دليل خدمات
مركز الشباب
العربي

ُولدت فكرة مركز الشباب
العربي لتجسد رؤية سمو
الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،بعد
االستماع إلى آراء الشباب
العربي واحتياجاته والبناء
على أولوياته .وكان مركز
الشباب ثمرة لتلك المقترحات،
ليعمل كمنصة فريدة
تحتضن الشباب المبدع وتزرع
األمل في نفوس الشباب

رؤيتنا
المساهمة في إعداد
نموذج رائد لتمكين
الشباب في الوطن العربي

وتستثمر في طاقاتهم
إلعداد قيادات عربية شابة
واعدة .وتترجم هذه الرؤى
عبر العديد من المبادرات
الهادفة التي تستثمر في
الشباب عبر قطاعات مختلفة،
باإلضافة إلى إتاحة دراسات
واستطالعات تختص بالشباب
العربي لتساعد صناع القرار
على خلق سياسات تتناسب
مع احتياجاته.

رسالتنا
تمكين نخبة من الشباب العربي
عبر تطوير المبادرات الهادفة
بالتعاون مع الحكومات العربية
لتنشئة جيل من القيادات
العربية الشابة القادرة على بناء
مستقبل أفضل للعالم العربي

تم تقسيم المبادرات
حسب مجاالت التالية:

الريادة
والحلول

تطوير
المهارات
والشخصية

األبحاث
والتطوير

التنمية
ودمج
الشباب

خدمات
ومراكز
الشباب

تنويهُ :يعد هذا الدليل مصنف فكري ملك مركز الشباب العربي ،ويجب االلتزام بهويته المرئية وجميع محتوياته وعدم التعديل أو
الحذف مع ضرورة اإلشارة كتابياً إلى اسم المركز في كافة المطبوعات والمنصات الخاصة به في مختلف مراحل التطبيق والعمل به.

ريادة األعمال
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شارك عملك التجاري الجديد في “سوق مشاريع
الشباب العربي” السنوي

وقدم أفكارك
هل لديك مشروع تجاري وتحتاج للدعم؟ رشح نفسك للمشاركة في “سوق مشاريع الشباب العربي”
ّ
المبتكرة لتحقق طموحك الشخصي والمهني وكن من نخبة رواد األعمال الشباب للوصول للمستثمرين وتبادل الخبرات
مع غيرك من الرواد األعمال العرب.

تركّ ز هذه المبادرة على ترسيخ ثقافة ريادة األعمال
واالبتكار واإلبداع لدى الشباب العربي ،وتمكنيه من رسم
مسارات جديدة شخصية ومهنية لتفعيل طاقاته وقدراته
في االستعداد للتغيرات الجذرية التي يشهدها سوق
ومستقبال ،وضمان المكانة المتميزة التي
العمل حاضراً
ً
يستحقها في مجال المعرفة واإلبداع المليء بالفرص.

تعرف أكثر على المبادرة وعن موعد التسجيل هنا
ّ

ريادة األعمال

|2

حلوال مبتكرة لخدمة المنطقة العربية عبر
اقترح
ً
مسابقة “حلول شبابية”

ساعد صنّ اع القرار على وضع سياسات مدروسة تخدم
الشباب وتحقق طموحاته من خالل تقديم حلولك
وابتكاراتك العملية وغير التقليدية ألبرز التحديات والقضايا
المجتمعية من منظورك الشبابي لتكن جزءاً من التطوير
اإليجابي في مجتمعك.

تعرف أكثر على المبادرة وتابع أخبار الدورة القادمة هنا
ّ
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استلهم من مشاريع الشباب لمواجهة األزمات وتابع
أخبار الدورات القادمة من “هاكاثون الشباب العربي”
شارك أفكارك وتسابق لتقديم الحلول والمقترحات
التي تخدم واقع الشباب اليوم وتساعد في نهضة
المجتمعات العربية التي تواجه تحديات متعددة ضمن
مجاالت عدة :الصحة ،األمن الغذائي ،االقتصاد الوطني،
المسؤولية المجتمعية ،التعليم ،فرص العمل.
تركّ ز هذه المبادرة على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي بين
الشباب للوصول إلى الحلول المبتكرة ،حيث يعمل الشباب
العربي في الهاكاثون ضمن مجموعة فرق تحصل على
التوجيه والدعم لتطوير الحلول اإلبداعية.

تعرف على حلول الشباب وتابع أخبار الدورة القادمة هنا
ّ

تطوير المهارات
والشخصية
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طور مهاراتك اإلعالمية ورشح نفسك لـ “القيادات
ّ
اإلعالمية العربية الشابة”

كن من القادة اإلعالميين العرب الشباب واحظ على
فرصة لحضور برنامج تطوير إعالمي مكثف تشارك فيه
المؤسسات اإلعالمية الرائدة والخبراء في هذا المجال
لتصقل مهاراتك ولتصبح من المؤثرين اإلعالمين في
العالم العربي.
تعرف أكثر على المبادرة وقدم طلبك هنا

تطوير المهارات
والشخصية
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تعلّ م صناعة المحتوى الهادف في “البرنامج التدريبي
لبودكاست الشباب العربي”

تعلم أساسيات صناعة البودكاست والمدونات الصوتية
واحصل على الدعم إلطالق منصتك الصوتية الخاصة،
حيث يوفر لك البرنامج مجموعة دورات تدريبية تخصصية
وجلسـات استشـارية فرديـة مع نخبة المختصين
والملهمين في عالم البودكاست.
تعرف أكثر على المبادرة وقدم طلبك هنا
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تدرب على المهارات الدبلوماسية في
َ
“برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة”

احصل على تدريب نوعي في مجال العمل الدبلوماسي
واالتكيت الخاص فيه ،يتيح لك البرنامج تجربة النقاش
والحوار مع أهم الدبلوماسيين العرب والتعلم عن
البروتوكول الدولي والمبادئ األساسية والتوجهات
الحديثة في العمل الدبلوماسي ليؤهلك لتمثيل وطنك
العربي في المحافل الدولية أفضل تمثيل.
تعرف أكثر على المبادرة وشارك في دوراتها القادمة
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ساهم في صناعة مستقبل مستدام عبر
“مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”

كن جزءاً من مجموعة عمل تضم نخبة من الشباب
العربي المتخصص في قضايا التغير المناخي والبيئة ،يتيح
المجلس لمنتسبيه فرصة لصقل مهاراتهم لتمكينهم من
توظيف طاقاتهم للعمل على اقتراح الحلول واإلبداعات
المستجدة في المجال والعمل على تنفيذ الحلول
المستدامة لتحدي التغير المناخي.
قدم اآلن و كن جزء من التغيير
ّ

تطوير المهارات
والشخصية
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ّ
رشح نفسك أو غيرك ليكون من “رواد الشباب العربي”

“رواد الشباب العربي” هي مبادرة لالحتفاء بالقادة من
الشباب العربي ،الذين حققوا إنجازات مهمة تعكس صورة
مشرفة لشباب العالم العربي وتخلق األمل في نفوس
أقرانهم واألجيال الجديدة وتحفزهم على السير على
خطاهم.
الرواد ّ
ورشح نفسك هنا
تعرف أكثر على ّ
ّ
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طور مهاراتك الرقمية عبر “الزمالة التقنية
ّ
للشباب العربي”
شارك في دورات تدريبية مرنة وورشات عمل متخصصة
مقدمة من أفضل الشركات التقنية العالمية بغرض
تزويدك بالمهارات التقنية الالزمة لتجهيزك لمسارك
المهني أو تعزيز نشاطك التجاري الرقمي.
تعرف على البرنامج أكثر وشارك في دوراته القادمة

المنتجات البحثية
والمعرفية
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انشر بحثاً على “منصة أبحاث الشباب العربي”

شارك بحثك على “منصة أبحاث الشباب العربي” اإللكترونية لتساعد في دعم المحتوى العلمي المنشور في الوطن
العربي ومشاركة العلوم والمعارف على نطاقات أوسع ،واالرتقاء بجودة البحوث والترويج للبحث الجيد ودعم الحركة
البحثية في مختلف أرجاء الوطن العربي.

انضم لعائلة أبحاث الشباب العربي هنا

المنتجات البحثية
والمعرفية
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اطلع على ما يهم الشباب العربي في
” تقرير أولويات الشباب العربي “

كتيب يجمع حقائق عن الشباب العربي ،عن طريق طرح “100
سؤال” يخص الشباب ،ويشمل قطاعات حيوية مختلفة كالبيانات
السكنية ،التعليم ،التوظيف والصحة .ليصبح مرجعاً لمختلف
المؤسسات ،الحكومية منها والخاصة ،المعنية بشؤون
الشباب العربي.

احصل على التقرير مجاناً هنا

المنتجات البحثية
والمعرفية
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احصل على بيانات ومعلومات عن الشباب العربي
في كتيب “ 100جواب عن الشباب العربي”

كتيب يجمع حقائق عن الشباب العربي ،عن طريق طرح
“ 100سؤال” يخص الشباب ،ويشمل قطاعات حيوية
مختلفة كالبيانات السكنية ،التعليم ،التوظيف والصحة.
ليصبح مرجعاً لمختلف المؤسسات ،الحكومية منها
والخاصة ،المعنية بشؤون الشباب العربي.
احصل على الكتيب هنا

المنتجات البحثية
والمعرفية
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افهم واقع التنمية المستدامة عربياً في
“تقرير الشباب العربي واالستدامة”
كنتيجة للتعاون المشترك بين الهيئة االتحادية للتنافسية
واإلحصاء في اإلمارات العربية المتحدة ومركز الشباب
العربي ،تم إطالق تقرير يستهدف التركيز على إبراز دور
الشباب العربي في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر
تسليط الضوء على عدد من المبادرات الشبابية الخالقة
وآثارها اإليجابية مجتمعياً  .كما يهدف على زيادة الوعي
بأهداف التنمية المستدامة ،وتقريب طموحات هذه
األهداف لواقع الشباب في  10بلدان عربية مختلفة.

اطلع على التقرير هنا

المنتجات البحثية
والمعرفية
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اطلع على واقع الشباب العربي
والتقنية في “ الورقة البحثية
للزمالة التقنية ”
ورقة بحثية خاصة أعدت بالتعاون مع أكسينتر لتقديم
البيانات واألبحاث كمؤشر لضرورة تأهيل قدارات الشباب
العربي لسدة فجوة المهارات التقنية في العالم العربي
وتطرح الورقة أفضل اآلليات لتحقيق هذا الهدف.

احصل على نسختك من الورقة البحثية هنا

|15

تعلم عن أهمية االستثمار
في الشباب ضمن ورقة
“ لماذا االستثمار في
الشباب؟”

مهاراتهم وتكلفة عدم االستثمار في الشباب .تهدف
الورقة إلى زيادة الوعي حول االستثمار في مهارات
الشباب للتغلب على العقبات المحتمل مواجهتها في
المستقبل.
اطلع على الورقة البحثية هنا

التنمية وإشراك
الشباب
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اطلع على خواطر ومدونات الشباب العربي عن
مرحلة كوفيد 19-في كتاب “الشباب العربي
وكوفيد.”19-

مجموعة خواطر إبداعية كتبت من الشباب للشباب إلثراء
المكتبة العربية ولتتيح للشباب العربي فرصة التعبير
عما يدور في خواطرهم ومشاعرهم لمختلف المواضيع
المجتمعية في عالمنا العربي ،مشاركة تجاربهم والتعبير
عن هويتهم وإلهام غيرهم من الشباب.
ّ
توثق النسخة األولى تجارب الشباب العربي خالل
جائحة كورونا في كتاب واحد بعنوان “الشباب العربي
وكوفيد ”١٩-والذي يستعرض مشاهد من واقع الشباب
وسجال
خالل هذه التجربة اإلنسانية ،وليكون متنفساً
ً
ليومياتهم ومبادراتهم اإليجابية لمساعدة محيطهم
ومجتمعاتهم على تخطي اآلثار السلبية للجائحة.
حمل كتاب الشباب العربي وكوفيد١٩-
ّ

|17

“مدونات الشباب
شارك في النسخة القادمة من
ّ
العربي” عن طموحات وتطلعاتكم للمستقبل

“مدونات الشباب العربي” مبادرة تسعى إلتاحة الفرصة للشباب العربي للتعبير عما يدور في خواطرهم وطموحاتهم
ّ
ومشاعرهم لمختلف المواضيع المجتمعية في عالمنا العربي عن طريق مشاركة تجاربهم المميزة بقلمهم على شكل
خاطرة ،قصص أو مقاالت قصيرة لتلهم غيرهم حيث سيتم نشرها وتوثيقها ضمن عدة كتب تُ ثري محتوى المكتبة
العربية.
مدونتك هنا
شاركنا
ّ

التنمية وإشراك
الشباب
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استفد من الفرص أو شارك الفرص
المهنية والتطوعية والتدريبية عبر منصة
“فرص الشباب العربي”
“منصة فرص الشباب العربي” هي منصة إلكترونية تجمع
مختلف الفرص المتوفرة للشباب العربي في مكان واحد
لتسهل ربطهم بها ،وتمكنهم من تطوير أنفسهم ،وتعزيز
مسارات التقدم الشخصي والمهني ،وتحقيق أهدافهم
اليومية والمستقبلية حيث تشكل المنصة صلة وصل
بين الباحثين عن فرص االبتكار والعمل والتطوع واإلبداع
واإلنجاز ،وبين المؤسسات والجهات واألطراف الراغبة
في توفير آفاق جديدة للشباب العربي.

قدم على الفرص المتوفرة هنا
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شارك أولوياتــــك عبر اإلجابة
عن أسئلة استطالع “أولويات
الشباب العربي”
زر منصة أولويات الشباب العربي التفاعلية لتحظ بفرصة
المشاركة بأولوياتك لنقوم نحن بوضعها في متناول
المسؤولين الحكوميين وصناّ ع القرار والخبراء والمختصين
في المنطقة العربية للمساهمة في توفير مستقبل
أفضل للشباب

أطلعنا على أولوياتك هنا

التنمية وإشراك
الشباب
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ساهم بتقديم معلومة عن
واقع الشباب عبر “ 100سؤال
وجواب عن الشباب العربي”
بإمكانك اآلن كفرد أو كمؤسسة بالمساهمة بتوفير
إجابات على أي أسئلة أو معلومات ترتبط بواقع الشباب
العربي من خالل التواصل مع مركز الشباب العربي،
لتحميل اإلصدار.

أضف المزيد من األسئلة واألجوبة هنا
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كن سفيرا للتنمية في بلدك عبر “برنامج مبعوثي
الشباب للتنمية في المنطقة العربية”

كن من “مبعوثي الشباب للتنمية في المنطقة العربية” واصقل مهاراتك المهنية وعزز مسارات التنمية في وطنك
وساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2030لألمم المتحدة في النسخة القادمة من البرنامج.

تعرف على المبعوثين الحاليين وتابع أخبار الدورة الثانية من البرنامج هنا
ّ

التنمية وإشراك
الشباب
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اقترح ضيفاً من الشباب العربي المؤثر لمحاورته
في “لقاءات الشباب العربي”

سلسلة لقاءات الشباب العربي هي سلسلة من المقابالت
تستقطب عدداً من الضيوف عبر البث المباشر في
انستجرام أسبوعياً .وتستعرض السلسلة نجاحات الضيوف
الشباب من المتميزين في مجاالتهم من جميع أنحاء
الوطن العربي .يتم في كل لقاء ،مناقشة أفكار جديدة
ومحاور عديدة وتمكن المشاهدين من التعرف على
مواضيع مختلفة ،واإلجابة على أسئلة الشباب الواردة.

|23

شاهد اللقاءات السابقة هنا واقترح ضيفاً هنا

|24

استمع إلى “بودكاست
الشباب العربي” مجاناً

احظ بفرصة االستماع إلى
َ
الكتب الصوتية الملهمة مجاناً

مدونة صوتية عربية تسعى إلى تقديم رسائل إيجابية
ومفاهيم عميقة بأسلوب قصصي مشوق وحقيقي
إللهام الشباب وإثراء الثقافة ونشر المعرفة .وتساهم
بصناعة محتوى عربي بمقاييس عالمية من حيث القصة
والكتابة واإلنتاج اإلعالمي .وتستثمر في النمو المبهر
لمنصة البودكاست وخلق محتوى فريد من نوعه (من
الشباب وإلى الشباب).

أكثر من  500كتاب منوع في مجاالت متنوعة كالقيادة
واإلدارة ،التنمية الذاتية ،االقتصاد ،القصص والروايات
وغيرها متاح بالمجان ل  2000شاب عربي.

تابع المكتبة الصوتية للمركز هنا

قدم طلبك هنا

التنمية وإشراك
الشباب
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احصل على فرصة تدريب في
“مركز الشباب العربي” لمدة
تتراوح من شهر إلى  3شهور
مع إمكانية التدريب عن بعد
ارسل سيرتك الذاتية هنا لتحظی بفرصة العمل مع فريق المركز كمتدرب.
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تابع أخبار ومستجدات “مجلس
الباحثين الشباب العرب”

يعمل مجلس الباحثين الشباب العرب تحت مظلة منصة
أبحاث الشباب العربي ويشكل لجنة إدارية واستشارية
من خبراء شباب متخصصين في مجاالت بحثية مختلفة.
هدف المجلس األساسي هو دعم مركز الشباب العربي
في إدارة وإثراء منصة أبحاث الشباب العربي ،التأكد من
أن المنصة تدعم الشباب العربي في رحلتهم البحثية،
والمساهمة في أنشطة المركز البحثية.
تعرف على األعضاء وتابع جديدهم هنا

التنمية وإشراك
الشباب
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رشح شخصية عربية ملهمة
لنقوم باالحتفاء بها عبر حملة
“ملهمون عرب” في مواقع
التواصل االجتماعي.

تستحضر سلسلة ملهمون عرب أبرز شخصيات الوطن
العربي التي تركت تأثيراً ملهماً في البالد العربية والعالم،
لتعرف الشباب العربي بإنجازات نماذج عربية متميزة
ّ
حققت الكثير في ميادين العلوم واآلداب والثقافة
والفنـون واإلبداع الرياضي والحوار الحضاري والتنمية
والعمل الخيري واإلنساني.

أرسل لنا اقتراحاتك هنا
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صمم مركزاً للشباب العربي
في بلدك

يدعم مركز الشباب العربي إنشاء مراكز شباب عربية حديثة
في العديد من الدول العربية التي تسعى إلى تمكين
الشباب ،وتحفيزهم على االبتكار واإلبداع ،وتوفير بيئة
مواتية للتنمية المستمرة ،وبناء قدراتهم ومهاراتهم
القيادية ،واكتشاف ورعاية المواهب.

وشاركنا مقترحاتك وأفكارك التصميمة

التنمية وإشراك
الشباب
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رشح نفسك لحضور
“االجتماع العربي للقيادات
العربية الشابة”
حضور وزراء الشباب العرب ،سيشهد االجتماع نقاشات
خاصة تجمع في نسختها األولى قيادات شبابية عربية
من الصف األول والثاني والثالث من مختلف الجهات
الحكومية وشبه الحكومية العربية ،ليكون بمثابة مظلة
جامعة للقاءات وحوارات حصرية ومباشرة وجلسات
تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي
المشترك وتوحيد الرؤى والتطلعات لخدمة قضايا الشباب
العربي الراهنة والتفكير والتخطيط للمستقبل ضمن
منظومة إبداعية شبابية مشتركة.
رشح نفسك من اآلن لتكون جزءاً من هذا الحدث
التاريخي الذي سيعلن عنه قريباً .

|30

شاركنا أفكارك واقتراحاتك لتساعدنا في تطوير
مبادراتنا لخدمة الشباب في الوطن العربي
أرسل لنا مقترحاتك هنا

البيئة الحاضنة
والمرافق الشبابية
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استفد من المرافق الشاملة ومساحات للعمل
اإلبداعي في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي

بطاقة استيعابية تصل ألكثر من  1000شاب عربي ،يقع
مركز الشباب العربي في إمارة أبوظبي في برج أيبيك
ليوقر مساحات إبداعية،
ّ
وتبلغ مساحته  2000متر مربع.
وغرف اجتماعات ،ستوديو تصوير والمزيد لتوظيف
طاقات الشباب العربي ولتحفيزهم على االبتكار والتميز.
يمكنك العمل بمفردك في المساحة المتاحة في المركز،
أو عقد اجتماع مع زمالئك في احدى الغرف أو أن تنظم
فعالية أو ورشة عمل في المركز.

استفسر هنا عن كيفية الحجز

البيئة الحاضنة
والمرافق الشبابية
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استفد من خدمات وأنشطة
وبرامج القاعات الدائمة لجامعة
الدول العربية ومجلس التعاون
لدول الخليج العربية في المركز
على مدار العام
تابع نشاطاتهم في المركز
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نظم فعالية في مقر مركز
الشباب العربي

استضاف المركز منذ تأسيسه أكثر  500فعالية ولقاء
لمبادرات وانشطة شبابية مختلفة.
احجز هنا

|34

انهي عملك أو درسك في
مساحات مختلفة هادئة
في مراكز الشباب في دولة
اإلمارات

البيئة الحاضنة
والمرافق الشبابية
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|37

استمتع ورفه عن نفسك أنت وزمالئك في خدمات
“غرفة المتنفس” في مركز الشباب العربي
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انتهي من
واجباتك أو
مشروعك في بيئة عازلة
للصوت من خالل “غرفة
الكبسولة” المتوفرة في مقر
مركز الشباب العربي

استخدم مكتبة
مركز الشباب
العربي
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احجز قاعات
اإلجتماعات في
مركز الشباب العربي لعقد
فعالية وورش عمل مختلفة
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أبدأ مدونتك
الصوتية أو
سجل مادتك في استوديو
“القمرة” في مركز الشباب العربي
ُ
لعنوان المركز أو االستفسر هنا عن كيفية الحجز

