
 

 

 2017نوفمبر  28عقدت الحلقة الثانية من سيمينار شباب الباحثين يوم الثالثاء الموافق 
بحضور عدد من السادة أساتذة معهد التخطيط القومى وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة. 

مواكبة للفعاليات المحلية والدولية المرتبطة بقضايا العلم والشباب، لذلك  إلى يهدف السيمينار
 شرم الشيخ خالل في جانت الحلقة الثانية لتتناول فعاليات" منتدى شباب العالم" والذى عقد

 .2017نوفمبر  10-4ترة الف
حلقة شكل  في وفى محاولة لتقديم قراءة تحليلية نقدية للمنتدى، تم تنظيم الجلسة لتكون

نقاشية تتناول الجوانب االيجابية والسلبية للمنتدى وكذلك الرسائل الناتجة عن المؤتمر مع 
 محاولة الستخالص انعكاس فعاليات المنتدى على انشطة المعهد.

عاليات التى يتابعها العالم بأثره، ويمكن الف يعد هذا المنتدى أحد أهم
لمن يتابعه الشعور بالفخر حيث يعد المنتدى نقطة تنويرية يحتاج إليها شباب مصر. وفيما 

 منتدى شباب العالم هو أول منتدى من نوعه. يات التى يمكن التركيز عليها:يلى بعض االيجاب
تراجع  في مؤشرات تنمية الشباب المنتدى نموذج لتطبيق توصيات مؤتمرات الشباب السابقة.



تسويق  مما زاد من أهمية تنظيم المنتدى حيث التركيز على فئة تحتاج حقًا لالهتمام والتنمية.
إيجاد  الرآى العام بعد أن أصبح غالبيته من الشباب. إلى تمكين الشباب في تجربة مصر

رصة لالستفادة الف منصة حوارية بين الشباب من مختلف الجنسيات، ومنح الشباب المصرى
مواجهة التطرف واإلرهاب من خالل خلق ثقافة  والتعلم من تجارب اقرانه من الدول المختلفة.

يعد المنتدى فرصة مميزة لترويج  التنوع الثقافى والحضارى. الحوار وتقبل االختالف وتقبل
وأيضا فرصة لمناقشة قضايا وأولويات التنمية. السياحة المصرية بشكل مختلف.

إن 
ما هى اهداف رجال  متابعة فعاليات منتدى شباب العالم تثير العديد من التساؤالت من أهمها:

ل هل تموي إطار المسئولية المجتمعية للشركات؟ في األعمال من تمويل هذا المنتدى؟ وهل هو
 المؤتمرات هو اآللية االفضل 

 

 هل شارك الشباب المنتمى لألحزب المعارضة بالقدر الكافى لتمكين الشباب من قبل الممولين؟
هل تم اإلعالن عن  ؟ ”We Need To Talk“المنتدى خاصة وأن شعار المنتدى  في

 4المنتديات؟ )لماذا هذا العدد من  معايير اختيار الشباب المشارك سواء الدولى أو المحلى؟
مناقشات المنتدى اعتبرت الزيادة السكانية عائق، بما يتناقض  سنة(؟ في مؤتمرات ومنتدى

هل ناقش المنتدى قضية االرهاب العائق األكبر للتنمية بشكل  مع بعض تجارب الدول األخرى.
التوصيات هل  علية التى يواجهها الشباب؟الف هل ركزت أجندة المنتدى على التحديات كافى؟

 تناولت سياسات لحل هذه التحديات؟

يتمكن المتابع لفعاليات المنتدى من استقراء العديد والعديد من الرسائل 
رسائل موجهة لفئة لشباب بشكل خاص، رسائل موجهة  إلى التنويرية والتى يمكن تقسيمها

تلخيص ألهم هذه الرسائل: للعالم الخارجى ورسائل أخرى عامة. وفيما يلى
توسيع قاعدة فرص المشاركة  اهتمام الدولة بقضية تمكين الشباب.

تشجيع  رؤية الدولة المصرية نجاة قضايا الشباب. المتاحة ألكبر عدد ممكن من الشباب.
الرئاسى على  اإلصرار الشباب على المشاركة وابتكار حلول غير تقليدية لمختلف المشكالت.

تجسير فجوة عدم الثقة التى طالت لسنوات بين الدولة والشباب.
مصر دولة أمنة تماما، ومستعدة الستقبال الضيوف من 

مصر تستعيد دورها العالمى  مختلف دول العالم وبالتالى تشجيع السياحة وطمأنة المستثمرين.
التفاعل مع قضايا الساعة التى  في مارس دورها اإلقليمى والدولىمصر ت الثقافى والحضارى.

يهتم بها العالم اجمع دون االنكفاء على الذات.



المنتدى يمثل تجسيدا مباشرًا لقيمة الديمقراطية والحوار مع األخر )المختلف 
عاليات الهامة من خالل الشراكة بين الف إمكانية تمويل العديد مندينيًا، وثقافيًا، ولغويًا(.

الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

تطوير  في إن شباب الباحثين بمعهد التخطيط القومى طالما يؤكدون على اهتمامهم ودورهم
ريق القائم على الف محتوى وجودة العمل داخل معهد التخطيط القومى. وفى ضوء ذلك حرص

 في ة تطبيقهاإعداد هذه الحلقة على إستخالص مجموعة من األفكار وبحث مدى إمكاني
 المعهد.

البد من التأكيد أوال على أن المعهد يتبنى فكر الدولة نحو تمكين وتدعيم الشباب ويتضح ذلك 
وكذلك مشاركة . PLPاستضافة المعهد للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادةمن خالل:

.PLPاب للقيادة محاضرات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشب في بعض أساتذة المعهد بالتدريس
مناقشات  إلى تغيير توجه سيمينار شباب الباحثين )من عرض رسائل ومقترحات بحثية

قضايا الشباب والتنمية(. في وقراءات

فعاليات المنتدى القادم بأشكال مختلفة )التمثيل/األساتذة كمتحدثين  في ركةالتحضير للمشا
فعاليات حوارية. –بحث معرض  –والشباب كمشاركين 

تنظيم جائزة تنظيم نموذج محاكاة " المجلس الوطنى للتخطيط "تنظيم منتدى للشباب العربى 
مناهج وآليات التخطيط. في بحثية عربية

خطط الدولة. في آليات تضمين قضايا الشبابالتالى: تطوير مقترحات البحوث بحيث تتضمن
بحوث لتغطى إمكانية تنفيذ يسية التى تواجه الشباب.التحديات/القضايا الرئ في بحوث

تقرير/ دراسة لمتابعة مخرجات وتوصيات التوصيات الواردة بالمنتدى )أوراق سياسات(.
المنتدى ومتابعة مدى تنفيذها.

 


