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تعترب قضية رعاية النشء والشباب قضية أساسية وهدًفا ال 
يقل أمهية بني أهداف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف ظل 
اآلمال املعقودة عىل إعادة بناء الشخصية املرصية من منطلق 
كوهنا أداة ووسيلة التنمية وغايتها، ومن هذا املنطلق وضعت 
الدولة منذ عام 1952 حتديًدا رعاية النشء والشباب ضمن 

أولويات أهدافها واهتامماهتا.
تعددت التنظيامت واهليئات التي أسند إليها مسئولية حتقيق 
هذا اهلدف مما حال دون حتقيق الرعاية املستهدفة عىل الوجه 
لسنة   1306 رقم  اجلمهوري  القرار  صدور  حتى  األكمل 
تتوىل مسئولية اإلرشاف  للشباب  وزارة  أول  1964 إلنشاء 
األجهزة  هبا  تقوم  التي  الشباب  وبرامج  مرشوعات  عىل 
العامة  السياسة  ووضع  نتائجها  ومتابعة  واملحلية  املركزية 

لعالقات شباب مرص مع اهليئات الشباب والدولية.
واستمرت الدولة الستكامل منظومة العمل يف جمال رعاية 
جمال  يف  للعمل  املنظمة  واللوائح  القوانني  بصدور  الشباب 
ارتبط  وما  سواء  حد  عىل  والرياضة  والشباب  النشء  رعاية 
أعىل  جملس  بني  ما  الشباب  وزارة  ملسميات  تغري  من  بذلك 
للرياضة  وآخر  للشباب  قومي  وجملس  والرياضة  للشباب 
للشباب  دولة  ووزارة  للرياضة  وأخرى  للشباب  ووزارة 
رغم  والرياضة  للشباب  وزارة  وأخريًا  للرياضة،  وأخرى 
رقمي  العربية  مرص  مجهورية  رئيس  بقراري  العمل  استمرار 
القومي  املجلس  تنظيم  بشأن   2005 لسنة  و426   ،425

للشباب وتشكيل املجلس القومي للرياضة.
املسميات  تلك  تغيري  رغم   - دائاًم  الشباب  مراكز  تظل 
الشبايب  العمل  بقضايا  املهتمني  من  الكثري  اهتامم  بؤرة  يف   -
والريايض عىل كافة املستويات لكوهنا ركيزة من ركائز العمل 

يف هذا املجال وأحد قواعده التي تنترش يف ريف وحرض مرص 
السن  حيث  من  خمتلفة  رشائح  من  عضوية  من  تضمه  وبام 
واجلنس واملستوى االجتامعي والتي البد من االستفادة منها 

لصالح خدمة الوطن وبام خيدم السياسة العامة للدولة.
ماهية مراكز الشباب 

تعرف مراكز الشباب وفًقا لقانون اهليئات اخلاصة بالشباب 
تربوية  شبابية  هيئات  بأهنا   1975 لسنة   77 رقم  والرياضة 
وتسهم  مستقلة،  اعتبارية  شخصية  وهلا  عام  نفع  ذات  أهلية 
ممارسة  يف  فراغهم  وقت  باستثامر  والشباب  النشء  تنمية  يف 
والوطنية  والرياضية  واالجتامعية  الثقافية  األنشطة  خمتلف 
يف  املسئولية  حتمل  تكفل  التي  املهارات  إلكساهبم  وتسعى 

إطار القانون والسياسة العامة للدولة.
من   82 املادة  مضمون  مع  ويتوافق  التعريف  هذا  يتامشى 
لرعاية  الدولة  كفالة  عىل  تنص  والتي   ،2014 مرص  دستور 
وتنمية  مواهبهم  اكتشاف  عىل  والعمل  والشباب  النشء 
واإلبداعية،  والبدنية  والنفسية  والعلمية  الثقافية  قدراهتم 
من  ومتكينهم  والتطوعي  اجلامعي  العمل  عىل  وتشجيعهم 

املشاركة يف احلياة العامة. 
خالل  السياسية  القيادة  باهتامم  الشباب  مراكز  حظيت 
العديد  يف  رئاسية  توجيهات  صدرت  حيث  املاضية،  العقود 
من املناسبات بأن يتم ختصيص مساحات من األرايض إلنشاء 
مراكز للشباب عليها، فضاًل عن تنفيذ وإعداد خطط لتطوير 

مراكز الشباب.
بلغ إمجايل عدد مراكز الشباب الدائمة 4242 مركز، منها 
ا  406 مركز شباب مدينة، و3836 مركز شباب قرية - وفقاً
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص

عام  خالل  والرياضة  الشباب  وزارة  به  قامت  حرص  آلخر 
الشبابية  اخلدمات  أفضل  تقديم  إىل  تسعى مجيعها   ،2017-
لنشء وشباب مرص، ومل يقترص عدد تلك املراكز عىل العدد 
املشار إليه سلًفا بل صدر مؤخًرا عدد من القرارات التي من 
من  أو  رئاسية  قرارات  كانت  سواء  املراكز  تلك  زيادة  شأهنا 
رئاسة جملس الوزراء أو من خالل السادة املحافظني، وجاري 
حالًيا دراسة إقامة مراكز شباب متكاملة عليها، وهو ما يؤكد 
اهتامم القيادة السياسية والتنفيذية بملف مراكز الشباب وذلك 
ضمن ملف االستهداف اجلغرايف خاًصة للقرى املحرومة من 

اخلدمات الشبابية والرياضية والقرى األكثر فقًرا.
نشأة وتطور مراكز الشباب

حيث  تطورات  بعدة  نشأهتا  منذ  الشباب  مراكز  مرت 
اختلفت مسمياهتا ما بني مراكز شباب القرى ومراكز شباب 
يمكن  التطورات  وهذه  املحافظات،  شباب  ومراكز  املدن 

إجيازها فيام ييل: 
1 -مراكز شباب القرى )األندية الريفية( 

الريفية  األندية  إلنشاء  أهلية  جهود   1919 عام  قامت   -
بني  الريفية  األلعاب  بعض  ونرش  الريف  مشاكل  ملواجهة 
شباب القرى ولكن هذه األندية مل حتقق أهدافها ألن الفالح 

املرصي مل يتقبل الفكرة ومل يمنحها ثقته. 
بالقرى  الرياضة  لنرش  مجاعات   1930 عام  قامت   -
عام  ويف   ،1937 عام  اجلامعات  هلذه  عليا  جلنة  وتكونت 
1938 قام بعض املصلحني املرصيني بإنشاء اجلمعية املرصية 
رائدة  بتجربة  بدورها  قامت  التي  االجتامعية  للدراسات 
ببعض  االجتامعية  املراكز  أنشئت  حيث  القرية  إصالح  يف 
القرى ومع كل مركز تكونت مجعية من األهايل أطلق عليها 
اسم )مجعية املركز االجتامعي(، وكان من أهم أهدافها إنشاء 

األندية الريفية.
- أنشئت عام 1939 وزارة الشئون االجتامعية التي تبنت 
أساس  الريفي  النادي  وكان  الريفية،  االجتامعية  املراكز  هذه 
عام  الريفي  اإلصالح  مجعيات  وقامت  املراكز،  هذه  نشاط 
1942 لتقدم للفالح اخلدمات الثقافية والزراعية والرياضية 
بإنشائها  قامت  التي  الريفية  األندية  خالل  من  واالجتامعية 
هلذا الغرض، وملا تكونت اجلمعيات التعاونية كونت اللجان 
األندية  من  العديد  أنشئت  التي   1948 عام  االجتامعية 
خمصص  حدود  يف  اخلدمات  بعض  للفالح  لتقدم  الريفية 
املعونة االجتامعية الذي يبلغ %25 من األرباح السنوية هلذه 
اجلمعيات، ثم أنشئت الوحدات املجمعة بالقرى لتتوىل تنفيذ 
برامج اخلدمات االجتامعية الريفية والعمل عىل نرش األنشطة 

الرياضية واالجتامعية بالقرى التي ختدمها.

القرى  شباب  ملراكز  العام  االحتاد   1953 عام  تأسس   -
الذي تتبعه احتادات إقليمية باملحافظات لنرش الرياضة ورسم 
السياسة العامة هلا يف الريف واستثامر أوقات الشباب وتنظيم 
عىل  لإلرشاف  القادة  وإعداد  إقامتها  وتشجيع  املهرجانات 

األندية الريفية. 
لسنة   239 رقم  الوزاري  القانون   1965 عام  صدر   -
1965 باعتامد الئحة النظام األسايس املوحدة ملراكز الشباب 
بالقرى، وبصدور القرار تعدل اسم النادي الريفي إىل مسمى 

مركز شباب القرية.
مراكز شباب  أن  إىل  - تشري اإلحصائيات يف عام 1974 
العام  االحتاد  يتوىل  مركًزا،   1664 عددها  بلغ  القرى 
مع  بالتعاون  القرى  شباب  ملراكز  اإلقليمية  واالحتادات 
املراكز  هذه  تزويد  باملحافظات  والرياضة  الشباب  مديريات 

بالربامج والدعم املايل وتنسيق العمل فيام بينها.
2 - مراكز شباب املدن )الساحات الشعبية(

- مل تكن لغالبية الشعب يف املدن كام كان يف الريف احلق يف 
الريايض  النادي  كان  حيث  الرياضية  األندية  بعضوية  التمتع 
املالكة  )العائلة  مثل  معينة   مؤهالت  ذات  طبقة  عىل  وقًفا 
واألمراء األتراك واألجانب وكبار األغنياء وأصحاب األمالك 
نادي  أن  لدرجة  الرياضيني(  األبطال  وكبار  املوظفني  وكبار 
الوزارات ألنه كان من  الفروسية رفض عضوية أحد رؤساء 
فكرة  االجتامعية  الشئون  وزارة  تبنت  لذلك  الفالحني،  أبناء 
إنشاء الساحات الشعبية باملدن لتتيح الفرصة للشباب من أبناء 
الشعب ملامرسة النشاط الريايض، وأنشئت أول ساحة شعبية 
 - اجلديدة  )مرص  ساحات  ثم   1942 عام  اجليزة  بمحافظة 

السيدة زينب – بني سويف – أسيوط – جزيرة بدران(.
الساحات  هذه  من  العديد  إشهار  ذلك  بعد  تواىل   -
باملدن  الشعبية  املناطق  وسط  خاًصة  اجلمهورية  بمحافظات 
نواحي  ملامرسة  والفتيات  الشباب  أمام  الفرصة  إلتاحة 

نشاطهم وهواياهتم املختلفة. 
الفرتة  يف  العامل  عىل  الساحات  هذه  عضوية  اقترصت   -
التاريخ  هذا  بعد  ولكن   ،1953 وعام   1942 عام  بني  ما 
أصبح باب عضوية هذه الساحات مفتوًحا للطلبة واملوظفني 
واالجتامعية  الرياضية  األنشطة  ازدهرت  وقد  والتجار، 
والفنون املوسيقية واملرسحية التي متارس يف تلك الساحات.

املقام  يف  رياضية  كلها  الشعبية  الساحة  برامج  كانت   -
األطفال  وانضم  النجاح  طريق  يف  املرشوع  وسار  األول، 
والصبيان إىل الساحات الشعبية، وفتحت مالعب الساحات 
الثالثة  من  فرتتني  تعمل  كانت  حيث  لياًل،  للشباب  الشعبية 
التاسعة  حتى  السابعة  ومن  للصبيان،  مساًء  السابعة  حتى 
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أنشطة ولعبات جديدة كاملصارعة  مساًء للشباب، وأدخلت 
املبتكرة  الشعبية  واألغاين  القدم  وكرة  األثقال  ورفع 
والتمثيليات البسيطة، وكان لكل ساحة جملس إدارة معني من 
الساحة  مساعدة  يمكنهم  الذين  واألعيان  واملوظفني  التجار 
النشاط من تربعهم فيام  أدبًيا، وكانت غالبية ميزانية  أو  مالًيا 
تكفي  تكاد  ال  وأدوات  مالبس  من  الوزارة  ترصفه  ما  عدا 
هذا النشاط املتزايد، وتم إشهار الساحات الشعبية إلعطائها 

الصفة االعتبارية حتت اسم أندية الساحات الشعبية.
- قامت ثورة يوليو 1952، والتي أولت اهتامًما للشباب، 
وافق جملس  يونيو 1954  ويف غضون ذلك وحتديًدا يف 23 
والرتبية  الشباب  لرعاية  األعىل  املجلس  إنشاء  عىل  الوزراء 

البدنية برئاسة وزير الشئون االجتامعية. 
الشعبية،  للساحات  العام  االحتاد   1955 عام  أنشئ   -
وأخذ دوره يف تنمية إنشاء الساحات وربط جمهوداهتا وتوحيد 

أهدافها.
عن   1956 لسنة   197 رقم  اجلمهوري  القرار  صدر   -
للشباب  األعىل  املجلس  بإنشاء  يقيض  والذي  األمة  جملس 
االعتبارية  الشخصية  هلا  مستقلة  كهيئة  الرياضية  والرتبية 
ويلحق بمجلس الوزراء وينشأ له مقرات يف األقاليم، وهبذا 
القانون استقلت رعاية الشباب والرياضة عن وزارة الشئون 
االجتامعية، وأصبح املجلس األعىل لرعاية الشباب والرتبية 
الرياضية هيئة مستقلة تابعة ملجلس الوزراء، ولقد وجه هذا 
مراكز  بإنشاء  كبرًيا  اهتامًما  باملحافظات  وفروعه  املجلس 

للشباب بالقرى واملدن بكافة املحافظات.
باعتامد   1965 لسنة   138 رقم  الوزاري  القرار  صدر   -
وبصدوره  الشباب  ملراكز  املوحدة  األسايس  النظام  الئحة 

تعدل اسم الساحة الشعبية إىل مركز شباب املدينة.
نظر  بتوجيه  هتتم  الشباب  وزارة   1970 عام  بدأت   -
الفئة من األبناء وبدأت بعض  مراكز الشباب إىل رعاية هذه 
أندية األطفال بمراكز  التجريبية وكان من أمهها  املرشوعات 

الشباب.
شباب  مراكز  عدد  أن  إىل   1974 عام  إحصاءات  تشري   -
أغلب  أن  إال  مركًزا،   123 بلغ  املحافظات  بجميع  املدن 
الرعاية يف الساحات الشعبية كانت موجهة ومركزة للمراحل 
يف  الرياضية  األنشطة  إىل  وتتجه  فأكثر  سنة   15 من  السنية 

أغلبها.
3 - مراكز شباب املحافظة

إنشاء  الشباب  لرعاية  األعىل  املجلس  أهداف  تضمنت   -
املجتمع  يعيشه  الذي  التطور  تتفق مع  الشباب  مراكز لرعاية 

وتكون بمثابة جمال حي ألداء اخلدمات املتكاملة للشباب عىل 
مستوى املحافظات. 

بمنطقة  القاهرة  بمحافظة  للشباب  مركز  أول  إنشاء  تم   -
اجلزيرة )مركز شباب اجلزيرة حالًيا( عام 1957، وكان لنجاح 
هذا املركز يف رسالته الفضل يف إنشاء مراكز شباب أخرى مماثلة 
يف املحافظات األخرى تكون بمثابة مراكز إشعاع ثقايف ملختلف 
األنشطة يف عاصمة كل حمافظة، وأن تكون مراكًزا للتجمعات 

الشبابية يف االحتفاالت العامة واألعياد الوطنية. 
- مل ختطط سياسة ثابتة موحدة لنشاط تلك املراكز، والتي 
 ،1974 عام  مركًزا   24 عددها  بلغ  حتى  إنشاؤها  تواىل 
ونجحت بعض هذه املراكز وتعثر البعض اآلخر واستمرت 
وعدم  النجاح  وحماوالت  وجذب  شد  بني  الشباب  مراكز 
دراسة  إجراء  استدعى  الذي  األمر  األسايس،  اهلدف  تقدير 
الشباب  ملراكز  األساسية  الالئحة  بعدها  صدرت  موضوعية 
هلذه  بالنسبة  الوضع  يستقر  حتى  املحافظات  مستوى  عىل 

املراكز لتؤدي رسالتها نحو الشباب.
للشباب  األعىل  املجلس  رئيس  قرار   1976 عام  صدر   -
شباب  مراكز  تسمية  بإلغاء   1976 لسنة   3 رقم  والرياضة 
أن  عىل  املدن  شباب  كمراكز  تسميتها  وأعيد  املحافظات 
مقار  إدارة  باملحافظات  والرياضة  الشباب  مديريات  تتوىل 
هذه املراكز كإستادات باملحافظات وفقا للقرار رقم 3 لسنة 
يف  إشهارها  امُلعاد  املدن  شباب  مراكز  تقوم  أن  عىل   ،1976
أن  مبنى اإلستاد عىل  اجلديد داخل مكان هلا خارج  وضعها 

تستخدم مرافق اإلستادات يف أنشطتها.
إستادات  تصبح  أن  اجلديد  الوضع  هبذا  ويقصد   -
هيئات  وليست  خدمة  ومرافق  وحدات  بمثابة  املحافظات 
أراٍض متلكها  الدولة عىل  أقامتها  اعتبارية  ذات صفة  شبابية 
بغرض املنفعة العامة للشباب واستكملت منشآهتا يف املوازنة 
األعىل  املجلس  رصدها  التي  املبالغ  يف  ممثلة  للدولة  العامة 
للشباب والرياضة وما زال يقدمها الستكامل هذه اإلستادات 
الشباب واملعسكرات  السباحة واملالعب ونزالت  بحاممات 
بمزاولة  تسمح  التي  املرافق  من  وغريها  املغطاة  والصاالت 

النشاط الذي يدعم العمل الشبايب.
تتمثل  اإلجيابية  اخلطوات  من  جمموعة  الدولة  اختذت   -
بلغ  التي  املراكز عىل مستوى اجلمهورية  العديد من  إقامة  يف 
وظلت   ،1985 عام  حتى  للشباب  مركًزا   3235 عددها 
وتوظيفها  القائمة  املراكز  تلك  كفاءة  برفع  الدولة  تنادي 
من  عريضة  قاعدة  ختدم  أن  تستطيع  حتى  املثىل  بالطريقة 
الشباب، وكذلك املطالبة بتوفري املزيد من املساحات واملراكز 

يف مناطق التعمري اجلديدة.
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- خالل الفرتة من عام 1985 حتى عام 1989 تم إشهار 
منها  الشباب 3652  مراكز  إمجايل  ليصل  513 مركز شباب 

299 مركز شباب مدينة، و3353 مركز شباب قرية.
- تم إشهار 286 مركز شباب خالل الفرتة من عام 1990 
منها   3938 الشباب  مراكز  إمجايل  ليصل   1993 عام  حتى 

327 مركز شباب مدينة، و3611 مركز شباب قرية.
- بلغ عام 2005 إمجايل عدد مراكز الشباب عىل مستوى 

اجلمهورية 4460 مركز شباب. 
الدائمة  الشباب  مراكز  عدد  إمجايل   2008 عام  بلغ   -
4130 مركز، منها 384 مركز شباب مدينة، و4076 مركز 
شباب قرية، هذا باإلضافة إىل 291 مركز شباب مؤقت و39 

مركز شباب نوعي.
- تم خالل الفرتة من عام 2009 حتى عام 2017 إلغاء 
مراكز الشباب املؤقتة والنوعية ودجمها بمراكز شباب أخرى 
مساحات  وتوفري  واإلنشائية  املالية  أوضاعها  توفيق  حلني 
أراٍض هلا - عن طريق الرشاء أو التخصيص -  تصلح إلقامة 
– ملعب  – سور  إداري  مراكز شباب متكاملة عليها )مبنى 
الدائمة  الشباب  مراكز  عدد  إمجايل  بلغ  وبالتايل  مخايس(، 
4242 مركًزا، منها 406 مركز شباب مدينة، و3836 مركز 
شباب قرية، وذلك وفًقا آلخر حرص قامت به الوزارة خالل 

عام 2017.
املقومات األساسية ملركز الشباب

     توجد ستة مقومات أساسية يستند عليها العمل بمراكز 
الشباب تتمثل يف اآليت:

يلحقون  الذين  األفراد  جمموعة  وهي  العضوية:   -  1
خمتلف  ملامرسة  اختيارهم  بمحض  املراكز  هذه  بعضوية 
وقدراهتم  واستعداداهتم  وميوهلم  يتفق  الذي  النشاط  ألوان 
يف  تسهم  وبرامج  إمكانات  من  املراكز  تقدمه  ما  خالل  من 
يف  للمشاركة  وإعدادهم  والعقيل  والروحي  البدين  تكوينهم 

مسئولية بناء جمتمعهم.
ومرافقها  بإمكاناهتا  الشباب  مراكز  تعترب  املنشأة:   -  2
بداخله  يتم  الذي  املناسب  املكان  هي  وجتهيزاهتا  ومالعبها 
املالعب  توافرت هذه  املستهدفة، وكلام  الرعاية  برامج  تنفيذ 
املناسب  والتنوع  بالقدر  والتجهيزات  واألدوات  واملرافق 
ورفع  املرافق  هذه  استخدام  حسن  مع  العضوية  حلجم 
قاعدة  توسيع  يف  ذلك  ساعد  كلام  االستخدام  هذا  معدالت 

املامرسني وزيادة معدالت الرتدد.
القائد دوًرا كبرًيا يف تنشئة الشباب من  القادة: يلعب   - 3
خالل ما يمدهم به من جتارب وما هييؤه هلم من مواقف تعمل 

عىل نموهم نمًوا سلياًم روحًيا وعقلًيا وبدنًيا، وكلام توافرت يف 
القائد القدرات العلمية واملهنية والصفات والقدرات النفسية 
واالجتامعية والقيادية التي تؤهله للعمل مع النشء والشباب 

فإنه تتحقق أغراض الرعاية املرجوة.
4 - التمويل: تتعدد مصادر التمويل داخل مراكز الشباب 
الناجتة  الذاتية  املوارد   - واالشرتاك  االلتحاق  )رسوم  ومنها 
عن اإلجيارات والتربعات وتنظيم احلفالت - اإلعانات التي 
حيصل عليها املركز( وغريها من مصادر التمويل التي حددهتا 

الالئحة املوحدة ملراكز الشباب.
حتقيق  يف  القائد  أداة  هو  الربنامج  يعترب  الربامج:   -  5
أغراض الرعاية املرجوة للنشء والشباب من خالل النشاط 
يمرون  التي  واخلربات  والتجارب  والتفاعالت  والعالقات 
هبا، حيث تتاح لألعضاء فرص احلصول عىل النمو املتكامل 
برامج  وتتنوع  واملهارات،  واملعارف  االجتاهات  واكتساب 
السنية  املراحل  ونوعية  ملجاالهتا  وفًقا  الشباب  مراكز  خطة 

للمستفيدين منها ومستويات تنفيذها.
واللوائح  القوانني  جمموعة  وهي  واإلدارة:  التنظيم   -  6
الشباب،  مراكز  داخل  والريايض  الشبايب  للعمل  املنظمة 
أهدافها  وحتديد  املراكز  مسئوليات  تنظيم  تستهدف  وهي 
وتنظيم  واإلدارة  املايل  والنظام  اإلدارة  وأسلوب  وعضويتها 

العالقة بني املراكز واجلهة اإلدارية.
أهداف مراكز الشباب

تسعى مراكز الشباب إىل تقديم أفضل اخلدمات الشـبابية 
سياسًيا  الشـباب  بتمكني  اخلاصـة  السامية  أهدافها  وحتقيق 
واجتامعًيا واقتصادًيا يف خمتلف مراحلهم العمرية وبمختلف 

فئاهتم، ويف ضوء ذلك هتدف تلك املراكز إىل:
حتقيق التنمية املتوازنة للنشء والشباب يف مراحل العمر   -

املختلفة. 
استثامر أوقات فراغ النشء والشباب يف الربامج املختلفة   -

حتت إرشاف قيادات متخصصة. 
تدريب النشء والشباب وتزويده باملهارات املختلفة.   -

اخلدمة  مرشوعات  يف  والشباب  النشء  مسامهة  تنظيم   -
البيئة خاصة يف مرشوعات حمو األمية وتنظيم األرسة وتنمية 

الوعي الصحي ونظافة احلي. 
بالقادة  واالستعانة  املتخصصة  الرتبوية  القيادات  توفري   -

املتطوعني لسد النقص يف القادة املتفرغني.
والتطوع  وطموحاهتم  ببيئتهم  والشباب  النشء  ربط   -

خلدمة البيئة والتصدي حلل مشاكلها.
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والشباب  النشء  لنفوس  أماكن حمببة  إىل  املراكز  حتويل   -
بني  اإلنسانية  والعالقات  املناسبة  الربامج  خالل  من  وذلك 

القادة واألعضاء.
دور مراكز الشباب يف املجتمع

والوظائف  األدوار  من  العديد  الشباب  مراكز  تلعب 
املختلفة يف البيئة املحلية وعىل مستوى الدولة ومنها ما ييل:

وقاية  عىل  املراكز  هذه  تعمل  حيث  الوقائي:  الدور   -  1
األمراض  ومن  السلوكية  االنحرافات  من  والشباب  النشء 
النفسية إىل جانب الوقاية من املشاكل االجتامعية العديدة يف 

حميط النشء والشباب.
هلذه  الوقائي  الدور  يعقب  وهو  اإلنشائي:  الدور   -  2
عىل  النشء  تدريب  إىل  الشباب  مراكز  تسعى  حيث  املراكز، 
القيام بصقل خرباته ومهاراته ذاتًيا الستكامل واستمرار نموه 
املجاالت  كافة  يف  والعلمي  والثقايف  واالجتامعي  املهاري 
التي  واملعاونة ألعضاء اجلامعات  املساعدة  تقديم  فضاًل عن 
يتعامل معها الفرد كاألرسة أو املدرسة أو البيئة املحيطة والتي 

خيرج بعدها يتفاعل مع املجتمع.
إحدى  هي  الشباب  فمراكز  االجتامعي:  الدور   -  3
مكانتها  ترتفع  أن  جيب  التي  الرتبوية  التنشئة  مؤسسات 
التعليم  ومؤسسات  العبادة  ودور  األرسة  مع  تتعاون  حتى 
املحيطة،  والبيئية  السياسية  واملنظامت االجتامعية واألحزاب 
اإلعالمية  املؤسسات  أنشطة  مواجهة  يف  دورها  عن  فضاًل 
الوافدة من خالل ثورة االتصاالت التي تتقدم وتنترش برسعة 

مذهلة.
دوًرا  الشباب  مراكز  تلعب  االقتصادي:  الدور   -  4
الشباب  لدى  االقتصادية  الرتبية  برامج  تأصيل  يف  حيوًيا 
العام للدولة بحيث  عن طريق نرش معلومات عن االقتصاد 
أن  ويمكن  حلها  يف  املشاركة  الشباب  مركز  أعضاء  يستطيع 
تتضمن هذه املعلومات تفهم مشكالت املجتمع االقتصادية 
كاالدخار وفتح صناديق توفري مجاعية للمركز وجعل املراكز 
األعضاء  تفيد  التي  االقتصادية  املرشوعات  لنرش  وسيلة 

والبيئة املحيطة.
مراكز الشباب وعالقتها بالسياسة

عن  السياسية  املامرسة  يف  مهام  دوًرا  الشباب  مراكز  تلعب 
احلكم  أساليب  لتنمية  الديمقراطية  املامرسة  تعميق  طريق 
الفرصة  بإتاحة  تنشأ  والتي  الديمقراطية،  واإلدارة  الذايت 
جملس  أعضاء  )اختيار  يف  رأيه  عن  التعبري  يف  للشباب 
رغباهتم  حتقق  التي  الربامج  وضع  يف  املشاركة   - اإلدارة 
عىل  تدريبهم  يتم  حتى  املراكز  إدارة  يف  الشباب  مشاركة   -

يف  الرأي  إبداء  حرية   - وتنميتها  املهارات  واكتشاف  القيادة 
تدريب   - اجلامعات  داخل  مناقشتها  تتم  التي  املوضوعات 

الشباب عىل املامرسة الديمقراطية(.
وتقلد  الشباب  مراكز  عضوية  أن  إىل  ذلك  األمر  تعدى 
االنطالق  نقطة  هي  إداراهتا  جمالس  يف  املختلفة  املناصب 
خلوض  الرئييس  املمهد  بل  بالدولة  القيادية  املناصب  لتويل 
االنتخابات املحلية والربملانية كخطوة الحقة وهذا الفكر هو 
ما يسيطر عىل عدد كبري من نشء وشباب مرص ويتضح ذلك 
والرياضة  الشباب  وزارة  تقوم  التي  املحاكاة  برامج  يف  جلًيا 
الربامج  من  وغريها  والشباب  الطالئع  كربملاين  بتنفيذها 

الشبابية، وهذا الفكر البد من احرتامه وجتليله.
من  سواء  الشباب  مراكز  إىل  السياسيني  من  الكثري  يلجأ 
خالل اعتالء جمالس إداراهتا أو دعمها مادًيا ومعنوًيا بالتنسيق 
مع األجهزة املحلية واحلكومية بالدولة هبدف كسب تعاطف 
الباحثون  ما يطلق عليه  االنتخابية، وهو  بدوائرهم  الناخبني 
يف جمال العلوم السياسية )الترصيف السيايس للجامهري( وإن 
كان ذلك يرتبط أكثر باألمور الرياضية والرياضة ذاهتا، وهذا 
حد  عىل  والشمولية  الديمقراطية  احلكم  نظم  يف  ينطبق  ما 
أبو  الكابتن / طاهر  سواء، وقد ظهر ذلك جلًيا عندما توىل 
يناير  ثورة 25  إبان  الرياضة  لشئون  الدولة  وزارة  زيد ملف 

ثم ترشحه النتخابات جملس النواب واختياره نائًبا للشعب.
اجلديدة  األلفية  منذ  األمر  هلذا  فطنت  قد  الوزارة  أن  إال 
من  السيايس  العمل  عن  وإبعادها  الشباب  ملراكز  حتييًدا 
استخدام  متنع  التي  الوزارية  القرارات  بعض  إصدار  خالل 
تلك املراكز كأداة سياسية للدعاية واإلعالن وعقد الندوات 
املحلية  الربملانية واملجالس  للمتقدمني لالنتخابات  التعريفية 
باملحافظات، إال أنه بحلول عام 2011 وقيام ثورة 25 يناير 
بالدولة  املجيدة وتويل مجاعة اإلخوان اإلرهابية زمام احلكم 
حيث حاولت تلك اجلامعة استخدام تلك املراكز لصاحلها من 
خالل تغيري بعض اللوائح املعمول هبا يف مراكز الشباب إال أن 
الشباب املرصي كان أكثر وعًيا وثقاًفة ومل يعط الفرصة لتنفيذ 
خمطط اجلامعة، ومنذ تاريخ توليهم زمام احلكم وخلعهم منه 
مل يتم إجراء أي انتخابات ملجالس إدارة معظم مراكز الشباب 
عىل مستوى اجلمهورية والتي من املقرر إجراؤها العام القادم 
بعد التصديق عىل قانون الشباب واعتامده من جملس النواب.

لعبت مراكز الشباب عىل اجلانب اآلخر دوًرا مهاًم يف جمال 
العالقات الدولية وحتسينها فيام بني الدول، وذلك من خالل 
أنشطة وزارة الشباب والرياضة يف جمال برامج التبادل الشبايب 
من  سواء  الصديقة  واألجنبية  واألفريقية  العربية  الدول  مع 
خالل مشاركة أفراد هم يف األساس أعضاء بمراكز الشباب 
بالتنسيق  املراكز ذاهتا وبتكلفة ذاتية منها  أو وفود شبابية من 
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الدولية  املنظامت  أو  األخرى  الدول  ومثيالهتا يف  املراكز  بني 

للشباب وحتت مظلة وزارة الشباب والرياضة.
يف  التفكري  امللف  هبذا  الدولة  اهتامم  عىل  دليل  خري  يعترب 
الوظيفي  باهليكل  عامة  وأخرى  مركزية  إدارات  استحداث 
هبا  املنوط  املركزية  اجلهة  وهي  والرياضة  الشباب  لوزارة 
األمر  يقترص  ومل  الشباب،  مراكز  عىل  اإلرشاف  مسئولية 
عند هذا احلد بل تم التفكري خالل الفرتة األخرية من جانب 
نواب  أو  معاوين  ألحد  امللف  هذا  بإيالء  السياسية  القيادة 
تأخذ حيز  الواقع ومل  تتم عىل أرض  مل  الفكرة  أن  إال  الوزير 

التنفيذ ألسباب غري معلومة. 

يتضح مما سبق مدى االرتباط التفاعيل بني مراكز الشباب 
والسياسة بمستوياهتا الداخلية واخلارجية بام يمكن القول معه 
لدى  مهمة  إدارة  إىل  لتتحول  الشباب  ملراكز  تسييس  ثمة  إن 
أو  املجتمع  مع  وعالقتها  الداخلية  سياستها  يف  سواء  الدولة 
يف سياستها اخلارجية وإدارهتا لعالقتها الدولية، األمر الذي 
يستدعي إجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلمية التي 
تؤكد رضورة إبعاد السياسة قدر اإلمكان عن مراكز الشباب 
وإفساح املجال ألداء دورها ورسالتها التي أنشئت من أجله 

وهو ما تراقبه وزارة الشباب والرياضة عن كثب.


