بدعم من صندوق االمم المتحدة للسكان
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نظم بالتعاون بين الجامعة العربية والبنك الدولي وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

مقدمة-:
مع التطورات التي شھدتھا المنطقة العربية مؤخراً والتحوالت السياسية التي بدأت تحدث للعديد من البلدان
العربية والتي كان للشباب دور أساسي في نشأتھا وتطورھا ظھرت الحاجه إلى أھمية زيادة األھتمـام بالتوعيـة
السياسية للمجتمعات العربية بشكل عام وللشباب العربي على وجه الخصوص وتتنوع سـبل تلـك التوعيـة بـين
التوعيــة المباشــرة مــن خــالل المحاضــرات والنــدوات والتثقيــف السياســي المباشــر أو مــن خــالل تــوفير البيانــات
والمعلومات والمادة العلمية التي يمكن األطالع عليھا عندما يحتاج الفرد أو المواطن إليھا.
ونظرأً للدور الرئيسي الذي تقوم به المواقع اإلكترونية ومواقع التواصل األجتماعي في التـأثير علـى الشـباب
وتوفير آلية فعالة للتواصل المستمر بين الشباب العربي وبعضه البعض سواء محلياً أو إقليمياً أو دوليـاً فـإن إنشـاء
موقع إلكتروني يتضمن اھم المفاھيم والقضايا والموضوعات السياسية التي يحتاج الشباب العربي للتعرف عليھا
سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً من شأنه أن يساعد على زيادة الوعي السياسي لدي الشباب ومن شـأنه خلـق
فضاء شبابي يعمل على زيادة مشاركة وتمكين الشباب سياسياً مـن خـالل تـوفير قـدر مـن المعلومـات يسـاعد
على األلمام بما ھو محيط بنا سياسياً كشباب بشكل علمي سليم.
فكرة المشروع-:
تقوم فكرة المشروع على إقامة بوابة إلكترونية )موقع إلكتروني( على األنترنت بھدف توعية الشباب العربي
سياسياً من خالل التعريف بأھم المعلومات السياسية التي يمكن أن يكون الشباب العربي فـي احتيـاج للتعـرف
عليھا مثل-:
 -1المفاھيم والمصطلحات السياسية.
 -2نظم الحكم وأنواعھا.
 -3العالقات الدولية والتي يمكن تقسيمھا إلى :
أ-

عالقات عربية عربية

ب -عالقات عربية إقليمية ودولية.
ج -عالقات دولية
 -4المؤسسات األقليمية والدولية .
 -5الشخصيات المحلية واالقليمية والدولية.
 -6المواثيق واالتفاقيات الدولية.
 -7مؤسسات المجتمع المدني.
 -8فضاء شبابي لتبادل األراء ونشر األفكار.
 -9األخبار واألحداث الجارية.
-10

أھم األنشطة والفعاليات الشبابية والسياسية التي يمكن المشاركة فيھا.

-11

عمل استطالعات للرأي لمعرفة توجھات الشباب وأرائھم.

كيفية تنفيذ المشروع-:
تشمل فكرة تنفيذ المشروع على ثالث مراحل
المرحلة األولي -:مرحلة إعداد وتجھيز البوابة األلكترونية-:
-1

اختيار اسم البوابة.

-2

اختيار األقسام الرئيسية و الفرعية التي ستتناولھا.

-3

تحديد الشعار والتصميم الخارجي والشكل النھائي للموقع.

-4

رفع الموقع على شبكة االنترنت

تم تنفيذ ھذه المرحلة بالكامل
المرحلة الثانية  -:مرحلة تكوين المادة العلمية-:
وھي عملية جمع وإعداد المادة العلمية وتصنيفھا بحيث يسھل نشـرھا بعـد ذلـك علـى البوابـة و ذلـك مـن
خالل دعوة شباب الباحثين العرب في مجال العلوم السياسية للمشاركة في البوابة عن طريـق مسـابقة بحثيـة
تتولي الجامعة األشراف عليھا وتحديد الجوائز الخاصة بھا او من خـالل تشـكيل فـرق عمـل بحثيـة تقـوم بالعمـل
على جمع وتكوين المادة العلمية.
تم تنفيذ جزء كبير من ھذه المرحلة وسيتم استكمالھا فور توافر التمويل
المرحلة الثالثة -:مرحلة مجموعات العمل المحلية-:
وھي المرحلة األخيرة التي يتم من خاللھا تشكيل مجموعات عمل شبابية محليـة فـي كـل دولـة عربيـة او
بعض الدول العربية كمرحلة تجريبية بحيث يكون دور تلك المجموعات ھو متابعـة التطـورات المحليـة التـي تحـدث
والعمل على نشرھا على الموقع بحث تساعد الشباب داخل تلك الدولة في التعرف علـى أھـم التطـورات التـي
تحدث كالتعريف بالقوانين التي تتغير او بمرشـحي االنتخابـات سـواء رئاسـية او برلمانيـة او األنشـطة والفعاليـات
التي تحدث داخل كل دولة.
الفترة الزمنية غير محددة الرتباطھا بتمويل خاص بھا

االحتياجات المطلوبة-:
نظرأ ألن البوابة تتم بالجھود الذاتية لمجموعة شبابية فھناك احتياج للـدعم المعنـوي أوال ً مـن قبـل الجامعـة
العربية والشركاء المعنيين كالبنك الدولى من حيث تبنـي الفكـرة كوسـيلة تعمـل علـى زيـادة مشـاركة وتمكـين
الشباب.

والمادي من خالل تـوفير مـوارد ماليـة وتقنيـة السـتكمال بـاقي المـادة العلميـة كتبنـي
كذلك الدعم الفني
ً
الجامعة لمسابقة بحثية في مجال العلوم السياسية بين الباحثين الشباب العرب فـي مختلـف الفـروع التـي تـم
ذكرھا بحيث تكون ھناك جائزة أو اكثر من الجامعة ألفضل انتاج في كل فرع من الفـروع السـابقة باإلضـافة لمـنح
شھادات تقدير من الجامعة لباقي المشاركات ويتم نشر وتصنيف تلك االبحاث.
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