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حلقات شبابية

حلقــات شــبابية إحــدى مبــادرات املؤسســة
االتحاديــة للشــباب تحــت رعايــة صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي ,هــي أفضــل نمــوذج للتفاعــل مــع
الشــباب تــم تصميمــه مــن وإىل الشــباب،
حيــث توفــر الحلقــات الشــبابية منصــة حواريــة
للتفاعــل املبــارش بــن الشــباب وصنــاع القــرار
يف القطاعــن العــام والخــاص.
يشــارك الشــباب مــن خــال الحلقــات
الشــبابية أفكارهــم وتطلعاتهــم يف املواضيــع
الــي تخصهــم للوقــوف عــى أبــرز التحديــات
الشــبابية ،بهــدف خلــق مســتقبل أفضــل
لهــم ،حيــث يســتمع صنــاع القــرار للشــباب
ويتفاعلــون معهــم للخــروج بأفضــل املبــادرات
واملشــاريع الشــبابية.
وبدعــم مــن املؤسســة االتحاديــة للشــباب،
تســتضيف املؤسســات الحكوميــة والخاصــة
يف الدولــة الحلقــات الشــبابية ملناقشــة أبــرز
املوضوعــات الــي تخــص الشــباب ،والــي تتطلــب
إرشاك الشــباب يف قطاعــات العمــل كافــة.
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جذور الفكرة
فكــرة الحلقـــات هي جـــزء محـــوري مـــن تاريـــخ
الثقافـــة والحضــــارة اإلماراتيـــة ،حيــث اعتــاد
أفــراد املجتمــع اإلمــارايت عــى االجتمــاع يف
املجالــس ليشــاركوا معارفهــم وأفكارهــم.
تبــي هــذه الحلقــات املخــزون املعــريف للشــباب
وتؤهلهــم ليتقنــوا عملهــم مــن جهــة ،وكذلــك
تعــود هــذه املشــاركة بالنفــع عــى صنــاع القــرار
وتســاعدهم عــى فهــم لتطلعــات الشــباب،
وأولوياتهــم ،وتحدياتهــم .يف كل حلقــة يتــم
أوال عــرض املوضــوع ومحــوره ،ومــن ثــم يتحــاور
الشــباب مــع صنــاع القــرار حــول حيثيــات
املوضــوع والتحديــات الــي تنــدرج تحتــه ،ومــن
ثــم يعمــل صنــاع القــرار والشــباب معــاً يــداً
بيــد عــى إيجــاد حلــول للتحديــات وتجاوزهــا.
تنظم الحلقــــات الشبابية بصـــورة دوريـــة يتـــم
فيهـــا عـــرض أفضـــل املمارســات ومناقشــة
أهــم املوضوعــات ذات العالقـــة بالشـــباب
وتطلعاتهــم والتحديــات الــي تواجههــم ،وذلـــك
بهـــدف الخـــروج ّ بحلول عمليـــة وأفـكار مبتكرة
وسياســات فعالــة.
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أهـداف الــمــبادرة
01

تمكــن الشــباب مــن طــرح أفكارهــم
وآرائهــم ومشــاركة حلولهــم

يف

كافــة املجــاالت مــع صنــاع القــرار

02

نــر الوعــي عــن مواضيــع معينــة
تهــم الشــباب ولهــا تأثــر عــى

حياتهــم ومســتقبلهم[ :منصــة
مثــى ملخاطبــة الشــباب يف جميــع
املجــاالت]

03

فتــح آفــاق جديــدة أمــام الشــباب ملــا
يجــري حولهــم مــن مســتجدات و
تطــورات يف كافــة القضايــا

04

إتاحــة الفرصــة للمؤسســات مــن
فهــم تطلعــات الشــباب وآرائهــم
حــول مختلــف املواضيــع
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املستهدف
تعقد الحلقات
الجمهور
ملاذا
كل الشـــاب طموح من كال الجنســـن ضمـــن الفئة العمرية مـــن  15اىل  35عاماً
و الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة واليت ترغب بمناقشـــة تحديات الشـــباب حول
مواضيـــع محددة .
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القيمة املضافة ( األثر )
للحلقات الشبابية أثر مبارش عىل الشباب واملؤسسات :

بناء قدرات الشباب يف الحوار
«املعرفــة الكبــرة ُتنتــج عمــل ُمتقــن»،
وذلــك مــن خــال النقاشــات البنــاءة يف
الحلقــات بــن الشــباب وصنــاع القــرار،
والــي تســاهم يف إثراء املعرفــة يف العمل
الشــبابي لــكال الطرفــن ،وتقديــم حلــول
مبتكــرة ,وتعلــم فــن النقــاش وتعزيــز
مهــارات الخطــاب

املشاركة يف صناعة الحلول
األفــكار الخالقــة الــي تخــرج بهــا الحلقــات
الشــبابية تعمــل عــى إيجــاد املبــادرات
واملشــاريع والسياســات الــي تســاهم يف
تمكــن الشــباب ,حيــث تتيــح حلقــات
شــبابية الفرصــة أمــام الشــباب يف تحويــل
أفكارهــم إىل حلــول وسياســات

رصد آراء الشباب
حلقــات شــبابية تتيــح للمؤسســات
فرصــة رصــد آراء الشــباب والتعــرف
عليهــا وجمــع البيانــات الشــبابية
حــول مختلــف املواضيــع املرتبطــة
بالشــباب
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املكونات األساسية للحلقات
من ماذا تتكون الحلقة الشبابية؟

العرض

يتــم يف هــذه املرحلــة تحديــد محــاور الحلقــة ومناقشــة املوضــوع ملــدة
ال تقــل عــن  15دقيقــة

الحوار
يســلط الشــباب وصنــاع القــرار الضــوء عــى أفضــل املمارســات
والتحديــات الــي تنــدرج تحــت املوضــوع ملــدة  45دقيقــة

الحلول
يعمــل الشــباب وصنــاع القــرار عــى وضــع أفضــل الحلــول
والتوصيــات والسياســات معــاً يف نهايــة الحلقــة ملــدة  45دقيقــة
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خطوات طلب الحلقات الشبابية
من خالل هذه الخطوات باإلمكان استضافة الحلقات الشبابية التفاعلية و الرقمية وفق ما ييل :
 01إرسال طلب استضافة

للمؤسسة االتحادية للشباب
عرب املوقع اإللكرتوين
CIRCLES.YOUTH.GOV.AE

 02بيانات ما قبل الحلقة

توفري جميع البيانات املتعلقة
باستضافة الحلقة

03

املراجعة

نظراً لطبيعة الحلقات سيتم مراجعة
جميع التفاصيل الخاصة بالحلقة من
قبل فريق املؤسسة االتحادية للشباب
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06

توفري امللخصات

07

نرش ملخص الحلقة

مئل النماذج الخاصة بملخص
الحلقة من قبل الجهة املستضيفة
وذلك خالل أسبوع واحد من تاريخ
انعقاد الحلقة كحد أقىص

عرب املوقع اإللكرتوين ووسائل
التواصل االجتماعي لتعميم
الفائدة

05

عقد الحلقة

بالقواعد والرشوط الخاصة
بالحلقات الشبابية وفق
الدليل

04

التنسيق

سيتم التواصل مع مؤسستكم
لتنظيم التفاصيل اللوجستية
والفنية للحلقة

يمكنكــم اســتضافة الحلقــات الشــبابية مــن خــال تقنيــة االتصــال املــريئ
عــر اتبــاع كافــة الخطــوات املوضحــة وســيقوم فريــق العمــل بالتواصــل
معكــم إلرشــادكم باملتطلبــات

الرشوط والقواعد
نعلم أنه أمر تقليدي ،ولكن البد منه!
القواعد العامة

الرشوط

• نفضــل أن ال تتعــدى الحلقــات الشــبابية ســاعة
ونصــف مــن الزمــن لكــي نحافــظ عــى اهتمــام الشــباب
باملوضــوع.
• الرجــاء مــئ جميــع البيانــات املطلوبــة للحلقــة يف
املوعــد لكــي يتســى لفريــق العمــل يف املؤسســة
االتحاديــة للشــباب مســاعدتكم يف التجهيــزات املطلوبــة.
• يفضــل اســتخدام اللغــة الرســمية لدولــة اإلمــارات
( اللغــة العربيــة ) يف الحــوار ويف حالــة وجــود ضيــف
رشف مــن غــر الناطقــن باللغــة العربيــة يجــب
إخطارنــا بذلــك .
• الرجــاء تعبئــة جميــع البيانــات املطلوبــة بعــد الحلقــة
يف املوقــع اإللكــروين ،نركــز دائمــاً عــى هــذه الخطــوة
لكــي يتمكــن الجميــع مــن االســتفادة مــن مخرجــات

الحضــور تجمــع الحلقــة الشــبابية فئــات متنوعــة مــن
أفــراد املجتمــع ،مــع مراعــاة التــوازن بــن الجنســن.

الحلقــة .

الدعــوات يرجــي إخطارنــا يف حــال رغبــة الجهــة
املســتضيفة فتــح بــاب التســجيل للشــباب يف املوقــع
اإللكــروين للحلقــات.
مقاعــد ملجالــس الشــباب يهتــم أعضــاء مجالــس
الشــباب باالنضمــام للحلقــات الشــبابية ،ونتمــى أن
يخصــص مقعديــن ألعضــاء مجالســنا لكــي يكونــوا
جــزء مــن الحــوار.
إدارة الحــوار  80%مــن الحــوار يكــون للشــباب لطــرح
التحديــات والحلــول و  20%للمســؤولني وصنــاع
القــرار لتبــي األفــكار واملبــادرات والــرد عىل استفســارات
الشــباب.

أصحــاب القــرار الهــدف الرئيــي مــن الحلقــات
الشــبابية هــو تفاعــل الشــباب مــع أصحــاب
القــرار لتمكينهــم مــن إيصــال أصـواتهـــم
وأفكارهــم ومقرتحاتهــم ،ولتقريــب وجهــات
النظــر يف كافــة املجــاالت ،حيــث أنــه مــن
الــروري دعــوة أصحــاب القــرار لكــي يكونــوا
جــزء مــن الحــوار ويتبنــوا أفــكار الشــباب.
مديــر الحلقــة يحــدد مديــر الحلقــة مــدى
نجاحهــا مــن خــال قيادتــه للحــوار وحفاظــه
عــى الوقــت .يجــب عــى مديــر الحلقــة أن يتقــن
اللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،مــع رضورة درايتــه
باملوضــوع وتحليــه بالبالغــة اللغويــة والفصاحــة
يف الحديــث.
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األدوار واملسؤوليات  -املؤسسة االتحادية للشباب
يف حالة طلب املؤسسات لالستضافه ستقوم املؤسسة االتحادية للشباب بتوفري التايل:

املتحدثون

ستقوم املؤسسة بتدريب
الشباب املشاركني

القواعد
تحدد املؤسسة القواعد اليت

يجب اتباعها من قبل الجهة
املستضيفة

اإلعالنات

ستساهم املؤسسة يف نرش
الحلقة اذا تم الطلب

الرشوط

تحدد املؤسسة رشوط الحلقات

اليت يجب اتباعها من قبل الجهة
املستضيفة

التغطية اإلعالمية

تساهم املؤسسة يف نرش املواد
اإلعالمية التابعة للحلقة

املسؤوليات

تحدد املؤسسة املسؤوليات اليت يجب
اتباعها من قبل الجهة املستضيفة
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األدوار واملسؤوليات  -املؤسسات املستضيفة

بخطوات بسيطة ،تستطيع املؤسسات أن تستضيف الحلقات الشبابية عرب تحديد التايل :

الزمان

املكان

مىت يتم استضافة الحلقة؟

أين سيتم استضافة الحلقة ؟

مدير الحلقة

صناع القرار

من هو ُمدير الحلقة؟

هل ستستضيف الحلقة صاحب
قرار لالستماع للشباب؟

املوضوع

ما هو املوضوع الذي سيتم مناقشته؟
( اختيار مواضيع تهم الشباب )

الشباب املشاركني

دعوة الشباب املشاركني للحضور

( بإمــكان املؤسســة املســاهمة يف إرســال
الدعــوات )
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خطوات الرشاكة
توفـــر املؤسســـة االتحادية للشـــباب لرشكائها عـــدداً من مجاالت الرشاكـــة والتعاون الـــي يتميز بها الرشيـــك ويصنع من
خاللهـــا آفاقاً ممتدة لتحقيق االســـتثمار يف الشـــباب ،أهمها:
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رعايـــة تنظيـــم مجموعة من
الحلقـــات الشـــبابية حـــول
موضـــوع معني

 02تنظيم حلقـــة شـــبابية حول
موضـــوع يهم مؤسســـتكم
وبمشـــاركة مـــن املؤسســـة
االتحاديـــة للشـــباب .

يمكــن للراغبــن بعقــد رشاكــة مــع مبــادرة حلقــات شــبابية مــن الجهــات

الحكوميــة ،شــبه الحكوميــة  ،أو الخاصــة التواصــل معنــا عــر الربيــد

اإللكــروين

circles@fya.gov.ae
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تبـــي تنفيذ إحـــدى توصيات
الحلقـــات الشـــبابية ،تقديراً
لجهود الشـــباب املشـــاركني
يف وضـــع الحلول.
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سياسة استخدام الشعار
والــــهوية الرئيسية
سياستنا املتبعة بشأن الشعار :
يمكن اســـتخدام الشـــعار بواســـطة الجهات
املســـتضيفة للحلقـــة وفـــق ما هـــو موضح
مـــع االلتزام باأللـــوان والخطوط املســـتخدمة .

14

املخطط العام للحلقة

شعار ثاليث األبعاد

تتكفـــل املؤسســـات املســـتضيفة باالحتياجات
اللوجســـتية لتنظيـــم الحلقـــة مثـــل املقاعد،

الطاوالت  ،الهويـــة البرصية الخاصـــة باملبادرة

وســـيتم إرســـال كافـــة املتطلبات مـــن قبل

فريـــق املؤسســـة االتحادية للشـــباب .

شعار عىل األرض
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التدابري االحرتازية واإلجراءات الوقائية

حرصـــاً عــــــى ســـالمة و صحــــــة جميـــع املشــــــاركني يف الحلقـــات
الشــــــبابية ،و إلتزاماً
بتوجيهـــاتالدولةفيالتقيـــدالكاملبالتدابـــرياالحت
ّ
رازيةواإلجــــــراءاتالوقائيةخالل جائحــــــة كورونــــــا  ،يرجى مــــــن الجهة
املســــــتضيفة مراعـــاة التايل:

يكون جميع الحضور واملشاركني
والعاملني من الحاصلني عى
لقاح كوفيد 19 -

اإللتزام بإرتداء الكمامات

االلتزام بـ  ￼ 70باملائة من الطاقة
االستيعابية للمكان
األماكن املفتوحة ال يتجاوز < 50
األماكن املغلقة ال يتجاوز > 25

مراعاة التباعد الجسدي
1.5م – 2م
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األسئلة الشائعة
كيفيــة التســجيل للحلقــات الشــبابية داخــل وخــارج الدولــة وهــل املؤسســة

ما هي مدة الحلقة الشبابية؟ ساعتني كحد أقىص

داخــل الدولــة يمكنكــم التســجيل عــر املوقــع اإللكــروين للحلقــات الشــبابية

مــا هــي آليــة اختيــار الحضــور؟ يتــم اختيــار الحضــور ضمــن آليــة محــددة مــن

االتحاديــة للشــباب تتكفــل بتكاليــف الســفر؟ للحلقــات الشــبابية الــي تقــام
 circles.youth.gov.aeال يوجــد تســجيل حاليــا للحلقــات خــارج الدولــة وال

تتكلــف املؤسســة االتحاديــة للشــباب بذلــك

قبــل فريــق الحلقــات الشــبابية عــى النحــو التــايل:

• دقة البيانات املوجودة

• كتابة سبب املشاركة يف الحلقة الشبابية

من يستطيع أن يستضيف حلقة؟ جميع الجهات الحكومية والخاصة

• موضوع الحلقة و ارتباطه بتخصص املشارك

كيفيــة اســتضافة حلقــة شــبابية؟ ســوف تقــوم املؤسســة االتحاديــة للشــباب

الحلقــات الشــبابية

الحكوميــة أو الخاصــة القيــام بإرســال بريــد إلكــروين عــر circles.youth.gov.ae

كيــف يل أن أحــدد مــكان الحلقــة الشــبابية؟ يعتمــد اختيــار مــكان الحلقــة عــى

بإرســال دليــل الحلقــات الشــبابية للجهــة الحكوميــة والخاصــة عــى الجهــة

يجب أن يتضمن العرض املعلومات التالية:
• عنوان الحلقة

• هدف الحلقة وتحديات الشباب املتعلقة بعنوان الحلقة
• قائمة الحضور من كبار الشخصيات

• األولويــة تعطــى للمســجلني الجــدد الذيــن لــم تســبق لهــم املشــاركة يف

الجهــة املســتضيفة للحلقــة ويمكــن للجهــة اختيــار املــكان بحريــة عــى أن يكــون
املــكان ذو صلــة بموضــوع الحلقــة

مــاذا يمكــن أن يحــر املشــاركني قبــل الحلقــة؟ عــى الحضــور أن يقومــوا

• اسم مدير الحلقة واألسئلة اليت سيتم طرحها من قبل مدير الحلقة

بالبحــث عــن عنــوان الحلقــة وأن يكــون لهــم خلفيــة عــن محــاور الحلقــة

• عدد الحضور اليت ترغب الجهة باستضافتهم

كيفيــة التواصــل مــع فريــق الحلقــات الشــبابية؟ عــر الربيــد اإللكــروين:

• العرض التقديمي يف الحلقة واسم املتحدث

circles@fya.gov.ae
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األسئلة الشائعة
مــا املطلــوب مــن املشــاركني بعــد الحلقــة؟ ال يتطلــب منهــم يشء ســوى

مشــاركة أصدقائهــم تجربــة الحلقــات الشــبابية

هــل باإلمــكان ان تكــون الحلقــات يف إجــازه نهايــة األســبوع أو يف الفــرة
املســائية؟ ال يوجــد إمكانيــة بقيــام حلقــة شــبابية يف إجــازة نهايــة األســبوع

ولكــن يمكــن أن تكــون يف فــرة مســائية خــال أيــام األســبوع

هــل يقــدم املجلــس رســائل تفريــغ للمؤسســات إلخطارهــم بحضــور املوظــف

للحلقــة الشــبابية؟ ال توجــد رســائل تفريــغ للموظــف أو الطالــب

هــل تســجيلنا يف املوقــع يخولنــا لحضــور كل الحلقــات الشــبابية؟ال ،التســجيل
لحضــور كل حلقــة يكــون منفــرد

هــل هنــاك رســوم لدخــول الحلقــات الشــبابية؟ ال يوجــود رســوم لدخــول

الحلقــات الشــبابية

كيــف يتــم العمــل بمخرجــات وأفــكار الحلقــات؟ عــى الجهــة املســتضيفة
العمــل عــى املخرجــات و األفــكار

هــل عــى الجهــة املســتضيفة توفــر كل االحتياجــات؟ نعــم تقــوم الجهــة
املســتضيفة بتوفــر كل االحتياجــات اللوجســتية للحلقــة ولكــن يمكــن

للمؤسســة االتحاديــة للشــباب التعــاون مــع الجهــة بتوفــر االحتياجــات
اللوجســتية االزمــة يف حــاالت اســتثنائية.

عمــري فــوق  35عامــا هــل أســتطيع حضــور الحلقــات الشــبابية؟نعم ،الن
املؤسســة االتحاديــة للشــباب تســتهدف الفئــة مــن  ٣٥ – 15ســنة ,حــى وإن

لــم تكــن ضمــن الفئــة العمريــة املحــددة ،فنحــن نســعد بانضمامــك وحضــورك
للحلقــات الشــبابية

مــا املطلــوب مــن الجهــة املســتضيفة قبــل وبعــد الحلقــة الشــبابية؟ عــى
الجهــة املســتضيفة التواصــل مــع فريــق الحلقــات الشــبابية و توفــر العــرض
التقديمــي  -تحديــد مديــر الحلقــة وإرســال جميع األســئلة ونقــاط الحوار اليت ســوف
يتــم مناقشــتها يف الحلقــة -توفــر مســتلزمات الحلقــة  -تقريــر الحلقــة و الصــور

هــل يحــق لألفــراد طلــب اســتضافة حلقــة شــبابية؟ يحــق ألصحــاب القــرار أو

الشــخصيات طلــب اســتضافة الحلقــات يف حــال مقدرتهــم عــى العمــل عــى

تحقيــق املخرجــات

مــى ســيتم التواصــل مــع املشــاركني لحضــور الحلقة؟قبــل يومــان مــن

الحلقــة بحــد أقــى
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