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اتيجية التنمية المستدامةا  : ستر
 2030رؤية مرص 

 شباب مرص مبادرة
2019-2020 

      
ن نوعية الحياة والرفاهية ، مع مراعاة حقوق األجيال   التنمية المستدامةمبدأ  12030رؤية مرص تبنت   كإطار عام لتحسي 

ي حياة مزدهرة ؛ 
باإلضافة إىل ذلك ، تعتمد . والبيئي   واالجتماعي   االقتصاديي البعد ثالثة أبعاد رئيسية ؛  من خاللالجديدة فن

ي التنمية  و ؛ " المتوازنة التنمية اإلقليمية"و " التنمية المستدامة الشاملة"عىل مبادئ  ســراتيجيةاال 
عىل المشاركة الكاملة فن

ا  و تحرص. لجميع األطراف فوائدها وضمان 
ً
اتيجية أيض تكافؤ الفرص للجميع ، وسد ثغرات التنمية ، واالستخدام  عىلاالستر

 . الفعال للموارد لضمان حقوق األجيال المقبلة
 

ويتحملون مسؤولية  شباب اليوم يصوغون مستقبل البالد فال ،محرك النمو والتنمية وهم قادة الغد  هو الشباب  انو حيث 
ي إعادة بناء االمةالمسا

ي تحقيق و . همة الحقيقية فن
أظهرت تجارب التنمية الحديثة الدور المحوري الذي يلعبه الشباب فن

التكيف بسهولة مع ، وبالتاىلي فهم قادرون عىل  لقوة والمعرفة والطاقة الفعالةل يعتتر الشباب شعلة. اف اإلنمائيةاألهد
ي جميع أنحاء العالم

ي تحدث فن
 . التطورات التكنولوجية الرسيعة الير

 
الجهاز  وفقا لنتائج (98،101،011)من إجماىلي عدد السكان ( مليون 26.8)٪ 27.3( عاًما 29-15) مص  يمثل شباب 

ن بالجامعاتأن عدد المل و )2017CAPMAS,(2 و اإلحصاء المركزي للتعبئة العامة ة  الوطنية واالزهر  تحقي  خالل الفتر
ي  3تشت  الدراسات و . طالًب و طالبة 2،212،486هو  2017 -2018

 الكثت  من إىل أن العديد من الشباب ال يشاركون فن
ي األنشطة التطوعية ال تزال منخفضةم العمل التطوعي ، ومشاركتهو  حياة المدنيةال

 . فن
 

ة ، جودة الحياة و نمط الحياة الصىح و كذلك تأسيس مفاهيم لومن الممكن االستفادة من تعبئة الشباب  األرسة الصغت 
ي المستقبل ، وأنها هي السبيل لتحقيق الهدف 

ن ألنها تمثل األمهات واآلباء فن ن الجنسي  ي والمساواة بي  والتخطيط اإلنجاير
ي 
ن لكل أرسة"الوطين  . "طفلي 

 
ة عىل المساهمة الفعالة  ي تنمية مجتمعاتهم إن طلبة الجامعات المصية لهم دور وقدرة كبت 
المتالكهم األدوات العلمية فن

مبادرة شباب "  استكماليسىع عن  ، قوىم للسكانلذلك فإن المجلس ال والبحثية الالزمة للقيام بهذا الدور عىل أكمل وجه
ن المجلس و منظمة اليونيسف 2018-2017بعد انتهاء المرحلة االوىل من المبادرة  "مرص و   .بموجب االتفاقية المثقة بي 

ن الجامعات المصية سعت المبادرة  دعم الشباب لفهم تحديات  بهدف المعاهد العليا القومية و إىل التنسيق بي 
والتطوع للمساعدة فى تنفيذ الخطط لمواجهة االمراض و االوبئة مثل وباء فيروس كورونا . عليها  مجتمعاتهم ، للتغلب

بناء االنسان وتوجيه الطالب ألفضل الطرق الستغالل مهاراتهم المختلفة لصالح  ،المستجد و اتخاذ االجراءت الوقائية 
ي تستهدف المرصى اوال و 

ي التدخالت الجديدة التر
 
  . تنمية المجتمعالمشاركة المجتمعية ف

 
1http://www.greengrowthknowledge.org/organisation/egypt-ministry-planning-monitoring-and-administrative-reform 
2 https://www.capmas.gov.eg/# 
3file:///C:/Users/moga/Desktop/2030/Adolescences/youth/eg_survey_of_young_people_2014.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greengrowthknowledge.org/organisation/egypt-ministry-planning-monitoring-and-administrative-reform
https://www.capmas.gov.eg/
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 : للمبادرة الهدف الرئيسي 
ي حياة مزدهرةنوعية الحياة والرفاهية ، مع مراعاة لالرتقاء بالتغيت  االجتماعي 

 . حقوق األجيال الجديدة فن
 

 الفرعية:  األهداف
اتيجية  -1  القائم عىل األدلة ، تغيت  السلوكو التواصل االجتماعي تطوير استر
هدف التواصل الصىحي بوالجامعات ( المعاهد الحكومية وغت  الحكومية)بناء القدرات عىل مختلف المستويات  -2

 وتنمية المجتمع ، 
ي إنشاء برنامج -3

لتعريف الطالب بتصميم وتقييم رسائل االتصال والحمالت التواصل المجتمىع  المشاركة فن
امج  ،والتر

التوعوية و األنشطة  / لتخطيط وتنفيذ التدخالت  مركزىى المركزى و الال ق عىل المستو تعزيز آلية التنسي -4
 ،الثفافية و الرياضية 

ية  الجامعية و الشبكات  و االجتماع و تغت  السلوك إنشاء منصات للتواصل  - 5 الوسائط المتوسطة والجماهت 
 (. االجتماعية / مقاطع الفيديو التشاركية والمرسح والوسائط الرقمية )
 
سعت إىل التنسيق الير و  والمجتمىع ىحاستكمال الخطة القومية لرفع الوع الص "مبادرة شباب مرص"عتتر و ت

ن الجامعات  ي المصية ووزارة الصحة و بي 
قادر عىل ادارة ( اساتذة الجامعات)  السكان  واعداد فريق من المنسقر

ن وثقلهم بالمعلومات والمهارات االزمة للتثقيف االقران وتثقيف  العمل داخل الجامعات واعداد الطالب المشاركي 
ن الجامعات وفروع المجلس القوىم للسكان و  الجهات التنفيذية المحلية لدعم المجتمع كما نسقت المبادرة بي 

و تم العمل بالمرحلة االوىل من خالل  ، 2018اىل ديسمتر  2017و تم تنفيذ المبادرة من يناير  . التثقيف المجتمىع 
ن شمس  –القاهرة : جامعة ) جامعة وهم  12 طنطا  –الزقازيق  –المنوفية  –المنصورة  –بنها  –بين سويف  –عي 
 ،طالب جامىع من كليات الطب و التمريض و الصيدلة  1200بعدد ( جنوب الوادى  –سيوط ا –المنيا  –الفيوم  –

حقيبة االمراض المعدية والغت   –حقيبة صحة االرسة  –حقيبة التغذية ) و تم تثقيفهم عىل اربــع حقائب تثقيفية 
وقد تم اعداد المحتويات التدريبية التثقيفية من خالل بحث نوع  ،( حقيبة نمط الحياة الصىح –معدية 

ن  58000و ايضا تم توعية  ،بالجامعات لتقدير احتياج الطالب المعرفية  مواطن وزيادة معلوماتهم وتحسي 
 . موضوع االكتر اهمية واحتياجا للمجتمع 12اتجهاتهم حول 

 
اكة بعد نجاح المرحلة األوىل إستجابة  2017نية من مبادرة شباب مص والير أطلقت عام والثا وتأير هذه الرسر

. وتشمل المرحلة الثالثة من  2016تر فملتوجيهات فحامة الرئيس وتوصيات المؤتمر الوطين األول للشباب نو 

اك  -(IFMSA-Egypt)  مص –جمعيات طالبية منها : االتحاد الدوىلي لجمعيات طالب الطب  4المبادرة إرسر
الجمعية المصية -(EUPTSاالتحاد المصي لطالب العالج الطبيىعي ) -(EPSFلطالب الصيدلة )االتحاد المصي 

 . (ENNSSAالعلمية لطالب التمريض وحديير التخرج )
 

ن المجلس و منظمة اليونيسف  مبادرة شباب مص للثة استكمال المرحلة الثا سيتم و  بناءا عىل االاتفاقية الموثقة بي 
ي 
سيتم اختيار  و ) جامعة حكومية 18  ، و تضممراحل عىل عدة ( الحكومية وغت  الحكومية)الجامعات المصية  فن

اتالمراكز المحافظات وا  . (و اإلحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامةو  يموغرافن الصىحالد المسح  بناًء عىل مؤرسر
مشاركة طالب كليات االعالم و االداب قسم اعالم لالستعانه بهم فن موضوعات اجتماعية من شانها و سيتم 

ن ممارسات المجتمع وياير اختيارهم لقدرتهم عىل التواصل المجتمىع وتغطية الموضوعات االجتماعية الير  تحسي 
الطالق ) من المشكالت االجتماعية  ترفع من وع المجتمع وقرانائهم وتعمل عىل تمكينهم اجتماعيا للحد من كثت  

ن القائم عىل الجنس  –العنف االرسى  – وهذه المشكالت الير تالحظ زيادة معدالتها بالمجتمع المصى ( التميت 
 . ولهذا جاءت توصيات القيادةالسياسية عىل العمل للحد من هذه المشكالت
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 الصحةتعزيز و  )SBCC)من أجل التنمية التواصل المجتمىع اوال : 

 
  األنشطة ؛ / لتخطيط وتنفيذ التدخالت المركزى و الال مركزى تعزيز آلية التنسيق عىل المستوى 

 
 للجنة التوجيهيةا / جتماعات التوجيه واجتماعات فرقة العمل اال  

  نامج ي يعقدها المنسق الرئيسي للتر
تيب لالجتماعات الير ي ( اللجنة الفنية)التر

، بحضور اللجنة اإلدارية فن
وعمداء الكليات ، شئون البيئة و خدمة المجتمع ل و النواب، ورؤساء الجامعات  القوىم للسكانالمجلس 

ي 
ي الكليات ومنسقر

ن ولجنة منسقر ن اإلقليميي  كاء والمنسقي   االنشطة المجتمعيةأصحاب المصلحة والرسر
نامج ح األهداف الرئيسية للتر  . لرسر

 ي  التنفيذية ترتيب حلقات العمل مع اللجنة اإلدارية
ن ؛  المجلس القوىم للسكانفن ، ولجنة المنسقي 

ي الكليات ، 
ن ، ولجنة منسقر نامجاإلقليميي  ح االهداف الخاصة بالتر ، وتحديد األدوار والمسؤوليات لرسر

 . الالزمة لتنسيق التدخالت ورصدها 
 

  اإلدارة والتنسيق 
ن المجلس القوىم للسكان اعدةاعداد ق • تضمن التواصل المستمر و ات و الجامع بيانات ديناميكية بي 

 ؛ (وضع نموذج)التقيم المتابعة و 
 ؛و الدعم اللوجيسير و التقيم  للتخطيط والمتابعة فريق العمل المركزىاجتماعات • 
ي المركزيلفريق االدارة الماىل اجتماعات • 

 ؛واإلداري واللوجسير
ن والجامعات لمتابعةال•  ن اإلقليميي   ؛وتنسيق األنشطة منسقي 
ي األجهزة الفرعية• 

ي ذلك اإلدارة المحلية مع قادة المجتمع  منسقر
 . بما فن

 
ي وضع اتفاقيات 

 
بي   أصحاب المصلحة لزيادة الوعي عىل مختلف  و خطط عمل واضحة المشاركة ف
 . للتوعية المجتمعية لتحقيق الخطة القومية(  الحكوميةالمعاهد الحكومية وغت  )المستويات 

 –لصحة ا )عمل بروتوكوالت بي   السلطة المختصة بالمجلس القوىم للسكان و الممثلي  المعنيي   من وزارات  
اكة و تعزيز المبادرة(  -لتنمية المحليةا –الشباب والرياضة  –التضامن االجتماع  –التعليم   . لدعم الشر

تحادات طالب الطب اعمل بروتوكول تعاون بي   السلطة المختصة بالمجلس القوىم للسكان و ممثل  
 . والصيدلة والتمريض والعالج الطبيىعي 

  . طالق الحدثإ  
  . رق للتواصل االجتماع عىل منصات الفيسبوكط و بالجامعات المرصية  بادرة شباب مرص م رسةادعم إنشاء  
مالت وزارة الصحة حدعم لثقافية (  -فنية  -مسابقات ) رياضية  -فيهية : معسكرات نشطة التر عم اال د  

 . العامة
امج و الجهات المعنية لو الشباب المشاركي   ل انشاء شبكة للقادة الجامعي      لتر تدعم اتواصل مع التر

  . المشاركة المجتمعية للشباب
 
 
 
 
 
 
 

 اك المجتمع تقييم الشي    ع لالبالغال   RCCE for  COVID 19عن المخاطر وإرسر
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 لدعم االتصال بالمخاطر ، وجهود مشاركة المجتمع ضد  تقييم الرسيــــعال تصميم أداةCOVID-19  ،
ي تنفيذ ورصد خطة االتصاالت للتواصل الفعال مع الجمهور 

ا لذلك ، تسىع األداة إىل . للمساعدة فن
ً
وفق

،  ضعتقييم الو ل  COVID-19جمع المعلومات لفهم المعرفة العامة والمواقف والتصورات حول 
اشتملت هذه المهمة بشكل أساسي عىل التقييم الكمي الرسيــــع ، ولكن سيتم استخدام التقييم  النوعي 

ا لتغطية السكان الذين لم يصلوا إىل التقييم عتر اإلن
ً
نتأيض يهدف التقييم الرسيــــع إىل توفت  معلومات . تر

ن بالمجلس القوىم للسكان و فروعه  ة و اتجاهات و سلوكياتعن معرف الطلبة و اطباء االمتياز و العاملي 
ومع . باستخدام عينة تمثيلية لتحديد الفجوات المعرفية والمفاهيم الخاطئة  COVID-19المتعلقة بـ 

ام بالمسافة االجتماعية ، وقيود التنقل ، ذلك ، نظًرا للوضع غت   ن المسبوق الذي يتطلب إجراءات االلتر
ن لجمع البيانات قد ال يدركان  واتباًعا لحظر التجول الذي تفرضه الحكومة ، سيشتمل التقييم عىل نهجي 

ي المطلوب ، وبالتاىلي يجب حساب أوزان العينة لضبط من أجل هذا 
 . التمثيل الوطين

 

  نت من خالل وسائل التواصل االجتماعي سيكون ستطالع هذا اال : جمع البيانات اما بالنسبة  عتر اإلنتر
ن بالمجلس  ا للعاملي 

ً
تستدعي هذه الطريقة إعداد  . فسيكون إجراء المقابالت عتر الهاتف أكتر أمان

 .ون بإجراء المكالمات الهاتفيةالتعليمات ألولئك الذين سيقوم
 

 
 اتيجية  ؛ دليل العلىمالقائمة عىل الصىح و المجتمىع التواصل ال تطوير استر

 
اتيجيةوضع إس•  ، تحدد كل من الجماهت  مع منظمة اليونيسفمع خطة عمل مفصلة صىح و مجتمىع تواصل  تر

ي تغيت  
ي من شأنها أن تؤدي إىل تحقيق النتيجة النهائية المتمثلة فن

نمط الحياة اىل االفضل و  وقنوات االتصال الير
ن السلوكيات الصحية  زيادة النشاط الحرىك و  ن مما يؤدي إىل تحسي  ن المستهدفي  مواقف السكان المصيي 

 . والتعليمية
 
 

 ي الجامعات خاتنفيذ تد
 و المحلي   و المنسقي   الفرعي   ل بناء القدرات لمنسقر

 
 الصىحي والتواصل من أجل التنميةباستخدام برنامج التثقيف  تطوير خطة وأدوات التدريب • 
ي الجامعات •

ن  تنفيذ تدخل بناء القدرات لمنسقر ن الفرعي   . و المنسقي 
طالب  6000بمستهدف   طالب فن كل المنظمات الطالبية 100و المعاهد بواقع ات بناء قدرات طالب الجامع• 

 و طالبة 
الثقافية و نشطة التوعية اال األقران ، و  تثقيف، و  توسيع أنشطة قادة الجامعات ؛ بناء القدرات ، وتنمية المهارات •

ن الجامعات والمجتمعات الفنية و الرياضية    .  (المدارس والمعاهد الفنية والتمريضية)بي 
ي  •

ي ( IEC)واالتصال  ء وتطوير مواد المعلوماتيةع الطالب عىل إنشا يشجو ت جامعة18تنمية مهارات الطالب فن
الير

اب 
ّ
ة و تشمل الملصقات والكت ي ومنصات الوسائلومقاطع الفيديو القصت 

وين و ادراجهم  (االجتماعية الموقع اإللكتر
 . فن برامج التقيم البعدى 

ن الوعي • ي محافظات مختارة من مص لتحسي 
ن فن ن االجتماعيي  بناء قدرات قادة المجتمع وقادة األديان واألخصائيي 

ي سن اإلنجاب 
، وزيادة الطلب عىل الخدمات الصحية  سنوات خمسةأقل من  طفالاأل الصىحي والتغذوي للنساء فن

 . خدامها األولية واست
 

 المجتمىع و تغت  السلوك منصات للتواصل  إنشاء:  ثانيا 
 

  (الشباب ، الثقافة ، الجامعات ، القادة الدينيون ، إلخ)المنظمات والشبكات المجتمعية. 
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ي  تاسيعقد قادة الجامع 
 
ي ف  لجامعات المستهدفةاجلسات تثقيف االقران لتعزيز الحوار اإليجابر

ي أنشطة تثقيف االقران   50.000بمستهدف
 
فيه ف ي مناهج التعليم والتر

 تقوم الفرق بتطوير خطط العمل وتبت 
ة والعروض المرسحية والمسابقات الرياضية  مثل مسابقات المعرفة وعروض المواهب ودراما الفيديو القصت 

ها   .  (سيتم تطويرها خالل ورش عمل بناء القدرات... )وغت 
 

ي يز للوعي بي   الشباب وأعضاء المجتمع اادة الجامعات بعقد جلسات رفع قيقوم  
ادة الوعي المجتمىعي فن

ي محافظات الجمهورية للوصول اىل 
ن 150.000 المناطق والقرى المختارة فن اف  فرد من السكان المستهدفي  بارسر

ءة و المجتمع و نواب رؤساء الجامعات للتعليم و الطالب  ي  .وكالء الكليات و رؤساء الجامعات لشئون الير
 

ييم فعالية قتل (لنوعية و الكميةا) باستخدام ادوات البيانات  قياس اثر التداخل باستخدام اختبار قبىل و بعدى 
ن معارف واتجاهاتمبادرة شباب مص  ي تحسي 
ي تقييم سلوكيات واتجاهات  و ايضا  . المجتمعات المحلية فن

فن
ن  وس كورونا المستجد و اتخاذ االجراءت فيما يخص ومعتقدات السكان المستهدفي  االمراض و االوبئة مثل وباء فت 

اتيجية التواصل المجتمىعل الوقائية و ايضا   . تطوير استر
 

 
  نت إلدارة منصة التواصل و نظم ادارة التعلم مع بالتعاون بي   رواد الجامعات  مركزيا التواصل عتر اإلنتر

نت لتقيم  اداء الطللبة   بنك المعرفة المرصى ي جميع الجامعاتعتر اإلنتر
 
، وتبادل تحديثات  ف

 عىل أقرانهم وأفراد المجتمع ؛ IECودعم نشر مواد المبادرة
 

  ية االعالم  لوسائالتواصل عتر  / مقاطع الفيديو التشاركية والمشح والوسائط الرقمية )الجماهت 
 (االجتماعية

ا عىل / اختيار وتقدير فرق •  نً  تمت 
 المستوى الجامىعي ، وفريق الجامعات أعضاء هيئة التدريس األكتر

ن  ا من بي 
ً
ها ؛ 18األكتر بروز  جامعة بناًء عىل مناهجها المبتكرة وتأثت 

 ؛ ومشاركة جميع الطالب الجدد والقداىمتفعيل الموقع الخاص بالمبادرة • 
ن وتبادل أصوات و دعم الحفاظ عىل منصة الفيسبوك •  وسائل اإلعالم االجتماعية للتنسيق والتحفت 

ات ن عىل صفحة الفيس بوك يتجاوز  . الشباب والختر مشارك وعدد  100000الوصول لعدد مشاركي 
 .تفاعالت تتجاوز المليون ونصف تفاعل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المخرجات االساسية 

 داخل الجامعات وبالمجتمعالمبادرةنظام هيكىل واضح بادوار متكاملة توضح مسار العمل ب .  

  بالجامعات المصية  مبادرة شباب مص إنشاء ارسة . 

  اتيجية  . القائمة عىل األدلةو المجتمىع الصىح التواصل تطوير استر
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  مدى التغت  فن معلومات السكان و الطلبة الصحية والسكانية  و  قياس احتياجات طالب الجامعات وافراد المجتمع

 . باستخدام االختبارات القبلية و البعدية الصحيحة وقياس التغت  فن اتجاتهم

 ن عضو من اعضاء هيئة التدريس من اقسام الصحة العامة بكليات الطب ن الجامعي    . فرق مدربة من المنسقي 

  يكة فرق مدربة من القادة  من الجهات و الو  . زارات الرسر

  ن ن المحلي   . بمحافظات الجمهورية  فرق مدربة من المنسقي 

  و المشاركة الفعالة و كيفية عمل االبحاث النوعية  عىل كيفية التواصل المجتمىع طالب الجامعاتبناء قدرات

 .  وادارة المناقشات البؤرية والمقبابالت المتعمقة

  ي
ي فن من خالل  طالب و طالبة50.000 بمستهدفجامعة  18جلسات تثقيف االقران لتعزيز الحوار اإليجاير

  . المسابقات الفنية و الثقافية و الرياضية

  ن الشباب وأعضاء المجتمع لجلسات رفع ي الوعي بي 
ي المناطق والقرى المختارة فن

زيادة الوعي المجتمىعي فن

.  150.000محافظات الجمهورية للوصول اىل  ن  فرد من السكان المستهدفي 

  نامجتصميمات للمواد االعالمية والتثقيفية  . وافالم وثائقية عن التر

  لبث المعرفة و الرد عىل االستفسارات االجتماع عىل منصات الفيسبوك  للتواصل اليةتاسيس . 

 وين استحدام ال   . بنك المعرفة المصى للمتابعة و التقيم  نظام الكتر

 
 


