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يمكنكم ترشيح المبادرات الشبابية في 
بلدانكم أو في الوطن العربي من هنا

الثانيه  النسخة   - الدليل  هـذا  إعـداد  تـم  مالحظة: 
الشـباب  ز  مركـ لصالـح   IDEAL شركة  قبـل  مـن   -
العربـي  االجتمـاع  فـي  الدليل  إطالق  وتـم  العربـي، 
على   2023 فبراير  في  ابة  الشـ العربيـة  للقيـادات 

هامش القمة العالمية للحكومات 2023.
نتيجـة  هي  الدليـل  هـذا   فـي  الـواردة  البيانات 
اء  الشركـ تعـاون  إلى  باإلضافـة  مكتـبي  بحث 
راتيجييـن العامليـن في قـطاع الشبـاب من  االستـ

مختلـف الدول العربيـة.
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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  

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(
مستقل
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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 العربي

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 الرسمية 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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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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ية
م

ش
ها

 ال
ية

دن
ألر

ة ا
لك

م
م

ال

نبذة عن المؤسسة
LOYAC هي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحسين فرص العمل وزيادة مهارات 

الشباب في األردن ، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاًما ، حتى يتمكنوا من عيش 
حياة مهنية وشخصية مستقلة ومنتجة ومرضية.

نبذة عن المؤسسة
Questscope هي منظمة دولية غير حكومية وغير هادفة للربح تأسست في عام 1988 

بهدف تسليط الضوء على الشباب األقل حظا. تنفذ المنظمة العديد من البرامج 
الشبابية التوعوية والتدريبية.

اسم المركز/ المؤسسة
لوياك

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

اسم المركز/ المؤسسة
كويست سكوب

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

21 20

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب



ية
م

ش
ها

 ال
ية

دن
ألر

ة ا
لك

م
م

ال

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب العاصمة
مركز شابات العاصمة

مركز شباب ماركا
مركز شابات ماركا

مركز شباب القوبسمة
مركز شابات القويسمة

مركز شباب خريبة السوق وجاوا
مركز شباب سحاب

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب السلط
مركز شابات السلط

مركز شباب البلقاء
مركز شابات البلقاء

مركز شابات الصوانية
مركز شباب وادي الحور

مركز شباب يرقا
مركز شباب عيرا

مركز شباب و شابات عالن

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة العاصمة

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة البلقاء 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

مركز شابات سحاب
مركز شباب الجيزة

مركز شابات الجيزة
مركز شباب ام الرصاص

مركز شباب الفيصلية
مركز شباب ناعور

مركز شابات ناعور

مركز شباب ام العمد
مركز شابات العارضة
مركز شباب العارضة

مركز شابات عين الباشا
مركز شابات الفحيص

مركز شباب ماحص
مركز شباب ديرعال

مركز شابات ديرعال
 مركز شباب الطوال الجنوبي
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ية
م

ش
ها

 ال
ية

دن
ألر

ة ا
لك

م
م

ال

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب وشابات الزرقاء 
مركز شباب و شابات حي األمير محمد

مركز شباب وشابات  الضليل
مركز شباب وشابات الرصيفة

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة الزرقاء 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب مادبا
مركز شابات مادبا
مركز شابات حنينا
مركز شباب جرينة
مركز شباب ذيبان

مركز شابات ذيبان

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة مادبا 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

مركز شباب مليح
مركز شابات مليح

مركز شباب لب
مركز شابات لب

مركز شباب العريض
مركز شابات العريض
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ية
م

ش
ها

 ال
ية

دن
ألر

ة ا
لك

م
م

ال

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب اربد
مركز شابات اربد

مركز شباب بيت راس
مركز شباب وشابات غرب اربد

مركز شباب الرمثا
مركز شابات الرمثا

مركز شباب البويضة
مركز شباب الطرة

مركز شابات سهل حوران
مركز شباب دير ابي سعيد

مركز شابات دير ابي سعيد
مركز شابات جديتا

مركز شباب وشابات كفر الماء

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة اربد 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

مركز شباب الشونة الشمالية
مركز شابات الشونة الشمالية

مركز شباب المنشية
مركز شباب الشيخ حسين

مركز شباب الصريح
مركز شابات كفرسوم

مركز شباب حرثا
مركز شباب المزار الشمالي

مركز شابات المزار الشمالي
مركز شابات الطيبة

مركز شباب الوسطية
مركز شابات الوسطية

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب جرش
مركز شابات جرش
مركز شباب سوف

مركز شابات سوف
مركز شباب ساكب

مركز شابات ساكب
مركز شباب كفرخل

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة جرش 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

مركز شباب قفقفا
مركز شباب جبة
مركز شباب برما

مركز شباب وشابات الجزازةو شابات 
الجزازة

شباب مرصع
شابات بليال

27 26

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب



ية
م

ش
ها

 ال
ية

دن
ألر

ة ا
لك

م
م

ال

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة عجلون 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب الكرك
مركز شابات الكرك

مركز شابات العدنانية
مركز شابات الغوير
مركز شابات راكين

مركز شباب ادر
مركز شابات ادر

مركز شباب وشابات وادي الكرك
مركز شابات المزار

مركز شابات الطيبة
مركز شباب موآب

مركز شابات موآب

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة الكرك 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

مركز شابات ذات راس
مركز شابات القصر
مركز شباب شيحان

مركز شابات السماكية
مركز شباب العمر

مركز شابات العمر
مركز شابات الجدعة

مركز شباب غور الصافي
مركز شابات غور الصافي
مركز شباب غور المزرعة

مركز شابات غور المزرعة
مركز شباب عي

مركز شابات عي

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب عجلون
مركز شابات عجلون

مركز شباب عنجرة
مركز شباب وشابات العيون

مركز شابات الهاشمية
مركز شباب عبين عبلين

مركز شابات عبين عبلين
مركز شباب صخرة

مركز شابات صخرة
مركز شباب كفرنجة

مركز شابات كفرنجة
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دن
ألر

ة ا
لك

م
م

ال

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة الطفيلة 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب معان
مركز شابات معان

مركز شباب بسطة
مركز شباب الشراه

مركز شباب اذرح
مركز شباب الجفر

مركز شابات الجفر
مركز شابات اذرح

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة معان 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

مركز شباب الشوبك
مركز شابات الشوبك

مركز شباب الهاشمية
مركز شباب الحسينية

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب الطفيلة
مركز شابات الطفيلة

مركز شباب العين البيضاء
مركز شابات العين البيضاء

مركز شابات عيمة
مركز شابات العيص

مركز شباب عيمة
مركز شابات بصيرا
مركز شابات غرندل

مركز شباب بصيرا
مركز شابات القادسية
مركز شباب القادسية

مركز شباب الحسا
مركز شابات الحسا
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ها
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دن
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ة ا
لك

م
م

ال

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب إقليم البتراء  

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب العقبة
مركز شابات العقبة
مركز شباب القويرة

مركز شابات القويرة
مركز شباب قريقرة
مركز شباب الريشة

مركز شباب رحمة
مركز شباب الديسه

اسم المركز/ المؤسسة
مديرية شباب محافظة العقبة 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

نبذة عن المؤسسة
تضم عدة مراكز شبابية منها: 

مركز شباب البتراء
مركز شباب الطيبة

مركز شابات الطيبة
مركز شابات البتراء 
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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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المؤسسات والمراكز الشبابية:

37 36
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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
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ن

ري
ح

لب
ة ا

لك
م

م

نبذة عن المؤسسة
يسعى صندوق األمل الى تعزيز التطلعات والروح الريادية على الصعيد الوطني في 

مملكة البحرين عن طريق تمهيد الطريق للمشاريع الريادية البحرينية لالنطالق والنمو 
والتوسع.

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة غير ربحية تهدف الى إحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجال التعليم، وتمكين 
الشباب البحريني للوصول بقدراتهم إلى أفضل المستويات. وذلك من خالل تقديم 

المعارف والمهارات والخبرات، مما سيعود على الشباب وعلى وطنهم بأفضل النتائج.

اسم المركز/ المؤسسة
صندوق األمل

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة المبرة الخليفية

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص
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نبذة عن المؤسسة
 Junior Achievement إنجاز البحرين هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2005 كجزء من
Worldwide بهدف تمكين الشباب من تحقيق النجاح االقتصادي واالستعداد لمواجهة 

تحديات األعمال الحالية. بمساعدة شركائها والمتطوعين، تعمل إنجاز البحرين مع 
آالف الطالب كل عام .

اسم المركز/ المؤسسة
إنجاز البحرين

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب البسيتين 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي
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نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الشاخورة

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب القرية 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي
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نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب دمستان 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب سلماباد  

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي
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نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب صدد  

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب السهلة الجنوبية   

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



49 48

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الهملة   

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب كرانة    

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



51 50

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب كرزكان    

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب ابوصيبع    

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



53 52

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب مدينة حمد النموذجي    

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب جبلة حبشي     

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



55 54

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب البحير     

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الجنوب      

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



57 56

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الرفاع الشرقي     

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب مدينة عيسى      

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



59 58

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الزالق      

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب سافرة       

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



61 60

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين مدينة زايد       

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب حالتي النعيم والسلطة        

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



63 62

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين عراد        

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
يضم حزمة نوعية مميزة من البرامج الرياضية والثقافية، ويعتبر هذا المركز معلمًا 

حضاريًا ورياضيًا وثقافيًا في منطقة المحرق ليحتضن أبناءها.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز المحرق الشبابي النموذجي         

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



65 64

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب المحرق         

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الوسطى          

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



67 66

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الحورة والقضيبية         

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الديه           

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



69 68

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب السنابس          

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب القادسية            

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



71 70

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب النعيم           

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب جدحفص             

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



73 72

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب رٔاس رمان            

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
هو عبارة عن مركز علمي تابع لوزارة التنمية االجتماعية، يقوم على فكرة نشر الثقافة 

العلمية لدى األطفال والشباب من خالل تقديم مجموعة متنوعة من األنشطة 
العلمية.

اسم المركز/ المؤسسة
المركز العملي البحريني ألهداف التنمية المستدامة              

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي
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نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب جرداب             

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب كرباباد             

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



77 76

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الحجر              

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب ٔابو قوة              

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي
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نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب الجسرة               

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م

نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز تمكين شباب السهلة الشمالية               

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



ن
ري

ح
لب

ة ا
لك

م
م
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نبذة عن المؤسسة
بهدف تمكين شباب البحرين، أنشأت وزارة شؤون الشباب والرياضة العديد من مراكز 

الشباب للتركيز على تعزيز وتمكين سماتهم في تنمية المهارات، والتكتيكات 
االجتماعية، والمعرفة الثقافية واإللمام، والوعي الصحي، والرياضة، مما سيسهم في 

اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم المنشودة في مختلف المجاالت.

اسم المركز/ المؤسسة
مجمع عسكر الرياضي                

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



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

 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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ية
س

ون
لت

ة ا
ري

هو
م

ج
ال

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



ية
س

ون
لت

ة ا
ري

هو
م

ج
ال
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نبذة عن المؤسسة
تم تشييده سنة ١٩٩٠ في إطار الشراكة بين تونس والصين، حيث يوفر هذا المركز 

أنشطة متنوعة ومتعددة في مجالي الثقافة والرياضة لمختلف الشرائح العمرية.  

نبذة عن المؤسسة
يعتبر المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس من اهم الهياكل الشبابية في 
تونس فهو يقدم خدمات ثقافية ورياضية يومية لكل شرائح المجتمع من اطفال 

وشباب وكهول من مختلف مناطق الجمهورية.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الشباب الثقافي والرياضي - المنزه السادس

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الشباب الثقافي والرياضي ببن عروس 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



تواصل معنا

ية
س

ون
لت

ة ا
ري

هو
م

ج
ال
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نبذة عن المؤسسة
تم احداث مركز المسيرين الشبان التونسي سنة 1998 بالتعاون مع مركز المسيرين 

الشبان الفرنسي وذلك بهدف اعداد المؤسسة التونسية الشابة لرفع تحديات 
العولمة.  

اسم المركز/ المؤسسة
مركز شباب مسيرين المؤسسات

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



الجمهورية الجزائرية 
الديموقراطية الشعبية

ة 
طي

را
وق

م
دي

 ال
ية

ئر
زا

ج
 ال

ية
ور

ه
م

ج
ال

ية
عب

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:
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ة 
طي

را
وق

م
دي

 ال
ية

ئر
زا

ج
 ال

ية
ور

ه
م

ج
ال

ية
عب

ش
ال
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نبذة عن المؤسسة
مؤسسة قادة الشباب الجزائري تأسست بموجب عقد رقم : 08/2022 بتاريخ 

17/01/2022، وتعمل جاهدة على إعطاء فرصة لألعضاء للظهور على الساحة الوطنية 
واإلقليمية من خالل المشاركة في مختلف األنشطة المحلية والعربية وكذلك الدولية 
بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات واالحتفال باأليام الوطنية والدولية، كما أن 

احتفاليه األمم المتحدة لليوم العالمي للشباب تعطي المؤسسة أهمية كبيرة لهم في 
تنظيم مؤتمرات عالية المستوى.

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة تكوينية تسعى إلى تكوين الشباب في مختلف التخصصات وبحيث يضمن 

لهم دروس نظرية حول مختلف التخصصات كل حسب اختياره، والتكوين المهني 
يخضع لنفس المقاييس البيداغوجية التي تخضع لها مختلف المعاهد والمؤسسات 

كمدة التربص، وشروط االلتحاق بالمركز: السن، المستوى الدراسي، والشهادة. هو 
تابع لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

اسم المركز/ المؤسسة
مؤسسة قادة الشباب الجزائري

  

اسم المركز/ المؤسسة
مركز التكوين المهني والتمهين 

  



جمهورية جيبوتي

ي
وت

يب
 ج

ية
ور

ه
م

ج

الجهات الرسمية التي تعنى في العمل الشبابي

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
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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(

  

المملكة العربية 
السعودية

ية
ود

ع
س

 ال
ية

رب
ع

 ال
كة

مل
م

ال
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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

ية
ود

ع
س

 ال
ية

رب
ع

 ال
كة

مل
م

ال
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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

نبذة عن المؤسسة
معسكر تدريب كشفي دائم في حائل، يضم: 

عدد 6 فلل لسكن الشباب بسعة 180 سريرًا.   -
عدد 3 فلل لإلداريين.  -

مبنى اإلدارة.   -
مطعم يتسع لعدد 180 شخصًا.   -

صالة العاب مغلقة.   -
ملعب كرة قدم.   -

مالعب خارجية لأللعاب المختلفة.   -
مسرح روماني مكشوف.   -

مسجد.   -

اسم المركز/ المؤسسة
المعسكر الدائم للشباب بحائل

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ية
ود

ع
س

 ال
ية

رب
ع

 ال
كة

مل
م

ال
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نبذة عن المؤسسة
بدأت الجمعية في عام 2008م كمنتدى للشباب السعودي وفي عام 2009م كان 

انطالق أول منتدى للشباب في المملكة العربية السعودية وفي عام 2012م تم تدشين 
قافلة شباب الغد كأول قافلة شباب وفي عام 2014م تم اعتمادها كجمعية رسمية 

مسجلة في وزارة الشؤون االجتماعية كأول جمعية ُتعنى بالشباب في المملكة العربية 
السعودية، انطالقًا من أهمية تعزيز دور الشباب السعودي كشريك في الــرؤى 
والمســؤوليات والطــموحات ولتطــــوير إمكـاناتهم وبناء قدراتهم وتنمية ثقافة 

المبادرة، للمساهمة بدور فُعال لتحقيق أهداف رؤية الوطن والغد 2030 

نبذة عن المؤسسة
معسكر تدريب كشفي دائم في الطائف، يضم: 

عدد 6 فلل لسكن الشباب بسعة 180 سريرًا.
عدد 3 فلل لإلداريين. 

مبنى اإلدارة.
مطعم يتسع لعدد 180 شخصًا.

صالة العاب مغلقة.
ملعب كرة قدم .

مالعب خارجية لأللعاب المختلفة.
مسرح روماني مكشوف.

مسجد.

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية الغد للشباب

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
المعسكر الدائم للشباب بالطائف

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ية
ود

ع
س
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ع

 ال
كة

مل
م

ال
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المؤسسات والمراكز الشبابية:
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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- 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
دا

سو
 ال

ية
ور

ه
م

ج
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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

نبذة عن المؤسسة
مركز كارتر هو منظمة غير حكومية غير ربحية، مستقلة عن الحكومة. كما يقوم مركز 

كارتر حاليا بعقد اجتماعات تشاورية في الواليات المختلفة مع المجموعات الشبابية، 
سواء من لجان المقاومة أو المنظمات، حول مبادرة إنشاء „شبكة الشباب للمراقبة 
المدنية“، وهي مبادرة تهدف إلى إنشاء شبكة من المجموعات الشبابية في السودان 

بهدف مراقبة وتقييم القضايا واالهتمامات الرئيسية في مجتمعاتهم، بما في ذلك 
قضايا االنتقال الديمقراطي والعمليات الدستورية االنتخابية، وتدريب الشباب على 

موضوعات يتم اختيارها من الشباب أنفسهم.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز كارتر 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

ن
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سو
 ال
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ج
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نبذة عن الجهة
يهدف إلى تمكين المبادرات والمنظمات الشبابية  التي تدار من قبل شباب تحت السن 

الخامسة والثالثين أو تلك التي تعمل على قضايا الشباب ضمن برامجها الرئيسية 
ودعمهم من خالل مركز المصادر في مختلف واليات السودان.  

اسم الجهة 
مصادر الشباب

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص

ن
دا

سو
 ال

ية
ور

ه
م

ج
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 الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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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المؤسسات والمراكز الشبابية

ية
ور

س
 ال

ية
رب

ع
 ال

ية
ور

ه
م

ج
ال
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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



ية
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س
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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



ية
ور

س
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رب
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ية
ور
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م
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نبذة عن المؤسسة
منظمة مجتمع مدني ال ربحية تعنى بشؤون الشعب السوري وتركز على جيل الشباب 

بشكل خاص، تسعى المنظمة لتطوير المركز ليعتني بدراسة وتقييم كافة أوضاع 
المجتمع السوري ومشكالته، ومن خالل تقييم حالة الرأي العام والوقائع والمعلومات 

عن المجتمع السوري، يسعى المركز إلى إيجاد نشاطات وفعاليات تعالج مشاكل 
المجتمع، وتعمل على التأثير فيه من خالل مالمسة احتياجاته وتطلعاته ورفع مستوى 

األهداف السامية فيها.

نبذة عن المؤسسة
مشروع يهدف الى زيادة فرص توظيف الشباب، وتحسين وصولهم إلى الفرص من 

خالل مراكز تمكين الشباب لتسهيل وصولهم الى أنواع مختلفة من خدمات التوظيف 
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ اإلرشاد المهني، المساعدة في البحث عن 
الوظائف، مهارات قابلية التوظيف، المهارات الحياتية، التدريب المهني و المهاري، 

خدمات التعليم المستمر، ريادة األعمال. 

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الشباب السوري 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

منظمة غير ربحية

اسم المركز/ المؤسسة
مشروع تمكين الشباب

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي



 المؤسسات والمراكز الشبابية:
جمهورية الصومال 

الفيدرالية

ية
رال

يد
ف

 ال
ل

ما
صو

 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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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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رال

يد
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ل

ما
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ج

نبذة عن المؤسسة
وزارة الشباب والرياضة مكرسة لتعبئة وتمكين الشباب في أرض الصومال. وهي 

تتألف من الشباب والمنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات والمنظمات 
المجتمعية ولجان الطالب في الجامعات والمعاهد التعليمية والكليات والمدارس 

الثانوية.

اسم المركز/ المؤسسة
وزارة الشباب والرياضة
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نبذة عن الجهة
منتدى القيادة الشبابية الصومالية هو منظمة شبابية صومالية غير حكومية غير ربحية 

تأسست عام 2003 ومقرها مقديشو. الهدف العام لمنتدى القيادة الشبابية 
الصومالية هو تمكين الشباب من خالل تعزيز السالم والمساواة والتعليم والحرية 

وحقوق اإلنسان.

اسم المركز/ المؤسسة
منتدى القيادة الشبابية الصومالية

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص
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رال
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نبذة عن المؤسسة
منظمة Shaqodoon هي منظمة غير حكومية وطنية تأسست في عام 2011 لتقديم 

حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات توظيف الشباب في الصومال. تهدف المنظمة إلى 
تحسين الوصول إلى العمل والتدريب وفرص العمل الحر للشباب في الصومال.

اسم المركز/ المؤسسة
Shaqodoon منظمة

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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نبذة عن الجهة
جمعية حقوق اإلنسان الصومالية هي منظمة غير ربحية وغير حكومية وكذلك منظمة 

مستقلة لحقوق اإلنسان واإلنسانية تعمل من أجل حقوق المجتمع المحلي 
وخدماتهم دون تمييز من أي نوع بين الشعوب، مثل العرق، الجنس، اللغة، الدين، الرأي 

السياسي أو غيره، واألصل القومي أو االجتماعي، تدعو جمعية حقوق اإلنسان 
الصومالية إلى مناهج ونماذج االبتكار لتعزيز وحدة ومشاركة منظمات المجتمع المدني 

على طول أطر العدالة االجتماعية الشاملة والحوكمة المستدامة والبرامج السياسية 
والبيئية واإلنمائية واإلنسانية، وحماية وتعزيز المجتمع الشعبي.

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية حقوق اإلنسان الصومالية

  
النوع )حكومي أو خاص(
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نبذة عن المؤسسة
تمكين الشباب بالمهارات العملية والمطلوبة في سوق العمل والتدريب المهني، كما 

يقدم المركز االستشارات الصحية  كذلك. 

اسم المركز/ المؤسسة
  Abdiaziz youth center

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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نبذة عن الجهة
مركز تابع للقطاع الحكومي يعمل على دعم قضايا الشباب في المجتمع. 

اسم المركز/ المؤسسة
Mogadishu One Stop Youth Center

  
النوع )حكومي أو خاص(

حكومي
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نبذة عن المؤسسة
هي أول مساحة عمل مشتركة في مقديشو. تم تأسيسها من قبل فريق من األفراد.  

يقع المقر الرئيسي لشركة iRise في مقديشو، وهي مساحة للصوماليين من المبتكرين 
والتقنيين ورجال األعمال الطموحين.

اسم المركز/ المؤسسة
iRise Innovation Hub

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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نبذة عن الجهة
وهو مركز مختص في تمكين وتأهيل وتعزيز قدرات الشباب  في منطقة جابيلي. 

اسم المركز/ المؤسسة
Gabiley Youth Center

  
النوع )حكومي أو خاص(
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نبذة عن المؤسسة
هو مركز ُيعنى باالبتكار والتكنولوجيا في الصومال ويساعد الشباب على االبتكار 

والمبادرة من خالل التغيير نحو األفضل. 

اسم المركز/ المؤسسة
Hanaqaad Hub

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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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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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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ق
را

ع
 ال

ية
ور

ه
م

ج

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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نبذة عن المؤسسة
منظمة مهنية شبابية ديمقراطية اجتماعية طوعية تتبنى وتدافع عن حقوق وأهداف 
شباب العراق بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والفكرية والسياسية وانتماءاتهم 
القومية، تؤمن بقيم الدولة المدنية، ذات توجه تقدمي يساري مهمتها تفعيل الشباب 

وتعزيز طاقاتهم وإمكانياتهم ورفع مستوى الوعي لديهم.

اسم المركز/ المؤسسة
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي 

  
النوع )حكومي أو خاص( 

خاص
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ج
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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



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:



ن
ما

 ع
نة

ط
سل

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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نبذة عن المؤسسة
يسعى مركز الشباب إلى بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفاعلية وكفاءة 

لتحقيق أهداف رؤية ُعمان٢٠٤٠

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الشباب   

  
النوع )حكومي أو خاص( 

حكومي

ن
ما

 ع
نة

ط
سل
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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:



نبذة عن الجهةتطوير كفاءات الشباب في محال التكنولوجيا والعمل عبر االنترنت 
وتأهيلهم للحصول على وظائف في هذا المجال والمنافسة فيها. 

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:



نبذة عن الجهة
تطوير كفاءات الشباب في محال التكنولوجيا والعمل عبر االنترنت وتأهيلهم للحصول 

على وظائف في هذا المجال والمنافسة فيها. 

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

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

نبذة عن المؤسسة
نادي يمثل جميع األنشطة الرياضية واالجتماعية في قرية شبتين ويسعى لرفع 

اسمها

اسم المركز/ المؤسسة
شباب شبتين 

النوع )حكومي أو خاص(
نحكومي

طي
س

فل
ة 

ول
د
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نبذة عن الجهة
جمعية الكشافة الفلسطينية يخدم الشباب في كافة أنحاء دولة فلسطين. ويوجد 

المقر الرئيسي في مدينة رام هللا في الضفة الغربية، والمفوض الدولي هو الدكتور فايق 
طهبوب.

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية الكشافة والمرشدات

  
النوع )حكومي أو خاص(

حكومي

نبذة عن المؤسسة
مؤسسة ملتقى ُبناة المستقبل مؤسسة فلسطينية المنشأ والهوية، مقدسية 

الطابع والمكانة، شبابية الميول، مستقلة غير ربحية وغير حكومية. تأسست سنة 
 ،)QR-203-C( 2003، وهي مسجلة رسميًا لدى وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم
ومرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم تحت الرقم الوطني 

)19332770(. تختص في قضايا التنمية المجتمعية.

اسم المركز/ المؤسسة
ملتقى بناة المستقبل  

النوع )حكومي أو خاص(
نمؤسسة مستقلة غير ربحية

طي
س

فل
ة 

ول
د
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نبذة عن الجهة
جمعية تنمية الشباب هي مؤسسة فلسطينية غير حكومية متخصصة في العمل 

الشبابي في 2003 تأسست من قبل مجموعة فلسطينية شابة وتركز على برامج 
تدريب القيادات الشابة وتشجيع العمل التطوعي وتمكين الشباب من أجل تعزيز 

دورهم في بناء المجتمع المدني الفلسطيني.

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية تنمية الشباب 

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص

نبذة عن المؤسسة
تأسس اتحاد الشباب الفلسطيني في العام 1992 كمؤسسة شبابية اهلية غير 

 RA-2229-CU حكومية وغير ربحية. وتم تسجيله في وزارة الداخلية عام 2002, تحت رقم
يعمل االتحاد في إطار التركيز على تطوير وتعزيز ودعم دور الشباب/ات الفلسطيني 

بالمشاركة في صناعة القرار وقيادة التغيير وتعزيز صمود الشباب والشابات واسرهم، 
وبدعم كافة المبادرات الفردية والجماعية والمؤسسات والتعاونيات الشبابية المحلية 
عبر العديد من البرامج واألنشطة الهادفة إلى تعزيز دور الشباب/ات وتحسين ظروف 

حياتهم.

اسم المركز/ المؤسسة
اتحاد الشباب الفلسطيني  

النوع )حكومي أو خاص(
نغير حكومي غير ربحي

طي
س

فل
ة 

ول
د
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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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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:



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

نبذة عن المؤسسة
هيئة شبابية منشأة بقرار وزير الرياضة والشباب رقم )39( وتاريخ القرار )2022(. 

األهداف: -1 ترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة لدى الشباب. -2 تعزيز ثقافة الحوار 
والتواصل بين الشباب. -3 إيجاد قنوات لالستماع لوجهات نظر الشباب وأفكارهم 

بشكل مباشر ومنظم. -4 تطوير وتنمية الوعي بين الشباب بقضايا المجتمع والدولة. 
-5 تقوية وتعزيز الجوانب القيادية واالنسانية وبناء الشخصية لدى الشباب. -6 

المساهمة في تقييم وتطوير االستراتيجيات وخطط الدولة للتنمية الشبابية. -7 
التعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات 

والتجارب. -8 التعرف على توجهات وأفكار وآراء الشباب ومقترحاتهم حيال القضايا التي 
تهمهم، والخروج برؤى ومقترحات لمعالجتها.

اسم المركز/ المؤسسة
مجلس الشباب القطري 

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

 
ر 

ط
 ق

لة
دو
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نبذة عن المؤسسة
تم إنشاء المركز بموجب  قرار وزير الشباب والرياضة رقم )146( لسنة 2015. يوفر 

المركز المناخ المناسب لتنشئة الشباب ثقافيًا واجتماعيًا وجسمانيًا وروحيًا، حيث ُيركز 
على ألوان األنشطة التي تتعلق بالدين والثقافة والتراث القومي. 

اسم المركز/ المؤسسة
مركز شباب الدوحة  

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

نبذة عن المؤسسة
تّم إنشاء مركز شباب برزان بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 

)3( لسنة 1994 الصادر في 12/12/1994، ويقوم على إعداد الشباب إعدادًا سليمًا من 
النواحي الخلقية والرياضية واالجتماعية والروحية وتدريبهم على تحّمل المسؤولية.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز شباب برزان 

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

 
ر 

ط
 ق

لة
دو

165 164

2023 ابية في الوطن العربي دليل المراكز والمؤسسات الشب



نبذة عن المؤسسة
تأسس مركز شباب الجميلية عام 1996م بمسمى مركز شباب النصر حتى عام 2003 ثم 

تحول إلى مركز شباب الجميلية. يهدف المركز الى ايجاد جيل من الشباب الواعي 
المثقف المهتم بقضايا وطنه وأمته وإكسابهم مهارات وقدرات بدنية وذهنية 

باإلضافة الى إشغال الشباب بكل ما هو مفيد وقيم.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز شباب الجميلية  

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي
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دولة الكويت

ت
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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: 



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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الجمهورية اللبنانية

ية
ان

بن
لل

ة ا
ري

هو
م
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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:



ية
ان

بن
لل

ة ا
ري

هو
م

ج
ال

نبذة عن الوزارة
مركز الجمعية في  بيروت- الطريق الجديدة- مفرق كلية الهندسة- الجامعة العربية- 

وتهدف الجمعية إلى عدة أمور تخص الشباب منها :  إنشاء معاهد وبرامج تدريب 
وتأهيل مهني مع كافة المستويات التعليمية للشباب وتوعية الشباب حول حقوقهم 

وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. 

اسم الجهة 
جمعية شباب من أجل التنمية

النوع )حكومي أو خاص(
حكومي
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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:



دولة ليبيا

يا
يب

ة ل
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د
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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:
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د
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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:
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نبذة عن الجهة
أسست وكالة الجهود التطوعية للشباب بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 

)134( لسنة 1993 ميالدية الى حين تم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي 
الشبابي بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم )191( لسنة 2022م، بحيث 
يصبح أسمها ) الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب( ليكون لها الشخصية 

االعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع إلشراف وزارة الشباب.

نبذة عن المؤسسة
تأسست في ليبيا بتاريخ 13/2/1973، كمؤسسة شبابية أهلية غير حكومية ذات نفع عام، 

وتتمتع بعضوية كل من االتحاد الدولي والمغربي والعربي.

اسم الجهة 
وكالة الجهود التطوعية للشباب  

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
جمعية بيوت الشباب الليبية

النوع )حكومي أو خاص( 
غير حكومي
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نبذة عن الجهة
إيمانًا من وزارة الشباب بأهمية انشاء جيل من الشباب المتمكن وذات شخصية 

قيادية  تم إنشاء هذا المركز. 

نبذة عن المؤسسة
إيمانًا من وزارة الشباب بأهمية انخراط الشباب بالمجالس المحلية للشباب وتمكينهم 

على المستوى المحلي والوطني تم إنشاء هذا المجلس. 

اسم الجهة 
المركز الوطني إلعداد القادة الشباب  

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
المجالس المحلية للشباب

النوع )حكومي أو خاص( 
حكومي
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نبذة عن الجهة
مؤسسة مستقلة غير حكومية ُتعنى بتنمية الشباب الليبي وتثقيفهم سياسيًا، 

واإللمام بجوانب الحياة البرلمانية وتدريبهم على الممارسة البرلمانية الصحيحة لخلق 
جيل من الشباب قادر على قيادة البرلمان في المستقبل.

اسم الجهة 
برلمان الشباب الليبي  

النوع )حكومي أو خاص( 
غير حكومي



جمهورية مصر العربية
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ع
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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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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
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صر
 م

ية
ور

ه
م

ج

-المراكز والمؤسسات الشبابية
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نبذة عن المؤسسة
وهي مجموعة مراكز حكومية موزعة في المنطقة الجنوبية وتعنى بأمور الشباب. 

نبذة عن المؤسسة
وهي مجموعة مراكز حكومية موزعة في المنطقة الشرقية وتعنى بأمور الشباب  من 

نواحي متعددة لتمكينهم وتدريبهم.

اسم المركز/ المؤسسة
مراكز شبابية بالمنطقة الجنوبية

  
النوع )حكومي أو خاص(

حكومي

اسم المركز/ المؤسسة
مراكز شبابية بالمنطقة الشرقية

النوع )حكومي أو خاص(
حكومي

ية
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ية
ور

ه
م

ج
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المملكة المغربية

ية
رب
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كة
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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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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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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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نبذة عن المؤسسة
هو مركز مغربي مستقل ُيعنى بأمور الشباب وتمكينه وتدريبهم. 

نبذة عن المؤسسة
مركز الشباب لألبحاث والتنمية  عبارة عن مؤسسة غير حكومية تأسست عام ٢٠١٥ مع 

العديد من األهداف والتطلعات التي تسعى لتحقيقها. 

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الشباب المغربي للدراسات االستراتيجية

”Moroccan Youth Center of Strategic Studies  ”MYC
  

النوع )حكومي أو خاص(
خاص

اسم المركز/ المؤسسة
مركز الشباب لألبحاث والتنمية 

النوع )حكومي أو خاص(
خاص
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الجمهورية اليمنية

ية
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لي
ة ا
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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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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

ية
من

لي
ة ا

ري
هو

م
ج

ال

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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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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نبذة عن المؤسسة
مجلس الشباب العالمي-اليمن )IYCY( منظمة غير حكومية ال تهدف الى الربح يقودها 
الشباب، وتستهدف الشباب والنساء والمجتمع بشكل عام، ويتمتع مجلس الشباب 
العالمي - اليمن بهوية قانونية مستقلة، تأسس مجلس الشباب العالمي – اليمن في 

1/ 2/ 2012م  بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم )1( لعام 
2001م بتصريح رقم ) 24-24 (، ويقع المقر الرئيسي للمجلس في العاصمة صنعاء 

ونطاق عمله محافظات الجمهورية اليمنية.

اسم المركز/ المؤسسة
مجلس الشباب العالمي – اليمن

النوع )حكومي أو خاص(
خاص

ية
من

لي
ة ا

ري
هو

م
ج

ال

نبذة عن المؤسسة
مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على 

اليمن واإلقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية 
واإلنجليزية، التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، بهدف التأثير على 

السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
تأسس مركز صنعاء في العام 2014، وهو من مراكز األبحاث المستقلة القليلة التي ما 

تزال تعمل في اليمن.

أطلق المركز مبادرة شبابية بعنوان منتدى سالم اليمن وهو منبر مسار ثان للمجتمع 
المدني والشباب.

اسم المركز/ المؤسسة
مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجية

  
النوع )حكومي أو خاص(

خاص
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الجمهورية االسالمية 
الموريتانية

ية
من

لي
ة ا

ري
هو

م
ج

ال

نبذة عن الوزارة
تعتبر التنمية الثقافية إحدى الورشات االستراتيجية الكبرى في رؤية فخامة رئيس 

الجمهورية االسالمية الموريتانية والذي يوليها اهتماما خاصا بهدف حماية التراث 
الثقافي والحفاظ عليه وتثمين مساهمته في التنمية االقتصادية المحلية سبيال إلى 

خلق تنمية ثقافية حقيقية. من هنا جاءت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعالقات 
مع البرلمان بنشاطاتها ومسؤوليتها تجاه األنشطة الشبابية. 

اسم الجهة 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع البرلمان

الجهات الحكومية التي تعنى في العمل الشبابي:
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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.


