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 السادة الحضور،السيدات و

  

 نرحب بجميع الحاضرين من ممثلي الحكومات والشباب الفاعل في العمل العام

جميع أنحاء العالم مع صناع  في هذا المنتدى الذي من شأنه أن يجمع أبنائنا من واإلقليمي والدولي

 ا.جنداتهأو وياتنا، حتى نعمل على دمج أفكارهم في أولآرائهم لىإالقرار لكي نستمع 

  

التاريخ الحديث في ظل تعرض العالم أجمع  نعيش فترة من أصعب فترات اوما زلن ا  عشنا جميع

 اقتصادية واجتماعية عميقة آثارا  بشرية مؤلمة و جائحة فيروس "كورونا"، والتي خلفت خسائر آلثار

 تمعمشكالت المج معالتفاعل والتجاوب  لى فرصع عبشكل واسهذه الجائحة  وأثرتبين الشباب، 

 تسعى لتخفيف العبء عن شعوبها، سواء كانت هذه العالم ومازالتفي حكومات وقامت ال المختلفة.

 فال شك أن االستفادة من تجارب الشباب ،و نفسية، أو غيرها. وعليهأصحية، أو عباء اقتصادية، األ

 .التحدي العالمي ودعمهم ضرورة ملحة في األفق للتغلب على هذا

 

 ية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي هذا الصدد، سعت جمهور

 هم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندةوتصدرت قضايا ،دعم الشباب ووضعهم في مقدمة الصفوف ىعل

 دفات برامج التنمية الشاملة التيلعمل الوطني وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستها

 القيادة السياسية أن الشباب يعد من ا  ارة الشباب والرياضة، إيمانمن خالل وز ا  تشهدها مصر حالي

 .يشكل القوام األساسي للمجتمع يشريحة اجتماعية مهمة ومتميزة تمثل النسيج المترابط الذ

 

 دماج الشباب إالتنمية المستدامة، و تحقيق أجندةل كما سعت جمهورية مصر العربية دوما  

 2030دورهم في هذا المجال والعمل نحو تحقيق استراتيجية مصر وتعزيز  التنمية،في عملية 

 لة.المتكامتعزيز المجتمعات مستهدفة 

 

البرامج التي من  وعملت وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية على العديد من

تعمل الوزارة  هداف التنمية المستدامة والتيأشأنها بناء اإلنسان المصري، وكثفت برامجها لتحقيق 

، كما تعمل والسابع عشر ،والسادس عشر ،والخامس ،والرابع ،الهدف الثالثعليها والتي من بينها 

، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ خطتها من خالل تحقيق أهدافها 2030مصر طار ورؤية إ وفقالوزارة 

ة شبابية ورياضية وتشمل برامج وأنشط، 2030قة مع برنامج عمل ورؤية مصر المتواف االستراتيجية

  ، وبرامج تحسينالوعي الثقافي والعلمي واإلبداعيوبرامج مواطنة وانتماء وتوعية سياسية وتنمية 

لشغل أوقات  الترويحيةوالتوسع في األنشطة  لنمط الصحي للمواطنين من خالل الممارسة الرياضيةا

 الوأيضا  برامج ريادة األعم ،الجماعي والتطوعي تشجيع النشء والشباب على العملالفراغ و

 ودعم الشركات الناشئة والعمل ما بين القطاع الخاص والعمل الحكومي وإيجاد فرص عمل للشباب

 كافة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب داخل المجتمع المصري.ن مراعي



 

 - 2022 االستراتيجية الوطنية للشباب والنشء بإعدادما قامت وزارة الشباب والرياضة ك

كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل مم المتحدة للسكان واألمع صندوق األ بالتعاون 202٧

المصرية  ، وتمثل االستراتيجية الوطنية2030مع استراتيجية األمم المتحدة للشباب تماشيا   البحري

برامج  ىلإضافة إ، حتياجات الشباب لخمس سنوات قادمةللشباب والنشء خارطة طريق لمتطلبات وا

 .في مؤشر الشباب العالمي ةمرتب 13مما جعل مصر تقفز التنمية الشبابية ودعم الشباب 

 

 ، تعمل وزارة الشباب والرياضة على تشجيع الشباب على االبتكارما سبق إلى وباإلضافة

مراكز ابتكار إلى بداع والذكاء االصطناعي من خالل تحويل المنشآت الشبابية المخصصة للتعليم واإل

الذات وإدارة الوقت ل التعليم الفني وورش عمل تطوير في مجا ، وكذا تكثيف تأهيل الشبابشبابي وتعلم

التمكين االقتصادي للشباب والنهوض بمستويات ووكذا الجلسات التدريبية لتنمية المهارات الحياتية، 

هيل الشباب لسوق العمل، ودعم التدريب في مجاالت أالعمل الحر وت ةمن خالل نشر ثقافالتشغيل 

  األعمال.المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة 

  

 نه ال يمكنألعالم لجائحة فيروس كورونا أثبتت ل ، فإن التداعيات االقتصادية واالجتماعيةختاما  و

 اجتماعية كانت أو بيئية أو اقتصادية، وليس فقط أخطار أو أزمات أيإهمال طاقات الشباب لمواجهة 

كداعم للشباب على ، وكورونا جائحةالتي واجهت األزمات الصحية. فيجب أال ننسى هذه الجهود 

راء الشباب كرئيس المكتب التنفيذي لوز الشخصي والرسمي كوزير للشباب والرياضة وأيضا   المستوى

ا في جمهورية منمني و الشباب إيمانا   أو طاقة لدعم مشاريع العرب، فإني ال أدخر جهدا   والرياضة

  .تحقيق التنمية القيادة السياسية المصرية بأهمية دوركم كشركاء فيكذلك ومصر العربية 

 الشعوب.العالم والتوافقات بين العديد من وتحقيق ر الرياضة كقوة ناعمة في السالم، ى دووأيضا  ال ننس

  

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،جزيال   شكرا  

 

______________ 


