فـــي القـــاهرة أحـــد إســـهامات الحكومـــة 
ي عـام قبل تولي رئاسة مصـر لالتحـاد اإلفريقـي فـ

ـــــى أرض . 2019 ـــــي عل ـــــذ عمل كمـــــا تُعـــــدُّ أول تنفي
". منتدى شباب العالم"الواقع لتوصيات 
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ـــى ـــة إل ـــة وأهـــداف المدرســـة اإلفريقي تســـتند رؤي
علـــى 2030رؤيـــة مصـــر : ثالثـــة مســـتويات، وهـــي

ــــدة االتحــــاد اإلفريقــــي  ــــوطني، وأجن المســــتوى ال
علـــى المســـتوى القـــاري، وأهـــداف التنميـــة 2063

علــى المســتوى األممــي، كمــا 2030المســتدامة 
ة تنــاقش المدرســـة عـــددًا مـــن القضـــايا اإلفريقيـــ
ي بــــين األوســــاط الشــــبابية فــــي شــــكل تعليمــــ

.تفاعلي ألول مرة

ة وحــــدة الشــــبكة الوطنيــــ"اتصــــالًا، تــــم إطــــالق 
مية كمنصة رق،"خريجي مصر-للبرامج الدولية 

ر فـي تجمع الشباب الذين سبق لهم تمثيل مصـ
الخــارج ســواء فــي مــنح دراســية أو بــرامج دوليــة 
وخريجـــي الجامعـــات المصـــرية لتبـــادل الخبـــرات، 
ــــة والمــــؤتمرات  ــــرامج الثقافي ــــك الب ويشــــمل ذل

دوات الشبابية إلى جانـب كـل مـن المنتـديات والنـ
.المعنية بعمل الشباب

إلــــى تســــهيل التواصــــل بــــينالمنصــــةتهــــدف 
امج خريجي مختلف المـؤتمرات والمنتـديات وبـر

الشــــباب الدوليــــة، وتبــــادل الخبــــرات مــــع مــــن 
ية في يرغبون بالمشاركة في تلك البرامج الدول

ي المســتقبل، فضــلًا عــن مســاعدة الشــباب فــ
ك الوصول إلى العديد من الفرص، ويشمل ذلـ
ل فرص التدريب المدفوعـة، والسـفر، والحصـو

علـــــى العديـــــد مـــــن المـــــنح، وبنـــــاء العالقـــــات، 
والتواصـــــــــل مـــــــــع المســـــــــؤولين وصـــــــــانعي 

.السياسات

يـــــر وتســـــخيرًا لقـــــوى المســـــرح التفـــــاعلي لتغي
ــــــدعم مــــــن االتحــــــاد  ــــــة وب األعــــــراف االجتماعي

جـل األوروبـي، والوكالـة اإليطاليـة للتعـاون مـن أ
ـــة، وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان ، التنمي

دشـــــنت الدولـــــة بعـــــض المبـــــادرات الداعمـــــة 
مرت للشــباب، ومنهــا أنديــة الســكان التــي اســت

فــــــي استضــــــافة أنشــــــطة مختلفــــــة لتوعيــــــة 
خدام الشـــباب حـــول القضـــايا الســـكانية، باســـت

أدوات مختلفــــــــة تشــــــــمل تثقيــــــــف األقــــــــران، 
.ةوالموسيقى، والمسرح التفاعلي، والرياض
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دة كمـا طـوَّر المتطوعـون نصوصًـا مسـرحية جديــ
مــن خــالل نــدوات عبــر اإلنترنــت لزيــادة وعــي أفــراد

ان مجــتمعهم بقضــايا مختلفــة بمــا فــي ذلــك ختــ
اإلنــاث، وتنظــيم األســرة، ومفهــوم حجــم األســرة

ل الصغير، إلى جانب هـذا تعمـل تلـك األنديـة داخـ
الد، مراكـز الشـباب المختلفـة فـي جميـع أنحـاء الــب

قضايا باستضافة أنشطة توعية مختلفة حول ال
ام الســـــكانية وتأثيرهـــــا علـــــى الشـــــباب باســـــتخد

.  أدوات مختلفة

أنشــــــطة وفعاليــــــات أنديــــــة جــــــدير بالــــــذكر أن
محافظـة علـى مسـتوى 17، أطلقت فـي السكان

نــادي 70الجمهوريـة؛ وشـملت فـي ذلـك أكثـر مـن 
نشـاط 500سكان بمراكز الشباب بمـا يزيـد علـى 

.2021خالل شهر أغسطس 

ـن وإذا كان التطوع هو الجوهر األساسـي للتمـكيـ
يـــة االجتمــاعي فــإن الشــباب هــم الركيــزة األسـاس

ــــــذا حرصــــــت  ـــــة فـــــي مـصــــــر؛ ل للحــــــركة التطوعي
ـــوات الماضيــــة الحـكـــومة عـــلى مــدار الســبع سن

ل عـلى تشجـيـع الـنـشء والشـبـاب عــلى العمـ
ــالجمــاعي والتطــوعي  ات فــي الكثيــر مــن الفعالي

: واألحداث الهامة، وكان من أبرزها

ي مشــاركة فريــق مــن الشــباب المتطــوعين فــ
تنظــــيم فعاليــــات معــــرض القــــاهرة الــــدولي 

.للكتاب

عين مشاركة فريق كبيـر مـن الشـباب المتطـو
ات فــي تنظــيم ومتابعــة ســير مختلــف العمليــ
ات االنتخابيــة التــي جــرت فــي مختلــف محافظــ

.الجمهورية

ــاب التطــوُّع للمشــاركة فــي تن ــم فــتح ب ظــيم ت
قـاهرة بطولة العالم لكـرة اليـد التـي عُقِـدت بال

. 2021واإلسكندرية عام 
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يـة تدشين العديد مـن أنشـطة التطـوع المحل
ز التــي يقــوم بهــا متطوعــون فــي مختلــف مراكــ

.الشباب المتواجدة بالقرى والمدن

كشافة االتحاد العام للباإلضافة إلى ذلك، يُعدُّ 
تـــي أحـــد أكبـــر الكيانـــات الشـــبابية الوالمرشـــدات

تســـــــتعين بالعمـــــــل التطـــــــوعي فـــــــي مختلـــــــف 
أنشـــــطتها، وهـــــو هيئـــــة شـــــبابية تتـــــولى حركـــــة 
ــــافة والمرشــــدات فــــي مصــــر؛ بهــــدف بــــث  الكشّ
روح الـــــوالء للـــــوطن بـــــين الشـــــباب وتنشـــــئتهم

ة في تنشئة وطنية، وتشجيع التعاون والمشارك
.أعمال الخدمة المدنية العامة

وعلــــى صعيـــــد أبــــرز المـــــبادرات الداعمــــة لتعزيــــز 
اإلدمــــاج االجتمــــاعي للشــــباب، أطلقــــت الدولــــة 
عـــــددًا مـــــن المـبــــــادرات والمشـــــروعات األخـــــرى؛ 

ــــم"مسابقـــــة : منهــــا ــــة حل ــــي انطلقــــت " بداي الت
كـار ، وتُعدُّ أكبر مسـابقة لألف2021في أغسطس 

وأصحـــاب المبــادرات علــى مستـــوى الجمهوريـــة 
ــــــي جــــــوائز  ــــــري 1.3بإجمـال ــــــه مـصــ ــــــون جـنــي مــلي

.عـــامًـا) 35-18(للــشبـاب مـن سـن 

الـذي " مشـواري"في السـياق ذاتـه، جـاء مشـروع 
يمثــــــل شــــــراكة طويلــــــة األجــــــل بــــــين منظمــــــة 

، 2008والحكومة المصرية منـذ عـام " اليونيسف"
وبموجـــب المشـــروع تـــم وضـــع خطـــة عمـــل مـــع 

؛ 2021و2020وزارة الشـــباب والرياضـــة للعـــامين 
.لتعزيز برامج النشء والشباب

مـة في سياقٍ متصـل، يُعـدُّ المشـروع خطـوة مه
، ال ســـيّما 2030رؤيـــة مصـــر فـــي طريـــق تحقيـــق 

فيمـــــا يتعلـــــق بتمكـــــين الشـــــباب، وانخـــــراطهم، 
ومشــــــــاركتهم علــــــــى الصــــــــعيدين االجتمــــــــاعي 

ويُطبَّـــق فـــي عـــدد مـــن محافظـــات. واالقتصـــادي
أســـوان، وقنـــا، وســـوهاج، : صـــعيد مصـــر، منهـــا
.والمنيا، وبني سويف
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ل، األو: ويتضـــمن المشـــروع مكـــونين أساســـيين
ن يتنـــاول تنميـــة المهـــارات الحياتيـــة للـــنشء مـــ

عامًا، والشباب من الفئـة) 17-13(الفئة العمرية 
اني فيما يُركِّز المكـون الثـ. عامًا) 24-18(العمرية 

ــــة  ــــز خدمــــة المشــــورة المهني ــــى إنشــــاء مراك عل
ـــــة  ـــــا، ) 24-18(للشـــــباب فـــــي الفئـــــة العمري عامً

" مشـــــواري"ويتلقـــــى الشـــــباب المشـــــارك فـــــي 
ة مجموعــة مــن التــدريبات لمســاعدتهم فــي بلــور
.أفكارهم وتحويلها إلى مهارة أو مشروع واقعي

جاء ذلـك تزامنًـا مـع وضـع مجموعـة مـن البـرامج 
التعليميـــة والهادفـــة إلـــى تعزيـــز المهـــارات لـــدى 
أبنــــاء القــــري المُقــــرر تطويرهــــا ضــــمن المهــــام 

مثــل والتــي تت،"حيــاة كريمــة"بمبــادرة المتعلقــة 
فـــــي تنفيـــــذ مجموعـــــة مـــــن البـــــرامج التعليميـــــة 

كــذلك والثقافيــة ألبنــاء القــرى المقــرَّر تطويرهــا، و
ك إطـالق عـدد مــن القوافـل الطبيــة الشـاملة بتلــ

.القري بالتنسيق مع الجامعات المصرية

عة حملة توعوية موس" تصدوا معنا"تُعدُّ مبادرة 
ــــع المحافظــــات يشــــارك فيهــــا  ــــى نطــــاق جمي عل

ــه المختلفــة، وتــ أتي الشــباب المصــري بجميــع فئات
ــــيس  ــــي أطلقهــــا الســــيد رئ ــــدعوة الت فــــي إطــــار ال

ديات الجمهوريـة للشــباب المصــري بالتصــدي للتحــ
ــداخل أ ــة المصــرية ســواءً فــي ال ــي تواجــه الدول و الت

الخارج بمـا يتضـمنه ذلـك مـن مواجهـة الشـائعات،
والحـــــث علـــــى نشـــــر مزيـــــد مـــــن الـــــوعي بالقضـــــايا 
ـــا مـــن الشـــباب قـــادرًا علـــى  المعاصـــرة، وإعـــداد جيلً
مواجهــة الشــائعات، وعــدم االنصــياع وراء اإلعــالم 
الخــارجي الهــدام والمــروج للشــائعات وزرع اإلحبــاط 

.لدى الشباب المصري

ــا لجهــود الدولــة فــي االهتمــام بالشــبا ب فــي وتكليلً
ـــع المجـــاالت،  مرتبـــة فـــي 13تقـــدّمت مصـــر جمي

ــــدى " تقــــدم الشــــباب"مؤشــــر  الصــــادر مــــن منت
، حيـثُ )2020-2014(الشباب األوروبي خالل الفترة 

دولـة، مقارنــة 163مـن بــين 93احتلـت مصـر المركــز  
.2014عام 106بالمركز 

يتكون مشروع مشواري مـن مكونـات
ــرئيس وهــو مختلفــة منهــا المكــون ال
تنميــــة المهــــارات، وينفــــذ مــــن خــــالل 

ط والمكـون اآلخـر يـرتب. مركز الشـباب
ونحـــن ســـعداء . بالمشـــورة المهنيـــة

ــــــرى اهتمــــــت  ــــــاك شــــــركات كب أن هن
باالســــتفادة مــــن شــــباب مشــــواري، 

ـــديان ـــدق الميري ، كشـــركة كـــارفور وفن
.بابحيث تم توفير تدريب مميز للش

"

سلمى وهبة

مسؤول برامج النشء 
والشباب بمنظمة اليونيسف 
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هــا ويُعــدُّ هــذا المؤشــر أحــد األدوات التــي تــم تطوير
سـبة إلعطاء صورة كاملة لما تبدو عليه الحياة بالن

لشـــــباب اليـــــوم، بغـــــض النظـــــر عـــــن المؤشـــــرات 
االقتصـــادية؛ حيــــث يقــــوم بجمــــع بيانــــات موثوقــــة
ــة درجــة علــى مــدى تلبيــة وذات صــلة لمــنح كــل دول

اسـية، البلـدان المختلفـة لالحتياجـات البشـرية األس
.وأُسس الرفاهية، والفرص المتوفرة لهم

في المؤشر العالميمرتبة 15كذلك تقدمت مصر 
" ثالكومنولــ"لتنميــة الشــباب الصــادر عــن منظمــة 

مـن بــين 123، بحصـولها علـى المركـز 2020فـي عـام 
2016مقارنـــةً باإلصـــدار الســـابق للمؤشـــر عـــام 181

ــــز  ــــى المرك ــــه مصــــر عل ــــذي حصــــلت في مــــن138ال
. دولة183

ات فـي ويُصنِّف هـذا المؤشـر البلـدان وفقًـا للتطـور
واة تعلــيم الشــباب، والتوظيــف، والصــحة، والمســا

واإلدماج االجتماعي، والسـالم واألمـن، والمشـاركة
موسًــا السياسـية والمدنيــة، كمــا يُعــدُّ هــذا دليلًــا مل

ـــذلتها الدولـــة بمجـــال تمكـــين علـــى الجهـــود التـــي ب
الشـــباب واالســـتثمار فـــيهم علـــى مـــدار الســـنوات

. السبع الماضية

ـــارات االنت ـــة فـــي تنفيـــذ اختب ـــدأت الدول قـــاء كمـــا ب
ـــــــــة والبطـــــــــل  للمشـــــــــروع القـــــــــومي للموهب

لعــاب حيــت يــتم اختيــار الالعبــين فــي أ؛األوليمبــي
المالكمة، والمصارعة، وألعاب القوى، والجـودو،"

."وتنس الطاولة، والتايكوندو، ورفع األثقال

واســـتهدفت الدفعــــة الجديـــدة المنطلقــــة عــــام 
ن العبًا من مرحلة الناشئي1480، استيعاب 2020

واســــــــــتمرت مرحلــــــــــة االختبــــــــــارات واالنتقــــــــــاء 
للموهــــوبين علــــى مــــدار أشــــهر أكتــــوبر ونــــوفمبر
وديســمبر مــن العــام ذاتــه، فيمــا انطلقــت مرحلــة

2021التــــدريب واإلعــــداد والتأهيــــل مطلــــع ينــــاير 
ن فـي بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصـي

.األلعاب التي يتضمنها المشروع
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ابية البنيــــة التحتيــــة الشــــب
والرياضية

"

ية تمثــــل البنيــــة التحتيــــة مــــن المنشــــآت الرياضــــ
، أو الصــــــاالت الرياضــــــية، أو اإلســــــتاداتســــــواء 

المالعـــــب المفتوحـــــة، أو المجمعـــــات الرياضـــــية 
ـــــزة األساســـــية لالســـــتثمار فـــــي الرياضـــــ ة، الركي
ار فجميـــع األهـــداف التـــي يســـعى إليهـــا االســـتثم

قهــــا الرياضـــي بأنواعــــه المختلفـــة ال يمكــــن تحقي
ــــــدون المرافــــــق الرياضــــــية المناســــــبة لتنفيــــــ ذ ب

ــــــــــات،  ــــــــــات، والفعالي األنشــــــــــطة مــــــــــن المباري
والبطوالت، واألكاديميـات إلـى آخـره مـن األعمـال

ــــــى  الرياضــــــية التــــــي تعتمــــــد فــــــي األســــــاس عل
شـاط اإلمكانات المتاحة في مكان تنفيذ خطة الن

.المستهدفة

الهيئـــات الرياضـــية فـــي هـــذا الســـياق، شـــهدت 
ل الوطنيـــــة تطـــــويرًا واضـــــحًا، شـــــموالشـــــبابية 

ـــرًا م ـــددًا كبيـ ـــاء عـ ـــر وإنشـ ـــي تطويـ ـــع فـ ـــن التوسـ ـ
ــــر مراكــــز الشــــباب والمالعــب المختلفــــة، وتطوي

ــــــــي جميـــــــع  ــــــــباب الســـــــتقبالهم فـ ــــــــوت الشـ بيـ
.المحافــل، ورفــع كفــاءة المــدن الشــبابية
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اتصــــــالًا، بلغــــــت إجمــــــالي تكلفــــــة المشــــــروعات 
ة نحـو القومية المُنفذة بقطـاع الشـباب والرياضـ

).2021-2014(مليارات جنيه خالل الفترة 7.3

ومــن أبــرز الجهــود فــي هــذا الشــأن، االنتهــاء مــن 
ريــة المدينــة الرياضــية بالعاصــمة اإلدا"إنشــاء 

ي ، والتــي تُعــدُّ مــن أهــم المشــروعات فــ"الجديــدة
ـــى  ـــذها عل ـــم تنفي ـــدعم الرياضـــي؛ حيـــث ت مجـــال ال

مليـار 2.8فدانًا، بتكلفـة قـدرها حـوالي 92مساحة 
حتـى مـايو 2018جنيه، وذلك في الفتـرة مـن يوليـو 

:، وتنقسم المدينة الرياضية إلى2021

 مجموعـــة مـــن األنديـــة الرياضـــية واالجتماعيـــة
.وعدد كبير من المالعب

 حمـــــام ســـــباحة (مُجمـــــع حمامـــــات ســـــباحة
).أوليمبي مُغطى وآخر مكشوف

ي صـــالة لأللعـــاب القتاليـــة، صـــالة خاصـــة بـــذو
، صـــــالة )ذوي االحتياجـــــات الخاصـــــة(الهمـــــم 

.جمباز، وغرف تغيير مالبس

ى منطقة مُخصصـة لأللعـاب الجماعيـة، ومبنـ
.اجتماعي

جيع مبنـــى للثقافـــة والتكنولوجيـــا، لحـــث وتشـــ
اتهم، الشـباب والناشـئين علـى تنفيـذ مشــروع
.والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم

 صــــالة مُغطـــــاه كبيـــــرة تمتــــد علـــــى مســـــاحة
.آالف فرد7آالف متر مربع، تَسع حوالي 10

 ـــــة فـــــي استضـــــافة إســـــتادات3إنشـــــاء ، رغب
كــــأس العــــالم ودورة (بطــــوالت كبــــرى مثــــل 

أمــرًا ؛ حيــث يُعــدُّ اإلســتاد)األلعــاب األوليمبيــة
.مهما الستضافة أي بطولة كبيرة

 مالعـب ذات 4مُجمع مالعب كرة قـدم حـوالي
أبعـــاد قانونيـــة، ومالعـــب خماســـية، ومالعـــب 

، ومالعـــــب كـــــرة إســـــكواشتـــــنس، ومالعـــــب 
ــــرة  طــــائرة، ومالعــــب كــــرة ســــلة، ومالعــــب ك
شـــــاطئية، وملعـــــب هـــــوكي، ومالعـــــب أخـــــرى 

.متعددة األغراض
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 مجموعـــة مـــن المنشـــآت الرياضـــية المُقامـــة
اج وفقًـــا ألحـــدث المعـــايير العالميـــة التـــي تحتـــ

إليهــــا االتحــــادات الدوليــــة إلقامــــة البطــــوالت 
.الكبرى

 يهيــة، ثقافيــة، ترف(منطقـة متكاملــة لألطفــال
.ومبنى إداري) ومسرح

اة فــي ســياقٍ متصــل، تــم إنشــاء الصــالة المغطــ
ة بـــالمجمع الرياضـــي بالعاصـــمة اإلداريـــة الجديـــد

آالف 10، وتُقـــام علـــى مســـاحة 2020فـــي نـــوفمبر 
ـــع، وتســـع نحـــو  ـــر مرب آالف متفـــرج، وبلغـــت 7مت

.مليار جنيه1.4التكلفة اإلجمالية للمشروع نحو 

كمــــا قامــــت الدولــــة بإنشــــاء المدينــــة الرياضــــية
، وتضــــمنت مجمــــع 2019ببورســــعيد فــــي يوليــــو 

حمامـــــــــــــات ســـــــــــــباحة، وصـــــــــــــالة مُغطـــــــــــــاة، 
ل، ومالعب إسكواش، ومنـاطق ترفيهيـة لألطفـا

.مليون جنيه255بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

دس مـن أيضًا، تم إنشاء المدينة الرياضية بالسـا
ـــمبر  ـــية 2020أكتــوبر  فــي ديســـ ـــفة إجــــمالـــ ، بتكلـــ

.مليون جنيه660بلــــغت 

ياضــية اتصــالًا، تــم إنشــاء المدينــة الشــبابية والر
، تضــم  2020باألســمرات بمحافظــة القــاهرة عــام 

ال، حمام سباحة رئيس وآخر للتدريب وآخر لألطفـ
مالعــب خماســية، 4وملعــب كــرة قــدم رئــيس، و

مالعـــب كـــرة ســـلة، ومســـرح مكشـــوف، 3وعـــدد 
.   مليون جنيه230بتكلفة إجمالية بلغت 

ــا، تــم االنتهــاء مــن تطــوير المدينــة الشــب ابية أيضً
ـــت ، بتكلفة إجــــمالية بلغـ2021بالغردقة في مايو 

مليـــــــون جنـــــــــيه، وتضــــــم غــرف إقامــــــة بنحـــــو55
حــو ســريرًا، وقاعــة اجتماعــات كبــرى تتســع لن320
. مالعب متعددة األغراض3فرد، وعدد 500
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ـــم إنشـــاء الصـــالة المغطـــاة، ومقـــر  هـــذا، وقـــد ت
يقيـة االتحاد المصري لكـرة اليـد واألكاديميـة اإلفر

ــــوبر فــــي  ــــة الســــادس مــــن أكت ــــد بمدين لكــــرة الي
، ، ويتم تجهيزها بأحدث التجهيـزات2020ديسمبر 

ألــف متــر مربــع، وستضــم 31.7علــى مســاحة نحــو 
ــزوار، وقاعــة إلقامــة المــؤتمرات  ــار ال مقصــورة كب
ـــــــائن  ـــــــين، وكب الصـــــــحفية، ومقصـــــــورة لإلعالمي
ـــــق، كمـــــا تبلـــــغ الســـــعة اإلجماليـــــة لهـــــا للتعلي

آالف متفــــــرج، وبلغــــــت التكلفــــــة اإلجماليــــــة4.5
.مليار جنيه1.5للمشروع 

اة تـم إنشـاء الصـالة المغطــفـي السـياق ذاتـه، 
؛ وهــي إحــدى صــاالتببــرج العــرب باإلســكندرية

2020بطولــة كــرة اليــد، تــم إنشــاؤها فــي ســبتمبر 
آالف متــر مربــع، كمــا تبلــغ ســعة 7علــى مســاحة 

آالف مُتفــرج، وبلغــت 4.5الصــالة اإلجماليــة نحــو 
.مليون جنيه318تكلفة المشروع اإلجمالية نحو 

تطـــوير الصـــالة المغطـــاة ، تـــم 2016فـــي ينـــاير 
من ، وهي صـالة تقـع ضـبإستاد القاهرة الدولي

ام مجمع الصـاالت المغلقـة التـي تـم افتتاحهـا عـ
.ألف متفرج17، وتتسع لنحو 1991

ـــة التطـــوير رفـــع كفـــاءة الصـــاالت شـــملت عملي
، ووحــــــدات خلــــــع )4(و) 3(و) 2(المغطـــــاة رقــــــم 

المالبـــــس والمرافــــــق، وإنشــــــاء صــــــالة لتــــــنس 
ع الطاولة، وصـالة مغلقـة لسـالح الشـيش، ورفـ

، ، وإســــتاد الفروســــيةالمنــــازالتكفــــاءة صــــاالت 
ة وإستاد الهوكي، وإحالل وتجديد مـدرجات الصـال

).1(المغطاة رقم 

ـــم تطـــوير  ـــذكر أنـــه ت صـــاالت مغطـــاة 4جـــدير بال
ة كــأس صــاالت تدريبــة لبطولــ(باألنديــة الرياضــية 

ـــــد  ، 2020فـــــي ديســـــمبر ) 2021العـــــالم لكـــــرة الي
.مليون جنيه24.6بتكلفة إجمالية بلغت نحو 
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الستضــافة اســتادات6تطــوير عــدد كــذلك تــم 
مليــار جنيــه، 1.2، بتكلفــة كــأس األمــم اإلفريقيــة

مـــن خـــالل تجهيـــز مالعـــب التـــدريب المخصصـــة 
تشـمل للفرق اإلفريقية المشاركة في البطولة و

مالعـــــــــب بإســـــــــتاد القـــــــــاهرة، واإلســـــــــماعيلية، 
ــــــدفاع الجــــــوي،  والســــــويس، واإلســــــكندرية، وال

يــر واإلنتــاج الحربــي، وشــملت أعمــال التطــوير تغي
ون كراســي البــدالء ورفــع كفــاءة اإلضــاءة كــي تكــ

رف خلــع مناســبة للتصــوير التليفزيــوني وتغييــر غــ
.المالبس، ورفع كفاءة أرضية المالعب

فــي حــين راعــت أعمــال تجديــد إســتاد الســويس، 
لتنتهـــي فـــي يونيـــو 2019والتـــي بـــدأت فـــي فبرايـــر 

، تنفيـــذ مســـارات تضـــمن ســـهولة التحـــرك2019
ة مــن البوابــات إلــى المــدرجات، فضــلًا عــن ســهول

يس، التنقل بين غرف وقاعات مبنـى اإلسـتاد الـرئ
حيطـة كما راعت أيضًا البنية التحتيـة والطـرق الم

ف باإلستاد، والتي جرى رصـفها بالكامـل، مـع رصـ
اضــية الطريــق الــذي يــربط بــين بوابــة المدينــة الري

ومــدخل االســتاد، وحمامــات الســباحة، وصــاالت 
واأللعــاب الرياضــية، كمــا جــرت أعمــال المنــازالت

امــل إحــالل وتجديــد لشــبكة الصــرف الصــحي بالك
.داخل االستاد، مع تجديد شبكة مياه الحريق

وبعــــــد التوســــــعات المُنفــــــذة فــــــي المــــــدرجات 
ع والمقصــــورة الرئيســــة، أصــــبح اإلســــتاد يتســــ

ألــف متفــرج، كمــا تــم إجــراء توســعات 20.5لعــدد 
صــحفي 100فــي المركــز اإلعالمــي ليتســع لعــدد 

.وإعالمي، فضلًا عن توفير استراحات لهم

والمنطقــــة إســــتاد اإلســــكندرية هــــذا، وشــــهد 
ة مـن المحيطة به أعمال تطوير مكثفة في الفتـر

، تضـــمنت تطـــوير بعـــض 2019مـــارس إلـــى مـــايو 
.األنظمة داخل االستاد بالكامل
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تادباالســويُجـرى تطـوير بوابــات الـدخول والخـروج 
بوابــــــات 10بوابـــــة، خُصـــــص منهـــــا 13وعـــــددها 

قــين، للجمــاهير، وبوابــة لإلعالميــين، وبوابــة المعل
يـد وبوابة قاعة كبار الـزوار، وسـيدعم النظـام الجد

ــــــــة للجمــــــــاهيراســــــــتخدام  ، البطاقــــــــات الذكي
، لتســـهيل عمليـــة الـــدخول لمشـــاهدة المباريـــات
م وبحســــب إدارة اإلســــتاد ســــيتم تحــــديث بنظــــا

.ةأشبه بالمترو الستعمال البطاقات الذكي

استاد جدير بالذكر أن إستاد اإلسكندرية يُعدُّ أول
تـم أوليمبي في إفريقيا والشرق األوسـط، والـذي

، كمـــا يُعـــدُّ الوحيـــد فـــي مصـــر 1929افتتاحـــه عـــام 
ـــى ـــر إســـالمي يرجـــع إل ـــه أث ـــين جنبات الـــذي يضـــم ب
القرون الوسطى وهو جزء مـن سـور اإلسـكندرية

.القديم

ـــالي تطـــور عـــدد  االســـتاداتويوضـــح الشـــكل الت
).2020–2014(الرياضية بمصر خالل الفترة 

24

30

2014 2020

)استاد(

الرياضية خاللاالستاداتتطور عدد 
2020و2014عامي 

.وزارة الشباب والرياضة: المصدر
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ــــــا لمــــــا تقــــــدم، قامــــــت الدولــــــة بتنفيــــــذ  وإجمالً
، جــاء )2021–2018(مشـروعات عـدة خـالل الفتـرة 

:في مقدمتها

االنتهــــــاء مــــــن المشــــــروع القــــــومي لتطــــــوير 
ية المالعــب بمراكــز الشــباب واألنديــة الرياضــ

حو ، بتكلـــــفة إجــــــمالية بلغـت نــــ2021في يونيـــــو 
ـــم تطـــوير عـــدد 2.6 آالف 3.8مليـــار جنيـــه؛ حيـــث ت

.إكليريكملعب خماسي بنجيل صناعي أو 

كمــا تــم إنشــاء مجمــع حمَّامــات الســباحة بنــادي
مليـــون جنيـــه، 18.3، بتكلفـــة 2021الشـــمس عـــام 

ـــــــى  يضـــــــم منطقـــــــة ألعـــــــاب األطفـــــــال، والمبن
ت، االجتماعي، وغرفة تغيير مالبس رجـال وسـيدا

.وقاعة المؤتمرات، وممشى األعضاء

عـام كذلك تم تطوير المركـز األوليمبـي بالمعـادي
.  مليون جنيه360، بتكلفة 2016

ــــدين  ــــادي عاب ــــم تطــــوير ن فــــي ســــياق متصــــل، ت
ــــى(الرياضــــي  ــــة األول ، بتكلفــــة 2021عــــام ) المرحل

.ماليين جنيه9.6إجمالية 

مالعــب لكــرة القــدم 5باإلضــافة إلــى إنشــاء عــدد 
فقًـا في مركـز شـباب الجزيـرة باألبعـاد القانونيـة و

ين لالشتراطات والضـوابط الدوليـة، مـنهم ملعبـ
ألـف متـر مربـع، وثالثـة 13نجيلة طبيعي بمساحة 

ألـــف متـــر 15.9مالعـــب نجيلـــة صـــناعي بمســـاحة 
. 2015مربع في أبريل 

القريـــة "اســـتكمال أعمـــال المجمـــع الرياضـــي 
بمحافظـــــة بـــــور ســــعيد مـــــن أجـــــل " األولمبيــــة

ذلـك المساهمة في تنمية المنشآت الرياضـية؛ و
ليشـــــمل المشـــــروع مجمـــــع مالعـــــب الهـــــوكي 

مليــــــون جنيــــــه 328بملحقاتــــــه، بتكلفــــــة بلغــــــت 
.للمرحلتين األولى والثانية
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ة واتبــع ذلــك إنشــاء نــادى اجتمــاعي رياضــي لرعايــ
األعضـــاء العـــاملين والرياضـــيين مـــن المعـــاقين

ــا تحـــت مُســـمى  نـــادي الحريـــة للمعـــاقين"حركيـ "
.آالف متر مربع3.8بمساحة 

ـــــا هـــــذا وقـــــد شـــــهدت  ـــــذمحافظـــــة المني تنفي
مشـــروعات رياضـــية وذلـــك حرصـــا مـــن جانـــب 9

ــة علــى االهتمــام بالشــباب، بإجمــالي تك لفــة الدول
ي، إسـتاد المنيـا الرياضـ: مليون جنيه، وهـم446.5

ر حيـث تـم االنتهــاء مـن المرحلـة األولــى مـن تطــوي
.مليون جنيه284.2اإلستاد بتكلفة 

إنشـــــاء نـــــادي متحـــــدي اإلعاقـــــة بالمنيـــــا كما تم 
أفدنـة بمنطقـة النـوادي 10الجديدة على مساحة 

.مليون جنيه34بتكلفة 

مالعــــب 5فـــي ســـياق متصـــل، تــــم إنشـــاء عـــدد 
ـــة الشـــرقية، العباســـي(بمراكـــز شـــباب  ة، العامري

ظـة بمحاف) ، شـم القبليـةمالطيـةزاوية الجدامي، 
.ماليين جنيه4المنيا بتكلفة إجمالية بلغت 

ويُعــدُّ مــن أهـــم المشــروعات الكبــرى بمحافظـــة
ية افتتــــــاح مركــــــز التنميــــــة الرياضــــــالقليوبيـــــة 

الــذي بعــد تطــويره والخيمــة بشــبراوالشــبابية 
ـــى مســـاحة  ـــام عل ـــع، بتكلفـــة 26يُق ـــف متـــر مرب أل

.  مليون جنيه200تقديرية بلغت نحو 

عــدد مــن محافظــة اإلســماعيلية كمــا شــهدت 
اإلنشـــاءات الرياضـــية جـــاء فـــي مقـــدمتها إنشـــاء

ــــادي الفيــــروز ــــة اإلســــماعيلية الجديــــدة" ن ، بمدين
والـــــذي يطـــــل مباشـــــرةً علـــــى قنـــــاة الســـــويس 
الجديـــــــدة، ويقـــــــع علـــــــى مســـــــاحة تبلـــــــغ نحـــــــو 

فـــدان بحيـــرة صـــناعية، كمـــا 25فـــدانًا؛ مـــنهم 90
ـــــرب مــــن  ـــــاحات الخضــــراء مــــا يقــــ بلغــــت المســ

.فدانًا45



رعاية الشباب والرياضة|التنمية المجتمعية | 57

من إجمـالي مسـاحة % 50اتصالًا، يمثِّل ذلك نحو 
ــادي كمــا يحتــوي النــادي علــى منــاطق انتظــار. الن

فــدانًا؛ لتســتوعب 13ســيارات علــى مســاحة تبلــغ 
ســـيارة، وقـــد تـــم تنفيـــذ المشـــروع فـــي 800نحـــو 

.2016أغسطس 

أغســـــــطس 6هـــــــذا إلـــــــى جانـــــــب نـــــــادي واحـــــــة 
ي؛ باإلســماعيلية الجديـــدة حيـــث تــم إنشـــاء النـــاد

ليضـــــاهي أرقــــــى مســـــتويات األنديــــــة الرياضــــــية 
ألـف متـر 20واالجتماعية في مصـر، علـى مسـاحة 

.2019مربع، وقد تم تنفيذ المشروع في مايو 

عي كــذلك تــم إنشــاء النــادي اإلســماعيلي االجتمــا
؛ حيــث تــم تنفيــذ المقــر االجتمــاعي2019فــي مــايو 

بحـي " دالشيخ زاي"الجديد باإلسماعيلية بمنطقة 
ثالـــث علـــى مســـاحة إجمـــــــالية تصـــل إلـــى نحــــــو

.مليون جنيه750فدانًا، بتكلفة تصل إلى نحو 30

نـة تـم تطـوير المديوفي محافظـة البحـر األحمـر 
ة الشـــبابية بالغردقـــة، والتـــي تقـــام علـــى مســـاح

. رةفدانًا وتطل علـى ميـاه البحـر األحمـر مباشـ20
ـــة بعـــد التطـــوير صـــالة ألعـــاب وتضـــمنت المدين

رح رياضية، ومالعب، وقاعة للحاسب اآللي، ومس
متفرجًــا، باإلضــافة إلــى األلعــاب280يســع عــدد 

دينـة الترفيهية، والمالهي، والحدائق، وتحتـوي الم
قاعــات 3قاعــة كبــار زوار، مســرح ومكتبــة، و(علــى 

فـردًا، وقاعـة 25وورش عمل صغيرة تسع لنحـو 
.فرد100ورشة عمل كبيرة تسع لـنحو 

، وافق مجلس النواب علـى قـرار 2020وفي فبراير 
الخـاص 2020لسـنة 149رئيس الجمهوريـة رقـم 

التــي باتفاقيــة مقــر االتحــاد األفريقــي لكــرة القــدم
تهــــــدف إلــــــى مواصــــــلة دعــــــم أنشــــــطة الكــــــاف 
ـــــرويج  ـــــه لتطـــــوير وت وجهـــــوده؛ لتســـــهيل مهمت

.ريقيةوتحسين شعبية كرة القدم في القارة اإلف

المدينة الشبابية بالغردقة
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ة االنتهـــاء مـــن المرحلـــباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، تـــم 
الثامنــــــة مــــــن تطــــــوير المالعــــــب الخماســــــية 

بمراكــــــز الشــــــباب علــــــى مســــــتوى والقانونيــــــة 
؛ حيث تـم تطـوير عـدد 2020الجمهورية، في يونيو 

ــا خماســيا و99 ــا 21ملعبً ــا قانوني ــملعبً ع بجمي
.ماليين جنيه103المحافظات بإجمالي تكلفة 

ــــــا، تــــــم تنفيــــــذ العديــــــد مــــــن المشــــــروعات  أيضً
ضـــــية االســـــتثمارية بالمنشـــــآت الشـــــبابية والريا

مليـــارات جنيـــه، ومـــن 9.5بإجمـــالي تكلفـــة بلغـــت 
:أهم تلك المشروعات

راكـز تطوير المالعب الخماسية والقانونيـة بم
اقـع الشباب واألندية الرياضـية، وقـد جـاءت بو

.آالف ملعبًا وناديًا3.8

 من حمامـات السـباحة 96تطوير وإنشاء عدد
.بمراكز الشباب واألندية الرياضية

 مـــن مراكـــز التعلـــيم 30تطـــوير وإنشـــاء  عـــدد
ــــديات الشــــباب والمعســــكرات  المــــدني ومنت

.الكشفية

 مــــــن االســــــتادات 14تطــــــوير وإنشــــــاء عــــــدد
.الرياضية

  من األندية الرياضية14استكمال وتطوير.

 ــر251إنشــاء ــالقرى األكث مــن مراكــز الشــباب ب
.احتياجًا

إنشـــاء مقـــرات لمـــديريات الشـــباب والرياضـــة
بالمحافظــات المختلفــة، جـــاءت بواقــع ثـــالث

.مديريات

 إنشـــاء واســـتكمال أربعـــة مـــن أنديـــة متحـــدي
.اإلعاقة
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ي اتصــــالًا، تــــم إنشــــاء حمــــام الســــباحة األوليمبــــ
ع بمركـــز التنميـــة الحضـــارية بمصـــر الجديـــدة فـــر

مليـــون 140الشـــيراتون، بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 
.جنيه

وجــاءت عمليــة التطــوير فــي إطــار حــرص الدولــة 
علــــى الوصــــول إلــــى جميــــع مراكــــز الشــــباب فــــي 

زم مختلـف المحافظـات؛ لتطويرهـا وتقـديم مـا يلــ
لها من دعم لتقوم بدورها في استيعاب طاقات

عيــة، الشــباب، وتقــديم مختلــف األنشــطة االجتما
.والثقافية، والفنية، والرياضية

شـاء وفي خِضَم الحديث عن مراكز الشباب، تم إن
راكز وتطوير مراكز الشباب بهدف االرتقاء بأداء م

الشـــباب وتحويلهـــا إلـــى مراكـــز خدمـــة مجتمعيـــة 
ة يســتفيد مــن خــدماتها أبنــاء المنــاطق المحيطــ

بهــا، عــالوة علــى مــا تقدمــه مــن أنشــطة وبــرامج 
. متنوعة ألعضائها

:يوتتمثل أعمال التطوير بالتفصيل كاآلت

 مركــزًا للشــباب بمحافظــة 28تطــوير وإنشــاء
.مليون جنيه144.4القاهرة بتكلفة 

 مركــزًا للشــباب بمحافظــة 19تطــوير وإنشــاء
.مليون جنيه80.6الجيزة بتكلفة 

 ة مراكــز للشــباب بمحافظــة الشــرقي3تطــوير
.مليون جنيه55بتكلفة 

 تطـــــوير مركـــــز الشـــــباب بمحافظـــــة أســـــيوط
.مليون جنيه58.7بتكلفة 

 مركـــزًا للشـــباب بمحافظـــة الفيـــوم16تطـــوير
.ماليين جنيه8.8بتكلفة 

 مراكـــز للشـــباب بمحافظـــة البحيـــرة3تطـــوير
.  ماليين جنيه8.4بتكلفة 
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 مراكـــز للشـــباب بمحافظـــة الغربيـــة 3تطـــوير
.مليون جنيه18.6بتكلفة 

تطـــوير مركـــزين للشـــباب بمحافظـــة شـــمال
.مليون جنيه19.6سيناء بتكلفة 

 مراكـــز للشـــباب بمحافظـــة أســـوان 3تطـــوير
.ماليين جنيه9.1بتكلفة 

ـــا بتكلفـــ ة تطـــوير مركـــز شـــباب بمحافظـــة قن
.مليون جنيه1.8

 يــة مراكــز للشــباب بمحافظــة القليوب8تطــوير
.ماليين جنيه8.7بتكلفة 

 د مراكــز للشـباب بمحافظــة بورســعي3تطـوير
.مليون جنيه15.2بتكلفة 

 تطــــــــــوير مركــــــــــزين للشــــــــــباب بمحافظــــــــــة
.مليون جنيه12.5اإلسماعيلية بتكلفة 

 مراكــــــــــز للشــــــــــباب بمحافظــــــــــة 6تطــــــــــوير
.مليون جنيه35.3اإلسكندرية بتكلفة 

يــدة ختامًــا، أن فكــرة إنشــاء سلســلة األنديــة الجد
هـــدفها خدمـــة األقـــاليم وعشـــرات الماليـــين مـــن 

لهـم المصريين الذين يحتاجون األندية كمتنفس
م وألســرهم، ويــأتي ذلــك ضــمن توجــه الدولــة بــدع

ة فـي وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشـي
مختلـــف المحافظـــات وتشـــجيع االســـتثمار فـــي

.مجال الرياضة

4.4
ة إجمالي عدد مراكز الشباب بجمهوري

.2020مصر العربية حتى عام 

آالف
مــــركــز
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البطـــــــــــوالت اإلقليميـــــــــــة 
والدولية 

"

ــــــذا متــــــنفس بــــــديل للشــــــباب... الرياضــــــة ؛ ل
حسـين تستثمر الدول المناسبات الرياضية فـي ت

ــــــراز تميزهــــــا مــــــن خــــــالل  الهويــــــة، وتســــــعى إلب
.استضافة البطوالت الرياضية الكبرى

ت لــم تكــن مصــر بمنــأى عــن ذلــك، فقــد استضــاف
27ـ في دورتهـا الـبطولة كأس العالم لكرة اليد 

، بمشـاركة 2021ينـاير 31حتـى 13خالل الفترة مـن 
الميــة دولــة، لتكــون بمثابــة احتفاليــة رياضــية ع32

ــــى  ــــى أرض مصــــر، وأضــــخم حــــدث رياضــــي عل عل
ي مســـتوى العـــالم يـــتم تنظيمـــه منـــذ بـــدء تفشـــ

".19-كوفيد"جائحة 

دول أبــــدت رغبتهــــا فــــي 7وكانــــت مصــــر ضــــمن 
، وهم فرنسا، والمجر، 2021تنظيم البطولة لعام 

ال أن والسويد، وسويسـرا، وسـلوفاكيا، وبولنـدا، إ
اختيــار مصــر جــاء فــي نــوفمبر مــن العــام نفســه

نــة بمدي" االتحــاد الــدولي لكــرة اليــد"خــالل اجتمــاع 
الروســــية بعــــد منافســــة قويــــة مــــع " سوتشــــي"

.المجر
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يهـــا وتُعـــدُّ تلـــك هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي تـــنظم ف
16لــ مصر بطولة العالم لكرة اليد بعـد النسـخة ا

.منتخبًا24بمشاركة 1999والتي أقيمت عام 

" داإلتحـاد الــدولي لكــرة اليــ"وتجـدر اإلشــارة إلــى أن 
ث قــرر إســناد بطــوالت العــالم إلــى دولتــين أو ثــال

، التــــــي2020مثلمــــــا حــــــدث فــــــي نســــــخة عــــــام 
أقيمـــــت بألمانيـــــا والـــــدنمارك، وحصـــــلت مصـــــر 

بــات خاللهــا علــى المركــز الثــامن بــين أفضــل منتخ
.في العالم

ـــف الحـــال 2021أمـــا عـــن نســـخة عـــام  ، فقـــد اختل
ــل تحــد ــذي مثَّ يا لتنظمهــا مصــر منفــردة، األمــر ال

إضـــــافيا أمـــــام المنظومـــــة الرياضـــــية المصـــــرية
ــه ــذي نجحــت مصــر فــي التغلــب علي ــة وال والدولي

.بجدارة

طولة ومنذ أن علمت مصر باستضافة وتنظيم ب
ة العـالم لكـرة اليـد، وجــه السـيد رئـيس الجمهوريــ

باتخـــاذ جميـــع اإلجـــراءات وتـــوفير الـــدعم الكامـــل 
وجميـــــع المتطلبـــــات الالزمـــــة لتحقيـــــق النجـــــاح 

ك علـى للبطولة األكبر على مستوى كرة اليد، وذلـ
تية المســـتويات التنظيميـــة، واإلداريـــة، واللوجســـ

تمتـع كافة، مع االسـتفادة مـن اإلمكانيـات التـي ت
بهـــا مصـــر مــــن بنيـــة تحتيــــة، ومنشـــآت رياضــــية

.وفندقية وسياحية، ومطارات دولية

ــــا بمــــا ســــبق، بعثــــت مصــــر رســــالة إلــــى وارتباطً
ن مختلف دول العالم بأن الرياضة تظل واحدة مـ

أهــم اآلليــات والقــوى الناعمــة القــادرة علــى نشــر 
الســـــالم والمحبـــــة بـــــين الشـــــعوب، مؤكـــــدة أن 

لتـي أهمية نسخة بطولة كأس العـالم للشـباب ا
لــى استضــافتها مصــر تــأتي مــن كونهــا المــرة األو

فـــــــي تـــــــاريخ البطولـــــــة التـــــــي يشـــــــارك ضـــــــمن 
ــا مــن مختلــف دول العــالم، 32منافســاتها  منتخبً

فضــــــلًا عــــــن ظــــــروف ومالبســــــات استضــــــافة 
ـــة  ـــة فـــي ظـــل التحـــديات والجهـــود الدولي البطول

".19-كوفيد"لمواجهة انتشار جائحة 
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وألن مصــــر باتــــت منصــــة الستضــــافة مختلــــف
لمهمة البطوالت الرياضية؛ تنفيذًا ألحد المحاور ا

ضــي، مـن اســتراتيجية الدولــة علـى المســتوى الريا
ـــد مـــن ـــة وتبعهـــا العدي فقـــد ســـبق تلـــك البطول

.البطوالت اإلقليمية والدولية

فعلــــى المســــتوى اإلقليمــــي، وفــــي إطــــار توجــــه 
الدولـــة المصـــرية نحـــو احتضـــان جميـــع فعاليـــات
القـــارة اإلفريقيـــة بهـــدف تـــدعيم أواصـــر التعـــاون

والعالقــات مــع دول القــارة، فقــد نظمــت العديــد 
يـــة، مــن البطــوالت والفعاليـــات اإلفريقيــة والعرب

ـــــغ عـــــددها  ـــــي بل ـــــرة261والت ـــــة خـــــالل الفت بطول
:ومن أبرزها) 2021يونيو -2015(

استضــــافة مصــــر بطولــــة إفريقيــــا للــــدراجات
بمحــــــــمية وادي دجلــــة، خـــــــــالل يــــــــوميالجبليــــة 

دولـــــــــــة 16، بمشــــــــــــــاركة 2018أبــــــــــــــريل 22و21

ـــــــــا وعشـــــــــرات 62إفريـقيـــــــــــــة و متســـــــــابقًا دولي
.المتسابقين المحليين

ــــي ــــى مــــن نوعهــــا الت ــــة األول ــــك البطول وتُعــــدُّ تل
ن استضــــافتها مصــــر بمشــــاركة متســــابقين مــــ
يــا، مختلــف الفئــات مــن دول؛ جنــوب إفريقيــا، وكين

و، وبتســــوانا، وتــــونس، وكــــوت ديفــــوار، وليســــوت
ـــــا، والمغـــــرب، وموريشـــــيوس، والنيجـــــر،  وناميبي

.وزيمبابوي، وبوركينا فاسو، والجزائر

وقـــــد وقـــــع االختيـــــار علـــــى محميـــــة وادي دجلـــــة 
الستضــــافة هــــذا الحــــدث المهــــم؛ نظــــرًا لوجــــود 
طبيعــــــة طبوغرافيــــــة مالئمــــــة لتلــــــك الرياضــــــة 

ـــاطق الجبل ـــة فـــي المرتفعـــات والمن يـــة والمتمثل
الــوعرة، كمــا تعــدُّ المحميــة مقصــدًا لمجموعــات
مــن محبــي تلــك الرياضــة؛ حيــث يمارســون ركــوب

.الدراجات الجبلية على مدار العام
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للرجـال، 19بطولـة إفريقيـا الــ كما نظمت مصر 
بمجمـــــع الصــــاالت بإســـــتاد للســــيدات 18والـــــ 

، بمشـــــاركة2019القـــــاهرة، خـــــالل الفتـــــرة عـــــام 
ــا والعبــة يمثلــون 177 ــا، فــ15العبً ــا إفريقي ي منتخبً

.أكبر حدث رياضي إفريقي في رفع األثقال

هــذا، وقــد اســتطاعت مصــر تحقيــق إنجــاز كــروي 
في ، بتنظيمها أكبر بطولتين2019كبير خالل عام 

اســي القــارة اإلفريقيــة للمنتخبــات خــالل وقــت قي
أشــهر وبشــكل أبهــر العــالم؛ بســبب 4لــم يتعــد 

ـــة فـــي التنظـــيم، والحضـــور الجمـــاهير ي االحترافي
ــر فــي مباريــات البطــولتين، وكانــت الب طولــة الكبي

رة بطولـة كـأس األمـم اإلفريقيـة لكـاألولى هـي 
حيث وقع االختيار علـى مصـر ؛2019القدم للكبار 

ــة الكــاميرون، وقــد بعــد ســحب التنظــيم مــن دول
يــات جــرى االســتعداد للبطولــة واســتقبال المبار

. أشهر6في وقت قيـــاسي لم يتعدَ 

عــدُّ تُأن بطولــة أمــم إفريقيــا تجــدر اإلشــارة إلــى 
هـو ثالث أكبر حدث رياضي على مستوى العالم، و

ـــــادة مصـــــر علـــــى مســـــتوى القـــــارة  مـــــا يؤكـــــد ري
ة اإلفريقيـــة، فقـــد اســـتطاعت خـــالل أشـــهر قليلـــ

بطولــة تنظــيم البطولــة، ونــال التنظــيم المُبهــر لل
.إشادة الجميع

ـــت مصـــر االســـتفادة مـــن تنظـــيم البطولـــة حاول
حــديث باســتثمار عمليــة التحضــير لهــا لتطــوير وت

آت البنيــــــة التحتيــــــة الرياضــــــية الخاصــــــة بمنشــــــ
وإســـــــــتادات كـــــــــرة القـــــــــدم ورفـــــــــع كفاءتهـــــــــا 

سـن بالمحافظات التي ستقام بهـا، فضـلًا عـن ح
ــــــة  ــــــد البطول ــــــب االقتصــــــادية وعوائ إدارة الجوان

لتـــزام الســـياحية والتســـويقية، باإلضـــافة إلـــى اال
ـــة والزمنيـــة المحـــددة لالن ـــالبرامج التنفيذي تهـــاء ب

ى مـــن جميــــع التفاصــــيل التنظيميـــة وفقًــــا ألعلــــ
.المعايير الدولية
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ل هذا، وقد أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القـدم خـال
فـي دولـة روانـدا 2021اجتماعه المنعقد في مـايو 

م بطولــة أمــم إفريقيــا للشــباب لعــاعــن إقامــة 
.في مصر2023

تـــــــأتي أهميـــــــة استضـــــــافة مصـــــــر للبطـــــــولتين 
عـالم السابقتين على أرضها، من انعكاس ثقة ال

فـــــي قـــــدرة الدولـــــة علـــــى استضـــــافة وتنظـــــيم 
ي الفعاليــات الكبــرى، خاصــة أن المــرة األخيــرة التــ

لكبـار استضافت فيها مصر بطولة أمم إفريقيـا ل
، كمــا يــأتي ذلــك تزامنًــا مــع 2006كانــت فــي عــام 

.2019تولي مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي لعام 

اتصـــــالًا، استضـــــافت مصـــــر بمجمـــــع الصـــــاالت 
ديــــة القــــاهرة البطولــــة اإلفريقيــــة لألنبإســــتاد 

ــلكــرة الســلة للســيدات  رة ألول مــرة خــالل الفت
ــى 6مــن  ويؤكــد استضــافة . 2019ديســمبر 15حت

اضــية الــبالد لتلــك البطولــة علــى مكانــة مصــر الري
كل بشــكل عــام ودعمهــا للرياضــة النســائية بشــ

فرق تم تقسـيمها 8وشارك في البطولة . خاص
أســند أيضًــا 2019علــى مجمــوعتين، وخــالل عــام 

تنظـــــيم إلـــــى مصـــــر "االتحــــاد العربـــــي للجولـــــف"
ـــة 2020واستضـــافة نســـخة عـــام  مـــن البطول

.، والتي تقام سنوياالعربية للجولف

رب كما نظمت الدولة المصرية بطولة كأس الع
ل لكرة قدم الصاالت في نسـختها الخامسـة خـال

، مؤكدة بـذلك أن 2021مايو 30إلى 20الفترة من 
مجموعـــــة الصـــــاالت المُغطـــــاة التـــــي أنشـــــأتها 

اليـد ومكنتها من استضافة بطولـة العـالم لكـرة
ر مُصممة، وفقًا ألحدث المعايي2021مطلع عام 

والمقاييس العالمية وهـو مـا يجعلهـا دائمًـا فـي
ية أتـــم الجاهزيـــة الستضـــافة البطـــوالت الرياضـــ

.المختلفة
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ـــــــة الرســـــــمية هـــــــذا، وقـــــــد انطلقـــــــت  البطول
ر بمصــــاإلفريقيــــة األولــــى للمالحــــة الرياضــــية 

2021نــوفمبر 5أكتــوبر حتــى 31خــالل الفتــرة مــن 
العبًــا 60بمدينــة شــرم الشــيخ، وشــارك بهــا نحــو 

دولـــة، وعلـــى التـــوازي مـــع تنظـــيم 12والعبـــة مـــن 
ة بطولـــة مصـــر الدوليـــتلـــك البطولـــة انطلقـــت 

، المفتوحـــــــــة الرابعـــــــــة للمالحـــــــــة الرياضـــــــــية
دولـــة 18مشـــاركًا ومشاركـــــة مـــن 130بمشــاركة 

.من مختلف دول العالم

استضـــــافة المعســـــكر التـــــدريبي كمـــــا جـــــري 
داد والذي يُعدُّ أول معسـكر إلعـ،اإلفريقي األول

الكــوادر فـــي مجـــاالت رياضــة المالحـــة، بمشـــاركة
نخبـــة مـــن المحاضـــرين الـــدوليين فـــي مقـــدمتهم

رئــــــــــيس اتحــــــــــاد البحــــــــــر " ميــــــــــوليفيتشزوران "
اد المتوســـط للمالحـــة الرياضـــية ومنـــدوب االتحـــ

التحـاد الدولي، ورئيس لجنة التطور والتنمية في ا
الــــدولي، ويــــأتي ذلــــك كلــــه تحــــت مظلــــة االتحــــاد 

ر، اإلفريقـــي للمالحـــة الرياضـــية الـــذي ترأســـه مصـــ

رية، وتماشيًا مع خطة واستراتيجية الدولة المص
ف وسعيها نحو إعداد الكوادر الوطنيـة فـي مختلـ

المجــــــاالت، وتأكيــــــدًا علــــــى جهــــــود الدولــــــة فــــــي
جعـــــل الرياضـــــة أســـــلوب حيـــــاة لجميـــــع فئـــــات 

.الشعب

ــــدولي، نجحــــت مصــــر فــــي  ــــى الصــــعيد ال أمــــا عل
ــــــد مــــــن  الحصــــــول علــــــى أحقيــــــة تنظــــــيم العدي

، 2019البطــــــوالت المهمــــــة، ففــــــي خــــــالل عــــــام 
، 2020، وفــي عــام بطولــة دوليــة60استضــافت 

مـن " 19-كوفيـد"ورغم ما ترتب على تفشي جائحـة 
ـــــد مـــــن البطـــــوالت جـــــراء  ـــــل وإلغـــــاء العدي تأجي

إجـــــــــراءات التباعـــــــــد االجتمـــــــــاعي، إال أن مصـــــــــر  
بطولة دوليـة، كمـا شـهد عـام 11استضافت نحو 

انتعــــــاش فــــــي عــــــدد البطــــــوالت، فخــــــالل 2021
نظـــــمت مصر 2021النصف األول فقط من عام 

بطولــة، ويرجــع الهــدف مــن وراء تنظــيم تلــك 33
األحــــــداث الرياضـــــــية العالميــــــة، إلـــــــى تشـــــــجيع 

.السياحة وزيادة االستثمارات
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:وتتمثل أبرز تلك البطوالت في اآلتي

 مــــــن بطولــــــة 16استضـــــافة النســــــخة الــــــ
العــــــالم للســــــباحة بالزعــــــانف للناشــــــئين

خــــالل ) مســــافات قصــــيرة، وميــــاه مفتوحــــة(
، 2019أغسـطس 4يوليو وحتى 28الفترة من 

بمدينـــة شـــرم الشـــيخ، وكانـــت هـــذه أول مـــرة 
ــــ ــــة فــــي القــــارة اإلفريقي ــــام فيهــــا البطول ة تُق

الغة؛ وبدولة عربية، وتحظى البطولة بأهمية ب
.دولة28حيث تشارك في منافساتها 

 من بطولـة العـالم 16النسخة الـ استضافة
خـالل عامًـا 18لناشئات الكرة الطائرة تحت 

، وأقيمــت 2019ســبتمبر 14إلــى 5الفتــرة مــن 
ة البطولـــة علــــى صــــالتين، األولــــى هــــي الصــــال

المغطاة بإستاد القـاهرة، واألخـرى هـي صـالة
ر اإلســـماعيلية، وشـــارك بجانـــب منتخـــب مصـــ

ي منتخبًــا مــن مختلــف قــارات العــالم، وتـــأت19
.منتخبات6األغلبية من أوروبا المشاركة بـ 

ة بطولـة كـأس العـالم للرمايـكما نظمت مصر
، 2021مــارس 5فبرايــر حتــى 22خــالل الفتــرة مــن 

علــــى ميـــــادين الرمايــــة بنـــــادي الصــــيد المصـــــري 
ر مـن بمدينة السـادس مـن أكتـوبر، بمشـاركة أكثـ

دولــة مــن مختلــف 32رام وراميــة يمثلــون 400
.دول العالم

، من دمية على شـكل أبـو الهـولاتخذت الدولة 
يـدها ، تمسـك بترتدي مالبس المصري القديم

ولـة، األطباق المروحية الخاصـة بمنافسـات البط
ـــة، شـــعارًا  ومـــن خلفهـــا تظهـــر األهرامـــات الثالث
للبطولـــــــة؛ لـــــــيعكس بـــــــذلك اآلثـــــــار المصـــــــرية 
العظيمــــة والتــــي تٌعــــدُّ زيارتهــــا حلــــم لعــــدد مــــن 

.المنتخبات والوفود من مختلف دول العالم
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ـــة منافســـات  لـــة بطواتصـــالًا، استضـــافت الدول
أبريـل فـيالعالم للسالح للناشئين والشـباب

، وذلــــــك علــــــى مالعــــــب مجمــــــع الصــــــاالت 2021
دولـــــة، 80المغطـــــاة بإســـــتاد القـــــاهرة بحضـــــور 

ــــــا والعبــــــة فــــــي مختلــــــف 1079وبمشــــــاركة  العبً
. العبًا والعبة من مصر42األسلحة من بينهم 

طولــة وألول مـرة فــي إفريقيــا استضـافت الــبالد ب
ل كأس العالم للجمباز الفني رجـال وسـيدات خـال

ــــرة مــــن  ــــى 3الفت ــــو 7حت ــــى مجمــــع 2021يوني عل
الصـــــاالت المغطـــــاة بإســـــتاد القـــــاهرة الـــــدولي، 

ـــون 300بمشــاركة أكثــر مــن  العـــب والعبـــة يمثلـــ
. دولة16

فــــي الســــياق ذاتــــه، استضــــافت مصــــر بطولــــة 
رة مـن العالم للخماسي الحديث للكبار خالل الفتـ

، علــى المالعــب والصــاالت 2021يونيــو 14حتــى 8
عــدُّ المخصصــة بهيئــة إســتاد القــاهرة الــدولي، وتُ

ــــة أكبــــر البطــــوالت العالميــــة والمؤهلــــة البطول

صـر مباشرة ألولمبياد طوكيو، وجاء استضافة م
لــة لتلــك البطولــة بعــد نجاحهــا فــي تنظــيم بطو

أس العالم لكرة اليد وبطولـة العـالم للسـالح وكـ
.العالم للجمباز

ـــــــرة مـــــــن  ـــــــى 1وخـــــــالل الفت 2021ســـــــبتمبر 5إل
استضـــــافت الدولـــــة ألول مـــــرة بطولـــــة العـــــالم 

يد للناشئين لـدراجات المضـمار، تحـت رعايـة السـ
رئــــــيس الجمهوريــــــة، وأُقيمــــــت البطولــــــة علــــــى 

.مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة

ت وتُعــدُّ تلــك البطولــة واحــدة مــن أهــم البطــوال
العالميــة للــدراجات، ومنــذ أن حصــلت مصــر علــى 

قـــد أحقيـــة استضـــافة وتنظـــيم تلـــك البطولـــة، ف
جــــري العمــــل بالتنســــيق مــــع مختلــــف الجهــــات 
ــوفير الــدعم ــع اإلجــراءات وت ــة التخــاذ جمي المعني

الكامـــــل وجميـــــع المتطلبـــــات الالزمـــــة لتحقيـــــق 
ميـــة، النجـــاح للبطولـــة علـــى المســـتويات التنظي

.واإلدارية، واللوجستية كافة

ــــــا مــــــا  إن مصــــــر دولــــــة كبيــــــرة ودائمً
ي كــل تستضـيف البطــوالت الكبــرى فــ

األلعـــــاب الرياضـــــية وتتحـــــدى جميـــــع 
ة الصــعاب الســتمرار الحيــاة الرياضــي

.وجميع األنشطة

"

"شورمانكالوس "

رئيس االتحاد الدولي 
للخماسي الحديث
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ــــــــــداليات  األلقــــــــــاب والمي
الرياضـــــــــــــية اإلقليميـــــــــــــة 

والدولية

"

ـــــر رســـــمت مالمحهـــــا  ـــــاريخ كبي ـــــة عريقـــــة بت أندي
تـي األسطورية بالعديد من األلقـاب واإلنجـازات ال

جعلتهــــا تحتــــل المراكــــز المتقدمــــة فــــي صــــفوة 
ــــة، فــــي هــــذا الســــياق اســــتطاع  األنديــــة العالمي

ى قمـة أبطال رياضيين مصريين تتويج بالدهم عل
" عيرامـي السـبي"فقد تٌـوج . البطوالت العالمية

ــــ  ـــيج رامـــي"الشـــهير ب العـــب كمـــال األجســـام " ب
فـي و،مسـتر أوليمبيـاكأول العب مصري بجائزة 

هـداف ليفربـول، " محمد صالح"، بات 2020يونيو 
وهــو أول العــب مصــري فــي التــاريخ يتــوج بلقــب

.الدوري اإلنجليزي الممتاز

ـــم الحـــديث عـــن كـــرة القـــدم اســـتطاع  وفـــي خِضَ
:  تالمنتخب المصري تحقيق العديد من النجاحا

 2018تأهــل المنتخــب الــوطني لكــأس العــالم
الــذي أقــيم فــي روســيا، بعــد غيــاب دام لمــدة 

ـــــك عقـــــب الفـــــوز علـــــى 28 ـــــا، وتحقـــــق ذل عامً
الكونغــو، ليكــون هــذا الصــعود هــو الثالــث فــي

.تاريخ مشاركات مصر في المونديال

س تأهــل المنتخــب الــوطني لنهــائي بطولــة كــأ
.2017األمم اإلفريقية في عام 

ألمـــم تــوّج المنتخــب األوليمبــي بطلًــا لكــأس ا
اإلفريقيـــة للمـــرة األولــــى فـــي تاريخـــه، وتأهــــل

.2021بموجبها إلى أولمبياد طوكيو 

د أمــا عــن المنتخــب الــوطني لكــرة اليــد، فقــد حصــ
ــــد للشــــباب  ــــالمنتخــــب لكــــرة الي ث المركــــز الثال

والميداليـــــــة البرونزيـــــــة فـــــــي كـــــــأس العـــــــالم 
والتـي أقيمـت فـي 22فـي نسـخته 2019للشباب 

ا تـــوّج اإلســـبانية، كمـــ" وبونتيفيـــدرافيغـــو "مدينـــة 
ــة 19المنتخــب لكــرة اليــد تحــت  ــا بلقــب بطول عامً

عــد العــالم للناشــئين للمــرة األولــى فــي تاريخــه ب
.فوزه على المنتخب األلماني

ي وإلــى جانــب ذلــك، شــاركت البعثــة المصــرية فــ
" ريــــو دي جــــانيرو"دورة األلعــــاب األولمبيــــة فــــي 

، وحقـــــــــق خاللهـــــــــا الالعبـــــــــون 2016بالبرازيـــــــــل 
.بمختلف األلعابميداليات أولمبية 3
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ي وفيما يخـص دورة ألعـاب البحـر المتوسـط، التـ
، فقــــد 2018أقيمــــت بالعاصــــمة اإلســــبانية عــــام 

، منهــا ميداليــة45حققــت المنتخبــات المصــرية
. برونزية16فضية، و11ذهبية، 18

هذا، وشـاركت مصـر فـي دورة األلعـاب اإلفريقيـة
ـــي أقيمـــت فـــي ـــة عشـــر، والت فـــي نســـختها الثاني

دولـــة إفريقيـــة 52بمشـــاركة 2019المغـــرب عـــام 
مـــدن مغربيـــة، وكانـــت تلـــك البطولـــة مـــن 4فـــي 

ـــة ـــدورة األلعـــاب األوليمبي ـــة ل البطـــوالت المؤهل
.2020طوكيو 

ورة المـذكشاركت البعثـة المصـرية فـي الـدورة 
، العبــين ومــدربين أفــراد405بوفــد مكــون مــن 

ـــين  ـــا والعبـــة مقســـمين 297مـــنهم وإداري العبً
.  العبة120العبًا و177إلى 

عـاب توجت مصر باللقب اإلفريقي فـي دورة األل
،ميداليــة متنوعــة273اإلفريقيــة، بعــد تحقيــق

ـــــــــالي  ـــــــــة، 102جـــــــــاءت كالت فضـــــــــية،98ذهبي

ادات برونزية، وتصدّر رفع األثقال قمـة االتحـ73
ميداليـــة، ويليهـــا الســـباحة 56بعـــد أن حقـــق

.ميدالية41بـ 

ــــد مــــن  ــــة حصــــد العدي كمــــا اســــتطاعت الدول
ميداليـــــة 2329الميـــــداليات الرياضـــــية، بواقـــــع 

خــرى تنوعــت بــين ميــداليات ذهبيــة، وفضــية، وأُ
، )2021حتــى يونيــو 2018(برونزيــة خــالل الفتــرة 

، الفــوز بنحــو ألــف ميداليــة ذهبيــة: ومــن أبرزهــا
ميداليــة فضــية، جنــي 688حصــاد مــا يقــرب مــن 

.من الميداليات البرونزية631نحو 

من اتصالًا، فقد استطاعت مصر حصد العديد
البطـــــوالت الدوليـــــة فـــــي مختلـــــف األنشـــــطة 

:واأللعاب الرياضية، أبرزها

 ــــة، فــــازت مصــــر ــــنس الطاول فــــي رياضــــة ت
ولــة التأهــل إلــى بط(بذهبيــة بطولــة إفريقيــا 

.2015في أغسطس ) العالم بالسويد
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  فـــي رياضـــة الريشـــة الطـــائرة، حصـــلت مصـــر
افة علــي فضــية بطولــة أوغنــدا الدوليــة، باإلضــ

ـــة زوجـــي الســـيدات  ـــى برونزي ـــى حصـــولها عل إل
ببطولـــــــــة الجـــــــــوس؛ فضـــــــــلًا عـــــــــن حصـــــــــد 

وس برونزية زوجي السـيدات ببطولـة موريشـي
.الدولية

 أمــا عــن رياضــة الســباحة، فقــد صــعدت مصــر
؛ لتحقق بهذا الصـعود 2016" ريو"إلى أولمبياد 

متـــــر حـــــرة ببطولـــــة تشـــــارلوت 1500فضـــــية 
.األمريكية

 وفيمــا يخــص كــرة اليــد، فقــد حصــل منتخــب
ـــا21تحـــت (الشـــباب  علـــى المركـــز الرابـــع ) عامً

ببطولـــة العـــالم بعـــد تقـــديم أداء رائـــع طـــوال 
ى البطولــة، كمــا حصــل منتخــب الناشــئات علــ

ى عــام لقــب بطولــة أفريقيــا بكينيــا للمــرة األولــ
. والتأهب لكأس العالم2015

ة كمـــا حصــــلت مصــــر علــــى ببرونــــزيتين بطولــــ
الجـــــــائزة الكبـــــــرى فـــــــي رياضـــــــة التايكونـــــــدو، 

ة باإلضـــافة إلـــى الحصـــول علـــى ذهبيـــة بطولـــ
ــة فــي وزن  ــوجرام للمــرة 74-هولنــدا الدولي كيل

صر األولى في تاريخ مصر، فضلًا عن حصول م
ميـــــداليات برونزيـــــة وميداليـــــة فضـــــية 7علـــــى 

.المفتوحةأسبانياببطولة 

ن كمــا حققــت بعثــة مصــر للكاراتيــه العديــد مــ
قيمـت والتـي أ" البريميـرليج"اإلنجازات ببطولـة 

؛ منهـا حصـول مصـر علـى 2020بالبرتغال عام 
ـــــية  ـــــدالية الفضـــــ كيلــــوجرام، وأخــــرى 61الميــــــ

.كيلوجرام55فضـــية 
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 كمـــــــا نجـــــــح منتخـــــــب الســـــــيدات للســـــــباحة
عـد ب" ريـو"اإليقاعية في الصـعود إلـى أولمبيـاد 

ب تحقيق أفضل مركـز إفريقـي وهـو أول منتخـ
.جماعي يصعد لألولمبياد

اب وفــي رياضــة الكاراتيــه، حقــق منتخــب الشــب
ميـــدالية ذهبيـة، 23ميدالية متنوعة ما بـين 41
ـــب 9و ـــى جان ـــداليات فضـــية، إل ـــداليات 9مي مي

يك عـام برونزية ببطولـة الجـائزة الكبـرى بالتشـ
، كمــــــــا حققــــــــت مصــــــــر المركــــــــز األول 2015

ــــــ ـــــة العربيـــــة ب ــــــنوعة 35بالبطول ميداليـــــة متـــ
ـــــــــــاءت بواقــــــــــــــع  ميداليــــــــــة ذهبيــــــــــة،23جــــ

ـــــــداليات فضـــــــية، ونحـــــــو 8و ـــــــداليات 4مي مي
.  برونزية

أما عن كرة السـلة، فقـد حصـل منتخـب مصـر
عامًـا علـى لقـب بطولـة 16للشباب تحت سن 

الم، إفريقيا بمالي والتأهـب لبطولـة كـأس العـ
عامًــا علــى 17كمــا حصــل المنتخــب تحــت ســن 

.ذهبية البطولة العربية

 علـــــى2015كـــــذلك حصـــــل ذوي الهمـــــم عـــــام
ــــــــــة متنوعــــــــــة بــــــــــدورة األلعــــــــــاب 55 ميدالي

واقــع العالميــة الصــيفية لألولمبيــاد الخــاص ب
ميداليـــة فضـــية، 23ميداليـــة ذهبيـــة، ونحـــو 15
.  برونزية17و

ر فـي وفيما يتعلق بالكرة الطائرة، نجحت مص
ــــا تحــــت  ــــة أمــــم إفريقي ــــا 19الفــــوز ببطول عامً

ى إلـــ" للكبـــار"بتـــونس، وتأهـــل منتخـــب الرجـــال 
ــــة ــــان بعــــد الفــــوز ببطول كــــأس العــــالم بالياب

ول إفريقيـــا للمـــرة السادســـة علـــى التـــوالي كـــأ
منتخــــب يحقــــق بطولــــة قاريــــة ســــت مــــرات 

.متتالية







مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطــــــــــــــــــــــــــــــــاع رعايـــــــــــــــــــــــــــــــة
الشـــــــــــــــــــــباب والرياضـــــــــــــــــــــة

ةالتنميـــــة المجتمعي
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