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 ساهموا معنا بتطوير أدلة شاملة ألهم المؤسسات الشبابية في الوطن العربي

حيث  التطوير،  قيد  زالت  ما  الشبابية  المؤسسات  دليل  النسخة من  مالحظة: هذه 
الشبابية على مستوى  المؤسسات  أبرز  العربي برصد بعضًا من  الشباب  بادر مركز 
الوطن العربي. وهذه دعوة لكافة المؤسسات الشريكة واألفراد المعنيين بالتواصل 
AMYL@  : الشابة  للقيادات  العربي  باالجتماع  الخاص  اإللكتروني  البريد  عبر  معنا 
ARABYOUTHCENTER.ORG من اجل تزويدنا بمالحظاتهم واقتراحاتهم لشمل المزيد 
2022، حيث سيتم نشر  1 مايو  تاريخ  بعد قبل  إدراجها  يتم  لم  التي  المؤسسات  من 

النسخة النهائية لهذا العام في شهر مايو المقبل باذن هللا.
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كانت  بعدما  والدول  المجتمعات  لتطوير  وأداة  وسيلة  الشباب  يعتبر 
النظرة اليهم في السابق كمشكالت يجب حلها وتحديات يجب مجابهتها 
الشباب  المركز  لرؤية  وتحقيقًا  وعليه  االوان.  فوات  قبل  عليها  والسيطرة 
العربي التي اطلفه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  عام 2017 ، نقدم 
في  الفاعلة  الشبابية  والمنظمات  المؤسسات  ألهم  كمرجع  الدليل  هذا 
الوطن العربي التي تلعب دورا رياديا في دعم وتأهيل هذه الفئة المهمة في 
ليؤهلهم  الدعم والتأهيل كحق اصيل لهم  الشباب بكل  المجتمع ليحظى 

ألن يقومو بدورهم في نماء وتطوير مجتمعاتهم. 

وتطـور  نهـوض  في  هاما  دورا  الشبابية  والمنظمات  المؤسسات  تلعب 
ثقافة  وتفعيل  نشر  في  والمجتمع  الشباب  دور  ز  وتعزيـ المجتمعـات 
العمل العمل الشبابي وتنفيذ البرامج الشبابية التي تمثل فضاء للشباب 
للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم. وتلعب 
الشباب  عند  الفراغ  أوقات  استثمار  في  ايضا  هاما  دورا  المنظمات  هذه 
وتعليمية  تدريبية  فرص  على  حصولهم  تسهيل  و  إمكاناتهم  وتطوير 
وتحسين  المجتمعية  الريادة  من  الشخصي،  والنماء  التطور  من  تمكنهم 
هذه  ترسيخ  يتم  ولكي  سواء.  حد  على  واالقتصادية  االجتماعية  ظروفهم 
مبتكرة  وبرامج  امنه  مساحات  المنظمات  هذه  توجد  أن  من  البد  الثقافه، 
تخاطب اهتمامات وطموح الشباب وتواكب التطورات العلمية االقتصادية 
وتوفر للشباب الخبرات من اجل بناء القدرات المؤهلة الحداث تغيرات ايجابية 
في مجتمعاتهم. يقع على عاتق هذه المنظمات اشراك الشباب في صياغة 
مخاطبتهم  الى  تسعى  التي  المشاريع  وتنفيذ   والتخطيط  االستراتيجيات 
مع  التحاور  في  ايضا  مهما  دورا  المنظمات  هذه  وتلعب  عليهم.  والتأثير 
تلبيتها واخذها بعين  ليتم  اهتماماتهم وتطلعاتهم  للتعرف على  الشباب 
ضرورية  متطلبات  باعتبارها  والبرامج  الخطط  صياغة  لدى  االعتبار  االعتبار 

يجب إدراكها من قبل متخذي القرار بشراكة كاملة وحقيقية مع الشباب.

يكونوا  ألن  الشباب  تدعم  ألن  الشبابية   والمؤسسات  المنظمات  تسعى 
التنمية  مسيرة  في  ومساهمين  ألوطانهم،  منتمين  فاعلين  مواطنين 
العمرية  الفئة  لدى هذه  التطور  اولويات  بين  الموائمة  الشاملة عن طريق 
بطريقة شمولية تتطرق لجميع احتياجاتهم النمائية المتنوعة التي تشمل 
نموهم العقلي والجسدي  والمعنوي، بطريقة نعزز من تحقيقهم لذاتهم، 
برامج  الى  انماء وتطور مجتمعاتهم. يحتاج الشباب ايضا  ومشاركتهم في 
تدعم صحتهم الجسدية والنفسية، تعزز شغفهم بالمعرفة والتعلم وتلبي 
المستقبل  في  العيش  كسب  من  تؤلهم  بطريقة  االقتصادية  حاجاتهم 
الى حاجتهم  الحركة االقتصادية في مجتمعاتهم باالضافة  والمشارطة في 

للترفيه واالستمتاع بأوقات فراغهم. 

اللجنة المنظمة لالجتماع العربي للقيادات الشابة 
مركز الشباب العربي 

بغياب تعريف دولي متفق عليه لفئة الشباب، اعتمدت االمم المتحدة الفئة العمرية من 15 الى 24 عام لالشارة لهذه 
الفئة السكانية مع العلم بأن الكثير من الدول  توسع هذه الفئة العمرية لتشمل كل من هم ما بين 15 وما دون ال 30 
من عمرهم. االختالف على المرحلة العمريه يواجهه اتفاق على الخصائص النمائية لهذه الفئة واهمية االستثمار فيها 

وتهيئة الظروف الموائمة لتطورها وتشجيع مشاركتها االيجابية في التنمية االجتماعية واالقتصادية ألي مجتمع. 

ابراز  اهم المراكز الشبابية والمنظمات المحلية والحكومية والخاصة التي تعنى في الشباب في الوطن العربي.	 
إيجاد مرجع محدث للمراكز الشبابية والمنظمات المحلية والحكومية والخاصة التي تعنى في الشباب في 	 

الوطن العربي.
التشجيع على التواصل والتشبييك وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات الشبابية.	 
تعريف الشباب العربي على أهم المؤسسات والمنظمات الشبابية فب بلدانهم وفي الوطن العؤبي ككل 	 

بهدف االستفادة من البرامج المقدمة ةالمساهمة في تفعيل دور هذه المؤسسات.

تم اصدار الدليل ليستهدف جميع الشباب والشابات الذين يرغبون في تطوير قدراتهم و/ او احداث التغيير 	 
اإليجابي في مجتمعاتهم.

العاملين مع الشباب والمؤسسات التي تعنى بالشباب.	 
كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بفئة الشباب.	 

 اعتمدت منهجية اعداد الدليل على البحث عبر المواقع اإللكترونية وكذلك شبكة التواصل االجتماعي لتجميع اكبر قدر 
من المراكز والمنظمات المحلية والحكومية والقطاع الخاص ذات االثر والتي التي تعنى في الشباب في الوطن العربي  

بتاء على المعايير التالية:

أن يكون لديها رصيد مستمر من األنشطة والمبادرات المجتمعية ذات االثر االيجابي المجتمعي.	 
أن يكون لديها برامج ومشاريع على المستوى الدولة او على المستوى الوطن العربي.	 
أن يكون لديها سمعه طيبه ومشهود لها بأعمالها وانجازاتها.	 
أن يكون لديها وجود على الشبكة االلكترونية. 	 

اهداف الدليل

الشباب

الفئات المستهدفة 

 منهجية الدليل 

المقدمة
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نبذة عن الجهة
مؤسسة حكومية اتحادية تهدف إلى إشراك الشباب في مختلف قطاعات 
المجتمع وصقل وإطالق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب وتبني 

مواهبهم. تشرف المؤسسة على عمل مجالس الشباب، ومراكز الشباب، 
ومختلف المبادرات والبرامج المعنية بالشباب. تتابع المؤسسة العمل على 

األجندة الوطنية للشباب، وسبل تحقيق أهدافها عن طريق عملها اليومي.

اسم الجهة 
المؤسسة االتحادية للشباب  

تواصل معنا

دولة االمارات العربية 
المتحدة
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نبذة عن الوزارة
تعمل وزارة الثقافة والشباب على إثراء القطاع الثقافي في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة من خالل دعم المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية اإلماراتية، وتوفير منصة 
لدعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجاالت والسعي إلى تعزيز الحوار بين 

مختلف الثقافات.

وتقوم الوزارة بدعم شركائها االستراتيجيين في مجال الثقافة بهدف تقديم مخرجات 
وخبرات فعالة تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوع في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي.

نبذة عن المؤسسة
ُ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 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.

اسم الجهة
وزارة الثقافة والشباب  

اسم الجهة
مركز الشباب العربي 

النوع )حكومي أو خاص(
حكومي
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نبذة عن الوزارة
ُبنيت 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 ١٥ إلى ٣٥، سواء كانوا طلبة، أو موظفين، أو رّواد أعمال، ومن مختلف 
القطاعات. المراكز منصة اللتقاء الشباب، وتبادل الخبرات واحتضان األفكار 

واإلبداعات.  مواقع المراكز هي كالتالي:
مركز الشباب/ أبو ظبي  -

مركز الشباب/ دبي  -
مركز الشباب/ عجمان  -

مركز الشباب/ الشارقة  -
مركز الشباب/ أم القيوين   -

مركز شباب/ الغيل  -
مركز الشباب/ فلج المعال  -

مركز الفتيات/ مربح  -
مركز الشباب/ رأس الخيمة  -

اسم الجهة
مركز الشباب

النوع )حكومي أو خاص(
حكومي
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نبذة عن الجهة
ضمن توجيهات جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين، ُأسس صندوق الملك عبد 

هللا الثاني للتنمية بهدف تعزيز التنمية المستدامة للبالد. ويسعى الصندوق، بالشراكة 
مع القطاعين العام والخاص، إلى تنفيذ مشاريع وبؤر تنموية خصوصًا في المناطق 
التي تعاني من الفقر والبطالة. وفي إطار جهوده الحثيثة لتسخير الطاقات البشرية 

بالشكل األمثل، يوفر الصندوق فرص التدريب والدعم المهني للشباب األردني ترجمة 
لتوجيهات جاللة الملك نحو تفعيل أسس المواطنة بحيث يتشارك أبناء الوطن في 

تعزيز أهداف التنمية المستدامة الشاملة في المملكة. وفي محاولة لتحويل التحديات 
إلى فرص، يسعى الصندوق إلى استقطاب الطاقات الشبابية من المبدعين وتنمية 

مواهبهم وتشجيعهم على الريادة واالبتكار إلعدادهم لسوق العمل.

اسم الجهة
صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية

 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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نبذة عن الوزارة
ترجمة لرؤى وتطلعات جاللة الملك عبد هللا الثاني في إيجاد جيل من الشباب المسلح 
بالمعرفة والعلم واالنتماء، ليكون شريكا فاعال في بناء حياتنا السياسية واالقتصادية 

والثقافية بعيدا عن التطرف والغلو تعمل وزارة الشباب كحاضنة للعمل الشبابي 
وجامعة لكل المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعنى في العمل الشبابي.

نبذة عن الجهة
التزامًا من صاحب السمّو الملكّي األمير الحسين بن عبد هللا الثاني ببناء مستقبل 

مشرق لشباب األردن؛ يستند إلى إلهامهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة وتطوير 
مجتمعاتهم، تم تأسيس مؤسسة ولي العهد وانبثقت مبادراتها في جميع محافظات 

المملكة لتجّسد على أرض الواقع إيمان سمّوه بأن الشباب األردني على مقدرة من 
تحقيق أعظم اإلنجازات إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل الالزمة لتأدية دورهم في 

العملية التنموّية كمواطنين فاعلين.

اسم الجهة
وزارة الشباب

اسم الجهة
مؤسسة ولي العهد
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نبذة عن المؤسسة
تم إنشاء المحفزون للتدريب في المملكة األردنية الهاشمية كشركة غير ربحية. يعمل 

مع المحفزين فريق متعدد التخصصات يضم أكثر من 50 موظًفا وخبيًرا استشارًيا 
يتمتعون بخلفيات ومهارات وخبرات تعليمية متنوعة في مختلف المجاالت التنموية 

واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والصحية.

نبذة عن المؤسسة
تم إنشاء المحفزون للتدريب في المملكة األردنية الهاشمية كشركة غير ربحية. يعمل 

مع المحفزين فريق متعدد التخصصات يضم أكثر من 50 موظًفا وخبيًرا استشارًيا 
يتمتعون بخلفيات ومهارات وخبرات تعليمية متنوعة في مختلف المجاالت التنموية 

واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والصحية.

اسم المركز/ المؤسسة
المحفزون للتدريب

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

المؤسسات والمراكز الشبابية:
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https://www.facebook.com/MotivatorsForTraining/
mailto:motivatorsfoundation%40gmail.com?subject=
mailto:icc.sustainabledevelopment%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/ICCsustainabledevelopment/ 
http://motive-jo.com/ar


تواصل معنا تواصل معنا

ية
م
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ية
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ألر

ة ا
لك

م
م

ال

نبذة عن المؤسسة
منظمة مجتمع مدني أردنية مستقلة وغير حكومية تأسست بفكر شباب من أصحاب 

الخبرة بالعمل االجتماعي والتطوعي وتتطلع المؤسسة الى المشاركة في تنمية 
قدرات الشباب االجتماعية في األردن ضمن المعايير الدولية لنشر الوعي على أساس 

المساواة والعدل والحرية وسيادة القانون لذا نعمل على تنفيذ المبادرات في المناطق 
النائية وللفئات المهمشة بمشاركة كال الجنسين في األنشطة.

نبذة عن المؤسسة
مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست عام 

2012 في محافظة معان.
تسعى المؤسسة إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية، حصل المركز عام 2017 على وسام الملك عبد هللا الثاني بن الحسين للتميز 
تقديرًا لجهوده في خدمة المجتمع.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص
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https://www.facebook.com/MrkzShbabAlghdLtnmytAlmjtmAlmdny
mailto:info%40shabab-alghad.net?subject=
mailto:alqantara%40alqantara.org%20%0D%0D?subject=
https://ar-ar.facebook.com/qantara.center/


تواصل معنا

مملكة البحرين

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن الوزارة
 تتولى الوزارة رسم السياسة العامة لبرامج الشباب والرياضة لتحقيق التكامل في 

أوجه النشاط في مجالت الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعيًا وبدنيًا 
وعقليا. 

اسم الجهة
وزارة شؤون الشباب والرياضة

  

 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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https://twitter.com/mysbhr
http://www.youtube.com/user/goysbhr
https://www.instagram.com/mysbhr/
mailto:info%40mys.gov.bh?subject=
https://www.mys.gov.bh/ar


تواصل معنا تواصل معنا

المؤسسات والمراكز الشبابية:

23 22
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ن

ري
ح

لب
ة ا

لك
م

م

نبذة عن المؤسسة
 دراسات هي مؤسسة فكرية شبابية مستقلة في مملكة البحرين تأسست في عام 

2009، وتقوم بتحليل وبحث التطورات االستراتيجية على المستوى الوطني واإلقليمي 
والعالمي والتي لها صلة باستقرار البحرين وازدهارها واستدامتها. 

نبذة عن المؤسسة
تأسس المركز بهدف إفادة ذوي اإلعاقة، من مختلف الفئات العمرية. وقد شمل 

المركز األطفال تحت العمر سنتان وما فوق وخاصة فئة الشباب من الجنسين.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
المركز البحريني للحراك الدولي

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

https://www.instagram.com/derasatbh/
https://www.facebook.com/DerasatBH/
https://www.instagram.com/derasatbh/
mailto:info%40derasat.org.bh%0D%0D?subject=
mailto:info%40bmibh.com?subject=
https://www.instagram.com/bmi_bahrain/
https://www.youtube.com/channel/UC9gPyx-D5imZ4VOVHEXeTnA
https://www.derasat.org.bh/?lang=ar


الجمهورية التونسية

ية
س

ون
لت

ة ا
ري

هو
م

ج
ال

نبذة عن الوزارة
وزارة الشباب والرياضة هي وزارة تونسية مكلفة باإلشراف على الشباب والرياضة في 

تونس. تعمل على تفعيل الريادة في العمل الشبابي وتنفيذ المشاريع الشبابية 
التنموية بالتعاون مع كافة فئات المجتمع.

اسم الجهة
وزارة شؤون الشباب والرياضة

تواصل معنا

 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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mailto:mjsep%40mjs.tn%0D%0D?subject=
https://twitter.com/MJSTOUNES
https://www.youtube.com/channel/UC-870th7Zkr5wKrZ7FCkC7g/featured
https://www.instagram.com/mjstounes/
http://www.sport.tn/index.php/ar/
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تواصل معنا تواصل معنا

المراكز الداعمة للشباب: 
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نبذة عن المؤسسة
جمعية تونسية تأسست في عام 2013 على يد شباب متحمسين

واليوم، تجمع أكثر من 1200 طالب شاب من 54 ناديًا للشباب من 14 منطقة في 
تونس. تنفذ الجمعية العديد من البرامج الهادفة على مستوى الدولة.

نبذة عن المؤسسة
مبادرة تونس هي شبكة جمعيات لتمويل ودعم المبدعين والمطورين التجاريين 

تونسيون. وترتكز الشبكة على أهمية دعم الشباب واالهتمام في طاقاتهم وتوفر 
العديد من الفرص لتدعم نمائهم.

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية نوادي الشبان

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مبادرة تونس

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

https://twitter.com/associationyc
https://www.facebook.com/AssociationYOUTHCLUBs/?ref=page_internal
mailto:mouvementyc%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/reseauInitiativeTunisie
https://initiative-tunisie.tn/ar/accueil/


الجمهورية الجزائرية 
الديموقراطية الشعبية

ة 
طي

را
وق

م
دي

 ال
ية

ئر
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ج
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م

ج
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ش
ال

نبذة عن الوزارة
 وزارة الشباب والرياضة هي المؤسسة الحكومية التي تعنى بفئة الشباب. من أبرز 
مهامها التكفل بأحالم وتطلعات الشباب، تطوير وترقية وتعميم ممارسة مختلف 

األنشطة البدنية والرياضية طبقا للسياسة العامة للحكومة.

اسم الجهة
وزارة الشباب والرياضة

 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

تواصل معنا
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mailto:contact%40mjs.gov.dz?subject=
https://www.facebook.com/mjsalgeria/
https://twitter.com/mjsalgerie?lang=ar
http://mjs.gov.dz


جمهورية جيبوتي

ي
وت

يب
 ج

ية
ور

ه
م

ج

المؤسسات والمراكز الشبابية:

نبذة عن المؤسسة
يعمل مركز القيادات الشابة على تعزز الروابط بين أهداف التنمية المستدامة والتغيير 

المؤسسي من خالل العمل مع الشباب الذين يضعون إبداعاتهم في خدمة 
مجتمعاتهم باستخدام التكنولوجيا واالبتكار لتحسين الحياة اليومية.

اسم المركز/ المؤسسة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

تواصل معنا
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https://www.facebook.com/YLPDjib/
mailto:youthleadership.dj%40gmail.com%0D%0D?subject=
http://youthleadershipprogramme.org/index.html


الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

نبذة عن الجهة
ا بـ )مسك  مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية المعروفة اختصاًر

الخيرية(، مؤسسة غير ربحية في المملكة العربية السعودية، أنشأها األمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، وهو من يرأس مجلس إداراتها، توفر التعليم للمجتمع في كافة 

المجاالت، من بينها المجاالت األدبية والثقافية والعلوم االجتماعية والتكنولوجية، 
ومجاالت األعمال، وتعقد الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، التي بدورها 

تقدم الدعم للمشاريع الناشئة. ومؤسسة )مسك( شملت إطالق برامج مشتركة في 
مجاالت التعليم، والثقافة، واإلعالم، ودعم الشباب.

اسم الجهة 
مؤسسة محمد بن سلمان )مسك(

  

تواصل معنا

المملكة العربية 
السعودية

ية
ود

ع
س

 ال
ية

رب
ع

 ال
كة

مل
م

ال
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https://www.youtube.com/c/miskksa
https://twitter.com/MiskKSA
http://instagram.com/MISKKSA
https://misk.org.sa/
https://misk.org.sa


المؤسسات والمراكز الشبابية:

نبذة عن المؤسسة
هي مؤسسة سعودّية خيرية، ُتعنى بدعم تعليم الشباب في مختلف المجاالت. 

باإلضافة إلى االرتقاء بمنشآت الشباب وتشجيع المبادرات اإلبداعية، وتطوير وتنمية 
هذه المنشآت في خدمة عمالئها وتنمية مواردها وتحسين خدماتها، واإلسهام بشكل 

فاعل في دعم مبادرات الشباب في بداياتها وبما يسهم في إطالقها ونجاحها.

نبذة عن المؤسسة
هو مركز غير ربحي في المملكة العربية السعودية. يقوم بعمل ودعم المختبرات 

والبحوث الميدانية عن اإلعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها، باإلضافة إلى تحسين 
ظروف ذوي اإلعاقة وتقديم بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الملك سلمان للشباب

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

تواصل معنا تواصل معنا

ية
ود

ع
س

 ال
ية

رب
ع

 ال
كة

مل
م

ال
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https://twitter.com/ksyc_ksa?lang=ar
https://www.instagram.com/ksyc_ksa/
https://www.youtube.com/user/PSYCKSA
https://ar-ar.facebook.com/ksycksa/
https://www.youtube.com/user/pscdrinfo
https://twitter.com/kscdr
 http://www.ksyc.org.sa/
mailto:info%40kscdr.org.sa?subject=
http://www.ksyc.org.sa/
http://kscdr.org.sa


نبذة عن المؤسسة
تهدف موهبة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجاالت العلمية ذات 

األولوية التنموية، وهي تسعى للمساهمة في بناء منظومة وأنموذج للموهبة واإلبداع 
محليًا وإقليميًا وعالميًا، مستمدًة ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة واإلبداع كونهما 

الرافد األساس الزدهار البشرية، ورسالتها الجلّية نحو إيجاد بيئة محفزة للموهبة 
واإلبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل وخدمة اإلنسانية. 

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع „موهبة“

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

تواصل معنا

ة 
بي

عر
 ال

كة
مل

م
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ية
ود

ع
س
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https://www.instagram.com/mawhibaportal/
https://twitter.com/mawhiba
https://www.youtube.com/user/mawhibaportal
https://www.mawhiba.org/


المؤسسات والمراكز الشبابية:

تواصل معنا

جمهورية السودان

ن
دا

سو
 ال

ية
ور

ه
م

ج

نبذة عن الوزارة
 إعداد الشباب وتأهيلهم والرقي بنشاطهم في مجاالت التنمية الشبابية والرياضية، 

ورعاية اإلبداع للناشئة والشباب وتنمية المهارات واالختراعات، ورعاية الموهوبين 
والمبدعين رياضيًا، وتوسيع فرص الممارسة الجماعية للرياضة بين جميع فئات 

المجتمع من الجنسين، وتسخير أوقات الفراغ للشباب للنشاط الهادف والبناء بما 
يعود بالفائدة للفرد والمجتمع، وتعزيز قدرة الشباب على مواجهة األخطار التي تهدد 

صحتهم النفسية والجسدية والعقلية، وتوفير البنيات األساسية والمعينات لتحقيق 
النهضة الرياضية والشبابية الشاملة.

اسم الجهة
وزارة الشباب والرياضة االتحادية
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mailto:info%40mys.gov.sd?subject=
https://www.facebook.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-111770123549104/
https://mys.gov.sd


تواصل معنا تواصل معنا

- المؤسسات والمراكز الشبابية:

نبذة عن الجهة
 االهتمام بإعداد شباب معافي بدنيًا روحيًا وفكريا قادر علي مقابلة متطلبات حاضره 

ومستقبله منتمي لوطنه ومشارك في تنميته مواكبًا لمتغيرات العصر ومتقدمًا لركبه 
وتحقيق وحدة شباب السودان أفرادا وجماعات بكل تنظيماته وكياناته المختلفة.

نبذة عن المؤسسة
المجلس الثقافي البريطاني هو المؤسسة البريطانية الدولية للعالقات الثقافية 

والفرص التعليمية. ينفذ المجلس العديد من البرامج الشبابية النوعية في كافة أرجاء 
السودان.

اسم الجهة 
اإلدارة العامة للشباب

  

اسم المركز/ المؤسسة
المجلس الثقافي البريطاني في السودان 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

ن
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https://www.facebook.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-111770123549104/
mailto:info%40mys.gov.sd?subject=
mailto:info%40sd.britishcouncil.org%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/BritishCouncilSudan
https://www.instagram.com/british_council_sd/?hl=en
https://sudan.britishcouncil.org
https://mys.gov.sd/الإدارة-العامة-للشباب/


تواصل معنا
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نبذة عن المؤسسة
األمين للمساندة اإلنسانية هي مؤسسة نعمل مع المنظمات اإلنسانية العالمية في 

المجال اإلنساني وتركز جل برامجها على دعم الشباب وتأهيلهم.

اسم المركز/ المؤسسة
األمين للمساندة اإلنسانية 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص
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mailto:info%40alameen.ngo?subject=
https://www.facebook.com/al.amen2011
https://twitter.com/alamen20113
https://www.instagram.com/alameen.ngo/
https://alameen.ngo/ar/


 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

تواصل معنا

الجمهورية العربية 
السورية

ية
ور

س
 ال

ية
رب

ع
 ال

ية
ور

ه
م

ج
ال

نبذة عن الجهة
منظمة مدنّية حكومّية مسؤولة عن تنظيم العمل الشبابي داخل سوريا من خالل 

الشراكة مع كافة الجهات المهتمة في هذه الفئة. تعمل المنظمة على إيجاد حلول 
واقعية للشباب وضمان انخراطهم في تنمية مجتمعاتهم.

اسم الجهة
 الهيئة السورية للرياضة والشباب
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mailto:info%40gcsys.org%0D%0D?subject=
https://ar-ar.facebook.com/Sport.Youth.In.Syria/


المؤسسات والمراكز الشبابية

تواصل معنا تواصل معنا
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نبذة عن المؤسسة
البرنامج السوري للتطوير القانوني )SLDP( هي منظمة شبابية قانونية تعمل على بناء 
قدرات الشباب في الرّد على القضايا الحقوقية الشائكة التي أثارها النزاع السوري منذ 

عام 2011، وهي تعمل من خالل توظيف القانون الدولي في سياق هذا النزاع.

نبذة عن المؤسسة
منظمة بيتنا هي مؤسسة رائدة في دفع الحراك المدني السوري. تتبنى المؤسسة 

مستقبل ديمقراطي وجامع لكل السوريين مما يضع حجر األساس الستقرار دائم في 
كل البلد. تأسس بيتنا عام 2013 بدعم سخي من الدنمارك ويدار من قبل خبراء شباب 

سوريين مستقلين.

اسم المركز/ المؤسسة
البرنامج السوري للتطوير القانوني

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
منظمة بيتنا

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

https://twitter.com/syrianldp?lang=en
https://www.facebook.com/syrianldp/
mailto:info%40syrian-ldp.com%0D%0D?subject=
mailto:info%40baytna.org%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/baytnaa
https://twitter.com/baytna1
https://sldp.ngo/ar/
http://www.baytna.org/


تواصل معنا تواصل معنا
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نبذة عن المؤسسة
هو تجمع لمنظمات سورية غير حكومية تعمل في المجال اإلنساني وتلتزم بمعايير 
العمل اإلنساني الدولية. يهدف إلى تنسيق وريادة جهود المناصرة لصالح الشعب 
السوري، تحقيق مشاركة سورية فعالة في إدارة وصنع القرار في الشأن اإلنساني 

السوري، والتأثير على السياسات اإلنسانية بما يتالءم مع هذه األهداف.

نبذة عن المؤسسة
مركز سوري مستقل يعمل على دعم وتقوية المجتمع المدني والديمقراطية، وتعزيز 

قيم الحرية والعدالة والعيش المشترك من خالل تحليل الواقع وصياغة الحلول 
وتطبيقها.

اسم المركز/ المؤسسة
تحالف المنظمات السورية غير الحكومية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مركز المجتمع المدني والديموقراطية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

https://www.instagram.com/syrianngoalliance/
https://ar-ar.facebook.com/SyrianNGOAlliance
https://twitter.com/SNGOAlliance
mailto:info%40syrianna.org%0D%0D?subject=
mailto:info%40ccsd.ngo%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/CCSDSYRIA/
https://twitter.com/ccsdsyria
https://www.instagram.com/ccsd.ngo/
https://www.ccsd.ngo/


 المؤسسات والمراكز الشبابية:

تواصل معنا

جمهورية الديموقراطية 
الصومالية  

 
ة 

لي
ما

صو
 ال

ية
ط

را
وق

م
دي

 ال
ية

ور
ه

م
ج

نبذة عن المؤسسة
صندوق األمم المتحدة للسكان هي احدى مؤسسات منظومه األمم المتحدة. يعمل 

مكتب الصومال على تنسيق عمل المؤسسات الشبابية باإلضافة الى تنفيذ العديد 
من البرامج الشبابية التنموية.

اسم المركز/ المؤسسة
UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان -

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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mailto:https://somalia.unfpa.org/en/contact?subject=
https://www.facebook.com/UnfpaSomalia/
https://twitter.com/UNFPA_SOMALIA


تواصل معنا

نبذة عن الجهة
رؤية الشباب الصومالي هي مؤسسة تعمل بمشاركة الشباب الصومالي في تنفيذ 

العديد من البرامج واألنشطة مثل ورش عمل بناء السالم وإعالم المواطنين وتمكين 
الشباب من خالل منصات مثل البرامج الحوارية والبرامج الترفيهية والفن والثقافة 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنتديات األفكار.

اسم المركز/ المؤسسة
رؤية الشباب الصومالي

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص
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https://www.facebook.com/SYVSomalia/
https://twitter.com/syvsomalia
mailto:info%40somaliyouthvision.org?subject=
https://www.somaliyouthvision.org


تواصل معنا

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
جمهورية العراق

ق
را

ع
 ال

ية
ور

ه
م

ج

نبذة عن الوزارة
تسعى الوزارة الى إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريًا وسياسيًا 

وعلميًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في 
بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة واحترام القانون ونبذ العنف 

وإشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي اآلخر.

اسم الجهة 
وزارة الشباب والرياضة العراقية
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mailto:mio%40moys.gov.iq?subject=
https://www.facebook.com/Moys.iraq/
https://instagram.com/moys.iq/
https://twitter.com/moys_iraq
https://moys.gov.iq


تواصل معنا تواصل معنا

ق
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م

ج

نبذة عن المؤسسة
جمعية اإلصالح للتنمية المجتمعية احدى مؤسسات المجتمع المدني تأسست عام 

2005 وهي جمعيه مستقلة ذات شخصيه معنوية مركزها بغداد وكان تأسيسها 
استجابة لألخطار التي بدأت تصيب العراق وانتشار الظواهر ذات السلوك الخطير 
والمؤثر على المجتمع العراقي وخاصة فئة الشباب حيث أن الجمعية تؤمن بمبدأ 

الوقاية خير من العالج.

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة عراقية شبابية إنسانية غير حكومية وغير ربحية تعني بالعوائل الفقيرة 

وعوائل األيتام واألرامل من خالل تقديم الكفالة لهم ومد يد المساعدة لهم وتنمية 
قدراتهم عن طريق برامج مدروسة )إضافة الى االهتمام بالتثقيف العام حول القضايا 

اإلنسانية والصحية واالجتماعية(.

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية اإلصالح للتنمية المجتمعية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة األنصار الخيرية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

المؤسسات والمراكز الشبابية:
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https://www.facebook.com/easdap/
mailto:easdapmail2%40yahoo.com%0D%0D?subject=
mailto:alansar_iraq%40yahoo.com%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/alansar.iq
http://instagram.com/alansar.iq
http://www.aleslah-iraq.org/


تواصل معنا تواصل معنا
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نبذة عن المؤسسة
منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية، منظمة تنموية مستقلة غير حكومية غير 
ربحية ومن مؤسسات النفع العام تأسست عام 2004 وتعمل على تطوير قدرات 

الشباب وفق المعايير العالمية، تهدف الى تعزيز السلم االجتماعي بما يضمن التنمية 
المدنية واحترام حقوق اإلنسان وتحقيق العدالة والمساواة لكافة فئات المجتمع.

نبذة عن المؤسسة
جمعية أفكار للتنمية واإلغاثة جمعية غير حكومية وغير ربحية تهدف الى صناعة مجتمع 
نامي يعتمد على إمكانياته ويستطيع أن يأخذ مكانه بين المجتمعات المتطورة، وإغاثة 

المحتاجين والمتضررين في حاالت الكوارث، من خالل تنمية الشباب وإشراكهم في 
المساهمة في بناء مجتمعاتهم.

اسم المركز/ المؤسسة
منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية أفكار للتنمية واإلغاثة

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص
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https://www.facebook.com/almesalla.net/
mailto:almesalla%40almesalla.ne%0D%0D?subject=
mailto:afkarsociety%40yahoo.com%0D%0D?subject=
https://ar-ar.facebook.com/afkarsociety/ 
https://www.instagram.com/afkarsociety/
http://www.twitter.com/afkarsociety
http://afkarsociety.org/


تواصل معنا
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سلطنة عمان

ن
ما

 ع
نة

ط
سل

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

نبذة عن الجهة
يسعى البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب والذي يأتي تحت إشراف ديوان البالط 

السلطاني إلى بناء جيل من الشباب العماني ممّكن بمهارات وقيم القرن الحادي 
والعشرين بما يتماشى مع تطلعات السلطنة لرؤية عمان 2040.

اسم الجهة 
البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب

mailto:info%40youth.om?subject=
https://www.facebook.com/193293557958623/
https://instagram.com/YouthOfOman
https://twitter.com/YouthOfOman
https://www.youth.om


تواصل معنا تواصل معنا

نبذة عن الوزارة
توفر الوزارة خدمات وتسهيالت رياضية ذات جودة لممارسي الرياضة؛ إذ تركز على 

مجاالت التنظيم واالتصال والتسويق ودعم الرياضيين وإيجاد الشراكة مع 
المؤسسات ذات العالقة؛ وذلك بهدف تأسيس نظام رياضي يضمن االستغالل 

األمثل للموارد الفنية والمادية والبشرية المتاحة في مجال الرياضة التنافسية والرياضة 
للجميع، وبما من شأنه خلق مجتمع رياضي صحي.

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة شبابية رائدة في صناعة المحتوى العربي وتقديم خدمات اليوتيوب، نسعى أن 

نكون النموذج األمثل للمشاركة الشبابية في تطوير المؤسسات ومعالجة القضايا 
الوطنية.

اسم الجهة
وزارة الشباب والثقافة والرياضة

  

اسم الجهة
مؤسسة وهللا نستاهل 

النوع )حكومي أو خاص(
نخاص

ما
 ع

نة
ط

سل
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المؤسسات والمراكز الشبابية:

https://www.facebook.com/mosa.gov.om
https://twitter.com/mcsy_om
mailto:csd%40mosa.gov.om%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/wallahnestahal/
mailto:wallahnestahal2014%40gmail.com%0D%0D?subject=
https://www.instagram.com/wallahnestahal/
https://twitter.com/wallahnestahal?lang=ar
https://mcsy.om/


تواصل معنا تواصل معنا

ن
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 ع
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ط
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نبذة عن المؤسسة
صوتي حياة هي المنصة األولى لتسجيل الكتب الصوتية في سلطنة ُعمان يديرها فريق 

متطوع من الشباب الُعمانيين.

نبذة عن المؤسسة
التزامًا بتنمية وتطوير المجتمع العماني، قامت كيمجي رامداس بدعم المبادرات التي 

ساهمت في تطوره منذ تأسيس الشركة من أجل تعزيز األنشطة المجتمعية، تم 
إنشاء جناح كيمجي رامداس للتنمية االجتماعية في عام 2016. تقوم المؤسسة 

باشراك الشباب في العديد من البرامج التأهيلية.

اسم المركز/ المؤسسة
صوتي حياة  

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
khimji ramdas كيمجي رامداس   

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص
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https://twitter.com/sawtihyat
https://soundcloud.com/sawtihyat
mailto:info%40sawtihyat.net?subject=
mailto:khimjis%40kr.om%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/khimjiramdas/
https://www.instagram.com/khimji_ramdas/
https://www.sawtihyat.net
https://khimji.com


تواصل معنا

دولة فلسطين

ن
طي

س
فل

ة 
ول

د

نبذة عن الوزارة
تسعى الوزارة إلى إعداد جيل يعي دوره الوطني واإلنساني من خالل رفع مستوى وعيه 

الثقافي واالجتماعي والفني والبدني والرياضي والصحي على قاعدة المشاركة 
والمساواة وحرية التعبير وعدم التمييز والحفاظ على الثوابت الوطنية.

اسم الجهة
 وزارة الشباب والثقافة والرياضة
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الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

mailto:info%40%20mys.gov.ps?subject=
https://twitter.com/Mys_Gaza
http://www.mys.gov.ps
https://www.youtube.com/user/palgaza20?feature=mhee
https://www.facebook.com/MYS.Gaza?fref=ts


تواصل معنا تواصل معنا

نبذة عن الجهةتطوير 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.

نبذة عن المؤسسة
منتدى شارك الشبابي، هو منظمة شبابية فلسطينية يديرها ويقودها الشباب 

الفلسطيني، وتعمل من أجل تعزيز المجتمع الفلسطيني من خالل تمكين الشباب.
تمتد نشاطات وبرامج وتدخالت منتدى شارك الشبابي في جميع أنحاء فلسطين 

لتوفير حيز للشباب لالنخراط كمشاركين نشطين في جميع قطاعات المجتمع المدني 
والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية.

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة التعاون 

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
منتدى شارك الشبابي 

النوع )حكومي أو خاص(
نخاص

طي
س

فل
ة 

ول
د
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-المراكز الداعمة للشباب:

https://www.facebook.com/TaawonPalestine
https://www.instagram.com/taawonpalestine/
https://twitter.com/TaawonPalestine
mailto:https://www.taawon.org?subject=
https://www.facebook.com/Sharek.Youth.Forum/
mailto:INFO%40SHAREK.PS%0D%0D?subject=
https://www.taawon.org
https://www.sharek.ps


تواصل معنا

طر
 ق

لة
دو

نبذة عن الجهةتطوير 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.

اسم المركز/ المؤسسة
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب „بياالرا“

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص
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https://www.instagram.com/pyalara.1999/
https://twitter.com/PYALARA
mailto:pyalara%40pyalara.org?subject=
https://pyalara.org/


تواصل معنا

دولة قطر  

 
ر 

ط
 ق

لة
دو

نبذة عن الجهة
تتالءم استراتيجية صندوق قطر للتنمية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى 

الصندوق إلى تعزيز التنمية البشرية من خالل تركيز مشاريعه ونشاطاته على قطاعات 
التعليم والصحة والتمكين االقتصادي للشباب وكافة فئات المجتمع.

اسم الجهة
 صندوق قطر للتنمية 
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mailto:info%40silatech.org?subject=
https://qatarfund.org.qa 
https://facebook.com/qatarfundfordevelopment 
https://www.youtube.com/c/QatarFundForDevelopment


تواصل معنا تواصل معنا

نبذة عن الوزارة
وزارة الثقافة والرياضة هي الوزارة المسؤولة عن إدارة السياسات والبرامج الشبابية 

في قطر. تعمل وبشراكة متينة مع كافة أطياف المجتمع لضمان حصول الشباب على 
حقوقهم وعلى الحصول على الفرص التي تؤهلهم للنماء. 

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة تنموية غير ربحية، تأسست في العام 2013 بدولة قطر، تسعى إلى دعم 
تكاملية وفعالية وتنوع منظمات المجتمع المدني أجل تحقيق التماسك األسري 

والمجتمعي مع التركيز على فئة الشباب.

اسم الجهة 
وزارة الرياضة والشباب

  

اسم المركز/ المؤسسة
قطر للعمل االجتماعي

Qatar Social Work

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

 
ر 

ط
 ق

لة
دو
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الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

https://twitter.com/MSYQatar?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/people/وزارة-الشباب-والرياضة-في-قطر-Ministry-of-Youth-and-Sports/100067137571003/
http://info@msy.gov.qa
https://www.facebook.com/qatarsocialwork
https://www.youtube.com/channel/ UCcJhvKBBTpnUAS6TSlAjQPA
https://www.instagram.com/qatarsocialwork
https://www.twitter.com/qatarsocialwork
mailto:info%40qatarsocial.org?subject=
https://www.msy.gov.qa 
http://www.qatarsocial.org/


تواصل معنا

نبذة عن المؤسسة
مؤسسٌة غير ربحية تتمثَّل مهمُتها في تحقيق االستدامة االقتصادية الوطنية من خالل 
ُد المؤسسُة تصوًرا لمستقبل التنمية في دولة قطر  االبتكار في التعليم والبحوث. وُتَحدِّ

م للمواطنين خيارات أوسع في مجاالت التعليم والصحة  والذي من شأنه أن يقدِّ
والتنمية االجتماعية أكثر من أي وقت مضى. 

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  

النوع )حكومي أو خاص( 
خاص

طر
 ق

لة
دو
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https://twitter.com/QF
http://instagram.com/qatarfoundation
https://www.facebook.com/qatarfoundation
http://info@qf.org.qa
http://www.qf.org.qa/ar


تواصل معنا

دولة الكويت
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د
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نبذة عن الجهة
إن الهيئة العامة للشباب قد دأبت منذ تأسيسها على النهوض بالشباب وبدورهم 

اإليجابي الفعال من أجل اإلسهام في نماء وازدهار المجتمع الكويتي ككل. تراعي الهيئة 
مواضيع الشباب أهمية قصوى وتعمل على تفعيل مشاركة الشباب وإشراك الخبراء 

في هذا المجال.

اسم الجهة 
الهيئة العامة للشباب

 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي: 

https://twitter.com/ypakwt
mailto:info%40ypa.gov.kw?subject=
https://www.youth.gov.kw


تواصل معنا

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي مؤسسة خاصة غير ربحية، ُأنِشئت لنشر ثقافة 

علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة وتشجيعها من أجل كويت مستدامة. تنفذ 
المؤسسة العديد من المشاريع الشبابية على مستوى الدولة.

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

المؤسسات والمراكز الشبابية:

ت
وي

لك
ة ا

ول
د
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https://www.facebook.com/kfasinfo
https://www.instagram.com/kfasinfo/
https://twitter.com/@kfasinfo
mailto:info%40kfas.org.kw%0D%0D?subject=
http://www.kfas.org
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نبذة عن الوزارة
تعمل وزارة الشباب والرياضة في لبنان على تنظيم الحركة الرياضية والشبابية 

والكشفية، وترسم السياسات العامة لتطوير العمل في سبيل دعم االتحاد.

اسم الجهة 
وزارة الشباب والرياضة اللبنانية

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:

https://www.facebook.com/moysleb/
mailto:pryouthandsportsleb%40gmail.com%0D%0D?subject=
http://www.minijes.gov.lb
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نبذة عن المؤسسة
يتمتع الشباب بالتجربة والعاطفة والبصيرة المتأصلة في احتياجات مجتمعاتهم 

وتحدياتهم. DOT تدعم برامج الشباب لتعميق فهمهم لتلك االحتياجات ز التحديات، 
وتزويدهم باألدوات و المعرفة والشبكات و الدعم إلطالق مبادرات اجتماعية مستدامة 

تؤدي الى تغيير إيجابي.

اسم المركز/ المؤسسة
Digital Opportunity Trust

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

-المراكز والمؤسسات الشبابية:

http://www.instagram.com/DOTLebanon
http://www.twitter.com/DOTLebanon
http://www.facebook.com/DOTLebanon
mailto:info%40lebanon.dotrust.org?subject=
https://lebanon.dotrust.org
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نبذة عن الوزارة
تعمل وزارة الشباب في ليبيا على تنظيم الحركة الشبابية والكشفية، وترسم 

السياسات العامة لتطوير العمل في سبيل دعم الشباب.

اسم الجهة 
وزارة الشباب الليبية

-الجهات الحكومية التي تعنى بالشباب:

https://m.facebook.com/youth.gov.ly/
mailto:info%40youth.gov.ly?subject=
http://youth.gov.ly


تواصل معنا تواصل معنا
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نبذة عن الجهة
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة هو أحد المؤسسات التابعة 

لوزارة االقتصاد والتجارة،  التي تعنى بتوفير البيئة المالئمة إلطالق واستدامة 
المشروعات الصغيرة  والمتوسطة، من خالل  نشر ثقافة الريادة والمبادرة بين 

الشباب واستقطاب أصحاب األفكار االبتكارية ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى 
مشاريع ناجحة، وذلك عن طريق األذرع الفنية التابعة للبرنامج والمتمثلة في مراكز 

وحاضنات األعمال المنتشرة في كافة  أرجاء البالد بهدف المساهمة في تحقيق 
التنمية المكانية وتنويع مصادر االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب 

الباحثين عن عمل.

نبذة عن المؤسسة
تعمل ليبوتكس على نشر الوعي في مجال الروبوتات وتعليم العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات بطرق ممتعة وحماسية.

اسم الجهة 
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة  

اسم المركز/ المؤسسة
ليبوتكس

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

المؤسسات والمراكز الشبابية:

https://www.youtube.com/channel/UCFLBMv-Ij21Pskq98BXZBOA?view_as=subscriber
https://twitter.com/EnterprL
https://www.facebook.com/LIBYASME/?ref=settings
mailto:info%40sme.ly?subject=
https://www.facebook.com/Lybotics.Ly
https://www.instagram.com/Lybotics/
https://twitter.com/Lybotics
mailto:info%40lybotics.com%0D%0D?subject=
https://sme.ly
http://www.Lybotics.com/
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نبذة عن الوزارة
وزارة الشباب والرياضة المصرية هي الوزارة المسؤولة عن تخطيط وتنظيم كل ما 

يتعلق بالشباب والرياضة في مصر. 

اسم المركز/ المؤسسة
وزارة الشباب والرياضة

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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https://ar-ar.facebook.com/emysofficial
mailto:Eygate%40emss.gov.eg?subject=


تواصل معنا تواصل معنا

نبذة عن المؤسسة
 هي مؤسسة تهدف إلى دعم الشركات الشبابية الناشئة وتوسيع نطاق حصولها على 

الموارد من خالل قمة „رايز أب“ السنوية ومنصتها على شبكة اإلنترنت „رايز أب 
كونيكت.“

نبذة عن المؤسسة
تهدف الجمعية لخلق نماذج تنموية إقليمية بهدف مجابهة الفقر وتعزيز الكرامة 

اإلنسانية، من خالل تحسين قدرات الشباب وتوفير الفرص لهم، مما يساهم في ارتفاع 
المستوى المعيشي للمجتمعات األقل حظا.

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة رايز اب

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية عشناك يابلدي للتنمية المستدامة 

النوع )حكومي أو خاص(
خاص

ية
رب

ع
 ال

صر
 م

ية
ور

ه
م

ج

-المراكز والمؤسسات الشبابية
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https://www.instagram.com/riseupsummit/
https://www.facebook.com/riseupsummit/
https://twitter.com/riseupsummit/
mailto:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%0Dhello%40riseup.co%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/AlashanekYaBaladyNGO
https://www.instagram.com/ayb_egypt/
https://twitter.com/aybegypt
mailto:info%40ayb-sd.org?subject=
https://www.riseupsummit.com/
http://ayb-sd.org/aybar/


تواصل معنا

المملكة المغربية
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نبذة عن الوزارة
وزارة الّشباب والثقافة والتواصل هي وزارة مغربية مكلفة بالشباب والثقافة حيث 

تتولى مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجاالت الشباب والثقافة والطفولة.

اسم الجهة 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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https://www.youtube.com/user/MjsMarocTv
mailto:info%40mjs.gov.ma%20?subject=
http://www.mjs.gov.ma


تواصل معنا تواصل معنا
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نبذة عن المؤسسة
هي حركة تضم 10 ماليين شخص تعمل على استنهاض مشاعر التعاطف اإلنساني 

لدى كل شخص، وتقوم بحمالت من اجل التغيير حتى نتمكن جميعا من التمتع 
بحقوقنا اإلنسانية. يهتم مركز المغرب بشكل خاص بفئة الشباب ويعمل على 

إدراجهم بكافة األنشطة. 

نبذة عن المؤسسة
هي منظمة مستقلة وغير حكومية تأسست في المغرب للدفاع عن حقوق اإلنسان 

ولحريات الفردية. ومن أهدافها العمل على صيانة كرامة اإلنسان واحترام كافة حقوقه 
بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والنهوض بها. يلعب الشباب دورا هاما في 

كافة أنشطة المنظمة.

اسم المركز/ المؤسسة
منظمة العفو الدولية-فرع المغرب

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

النوع )حكومي أو خاص(
خاص

- المؤسسات والمراكز الشبابية:
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https://www.youtube.com/user/AmnestyInternational
https://twitter.com/amnesty
mailto:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%0Dhello%40riseup.co%0D%0D?subject=
https://www.facebook.com/AMDHMAROC/
https://twitter.com/AMDHMAROC
mailto:%20amdh1%40mtds.com?subject=
http://www.amnesty.ma/
http://amdh.org.ma


تواصل معنا تواصل معنا
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نبذة عن المؤسسة
المركز المغربي للدراسات واألبحاث مؤسسة بحثية تسعى إلى المساهمة في تطوير 

المعرفة بقضايا المغرب ومحيطه، وتحليل تحدياته واستشراف آفاق تطوره، كما 
تتطلع إلى االستيعاب المنهجي والمقارن للتحوالت الراهنة في المجتمع والدولة في 

المغرب وذلك وفق القواعد المنهجية الحديثة للبحث والدراسة، ويطمح المركز 
المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة إلى المساهمة في تأهيل الشباب لكي يكون 

نواة صلبة للبحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية بالمغرب، وتوفير أساس علمي 
لدعم صناعة القرار الوطني، وتقديم الخبرات الضرورية لذلك.

نبذة عن المؤسسة
يهدف المركز إلى القيام بالدراسات واألبحاث في العلوم اإلسالمية واألدبية والقانونية، 

واإلسهام في التنمية الثقافية واإلعالمية من أجل بلورة التفكير حول دور العمل 
اإلعالمي وأهميته وتعميق وإضافة المعرفة للشباب المغربي. 

اسم المركز/ المؤسسة
المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الصدى للدراسات واإلعالم

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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https://www.facebook.com/markazmaghribi
https://twitter.com/CmercMaroc
mailto:cemerc.maroc%40gmail.com%20%20?subject=
https://www.facebook.com/centreassada/
https://www.instagram.com/centreassada/
https://www.instagram.com/centreassada/
mailto:info%40centerassada.com?subject=
http://www.cmerc.ma
http://www.centreassada.com
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نبذة عن الوزارة
تعتبر وزارة الشباب والرياضة هي الهيئة العليا التي تشرف على كل الكيانات 

والنشاطات الشبابية والرياضية، وقد أنشئت عام 1990م على أنقاض مجلسي الشباب 
والرياضة في صنعاء وعدن سابقًا لتضطلع بجملة من المهام واالختصاصات.

اسم الجهة 
وزارة الشباب والرياضة

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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https://www.youtube.com/channel/UCatTfMpyBSHPl2eveCyxgvg
https://www.instagram.com/youthsportyemen/
mailto:info%40mys-ye.com?subject=
https://mys-ye.com


تواصل معنا تواصل معنا

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة تمدين شباب، مؤسسة مجتمع مدني غير حكومية وغير ربحية. تسعى 

مؤسسة تمدين شباب إلى دعم التدخالت االجتماعية واالقتصادية، لخلق وتأمين فرص 
عيش مناسبة ألفراد المجتمع وتمكينهم من االزدهار والنمو والمشاركة في إحداث 
التغيير الفوري وطويل األمد في حياتهم، مع التركيز على دور الشباب في المشاركة 
المجتمعية والتنموية وبناء السالم، بما يسمح للجميع العيش في سالم واقتدار.

اسم المركز/ المؤسسة
\مؤسسة تمدين 

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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نبذة عن المؤسسة
تعمل المؤسسة في المجال التنموي والمجتمعي برؤية وطنية للعمل على إشراك 

المجتمع المحلي بفاعلية وأصحاب العالقة في تحديد حاجاتهم، واختيار الخطوات 
المناسبة من أجل توفير حلول لهم، كما تعمل المؤسسة على تطوير المهارات 

القيادية لدى الشباب للقيام بدوره الريادي والمبادر في تنمية المجتمع من خالل برامج 
تدريبية ولقاءات تبادل المعرفة والخبرة بين الشباب.

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة ألجل الجميع     

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

المؤسسات والمراكز الشبابية:
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mailto:aden%40tamdeen-ye.org%0D%0D?subject=
https://twitter.com/TamdeenYouth
https://www.instagram.com/tamdeenyouth
https://www.facebook.com/TamdeenYouth/
https://www.facebook.com/For-All-Foundation-Aden-103079254987150/
https://twitter.com/Forall_Ye
mailto:forall.yemen%40gmail.com?subject=
https://www.forall-yemen.org/ar
https://tamdeen-ye.org
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نبذة عن المؤسسة
مؤسسة األمل للتدريب وريادة األعمال )ريادة( هي مؤسسة تنموية غير ربحية، 

مرخصة من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية في اليمن تحت رقم )14/13/م( 
بتاريخ 04/05/2013. تأسست نتيجة لثمرة جهود بنك األمل للتمويل اأًلصغر وبرنامج 

الخليج العربي للتنمية ومجموعة بقشان العربية.

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة األمل للتدريب وريادة االعمال )ريادة(

النوع )حكومي أو خاص(
خاص

ية
من

لي
ة ا

ري
هو

م
ج

ال

نبذة عن المؤسسة
منصتي 30 هي المظلة اإللكترونية لمؤسسة المنصة الشبابية وتوفر مساحة حرة 

للشباب اليمني بين سن 15 إلى 30 عامًا، للتحاور وتبادل اآلراء بغض النظر عن 
خلفياتهم الثقافية، االجتماعية والمناطقية، وإسماع صوتهم من خالل المشاركة في 

استبيان شهري حول أهم القضايا التي تشغل الشباب والمجتمع اليمني.

اسم المركز/ المؤسسة
منصتي 30 

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص
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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.


