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تقديم
من منطلق حر�ص اللجنة الوطنية لل�شباب على م�شاركة ومتكني ال�شباب يف يومهم (يوم ال�شباب العماين � 26أكتوبر)
ودورها يف ت�شجيع ال�شباب يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة لتقدمي �أف�ضل الأعمال املجتمعية التي تخدم املجتمع العماين؛
جاء �إعالن اللجنة الوطنية لل�شباب عن م�سابقة «متكني  »2العام الثاين لدعم الأفكار ال�شبابية يف حمافظات ال�سلطنة.
ومن هذا املنطلق؛ ي�سرنا �أن ن�ضع هذا الكتيب لن�سلط ال�ضوء على �أهم جوانب امل�سابقة ،متطلعني �إلى �أن تكون الو�سيلة الأهم والأكرث
فاعلية يف جت�سيد ال�شراكة بني ال�شباب العماين واللجنة الوطنية لل�شباب.
تعريف المسابقة
و�سيلة للتوا�صل مع ال�شباب يف حمافظات ال�سلطنة ومتكينهم من �أجل �أن يكونوا م�ساهمني يف بناء جمتمعهم ،ودفعهم نحو التميز ،حيث �ستعلن
اللجنة الوطنية لل�شباب عن فتح املناف�سة بني الأفكار ال�شبابية واختيار �أف�ضل الأفكار التي تنطبق عليها املعايري واملرتكزات املحددة ،وتقدمي
الدعم املعريف والإداري واملايل ،ثم ينفذها ال�شباب يف املحافظات ،مع متابعة عملية التنفيذ من اللجنة.
مسمى المسابقة
متكني :تهدف �إلى �أن مت ّكن ال�شباب يف تنفيذ �أفكارهم من خالل دعمها معرف ًّيا ومال ًّيا.

الهدف العام المسابقة
نظ ًرا للتحديات التي يواجهها ال�شباب ممن ميتلكون �أفكا ًرا �إبداعية ت�ساهم يف خدمة املجتمع ،ت�أتي هذه امل�سابقة من �أجل ت�شجيعهم من خالل
تب ّني تلك الأفكار ودعمها ،وبذلك ي�شارك ال�شباب يف تفعيل مرتكزات يوم ال�شباب العماين ب�أفكارهم تلك.
األهداف الفرعية للمسابقة
• �إنتاج �أفكار �إبداعية تخدم املجتمع والبيئة.
• تفعيل وا�ستثمار الطاقات ال�شبابية يف حمافظات ال�سلطنة.
• متكني ودعم ال�شباب العماين لتنفيذ �أفكارهم وحتويلها �إلى م�شاريعهم م�ستدامة.
• �إذكاء روح التناف�س ما بني ال�شباب العماين؛ لتقدمي �أف�ضل ما لديهم من �أفكار.
• ن�شر ثقافة الإجادة ،والإبداع ،واجلودة ،والإتقان.
مصطلحات المسابقة
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبينّ قرين كل منها ما مل ِ
الكلمة

المعنى اإلجرائي

اللجنة

اللجنة الوطنية لل�شباب

الأفكار

املقرتحات والأفكار املقدمة من ال�شباب (برامج – �أن�شطة – فعاليات)

الأفكار املعتمدة

الأفكار الفائزة بعد التقييم التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لل�شباب لغر�ض التنفيذ

اجلهات املعنية

اجلهات التي لها عالقة بتنفيذ الأفكار

2

ال�شراكة

عملية منتجة تقوم على تعاون ال�شباب وخمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات يف اجلوانب التي تخدم الطرفني.

الدعم املعريف

3

التمكني

عملية تعزيز قدرات ال�شباب يف خمتلف اجلوانب مبا يجعلهم م�ساهمني يف التنمية.

الدعم املايل

التعديالت الفنية للفكرة وتدريب امل�شاركني على مهارات ت�ساعدهم على تنفيذ �أفكارهم بال�شكل املرج ّو
املبالغ التي ت�صرفها اللجنة للأفكار الفائزة نظري الإلتزام بتطبيقها

4

املواطنة

الوعي مبنظومة احلقوق والواجبات.

5

احلوار

التفاعل الإيجابي الب ّناء مع ال�شباب عرب خمتلف القنوات والو�سائل للنهو�ض مب�ستوى التوا�صل وتبادل الآراء.

6

االبتكار

منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابري والت�شريعات لدعم االبتكار واملبتكرين وخلق وعي جمعي ينبني
عليه �إيجاد قطاع م�ؤ�س�سي متكامل لالبتكار.

ثوابت وموجهات المسابقة
تعريفه

م

المصطلح

1

الثوابت واملوجهات املرتكزات التي تنطلق منها خطط الربامج ،باعتبارها موجهات �أولى.
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دور اللجنة الوطنية للشباب في المسابقة

اإلطار الزمني للمسابقة

اختيار جلنة فرز الأفكار ومقابلة �أ�صحابها (بهدف مطابقتها للمعايري والتحقق من �إمكانية تنفيذها واقعيا).

مرحلة تقييم الن�سخة الأولى من امل�سابقة� 23 :أغ�س�سط�س 2015م �إلى � 2سبتمرب 2015م.

الدعم املعريف من خالل تعديل الفكرة وتدريب ال�شباب.

مرحلة الإعداد والتخطيط للم�سابقة� 2 :سبتمرب 2015م �إلى � 30سبتمرب 2015م.

الدعم املايل للأفكار املعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ (ت�صرف املبالغ املالية ح�سب مراحل العمل).

الإعالن القبلي عن امل�سابقة� 1 :أكتوبر 2015م �إلى � 26أكتوبر 2015م.

الدعم اللوج�ستي :حجز مواقع التنفيذ وخماطبة اجلهات ذات العالقة.

مرحلة الإعالن و الت�سجيل عن امل�شروع� 26 :أكتوبر 2015م �إلى  30نوفمرب 2015م.

الدعم االداري :مراجعة تقارير متابعة تنفيذ الفكرة (يكتبها �أ�صحاب الأفكار املعتمدة).

مرحلة التقييم والإعالن عن النتائج 30 :نوفمرب 2015م �إلى  31دي�سمرب 2015م.
مرحلة التنفيذ 1 :فرباير 2015م �إلى � 25أغ�سط�س 2015م.

الجهة المنفذة
ال�شباب العماين الذين انطبقت عليهم معايري الرت�شح ،وفازت �أفكارهم.
الفئة المستهدفة
ال�شباب العماين (ذكور– �إناث) يف املرحلة العمرية � 29-15سنة.

اإلطار
الجغرافي للمسابقة
جميع حمافظات ال�سلطنة.

ُّ
الترشح للمسابقة
شروط
• �أن يكون مقدم الفكرة عماين اجلن�سية.
عاما.
• �أن يكون عمره �أقل من ً 40
• للمرت�شح �أو للمرت�شحني تقدمي فكرة واحدة فقط.
• تنفذ الفكرة قبل � 25أغ�سط�س من عام 2016م.
• ال تقبل الأفكار املر�شحة من م�ؤ�س�سة حكومية �أومدنية �أوجتارية.
• يتكفل مقدم الفكرة بتنفيذها واليجوز له �إيكال املهمة ل�شركة جتارية �أو هيئة م�ستقلة.
• ت�ستهدف الفكرة املق ّدمة للم�سابقة فئة ال�شباب من � 15إلى  29فقط.
• ال تتعار�ض الفكرة مع عمل م�ؤ�س�سة حكومية �أو �أهلية �أو فكرة قائمة.
• �آخر موعد ال�ستقبال الأفكار  30نوفمرب 2015م.
• يتم الت�سجيل عن طريق تعبئة اال�ستمارة الإلكرتونية.
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10

معايير قبول األفكار
• �أن تكون الفكرة �إبداعية.
• �أن حتقق املرتكزات الرئي�سة من يوم ال�شباب العماين :التمكني واملواطنة وال�شراكة واالبتكار واحلوار.
�شرحا مف�صال لنتائج املخرجات املتوقعة منها.
• �أن ت�ستويف الفكرة ً
• �أن تكون �أهداف الفكرة وا�ضحة وقابلة للقيا�س وحمددة ب�إطار زمني.
• �أن تكون الفكرة ذات �أثر م�ستمر ملا بعد تنفيذها.
• وتخ�ضع الأفكار املرت�شحة للتقييم من جلنة التقييم بهدف التحقق من �إمكانية تنفيذها واقعيا.

مراحل المسابقة
�أوال — تعبئة الإ�ستمارة الإلكرتونية.
ثانيا — فرز الأفكار وفق املعايري واملقابالت.
ثالثا — الإعالن عن الأفكار املعتمدة.
راب ًعا — تنفيذ الأفكار املعتمدة.

استمارة التسجيل

11

12

أوال :البيانات األساسية

اجلهات املتعاونة

م�سمى الفكرة

املجال

املحافظة

الوالية

ممثل الفريق

العنوان

رقم الهاتف

الربيد الإلكرتوين

�أ�سماء �أع�ضاء الفريق
(�إن وجد)

1

4

2

5

3

6

نقاط التميز
يف الفكرة

ثالثا :توصيف الفكرة

�أهداف الفكرة

2
3

ثانيا  :التعريف بالفكرة

نبذة تعريفية عن الفكرة

1

4
االحتياجات املالية
االحتياجات الإدارية

الفئة امل�ستهدفة

رابعًا :آلية تنفيذ الفكرة
13

تمكين في نسختها األولى
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الهدف العام المسابقة
مت �إطالق م�سابقة متكني للمرة الأولى �ضمن جمموعة برامج اللجنة الوطنية لل�شباب يف حفل يوم ال�شباب العماين 2014م ،ومرت امل�سابقة ب�أربع
مراحل ا�ستحقت خاللها خم�سة برامج من بني خم�سني فكرة متقدمة الفوز ،ليتم تنفيذها على �أر�ض الواقع بدعم مادي ومعريف من اللجنة،
وب�إ�شراف �أ�صحاب الأفكار اخلم�س وتنظيمهم.

ومت االعتماد يف هذه املرحلة على عدد من املتخ�ص�صني يف جماالت الأفكار كـ :وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية ،ووزارة ال�صحة ،وجامعة ال�سلطان قابو�س،
وهيئة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،واجلمعية العمانية للفنون الت�شكيلية.
 .3مقابلة أصحاب األفكار المتأهلة

أوال :مراحل فرز األفكار
�أعلنت اللجنة الوطن ّية لل�شباب عن م�سابقة متكني لدعم الأفكار ال�شباب ّية يف خمتلف و�سائل الإعالم ،وجاء فرز ا�ستمارات الت�سجيل الإلكرتوين  ،كالآتي:

مت خالل هذه املرحلة الرتكيز على اجلوانب الأ�سا�سية للفكرة من خالل احلوار املبا�شر ،وهي:
• مدى واقعية التنفيذ
• �شخ�صية املنفذ وقدرته على التنفيذ
• فريق العمل املنفذ
• طرق التعاون مع اجلهات
• م�س�ؤولية اللجنة يف التنفيذ

 .1مرحلة الفرز المبدئي

 .4إعالن النتائج وتوقيع العقد

يف هذه املرحلة مت فرز الأفكار التي ميكن �أن تدخل املناف�سة ونقلت الأفكار التي ت�ستويف �شروط الت�سجيل  ،وحتقق �أهداف امل�سابقة �إلى الفرز باملعايري.

�أعلنت اللجنة عن نتائج الفرز يف م�ؤمتر �صحفي ثم وقع ر�ؤ�ساء الأفكار عقود الدعم مع اللجنة� ،إذ حتملت اللجنة من خالل هذا العقد كل م�صاريف
التنفيذ.

 .2مرحلة الفرز بالمعايير

ثانيا :األفكار الفائزة

ويف هذه املرحلة مت �إعداد ا�ستمارة معايري حتتوي على العنا�صر الآتية:
• الفكرة حتمل مو�ضوع جديد ن�سبيا يف املجتمع العماين.
• الفكرة �إبداعية وتنفذ بطريقة مبتكرة.
• �أوجه الإبداع التي يلتقي فيها امل�شروع او الفكرة مع ر�سالة يوم ال�شباب وقيمه و�أهدافه.
• درجة مالءمة �أهداف امل�شروع للمو�ضوع.
• الفكرة ت�ستويف �شرح مف�صل لنتائج املخرجات املتوقعة.
• الفكرة لها �أثر بعد تنفيذها.
• الفكرة واقعية وجادة وتالم�س احتياجات.
• الكلفة املالية منطقية.
• االحتياجات الإدارية للفكرة واقعية ومنطقية.
• �إمكانية تنفيذ الفكرة و�سهولة تطبيقها يف املجتمع العماين.
• فائدة الفكرة مقابل كلفتها.
• �سهولة نقل الفكرة او تطبيقها من حمافظة لأخرى.
• مدى حتقيق ا�ستدامة �أن�شطة الفكرة وفوائدها وخدماتها.

 48ساعة فن:

مع�سكر فني يقام على مدى � 48ساعة تلقى فيه امل�شاركون ور�شتني يف �أ�سا�سيات الر�سم والت�صوير الزيتي (الألوان الزيتية) على �أيدي فنانني ذوي
خربة مبا�شرة �أمام الطبيعة البكر.
هدفت فكرة الربنامج �إلى:
• �إعداد م�شارك قادر على فهم وحتليل البناء والتكوين الب�صري للعمل الفني.
• �إعداد م�شارك قادر على التوا�صل مع �أ�صحاب املواهب املماثلة من خمتلف واليات املحافظة.
• �إعداد م�شارك قادر على �أن �إنتاج �أعمال فنية يف جمال الت�صوير الزيتي.
• متكني امل�شارك من ا�ستخدام الأدوات اخلامات الفنية املختلفة.
ا�ستهدفت الفكرة ال�شباب الأقل من � 16سنة على مدى ثالثة �أيام يف حمافظة الباطنة �شمال.

التاجر الصدوق:

جمموعة ور�ش �سعت للربط بني ال�شباب الباحثني عن عمل و �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات التجارية لتمكينهم من اكت�ساب مهارات ومعارف
جتارية وت�شجيعهم على �إقامة م�شاريع جتارية خا�صة بهم ،وذلك بوا�سطة تدريبهم نظر ًيا (ور�ش عمل) وعمل ًيا يف امل�ؤ�س�سات
التجارية امل�شاركة يف الربنامج.

15

16

هدفت فكرة الربنامج �إلى:
 1تدريب وت�أهيل ال�شباب امل�شاركني على العمل يف التجارة واالنخراط يف ريادة الأعمال.
 2م�ساعدة الباحثني عن عمل و�إك�سابهم مهارات عملية.
 3امل�ساهمة يف رفد ال�سوق العماين برواد �أعمال �شباب متعلمني ذوي خربة وقيم و�أخالق ،وذلك بفتح م�شاريع جتارية لبع�ض امل�شاركني يف الربنامج.
 4ال�سعي يف توظيف بع�ض امل�شاركني من املتدربني يف امل�ؤ�س�سات التجارية امل�شاركة.
� 5إك�ساب املتدربني وامل�ؤ�س�سات بع�ض املعارف والأنظمة التجارية.
 6امل�ساهمة يف حماربة التجارة امل�سترتة من خالل ت�شجيع رواد الأعمال العمانيني وخا�صة فئة ال�شباب.
ا�ستهدفت الفكرة ع�شرون باحثا عن عمل من حمافظة الباطنة �شمال.
برنامج الشفاء:

جمموعة من ور�ش العمل التي تعمل على ت�أهيل مر�ضى الأنيميا املنجلية و�أ�سرهم وم�ساعدتهم على التكيف مع املر�ض نف�س ًيا وج�سد ًيا ،بالإ�ضافة
�إلى توعية املجتمع مبا يتعلق بحقوق مري�ض الأنيميا املنجلية ،و�أهمية الفح�ص قبل الزواج.

� 4إك�سابهم مهارة قيادة جمموعات العمل.
 5غر�س مبادئ و�سلوكيات العمل �ضمن فريق.
ا�ستهدفت الفكرة ثالثون �شا ًبا ممن ترتاوح �أعمارهم بني � 18 -15سنة ،من حمافظة جنوب الباطنة.
معسكر الفتيات:

جمموعة ور�ش ا�ستهدفت الفتيات لتطوير مهارتهن الفنية وحتويلها �إلى م�شروع قابل لال�ستدامة عرب برنامج ممتد يركز على املهارات احلياتية
ومهارات ريادة الأعمال.

هدفت فكرة الربنامج �إلى:
 1تدريب الفتيات على املهارات النف�سية واالجتماعية.
 2ربط املهارات املكت�سبة بريادة الأعمال من خالل توظيف املهارات الفنية واحلرفية يف فريق عمل متكامل.
ا�ستهدفت الفكرة �أربعون �شابة ،من حمافظة جنوب ال�شرقية.

هدفت فكرة الربنامج �إلى:
 1تنمية املهارات املعرفية والعملية للم�صابني بالأنيميا املنجلية حول الآليات ال�صحيحة للتعامل مع النوبات املر�ضية.
 2تفعيل دور الأ�سرة يف رعاية الفرد امل�صاب بالأنيميا املنجلية.
 3تفعيل النقا�ش اجلماعي بني امل�صابني بالأنيميا املنجلية و�أ�سرهم لال�ستفادة من اخلربات والتجارب املختلفة.
 4رفع م�ستوى وعي املجتمع ب�أهمية التدخل العالجي املنزيل املبا�شر �أثناء حدوث نوبات الأمل.

المرحلة

األولى :الفرز
المبدئي

الثانية :الفرز
باستمارة المعايير

الثالثة :المقابالت

التنافس

 50فكرة

 19فكرة

� 7أفكار

ا�ستهدف الربنامج خم�س ع�شرة �أ�سرة م�صابة بالأنيميا املنجلية يف اجلبل الأخ�ضر.

تجاوز المرحلة

 19فكرة

� 7أفكار

� 5أفكار

مخيم الجبل:

خميم قيادي تنموي يف بيئة بعيد عن املدينة ،وبطابع ان�ضباطي ،حيث يتم فيه تقدمي برامج قيادية و�ألعاب التي من �ش�أنها �أن تطور اجلانب القيادي لدى
امل�ستفيدين وكذلك حتثهم على ال�ضبط والربط القيادي ،كما �أنه مينحهم الفر�صة الكافية للعمل �ضمن فريق الكت�شاف قدراتهم ومواهبهم الإبداعية.
كل هذا يتم مبعزل عن املدينة لتجربة احلياة بعيدة عن امل�شتتات مل�ساعدتهم على االعتماد على النف�س و�إيجاد جو منا�سب لال�سرتخاء والت�أمل.
هدفت فكرة الربنامج �إلى:
 1ت�أهيل قيادات فتية مبهارات عملية لتحقيق �أهداف اجتماعية.
 2تعريف امل�شاركني مببادئ و�أ�سا�سيات القيادة.
� 3إك�سابهم مهارات التحدي والعمل على الأهداف والتخطيط.

 .1األفكار المتنافسة عبر المراحل
األفكار الفائزة

� 5أفكار

 .2األفكار التي تم تحويلها إلى الجهات المتخصصة:
م

الفكرة

الجهة التي ُيقترحها الفريق

شرح الفكرة

1

م�ساركم

مركز التوجيه املهني

برنامج �إر�شادي عن اختيار التخ�ص�ص الأكادميي.

2

ابتكارات

جمل�س البحث العملي

تنفيذ ابتكارات علمية ،كت�صميم بدلة عمال بالطاقة
ال�شم�سية.

3

كرة القدم للمكفوفني

وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية

�إدخال م�سابقة كرة القدم للمكفوفني لل�سلطنة.

17

18

ثالثا :الدعم المعرفي الذي قدمته اللجنة لألفكار الفائزة
�ضم امل�شاركني يف دورة تدريبية يف طريقة �إدارة م�شروعهم و�ضع اخلطة الت�شغيلية وفق اجلدول الآتي:
بعد �إعالن النتائج مت ّ
م

الدورة التدريبية

توصيف الدورة

1

حتويل الأفكار ال�شبابية �إلى م�شاريع

مت ّكن امل�شاركني من حتويل الأفكار �إلى م�شاريع.

2

الت�سويق

تعزز �أ�ساليب ت�سويق امل�شاريع ،وتو�ضح �أثر الت�سويق على جناح الأفكار ال�شبابية.

3

اخلطة الت�شغيلية

تز ّود امل�شاركني مبهارات �إعداد اخلطط التنفيذية للم�شاريع ومتابعة الأفكار و�إعداد
درا�سة جدوى.

19

