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ساهموا معنا بتطوير أدلة شاملة ألهم المبادرات الشبابية في الوطن العربي
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مالحظة :هذه النسخة من دليل المبادرات الشبابية ما زالت قيد التطوير ،حيث
بادر مركز الشباب العربي برصد بعض ًا من أبرز المبادرات الشبابية على مستوى
الوطن العربي .وهذه دعوة لكافة المؤسسات الشريكة واألفراد المعنيين
بالتواصل معنا عبر البريد اإللكتروني الخاص باالجتماع العربي للقيادات الشابة
 AMYL@ARABYOUTHCENTER.ORGمن اجل تزويدنا بمالحظاتهم واقتراحاتهم
لشمل المزيد من المبادرات التي لم يتم إدراجها بعد قبل تاريخ  1مايو  ،2022حيث
سيتم نشر النسخة النهائية لهذا العام في شهر مايو المقبل باذن هللا.
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لطالما كان العمل على تطبيق المبادرات الشبابية على أرض الواقع فرصة
حقيقية للشباب تمكنهم من التعلم من خالل الممارسة الفعلية باالضافة
اى كونها فرصة للتعرف على اهنماماتهم ومواهبهم وصقل شخصياتهم
والتعرف عل مجتمعاتهم بطريقة مختلفة .باالضافة ،يعتبر العمل
الشبابي وتنفيذ المبادرات الشبابية فرصة تمكن الشباب من المشاركة
الفاعلة في التصدي للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم والمشاركة في ازدهار
اوطانهم على حد سواء  .انطالقا من هذه االهداف وتحقيق ًا لرؤية المركز
الشباب العربي التي اطلفه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عام 2017
 ،نقدم هذا الدليل الذي يسعى إلى جمع عدد من المبادرات الشبابية في
الوطن العربي التي اثبتب نجاحها وتأثيرها االيجابي بهدف نشر الفائدة و
تسليط الضوء على قصص النجاح .حيث يسعى لمركز الشباب العربي على
توفير المراجع النوعية والمنصات التفاعلية التي تهدف الى تشجيع الشباب
العربي على التشارك بأحالمهم ،قصص نجاحهم ،والدروس المستفتدة من
خبراتهم إيماننا بقدرات الشباب وإمكاناتهم وبهدف ايصال اصواتهم لصناع
القرار ،وليكون لهم دور في تشكيل وعي عربي مشترك مبني على األمل و
العمل الدؤوب.

المقدمة

تساهم المبادرات الشبابية والعمل الطوعي بشـكل كبيـر فـي نهـوض
وتطـور المجتمعـات وتعزيـز الشراكة بين كافة فئات المجتمع ومن
ضمنها المنظمـات المحلية الغير حكومية والحكومية والقطاع الخاص
نحـو تحقيـق االهداف التنموية المستدامة .باإلضافـة إلـى ذلك ،تساهم
المبادرات الشبابية فـي تعزيـز الروابـط االجتماعيـة والتكافـل االجتماعـي
بين كافة أطياف المجتمع .ان تنفيذ المبادرات الشبابية ،وهو حق مشروع
للشباب ،يتطلب توفر البيئة الداعمة لضمان نجاحها وفعاليتها .وهنا يقع
على عاتق الحكومات والمؤسسات التنموية واجب توفير بيئة امنة وتفعيل
إستراتيجيات وادوات دعم لهذه المبادرات وتأمين مايلزم لتعزيز فرصها في
النجاح .فالمبادرات الشبابية ذات اهمية بالغة وتلعب دورا كبيرا في ترسيخ
ثقافة التطوع وعليه البد من إيجاد مساحات امنه من خالل المراكز الشبابية
والمنظمات الغير حكومية من اجل بناء القدرات واعداد برامج تاهيلية وفقا
الحتياجات الشباب والمجتمع.
باالضافة الى تأمين الدعم للشباب لتنفيذ مبادراتهم بطريقة خالقة وآمنه،
يجب التأكد بأن مشاركة الشباب ال تقتصر فقط على الجلنب التطبيقي
بل تشمل جميع مراحل تنفيذ المشاريع من التخطيط والتنفيذ والتقييم
لضمان مشاركتهم الحقيقية في التنمية المجتمعية  .فالمشاركة
الشبابية تتعدى تظرة البعض بأنها منه او ترف ومشتتة لطاقات الشباب،
فهي حق لهم وفرصة للمساهمة في خدمة االخرين والمشاركة المجتمعية
ولها دور كبير في سد الفجوة بين الشباب والكبار.
اللجنة المنظمة لالجتماع العربي للقيادات الشابة
مركز الشباب العربي
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المبادرات الشبابية
يقصد بالمبادرات الشبابية االنشطة والمشاريع التي يقوم الشباب بالتخطيط لها وتنفيذها في مجتمعاتهم
لتحقيق هدف ما ،أولمجابهة تحد او سد نقص في مجتمعاتهم بمنظور شبابي ابتكاري ،ضمن إطار زمني محدد.
غالبا ما تتم هذه المبادرات باطار جماعي وبصبغة تطوعية وبموارد بسيطة تعتمد بشكل كبير على مواهب وقدرات
اعضاء الفريق والمساهمات المجتمعية الطوعية .تتميز المبادرات الشبابية بكونها فرصا للشباب في المساهمة
في نماء مجتمعاتهم باالضافة الى كونها فرصا تسهم في صقل شخصيلتهم و تطوير مهاراتهم.

أبرز سمات المبادرات الشبابية الناجحة التي تم اختيار ادراجها في هذا
الدليل هي االتي:
•ان تكون المبادرة مخططة ومنفذة من الشباب أو بالشراكة معهم.
•ان تكون المبادرة قد أدت الى تفعيل دور الشباب وزيادة مهاراتهم.
•أن تعالج حاجة مجتمعية بطريقة مبتكرة وأن تقدم حلوال خالقة.
•أن تكون المبادرة قابلة للتنفيذ و قابلة للتحقق من االثر.
•ان تكون ذات اثر ايجابي في مجتمع محدد ،عل مستوى الدولة او الوطن العربي.
•ان تنسجم مع ثقافة وقيم المجتمع.

أهداف الدليل
ان اصدار هذا الدليل يساهم في ابراز اهم المبادرات الشبابية في الوطن العربي ذات االثر االيجابي بهدف:
•تسليط الضوء على المنجزات وابراز أهم المبادرات الشبابية.
•تعميم الفائدة ،وفتح باب النقاش وتبادل الخبرات بين الشباب حول طموحاتهم
وقصص النجاح والتحديات التي واجهتهم في تطبيق مبادراتهم.
•تشجيع الشباب على التطوع واالنخراط في البرامج التنموية.
•اشراك الكبار وصناع القرار بالمواضيع والمبادرات التي تهم الشباب بهدف التأثير
في صنع القرار وترسيخ المشاركة المجتمعية الفعالة.

تواصل معنا
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اسم المبادرة الشبابية
رواد الشباب العربي
الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي
نبذة عن المبادرة
احتفاء بـ  100شاب وشابة ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم
ً
العربي ،أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ،مبادرة “روّ اد الشباب العربي” لتصبح منصة مرموقة ورائدة في الوطن
العربي والعالم ،تسهم في تسليط الضوء على أبرز الشباب العربي دون سن الـ 35ممن
تركت إنجازاتهم ومساهماتهم أثر ًا إيجابيا في مجتمعاتهم وجعلت من العالم مكان ًا
أفضل.
األثر االيجابي للمبادرة
تسليط الضوء على الشباب العربي الرواد في مختلف المجاالت ،وعقد حوارات جلسات
نقاشية إليجاد أفضل المخرجات لمواضيع مختلفة مثل االقتصاد ،التعليم ،الصحة،
الطب ،العلوم ،التكنولوجيا ،البيئة.

دولة االمارات العربية المتحدة

دولة االمارات العربية
المتحدة

تواصل معنا
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الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
تضمن برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة الذي يطلقه مركز الشباب العربي
بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
برنامجً ا لتدريب نخبة من تدريبيا الشباب العربي على المهارات التقنية الدبلوماسية
واإلتكيت البروتوكولي الدولي حيث سيخوض المشاركون تجربة النقاش والحوار مع
أهم الدبلوماسيين العرب.
األثر االيجابي للمبادرة
تجهيز جيل من القيادات العربية الدبلوماسية الشابة لتمثيل األوطان العربية في
المحافل الدولية.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
يستند مركز البيانات الشبابية على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع العام والخاص
لجمع بيانات وإحصائيات تتمحور حول الشباب لدعم صناع القرار ولوضع سياسات
مستقبلية لتخطي تحديات الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع.
األثر االيجابي للمبادرة
بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص للوصول إلى فهم أفضل لنبض
وتطلعات الشباب من خالل البيانات.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
القيادات الدبلوماسية العربية الشابة

اسم المبادرة الشبابية
بيانات شبابية

تواصل معنا

9

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
تعمل”مبادرة شباب  ”101لرفد معارف الشباب بأهم المعلومات في شتى
الموضوعات والقضايا الوطنية واالجتماعية والعلمية ،كالعلوم اإلنسانية والسياسات
الخارجية والعالقات الدولية والعمل الحكومي ،بهدف خلق جيل من الشباب الواعي
والقادر على مواجهة تحديات الحياة من خالل التسلح بالمعارف األساسية في شتى
مجاالت الحياة.
األثر االيجابي للمبادرة
التشجيع على التفاعل المباشر بين الشباب والمسؤولين وأصحاب االختصاص ضمن
جلسات معرفية جماعية بهدف إنشاء جيل من القادة ليكملوا مسيرة البناء والتطور
في اإلمارات ،من خالل التركيز على شباب اإلمارات وتزويدهم بأهم العلوم والمعارف
للموضوعات الرئيسية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالعمل الحكومي ومختلف
القطاعات.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
برنامج توظيفي بالتعاون مع األمم المتحدة يسعى إلى تعريف مجموعة من الشباب
العربي باإلطار التشغيلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،UNDPوتزويدهم بالمهارات
الالزمة لمواجهة التحديات العملية في بلدانهم وتحويلها إلى فرص ،وتنفيذ حلول
مبتكرة باالستناد إلى الخبرات والمهارات التي اكتسبوها.
األثر االيجابي للمبادرة
بناء قدرات مبعوثي الشباب للتنمية الذين سيتم اختيارهم وصقل مهاراتهم
وإعطاؤهم فرصة لبناء شبكة عالقات مهنية ونقل الخبرات إلى أوسع شريحة من
الشباب العربي .تعزيز مساهمة الشباب العربي في مسارات التنمية في أوطانهم بما
ينعكس إيجاب ًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2030لألمم المتحدة .مشاركة
خبرات تنموية ناجحة من وإلى العالم العربي عبر مبعوثي الشباب للتنمية بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
 101شباب

اسم المبادرة الشبابية
مبعوثي الشباب للتنمية في المنطقة العربية

تواصل معنا
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الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
حلقات شبابية هي منصة شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة ويتم
فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العالقة بالشباب
وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها ،وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار
مبتكرة وسياسات ّ
فعالة.
األثر االيجابي للمبادرة
أن مشاركة الشباب في مثل هذه الحلقات والحوارات يولد أفكار ًا إبداعية أثبتت نجاعتها
في وضع الحلول ألهم التحديات العالمية وإشراك الشباب في صنع القرارات .كما
تساهم هذه الحلقات في اطالق المبادرات الشبابية التي تهم الشباب.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
يهدف برنامج  100موجه إلى بناء جيل من األبطال في كل الميادين من خالل إنشاء
قنوات مباشرة مع موجهين ذو خبرة وإنجاز في مجاالتهم .تم اختيار  100شخصية من
الكفاءات والخبرات المتميزة لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم في
مختلف المجاالت ،يعمل الموجهون على دعم جهود بناء قدرات الشباب وتنويع
مهاراتهم وتطويرهم باستمرار.
األثر االيجابي للمبادرة
صقل مهارات الشباب وإلهامهم ليصبحوا مميزين في كافة المجاالت.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
حلقات شبابية

اسم المبادرة الشبابية
 100موجه

تواصل معنا
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الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
تم إطالق المبادرة اإلعالمية للشباب العربي بهدف صناعة أفضل جيل من الشباب
العربي في اإلعالم .تعتبر المبادرة أضخم برنامج تطويري إعالمي تشارك فيه
المؤسسات اإلعالمية ،والخبراء في صقل مهارات الشباب العربي وتزويدهم بالمعرفة
والخبرة لقيادة اإلعالم العربي.

نبذة عن المبادرة
تهدف المبادرة الى استعراض آراء الشباب حول مختلف المواضيع االجتماعية،
والعلمية ،واالقتصادية ،والمتعلقة بالحياة اليومية للشباب بهدف صقل مهاراتهم ا
في الحوار ،وتعزز قدرتهم على اإلقناع ،وتمكنهّ م من التعرف على األبحاث والدراسات
التي من شأنها دعم آراءهم.

األثر االيجابي للمبادرة
تعرّف المبادرة الشباب بأفضل الممارسات اإلعالمية ،ويتيح لهم التع ّلم وفق منظومة
متكاملة تشمل حصص دراسية ،ولقاءات ،وزيارات .يشارك في البرنامج  100شاب
وشابة من الدول العربية سنوي ًا.

األثر االيجابي للمبادرة
زيادة وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الشخصيات المختلفة ،كما يدعم
مهارات اإلقناع وسرعة البديهة.

تواصل معنا
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دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
برنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة

اسم المبادرة الشبابية
مناظرات الشباب

تواصل معنا
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الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
ً
تعنى المبادرة بتوظيف مهارات ومواهب الشباب في قطاع العمل وتحديدا في
مختلف المشاريع الوطنية ،إيمان ًا منها بأن جيل الشباب يستحق األفضل دوم ًا ،وال بد
من استثمار مواهبهم وتطويرها بشتى الطرق الممكنة .كذلك يهدف شعار بمجهود
الشباب إلى تشجيعهم على المشاركة الجماعية لخدمة كافة القطاعات األخرى ،وقد
ً
بشكل واضح ،لما تفوّ قت به عن غيرها
وإقباال شديد ًا لدى الشباب
نالت شهرة واسعة
ٍ
من المشاريع األخرى في دعم الشباب من مختلف الجنسيات وصقل مهاراتهم.
األثر االيجابي للمبادرة
تعتبر مشاريع بمجهود الشباب رمز ًا للفخر واالعتزاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى،
فجميع هذه المشاريع قد نمت خالل فترة وجيزة وأصبحت من أهم المشاريع على
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بدء ًا من مطاعم والمقاهي المميزة ،حتى
الوجهات الثقافية والتعليمية والترفيهية وغيرها الكثير.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
تم تشكيل مجالس الشباب التابعة للمؤسسة االتحادية للشباب في دولة اإلمارات
العربية المتحدة بهدف تطوير وسائل التواصل مع الشباب ،واستنهاض الطاقات
اإليجابية لديهم ،وتعزيز أواصر االنتماء والروح الوطنية في نفوسهم ،واالستماع إلى
آرائهم وأفكارهم ،والعمل على تطويرها ،وتحويلها إلى برامج عمل مستقبلية لخدمة
المجتمع في اإلمارات.
األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز دور الشباب في صنع القرار.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
بمجهود الشباب

اسم المبادرة الشبابية
مجالس الشباب

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
مسابقة مبتكرة تمنح الفرص للشباب العربي لعرض ابتكاراتهم وحلولهم المختلفة
ألبرز التحديات التي تواجههم من منظور شبابي مختلف ،ليساعد صناع القرار على وضع
سياسات مدروسة تخدم الشباب وتحقق طموحاته .وهي توفر منصة لألفكار المبتكرة
ً
حلوال جديدة للقضايا الملحّ ة في العالم العربي.
التي تقدم
ّ
وتعتمد مبادرة حلول شبابية على مبدأ من الشباب وإلى الشباب ،بحيث تمكن
الكفاءات الشابة من اقتراح الحلول المبتكرة غير التقليدية للقضايا الراهنة
والمستقبلية التي تواجه األجيال الشابة بشكل خاص والمجتمعات بشكل عام في
المنطقة العربية.
األثر االيجابي للمبادرة
ربط الشباب بالقيادة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى حقيقة .باالضافة ،إشراك
الشباب من خالل تمكينهم من التغيير في العالم العربي.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
تمثل مبادرة سوق مشاريع الشباب العربي حلقة وصل لتعزيز التفاعل بين
المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة من الشباب ،كما يقدم السوق للمشاركين
فيه منصة لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام رجال األعمال ،وتبادل المعرفة مع
أصحاب الخبرة في شتى المجاالت .ويهدف السوق لدعم المشاريع الشبابية الريادية
بشكل خاص ،ودعم االقتصاد اإلبداعي في المنطقة بشكل عام.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم العديد من الشركات الناشئة في الدول العربية واستقطاب العديد من
المستشمرين.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
حلول شبابية

اسم المبادرة الشبابية
سوق مشاريع الشباب العربي

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
ً
توفر المبادرة للشباب فرصة إلطالق مشاريعهم التجارية مجانا من خالل محطات
خصصت لهم في أكثر المناطق حيوية في الدولة ،مجهزة بالخدمات األساسية،
وتربطهم بالعمالء مباشرة ،وتتيح للشباب قياس أدائهم خالل فترة تشغيلهم لهذه
المساحات ،باالضافة الى توفير العديد من الفرص التدريبية لتحسين جودة المشاريع
وتطوير مهاراتهم كرواد أعمال.

نبذة عن المبادرة
بُنيت مراكز الشباب بمجهود الشباب ،وبمشاركة الشباب ،وبإدارة الشباب ،لتحتضن
إبداعات الشباب ،وتتيح لهم التشارك والتفاعل واستغالل كامل إمكانياتهم ضمن بيئة
إبداعية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة .تستقبل المراكز ،الشباب من الفئة
العمرية  ١٥إلى  ،٣٥سواء كانوا طلبة ،أو موظفين ،أو روّ اد أعمال ،ومن مختلف
القطاعات.

األثر االيجابي للمبادرة
اطالق العديد من المشاريع االستثمارية ورفع كفاءات الشباب في مجال ريادة
االعمال.

األثر االيجابي للمبادرة
بيئة امنة اللتقاء الشباب وتبادل الخبرات واحتضان األفكار واإلبداعات.

تواصل معنا
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دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
محطة الشباب

اسم المبادرة الشبابية
مراكز الشباب

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل

نبذة عن المبادرة
منصة إلكترونية لنشر نتائج بحوث الشباب بهدف 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.
تخصص المنصة مكافأة مادية لكل بحث يتم اعتماده ونشره.
األثر االيجابي للمبادرة
اكثر من  2000عضو مسجل.أكثر من  1200ورقة بحثية.-أكثر من  700بحث مستقل.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
إيمان ًا بأهمية بناء اإلنسان من أجل بناء الوطن ،يهدف مجلس محمد بن زايد ألجيال
المستقبل إلى تطوير قدرات الشباب إلعدادهم للمستقبل حيث سيحظى قادة
اإلمارات المستقبليين بالفرص وسيواجهون التحديات وسط عالم سريع التطور ،يقوم
على األفكار والتكنولوجيا .وسيعتمد نجاحنا في نهاية المطاف على القيادة القائمة على
القيم والتعلم المستمر مدى الحياة.
األثر االيجابي للمبادرة
المساعدة في تبادل الخبرات وبحث مستقبل القطاعات ذات األهمية على الساحة
ّ
ومثلت األفكار والتوصيات التي تبلورت خالل اجتماعات المجالس أساسا
العالمية،
لعدد من أهم األطروحات والجلسات خالل قمة دافوس السنوية.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
منصة ابحاث الشباب العربي

اسم المبادرة الشبابية
مجالس المستقبل العالمية

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
ً
هي مبادرة وطنية وحملة مجتمعية نتشارك فيها جميعا في خدمة الوطن ،نعبّر من
خاللها عن االمتنان والتقدير لمنتسبي الخدمة الوطنية.
األثر االيجابي للمبادرة
جعل الفخر بالتضحية والعطاء للوطن هوية للشباب اإلماراتي وتسهم في إبراز دور
الشباب في خدمة الوطن لتكون مصدر إلهام لألجيال.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
يعتبر منتدى الشباب العربي أول تجمع عربي يقام على مدار ثالثة أيام ،ويهدف إلى جمع
نخبة من الشباب العربي مع ًا لرسم مالمح مستقبلهم ومشاركة تطلعاتهم
وأهدافهم لخدمة أوطانهم والعمل يد ًا بيد لمستقبل أفضل للعالم العربي.
األثر االيجابي للمبادرة
تسليط الضوء على محاور هامة وعديدة في حياة الشباب العربي ،وذلك للوصول إلى
حلول مبتكرة ومخرجات فعالة تترجم إلى أرض الواقع.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
فخر

اسم المبادرة الشبابية
منتدى الشباب العربي

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
تهدف إلى سد فجوة المهارات بين الشباب في المؤسسات التعليمية وسوق العمل،
ّ
وتوفر للشباب دراسات مهنية مجانية متقدمة في مختلف القطاعات ،وذلك عن طريق
للمدرسين ،واالستعانة بالخبراء والمحترفين في دولة اإلمارات لتقديم
التعهد الجماعي
ّ
تجربة تعليمية تنفيذية متميزة لشباب اإلمارات ،تتيح لهم فرصة الحصول على دورات
ّ
المستمر،
مهنية ،وبرامج تنفيذية ،تصقل مهاراتهم ،وتستثمر وقتهم في التعليم
وتعدّ هم لسوق العمل ،واالحتراف بمجاالت اهتماماتهم.

نبذة عن المبادرة
مقهى ومنصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية للتواصل وتوفر للزوار فرصة االستمتاع
بالقهوة المتخصصة واألطعمة العضوية والصحية.
األثر االيجابي للمبادرة
منصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية لمرتاديها.

األثر االيجابي للمبادرة
تهدف مدرسة اإلمارات للشباب المهنية إلى سد فجوة المهارات المهنية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،مما يساعد على رعاية ساللة جديدة من المهنيين :أولئك
الذين يمكنهم االستمرار في االزدهار في اقتصاد المعرفة دائم التطور.

تواصل معنا
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دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
المدرسة المهنية لشباب اإلمارات

اسم المبادرة الشبابية
فلو

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
اطالق سياسات للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة ،وتحديد
التحديات التي تواجه الشباب واقتراح الحلول والسياسات والمبادرات المناسبة
بشأنها.

نبذة عن المبادرة
ً
ّ
تفعل دور شباب اإلمارات عالميا في تحقيق الريادة ،وصناعة السمعة الطيبة،
مبادرة
وتقوية الترابط مع الشباب حول العالم .تعزز المبادرة مشاركة شباب اإلمارات عالمي ًا
في اكتساب الخبرة ،ونشر القيم اإلماراتية ،ونقل تجربتهم للعالم.

األثر االيجابي للمبادرة
التفاعل مع الشباب عبر المجالس الشبابية ،الزيارات الميدانية واالستطالعات،
والخطط المدروسة ،والحلقات الشبابية والمنصات التفاعلية لالستماع ألهم تحديات
الشباب والحلول المقترحة لوضعها في سياسات عمل حكومية.

األثر االيجابي للمبادرة
تستعرض المبادرة ريادة شباب اإلمارات ،وهويتهم ،وسياسات دولة اإلمارات في
تمكين الشبابُ ،
وترسل رسائل إيجابية حول قيم الشباب اإلماراتي ،وإنجازاتهم عالمي ًا.

تواصل معنا
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دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
سياسات الشباب

اسم المبادرة الشبابية
المبادرة العالمية لشباب االمارات

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
جاء البرنامج الوطني لقيم الشباب اإلماراتي استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك ببناء برامج وطنية حقيقية لترسيخ القيم اإلماراتية في األجيال الشابة ،حيث
يهدف إلى تعريف الشباب بالقيم اإلماراتية وتعزيزها ونشرها بينهم والعمل بها لتدوم
على مر األزمان في أجيال اليوم وأجيال المستقبل وهي انعكاس للشخصية اإلماراتية
المعاصرة والمستقبلية.
األثر االيجابي للمبادرة
تعريف الشباب باستمرار بالقيم اإلماراتية .تعزيز دور الشباب في تبني ونشر ونقل
القيم اإلماراتية للعالمية.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
يهدف برنامج اإلمارات للمندوبين الشباب إلى األمم المتحدة إلتاحة الفرصة للشباب
ً
فضال عن إكسابهم الخبرة المباشرة إليجاد
بالمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية،
الحلول للتحديات التي تواجه الشباب في جميع أنحاء العالم .كما أن البرنامج يسهم في
ً
ورؤى قيّمة حول الشؤون والقضايا الدولية.
إيجاد ُفرص فريدة ويُقدم للشاب تجارب
األثر االيجابي للمبادرة
خالل فترة التحاقهم ،يُمكن للشباب أيض ًا المشاركة في كل من الجمعية العامة
والمجلس االقتصادي واالجتماعي واللجان الفنية التابعة لهما ،كما يشاركون أيضا في
التفاعل ضمن مختلف المناقشات واالجتماعات الحكومية الدولية ذات الصلة.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
البرنامج الوطني لقيم الشباب اإلماراتي

اسم المبادرة الشبابية
برنامج اإلمارات للمندوبين الشباب الى األمم المتحدة

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

نبذة عن المبادرة
مبادرة دعا من خاللها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجل الوزراء حاكم دبي  -رعاه هللا  -الجمهور عبر حسابه في تويتر لتقديم
أفكار واقتراحات لتمكين ودعم الشباب عبر وسم #الحوار_الوطني_حول_الشباب.
األثر االيجابي للمبادرة
إطالق حوار لدعم الشباب في الوطن العربي.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
برنامج قيادات شباب اإلمارات هو أحد البرامج التي تم إطالقها من قبل برنامج قيادات
حكومة اإلمارات في شهر يونيو من عام  2017بالتعاون مع مكتب الشباب وهو
مخصص للفئة العمرية بين  21-35سنة ممن لديهم الرغبة والطموح لاللتحاق
بالبرنامج.
األثر االيجابي للمبادرة
يأتي البرنامج ،الذي يستمر لمدة  8أشهر ،في إطار حرص حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة على بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لقيادة مستقبل اإلمارات في مختلف
المجاالت وفق رؤية مستقبلية طموحة ،أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم من خالل نموذج اإلمارات للقيادة الحكومية لتحقيق رؤية اإلمارات 2021
ومئوية اإلمارات .2071

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
الحوار الوطني حول الشباب

اسم المبادرة الشبابية
برنامج قيادات شباب اإلمارات

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة االتحادية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
بدأ وضع األجندة الوطنية للشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة بجهود مبدئية
مكثفة تم خاللها تجميع المعلومات من مصادر متعددة تضمنت إحصاءات الشباب،
واجتماعات القادة ،وآراء الشباب (سواء من خالل الحلقات الشبابية ،أو مجالس
الشباب المحلية ،أو استطالع رأي الشباب ،أو مشاركاتهم على شبكات التواصل
االجتماعي) ،وغيرها من االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
األثر االيجابي للمبادرة
تحدد األجندة الوطنية للشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة خمسة أهداف رئيسية
من شأنها أن تدعم تحقيق رؤية األجندة على مدار السنوات المقبلة.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
ً
سلسلة لقاءات الشباب العربي هي سلسلة من المقابالت تستقطب عددا من
الضيوف عبر البث المباشر في انستجرام أسبوعي ًا .وتستعرض السلسلة نجاحات
الضيوف الشباب من المتميزين في مجاالتهم من جميع أنحاء الوطن العربي.
األثر االيجابي للمبادرة
يتم في كل لقاء ،مناقشة أفكار جديدة ومحاور عديدة وتمكن المشاهدين من التعرف
على مواضيع مختلفة ،واإلجابة على أسئلة الشباب الواردة

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
أجندة الشباب

اسم المبادرة الشبابية
سلسلة لقاءات الشباب العربي

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
في ظل االزدهار الهائـل الـذي يشـهده العـالم فـي مجـال صـناعة البودكاسـت يـأتي
البرنـامج التـدريبي لبودكاسـت الشـباب العربـي ليشتمل على دورات تدريبية في مجال
صـناعة البودكاسـت والمـدونات الصـوتية ،ويهـدف البرنـامج إلـى تزويـد الشـباب
بالمهـارات الالزمـة النطـالق بمنصـاتهم الصـوتية الخاصـة.
األثر االيجابي للمبادرة
باإلضـافة إلـى الـدورات التدريبيـة ،يشـتمل البرنـامج علـى جلسـات استشـارية فرديـة
للشباب مع المختصين والملهمين في عالم البودكاست.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
مجلس الشباب العربي للتغير المناخي هو مبادرة من مركز الشباب العربي بالتعاون
مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة اإلمارات لشؤون التغير
المناخي ،وشركاء القطاع الخاص وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
األثر االيجابي للمبادرة
يهدف المجلس إلى تشكيل نقلة نوعية في تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية
ودعم العمل الشبابي المختص بقضايا التغير المناخي وإشراك الشباب العربي
وتوظيف طاقاتهم القتراح الحلول واإلبداعات المستجدة في المجال والعمل على
تنفيذ الحلول المستدامة لتحدي التغير المناخي.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
بودكاست الشباب العربي

اسم المبادرة الشبابية
مجلس الشباب العربي للتغير المناخي

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
يعمل المركز وبالشراكة مع مؤسسة ولي العهد من األردن على تصميم وتنظيم
وإطالق هاكاثون الشباب العربي وبالشراكة مع نخبة من المؤسسات العربية المعنية
بقطاع الشباب ،من أجل تحفيز الشباب على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم
الحلول والمقترحات التي تخدم واقعهم اليوم ،والمساهمة معهم بتوظيف الحلول
التقنية والتكنولوجية لخدمة المجتمعات العربية التي تواجه تحديات متعددة..
األثر االيجابي للمبادرة
حفز الشباب على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات التي تخدم
واقعهم اليوم ،والمساهمة معهم بتوظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة
المجتمعات العربية.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
منصة تفاعلية تحتوي على إجابات بحثية تخص الشباب العربي وتسمح لألفراد
والمؤسسات التفاعل معها من خالل التصويت على اإلجابات ،التعليق عليها ،وإضافة
أسئلة وإجابات جديدة للوصول إلى المزيد من الحقائق المدعمة التي تخص الشباب
وتجيب عن أسئلة ملحّ ة تهم كل من المؤسسات وصناع القرار.
األثر االيجابي للمبادرة
التركيز على ملء فجوة البيانات المختصة بقطاع الشباب ودفع كافة المهتمين بقطاع
الشباب إلى خوض مناقشات مبنية على حقائق مدعمة باألرقام الدقيقة.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
هاكاثون الشباب العربي

اسم المبادرة الشبابية
منصة حقائق الشباب العربي

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
يقدم البرنامج تجربة فريدة من نوعها من خالل المنصة العربية التي ستجمع بين
الثقافة التكنولوجيه الصحيحة والممارسة العملية التي يستطيع الشباب العربي من
خاللها بناء وسد فجوة المهارات الرقمية في مختلف مجاالت البرنامج
األثر االيجابي للمبادرة
ربط نخبة من الشباب المميز في هذا المجال بقادة هذا القطاع وأبرز المؤثرين فيه
وفتح عشرات الفرص أمامهم واالحتفاء بالمبدعين منهم والتعريف بهم.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
„منصة فرص الشباب العربي“ هي منصة إلكترونية نوعية تجمع مختلف الفرص
المتوفرة للشباب العربي في مكان واحد لتسهل ربطهم بهذه الفرص ،وتسمح لهم
بتبادل المعلومات حول اآلفاق المتاحة في متناولهم ،وتمكنهم من تطوير أنفسهم،
وتعزيز مسارات التقدم الشخصي والمهني ،وتحقيق أهدافهم اليومية/الحالية
والمستقبلية.
األثر االيجابي للمبادرة
وتساهم هذه المنصة في تمكين الشباب العربي في أوطانه من خالل توفير مجموعة
متكاملة من الفرص في متناوله .كما تشكل المنصة صلة وصل بين الباحثين عن
فرص االبتكار والعمل والتطوع واإلبداع بين المؤسسات والجهات واألطراف الراغبة
في توفير آفاق جديدة للشباب العربي.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
الزمالة التقنية للشباب العربي

اسم المبادرة الشبابية
فرص الشباب العربي

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مركز الشباب العربي

نبذة عن المبادرة
تستحضر سلسلة ملهمون عرب أبرز شخصيات الوطن العربي التي تركت تأثير ًا ملهماً
في البالد العربية والعالم،
األثر االيجابي للمبادرة
تعرّف الشباب العربي بإنجازات نماذج عربية متميزة حققت الكثير في ميادين العلوم
واآلداب والثقافة والفنون واإلبداع الرياضي والحوار الحضاري ،والتنمية والعمل الخيري
واإلنساني.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
استطالع رأي أسبوعي يطرح سؤال/تساؤالت بداية كل أسبوع مستوحاة من أفكار
الشباب واهتماماتهم المتنوعة في مختلف المجاالت االجتماعية ،والمهنية ،والترفيهية
وغيرها.
األثر االيجابي للمبادرة
التعرف على رأيهم وانطباعاتهم والتفاعل معهم بشكل محفز لعقولهم وطاقاتهم
اإلبداعية.

دولة االمارات العربية المتحدة

اسم المبادرة الشبابية
ملهمون عرب

اسم المبادرة الشبابية
برأيك

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة محاكاة
الجهة المنفذة للمبادرة
جمعية قادة الغد
نبذة عن المبادرة
مبادرة „محاكاة“ هي احدى مبادرات جمعية „قادة الغد“ وهي عبارة عن خلوة تدريبية
تعتمد اسلوب المحاكاة ولعب االدوار حيث يعيش المتدرب واقع وبيئة الموضوع او
القضية لفترة في ظروف مهيئة من خالل معايشة سيناريوهات واقعية ومحاكاة
الظروف المحيطة بها.
األثر االيجابي للمبادرة
تمنح مبادرة محاكاة الشباب الفرصة ليصبحوا أكثر تفهما لحياة االخرين من خالل
مشاركة التجارب والمناقشات حول القضايا والمواضيع المجتمعية.

المملكة األردنية الهاشمية

المملكة األردنية
الهاشمية

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
جمعية قادة الغد

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة ولي العهد

نبذة عن المبادرة
تهدف ديوانية الى خلق فضاءات حرة ومفتوحة للحوار من خالل تنظيم مناظرات علنية
في اماكن غير تقليدية وذلك لنقل الحوار السياسي واالقتصادي واالجتماعي من
الصالونات النخبوية الى الشارع وتعميق مفهوم المساءلة المجتمعية.
األثر االيجابي للمبادرة
تحفيز التفكير النقدي وتدريب الشباب على اسس المناظرات وكيفية ادارتها و تدريب
الشباب على اسس الخطابة والحوار واالستماع وقبول االخر.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
هي مبادرة شبابية أطلقتها مؤسسة ولي العهد لتعزيز منظومة القيم الموروثة من
تاريخنا وقيمنا عند الشباب والشابات في األردن ،وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين
فاعلين منتمين لوطنهم ،ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة .ويتم تنفيذها
بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم كشريك تنفيذي لمؤسسة ولي العهد ضمن
برامجها وأنشطتها المخصصة لطلبة المدارس الحكومية من كال الجنسين وفي
مختلف محافظات المملكة.
األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز مفهوم المواطنة اإليجابيّة والفاعلة وتعزيز الثقة بالنفس وبناء الذات وتطوير
الشخصية والقدرة على صنع القرار لدى الشباب.

المملكة األردنية الهاشمية

اسم المبادرة الشبابية
ديوانية

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة حقق

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شباب

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة الشباب ومؤسسة بادر وساهم التطوعية

نبذة عن المبادرة
منصة عربية إلكترونية تختص بنشر الفرص التعليمية ,والتدريبية ونشر المقاالت
وتوفير فرص التطوع ةالزمالة للشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
األثر االيجابي للمبادرة
خلق فرص متكافئة للشباب بجعل الفرص متاحة للجميع وإزالة جميع العوائق التي
تحول دون حصولهم عليها .باالضافة الى بناء ثقافة التعليم المستمر.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
تهدف ايام بادر التطوعية إلى تمكين و بناء قدرات الشباب األردني والمساهمة في
التشبيك بين مختلف المبادرات التطوعية وبالمتطوعين أنفسهم في جميع انحاء
المملكة تحقيق ًا لرؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني في استثمار طاقات الشباب وتعزيز
روح االنتماء والوالء لدى الشباب باعتبارهم صناع التغيير في بناء المستقبل الواعد .
األثر االيجابي للمبادرة
تسليط الضوء على المبادرات الفاعلة المتميزة في كل القطاعات والمجاالت سواء
التعليمية او االنسانية او البيئية والسياحي و إقامة معرض التطوع األردني ،والذي
سيساهم بتعريف المجتمع والشباب في المبادرات المجتمعية القائمة.

المملكة األردنية الهاشمية

اسم المبادرة الشبابية
فرصة

اسم المبادرة الشبابية
أيام بادر التطوعية

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة ولي العهد

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة ولي العهد

نبذة عن المبادرة
ً
هو مختبر تصنيع رقمي  FabLabالذي يضم عددا من األجهزة والمعدات الحديثة
المعنية بالطباعة الثالثية األبعاد وانتاج النماذج األولية من خالل التصنيع الرقمي .تم
إنشاء مصنع األفكار بهدف تقديم الدعم للمبتكرين من الشباب والشابات األردنيين،
وبهدف تشجيع التعليم التقني وتعزيز منظومة االبتكار في األردن من خالل الجمع بين
الشباب واألفكار والموارد.
األثر االيجابي للمبادرة
تقديم تجارب مميزة لرواده من الشباب والشابات .تحويل أفكار وتصاميم الشباب إلى
منتجات ملموسة على أرض الواقع.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
تهدف مبادرة مسار إلى إعطاء الشباب األردني األمل بتحقيق أكبر االنجازات ،كما أنها
فرصة مميزة إلظهار قدراتهم وابتكاراتهم في مجال هندسة وعلوم الفضاء ،من خالل
هذا المشروع الوطني الكبير الذي يدخل األردن في هذا المجال .حيث جاءت هذه
المبادرة بهمة الطالب األردنيّين األوائل الذين تد ّر بوا لدى وكالة ناسا ،وسيتم من خاللها
توجيهم الستكشاف هندسة األقمار الصناعية من خالل البحث والتدريب على مراحل
ّ
المصغرة.
تصميم وتصنيع االقمار الصناعيّة
األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز روح االبتكار ،وتحفيز الشباب وإلهامهم وفتح األبواب أمامهم .عطاء الشباب
األردني فرصة أكبر لالطالع على الفضاء وتحقيق إنجازات كبيرة.

المملكة األردنية الهاشمية

اسم المبادرة الشبابية
مصنع األفكار

اسم المبادرة الشبابية
مسار

تواصل معنا
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة ولي العهد

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة ولي العهد

نبذة عن المبادرة
ّ
منصة نوى بالشراكة مع القطاع الخاص ،وهي منصة الكترونية تهدف الى
تم انشاء
مضاعفة العمل الخيري وتنمية حس المسؤولية المجتمعية ،حيث تعمل المنصة على
ربط المؤسسات الخيرية مع المتبرعين من االفراد والشركات ضمن إطار واضح
لقياس األثر الناتج.
األثر االيجابي للمبادرة
وضع إطار لتعزيز التعاون بين المتبرعين والمؤسسات الخيرية .اتباع نهج شفاف
لتمكين المستخدمين من التبرع بكل ثقة .التعاون مع نخبة من أفضل الجمعيات
والمؤسسات الخيرية.

تواصل معنا
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نبذة عن المبادرة
هي مبادرة تهدف إلى خلق نموذج فريد للشباب المؤمن بلغته ،والساعي إلبراز هويته.
إلى جانب ذلك فللمبادرة أثر إيجابي كبير على الصعيد االقتصادي ،حيث إن العمل على
تنفيذ محاورها سيساهم في خلق فرص عمل جديدة من جهة ،وسيعزز فرص العمل
القائمة من جهة أخرى ،وذلك في مختلف القطاعات المرتبطة باللغة والبيئة المحيطة
بها.
األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة تقدمية ومنتجة للمعرفة من خالل مواكبتها
للعصر الرقمي وتطوير التقنيات المستقبلة الناطقة بالعربية وتطوير محتوى اللغة
العربية وتعزيز وجوده بشكليه التقليدي والرقمي

المملكة األردنية الهاشمية

اسم المبادرة الشبابية
نوى

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة (ض)
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

مملكة البحرين

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة الشباب والرياضة

مملكة البحرين

اسم المبادرة الشبابية
جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي

نبذة عن المبادرة
إلطالق شرارة اإلبداع بين الشباب .حيث تمثل جائزة ناصر بن حمد جهود وإصرار
المملكة بتطوير مهارات الشباب في مجاالت الجائزة ومنحت فرصة أوسع للشباب
من جميع أنحاء العالم للمشاركة دون أي حدود أو قيود بينهم وبين طريقهم لإلبداع
واالبتكار.
األثر االيجابي للمبادرة
تمنح الجائزة فرصة كبيرة للشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة دون اي حدود أو
قيود بينهم وبين طريقهم لإلبداع واالبتكار لتمكين الشباب من إثراء التنمية
المستدامة.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة الشباب والرياضة

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة شؤون الشباب والرياضة

نبذة عن المبادرة
تساعد الجائزة الشباب على تعزيز قدراتهم من خالل التدريب وبناء المهارات وتبادل
الخبرات  ،وتوسيع فرصهم الختيار المستقبل الذي يرغبون فيه والمساهمة في رفاهية
حياتهم.
األثر االيجابي للمبادرة
تحفيز الشباب والمؤسسات الشبابية للعملواالنخراط في األنشطة الشبابية التي
تسعى الى المساهمة في تطور مملكة البحرين.
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مملكة البحرين

اسم المبادرة الشبابية
جائزة الملك حمد لتمكين الشباب

اسم المبادرة الشبابية
جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي

نبذة عن المبادرة
تمثل الجائزة انطالقة جديدة لألندية الوطنية والمراكز الشبابية لخوض غمار نشر
الثقافة في المجتمع البحريني ،وإبراز المواهب الشبابية في أجواء تتسم بالمنافسة
الشريفة وبصورة تليق بمملكة البحرين كدولة رائدة في المجال المسرحي .تأتي الجائزة
لتعيد الوهج إلى المسارح في األندية الوطنية والمراكز الشبابية بقوة.
األثر االيجابي للمبادرة
اكتشاف القدرات الشبابية ومنحهم المجال إلطالق ملكة ابداعاتهم والتعبير عن
آرائهم وأفكارهم على صورة نص مسرحي تمثيلي.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة شؤون الشباب والرياضة
نبذة عن المبادرة
إن مشروع مدينة شباب  2030يساعد في غرس قيم الوالء واالنتماء في نفوس
الشباب ،بما يطرحه من برامج وأنشطة تسهم في تنمية الهوية الوطنية وتعزيز قيم
االنتماء واالعتزاز والوالء والتضحية في سبيل إعالء راية الوطن ،وتعزيز الثقافة
الوطنية في نفوس الشباب ،وحثهم على االعتزاز بتراثهم وجذورهم ،واحترام تقاليد
المجتمع وأعرافه.
األثر االيجابي للمبادرة
تقديم مجموعة متكاملة من البرامج المتميزة الموجهة لبناء وتنمية الطاقات
والقدرات الشبابية.
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مملكة البحرين

اسم المبادرة الشبابية
مدينة شباب 2030

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجمهورية التونسية

الجهة المنفذة للمبادرة
جمعية نوادي الشبان
نبذة عن المبادرة
جمعية تونسية بحتة تأسست في عام  2013على يد شباب متحمسين
واليوم ،تجمع أكثر من  1200طالب شاب من  54نادي ًا للشباب من  14منطقة في البالد.

الجمهورية التونسية

اسم المبادرة الشبابية
نوادي الشبان

األثر االيجابي للمبادرة
دمج أنشطة خارج المناهج الدراسية في المؤسسات المختلفة ،وتدريب أعضائنا فيمجاالت عديدة (المهارات السهلة ،والمهارات الصعبة.)… ،
وبقيم التواضع والشرف واألمانة والجرأة والوئام ،يدعو أعضاء رابطة أندية الشبابإلى تحسين التعليم في تونس وإلى إقامة بلد أفضل.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
المنظمة الوطنية تونس تنتج

الجهة المنفذة للمبادرة
مبادرة تونس

نبذة عن المبادرة
مبادرة وطنية شبابية تهدف الى دعم المنتوج واالنتاج التونسي في كل المجاالت،
صناعة وفالحة وتكنولوجيا ،وخدمات الذكاء والسياحة.

نبذة عن المبادرة
مبادرة مدنين تتكون من مهنيين من إقليم محافظة مدنين .مهمتنا هي تمويل الشباب
في اإلنشاء وإدارة االعمال أو التوسع مع منح قرض الشرف بنسبة صفر.

األثر االيجابي للمبادرة
دعم منتجات الوطن المختلفة .تشجيع الشباب على االنتاج ودعمهم والترويج
لمنتجاتهم المختلفة.

األثر االيجابي للمبادرة
 -45مشروع.
 -60استثمار.
 -20مشروع ناشئ.
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الجمهورية التونسية

اسم المبادرة الشبابية
تونس تنتج

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة مدنين
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

اسم المبادرة الشبابية
 101فكرة من اجل الجزائر
الجهة المنفذة للمبادرة
تجمع  101فكرة من أجل الجزائر.
نبذة عن المبادرة
فكرة المشروع هي أن تقوم مجموعة من المواهب والطاقات الشابة الجزائرية بداخل
البالد وخارجها بطرح واصدار مشروععمل يعمل على اقتراح  101فكرة من أجل الجزائر
ستجمع وتقدم لصناع القرار في الجمهورية الجزائريةوذلك بهدف المشاركة الفاعلة
في كافة قطاعات الدولة.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم الشباب إلعطائهم مساحة لطرح أفكارهم لتنمية الجزائر ةاالستفتدة من حماس
الشباب في معالجة أهم القضايا المجتمعية.

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية

الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية

تواصل معنا

64

65

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية

الجهة المنفذة للمبادرة
مشروع أهدر جزائري

نبذة عن المبادرة
مبادرة تختص في توفير األدوات الالزمة ل  20منظمة شبابية مختلفة للمشاركة
بشكل كامل في الحياة العامة عن طريق ايجاد منصة تجمع الشباب وتشبك بينهم
وتوفر الفرص لتأهيلهم ألن يلعبو ادوار قيادية في مجتمعاتهم.

نبذة عن المبادرة
جائزة االبداع الجزائري تهتم بالمبتكرين الجزائريين وتحاول فتح افاق كبيرة لهم محليا
ودوليا .تسعى المبادرة على بث روح التنافسية بين الشباب وتشجيعهم لالبتكار
واالنتاج.

األثر االيجابي للمبادرة
تحسين مشاركة الشباب الجزائري كفاعل أساسي في الحياة العامة في القضايا
االجتماعية الثقافية واالقتصادية للبالد.

األثر االيجابي للمبادرة
مشاركة اكثر من  100مشارك في كل نسخة للجائزة .التسويق والترويج الفكار الشباب
الجزائري المشارك في الجائزة بالمحافل المحلية والدولية.
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الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية

اسم المبادرة الشبابية
الشباب يتحرك

اسم المبادرة الشبابية
جائزة االبتكار الجزائري
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

جمهورية جيبوتي

الجهة المنفذة للمبادرة
برنامج االمم المتحدة االنمائي
نبذة عن المبادرة
تسعى هذه المبادرة الي تعزيز الروابط بين أهداف التنمية المستدامة والتغيير
المؤسسي من خالل العمل مع الشباب الذين يضعون إبداعاتهم في خدمة
مجتمعاتهم باستخدام التكنولوجيا واالبتكار لتحسين الحياة اليومية.

جمهورية جيبوتي

اسم المبادرة الشبابية
برنامج القيادات الشابة

األثر االيجابي للمبادرة
تنفيذ العديد من البرامج التوعويية والتأهلية الني كان لها االثر في اطالق العديد من
المبادرات المجتمعية النوعية.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة العمل والبرنامج الوطني للنهوض بالمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وغرفة تجارة جيبوتي.
نبذة عن المبادرة
تسعى المبادرة الى تسليط الضوء على سياسة التوطيف بطريقة متكاملة تؤدي الى
تجهيز وتأهيل الشباب لالنخراط بسوق العمل والمساهمة برفد االقتصاد بالطاقات
الشبابية المؤهلة.
األثر االيجابي للمبادرة
تخريح العديد من الشباب الجيبوتي المؤهل في كافة القطاعات لسد احتياجات سوق
العمل.
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جمهورية جيبوتي

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة دعم تشغيل الشباب في جيبوتي

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

اسم المبادرة الشبابية
منتدى مسك العالمي
الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة األمير محمد بن سلمان
نبذة عن المبادرة
يجمع منتدى مسك العالمي بين القادة الشباب والمبدعين والمفكرين مع المبدعين
العالميين الستكشاف وتجربة طرق لمواجهة التحديات العالمية,
األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز الحوار وشراكة الشباب من كافة دول العالم للتصدى للتحديات التي تهم
الشباب.

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية
السعودية
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة األمير محمد بن سلمان

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة األمير محمد بن سلمان

نبذة عن المبادرة
عزز منتدى مسك لألعالم ريادة المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل صناعة
االعالم من خالل تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية
األثر االيجابي للمبادرة
إنشاء قنوات لتسليط الضوء على الكفاءات الشبابية.
تمكين فرص التعاون فيما بينهم بما في ذلك نقل المعرفة التي تساهم في تحقيق
األهداف التنموية للدولة.
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نبذة عن المبادرة
حكايا مسك هي إحدى مبادرات مؤسسة مسك الخيرية التي بدأت رحلتها في عام
 ،2016وهي فعالية سعودية تلهم أبناء المجتمع على اختالف اهتماماتهم وفئاتهم
العمرية ،وتركز على صناعة المحتوى في الكتابة والرسم واألنميشن واإلنتاج.
األثر االيجابي للمبادرة
اكتشاف المواهب الشبابية ودعمها لإلبداع في الكتابة القصصية التفاعلية ،من خالل
السعي لربط شرائح المجتمع كافة بالقراءة .التحفيز على التخيل واالبتكار في صناعة
القصة ،وتعلم كتابتها ،ورسم لوحاتها ،وتصور مشاهدها ،واالستمتاع بمتابعتها.

المملكة العربية السعودية

اسم المبادرة الشبابية
مسك لألعالم

اسم المبادرة الشبابية
حكايا مسك
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة األمير محمد بن سلمان

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة األمير محمد بن سلمان

نبذة عن المبادرة
حديث مسك هو منصة تفاعلية يقدم فيها الشباب السعودي والشخصيات العالمية
نقاشات ملهمة حول خبراتهم ،قصصهم ،أبرز تجاربهم .فكرة المنصة مستوحاة
لتنمية مهارات وخبرات الشباب السعودي ،حيث تمكينهم بتبادل األفكار والخبرات
وإبراز التميز التعليمي والمهني للشباب السعودي في مختلف المجاالت.

نبذة عن المبادرة
مبادرة وطنية تهدف لتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار لدى الشباب السعودي ،من خالل
منحهم الفرصة للمشاركة في تقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه مجتمعهم.
وتسعى المبادرة لتقديم أثر مستدام يحقق الفائدة للمجتمع ويسهم بشكل مباشر
في تفعيل دور الشباب.

األثر االيجابي للمبادرة
ترسيخ الهوية الوطنية واإلسالمية لدى الشباب .تطوير لغة الحوار والتواصل
واالستماع للشباب بشكل مؤسسي .تطوير وتنمية الوعي بين الشباب في قضايا
المجتمع والدولة.

األثر االيجابي للمبادرة
تقديم فرصة فريدة من نوعها للشباب ليقدموا أفكار إبداعية ومبتكرة تساهم في
تقديم حلول ّ
فعالة ألبرز التحديات المجتمعية .تنفيذ الحلول والمبادرات المتميزة
والفريدة من نوعها والقابلة للتطبيق والتنفيذ.
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المملكة العربية السعودية

اسم المبادرة الشبابية
حديث مسك

اسم المبادرة الشبابية
مسك االبتكار
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة األمير محمد بن سلمان
نبذة عن المبادرة
مسك القيم هي احدى مبادرات “مسك الخيرية” وتهدف إلى رفع وعي الشباب بالقيم
في المجتمع حيث تعد القيم المحرك األساسي للسلوك .تهدف المبادرة الى دعم إثراء
المحتوى العربي العالمي والتعليمي بالمواد المعززة والداعمة ً لرسالة القيم وايضا
تطبيق مجموعة من البرامج واألنشطة والخدمات الموجهة للمجتمع.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم إثراء المحتوى العربي اإلعالمي والتعليمي بالمواد المعززة والداعمة لرسالة القيم.
تطبيق مجموعة من البرامج واألنشطة والخدمات الموجهة للشباب والمجتمع.
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المملكة العربية
السعودية

اسم المبادرة الشبابية
مسك القيم

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

جمهورية السودان

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شبابية في داخل وخارج السودان
نبذة عن المبادرة
بادرة شبابيه سودانية تهدف لتعزيز روح التطوع وخدمة المجتمع لمد يد العون لكل
محتاج في السودان .تسعى المبادرة الى تفعيل الروابط المجتمعية وتشجيع الشباب
على المشاركة الشبابية االيجابية.

جمهورية السودان

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة حنبنيهو الشبابية

األثر االيجابي للمبادرة
دعم المحتاجين في السودان بالمواد الغدائية واالدوية وتطوير دور الشباب في
المشركة في مجابهة التحديات المجتمعية.
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الجهة المنفذة للمبادرة
شباب مبادرة بيتنا اخضر
نبذة عن المبادرة
مبادرة بيتنا أخضر تهتم بمجال الزراعة المنزلية وتسعى لرفع الوعي المجتمعي بأهمية
الزراعة المنزلية وطرق الزراعة الناجعة .تهتم هذه المبادرة بالتشبيك بين فئات
المجتمع المختلفة.
األثر االيجابي للمبادرة
توفير البذور المحسنة للراغبين بالزراعة وتطبيق ورش عمل لبناء القدرات في مجال
الزراعة بشكل عام.
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جمهورية السودان

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة بيتنا اخضر

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

اسم المبادرة الشبابية
روافد
الجهة المنفذة للمبادرة
األمانة السورية للتنمية
نبذة عن المبادرة
تركز هذه المبادرة على االستفادة من نقاط القوة في القطاع الثقافي السوري على
مستوى المهارات والموارد لذلك يتم إعطاء أولوية للنشاطات التي تساهم في بناء
قدرات المبدعين السوريين والعاملين في مجال التخطيط واإلدارة الثقافية.
األثر االيجابي للمبادرة
تقديم وتطوير آليات قابلة للمساندة من أجل دعم القطاع الثقافي .االستثمار في
التراث الثقافي السوري لرفد اإلبداع والتميز في العمل الثقافي .تعزيز مهارات
المبدعين السوريين وإبراز إنجازاتهم وتعميق تجاربهم.

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية
السورية
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة من المغتربين السوريين

الجهة المنفذة للمبادرة
األمانة السورية للتنمية

نبذة عن المبادرة
تعمل هذه المبادرة على استثمار طاقات الشباب السوري لصنع غ ٍد أفضل عبر
شراكتها االستراتيجية العالمية ونهجها المبتكر في مواجهة تحديات التنمية ،تعمل
المنظمة على تخطيط وتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج خالل أطر زمنية محددة
ومدروسة.
األثر االيجابي للمبادرة
تطوير رأس المال البشري واالستثمار فيه لبناء جسور ٍ قوية بين اإلمكانات غيرالمحدودة للشباب السوري والفرص المتنوعة ،كالتعليم وريادة األعمال واالنخراط في
المجتمع العالمي.
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نبذة عن المبادرة
مسار هو مبادرة موجه ألطفال وشباب سورية من عمر  5إلى  21عام يعتمد أساليب
التعلم غير النظامي من أجل تقديم المعلومات والتحريض على االبتكار وإشراك جيل
الشباب للبحث عن أنفسهم والعالم من حولهم.
األثر االيجابي للمبادرة
يقدم مسار بيئة تفاعلية مليئة بالنشاطات والتحديات ويعزز
حس المسؤولية الفردية وحس المواطنة لدى الشباب.

الجمهورية العربية السورية

اسم المبادرة الشبابية
جسور

اسم المبادرة الشبابية
مسار
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة من الشباب المتطوعين

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة من الشباب المتطوعين

نبذة عن المبادرة
مبادرة صناع السالم التنموية تعمل في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية
وتعمل كمنصة شاملة تجمع االفراد والجماعات من خلفيات وانتماءات وأطراف
مختلفة وتقديم التدريبات وإطالق المبادرات والمشاريع المجتمعية وبناء الشراكات
انطالقا من االيمان بالعمل الجماعي وأهمية دور كل فرد وكل فئة في بناء المجتمع
وبناء السالم.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم عدد من الشباب من عدة أطراف وانتماءات مختلفة بمبادرات ومشاريع
مجتمعية .ايجاد بيئات ومساحات آمنة لبناء التواصل وجسور السالم بين المناطق
المختلفة.
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نبذة عن المبادرة
نشر المعرفة عن بعد بين السوريين وتنمية تقنيات التعليم وأدواتها وتطبيقاتها
اإللكترونية وتعزيز المساوة في فرص التعلم والتأثير اتمكن الشباب من بناء مستقبل
أفضل ألنفسهم والمجتمعات التي هم جزء منها.
األثر االيجابي للمبادرة
جعل التعليم متاحً ا العداد كبيرة من الطالب الغير قادرين على االلتحاق بالمدارس
بسبب الظروف الحالية في سوريا.

الجمهورية العربية السورية

اسم المبادرة الشبابية
صناع السالم

اسم المبادرة الشبابية
مسارات
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

اسم المبادرة الشبابية
 Dalbile Youth Initiativeمبادرة دالبايل الشبابية
الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شبابية
نبذة عن المبادرة
تسعى المبادرة الى االستثمار في الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد والمنح من
أجل تحقيق إمكاناتهم الكاملة بهدف زيادة ونحسين الفرص االجتماعية واالقتصادية
للشباب ،تقدم المبادرة برامج تدريب وإرشاد متنوعة تشمل معسكرات التدريب،
والمهارات الحياتية ومحو األمية الرقمية للشباب الملهم الذين لديهم فكرة عمل في
مرحلة مبكرة ويتلقون منحة استثمارية في النهاية.
األثر االيجابي للمبادرة
تخريج العديد من الشباب من البرامج التأهيلية باالضافة الى اطالق ودعم مشاريع
ناشئة.

جمهورية الديموقراطية الصومالية

جمهورية الديموقراطية
الصومالية
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
somaliyouthvision
نبذة عن المبادرة
عبارة عن حزمة لبناء السالم بمشاركة الشباب الصومالي ،وتشرك الحزمة الشباب في
أنشطة مختلفة مثل ورش عمل بناء السالم وتشجع الفيدرالية وإعالم المواطنين
وتمكين الشباب من خالل منصات مثل البرامج الحوارية والبرامج الترفيهية والفن
والثقافة ووسائل التواصل االجتماعي ومنتديات األفكار.
األثر االيجابي للمبادرة
يجذب  75شابًا من مجموعات اجتماعية مختلفة ،يجلب النشاط خبراء لتدريب الشبابفي مناطق النزاع على حل النزاعات و ،NRFالفيدرالية وفرص المشاركة في مهارات
التربية المدنية.
برنامج المواهب الشبابية ،تتكون هذه الحزمة من رواية القصص والشفاء ،والبرامجالحوارية ،والكوميديا االحتياطية ،وحدث الدراما الفنية والترفيهية ،وستحصل
المجموعات الفائزة على جائزة من خالل إنشاء أفكار تجارية مشتركة لدعم الصداقة
ً
بدال
واستدامة المصالحة التي تربط المجتمعات في نفس الوقت عقلية ريادة األعمال
من التطور في النزاعات.
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جمهورية الديموقراطية
الصومالية

اسم المبادرة الشبابية
DURBAANKA NABADDA

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

سلطنة عمان

الجهة المنفذة للمبادرة
إشراقة

سلطنة عمان

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة ستيمازون

نبذة عن المبادرة
هي مبادرة تعليمية تعني بتعريف األطفال العمانيين بعالم العلوم ،التكنولوجيا،
ً
وتحقيقا لرؤية
تكريما لجهود النهضة
الهندسة ،الرياضيات والفن .وتأتي هذه المبادرة
ً
عمان  2040التي تؤكد على أهمية بناء اقتصاد معرفي رصين للمجتمع العماني.
األثر االيجابي للمبادرة
حصول الطالب الصغار على اجوبة ألسئلة تحليلية قد ال يجدوها في مكان اخر.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
اللجنة الوطنية للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شبابية

نبذة عن المبادرة
تهدف المبادرة الى تشجيع مجال البحث في مجال الدراسات الشبابية بهدف تسليط
الضوء على اهم التحديات التي تواجه هذه الفئة واالعتماد على الدراسات والدروس
المستفادة لمجابهتها.

نبذة عن المبادرة
هي مبادرة تهدف إلى صنع الخير من خالل العطاء والتطوع عن طريق برنامج إفطار
صائم وبرامج أخرى يستهدف فيه في كل مرة شريحة كبيرة من مكونات المجتمع
سواء للمواطنين أو المقيمين.
ً

األثر االيجابي للمبادرة
عرض ابحاث الشباب ونشرها لكل المهتمين بقضايا الشباب باالضافة الى تشجع
الشباب على البحث في مجال الدراسات الشبابية.

األثر االيجابي للمبادرة
رسم االبتسامة على وجوه الناس من خالل تنمية مواهبهمو غرس روح الفريق وبناء
أسرة من المتطوعين من أجل التكاتف والتعاون وزرع التسامح والمودة والتعايش مع
االختالفات وتقبل األطراف المختلفة.
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سلطنة عمان

اسم المبادرة الشبابية
مشروع االستكتاب

اسم المبادرة الشبابية
فحدث

تواصل معنا

97

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

دولة فلسطين

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شبابية

دولة فلسطين

اسم المبادرة الشبابية
عاالرض

نبذة عن المبادرة
مبادرة فلسطينية تهدف إلى تعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود فوق
وذلك من خالل دعم أفكار إبداعية خالقة ُت ّ
مكن المواطن من توطيد عالقته التاريخية
باألرض وتشجيع الشباب الفلسطيني من المساهمة في تطور ونماء مجتمعاتهم.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم افكار الشباب االبداعية في تنمية المحتمع وتوطيد عالقتهم بأرضهم عبر تنفيذ
مبادرات مجتمعية خالقة.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
Mercy Corps

الجهة المنفذة للمبادرة
منتدى شارك الشبابي Sharek Youth Forum

نبذة عن المبادرة
تطوير كفاءات الشباب في محال التكنولوجيا والعمل عبر االنترنت وتأهيلهم للحصول
على وظائف في هذا المجال والمنافسة فيها.
األثر االيجابي للمبادرة
ربط اي فلسطيني راغب بالعمل عبر االنترنت او مجال التكنولوجيا بالموارد الداعمة.
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دولة فلسطين

اسم المبادرة الشبابية
Gaza Sky Geeks

اسم المبادرة الشبابية
تميًز

نبذة عن المبادرة
مبادرة تعمل على تطوير شبكة من الشباب عبر الضفة الغربية والقدس الشرقية
وغزة بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الفلسطينية ومنظمات المجتمع
المدني للعمل على تمكين الشباب بشكل شامل ليصبحوا مواطنين أكثر قابلية
للتوظيف عن طريق تطبيق زيارات ومحاضرات والدورات التدريبية.
األثر االيجابي للمبادرة
زيادة دافعية الشبابة في المنافسة في سوق العمل من خالل هذا البرنامج المتكامل
وتحسين فرصهم في الحصول على فرص لمتابعة دراساتهم العليا.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

الجهة المنفذة للمبادرة
منتدى شارك الشبابي Sharek Youth Forum
نبذة عن المبادرة
ً
تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشابات على اعتبار المهن غير التقليدية بديال عمليًا
ّ
ويمكن الشابات من التفكير في خيارات جديدة لم تكن متاحة لهن
للقطاعات التقليدية.
من قبل.
األثر االيجابي للمبادرة
تمويل الدورات التي تراعي الفوارق بين الجنسين للشابات في المناطق التي يهيمن
عليها الرجال تقليديًا .تشجيع أرباب العمل والشابات على إعادة التفكير في تصوراتهم
عما يمكن أن تفعله المرأة في مكان العمل.
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دولة فلسطين

اسم المبادرة الشبابية
االناث في القطاعات الغير تقليدية

دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

دولة قطر
دولة قطر

اسم المبادرة الشبابية
صلتك
الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة صلتك
نبذة عن المبادرة
صلتك هي مبادرة اجتماعية تنموية تعمل على وصل الشباب أينما وجد بالوظائف
والموارد الالزمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة
والمبتكرة في مجال التوظيف من خالل العمل مع الشركاء المحليين واإلقليميين
والدوليين.
األثر االيجابي للمبادرة
تشجيع المؤسسات المالية على إقراض مشاريع الشباب .تنفيذ برامج تدريبية
لمسؤولي اإلقراض واالئتمان.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
شركة بناء القيم

الجهة المنفذة للمبادرة
صندوق قطر للتنمية

نبذة عن المبادرة
هي مبادرة تعمل على تأهيل الشباب والشابات الراغبين لنشر وتعزيز القيم في
مجتمعاتهم (في الحي ،العمل ،واألسرة...إلخ) وتزويدهم بأدوات التأثير الالزمة لتحقيق
رسالتهم.

نبذة عن المبادرة
هي مبادرة تسعى إلى ضمان حصول األطفال والشباب الذين عاشوا نتائج األزمة
السورية علي التعليم والمهارات التي ستضمن بناء وتحسين مستقبلهم
ومجتمعاتهم من خالل االنتقال إلى التعليم النظامي.

األثر االيجابي للمبادرة
نشر ثقافة تعزيز القيم عن طريق تنفيذ انشطة ومبادرات في قطاعات مختلفة
(الحي ،المدرسة ،األسرة ،العمل.)..

األثر االيجابي للمبادرة
توفير التعليم والتدريب لالجئين السوريين في الداخل السوري وفي األردن وتركيا
والعراق ولبنان.
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دولة قطر

اسم المبادرة الشبابية
سفراء القيم

اسم المبادرة الشبابية
 Questكويست
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

دولة الكويت

الجهة المنفذة للمبادرة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

دولة الكويت

اسم المبادرة الشبابية
الكويت تبرمج

نبذة عن المبادرة
يتعلم الطالب من خالل هذه المبادرة برمجة تطبيقات األيفون ،تطبيقات األندرويد،
مواقع االنترنت أو برمجة ألعاب الفيديو ،وذلك من خالل دروس مزيجة بين الفيديوهات
المسجلة ،والمحاضرات التي تتطلب الحضور الشخصي.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم عدد من الشباب في دمجهم في سوق العمل التقني على مستوى الكويت
وخارجها.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
الديوان االميري

الجهة المنفذة للمبادرة
مبادرة كفو

نبذة عن المبادرة
المنصة الوطنية األولى في دولة الكويت لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل البحث
والتواصل والتعاون فيما بينهم .تعمل على جمع الشباب وتشبيكهم في قطاعات
عدة.
األثر االيجابي للمبادرة
تسهيل البحث والتواصل بين الكفاءات الشبابية بهدف تنمية مجتمعاتهم
والمساهمة في بناء وطنهم.
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دولة الكويت

اسم المبادرة الشبابية
كفو

اسم المبادرة الشبابية
ملتقى الكويت تفخر

نبذة عن المبادرة
يدعم الملتقى الشباب في تمكينهم من المساهمة في قيادة مسيرة التنمية لتحقيق
الرؤية المستقبلية واالهداف التنموية للكويت.
األثر االيجابي للمبادرة
دعم الشباب الكويتيين وتمكينهم من المساهمة في تحقيق رؤيا دولة الكويت
المستقبلية.
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دليل المبادرات الشبابية في الوطن العربي

2022

الجهة المنفذة للمبادرة
الهيئة العامة للشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
الهيئة العامة للشباب

نبذة عن المبادرة
مبادرة تعنى باستثمار أوقات فراغ الشباب مكون من بالامج تأهيلية ودورات تهم
الشباب وتصقل مواهبهم وتنمي شخصياتهم في المجاالت الثقافية والعلمية
والريلضية والحرفية والفنية.

نبذة عن المبادرة
مجموعة شباب اجتمعت أفكارهم وطموحهم اإلعالمي تحت سقف واحد حيث تم
إطالق مجموعة أفكار الشباب تحت اسم  YNNوهي اختصار لـ Youth News Network
شبكة اخبار الشباب التي تعد أول شبكة إلكترونية شبابية في دولة الكويت.

األثر االيجابي للمبادرة
تطوير مهارات وإمكانيات الشباب وتعزيز إمكانياتهم.

األثر االيجابي للمبادرة
اتاحة الفرصة والحرية للشباب الناشط لكتابة المقاالت المتنوعة في شتى المجاالت
التي تهمهم.
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دولة الكويت

اسم المبادرة الشبابية
هوايتي 2

اسم المبادرة الشبابية
شبكة اخبار الشباب
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الجمهورية اللبنانية

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شباب
نبذة عن المبادرة
تسعى المبادرة لخلق فرص تعليمية ومنح فرص متساوية للوصول إلى برامج
تعليمية جيدة لألطفال والشباب والنساء في المجتمعات المهمشة.

الجمهورية اللبنانية

اسم المبادرة الشبابية
مشروع توحيد شباب لبنان

األثر االيجابي للمبادرة
تمكين عدد من المهمشين من األطفال والشباب والنساء الذين يعيشون في لبنان
اليوم بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها للتغيير والتحول إلى عوامل فاعلة للتغيير
من أجل غد أفضل ،دون أي تمييز.
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الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة من الشباب

الجهة المنفذة للمبادرة
مجموعة شباب

نبذة عن المبادرة
منصة بحث وبناء القدرات والدعوة لصنع السياسات العامة التشاركية ،والعمل من
أجل مجتمع شامل في لبنان .ينصب تركيز المبادرة بشكل أساسي على ثالث مجاالت
رئيسية للتدخل :األماكن العامة ،والحوكمة الرشيد ،والتراث الثقافي للفنون.

نبذة عن المبادرة
نسعى هذه المبادرة إلى نشر ثقافة عالمية للسالم تقوم على العدالة والتضامن
والشمولية ،ومسؤولية مشتركة من خالل انخراط سلمي ّ
فعال للشباب في خدمة
المجتمع االجتماعي.

األثر االيجابي للمبادرة
تشجيع الشباب على االنخراط في مبادرات وانشطة مجتمعية تسعم في بناء
قدراتهم وتنمية مجتمعاتهم.

األثر االيجابي للمبادرة
بناني فــي الخـــدمــــة االجـتـمــــاعـيّـــــة في مختلـــف األراضي اللبنانيّــــة.
دمـــج المواطن ال ّل
ّ
حــل النزاع
إقامة مخيّمـــات ودورات تدريبيّــــة للمواطنين ال ّلبنانيّين حـــول مهــارات
ّ
بالطـــرق السلميّـــة ،القيـــادة ،حقـــوق اإلنســـان ،حـــوار األديـــان ،الخدمـــة االجتماعيّـــة
وتأمـيـــــن قنــــوات الخدمــــة االجتماعيّـــــة لهـــم.
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الجمهورية اللبنانية

اسم المبادرة الشبابية
نحن

اسم المبادرة الشبابية
شباب للسالم
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ليبيا
ليبيا

اسم المبادرة الشبابية
FIRST Tech Challenge Libya
الجهة المنفذة للمبادرة
 – Lyboticsليبوتكس
نبذة عن المبادرة
تسعى هذه المبادرة ألن يكون الشباب قادة ومبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجيا
من خالل إشراكهم في برامج مثيرة قائمة على الموجه تبني مهارات علمية وهندسية
وتقنية تلهم االبتكار وتعزز قدرات الحياة الشاملة بما في ذلك الثقة بالنفس والتواصل،
والقيادة.
األثر االيجابي للمبادرة
تشر التوعية وبناء القدرات في مجال االبتكار.
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الجهة المنفذة للمبادرة
المؤسسة الليبية لالستثمار
نبذة عن المبادرة
تم اطالق هذه المبادرة تنفيذا الستراتيجية المؤسسة الليبية لالستثمار ،إلرساء قاعدة
شبابية من الكفاءات والقدرات المتميزة ،وخلق قيادات مستقبلية شابة لتكون جاهزة
لالنخراط في مجاالت العمل بمختلف مشاريع و إدارات المؤسسة الليبية لالستثمار
والصناديق والمحافظ والشركات التابعة لها وهذا يتأتي من خالل إتاحة الفرص
للخريجين المتميزين للحصول على برامج تدريبية تؤهلهم للعمل بالمؤسسة الليبية
لالستثمار.
األثر االيجابي للمبادرة
تطوير القدرات الشبابية الليبية ودعم أصحاب القدرات والكفاءات العلمية المتميزة.
استقطاب الخريجين المتميزين األوائل.
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ليبيا

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة تمكين
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جمهورية مصر العربية

الجهة المنفذة للمبادرة
المؤتمر الوطني للشباب
نبذة عن المبادرة
انطلقت مبادرة اسأل الرئيس كأحد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب باإلسماعيلية
حرص ًا لتسهيل التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري ،وتعزيز الثقة ومد
جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية.

جمهورية مصر العربية

اسم المبادرة الشبابية
أسال الريس

األثر االيجابي للمبادرة
تفعيل التواصل المباشر بين المواطنين والقيادة بهدف مجابهة التحديات المجتمعية
بتشاركية عالية.
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الجهة المنفذة للمبادرة
الحكومة المصرية

الجهة المنفذة للمبادرة
الحكومة المصرية

نبذة عن المبادرة
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،يُقام المؤتمر الوطني للشباب وهو يعد
بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية
ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خالل رؤية وطنية وتخطيط علمي
وحوار بناء.
األثر االيجابي للمبادرة
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب
المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين واإلعالميين وشباب األحزاب
ومن قام بالتسجيل من خالل الموقع اإللكتروني.
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نبذة عن المبادرة
تسعى المبادرة لتهيئة منصة حوار تجمع الشباب من كافة دول العالم ليعبّروا عن
آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
األثر االيجابي للمبادرة
ُ
الخروج بتوصيات ومبادرات بحضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة
والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم.

جمهورية مصر العربية

اسم المبادرة الشبابية
المؤتمر الوطني للشباب مبادرة

اسم المبادرة الشبابية
منتدى شباب العالم
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الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة الشباب والرياضة

الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة الشباب والرياضة

نبذة عن المبادرة
برنامج تأهيلي تمويلي تطلقه وزارة الشباب والرياضة المصرية لتبنى ودعم الجهود
التطوعية للشباب أصحاب المبادرات واألفكار الخالقة والمبتكرة .تسعى المبادرة
لتشجيع الشباب على المبادرة والمساهمة الفاعلية في تنمية مجتمعاتهم.

نبذة عن المبادرة
تهدف المبادرة إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل بهدف
تجهيزهم لرفد عجلة االقتصاد بالكفاءات الشابة ومساعدتهم في تحسين ظروفهم
االقتصادية.

األثر االيجابي للمبادرة
دعم وتمويل الشباب اصحاب المبادرات واالفكار المبتكرة .

األثر االيجابي للمبادرة
تثقيف الشباب وتأهيلهم للتخطيط لمساراتهم المهنية .رفد سوق العمل بالكفاءات
المميزة.
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اسم المبادرة الشبابية
ايدك معانا

اسم المبادرة الشبابية
مصر تعمل
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الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة التخطيط
نبذة عن المبادرة
مبادرة شباب  2030هي مبادرة لتوفير المهارات االزمة للشباب المصري من خالل
محتوي تفاعلي جيد „خالل الموضوعات التي يتم تناولها في جميع المجاالت „ ريادة
االعمال  -المهارات الشخصية  -مهارات سوق العمل.
األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز مشاركة الشباب في تشكيل مستقبل بالدهم من خالل المساهمة في
استراتيجية رؤية مصر .2030
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جمهورية مصر العربية

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة شباب 2030
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المملكة المغربية

الجهة المنفذة للمبادرة
بعض من الشباب المتطوعين
نبذة عن المبادرة
جاءت فكرة منتدى الشباب المغربي للتبادل الثقافي والبحث العلمي من الشباب وإلى
الشباب ،بهدف المساهمة بفعالية في دعم تنمية المجتمع المغربي ورفع المستوى
الثقافي لألفراد والجماعات.

المملكة المغربية

اسم المبادرة الشبابية
منتدى الشباب المغربي للتبادل الثقافي والبحث العلمي

األثر االيجابي للمبادرة
تعزيز دور الشباب في بناء مجتمعاتهم وتشجيع الطلبة الباحثين على االنخراط الجاد
في البحث العلمي .باالضافة الى نقل الخبرات و التجارب فيما بين الشباب المغربي و
شباب العالم باختالف الجنسيات و اللغات و األديان.
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الجهة المنفذة للمبادرة
بعض من الشباب المتطوعين

الجهة المنفذة للمبادرة
بعض الشباب المغاربة

نبذة عن المبادرة
مستقل هي عبارة عن منصة توفر لجميع الشباب إمكانية تحرير أنفسهم بهدف
تحقيق االستقالل الذاتي ،كما تسهر على انشاء روابط اجتماعية عن طريق الدعم
المعنوي والنفسي من خالل احترام حرية التعبير.

نبذة عن المبادرة
تسعى المبادرة إلى اإلشراف على الطالب المغاربة الشباب وتدريبهم على إنشاء
وإدارة المشاريع المدرة للدخل بهدف االسهام في مشاركتهم الفاعلة برفد عجلة
االقتصاد بالكفاءات الشيلبية المؤهلة.

األثر االيجابي للمبادرة
منح المستفيدين الوسائل المهنية والمهارات الشخصية وتشكيل شبكة مهنية
خاصة بالمستفيدين والبحث عن حلول مهنية و إيجاد وظيفة.

األثر االيجابي للمبادرة
تدريب الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادرين على قيادة المشاريع وإرشاد الشباب
ومساعدتهم وتشجعيهم في المشاركة االقتصادية.

تواصل معنا

132

المملكة المغربية

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة مستقل

اسم المبادرة الشبابية
القادة الشباب المغاربة
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الجهة المنفذة للمبادرة
وزارة الشباب والثقافة
نبذة عن المبادرة
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،هي مبادرة تستهدف تحسين األوضاع االقتصادية
واالجتماعية للفئات الفقيرة ،وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي ،وذلك
عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه االندماج والمشاركة.
األثر االيجابي للمبادرة
محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي .مساهمة المواطنين المعنيين في
تشخيص حاجياتهم ومطالبهم وتحقيقها .وإشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ
القرار.
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المملكة المغربية

اسم المبادرة الشبابية
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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الجمهورية اليمنية

الجهة المنفذة للمبادرة
مبادرة شبابية طوعية
نبذة عن المبادرة
مبادرة وئام ُأنشئت من أجل إسماع صوت الشباب والنساء من فئة الصم والبكم إلى
صناع القرار ،وإبراز دورهم في عملية السالم في اليمن والمشاركة فيها.

الجمهورية اليمنية

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة وئام الشبابية

األثر االيجابي للمبادرة
نفذت المبادرة العديد من األنشطة التي كان لها الدور في دعم ومساعدة فئة الصم
والبكم على تعزيز دورهم في المجتمع.
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الجهة المنفذة للمبادرة
المركز اليمني لدعم االعالم

الجهة المنفذة للمبادرة
منصتي 30

نبذة عن المبادرة
دكة منصة يمنية شبابية مهتمة بصحافة المواطن ،ومواجهة خطاب الكراهية
والمناطقية في وسائل اإلعالم اليمنية .تعمل المنصة رفقة مجموعة من الكوادر
اإلعالمية والحقوقية على دعم وتطوير اإلعالم اليمني من خالل مجموعة من الدراسات
والمشاريع ،إضافة إلى استخدام أدوات إعالمية حديثة.
األثر االيجابي للمبادرة
تطوير مستوى اإلعالم اليمني الشبابي .إطالق استبيانات حول تاثير خطاب الكراهية
على الشباب بهدف مجابهتها.
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نبذة عن المبادرة
مبادرة منصة صحافة السالم  ،وهي أول منصة رقمية شبابية في اليمن ،مستقلة،
متخصصة في تعزيز مصداقية التحرير في اإلعالم اليمني وفق ًا لمعايير صحافة السالم.

الجمهورية اليمنية

اسم المبادرة الشبابية
مبادرة دكة

اسم المبادرة الشبابية
منصة صحافة السالم

األثر االيجابي للمبادرة
نفذت المنصة العديد من المؤتمرات ،والندوات لبحث سبل السالم ،وتمكين
الصحفيين الشباب ،والمرأة ،واألقليات في المجتمع ،وتوعيتهم بمفاهيم الديمقراطية
والعدالة ومواثيق حقوق اإلنسان.
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الجهة المنفذة للمبادرة
مبادرة أولف
نبذة عن المبادرة
تسعى مبادرة أولف إلى تعزيز السالم المجتمعي عبر تنفيذ أنشطة وفعاليات شبابية
ميدانية أو رقمية بحيث تغرس قيم إيجابية من زمان سابق اندثرت جراء استمرار النزاع
في اليمن ،لذلك تحاول المبادرة تجديد هذا التعايش السلمي عبر ضرب أمثلة حقيقية
قريبة من أفكار وهموم المجتمع.
األثر االيجابي للمبادرة
التشجيع على التعايش ونبذ خطاب الكراهية في المجتمع اليميني وخاصة االوساط
الشبابية.
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الجمهورية اليمنية

اسم المبادرة الشبابية
أولف

حقوق الطباعة والنشر

تحتوي المعلومات الواردة في هذا المستند على معلومات مملوكة من قبل مركز الشباب العربي وال يجوز ألي أحد نسخ واستخدام
هذه الوثيقة أو أية أجزاء منها دون إذن صريح من اإلدارة ويكون توزيع هذه الوثيقة بموجب موافقة مالك الوثيقة حصريا.

