برنامج حديث الشباب
معلومات عنا:
نحن مجموعة من الشباب المهتم بالشأن الداخلي ،نملك اإلحساس والواعز الوطني لتحقيق
األمل المنشود لبناء دولة تحكمها المؤسسات وتعبر عن رأى وطموح الشباب.
شعارنا:
بحديثنا  ...نبني  ...المستقبل
إشراف وتنظيم:
حزب الجبهة الوطنية
المقدمة:
حديث الشباب برنامج شبابي يعتمد علي التعبير المنطقي بدون جدال ،إليصال رأى الشباب
عبر سلسلة من اللقاءت الشبابية تبحث في قضايا منها السياسي ،اإلجتماعي ،األمني
واإلقتصادي.
ويعتبر الشباب المحرك العصبي لبناء مؤسسات الدولة سواء كان بإحتكاك مباشر بالعمل
السياسي أو عبر العمل اإلجتماعي (التطوعي) ،ولنحقق مكاسب حقيقية يجب عليهم إدراك
مفهوم العمل الحزبي ،ولكي نصل بهم لمستوي التعبير عن الرأى بدون نزاعات داخلية،
وجب علينا إعطاءهم المساحة للتعاطي مع القضايا التي تشغلهم وإبدأ رأيهم فيها ،وعدم
التشكيك في قدراتهم ورئيتهم المستقبلية.
روئيتنا:
نسعي لتطوير ودعم الشباب وتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية ،ونطمح لربط الشباب
فكريا وثقافيا عبر منصة حوارية تقدم أراءهم ومقترحاتهم حول أهمية العمل الحزبي،
والوصول لمستوي نقاش يسمح بتعاطيهم مع أقرانهم إليصال المعلومة بدون إستعراض
وتنظير.
رسالتنا:
إعطاء الحق والقيمة الفكرية لتعبير علي الواقع الذي يمر به الشباب ،ووضع األسلوب
المناسب لمساعدة الشباب علي الجلوس وإتباع ثقافة الحوار.

أهدافنا:
إيصال رسالة مضمونها أننا كشباب نملك اإلمكانيات لقيادة الدولة عبر مؤسساتها ونطمح
ألن يكون لنا دور فيها بمشاركتنا في إدارتها سواء بمساعدة األحزاب والتيارات السياسية
أو عن طريق الحوكمة المحلية.
اإلستراتيجية العامة:
• تكون عبر اإلقناع المباشر للشباب بضرورة التعبير والمشاركة إلعطاء رأيهم في
الشأن الداخلي.
• مراعاة العامل النفسي للشباب وعدم ثقتهم في جميع األحزاب والتيارات السياسية،
وعدم الخلط بين المفهوم السياسي السابق والحالي لكي النسبب نفور لدى الشباب.
• العمل علي خطاب موحد بيننا ليكون المنطلق المقنع لشباب ليشاركو في البرنامج.
الهيكل التنظيمي:
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المستهدفيين للحضور:
بعثة األمم المتحدة للدعم ،اإلتحاد األوروبي ،شباب الجامعات ،نشطاء مدنيين وسياسيين،
إعالميين وصحفيين ،أصحاب مشاريع وشركات ،رجال أعمال شباب.

كيفية المشاركة:
التواصل المباشر بالشباب ليتم إقناعهم بالبرنامج ،وبتعبئة نموذج المشاركة عبر مواقع
التواصل اإلجتماعي ،وتكون المشاركة إرتجالية ليتم التعبير بشكل عفوي تلقائي حول
محاور البرنامج المعدة للنقاش (بمعني التوجد أوراق بحثية).
ألية العمل:
•
•
•

•

يتم إفتتاح الجلسة شرفيا بأصغر الحضور ،ويليها رئيس البرنامج يلقي كلمة اإلفتتاح
ويقوم بالتعريف بالبرنامج ،ومنها يستلم ظابط الجلسة محاور النقاش.
تكون مدة البرنامج كحد أقصي ثالثة ساعات مقسمة علي محاور النقاش.
كل محور من المحاور يكون مطروح للنقاش عبر ضابط الجلسة الذي سيوزع الكلمات
بالتساوي علي الحضور ،لكي يعبرو علي رؤيتهم بدون الرد والخوض في إنتقاد
األخرين.
مقرر الجلسة يقوم بتدوين األراء واألفكار لكي تم عرضها في نهاية الجلسة.

محاور النقاش:
•
•
•
•

العمل الحزبي ومفاهيمه.
الدستور والقوانين التي تكفل حقوق الشباب.
دور الشباب في الحكم المحلي.
مايستجد من محاور.

الميزانية التنفذية:
القيمة

مالحظات

الصنف

الكمية

2.000

حسب الطلب

قاعة إجتماعات

1

2.000

الودان  +المهاري  +كورنتيا

اإلعاشة

100

600

دعاية ومطبوعات

تجهيز الديكور

1.000

حسب الطلب

الموصالت والتواصل

1.000

كروت  +وقود

المجموع

6.600

دينار ليبي

