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مـتـطـلـبــات مـلــف ال ـش ـبــاب ف ــي ال ــوالي ــة الـثــانـيــة لـلــرئـيــس م ــن مـنـظــور اقـت ـصــادي
إميان موسى
باحثة متخصصة يف سياسات وبرامج
الحامية االجتامعية

شهدت الفرتة الرئاسية األوىل ( )2018-2014اهتام ًما
واضحا بملف الشباب بشكل عام ،ورضورة تأهيلهم .وظهر
ً
هذا االهتامم يف املرشوعات واملبادرات التي أطلقها الرئيس
«عبد الفتاح السييس» ،ووجه احلكومة بجهاهتا املختلفة
بتنفيذ هذه املرشوعات واملبادرات ووضعها حمل التنفيذ،
ومتابعتها وعرض كافة مستجداهتا عىل رئاسة اجلمهورية.

رسيعا،
ومن خالل استعراض الفرتة الرئاسية األوىل
ً
يمكن الوقوف عىل بعض املحطات املهمة يف ملف الشباب،
ففيام يتعلق بتمكني الشباب للقيادة ،نجد قرار رئيس جملس
ً
تنفيذا لتوجيهات رئيس
الوزراء يف  ، 2013الذي جاء
اجلمهورية ،بتكليف الوزراء باختيار من 2إىل  4معاونني
هلم من الشباب ،مبادرة الربنامج الرئايس لتأهيل الشباب
رسيعا حلقيقة ،وخترج عىل أثرها آالف
للقيادة ،التي حتولت
ً
من الشباب تم توزيع عدد منهم يف املراكز القيادية يف خمتلف
جهات الدولة.
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وكذلك قرار رئيس اجلمهورية بإنشاء األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب ،ونية رئاسة اجلمهورية وفق ما تردد ،يف
إعداد نموذج آخر للشباب فوق  30عا ًما لتكوين قاعدة
خمتلفة يمكن االستعانة هبا كمساعدين ونواب للوزراء .ثم
نأيت لتجربة مؤمترات الشباب ،والتي منحت  -عن جتربة
شخصية  -الفرصة للشباب لعرض رؤاهم ومقرتحاهتم
وأفكارهم عىل رئيس اجلمهورية شخص ًيا ،ونامذج املحاكاة
والتي أضافت للشباب مهارات التواصل والتفاوض وابتكار
آليات وحلول للمشكالت.

أما عن اإلجراءات التي ُأختذت يف جمال التمكني
االقتصادي للشباب يف الوالية األوىل للرئيس «عبد الفتاح
السييس» ،فبمراجعة ملف الشباب يف سياسات وبرامج
احلامية االجتامعية التي اعتمدت الدولة عىل البدء فيها
تزامنًا مع برنامج اإلصالح االقتصادي التي بدأته الدولة
مطلع  ،2014فإن أحد مكونات سياسات وبرامج احلامية
االجتامعية هي برامج سوق العمل ،والتي تركز بشكل رئييس
عىل الشباب واملرأة ،وتدريبهم وتوظيفهم من جانب الدولة ،
كذلك برامج التأمني االجتامعي مثل إعانات البطالة.

ومن خالل مراجعة الوالية األوىل للرئيس يمكن
القول إن املبادرات التي تم طرحها فيام يتعلق باملرشوعات
الصغرية ومتناهية الصغر واملتوسطة بفائدة ال تتجاوز ،%5
ويف توجيهات الرئيس يف أحد املؤمترات التي أعلن فيها أن
« 2016عام الشباب» ،ال بأس هبا ،فمن خالل جهاز تنمية
املرشوعات الصغرية واملتوسطة تم ضخ متويالت تقارب
 5مليارات جنيه للمرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر،
خالل العام املايض  ،2017استفاد منها  295ألف مرشوع
حيث عملت احلكومة عىل تنفيذ برامج لزيادة فرص العمل
مثل برامج التدريب املتخصصة للشباب وبرامج املساعدة يف
البحث عن عمل ،كذلك اختذت احلكومة املرصية إجراءات
لتشجيع املرأة عىل العمل فتضمنت موازنة 2017/ 2016
خمصصا قدره  250مليون جنيه لزيادة دور احلضانة العامة،
ً
مع زيادة هذا اإلنفاق إىل  500مليون جنيه يف موازنة
.2018/2017
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ولكن يظل التساؤل عام إذا كانت هذه اخلطوات كافية
الستيعاب الرشحية العمرية األكرب من املجتمع ،وبعبارة
أدق هل نجحت هذه اخلطوات واإلجراءات يف استقطاب
واحتواء الشباب املرصي ،وتوعيته سياس ًيا واقتصاد ًيا؟.

هذا ما ستجيب عنه السطور القادمة ،بحيث يمكن
الوقوف عىل ما حيتاجه الشباب من الرئيس يف واليته الثانية،
بعيدً ا عن نغمة املزايدة التي يتبعها البعض ظنًا منهم أهنا حتمي
ً
ومتسكا بنص خطاب الرئيس
الوطن من الفتن واملؤامرات،
فور فوزه يف السبق االنتخايب ،برضورة احلوار وحرية الرأي
واملشاركة بام ال يفسد للوطن قضية.
يف البداية ،وقبل اخلوض يف اإلجابة عن التساؤل السابق،
جتدر اإلشارة إىل أن متكني الشباب للقيادة ال يمكن أن يعتمد
فقط عىل مبادرة ونية طيبة من رئيس الدولة ،دون ترسخها يف
من حول الرئيس من وزراء وحمافظني ومسئولني ،حيث البد
من البحث عن وسيلة حتفظ استمرارية واستدامة التمكني،
وعدم اعتامده عىل وجود شخص بعينه ،حيث يتبادر للذهن
تساؤل حول إذا مل يفز الرئيس بالوالية الثانية هل كان

سيستمر الدعم املمنوح للقيادات الشباب بالوزارات
واجلهات املختلفة؟.

ً
قياسا عىل ذلك عىل مستوى الوزراء ،هل هناك
وأيضا ً
ضامنة الستدامة متكني ودعم القيادات الشابة التي تم
اختيارها وأثبتت جدارة وكفاءة يف إدارة املهام املوكلة إليها،
يف وزاراهتم ومؤسساهتم املختلفة التي يعملون هبا .ومن
التجربة الشخصية يف هذا الشأن ،يمكن القول إنه ال توجد
هذه الضامنة التي حتمي هؤالء من يرغبون يف مساعدة الرئيس
يف بناء الوطن عىل النحو الذي أراده منذ توليه السلطة،
وبالبحث عن نامذج متعددة يف جهات الدولة يمكن التأكد
من انعدام هذه الضامنة .لذا البد من وضع هذه النقطة حمل
اهتامم لدى مؤسسة الرئاسة وبحث كيفية رصدها وحتققها،
وكذلك بحث كيفية التعامل مع الوزراء واملحافظني ممن
يدعون أمام الرئيس أهنم مشغولون بأمهية متكني الشباب،
ويعملون عىل إقصائهم بمجرد التفات الرئيس عنهم لالهتامم
بشئون أخرى يف الدولة ،ظنًا منه أهنم عىل قدر املسئولية.
ولعل وجود هذه الضامنة جيعل للشباب الذي يتخرج من
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الربنامج الرئايس أو األكاديمية الوطنية للشباب عىل ثقة من
أنه سيجد ً
منفذا ليحقق من خالله ما عكف عىل دراسته عىل
ورؤى.
مدار شهور طويلة ،من مبادرات ومقرتحات
ً

للعام ،إىل  %12.9ىف الربع الرابعً ،
وأيضا تراجع عىل مستوى
الريف من  %10.8إىل  ،%10.1وقد أسهم هذا الرتاجع ىف
انخفاض املعدل العام للبطالة عىل مستوى اجلمهورية ىف
.2017

خالل الربع األول من عام  ،2017إىل  3.3مليون متعطل ىف
الربع الرابع لذات العام ،وذلك بعد دخول  200ألف عاطل
لسوق العمل عىل مدار العام ،كام جاءت أبرز أسباب تراجع
معدل البطالة خالل العام املايض ً
أيضا ،متمثلة ىف استمرار
تنفيذ املرشوعات القومية وبعض األنشطة االقتصادية التى
ريا من العاملة ىف الفرتة األخرية.
اجتذبت عد ًدا كب ً

الكثري لتقديمه للشباب من الناحية االقتصادية ،خاصة للفئة
من  19إىل  35التي البد من توفري فرص عمل مناسبة هلا.
وبالنظر إىل ما تم إنفاقه من متويل للمرشوعات الصغرية
واملتوسطة ،فقد ضخت البنوك املرصية ما يزيد عىل  56مليار
جنيه ىف متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والتمويل
العقاري  ،ومن املخطط أن تصل إىل  200مليار جنيه بحلول
عام  ،2020وف ًقا ملبادرات البنك املركزي املرصي .بلغ
حجم التمويل املوجه للمرشوعات متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة  49مليار جنيه حتى هناية يونيو  2017وف ًقا لتقرير
االستقرار املايل للبنك املركزي .وأوضح التقرير أن التمويل
ارتفع خالل عام  2016ليصل إىل  27مليار جنيه ،وتم منح

أما عن اجلهود التي متت يف جمال برامج سوق العمل،
ومتكني الشباب اقتصاد ًيا ،كأحد مكونات سياسات وبرامج
احلامية االجتامعية ،فيمكن وصف هذه اجلهود ،باخلطوة
اإلجيابية يف إطار اهتامم الدولة بتطبيق سياسات محاية اجتامعية
شاملة .فقد تراجع عدد العاطلني من  3.503مليون متعطل
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وكذلك دخول مشتغلني جدد لسوق العمل من احلرض
مستمرا ىف
تراجعا
والريف ،حيث شهد احلرض والريف
ً
ً
معدل البطالة هبام عىل مدار العام املايض ،إذ تراجع معدل
البطالة عىل مستوى احلرض من  %13.7خالل الربع األول

ولكن بتقييم نتائج هذه الربامج يف ضوء اهلرم السكاين،
وحجم فئة الشباب باملجتمع ،يف ضوء تطور معدالت البطالة
والتضخم ،واإلجراءات االقتصادية التي تنوي احلكومة
اختاذها يف الفرتة القادمة ،يمكن القول إنه مازال أمام الدولة

امللف املرصى  -العدد  - 45مايو ٢٠١٨

قروض جديدة بقيمة  22مليار جنيه خالل النصف األول
من عام  2017لتصل قيمة القروض املمنوحة للمرشوعات
الصغرية واملتوسطة ىف يونيو  2017إىل  49مليار جنيه.
وبالنظر كذلك إىل حجم القروض التي منحها جهاز تنمية
املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،التي تم اإلشارة هلا ساب ًقا ،
وبمقارنة ما سبق بحجم فئات الشباب من اإلناث والذكور
يف املجتمع ،كام هو موضح بالشكل رقم ( ،)2ويف ظل
معدالت البطالة خالل األعوام الثالثة السابقة عىل التوايل
 ،2017 ،2016 ،2015والتي سجلت ،%12.7 ،%12.8
 ،11.9والتي رغم أهنا انخفضت بام جتاوز  ، %1كام هو
موضح يف الشكل رقم ( )1الذي يوضح تطور معدالت
البطالة خالل الربع األخري لعام  ،2016وعام  ،2017إال
ريا عن النسب الطبيعية والتي ترتواح
أهنا مازالت مرتفعة كث ً
بني  ،%5-4األمر الذي يعكس أمهية إعادة النظر يف سياسات
سوق العمل ،بضخ مزيد من التمويل ملرشوعات الشباب،
مع الرتكيز عىل شمولية برامج التمويل ،لكل متطلبات هذه
املرشوعات من إجراءات وتراخيص ،ويمكن أن متثل وزارة
دورا ً
مهم يف هذا الشأن ،ألن هؤالء الشباب بمثابة
االستثامر ً
ً
قطاعا مهم يف املجتمع ،وهو
صغار مستثمرين ،ويمثلون
ً
قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
وبالرغم من مبادرات متويل املرشوعات الصغرية
واملتوسطة التي منحتها الدولة للشباب ،فإهنا مل تؤيت الغرض
منها عىل النحو املطلوب ،والبد من خلق بيئة اقتصادية
مناسبة ملثل هذه املبادرات ،من حيث اإلجراءات املطلوبة
لبدء النشاط ،وحتديد اجلهات املنوط هبا إصدارها ،كذلك
فيام يتعلق بنوعية العاملة الفنية املدربة التي ستحصل عىل هذه
القروض ،ونوعية اخلدمات التي سيتم تقديمها للمواطنني
من خالل مرشوعاهتم لضامن استمراريتها ،حيث إن التمويل
وحده دون دعم كافة أبعاد املرشوع ،لن يشجع الشباب
عىل خوض جتربة احلصول عىل قرض لبدء نشاط خدمي أو
جتاري أو صناعي ،دون شعور منه أن الدولة تسانده بطريقة
ابتكارية غري تقليدية.

كذلك من الرضوري االعرتاف بأن خربات الشباب يف
ً
ارتباطا وثي ًقا باإلنفاذ الفعال ملعايري العمل
سوق العمل ترتبط
الدولية والوطنية وشموهلا ،وينبغي اإلحاطة ً
أيضا بالعالقة
املتداخلة بني سن ترشيع العمل والسياسات االجتامعية

واالقتصادية وسياسة العمل .فعىل سبيل املثال عىل الرغم من
أن النص عىل زيادة احلد األدنى لألجور أمر مسموح به من
منظور اقتصادي ومنظور سوق العمل األشمل ،فربام ترتتب
عليه آثار سلبية عىل الشباب من العامل؛ فقد ال ترقى إنتاجية
املنضمني اجلدد أو حدي ًثا إىل سوق العمل إىل هذا احلد األدنى
لألجر أو تكون أدنى منه ،ما يزيد من الصعوبة التي يواجهها
أصحاب العمل يف تعيني الشباب .ويمكن أن ختفف اآلليات
التعويضية املالية أو االجتامعية من حدة هذه اآلثار ،بتقليص
التكلفة اإلمجالية لتشغيل العامل الشباب.
ويف ضوء هذه اخلطوات ،وكإجابة عىل التساؤل السابق،
يمكن حتديد أهم املحاور التي من خالهلا يمكن دعم ملف
متكني الشباب اقتصاد ًيا والتي تتمثل يف:
 -1حمور سوق العمل:

ُيعد هذا املحور أحد مكونات سياسات احلامية االجتامعية،
وهذا يعني رضورة تركيز الدولة خالل السنوات القادمة عىل
إحداث نقلة نوعية يف هذا املحور ،متاش ًيا مع النتائج التي من
املتوقع حدوثها مع استمرار قرارات اإلصالح االقتصادي،
ويف ظل حقيقة تقول إن نسبة العاطلني عن العمل بني
الشباب التي ترتاوح أعامرهم بني ( %79.6 )29-15من
إمجايل األيدي غري العاملة يف مرص .وتتمثل اإلجراءات
واآلليات التي من املقرتح أن تسهم يف خفض معدالت
البطالة بني الشباب فيام ييل:

	-تدعيم برامج اإلقراض لتمويل مرشوعات الشباب بربامج
تدريب وإعداد لسوق العمل ،وال يقترص دورها فقط يف
توفري املوارد املالية يف شكل قروض بفائدة منخفضة .لذا
يمكن الرتكيز خالل الفرتة الرئاسية الثانية عىل استحداث
وحدة يف جهاز تنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة
الذي تم إنشاؤه بقرار رئايس متخصصة يف تدريب وتأهيل
الشباب الراغب يف احلصول عىل قروض من خالل تصميم
مرشوعات جاهزة بدراسات جدوى اقتصادية ومتخصصني
تكون مهمتهم رشح هذه املرشوعات وكيفية إدارهتا للشباب.
	-ربط خمرجات األكاديمية الوطنية والربنامج الرئايس
من دفعات الشباب الذي تم تدريبه وتزويده باملهارات
الالزمة ،بمبادرات ومرشوعات جهاز تنمية املرشوعات
الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر ،حيث إن اسرتاتيجية
التنمية املستدامة تعتمد عىل حجم نمو هذه املرشوعات،
باعتبارها إحدى أهم ركائز االقتصاد حيث متثل نحو % 80

39

أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

من هيكل االقتصاد املرصي .وخري من يديرها هم الشباب
الذين خضعوا لربنامج شامل للتدريب باألكاديميةً ،
علم بأن
األعداد اهلائلة التي سيتم خترجيها لن تكون مؤسسات الرئاسة
وجملس الوزراء والوزارات املختلفة قنوات االستعانة هبم
الوحيدة ،فخطة التنمية حتتاجهم يف مثل هذه املرشوعات،
إلمكانية تشغيل املزيد من الشباب ممن سيقومون باالستعانة
هبم حال حصوهلم عىل قروض وبدء نشاطهم التجاري أو
اخلدمي.

	-رضورة التفكري يف دمج اجلهات املعنية بكل ما يرتبط
بملف متكني الشباب اقتصاد ًيا يف كيان واحد ،تكون مهمته
دعم فكرة توفري سبل العيش الكريم لفئة الشباب ،من حيث
التدريب والتشغيل واإلسكان ،حيث تتعدد اجلهات التي
ً
قروضا للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الدولة،
متنح
ولكل وزارة مبادرة خمتلفة عن األخرى ،بالرغم من صدرو
قرار بإنشاء جهاز مستقل يكون اختصاصه تنمية املرشوعات
الصغرية واملتوسطة .وذلك يمكن حتقيقه من خالل دمج جهاز
تنمية املرشوعات الصغرية واملتوسطة التابع لوزارة التجارة
والصناعة ،والقطاعات واإلدارات املعنية بتمويل مرشوعات
الشباب يف الوزارات املختلفة ،ويف البنك املركزي املرصي يف
كيان واحد (هيئة/جهاز) عىل أن يتبع هذا الكيان اجلديد يف
قراراته لرئيس اجلمهورية مبارشة ،ورضورة أن يكون له فروع
بكافة حمافظات اجلمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية املحلية،
بحيث يتم تدريب هؤالء الشباب بمقر سكنهم بمحافظاهتم،
وافتتاح املرشوعات التي يتم تدريبهم عليها يف حمافظاهتم،
بام حيقق بالفعل تنمية حملية هلذه املحافظات جن ًبا إىل جنب
مع هدف متكني هؤالء الشباب اقتصاد ًيا .ويف هذا السياق
يمكن االستفادة من مبادرة «مرشوعك» ،والتي نجحت يف
متويل مرشوعات للشباب باملحافظات بشكل المركزي،
وإن كان احلجم األكرب من متويلها جاء يف حمافظة القاهرة.
ومثل هذه املبادرات هيدف إىل توفري فرص عمل للشباب ىف
القرى واألحياء واملدن واملراكز بجميع املحافظات ،وحتقيق
التنمية املستدامة ،واحلد من اهلجرة من القرى إىل املدن،
واالرتقاء بجودة احلياة ىف مرص ،وترسيخ مفهوم املواطنة،
ووضع الشباب عىل الطريق الصحيح ،لتكوين جيل جديد
من املستثمرين الشباب.
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	-إعداد حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني باإلضافة
إىل إنشاء مناطق استثامرية وصناعية وتكنولوجية حتى يكون
موفرا للوظائف وليس باح ًثا عنها .وتقع مسئولية تنفيذ
الشباب ً
هذه اآللية عىل عاتق وزاريت االستثامر والتجارة والصناعة.

 -2حمور التعليم:

تتمثل أمهية هذا املحور يف أنه يقوم ببناء رأس املال البرشي
منذ سن مبكرة ،وهذا أمر بالغ اخلطورة ،ومتثلت نتائجه
السلبية يف اهنيار منظومة التعليم يف مرص ،والتي مازالت
مستمرة حتى اليوم .ولكن جتدر اإلشارة إىل البوادر الطيبة يف
تنبي وزارة الرتبية والتعليم ملنظومة تعليمية جديدة تستهدف
ّ
إعادة هيكلة النظام التعليمي يف مرص ،واالهتامم بمخرجات
العملية التعليمية ،ولكن من املهم يف هذه النقطة أن تركز
احلكومة عىل:
	 -رضورة حدوث التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم مع
وزارات الدولة املختلفة املعنية بملف الشباب ،وكذلك مع
اجلهات املسئولة عن برامج سوق العمل للشباب ،حتى
يكون هناك توازن بني ما يتطلبه سوق العمل من خربات
وقدرات ،وبني ما يتم تزويده لألطفال يف املراحل التعليمية،
باعتبارهم نواة رأس املال البرشي يف السنوات القادمة.
	-ربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل ،وذلك من
خالل خرباء متخصصني يتم االستعانة هبم ،تكون مهمتهم
دراسة اخلربات الدولية يف التعليم الفني ،وتطبيقها يف مرص بام
يتناسب واحلالة املرصية ،والعمل عىل تعديل الصورة الذهنية
والثقافة املجتمعية السائدة عن التعليم الفني ،وذلك من
خالل إزالة الفوارق املجتمعية بني التعليم الثانوي والفني،
وهذا الدور يرتبط بمجال عمل وزاريت الرتبية والتعليم
والتعليم الفني ،والتعليم العايل والبحث العلمي.
 -3حمور بناء القدرات:

تكمن أمهية هذا املحور يف أنه البد وأن يتم بالتوازي مع
املحور السابق ،وتكون خمرجاته هي مدخالت املحور األول
اخلاص بربامج سوق العمل ،ويشمل الفئات دون  18عا ًما
ً
وصول إىل  ،35ألنه يستهدف بناء قدرات الشباب يف كل
األعامر .ويلزم القول هنا إن عملية بناء القدرات ليست
باإلجراء السهل ،بل هي عملية صعبة حتتاج من الدولة
استيعاب وفهم طاقات الشباب املرصي ،ويمكن اقرتاح عدد
من اإلجراءات يف هذا املحور ،التي من شأهنا أن تساعد يف
عملية بناء القدرات للشباب:
	-االهتامم بمبادرات رواد األعامل من الشباب ،ورعاية
األفكار واالبتكارات اجلديدة ،من خالل إنشاء كيان حكومي
برعاية الدولة تكون مهمته البحث عن االبتكارات اجلديدة،
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تشجيعا لالستثامر
ورعايتها ،وتوفري مصادر متويل لتنفيذها،
ً
يف الطاقات اإلجيابية للشباب.

اجلهات املعنية ،ويمكن أن تكون هذه مهمة وزارة الشباب
من خالل مراكزها املختلفة عىل مستوى اجلمهورية .وكذلك
احلال مع رشكات القطاع اخلاص العاملة يف مرص ،من منطلق
املسئولية املجتمعية هلذه الرشكات ،من خالل تدريب الكوادر
الشبابية من طالب اجلامعات ،لالنتقال من احلياة األكاديمية
إىل احلياة املهنية ،وتوفري فرص توظيف دورية بالتنسيق مع
وزارة الشباب.

	-بناء قدرات العاملني من الشباب باجلهاز اإلداري ،ضام ًنا
ملساعدة القيادة السياسية يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة
 ،2030وتفعيل أي مقرتحات أو مبادرات من شأهنا مساعدة
الشباب ،ويتم ذلك من خالل ختصيص برنامج مستقل
باألكاديمية الوطنية للشباب ،للشباب العاملني واملهنيني
باجلهاز اإلداري للدولة ،من أجل إعدادهم إعدا ًدا يتناسب
وطبيعة املرحلة اجلديدة ،ويساعد يف تنفيذ طموحات الدولة
املرصية اجلديدة.

	-حتليل ما يدور يف مواقع التواصل االجتامعي ،من جانب
وحدات متخصصة يف وزارة الشباب والرياضة ،ونقل
تقاريرها عن التحليل لكل اجلهات املعنية ،املرتبطة بملف
الشباب ،لتضمني هذا التحليل يف ما يتم اختاذه من قرارات
شعورا لدى الشباب،
أو مبادرات أو مرشوعات ،مما يضفي
ً
بأن الدولة هتتم بام يدور يف عقوهلم .هذه اخلطوة من شأهنا أن
وصدى لدى قطاع عريض من الشباب
حتقق مردو ًدا إجياب ًيا
ً
يف املدى القريب.

	-إعداد وإطالق منصة إلكرتونية تكون بوابة الشباب عىل
مستوى اجلمهورية ملعرفة كافة البيانات واملعلومات عن كل
ما يتعلق بملف الشباب يف هذا الكيان اجلديد ،والذي سيضم
حتت إدارته اإلجابة عن تساؤالت الشباب حول احلصول
عىل فرص التدريب ،والتشغيل ،وكل ما تعلنه احلكومة
من مرشوعات إسكان جديدة ..وغريها .واهلدف من هذه
اخلطوة أن يكون هناك منفذ إلكرتوين يربط ما بني الشباب
والدولة ،بحيث يمكن من خالله التوصل ملا يدرو يف عقول
الشباب ،وحماولة حتقيق حالة من الرضاء لدهيم ،تتمثل يف
توفري احلد األدين من متطلباهتم وحقوقهم لدى الدولة.

 -4حمور التمكني املجتمعي:

لن تثمر جهود التمكني االقتصادي للشباب دون مرورها
بمحور التمكني االجتامعي ،فال خيفى عىل أحد حالة
االغرتاب التي يعيشها الشباب املرصي ،واملسافة الواضحة
ما بني الدولة من جانب والشباب من جانب آخر ،وهذا
األمر ظهر يف مثال بسيط حدث الشهر املايض ،متثل يف وفاة
الكاتب «أمحد خالد توفيق» والذي أثارت وفاته حالة حزن
عميقة لدى قطاع عريض من الشباب ،وظهرت الفجوة
واضحة يف افتقاد الدولة الهتاممات الشباب الثقافية ،وإن دل
ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل كارثة اجتامعية خطرية ،تتمثل يف
عدم معرفة الدولة بام يؤثر يف عقول وتفكري الشباب ،األمر
الذي يعني رضورة اختاذ خطوات رسيعة يف جمال التمكني
واملشاركة املجتمعية ،ويمكن اقرتاح عدد من اإلجراءات يف
هذا الشأن:
	-التعاون املستمر مع منظامت املجتمع املدين املتخصصة يف
ملف الشباب ،من خالل عقد حلقات نقاشية حول مشكالت
الشباب املرصي ،بمشاركة فئات خمتلفة من الشباب ،وحتديد
هذه املشكالت ،ومقرتحات حلها ،وتنفيذها من جانب

	-التنمية املحلية للشباب ،من خالل تأهيلهم لتويل املناصب
القيادية باالنتخابات املحلية ،هذا األمر يسهم يف األجل
الطويل يف تنمية املحافظات ،واألهم هو القضاء عىل ظاهرة
اهلجرة الداخلية ،من خالل توفري فرص التدريب والتوظيف
داخل حمافظاهتم.

	-تصميم مرشوع متكامل من جانب احلكومة ،تشارك
فيه وزارة التضامن االجتامعي بأجهزهتا مع البنك املركزي
املرصي ،وبنك التعمري واإلسكان ،ووزارة الشباب ،يتضمن
متويل شامل للشباب املقبلني عىل الزواج ،لتسهيل التكاليف
التي يتحملها الشباب ،من خالل املزيد من مرشوعات
اإلسكان املتوسط ،مع إمكانية النظر يف االستفادة من مراكز
الشباب يف هذا الشأن.
تطورا
ريا تلزم اإلشارة ألمر مهم ،يكمن يف أن هناك
ً
وأخ ً
ريا تشهده مرص ،بد ًءا مع الفرتة الرئاسية األوىل ،متثل يف
كب ً
استيعاب أمهية الشباب يف عملية التنمية ،وهم رأس املال
البرشي ،الذي يمثل أكثر من  %60من املجتمع ،وكذلك
واخلطوات اجلدية التي بدأهتا الدولة يف التمكني السيايس
واالقتصادي للشباب .ومن خالل االستمرار يف تنفيذ
اإلجراءات التي تضمنتها املحاور السابقة  ،يمكن القول إن
الفرتة الرئاسية الثانية ستشهد املزيد من ثامر هذا التمكني،
سيتم ترمجتها يف استمرار انخفاض معدالت البطالة بني
الشباب ،وزيادة معدالت نمو الناتج املحيل اإلمجايل ،كنتيجة
الرتفاع معدالت التشغيل واالستثامر يف رأس املال البرشي.
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