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موجز السياسات

نحو مشاركة فعالة للشباب
ماجد عثمان وحنان جرجس

1

مقدمة:
مصر دولة شابة ،ربع سكانها في فئة العمر ما بين  12و 22سنة وهناك ربع
آخر ما بين العمر  23و ،39وقد لعب الشباب دوراً هاما ً في التغيرات السياسية
التي شهدتها مصر بدءاً بثورة يناير التي كان الشباب شعلتها األولى ووقودها الذي
حافظ على استمرارها حتى نجحت في إزاحة النظام السابق ،وأضفى عليها روحا ً
جديدة مُبتكِرة لفتت أنظار العالم إليها من خالل تنظيم فاعليات غير معتادة كرسوم
الجرافيتي وحلقات الشعر والغناء الوطني الذي ألقاه شباب أظهروا إيمانا ً قويا ً
بقضية وطن اشتد ظمأه للحرية والعدالة االجتماعية وكرامة ورفاه أبنائه.
وبالرغم من أن شباب مصر قد أبهر العالم خالل ثمانية عشر يوما ً منذ اندالع
الشرارة األولى لثورة يناير وكذلك في ثورة  30يونيو إال أن ذلك لم ينعكس على
مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمجتمعية بالدرجة المأمولة .وتهدف هذه
الورقة إلى إلقاء الضوء على مشاركة الشباب السياسية والمجتمعية في أعقاب
ثورتين حملتا في طياتهما أمالً في تمكين الشباب ورفع قدرته على المشاركة .كما
تعرض الورقة في نهايتها مجموعة من السياسات التي تستهدف زيادة مشاركة
الشباب في العمل العام بجوانبه المختلفة.
وتأتي أهمية هذه الورقة من االهتمام المصري والعالمي بمشاركة الشباب ،فعلى
المستوى الوطني شمل الدستور المصري  2014عدد من المواد التي تضمن
للمواطنين حرية المشاركة السياسية وتشجعهم عليها ،فتنص المادة  65على
أن حرية الفكر والرأي مكفولة ،وللمواطنين حق التعبير عن آرائهم بأي وسيلة
من وسائل التعبير والنشر ،كما تنص المادة  73على أن للمواطنين حق تنظيم
االجتماعات العامة والتظاهرات وجميع أشكال االحتجاجات السلمية .وتضمن
المادة  74للمواطنين حق تكوين األحزاب ،كما تضمن المادة  75حق تكوين
الجمعيات والمؤسسات األهلية .وتؤكد المادة  87على حق المواطنين في االنتخاب
والترشح وإبداء الرأي في االستفتاء .كما يؤكد الدستور على ضرورة تشجيع
الشباب على المشاركة السياسية واالجتماعية في المادة  82التي تنص على أن
الدولة تكفل رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم
وتشجعهم على العمل الجماعي والتطوعي ،وتمكنهم من المشاركة في الحياة
العامة.
 1ا.د .ماجد عثمان ،رئيس مجلس االدارة والمدير التنفيذي للمركز المصري الستطالعات الرأي
والدراسات (بصيرة) ،واستاذ االحصاء بقسم بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.
د .حنان جرجس ،مدير العمليات بالمركز المصري للدراسات واستطالع الرأي (بصيرة).
   اآلراء الواردة بهذه الورقة تعبر عن راي المؤلفين وال تعكس بالضرورة راى مجلس السكان
الدولي او احد من شركائه.

الرسائل األساسية
•تشير البيانات من المصادر
المختلفة إلى عزوف الشباب عن
المشاركة السياسية والمجتمعية في
مصر.
•يمكن عزو تراجع المشاركة
السياسية للشباب جزئيا ً إلى عدم
شعور الشباب بجدوى أشكال
المشاركة السياسية في مصر،
وهو ما يستدعي تغيير نظرة
الشباب لجدوى المشاركة السياسية
وقدرتهم على المشاركة في اتخاذ
القرار وصياغة سياسات الدولة
من خالل المشاركة السياسية
بأشكالها المختلفة.
•ضرورة جذب الشباب للمشاركة
السياسية والمجتمعية من خالل
إشراك الشباب في متابعة وتقييم
تنفيذ السياسات والبرامج على
أرض الواقع على المستوى
المحلي ،وتوظيف التكنولوجيا في
تفعيل مشاركة الشباب.
•ضرورة وضع خطة شاملة
للنهوض باإلعالم المصري ودفعه
للعب دور إيجابي في تشكيل
وجدان ومعارف الشباب المصري
وتغيير القيم الحاكمة للشباب.

وقد شملت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر  »2030العديد من األهداف التي تركز على تحسين حياة الشباب بصورة
مباشرة أو غير مباشرة .2وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام  2016عاما ً للشباب ،ووضعت رئاسة الجمهورية برنامجا ً لتأهيل
الشباب للقيادة حيث تم في الدورة األولى للبرنامج اختيار  500من الشباب لاللتحاق بالبرنامج التأهيلي.
وعلى الصعيد العالمي وقعت دول العالم ومن بينها مصر على وثيقة أهداف التنمية المستدامة والتي تضم  17هدفا ً و 169غاية،
ويؤكد الهدف العاشر الخاص بالقضاء على الفجوات على ضرورة رفع المشاركة السياسية لكل المواطنين في كل األعمار وعلى
وضع التشريعات والنظم التي تساعد على تحقيق ذلك  .3وفي  2012وضع األمين العام لألمم المتحدة خطة العمل الخمسية لواليته
الثانية وأكد فيها على  5التزامات أساسية تضم اإلدماج السياسي واالجتماعي واالقتصادي للشباب.4

مصادر البيانات:
تعتمد الورقة على تحليل بيانات عدد من المسوح واستطالعات الرأي التي أجريت خالل العامين الماضيين:
•الدورة الثانية لمسح النشء والشباب التي أجراها مجلس السكان الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء بالمقابلة الشخصية على عينة حجمها  10،916شاب وفتاه في العمر من  13إلى  35سنة ،وتم جمع البيانات
في نهاية عام  2013وبداية عام .2014
•مسح التحوالت االجتماعية والسياسية في الوطن العربي الذي أجراه مركز بصيرة بالمقابلة الشخصية على عينة ممثلة
للجمهورية حجمها  1،547فرد في الفئة العمرية  18سنة فأكثر ،وتم جمع البيانات في نوفمبر .2014
•استطالع المشاركة السياسية :المدركات والممارسة الذي  أجراه مركز بصيرة ضمن أنشطة مشروع مسار بالتليفون
األرضي والتليفون المحمول على عينة ممثلة الجمهورية حجمها  2،027شخص في الفئة العمرية  18سنة فأكثر وتم
جمع البيانات في .2015
•استطالع ما بعد التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية  2014والتي أجريت بالمقابلة الشخصية للناخبين فور خروجهم من
لجان التصويت على عينة حجمها  12،940ناخب موزعين على كافة محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات الحدود.
•قام مركز بصيرة باجراء استطالعين قبل انتخابات مجلس النواب  2015وتم اجراء االستطالع عن طريق التليفون
المحمول واألرضى لعينة ممثلة على المستوى القومي حجمها  1،545فرد فى الفئة العمرية  18سنة فأكثر فى كل
محافظات الجمهورية  .
•استطالع ما بعد التصويت في انتخابات مجلس النواب والتي أجريت بالمقابلة الشخصية للناخبين فور خروجهم من لجان
التصويت على عينة حجمها  4،086ناخب في المرحلة األولى و 7،200ناخب في المرحلة الثانية موزعين على كافة
محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات الحدود.

االهتمام بالسياسة والمشاركة السياسية بين الشباب:
بالرغم من أن الشباب تصدر المشهد في ثورتي يناير  2011ويونيو  2013إال أن المشاركة السياسية للشباب في التصويت في
االستفتاءات واالنتخابات مازالت منخفضة ،فعلى سبيل المثال يشير استطالع ما بعد التصويت في انتخابات الرئاسة  2014إلى
أن نسبة الشباب  30-18سنة بين الناخبين الذين صوتوا في االنتخابات لم تتعد  %27في حين كانت نسبة الشباب بين من يحق لهم
التصويت  ،%37ونفس األمر تكرر في انتخابات مجلس النواب األخيرة بصورة أوضح حيث نسبة الشباب من بين الناخبين لم
تتجاوز  ،%20وتظهر نتائج استطالعين للرأي أجريا قبيل انتخابات مجلس النواب أن  %4من الشباب في محافظات المرحلة األولى
و %29فقط من الشباب في محافظات المرحلة الثانية من االنتخابات كانوا يعرفون تاريخ االنتخابات في محافظاتهم بصورة صحيحة.
وهو ما يشير إلى عزوف نسبي بين الشباب عن المشاركة في االنتخابات.

 	2استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر http://sdsegypt2030.com/ ،»2030
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html 3
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شكل  :1توزيع المؤهلين لالنتخاب والناخبين الذين
شاركوا في انتخابات الرئاسة  2014حسب العمر
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المصدر :الناخبين المؤهلين للمشاركة :محسوب من إحصاءات الناخبين ،اللجنة العليا
لالنتخابات
المشاركة الفعلية :استطالع ما بعد التصويت في انتخابات الرئاسة  ،2014بصيرة

ورغم أن الشباب المصري كانوا دائما ً األقل رضا عن أداء
الرئيس السابق محمد مرسي وكذلك عن أداء رؤساء الوزارات
المتعاقبة منذ قيام ثورة يناير إال أن نسبة الشباب المصري
في العمر  29-18سنة الذين شاركوا في الوقفات االحتجاجية
والمظاهرات ووقعوا الوثيقة الخاصة بحركة تمرد لم تتجاوز
 .%1ويعد السبب الرئيسي لعدم مشاركة الشباب في المظاهرات
والوقفات االحتجاجية هو عدم تأكدهم مما إذا كانت المشاركة في
مثل هذه األنشطة أمر صحيح ،كما أن واحد من كل ستة شباب
يرون أن مشاركتهم لن تشكل أي فارق كما يظهر مسح النشء
والشباب.
ويعكس سؤال مباشر للشباب عن تقييمهم لمدى اهتمامهم
بالسياسة في نهاية عام  2014تراجع بين الشباب عن االهتمام
بالسياسة والمشاركة السياسية حيث أجاب  %17فقط منهم أنهم
مهتمون أو مهتمون جداً بالسياسة و %28فقط مازالوا يتابعون
األخبار السياسية.

الثقة في جدوى المشاركة السياسية:
يأتي عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في الوقت الذي
يرى فيه أكثر من نصف الشباب في العمر من  29-18سنة
أن المشاركة السياسية لها تأثير على قرارات الحكومة ،كما
يؤمن  %86منهم أن المشاركة السياسية ضرورة لخلق ودعم
الديموقراطية في الدولة كما يظهر استطالع المشاركة السياسية:
المدركات والممارسة .2015

ويمكن عزو هذا العزوف إلى أن الشباب ال يشعرون بجدوى
أشكال المشاركة السياسية المختلفة في مصر ،فأقل من نصف
الشباب يرون أن التصويت في االنتخابات وسيلة فعالة للمشاركة
السياسية يمكنها التأثير على سياسات الدولة ،ويرى  3فقط من
كل  10شباب أن االنضمام لألحزاب وسيلة فعالة للمشاركة
السياسية ،كما أن واحد من كل  3شباب يرى أن المشاركة في
التظاهرات واالحتجاجات هي وسيلة فعالة للمشاركة السياسية،
وواحد من كل  6شباب يرون أن االعتصامات أو العصيان
المدني وسيلة فعالة للمشاركة السياسية.
لم تحظ المشاركة في األحزاب أو مساندتهم لها باهتمام الشباب
كما تشير نتائج مسح النشء والشباب  ،2014وهو ما يمكن
عزوه جزئيا ً إلى عدم معرفة الشباب ببرامج األحزاب المختلفة
بصورة كافية ،كما أن  %43من الشباب المصريين غير راضين
عن طريقة نمو وتطور الديموقراطية في مصر كما يوضح مسح
التحوالت الديموقراطية في الوطن العربي.
ويوضح المسح األخير ارتباط عزوف الشباب عن المشاركة
السياسية بشعور الشباب بعدم تحقيق بعض أهداف ثورة يناير،
ففيما يتعلق بالمستوى االقتصادي يرى الشباب أن الوضع
االقتصادي للدولة وألسرهم في نهاية  2014أسوأ من الوضع
قبل ثورة يناير ،كما يشعر الشباب بتحسن ضعيف فيما يتعلق
بتحقيق العدالة االجتماعية ،وحوالي  %66مازالوا يرون أن
الفساد موجود في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة كما أن %24
يرونه مازال موجوداً بدرجة متوسطة .وتتجلى مدركات الفساد
بشكل صارخ عندما يتعلق األمر بالتوظيف حيث يرى  %55من
الذين تمت مقابلتهم من الشباب فى مسح النشء والشباب 2014
أن الحصول على وظيفة يستلزم عاد ًة واسطة لدرجة كبيرة ،أما
 %30يرون أن الحصول على وظيفة يستلزم عاد ًة واسطة ولكن
بدرجة محدودة.

التكنولوجيا والمشاركة السياسية
بشكل كبير
أثرت التكنولوجيا على الوضع السياسي لمصر
ٍ
خالل السنوات الماضية فقد لعب االنترنت ووسائل االتصال
الحديثة دور كبير في قيام ثورة يناير  .2011ووفقا لمسح
النشء والشباب  2014فقد زاد استخدام الشباب لإلنترنت الذين
تتراوح أعمارهم بين ( )29-15من  %10فى  2009إلى %25
فى  .2014كما أفاد الشباب أن مصدر معلوماتهم األساسى
خالل ثورة يناير كان التليفزيون ،أخبار اإلنترنت والفيسبوك
بمعدل  7.1 ، 7.3و 6.4على التوالى شكل (.)2
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ويرى الشباب أن اإلنترنت سيغير من قدرة المواطنين على التأثير في سياسة الدولة ،فيرى أكثر من  %90منهم أن اإلنترنت
سيمنح المواطنين قدرة أعلى على التأثير في سياسة الدولة كما أن  %87يرون أنه سيساعد المواطنين على معرفة ما تقوم به
بشكل أفضل و %89يرون أنه سيساعد المواطنين على إبداء الرأي فيما تقوم به الحكومة بصورة أكبر ،وعلى الجانب
الحكومة
ٍ
اآلخر يرى  %82أن السياسيين سيستخدمون اإلنترنت في التأثير على المواطنين.
ويعتقد واحد من كل  4شباب أن النشاط على شبكات التواصل االجتماعي وسيلة فعالة للمشاركة السياسية يمكنها التأثير على
قرارات الدولة.
وتشير نتائج مسح التحوالت السياسية واالجتماعية في الوطن العربي إلى أن  %77من الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل
االجتماعي يستخدمونها للحصول على معلومات حول السياسة واألحداث السياسية الجارية ،و %41منهم يستخدمونها للتعليق على
القضايا السياسية المختلفة.

شكل  :2ترتيب الشباب المشاركين فى األنشطة الثورية ألهمية المصادر المختلفة للمعلومات حول ثورة  25يناير
(الترتيب من 2014 ،)10- 1
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المصدر :مسح النشء والشباب في مصر .2014

شكل  :3رأي الشباب في أثر اإلنترنت على قدرة المواطنين على التأثير في سياسات الدولة2014 ،
السياسيون سيستخدمون اإلنترنت في التأثير على
المواطنين
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المصدر :مسح التحوالت االجتماعية والسياسية في الوطن العربي ،بصيرة.
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محايد

موافق

موافق جداً

المشاركة المجتمعية:
يرتبط العمل التطوعي في أذهان معظم الشباب بالقيام باألعمال الخيرية وهو تعريف قاصر .وعندما سُئل الشباب في مسح النشء
والشباب  2014عن أفضل تعريف للعمل التطوعى ،عرفه  %57.6من الشباب أنه تقديم المساعدة للفقراء والمهمشين ،بينما رأى
 %14من الشباب أنه فرصة جيدة للتجمع واللقاء بين الناس ويعبر عن التضامن معهم ،ورأى نسبة  %13أخرى أنه مساعدة الناس
على تطوير مهاراتهم .هذا وقد أفاد نسبة  %6فقط من الشباب أن العمل التطوعى يعني تمكين الشباب والمجتمعات ،أو تشجيع
المواطنة الفعالة.
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وحتى في إطار هذا التعريف مازالت المشاركة المجتمعية للشباب محدودة ،فنسبة الشباب األعضاء في جمعيات خيرية ال تتجاوز
 ،%2وال تختلف نسبة الشباب الذين سبق لهم القيام بأي أعمال تطوعية كثيراً .ويُعد عدم توافر الوقت وعدم وجود عائد مادي هما
السببين الرئيسيين في رأي الشباب ،يليهما عدم تشجيع  األسرة.
وال تتجاوز نسبة الشباب أعضاء النقابات أو االتحادات العمالية أو غيرها  %5من إجمالي الشباب ،وربما يرجع ذلك الرتباط
عضوية هذه المؤسسات بشغل وظائف مهنية.

السياسات الالزمة لتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب:
هناك عدد من الفرص السانحة لتمكين الشباب وزيادة مشاركتهم تتمثل في نسبة الشباب الذين يشغلون مقاعد مجلس النواب،
والنسبة التي خصصها الدستور للشباب في المجالس المحلية ،كما أن تعيين عدد من نواب الوزراء ومساعديهم من الشباب ينبئ
بتحول في المستقبل القريب يسمح لمزيد من الشباب بمشاركة أوسع في اتخاذ القرار وصنع السياسات التي ستشكل مستقبل مصر.
ويتطلب رفع مشاركة الشباب السياسية والمجتمعية مجموعة من السياسات نوجزها فيما يلي:

1.1جذب الشباب للمشاركة السياسية والمجتمعية:
تتطلب زيادة مشاركة الشباب السياسية واالجتماعية تغيير رؤية الشباب ألهمية وجدوى المشاركة من خالل رسم مسارات
للشباب تتناسب مع رغبتهم في إجراء تغيير ولعب دور حقيقي في صياغة سياسات الدولة وقراراتها وأسلوب إدارتها .وفي
هذا اإلطار يقترح ما يلي:
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• تشكيل لجان من الشباب تتبع مجلس النواب
والمجالس المحلية يكون دورها متابعة وتقييم تنفيذ
السياسات والبرامج على أرض الواقع على المستوى
المحلي ووضع تقارير دورية للمجالس عن تطور
التنفيذ .كما يمكن أن تعقد هذه المجالس جلسات
استماع للشباب بصورة دورية لطرح أفكارهم
ومشكالتهم والتوصل لحلول لها.
•استغالل ارتباط الشباب باإلنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي وتكنولوجيا االتصاالت في
زيادة مشاركتهم السياسية واالجتماعية من خالل
إعداد صفحات على مواقع التواصل االجتماعي
وتطبيقات للمحمول يمكن من خاللها للشباب اإلبالغ
عن الظواهر السلبية في المجتمع كالعنف ،الفساد
بصوره المختلفة ،أماكن تواجد أطفال الشوارع لتقديم
المساعدة لهم ،وغيرها من الظواهر االجتماعية
السلبية .رصد هذه الظواهر سيساعد الحكومة
والفاعلين المختلفين على وضع خطط مواجهتها.
•فتح قنوات للشباب للمشاركة في إعداد برامج
الحكومة والتعليق على المسودات المختلفة لها من
خالل عرضها على منصات التواصل االجتماعي
أو إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي يمكن من خالله أن
يوصل الشباب أصواتهم للحكومة.
•توظيف مراكز الشباب وقصور الثقافة والمعسكرات
الصيفية في إجراء مقابالت بين الشباب وأعضاء
الحكومة وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية
والمجالس المتخصصة لمناقشة القضايا المختلفة
ووضع خطط لالستفادة من الشباب في مواجهة قضايا
المجتمع المختلفة.

2.2تفعيل مواد الدستور:
• يوجد عدد من المواد في الدستور المصري تهدف
إلى زيادة المشاركة السياسية واالجتماعية للفئات
المختلفة ،غير أن تفعيل هذه المواد يحتاج إلى تطوير
القوانين ووضع البرامج التي تجعل زيادة المشاركة
ممكنه على أرض الواقع .فعلى سبيل المثال مازالت
هناك مشكالت تواجه عمل الجمعيات األهلية في
ً
خاصة الجمعيات الصغيرة وهي أحد روافد
مصر
المجال العام التي يمكن من خاللها توظيف طاقة
الشباب وإطالق قدرتهم على اإلبداع في التصدي
للمشكالت التنموية التي تواجه المجتمع المصري،
وهو ما يستدعي تطوير القوانين التي تحكم إنشاء
جمعيات أهلية جديدة وتنظم أسلوب عملها.

3.3تفعيل دور اإلعالم التقليدي في زيادة مشاركة
الشباب في قضايا مصر المختلفة:
• يالحظ في السنوات األخيرة إنصراف معظم
ً
خاصة الشباب عن متابعة اإلعالم التقليدي
المصريين
نتيجة ابتعاد اإلعالم عن مناقشة قضايا الشباب
ومشكالتهم اليومية والميل إلى الموضوعات التي
تحقق إثارة ،كما أن اإلعالم غالبا ً ما يركز على
القاهرة ويتجاهل المشكالت التي تواجهها المحافظات
الصغيرة والمناطق الريفية .ويالحظ أيضا ً تجاهل
الدراما المصرية للدور اإليجابي الذي يمكن أن يقوم
به الشباب في مختلف المجاالت التنموية وتصدير
نماذج غريبة على المجتمع المصري والتركيز على
النماذج السلبية مما يضيع فرصة كبيرة على اإلعالم
المصري للعب دور في تثقيف الشباب ونشر القيم
المواتية للتنمية بينهم.

أطلقت وزارة الشباب موقع “بوابة الشباب لمجلس النواب المصري” .يحتوي الموقع على معلومات عن
البرلمان وأعضائه وأهم األخبار الخاصة به .ويقترح أن يضاف إلى الموقع صفحة يمكن من خاللها للشباب
طرح أفكارهم لتوصيلها ألعضاء البرلمان ،كما يمكن أن تسمح الصفحة للشباب بتقييم اداء البرلمان وتدوين
مالحظاتهم عليه.
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•هذا الوضع يستوجب وضع خطة شاملة للنهوض باإلعالم المصري ودفعه للعب دور إيجابي في تشكيل وجدان ومعارف
الشباب المصري وتغيير القيم الحاكمة للشباب ،وحثهم على المشاركة في قضايا الدولة المختلفة .كما يجب أن يقوم
اإلعالم بدور في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع المصري عن الشباب والعمل على تقبل تقلدهم المناصب المختلفة.

4.4دور وزارة الشباب في المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب:
• يجب أن تلعب وزارة الشباب دوراً في تطوير مشاركة الشباب السياسية والمجتمعية للشباب من خالل تفعيل دور مراكز
الشباب وإنشاء منصات للتواصل مع الشباب.

5.5دور األحزاب والجمعيات األهلية:
• على األحزاب والجمعيات األهلية أن تعيد صياغة برامجها وأنشطتها بصورة تجذب الشباب للمشاركة.
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