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 مقدمــة

إف مفيـو التنمية قديـ قدـ البشرية ذاتيا، ولوال التنمية المستمرة منذ 
وىى  لحديثة.أف وجد االنساف عمى االرض ما كانت الحضارات القديمة وا

غاية ووسيمة الرتقاء االنساف وتحسيف ظروؼ حياتو وتقدـ األمـ 
 والشعوب.

 المواطنيف مستويات معيشةتحسيف و ارتقاء المجتمع تعنى التنمية ف 
والخدمات  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوأحواليـ  ،ونوعية حياتيـ

والموارد المتاحة قات استغالؿ الطاالمقدمة إلييـ مف خالؿ زيادة االنتاج و 
عمى ىذا النحو ىى ىدؼ كؿ  التنميةالتوظيؼ األمثؿ. و وتوظيفيا 

 المجتمعات والشعوب. 

ترتبط حيث  أبعاد مادية اقتصادية بعضيا ولمتنمية أبعاد متعددة
 النموو العممي والتكنولوجي والصناعي ارتباط وثيؽ بالتحديث والتقدـ 

نسانية بشرية قائمة اعية وثقافية و اجتمأبعاد األخر البعض و  .االقتصادي ا 
  قدرات االنساف. التثقيؼ وتطويرالتدريب و عمى 

أحد أىـ أبعاد التنمية الشاممة ودعامة أساسية  ىى التنمية البشريةف
عمى سد  وتنمية قدراتو  ،ز قدرة اإلنساف عمى تحقيؽ ذاتويعز ليا. وترتبط بت

حدو اجاتو المادية والمعنوية واالجتماعية. تيحا اث تغييرات في البيئة ا 
توسيع خيارات اإلنساف لالقانونية والمؤسسية التي يعيش في كنفيا البشر، 

 وقدراتو زيادة إمكانياتو و  ومجاالت عممو وانتاجو فضاء حريتو،و 
  .، ومستوى رفاىيتواالقتصادية
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وتمر مصر بمرحمة صعبة مف تاريخيا تواجو خالليا تحديات 
وتفشى البطالة بيف  والتيميش، لفقرمعدالت ا أبرزىا ارتفاع عديدة  تنموية

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

 وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة، وغيرىا. 

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

طفرة تنموية  يفية مواجية ىذه التحديات وتحقيؽوتوصياتيـ بشأف ك
وأتمنى أف تجد بعض ىذه  تنيض بالمصرييف عامة والشباب خاصة.

المقترحات طريقيا لمتنفيذ وأف تمحؽ مصر بركب التنمية والتقدـ وتشغؿ 
موقع متقدـ بيف األمـ والشعوب يميؽ بعمؽ وتفرد حضارتيا القديمة التى 

 مازالت تذىؿ العالـ. 

 د. نورهان الشيخ                                          
  مدير وحدة دراسات الشباب                                    

 



؟رؤى ومبادرات شبابية         

 

 

7 

 
 
 
 

 التعميم" رؤية شبابية لتطوير"
 

عـــدارؤية و    د:ا 

  

 

 اسماء رمضاف زكى
 اسماء محمد عارؼ

 االقتصاد والعمـو السياسية
 القاىرةثار آ

 القاىرة تجارة مصطفى محمد أحمد
 القاىرة تجارة  محمد سيد عبده

 وليد جماؿ ىاروف
 اسماء عيد أبو الحمد 

 أيو صياح عبده
 اسماء جماؿ زكى

 عبير عبد الستار

 القاىرة تجارة
 ةاالقتصاد والعمـو السياسي
 االقتصاد والعمـو السياسية
 االقتصاد والعمـو السياسية
 االقتصاد والعمـو السياسية

  



؟رؤى ومبادرات شبابية         

 

 

8 

 :قترحة لتطوير التعميم في مصرلخطوات الما

جعؿ التعميـ شبو إقميمي يناسب كؿ إقميـ مف أقاليـ مصر بصورة  .1
ىج التي ىي مباشرة أو غير مباشرة وذلؾ عف طريؽ توجيو المنا

لكي تكوف مكثفة في إقميـ عف األخر تبعًا  قاليـموحدة في كؿ األ
الحتياجاتو والمواد الخاـ والصناعات السائدة فيو وطبيعة االستعداد 

 الذىني والنفسي ألبناء ىذه األقاليـ.

 التركيز عمى البناء التربوى لممعمميف بالتوازى مع أصالح المناىج. .2

ة خمسية توفيؽ أوضاع المدارس عمى حاليا بصورة تدريجية بخط .3
مصاحبة لتطوير المناىج ويمكف أف يستغؿ الفراغ الناتج عف عودة 

نياء المرحمة األخيرة مف السنة السادسة مف التعميـ االساسى إل
 . التطوير

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

دة وتنوع أنشطتيا وجعؿ ىذه األنشطة محددة لنوع التعميـ الثانوي الما
 الميني الذي سيمتحؽ بو الطالب بعد المرحمة اإلعدادية.

تكميؼ المختصوف بدراسة األمر دراسة متأنية عمى أف يشترؾ في  .5
موجيوف بالتعميـ والمدرسوف المحتكوف و  ىذه الدراسة أساتذة الجامعات

واستشارة بعض الطالب الخريجيف  ،مية التعميميةاحتكاكًا مباشرًا بالعم
وأيضًا رجاؿ األعماؿ والصناعة حيث أنيـ سوؼ يكوف لو دور كبير 
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في تدريب ىؤالء الطالب أثناء دراستيـ بتوفير أماكف ليـ في 
لكي يكوف الدارس محتكًا تمامًا  ،المصانع والشركات المختمفة لمتدريب

وجعؿ ىذا  ،مى أساس عممي سميـرجو ومبنيًا عبآليات السوؽ قبؿ تخ
 في صورة ساعات معتمدة أسبوعية. 

: يصبح الكتاب المدرسي عيدة يتسمميا الطالب  الكتاب المدرسي .6
عمى أف يحدد ، ويحافظ عمييا ويردىا العاـ التالي ليتسمميا طالبًا أخر

مما يعطينا الفرص الالزمة  5:  3عمر الكتاب بعدد مف السنوات 
عة وتغميؼ وعرض المحتوي في الكتاب المدرسي لتطوير أسموب طبا

 CDوجعمو جذابًا لمدارسيف مع تزويده بالوسائؿ الممونة مع إصدار 
ربح  مشمع كؿ كتاب دراسي يشتريو الطالب بسعر التكمفة أو بيا

اـ في مشروعات تكنولوجيا بسيط يساعد العائد منو عمى اإلسي
 . التعميـ

تأمينيًا عمى الكتاب التالؼ وسنجد  يدفع الطالب الذي يتمؼ كتابو قدراً  .7
ت أو أربع سنوا 3أف ىذا الموضوع في أولو سيكوف صعبًا ولكف بعد 

ذا لـ تتـ ىذه الفكرة فعمينا أف  .سيصبح نمطًا في حياتنا في مصر وا 
نحوؿ الكتاب المدرسي إلى مرجع يحتفظ بو الطالب في مكتبتو بداًل 

الؼ والصور التوضيحية مف بيعو لمؼ المأكوالت وذلؾ بتطوير الغ
خراج األسئمة مف الكتاب وطبعيا في كتيبات صغيرة خاصة بيا  وا 

 ودمج بعض المناىج لمصفوؼ الدراسية . 
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ف توضع مجموعة مف التصميمات الموحدة أيجب : الزى المدرسي .8
لمزى المدرسي بحيث تكوف جميمة ووقورة لتناسب الموقؼ التعميمي 

اف واألزياء داخؿ المدارس والجامعات ولمحد مف ظاىرة كرنفاالت األلو 
وحفاظا عمى مشاعر الطالب الفقراء وعدـ دفعيـ لالنحراؼ والعنؼ 
بسبب الغيرة التي قد تنشأ مف عدـ قدرتيـ عمى شراء المالبس الغالية 

ويصنع ىذا الزى بمعرفة كؿ . لتي يرتدييا زمالئيـ الميسوريفا
تي حددتيا الوزارة لكؿ المحافظة طبقا لمجموعة التصميمات واأللواف 

وتقوـ المحافظة بتصنيع األزياء المدرسية مف خالؿ  محافظة.
وليست الشركات والمصانع  اب المشروعات الصناعية الصغيرةأصح

الكبيرة. ويوزع الزى عمى الطالب بسعر التكمفة مف خالؿ المجمعات 
 بالمحافظة وبالتقسيط لغير القادريف واأليتاـ. 

ىتماـ بمراقبة أزياء المعمميف وتحديد معايير زى المعمـ يجب اال .9
وضوابط لزى المعمـ داخؿ المدرسة واف يعود المعمـ إلى البدلة 
والكرافات واف تعود المعممة إلى الزى األنيؽ المحتشـ حرصا عمى 

 صورة المعمـ ووقاره أماـ تالميذه. 

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

أو شرائح أو أشرطة فيديو ويوضع في المعمؿ  CDفي المدرسة مف 
 . بكؿ تخصص أو في المكتبة المدرسيةالخاص 
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لعميا لمتعميـ والثقافة بالييئة اة تسمي مثاًل )إنشاء ىيئة خاص .11
التربية و بحث العممي الو ( تتكوف مف وزارة التعميـ العالي واإلعالـ

والتعميـ والثقافة واإلعالـ والشباب والرياضة ويرأسيا مثاًل نائبًا 
لرئيس الوزراء تكوف مسئولة عف تجويد التعميـ ومناىجو وأساليب 

وىذه الييئة ليا وظائؼ  وطفطبقا الحتياجات ال عرض ىذه المناىج
مكتبات أف يتـ ربط جميع الو أخرى يحددىا رجاؿ الدولة المختصوف. 
صدار العامة والعممية والثقافية والمدرسية بم نظومة إلكترونية وا 

يح لكؿ طالب االستعارة مف أي مكتبة في أي مكاف طالما تكارنيو ي
ليس مستعيرًا مف مكتبة أخري وتشجيع الطالب عمى دخوؿ المكتبة 
مف خالؿ طمب بحوث دراسية منيـ وتعميـ الطالب كيؼ يتـ توثيؽ 

 . ثية مف خالؿ حصة المكتبةومة البحالمعم

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

صوؿ المعمومة بأسرع وسيمة الحصوؿ عمييا أو نماذج تساىـ في و 
 . لمطالب

التأكيد عمى مبدأ أف الكمبيوتر ما ىو إال وسيمة في كؿ تخصص  .13
ال يصبح الكمبيوتر بذاتو ل ممساىمة في تطوير ىذا التخصص وا 

لتكنولوجية في غاية ألف االىتماـ بو ييمؿ باقي جوانب التنمية ا
 . العممية التعميمية
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القطاع الخاص أو شباب  ائوجود معمؿ كمبيوتر خاص يقوـ بإنشو  .14
صندوؽ التنمية داخؿ كؿ مدرسة حسب مواصفات  أوالخريجيف 

 ،مع تحصيؿ رسوـ مقابؿ حؽ االنتفاع لممكاف منوتضعيا الوزارة 
جعؿ عدد مف و  ،لكي يستخدـ لدورات الكمبيوتر بصفة خاصة

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

 . سنوات 3تجدد كؿ 

ت االبتكارية واإلبداعية واألفكار الخاصة االىتماـ بتنمية الميارا .15
بالطالب الموىوبيف ومحاولة دراستيا مف خالؿ إنشاء معمؿ 
لالبتكارات بكؿ مدرسة لممساعدة عمى تنمية وتوجيو ىذه االبتكارات 

وضع و . ومحاولة االستفادة منيا ومعرفة مدى مالءمتيا لمتطبيؽ
يكوف  أسبوعية مثال منيج دراسي لالبتكار يخصص لو حصص

مشروع البتكار شخصي لمطالب في مجاؿ و  عبارة عف بحث
مف ىذه االبتكارات  تخصصو أو في أي مجاؿ أخر، ويعرض الفائز

 . في معرض دولي

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

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

 الوزارة . 
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نشاء فروع مف المدارس الجديدة المينية المقترحة  .17 االىتماـ بالمغات وا 
التعميـ األساسي السابؽ ذكرىا لغات تجريبية الستقباؿ طالب 

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

 . لمختمفةا

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

مي وال تكوف الترجمة قاصرة عمى العصر العباسي وعصر محمد عو 
  .كتب الفمسفة والسياسة والقصص األدبية

استحداث مناىج بيئية تعمـ الطالب أىمية المحافظة عمى نظافة  .19
مع  ،المدرسة والفصؿ والمكتب واألرضية وسالمة األساس المدرسي

ربط ذلؾ بتدريس العالقة بيف مصروفات الدولة واإلنفاؽ والضرائب 
صادي رتبات ومشاريع أولياء أمورىـ والعائد االقتالمتحصمو مف م

، ةعند المحافظة عمى المدرس مواطنيفالذي يعود عمى الدولة وال
دخاؿ مناىج األمف البيئي لكؿ مينة مماثمة لمناىج األمو  ف ا 

عادة تدوير المخمفات  . الصناعي وا 

إذا كانت البعثات العممية لمدوؿ األوربية وأمريكا قد تجتذب بعض  .21
صميف عمى المنح لالستمرار في ىذه الدوؿ نظرًا لما يوجد بيا الحا

مف عوامؿ الجذب في كافة النواحي وبالتالي تفقد البعثة اليدؼ 
فيجب أال توجو البعثات في دوؿ بعينيا وخصوصًا أوربا  ،منيا
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وأمريكا ولكف تكوف في شتي الدوؿ والمجاالت لجمع أكثر قدر مف 
كبر عدد ممكف مف الشباب والمعمميف المعمومات وأف يستفيد منيا أ

 . والوزارات في تكمفة ىذه البعثات وأف تساىـ جميع الييئات

تقوـ ببث برامج التكنولوجية  نشاء قناة تمفزيونية لمتكنولوجياإ .21
المترجمة ألخر االبتكارات واالختراعات في كؿ المجاالت النافعة 

حرير القنوات ستقباؿ وتفي الصناعة عمى أف ال تحتاج إلى طبؽ لال
 . التعميمية

إنشاء صندوؽ لمتأميف واإلسكاف الطالبي حيث تقوـ وزارة التعميـ  .22
بالمشاركة مع وزارة اإلسكاف ووزارة التأمينات بإنشاء صندوؽ 

قسط شيريًا أو سنويًا  إسكاني تأميني لمطالب يدفع فيو كؿ الطالب
ـ يصبح متنوع ألساليب التسديد وعمى مدار سنوات التعمياختياري و 

لو بمقتضاه مقدـ شقة عند التخرج أو مبمغ يساعد عمى بدء حياتو 
العممية مع تميز شقؽ خريجي الجامعات عف شقؽ الحاصميف عمى 
مؤىالت متوسطة داخميًا وليس خارجيًا بسبب زيادة السنوات التي 

 . مف الطالب أثناء دراستو الجامعيةحصمت 

عميـ كصدقة ؼ وتبرعات لمت: التشجيع عمى إنشاء أوقاأوقاؼ التعميـ .23
صحاب ىذه األوقاؼ يجعؿ بعض جارية بأسموب مطمئف أل

مشروعات التعميـ األغنياء يساىموف في الصرؼ عمى التعميـ و 
 . والطالب الفقراء
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ابتكار جياز رقابي جديد لمراقبة نظـ التعميـ مع  :المتابعةو الرقابة  .24
معمومات وجود مراقبة سرية داخمية بكؿ مدرسة لموقوؼ عمى ال

والمشاكؿ في صورتيا الحقيقية وال يكوف لو أي سمطات تأديبية بؿ 
يكوف حيادي وموضوعي ليس ىدفو صنع المشكالت وزيادة تفاقميا 
بؿ البحث عف حموؿ إيجابية ليا . يقوـ بإعداد تقارير غير رسمية 

 . أسماء لمتحقيؽ فييا ومحاولة حمياتقدـ إلى الجيات الرقابية بدوف 

( يزانيات مشتركة مف الدوؿ العربيةبمييئة العربية لمتصنيع )إحياء ال .25
بمحاولة استقطاب بعض الدوؿ العربية الغنية المؤيدة ليا ودمج 
جميع مراكز براءات االختراع ليذه الييئة حيث تقوـ الييئة بتبني 
المبتكريف والمخترعيف واختيار الصالح مف ابتكاراتيـ وتطويره ثـ 

لمدارس المينية في الدوؿ ع ربط الييئة باتصنيعو بإنتاج كمي م
 . العربية

يمكف أف تقوـ وزارة الصناعة وجيات التراخيص الخاصة بإصدار  .26
أف يقـو ىذا شرط صغيرة بالتراخيص لممصانع أو حتى الورش 

المصنع باستقباؿ طالب المدارس المينية الصناعية حسب 
صاحب  تخصصاتيـ والتوزيع الجغرافي لسكف الطالب وأف يتقدـ

الورشة أو المصنع كؿ عاـ لتجديد رخصة ومعو أوراؽ تثبت تدريبو 
 . مدارسلعدد مف طالب األقساـ الصناعية بال

عامة في المصانع والشركات لخريجي الثانوية الخدمة لم وضع نظاـ .27
المينية الذيف لـ يوفقوا بالحصوؿ عمى مجموع لدخوؿ الكميات خالؿ 
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أف تكوف ىذه الخدمة العامة في المدة بيف التخرج والتجنيد عمى 
  .مجاؿ تخصص الخريج

بما أننا في حالة سالـ فيمكف جعؿ فترة مف مدة التجنيد مرتبطة  .28
بالمؤىؿ الدراسي حيث يتـ إلحاؽ المجنديف مف أصحاب المؤىالت 

فيحصؿ كؿ مجند  ،بمصانع تنشئيا القوات المسمحة ليذا الغرض
مى تدريب عممي عسكري عوليس بعضيـ إلى جانب التدريب ال

 . خاص بمؤىمو

الفني  مالتعمي لخالؿ فص نم لؾًذ لالعم بسوؽالفني  مالتعمي طرب .29
كميات الصناعي إلى  مالتعمي أسنادو لتعميـ، بية ًارًزارة الت نع

تقوـ بعمؿ عمى أن  ،ًالصناعيةالتكنولوجية ًالكميات اليندسة 
في كات العاممة رالت مع ًزارة الصناعة ًالمصانع ًالشوكوًترب

ية الصناعية والثان وتكمؼ المدارسفي رالمجاؿ الصناعي ًالح
 بياطالبنية ويقـو األىيئة صيانة المدارس مع في  بالمشاركة
جيات اآللى مع  بة الحاسجيزأ لمقاعد وصيانةابصناعة 

 نم مدراسالصناعة ما تحتاجو ا في يساىموًأن  ،الختصاصا
الالزمة نات مكااإل رفيوت ذلؾ مع رلمحماية ًغيأنذار  جيزةأ

 .لمدارسا ىذة لتطوير

راعة زال كمياتراعي إلى زال ماف عمى التعميرد اإلشسناإ .31
راعة زًزارة ال معقيات تفاا لعم يتـراعية عمى أن زث الحوًالب
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 كنةالعممي ًالمي نبعمى الجا يزكرالت معراعية زكات الرًالش
 .راعيةزال

 تدريب ياتتفاقا لت التجارة ًعمكمياالتجاري إلى  يـد التعمسناإ .31
 .رالمستملمتدريب  يةت التجارشركاًزارة التجارة ًال مع تشغيؿً

 يحدث مع مثممابالسياحة والفندقة  بالنسبة لممدارس الخاصة ذاًىك
 تحديدقيات تفاالىذه اخالؿ  نم يتـً التمريض، بمـوطالبات د

 لص عمرف رفوي بمافني  تخصص لفي ك مطموبةالعداد األ
 .تدريبال بعدخريجيف لم
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 مبادرة شبابية لمتعامل مع الباعة الجائمين""
 

عـــداد:رؤية و   ا 

 

 

 والعمـو السياسية االقتصاد شيماء ىشاـ سعد
 مصطفى محمد محمود

 أدىـ حسيف
 أحمد عبد القادر شاكر

 محمد سيد أبراىيـ
 ىانى تقى حسف

 نانسى ماىر
 نيى عدلى

 مارينا عدلى 
 مارجرت عماد
 أيماف محمود
 دينا السعيد  
 رباب محمد 

 القاىرة تجارة
 القاىرة تجارة
 القاىرة حقوؽ

 القاىرة دار العموـ
 القاىرة العموـ دار

 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسيةاالقتصاد 
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 أسباب ظهور مشكمة:

الباعة الجائميف مشكمة ظيرت نتيجة لما عانت منو مصر مف 
البطالة، وغالء  أىمياحتى وقتنا ىذا  مشكالت عديدة منذ الخمسينيات

عض المواطنيف لمجوء ، وقمة الدخوؿ مما دفع بالسكفأزمة المعيشة، و 
 وبالتالي ،و عمى أسرىـلتوفير مصدر لمدخؿ ينفقوف ب لتمؾ الطريقة
العديد مف فئات الشعب الباحثيف عف عمؿ شريؼ  طريقةجذبت تمؾ ال

 يضمف ليـ حياة كريمة.

شائبة كباقي الميف، حتى  عادي اليشوبو عمؿ رغـ أف الظاىر أنو
يعتقدوف أنيا ليست مشكمة، بؿ يروف مف الباعة الجائميف أف البعض مف 

 ت عديدة أىميا البطالة.وجية نظرىـ أنيا تساىـ فى حؿ مشكال

التي  ترتبت عمييا العديد مف المشكالت ألف تمؾ الظاىرة وىذا خطأ
يعانى منيا المواطف يوميا أثناء ذىابو لعممو مف مضايقات مف ىؤالء 
الباعة المنتشريف بكافة أرجاء الجميورية، منيا التعدي عمى االراضى 

بالطرؽ العامة  المروري الممموكة لمدولة، والمساىمة في التكدس
والكباري، واالزدحاـ داخؿ وسائؿ المواصالت المختمفة مما قد يؤدى إلى 

اإلنفاؽ  نشوب مشاجرات بيف المواطنيف والباعة، واالزدحاـ أيضا في
المخصصة لعبور المشاة، وانتشار ظاىرة البمطجة مف خالؿ فرض 

القضاء و  في أماكنيـ دوف مضايقتيـ، إتاوات عمى بعض الباعة إلبقائيـ
ؿ انتشارىـ األثرية مف خال عمى المعالـ الجمالية في المياديف واألماكف

، والمشاجرات اليومية بيف الباعة وشرطة اإلزالة العشوائي الغير منظـ
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مما يؤدى إلى وقوع إصابات مف الجانبيف ويتسبب في حالة مف اليمع 
 والخوؼ لدى المواطنيف.

شكمة البد لمقضاء عمييا فأي م فما بني عمى باطؿ فيو باطؿ" "
ال ستنتج عنيا مشكالت أخرى تتزايد وتتفرع وحينئذ  فور ظيورىا، وا 

 .يصعب حميا

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

االنتشار  ذت تمؾ الظاىرة فيذلؾ بقميؿ، ومع زيادة معدالت البطالة أخ
فتعداد  بشكؿ كبير في معظـ محافظات الجميورية خاصة القاىرة الكبرى

مميوف بائع وتقدر تجارتيـ  5ػ فئة الباعة الجائميف في مصر يتعدى ال
مميار جنيو وفقًا إلحصائيات الجياز المركزي لمتعبئة  31 حوالىب

 واإلحصاء.

 
 طرق لحل أزمة بادرت بها مصر : 

تقنيف أوضاع ات صدر أوؿ قانوف مصري مف شأنو فى الخمسين 
ونص عمى إصدار  1957  لسنة 33رقـ  الباعة الجائميف وىو قانوف

تراخيص لمف يريد مزاولة المينة عمى أف يصدر القرار بالترخيص 
يعمؿ  وشروطو وأوضاعو مف الوزير المختص بشئوف اإلسكاف. ومازاؿ

محاولة تعديؿ مادة العقوبات في ىذا  بيذا القانوف إلى يومنا ىذا مع
أشير وفى حالة  3دني أالغرامة فقط إلى الحبس بحد  القانوف مف دفع
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أشير مع وجوب تنفيذ الحكـ  6العودة لممخالفة تصؿ مدة الحبس إلى 
إلى  يذكر أف الغرامة قد تصؿ في بعض األحياف ،بجانب دفع الغرامة

 جنيو. 151

 
 ة :مشكمالتوصيات لحل و  مقترحات

ال بفرض حموؿ  الباعة الجائميف أف حؿ المشكمة يأتي بالتحاور مع
ا ف الباعة الجائميف طرؼ أساسي في المشكمة ولذأل مصالحيـ، ال تراعى

يجب عمى الجيات المعنية و  .جدوى اتفإف الحموؿ األحادية تعد غير ذ
 فتح باب الحوار معيـ حتى يمكف الوصوؿ إلى حموؿ ترضى الطرفيف.

جموعة مف المقترحات لحؿ ىذه المشكمة يمكف إيجازىا فى إطار وىناؾ م
 خمس محاور أساسية، ىى:

 تشريعى: االول : محور

 منذ األربعينات والخمسينات. بيا المعموؿ القوانيفؿ بتعدي ذلؾ يكوف (1)
 عمييا الحصوؿ وشروط التراخيص عمى لمحصوؿ مرف إيجاد نظاـ (2)

 البائع عمييا ت التي يحصؿالمميزا تحديد مع وشروط تجديدىا،
 .وثقافيا( اجتماعيا كحقو في )التأميف االجتماعي والصحي ورعايتو

 :المحور الثاني

، تحدد مواقع األسواؽ الثابتة محمية تشكيؿ لجنة مف كؿ وحدة
واألسبوعية، وتنظيـ العماؿ بيا ومراقبتيا، بشرط تمثيؿ الباعة ومنظماتيـ 

  في عضوية ىذه المجاف.
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 لثالث :المحور ا

 وروابط ،الجائميف الباعة مف مستقمة عمالية نقابات تكويف
حيث  ومصالحيـ حقوقيـ عف وتدافع تنظـ صفوفيـ، ةوجمعي اجتماعية،

 الحؿ األمثؿ لممشكمة. الحمالت األمنية ليست

 :المحور الرابع

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

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

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

حيث أف ىذه النوعية مف األسواؽ حققت نجاًحا  األسواؽ لممواطنيف ليذه
 .كبيًرا في الصيف

 المحور الخامس:

خاصة أف غالبية  ي،إتاحة الفرصة أماـ الشباب لالستصالح الزراع
الباعة الجائميف مف محافظات الصعيد ووجو بحري وجميعيا محافظات 
تشتير بالزراعة، وتخصيص كوتو خاصة بالباعة الجائميف في مجالس 

 وليف.ئالمحميات، لمتواصؿ بيف الباعة والمس
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 التوصيات:

ى ظاىرة الباعة يقة بيف تطوير التعميـ والقضاء عمىناؾ عالقة وث .1
يا وخاصة التعميـ الفنى ف أو عمى االقؿ التخفيؼ منالجائمي

 والصناعى.

ة بيف جميع فئات عادة توزيع الموارد وتحقيؽ العدالة االجتماعيإ .2
 .المجتمع ومناطقة

ؾ نماذج يمكف االستفادة منيا فى ظاىرة الباعة الجائميف مثؿ ىنا .3
 ماليزيا وىولندا.و  اليند

يجعميـ مصدر دخؿ اضافى  وضاع الباعة الجائميفإف تنظيـ وتنفيذ أ .4
 لمدولة وزيادة مواردىا.
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 " المشروعات الصغيرة ومستقبل مصر "
 

 

 عداد :رؤية وا  

 

 شيماء رمضاف
 أمانى عاطؼ 
 حماس ابراىيـ 
 قمر عاطؼ 
 ميادة حسنى 
 ىند مبروؾ 
 فاطمة مندى

 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 سيةوالعمـو السيا االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
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 :ساسىالهدف األ

محاولة الوصوؿ إلى التنمية المجتمعية ومحاولة تحقيؽ طفرة في 
شراؾ أطفاؿ الشوارع الذيف أصبحوا و  ،جيفياالقتصاد وتشغيؿ شباب الخر  ا 

الجريمة فى محد مف لتشغيميـ و  ،معيـ مى المجتمع والدولةعبأ ع
 .المجتمع

 
 :خطوات تنفيذ المشروع

التمويػػػػػػػػؿ لممشػػػػػػػػروع: يتقػػػػػػػػدـ مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف شػػػػػػػػباب تػػػػػػػػوفير مرحمػػػػػػػػة  .1
مشػػػػػػػروعات صػػػػػػػغيرة إلػػػػػػػى  نفيػػػػػػػذجيف لػػػػػػػدييـ تصػػػػػػػور معػػػػػػػيف لتيالخػػػػػػػر 

 البنوؾ وذلؾ ألخذ قرض حسف لمحاولة تمويؿ مشروعاتيـ.
محػػػػػػػؿ متػػػػػػػوفر أو  شػػػػػػػقو بيػػػػػػػا كإيجػػػػػػػادالبحػػػػػػػث عػػػػػػػف أمػػػػػػػاكف لمعمػػػػػػػؿ   .2

 لمعمؿ بو وتجميع الشباب.
شػػػػػػػػراء بعػػػػػػػػض المعػػػػػػػػدات واآلالت البسػػػػػػػػيطة والتػػػػػػػػي سػػػػػػػػوؼ تسػػػػػػػػاعد  .3

لخياطػػػػػػة وثالجػػػػػػات وأجيػػػػػػزة الشػػػػػػاب فػػػػػػي أنتػػػػػػاج منتجػػػػػػاتيـ كػػػػػػآالت ا
 لى.الحاسب اآل

جيف ومػػػػػػف يرغػػػػػػب فػػػػػػي العمػػػػػػؿ كػػػػػػال يتقسػػػػػػيـ مجموعػػػػػػات مػػػػػػف الخػػػػػػر   .4
 منيـ لو نشاط معيف.

لتأىيػػػػػػؿ أطفػػػػػػاؿ الشػػػػػػوارع وتعػػػػػػريفيـ ماىيػػػػػػة انتقػػػػػػاء مجموعػػػػػػة مؤىمػػػػػػة  .5
 العمؿ.

ومراجعػػػػػػػػة  ةعػػػػػػػػبانتقػػػػػػػػاء مجموعػػػػػػػػة مؤىمػػػػػػػػة إلدارة العمػػػػػػػػؿ ماليػػػػػػػػا ومتا .6
 العمؿ.
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وعيػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػى تعريػػػػؼ المجتمػػػػع والحػػػػديث معػػػػو عػػػػف مجموعػػػػة ت .7
 ده وأىدافو ودر الشباب فيو.ئاو ماىية المشروع وف

 
 :المشروعات التى يمكن تنفيذها

يقوـ بيا الشباب أصحاب اليواية في عمؿ و  ،يدويةالمشغوالت ال مثؿ -
 .سوارات والشنطسمشغوالت االك

إلى إرساليا يتـ ومخمفات تمؾ المشروعات  .مالبسالمنسوجات و ال  -
 .شركات أعادة التدوير الموارد

 و.عو وتصنيجفتح محالت لعرض وبيع ما تـ انتا -

 
 : المشروع المشاركين في

  .ع بعد تدريبيـمجموعة مف شباب الخرجيف ، أطفاؿ الشوار 
 
 لوقت المطموب لتنفيذ المشروع :ا

  .تجييز المكاف وتأىيؿ اإلفراد وشراء اآلالت تتضمفمدتو شيريف 
 

 الموارد واإلمكانيات المتاحة:
  .المعدات واآلالت المطموبة
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 الجدول الزمني:
 المدة الخطة

يقـو مجموعة مف الشباب المتحمسيف بتمؾ 
از االحصائات المشروعات بالذىاب إلى جي

 جمبيـ لمساعدة الدولة و لمعرفة أماكف األطفاؿ 

 
 األسبوع األوؿ 

 انىثاألسبوع ال البحث عف مكاف يتـ تنفيذ المشروع فيو 
عادة تجديده ليتناسب مع  اختيار المكاف وا 

 المشروع 
 الرابع/األسبوع الثالث

 األسبوع الخامس الالزمةشراء اآلالت والمعدات 

وأطفاؿ الشوارع باالتفاؽ مع خبراء  تأىيؿ اإلفراد
 طار المشروعاتوعيتيـ بالمشروع وتأىيميـ وشرح ل

 األسبوع السادس

تقسيـ اإلفراد لمجاف كؿ لجنة تقوـ بما تتخصص 
 ؿمف خال فيو وتكوف عمى عمـ بما يجب القياـ بو

 لجنة التوعية والمراقبة.

 األسبوع السابع

لمشروع تجييز المشروع لمعمؿ ويجب أف يكوف ا
 ؾ التجييزات مى أىبة االستعداد لمعمؿ بعد كؿ تعم

 األسبوع الثامف 

 
 م : يالتقي

، ومف خالؿ حساب التكمفة والعائد وىامش الربح ـ لمرأي العاـييترؾ التقي
 .المتحقؽ
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 ة فى مصر "ــــاق التنميـــــــفآ"

 

 رؤية وأعداد:
 

 
 أحمد جماؿ
 بسمة سعد  

 داليا طمعت 

 قاىرةال دار عموـ
 والعمـو السياسية االقتصاد
 القاىرة دار عموـ

 منار طارؽ 

 ىاجر شحاتة
 ياسميف عبد الحافظ 

 مريـ عبد السالـ
 نيرة عبد الوىاب

 

 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 القاىرة دار العموـ

 القاىرة دابآ
 القاىرة دار العموـ
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، وفيما يمى مقترحات وقوعياث المشكمة قبؿ تجنب حدو  :منهجية التفكير

 لمواجية التحديات التنموية فى مصر.
 
   :التعميم .9

مػػػػػى االميػػػػػة فػػػػػى قيػػػػػاـ الشػػػػػباب بمبػػػػػادرة تحػػػػػت عنػػػػػواف ) القضػػػػػاء ع -
 .المدارس الحكومية (

 نشر التكنولوجيا بمختمؼ صورىا فى جميع مراحؿ التعميـ. -
 

  :المرور .5
يػػػػػػػة حميػػػػػػػا لممشػػػػػػػكمة خػػػػػػػرى وكيفاالسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف تجػػػػػػػارب الػػػػػػػدوؿ األ -

 ونقؿ تجاربيا لمصر.
 .رئيسيةاستمرار حمالت الرقابة عمى المحاور والطرؽ ال -
 تفعيؿ قوانيف الردع وتشديد العقوبة عمى المخالؼ. -
 ربط بيف المحافظات ببعضيا.الشبكات االىتماـ بالطرؽ ومد  -
دور االسػػػػػرة والمدرسػػػػػة والجامعػػػػػة فػػػػػى نشػػػػػر السػػػػػموكيات الصػػػػػحيحة  -

 الخاطئة. وتغير السموكيات
 
 :أطفال الشوارع .5

وجػػػػػػػػود مكػػػػػػػػاف لجمعيػػػػػػػػـ وتعمػػػػػػػػيميـ وتحسػػػػػػػػيف سػػػػػػػػموكياتيـ واالسػػػػػػػػتفادة 
 ىدـ فى الدولة.البناء حتى ال يكونوا أداة  منيـ فى عمميات
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   :المخدارات .1
الشػػػػػػركات  نوف لتوقيػػػػػػع عقوبػػػػػػات عمػػػػػػى العمػػػػػػاؿ ومػػػػػػوظفيسػػػػػػف قػػػػػػا -

 الحكومية فى حاؿ أثبات أنيـ مف متعاطى المخدرات.
ت الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف المتعػػػػػػاطيف مػػػػػػف السػػػػػػائقيف عمػػػػػػى اسػػػػػػتمرار حمػػػػػػال -

 الطرؽ.
مبػػػػادرة فػػػػى الجامعػػػػات المصػػػػرية لمتوعيػػػػة ضػػػػد أخطػػػػار المخػػػػػدارت  -

 بيف طالب الجامعة ، تسميط دور االعالـ عمييا.
 
  :االمن .5

 تأميف سيناء بمشاركة االىالى وىذا يتـ بالفعؿ حاليا. -
ة الحديديػػػػة كسػػػػكة حديػػػػد بػػػػيف العػػػػريش وشػػػػبكات السػػػػ توصػػػػيؿ خػػػػط -

 خرى.األ
نشػػػػػػػر الثقافػػػػػػػة والػػػػػػػوعى بػػػػػػػيف افػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػع السػػػػػػػيناوى والقضػػػػػػػاء  -

وأحساسػػػػػيـ بأىميػػػػػػة  ، التعصػػػػػب القبمػػػػػى ورفػػػػػػع روح الوطنيػػػػػة عمػػػػػى
  .االمف ليـ وخطورة االرىاب عمييـ

أقامػػػػة مجتمػػػػػع عمرانػػػػػى مكتمػػػػػؿ المرافػػػػػؽ التػػػػػى تسػػػػػاعد عمػػػػػى أقامػػػػػة  -
 بيئة صناعية قريبة مف المجتمع العمرانى.

مػػػػػى أقامػػػػػة مصػػػػػانع فػػػػػى سػػػػػيناء عػػػػػف طريػػػػػؽ تشػػػػػجيع المسػػػػػتثمريف ع -
 االعفاء الضريبى وتوفير االمف والحماية والمرافؽ ..الخ 

مػػػػف جمػػػػػب العمالػػػػة مػػػػػف المحافظػػػػػات  تشػػػػغيؿ أىػػػػػالى المنطقػػػػة بػػػػػدال -
 خرى.األ
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رفػػػػػػػػع حالػػػػػػػػة االحتقػػػػػػػػاف بػػػػػػػػيف جيػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػرطة لممػػػػػػػػواطف العػػػػػػػػادى  -
 والتفريؽ بيف معاممتو لممجـر والمواطف العادى.

 

 ية: التحديات البيئ .6
  :القمامةأ. 
وأحساسػػػػو بػػػػأف لػػػػو عػػػػدـ النظػػػػر الػػػػى عامػػػػؿ النظافػػػػة نظػػػػرة احتقػػػػار،  -

 ى مينة اخرى.أدور ال يقؿ عف 
مسػػػػػػاعدة قطػػػػػػاع النظافػػػػػػة بػػػػػػوزارة البيئػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ حممػػػػػػة ) أبػػػػػػدأ  -

اديؽ المخصصػػػػػػو، وتػػػػػػوفير بنفسػػػػػػؾ ( ووضػػػػػػع القمامػػػػػػة فػػػػػػى الصػػػػػػن
 الصناديؽ وبكميات مناسبة. هالقطاع ليذ

افػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػع حػػػػػػػوؿ خطػػػػػػػورة التمػػػػػػػوث عمػػػػػػػى  نشػػػػػػر الثقافػػػػػػػة بػػػػػػػيف -
صػػػػػػػػحتيـ ودورىػػػػػػػػـ فػػػػػػػػى القضػػػػػػػػاء عميػػػػػػػػو لمحفػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػحتيـ 

 وتقميؿ انتشار االمراض.
 كثػػػػػػػػر تضػػػػػػػػرراً منػػػػػػػػاطؽ األالمبػػػػػػػػادرة لمقضػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى القمامػػػػػػػػة فػػػػػػػػى  -

 بمشاركة الجميع وتعميميا بعض ذلؾ.
 الماء  ب.

بضػػػػرورة أسػػػػتخداـ الدولػػػػة لتكنولوجيػػػػا تػػػػوفير الميػػػػاه وترشػػػػيدىا، والتوعيػػػػة 
 ترشيد المياه.

 :الهواء جـ.
عػػػػػدـ أقامػػػػػة مصػػػػػانع جديػػػػػدة فػػػػػى المجتمعػػػػػات العمرانيػػػػػة، ومحاولػػػػػة  -

نقػػػػػػؿ المصػػػػػػانع الموجػػػػػػودة خػػػػػػارج النطػػػػػػاؽ العمرانػػػػػػى الػػػػػػى منػػػػػػاطؽ 
 صناعية جديدة.
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تػػػػػػػوفير سػػػػػػػيارات صػػػػػػػديقة لمبيئػػػػػػػة وتقميػػػػػػػؿ الضػػػػػػػرائب عمييػػػػػػػا ورفػػػػػػػع  -
 الضرائب عمى السيارات االكثر ضررا لمبيئة.

انع بتركيػػػػػػب مرشػػػػػػحات عمػػػػػػى مػػػػػػداخنيا لتنقيػػػػػػة اليػػػػػػواء لػػػػػػزاـ المصػػػػػػإ -
 وتوقيع العقوبات عمى المصانع المخالفة لذلؾ.

 
 الطاقة د. 
االعتمػػػػػاد عمػػػػػػى الطاقػػػػػػة المتجػػػػػػددة بطريقػػػػػة ألزاميػػػػػػة  والحػػػػػػث عمػػػػػػى  -

اسػػػػػػػتخداميا عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ االعفػػػػػػػاء الضػػػػػػػريبى لمسػػػػػػػتخدمى الطاقػػػػػػػة 
 المتجددة.

لنظيفػػػػػػػػة سػػػػػػػػف قػػػػػػػػانوف يجبػػػػػػػػر المصػػػػػػػػانع عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ الطاقػػػػػػػػة ا -
 وترشيد الطاقة.
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 "رؤية خاصة لمتنمية االقتصادية فى مصر"
 

 عداد:ا  رؤية و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الرحمف محمود
 مشيرة اسماعيؿ جاد اهلل

 منار عرب السيد 
 سارة يحيى محمد

 حفصو أحمد
 

 تجارة القاىرة
 تجارة القاىرة
 تجارة القاىرة
 اعالـ القاىرة
 اعالـ القاىرة
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   :البطالة:  والا أ
ال وىػػػػى أف يطػػػػػرح البنػػػػؾ المركػػػػػزى أتوصػػػػمنا الػػػػى فكػػػػػرة  جيػػػػدة وبسػػػػػيطة 

 أو البنػػػػػػػؾ االىمػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػاؿ مشػػػػػػػػروعات صػػػػػػػػغيرة لمشػػػػػػػػباب
ى أ ،مقسػػػػػمة عمػػػػػى اسػػػػػاس مػػػػػا يحتاجػػػػػو السػػػػػوؽولكػػػػػف ىػػػػػذة المشػػػػػروعات 

ال يػػػػػػتـ طػػػػػػرح قػػػػػػروض لمشػػػػػػروع واحػػػػػػد فقػػػػػػط مثػػػػػػؿ طػػػػػػرح مشػػػػػػروع محػػػػػػؿ 
حػػػػػالت مالبػػػػػس وبالتػػػػػالى ال نجػػػػػد مالبػػػػػس فتجػػػػػد جميػػػػػع الشػػػػػباب لػػػػػدييـ م

ويضػػػػطر الشػػػػباب لػػػػدخوؿ السػػػػجف النيػػػػـ عجػػػػزوا عػػػػف سػػػػداد  ،المسػػػػتيمؾ
وض بمشػػػػػروعات مقسػػػػػمة ومتانسػػػػػقة  يطػػػػػرح البنػػػػػؾ القػػػػػر  ولكػػػػػفالقػػػػػروض، 

ويجػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػوف  اجػػػػػػػػات المسػػػػػػػػتيمؾ ومػػػػػػػػع طبيعػػػػػػػػة السػػػػػػػػوؽ.يحتامػػػػػػػػع 
وبرامجػػػػو زيػػػػوف االعػػػػالـ وخاصػػػػة التمفمػػػػف جانػػػػب  ةعالميػػػػاىنػػػػاؾ توعيػػػػو 

 جو الى شريحة كبيرة مف المجتمع.التى تتو 
 

  :ثانيا : المجالس المحمية
التمكػػػػػيف فػػػػػى المجػػػػػالس المحميػػػػػة وخاصػػػػػة االنديػػػػػة االجتماعيػػػػػة ومراكػػػػػز 
الشػػػػباب التػػػػى تسػػػػتقطب أكبػػػػر قػػػػدر مػػػػف المػػػػواطنيف لممسػػػػاعدة فػػػػى تقػػػػديـ 
افضػػػػػؿ الخػػػػػدمات، والبػػػػػد مػػػػػف تمكػػػػػيف الشػػػػػباب بالمجػػػػػالس المحميػػػػػة مػػػػػػع 

ى وعناصػػػػػر الخبػػػػػرة حتػػػػػى يػػػػػتعمـ الشػػػػػباب بقػػػػػاء بعػػػػػض المسػػػػػؤليف القػػػػػدام
 منيـ.

 
  :: الحكومة الالمركزيةثالثا
البػػػػد مػػػػف تفعيػػػػؿ الحكومػػػػة الالمركزيػػػػة فػػػػى االقػػػػاليـ فالبػػػػد مػػػػف الخػػػػروج  

  .مف صندوؽ العاصمة واالتجاة نحو االقاليـ وخاصة الصعيد
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 :رابعا: التعميم
   :)أ( التعميم الفنى

سػػػػيعود بػػػدور كبيػػػػر عمػػػػى يجػػػب تفعيػػػػؿ التعمػػػيـ الفنػػػػى فػػػى مصػػػػر النػػػو 
اقتصػػػػػاد مصػػػػػر فػػػػػال يجػػػػػب أف يكػػػػػوف مرحمػػػػػة لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى شػػػػػيادة 
تعمميػػػػة بػػػػدوف خبػػػػرة جيػػػػدة، والبػػػػد أف يػػػػتـ طػػػػرح مشػػػػروعات وتػػػػػدربيات 
بػػػػػػيف المصػػػػػػانع الحكوميػػػػػػة ومػػػػػػدارس التعمػػػػػػيـ الفنػػػػػػى فػػػػػػى مصػػػػػػر فػػػػػػال 

.  يكثر دورىا عمى مجرد الحصوؿ عمى الدبمـو
لشػػػػػػػباب التعمػػػػػػػيـ  كمػػػػػػػا يجػػػػػػػب مػػػػػػػنح جػػػػػػػزء مػػػػػػػف االراضػػػػػػػى الصػػػػػػػحراوية

التجػػػػػػػارى حتػػػػػػػى يتمكنػػػػػػػوا مػػػػػػػف أنشػػػػػػػاء  -الصػػػػػػػناعى –الفنػػػػػػػى الزاعػػػػػػػى 
ال يكػػػػػػػػوف و  ،دراسػػػػػػػػتيـ عمػػػػػػػػى أرض الواقػػػػػػػػع طبقػػػػػػػػواأف يو مشػػػػػػػػاريع ليػػػػػػػػـ 

فػػػػػػالتعميـ الفنػػػػػػى ىػػػػػػو عصػػػػػػب التقػػػػػػدـ فمػػػػػػا  ،مجػػػػػػرد كػػػػػػالـ نظػػػػػػرى فقػػػػػػط
 درب.م رميندس بارع مع فنى غير ناجح غي الفائدة مف وجود

لكػػػػػػال مػػػػػػف وزارة الزراعػػػػػػة ووزارة  تحقػػػػػػؽ ىػػػػػػذا تمػػػػػػنح االراضػػػػػػىيوحتػػػػػػى 
التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ ووزارة التجػػػػػارة الداخميػػػػػة بجانػػػػػب البنػػػػػوؾ التػػػػػى سػػػػػتمنح 

 القروض فيتـ التنسيؽ بينيـ لمساعدة الشباب.
 

  :)ب( التعميم االساسى
 رة العمرية لكؿ تمميذ.فتوضح مناىج تتناسب مع ال -
ى دخػػػػػػػػاؿ وسػػػػػػػػائؿ التعمػػػػػػػػيـ الرقميػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػة الػػػػػػػػى المػػػػػػػػدارس حتػػػػػػػػإ -

 يتمكف الطالب مف مواكبة التكنولوجيا الحديثة.
بجنيػػػػو واحػػػػػد لػػػػػؼ مدرسػػػػة فيػػػػتـ التبػػػػرع أطػػػػرح فكػػػػرة التبػػػػرع النشػػػػاء  -

الفكػػػػرة كػػػػؿ  هوطػػػػرح ىػػػػذجػػػػؿ مصػػػػر(، أتحػػػػت عنػػػػواف ) جنيػػػػو مػػػػف 
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مدرسػػػػػػػػػة  5111سػػػػػػػػػوؼ يػػػػػػػػػتـ انشػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػنوات  11عػػػػػػػػػاـ ولمػػػػػػػػػدة 
طالػػػػػب  81:61وبالتػػػػػالى تػػػػػنخفض الكثافػػػػػة الطالبيػػػػػة بالفصػػػػػؿ مػػػػػف 

طالػػػػػب بالفصػػػػػؿ الواحػػػػػد ممػػػػػا يحقػػػػػؽ  41:35صػػػػػؿ الػػػػػى الػػػػػى اف ت
 افضؿ استفادة لمطالب والمجتمع .

 
   :)ج( التعميم العالى

 بية.يتأىيؿ الشباب الى سوؽ العمؿ مف خالؿ الدورات التدر  -
 اجات السوؽ.يحتااسة العممية بر ربط الد -
ربػػػػػػػط الشػػػػػػػباب بمواقػػػػػػػع العمػػػػػػػؿ سػػػػػػػواء كانػػػػػػػت تجػػػػػػػارى أو ىندسػػػػػػػى  -

 عمى حسب تخصصيـ.
 
 :: خدمة المجتمعرابعا
رياضػػػػػػػة ووزارة التػػػػػػػاميف أنشػػػػػػػاء مراكػػػػػػػز تابعػػػػػػػة لػػػػػػػوزارتى الشػػػػػػػباب وال -

عػػػػػػػػػػػداد قػػػػػػػػػػػادة وميػػػػػػػػػػػارات ا  مراكػػػػػػػػػػػز تنميػػػػػػػػػػػة ذاتيػػػػػػػػػػػة و ، االجتمػػػػػػػػػػػاعى
ريػػػػػاؼ فػػػػػى مصػػػػػر، مػػػػػف أجػػػػػؿ تػػػػػأىيميـ ولوجيػػػػػة وخاصػػػػػة فػػػػػى االتكن

 لمدراسة الجامعية ولسوؽ العمؿ.
 كمػػػػا يوجػػػػد خدمػػػػة عامػػػػة لمشػػػػباب لخدمػػػػة الػػػػوطف البػػػػد أيضػػػػا لمفتػػػػاة -

سػػػػػػػػتيا تقػػػػػػػػدـ سػػػػػػػػنة لخدمػػػػػػػػة الػػػػػػػػوطف الجامعيػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد أف تنيػػػػػػػػى درا
 يا بالييئات التى تختص بالمرأة وتنميتيا.قلحاا  و 
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 توصيات عامة 
العمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى تفعيػػػػػػػػػػؿ التمويػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػذاتى لمكميػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ  -

تػػػػػػػوفير مصػػػػػػػادر الػػػػػػػدخؿ لة المشػػػػػػػروعات التػػػػػػػى تخػػػػػػػتص بكػػػػػػػؿ كميػػػػػػػ
 التى تمكنيا مف االكتفاء ذاتيا.

البػػػػػػػػى داخػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػؿ جامعػػػػػػػػة لنشػػػػػػػػر الػػػػػػػػوعى تفعيػػػػػػػػؿ البرلمػػػػػػػػاف الط -
 السياسى.

عػػػػػادة وزارة االعػػػػػالـ إؽ ميثػػػػػاؽ الشػػػػػرؼ االعالمػػػػػى كمػػػػػا يجػػػػػب توثيػػػػ -
 الننا فى أمس الحاجة الييا.

 زيادة ميزانية البحث العممى. -
تركيػػػػػػػز االعػػػػػػػالـ الحكػػػػػػػومى عمػػػػػػػى االيجابيػػػػػػػات داخػػػػػػػؿ الجامعػػػػػػػات  -

 المصرية مثؿ الندوات والمحاضرات.
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 البشرية ضرورة لمفرد والمجتمع" استثمار الموارد"
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 والعمـو السياسية االقتصاد سمر نعيـ
 أيو عبد العزيز

 أميرة  صالح 
 ايو عبد اهلل

 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد

 والعمـو السياسية االقتصاد أيو عبد العزيز
 اسماء محمود

 أيو معتمد
 ىناء اسامة

 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
 والعمـو السياسية االقتصاد
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لتنميػػػػػة فػػػػػى أي بمػػػػػد البػػػػػد مػػػػػف اسػػػػػتغالؿ المػػػػػوارد اعمميػػػػػة  تػػػػػتـلكػػػػػى 
البشػػػػرية واعتبػػػػارىـ قيمػػػػة فػػػػى حػػػػد ذاتيػػػػا لالسػػػػتفادة مػػػػنيـ بأقصػػػػى درجػػػػة 

تنميػػػػػػة ر محػػػػػػورى فػػػػػػى عمميػػػػػػة يػػػػػػاـ بػػػػػػدو لػػػػػػذلؾ البػػػػػػد عمػػػػػػى الحكومػػػػػػات الق
 الموارد البشرية وليس التوظيؼ.

 
 المشكمة:

  جيف.يزيادة كبيرة فى عدد الخر 
  جيف وسوؽ العمؿ.يوجود فجوة بيف الخر 
 ال فػػػػػػى إاسػػػػػػب العمػػػػػػؿ الخػػػػػػاص عػػػػػػدـ وجػػػػػػود كفػػػػػػاءات ومػػػػػػؤىالت تن

 .أضيؽ الحدود
  البيروقراطية االدراية والمركزيةجياز إدارى يعانى مف. 
 الئمة ما بيف المناىج العممية وسوؽ العمؿ.عدـ الم 
 يف.ينتشار الوسطية والرشوة فى عممية التعا 
  ات وأصػػػػػبحت تجػػػػػارة رابحػػػػػة بيأرتفػػػػػاع مصػػػػػاريؼ الكورسػػػػػات والتػػػػػدر

 .ية نتيجة لسوء التعميـ المقدـنتيجة لالقباؿ  الشديدة عم
  لمعػػػػػػػامميف فػػػػػػػى المنظمػػػػػػػات العامػػػػػػػةقػػػػػػػوانيف العمػػػػػػػؿ عػػػػػػػدـ مالئمػػػػػػػة 

 والخاصة.

يما نػػػػػا منػػػػػا لقػػػػػدرات الشػػػػػباب البػػػػػد مػػػػػف وضػػػػػع توصػػػػػيات يػػػػػتـ مػػػػػف وا 
خػػػػػػالؿ النظػػػػػػر بعػػػػػػيف جديػػػػػػدة لمشػػػػػػباب التاحػػػػػػة فرصػػػػػػة جديػػػػػػدة ليػػػػػػـ مػػػػػػف 

 أجؿ تحقيؽ التنمية فى المجتمع.
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 توصيات لمقضاء عمى البطالة:
البػػػػػد مػػػػػػف وجػػػػػود قاعػػػػػػدة بيانػػػػػات واحصػػػػػػائيات عػػػػػف عػػػػػػدد العػػػػػػاطميف  .1

 عمار.ت فى جميع المناطؽ والمؤىالت واألوالعاطال
تبنػػػػى آليػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الحكومػػػػة اللػػػػزاـ القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػى توظيػػػػؼ  .2

 جيف كؿ عاـ .يعدد مف العامميف مف الخر 
 تعديؿ قوانيف العمؿ فى القطاع الخاص لزيادة االقباؿ عميو. .3
تبنػػػػػػػى رؤيػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ والعمػػػػػػػؿ أثنػػػػػػػاء الدراسػػػػػػػة الكتسػػػػػػػاب الميػػػػػػػارات  .4

والمنػػػػػاىج مػػػػػف خػػػػػالؿ الجمػػػػػع مػػػػػا بػػػػػيف العمػػػػػؿ والػػػػػربط مػػػػػابيف سػػػػػوؽ 
 النظرية والتطبيؽ.

مشػػػػػػروعات الكبػػػػػػرى والقوميػػػػػػو التاحػػػػػػة فػػػػػػرص النشػػػػػػاء إالتوسػػػػػػع فػػػػػػى  .5
 العمؿ فى مختمؼ المجاالت.

بػػػػػػالنظر الػػػػػػييـ كقيمػػػػػػة فػػػػػػى حػػػػػػد ذاتيػػػػػػا  ةاسػػػػػػتغالؿ الطاقػػػػػػة  الشػػػػػػبابي .6
يـ عػػػػػف طريػػػػػؽ التػػػػػدريب ولػػػػػيس كقػػػػػوة طائشػػػػػة لػػػػػذلؾ البػػػػػد مػػػػػف تنميػػػػػت

خاصػػػػػػػة بيػػػػػػػـ مػػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التسػػػػػػػػييالت قامػػػػػػػة مشػػػػػػػػاريع ا  لمخػػػػػػػرجيف و 
 .يةنماتئاال

ة دتشػػػػػػػجيع رجػػػػػػػاؿ االعمػػػػػػػاؿ وتشػػػػػػػجيع الحكومػػػػػػػة ليػػػػػػػـ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػاع .7
مػػػػػف خػػػػػالؿ  ليػػػػػـ مػػػػػواؿ وتقػػػػػديـ المػػػػػنحس األو رؤ ىـ بػػػػػدمػػػػػدااالشػػػػػباب و 

 ما يعرؼ بالمسؤلية االجتماعية.
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 صػػػػػػػػالح قػػػػػػػػوانيف العمػػػػػػػػؿاطيػػػػػػػػة و البيروقراو معالجػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػاز االداري  .8
فػػػػػػػػى مصػػػػػػػػر، سػػػػػػػوؼ تسػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػى االمػػػػػػػػد  االجػػػػػػػػازات( -)التقاعػػػػػػػد
 مى القضاء عمى البطالة.الطويؿ ع

عاب فػػػػػى التعامػػػػػؿ مػػػػػع القػػػػػوى ة االرتبػػػػػاط ولػػػػػيس االسػػػػػتيتبػػػػػاع سياسػػػػػا .9
شػػػػاركة فػػػػى تحقيػػػػؽ لالسػػػػتفادة مػػػػنيـ فػػػػى عمميػػػػة التنميػػػػة والم ةالشػػػػبابي

 ى واالقتصادى.االستقرار السياس
االسػػػػػػػتفادة بػػػػػػػالخبرات الحديثػػػػػػػة فػػػػػػػى مجػػػػػػػاؿ التصػػػػػػػنيع والتكنولوجيػػػػػػػا  .11

 .لدوؿ الصناعيةالى اوأرساؿ بعثات مف الميندسيف 
البػػػػػػػد مػػػػػػػف تفعيػػػػػػػؿ القػػػػػػػوانيف الدسػػػػػػػتورية الخاصػػػػػػػة بتنميػػػػػػػة المػػػػػػػوارد  .11

 البشرية الخاصة بالمحو االمية الحرفيو والرقميو.
اسػػػػػػتغالؿ المػػػػػػوارد البشػػػػػػرية فػػػػػػى االعمػػػػػػاؿ التطوعيػػػػػػة التػػػػػػى تصػػػػػػب  .12

 فػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػروعات )جمػػػػػػػػػع القمامػػػػػػػػػة وأعػػػػػػػػػادة تصػػػػػػػػػنيفيا (.
ة مػػػػػػػػف الحكومػػػػػػػػة مثػػػػػػػػاؿ: قنػػػػػػػػاة السػػػػػػػػويس الجديػػػػػػػػدة خطػػػػػػػػوة مبدئيػػػػػػػػ

السػػػػػػػتغالؿ المػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية لممشػػػػػػػاركة فػػػػػػػى عمميػػػػػػػة بنػػػػػػػاء القنػػػػػػػاة 
مقابػػػػؿ العمػػػػؿ واتاحػػػػة فػػػػرص ليػػػػـ بعػػػػد االنتيػػػػاء المشػػػػروع، وكانػػػػت 

روعات خطػػػػػػوة مبدئيػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػواطنيف لممشػػػػػػاركة فػػػػػػى مثػػػػػػؿ المشػػػػػػ
 .الكبرى مثؿ التمويؿ الذاتى
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  :مشبابلالشباب من مبادرة 
القيػػػػػادات الشػػػػػبابية فػػػػػى الػػػػػوزرات  ىػػػػػى عبػػػػػارة عػػػػػف مبػػػػػادرة يقػػػػػـو بيػػػػػا

لتنميػػػػة ميػػػػارات الشػػػػباب العػػػػادى وقيامػػػػو بتأىيػػػػؿ نفسػػػػو لزيػػػػادة قدراتػػػػو 
تسػػػػػػػتيدؼ فػػػػػػػى البدايػػػػػػػة عينػػػػػػػو مػػػػػػػف الشػػػػػػػباب حػػػػػػػوالى  .العمػػػػػػػؿ فػػػػػػػى

 شاب كعينو أولية عمى مستوى المحافظات. 3111
 المبادرة : مبادئوأىـ 
 احتراـ القيـ المرتبطة بالعمؿ -
 احتراـ الوقت  -
 االتقاف -
 حتراـ قيمة العمؿ الجماعىا -
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 تمكين الشباب فى مصر: التحديات والفرص""
 
 

عـداد  :رؤية وا 

 

 تجارة القاىرة  محمود شعباف            
 أمنية أيمف            
 أمؿ سعيد            
 أمنية نجيب           
 محمد سعودى           
 محمود عبداهلل           
 ير ميا من           
 دعاء شريؼ            

 تجارة القاىرة
 عالـ القاىرةا
 عالـ القاىرةا

 تجارة القاىرة
 تجارة القاىرة

 دار عمـو القاىرة
 داب القاىرةآ
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 هم ومدى تأثيرهم فى المجتمع ؟ر لماذا الشباب؟ وما هو دو 

فتػػػػرة الشػػػػباب ىػػػػى اىػػػػـ فتػػػػرة فػػػػى حيػػػػاة االنسػػػػاف، النػػػػو يممػػػػؾ الطاقػػػػة  -
ة التػػػػػػػى تمكنػػػػػػػو مػػػػػػػف فعػػػػػػػؿ اى شػػػػػػػ  اف اراد ىػػػػػػػو والنشػػػػػػػاط والحيويػػػػػػػ

 ذلؾ.

% مػػػػػػػف اجمػػػػػػػالى 41مصػػػػػػػر حػػػػػػػوالى  نسػػػػػػػبة الشػػػػػػػباب فػػػػػػػىكمػػػػػػػا إف  -
وىػػػػػػػػذه النسػػػػػػػػبة كبيػػػػػػػػرة ومػػػػػػػػف الميػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتغالليا وبالتػػػػػػػػالى  .السػػػػػػػػكاف

 .فالشباب يؤثروف فى المجتمع ويتأثروف بو
 

 أسئمة يسألها الشباب:

وىػػػؿ  ؟؟مػػػؿأومػػػا الخطػػػة التػػػى سػػػنطبقيا وىػػػؿ ىنػػػاؾ  ،نبػػػدأوكيػػػؼ بمػػػاذا 
ف أنتقػػػػدـ ونسػػػػاير الشػػػػعوب المتقدمػػػػة وىػػػػؿ مػػػػف المكػػػػف  أفمػػػػف الممكػػػػف 

 نسود العالـ بقدرات شبابنا؟

 

 :المشاكل التى تواجه الشباب

- ارتفػػاع االسػػعاروغالء المعيشػػة  -التعمػػيـ تػػردى مسػػتوي - البطالػػة
عػػػػػػػدـ  - صػػػػػػػعوبة الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى وظيفػػػػػػػو - حمػػػػػػػـ الػػػػػػػزواج وصػػػػػػػعوبتو

 .....ألخ بات سوؽ العمؿمتطمالشباب ميارات و  امتالؾ
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 الحمول المقترحة:

 ف يبػػػػػػػػدأ كػػػػػػػػػال منػػػػػػػػػا بنفسػػػػػػػػػوأبالمشػػػػػػػػػكمة و االعتػػػػػػػػػراؼ البػػػػػػػػد أواًل مػػػػػػػػػف  -
 لمواجيتيا.

 .ؿ بمجتمعنا الى االفضؿو اليدؼ مف تمكيف الشباب الوص -

 :االىتماـ بالتعميـ عف طريؽ -

  اصػػػػػػػػػالح المنظومػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػة بالكامػػػػػػػػػؿ وربػػػػػػػػػط المنػػػػػػػػػاىج بسػػػػػػػػػوؽ
 .العمؿ

 مية واالىتماـ بالمدارس الفنية والقنوات التعميميةالبعثات التعمي. 
 اجراء امتحانات قدرات اللتحاؽ بالجامعات المختمفة.  

  تطبيػػػػػػؽ مبػػػػػػػدأ الكفػػػػػػاءة عنػػػػػػػد اختيػػػػػػػار المدرسػػػػػػيف وتعمػػػػػػػيميـ ميػػػػػػػارات
وتشػػػػػػػجيع التعمػػػػػػػيـ  ،التقػػػػػػػديـ واالتصػػػػػػػاؿ والتنميػػػػػػػة البشػػػػػػػريةالعػػػػػػػرض و 
  .عف بعد

  البحتػػػػو واالىتمػػػػاـ بػػػػالنواحى محاولػػػػة االبتعػػػػاد عػػػػف المنػػػػاىج النظريػػػػة
 والتطبيقية. العممية

 

 التعميـ:تطوير نواتج  -

 مية والبطالة.انخفاض نسبة األ 

 قػػػػػػػػادرة  وضػػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػػادية بسػػػػػػػػبب وجػػػػػػػػود كفػػػػػػػػاءاتتحسػػػػػػػػف األ
 .عمى التعامؿ مع المشكالت
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 ارتفاع وعى وثقافة المواطنيف. 

 .المحافظة عمى البيئة والصحة العامة 

  الوطف.الشعور بالمسئولية تجاه 

 الحرص عمى العمؿ الجاد. 

  كسػػػػػػػػد النيضػػػػػػػػة وتنظػػػػػػػػيـ  الممحػػػػػػػػةالوصػػػػػػػػوؿ لحمػػػػػػػػوؿ لممشػػػػػػػػكالت
 .وغيرىا داعش

 تقدـ المجتمع. 
 

 تمكين الشباب؟ يمكنكيف 
 فتح قنوات اتصاؿ بيف الدولة والخبراء والشباب. -

يػػػػػػز الشػػػػػػباب ونقػػػػػػؿ االحػػػػػػداث كمػػػػػػا فعػػػػػػالـ دور فػػػػػػى تحالف يكػػػػػػوف لأ -
 .ىى بحقيقتيا

مشػػػػاركتيـ مػػػػف خػػػػالؿ  اب فػػػػى الحيػػػػاة السياسػػػػيةزيػػػػادة مشػػػػاركة الشػػػػب -
 .فى البرلماف والمجالس المحمية

اصػػػػػػالح قػػػػػػوانيف الدولػػػػػػة بشػػػػػػكؿ يػػػػػػوفر قػػػػػػدر كبيػػػػػػر مػػػػػػف الحريػػػػػػة مػػػػػػع  -
 .والخارجيف عميوتطبيؽ القانوف بشدة مع المخالفيف 

تشػػػػجيع الشػػػػباب وكػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو مبػػػػدع ومبتكػػػػر ومختػػػػرع فػػػػى مجػػػػاؿ  -
 .البحث العممى
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ؿ سػػػػػػػيناء فالنمػػػػػػػاذج التطوعيػػػػػػػة تػػػػػػػدؿ تحفيػػػػػػػز الشػػػػػػػباب عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتغال -
عمػػػػػى نجػػػػػاح شػػػػػبابنا وكػػػػػذلؾ تميػػػػػزىـ عنػػػػػدما يحصػػػػػمو عمػػػػػى الفرصػػػػػة 

 .كاممة بالخارج

 فرصة.اتاحة فرص لمشباب، فالشباب يحتاج الى  -

 بالشباب وتأىيميـ. دور القيادة ىاـ جدا فى الدفع -

ضػػػػػػػرورة وضػػػػػػػع اسػػػػػػػتراتيجة لمشػػػػػػػباب يمتػػػػػػػـز بيػػػػػػػا كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف يتػػػػػػػولى  -
ات مػػػػػػػػػر رىنػػػػػػػػػا الجتيػػػػػػػػػاداليظػػػػػػػػػؿ األ حػػػػػػػػػتمسػػػػػػػػػئولية وزارة الشػػػػػػػػػباب 

 .شخصية

السػػػػػػوداف فػػػػػػى فػػػػػػرص عمػػػػػػؿ لمشػػػػػػباب خػػػػػػارج مصػػػػػػر خاصػػػػػػة  تػػػػػػوفير -
 وأفريقيا.

الشػػػػػباب –ضػػػػػرورة تضػػػػػافر جيػػػػػود كػػػػػؿ أضػػػػػالع " مثمػػػػػث " : الدولػػػػػة  -
 المؤسسات، لتمكيف الشباب –

القضػػػػػػػػػاء تمامػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى الواسػػػػػػػػػطة والمحسػػػػػػػػػوبية واعتمػػػػػػػػػاد الكفػػػػػػػػػاءة  -
ص بصػػػػػفة عامػػػػػة فػػػػػى كأسػػػػػاس ومعيػػػػػار وحيػػػػػد لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى الفػػػػػر 

 المجتمع.

 التوسع فى االنشطة الطالبية وخاصة ذات الطابع التنموي.  -

 


