المشروع الوطني اإلستراتيجي الوقائي لتنمية الشباب
لماذا هذا المشروع:
إن مستقبل الوطن واستقراره وازهاره إنما يقوم على تأهيل وتطوير وتنمية قدرات الشباب.

ومفعلوا رسالته.
فشباب اليوم هم محركوا عجلة الوطن ومسييروا انجازاته ّ

وهذا المشروع بما فيه من برامج مرّكزة ومهمة وشاملة ،تغطي جوانب متعددة من حياة الشاب
يحتاجها في حياته الدراسية ،وحياته اإلجتماعية ،وفي فكره ،وفي عمله ومع نفسه ومع

مجتمعه ووطنه.

مهمة المشروع:
إن مهمة المشروع الرئيسة هي:
األول  :تدريب الشباب وتمكينهم من طرق ووسائل محاربة والوقاية من المخدرات.

ثانيـا  :يؤسس لمشاركة فاعلة ناضجة للشباب في خدمة بلدهم ومجتمعهم.

ثالثـا  :تخصص المشروع في المجال التربوي والنفسي ،القائم على تعزيز قيم اإليجابية والفاعلية.

رابعـا :تكوين قيادات شبابية قادرة على تدريب قرنائهم من الشباب ،وتكون قوة مساندة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

نقاط قوة المشروع:
يتمتع هذا المشروع عن سواه من البرامج والمشاريع األخرى بنقاط قوة ،تجعله بإذن اهلل متميزا
وسباقا عن سواه بالنقاط التالية:

تفرد المشروع في تقديم برامج شاملة ومتكاملة تغطي كافة جوانب التي يحتاجها الشباب
ّ -1
في مواجهة المخدرات ومروجيها.

 -2الجهة المتابعة ( فريق العمل )

 -3المدربون األكفياء ذوو الخبرات الواسعة.
 -4المتابعة والرقابة والتقييم الدوري.

بماذا يتميز هذا المشروع
 -1يتميز هذا المشروع الوطني االستراتيجي للشباب كونه منبثق من واقع مدروس يحقق كافة األهداف المرسومة والمعنية بتثقيف وتدريب وتأهيل
الشباب للوقاية ومحاربة المخدرات ومروجيها.

 -2تحقيق المشاركة الفاعلة للشباب على مستوى الوطن ،بحيث يتحالف مع المؤسسات الشبابية القائمة ،وجعله رائدا في برامج المبادرة الشبابية.

إجراءات المشروع:
يقوم المشروع بتحليل نقاط القوة والضعف وتحليل الفرص المتاحة والتحديات التي يواحهها الشباب.بحيث يقوم على الركائز األربعة التالية:

 -1معرفة نقاط القوة لدى الشباب المشتركين في البرنامج ولدى الجهات المعنية بالشباب وتعزيزها.
 -2معرفة نقاط الضعف لدى الشباب والعمل على عالجها ،عالجا جذريا.

 -3البحث في الفرص المتوفرة في البالد فيما يالمس واقع الشباب وتطلعاتهم ،واستغاللها لخدمتهم وتحسين قدراتهم ومؤهالتهم.
 -4اإلطالع ومعرفة التحديات التي تواجه الشباب والتي تعيق مشاركتهم الفاعلة في مجتمعهم.

التكلفة المادية المبدائية للمشروع:
للمشروع 4أهداف استراتيجية ومدتها الزمنية المقترحة 3سنوات
( المدربون ،البرامج ،الجهات المنفذة وخاصة األهلية ،المتابعة ،والحقائب التدريبية ،والتقييم ،تكاليف السفر

واإلقامة...مصاريف أخرى)

عدد المدربين لتنفيذ المشروع 100مدرب ومحاضر

عدد المستفيدين من المشروع 30ألفـا من الشباب والفتـيات.بمعدل 10آالف متدرب في العام الواحد.

آليات ووسائل تنفيذ المشروع:

سيتم تنفيذ المشروع ضمن مجموعة من االجراءات واآلليات ومنها ( :الفترة الزمنية شهرية وسنوية)
محاضرات جماهيرية

4

 500حضور*12شهر=(6000متدرب)

دورات تدريبية

(4*4*2دورتين يوميا* أربعة

25( 4*2*25في المجموعة متدرب* مجموعتين
في اليوم*4مرات في الشهر)200متدرب في

مجموعات*أربعة أسابيع)

سنة
شهريا وسنويا

الشهر*12شهر=(2400متدرب في العام)

ملتقيـات ومعارض

2في السنة

5000آالف

7أيـام

مؤتمر سنوي

1في السنة

3000آالف

3أيام

موقع إلكتروني

يراجع الملف العنوان الخاص بالموقع اإللكتروني
16400=3000+5000+2400+6000مشارك

الزمنية

1

مواطنة فاعلة

3أشهر

عدة جهات

عدة مدربين ومحاضرين

2

اإليجابية منهج حياة

3أشهر

عدة جهات

عدة مدربين ومحاضرين

3

طاقات مبدعة

3أشهر

عدة جهات

عدة مدربين ومحاضرين

4

شباب منتج فاعل

3أشهر

عدة جهات

عدة مدربين ومحاضرين

الموقع اإللكتروني:

ثالثون ألف متدرب

أهداف المشروع

المدة

الجهات المنفذة

المدربون والمحاضرون

المشاركون

التكلفة المادية

خمسين مليون لاير

المجموع
م

يراجع جـدول األهداف

العدد

المرفق

النشاط

الحضور المتوقع

المدة الزمنية

البرامج والمحتوى

نظرا لما تمثله الشبكة العنكبوتية من تأثيرات كبيرة وفاعلة في حياة الشباب ،فإنه سيتم اطالق موقع إلكتروني تفاعلي يشتمل على مجموعة من النوافذ
التفاعلية ومنها:

 -1اختبارات قبلية وبعدية مهمتها قياس خاص للجوانب المتعلقة بقيادة العمل وجوانب نفسية.
 -2برامج متخصصة تتكامل والمشروع الوطني اإلستراتيجي الوقائي لتنمية الشباب.
 -3أفكار وقصص تفاعلية وشخصية.

 -4إثراء معرفي يصب في مجال المشروع الوطني اإلستراتيجي الوقائي لتنمية الشباب.
 -5التواصل المباشر عبر الفيس بوك والتويتر واليوتيوب.

مبررات تنفيذ مشروعنـا
إن تنفيذ مشروعنا له مبرراته العديدة ومنها:
 -1شمولية البرامج وتخصصها ،عكس الجهات األخرى والتي تركز برامجها وأنشطتها في مجال محدد ،وهذا المشروع مليئ بالتطبيقات العملية التي
أغفلت من قبل الجهات األخرى العاملة للشباب ،بحيث يجمع ما تفرق في الجهات األخرى.

 -2برامج المشروع معتمدة من جهات دولية.

 -3مدربوا البرنامج متخصصون في التنمية البشرية ،وذوو كفاءة عالية.

 -4طبيعة البرنامج التكاملية ،حيث يقوم المشروع بتشكيل شخصية سوية متكاملة عبر منظومة متكاملة من البرامج واألنشطة المدروسة بعناية فائقة.

حوافز المشروع:
تكون هناك حزمة من اإلجراءات التنفيذية نحو تفعليل تطبيق المشروع واالستفادة اإليجابية والفاعلة من البرامج المقدمة حيث تقوم الجهات الرسمية باعتبار
البرامج لها قيمة خاصة تعطي أولوية للمشارك الحاصل على الشهادة والتخرج من البرنامج.

الفئة العمرية المستفيدة:
طالب الثانوية  -16وطالب على أبواب التخرج 22سنة

حوافز للطلبة:

بالنسبة للطلبة والخريجين باعتماد البرنامج كمشروع تأهليلي للحصول على ميزات خاصة ،عبر اعتماد البرامج لدى الجهات المعنية :التربية والتعليم العالي

والجامعات ،ومن اإلجراءات مثال:

 -1وجود بند في الشهادة المدرسية بمسمى "مواطنة فاعلة" يدرج ضمن المعدل العام للطالب.
 -2تكون أولوية الدراسة والحصول على التخصص الجامعي.
 -3أولويـة المنح والخدمات الوطنية.

أما الحوافز للخريجين أو المقبلين على التخرج:
 -أولوية في التوظيف

حر.
التخرج أو دعم لمشروع تجاري ّ
 دعم مشروع ّ -ميزة في السلم الوظيفي في (المرتبة الوظيفية)

،،،واهلل ولي التوفيق،،،

