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كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســعدني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي الخــاص بجمعيــة الريــادة الشــبابية مــن الفتــرة ســبتمبر 2021 إلــى 
أغســطس 2022.

منــذ نشــأتها، تســعى الجمعيــة إلــى تنفيــذ برامــج توعويــة وتثقيفيــة مكنــت الشــباب مــن ممارســة دورهــم 
الريــادي فــي المجتمــع فــي مختلــف المجــاالت، كمــا حققــت العديــد مــن اإلنجــازات علــى أرض الواقــع.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات المســتمرة والمختلفــة مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد19، تمكنــت جمعيــة الريــادة 
الشــبابية خــال هــذه الفتــرة مــن تنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج وتحقيــق شــراكات اســتراتيجية.

فعلــى صعيــد البرامــج، تمكنــت الجمعيــة مــن تنفيــذ النســخة الخامســة مــن برنامــج الشــاب البرلمانــي الــذي 
يعنــى بالثقافــة البرلمانيــة، والنســخة الثانيــة مــن برنامــج دينــاري المعنــي بالثقافــة الماليــة الشــخصية.

كمــا حافظــت الجمعيــة علــى اســتمرارية برنامــج أجيــال الموجــه ألعضــاء الجمعيــة عــن طريــق تنفيــذه هــذا 
العــام بعــدد مــن الــورش التخصصيــة. وتمكنــت الجمعيــة أيضــًا مــن تنظيــم وتنفيــذ العديــد مــن الفعاليــات 
التخصصيــة والتــي كان لهــا بالــغ األثــر فــي تحفيــز الطاقــات الشــبابية علــى اإلبــداع فــي مجــاالت مختلفــة.

وعلــى صعيــد الشــراكات، حققــت الجمعيــة شــراكات مميــزة مــع اإلتحــاد األوروبــي ومؤسســة كونــراد 
أدينــاور األلمانيــة ومعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة.

جمعيــة الريــادة الشــبابية ليســت مجــرد مؤسســة أهليــة تضــم مجموعــة مــن الشــباب الــذي يقــوده حماســه 
نحــو اإلنجــاز، إنمــا هــي منظومــة تجمــع نخبــة مــن الشــباب البحرينــي مــن كا الجنســين المميــز ذو الثقافــة 

والوعــي الفكــري، يؤمــن أعضاؤهــا بــأن االســتثمار فــي العنصــر البشــري هــو الطريــق لمجتمــع أفضــل.

وتخطــط الجمعيــة خــال العــام المقبــل لمواصلــة التركيــز علــى التنويــع فــي مجموعــة برامجهــا ورفــع 
أثــر  جديــدة إلحــراز  اســتراتيجية  وتحقيــق شــراكات  األعضــاء،  وتعزيــز مهــارات  كفــاءة عملهــا،  مســتوى 

البحرينــي. المجتمــع  فــي  ملمــوس ومســتدام 

وباألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة جمعيــة الريــادة الشــبابية، أتقــدم بخالــص الشــكر والتقدير 
ــاء قدراتهــم ليكــون الشــباب  ــة مشــاركة الشــباب فــي المجتمــع وبن ــادة الحكيمــة التــي آمنــت بأهمي للقي

البحرينــي ذا مهــارة وكفــاءة وثقافــة تنافســية عالميــة.

كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر اإلخــوة األعــزاء فــي مجلــس اإلدارة الذيــن منحونــي ثقتهــم باختيــاري رئيســة 
للمجلــس للــدورة 2021-2023، ســائلة المولــى العلــي القديــر أن أكــون عنــد حســن ظنهــم بــي، وأن يوفقنــا 

جميعــًا لخدمــة شــباب هــذا الوطــن الغالــي.
كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر لجميــع المتطوعيــن وشــركاء الجمعيــة الذيــن ســاهموا فــي أي عمــل أدى 

لتأســيس الجمعيــة، وبنــاء برامــج هادفــة وبنــاءة، وأدعوهــم لاســتمرار فــي تقديــم العطــاء.
م. أميرة محمود محمد
رئيسة مجلس اإلدارة
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عن الريادة الشبابية

الرؤية
شباب بحريني صاحب قرار وقدرة ومهارة وكفاءة وثقافة تنافسية عالمية.

الرسالة
نحــو حركــة تنمويــة تبــرز طاقــات وقــدرات الشــباب البحرينــي الكامنة، وترتقــي بمهاراته وثقافته 

بمــا يتناســب مــع متغيــرات العالــم المتســارعة مــن خال نشــر وتطبيــق المعرفة. 

القيم
المبادرة، من خال إنشاء فرص تؤدي إلى التغيير اإليجابي في المجتمع البحريني. . 1
المسئولية، من خال التأكيد على دور كل فرد تجاه المجتمع وتجاه الوطن.. 2
التعــاون، مــن خــال تشــجيع ودعــم التواصــل بيــن مختلــف مكونات المجتمع والمؤسســات . 3

الرســمية واألهلية والخاصة.
التميز، من خال التنوع في طرح البرامج التنموية والثقافية.. 	
االلتزام، من خال تحقيق األهداف المرجوة في إطار زمني محدد. . 	

األهداف
البحرينــي أصحــاب المواهــب والطاقــات اإلبداعيــة والعمــل علــى تنميــة . 1 إبــراز الشــباب 

الكفــاءات البحرينيــة الشــبابية ألصحــاب المواهــب ومســاعدتهم علــى تحقيــق طموحاتهــم 
ــة المختصــة. بالتنســيق مــع الجهــات الحكومي

ينمــي معلوماتهــم ومهاراتهــم وصقلهــا . 2 الشــباب فيمــا  لــدى  الفــراغ  أوقــات  اســتثمار 
للشــباب. الريــادي  الــدور  علــى ممارســة  لمســاعدتهم 

تنميــة روح التعــاون والمواطنــة والقيــم واألخــاق الســامية لــدى الشــباب فــي المجتمــع . 3
البحرينــي.

االهتمــام بفئــة الشــباب فيمــا يخــص بالجانــب االجتماعي بالتنســيق مع الجهــات الحكومية . 	
المختصة.

تمكيــن الشــباب البحرينــي مــن ممارســة دورهــم الريــادي بالمجتمــع فــي ســبيل تحقيــق . 	
العدالــة االجتماعيــة. 
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البرامج

النسخة الثانية من برنامج الوعي المالي )ديناري(

أهداف البرنامج

نظمــت جمعيــة الريــادة الشــبابية، النســخة الثانيــة مــن برنامــج الوعــي 
المالــي »دينــاري« والــذي أطلقتــه بشــراكة اســتراتيجية مــع معهــد 
الوعــي  لتعزيــز   ،»BIBF« والماليــة  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن 
المالــي لــدى الشــباب البحرينــي مــن الجنســين، ومســاعدة الشــباب 
البحرينــي علــى إدارة شــؤونهم الماليــة الشــخصية بشــكل فعــال، عبــر 

دورات قدمهــا  عــدد مــن المدربيــن المختصيــن فــي هــذا المجــال.

تشــجيع التفكيــر علــى المــدى الطويل وقرارات الشــراء واالســتثمار . 1
الذكية.

القضــاء علــى األميــة الماليــة بيــن الشــباب البحرينــي مــن خــال . 2
خبــراء. أيــدي  تحــت  واألدوات  بالمعرفــة  تزويدهــم 

ــم إدارة األمــوال األساســية للشــباب البحرينــي مــن . 3 ــر مفاهي توفي
خــال برنامــج منظــم.

الماليــة . 	 شــؤونهم  إدارة  علــى  البحرينــي  الشــباب  مســاعدة 
فعــال. بشــكل  الشــخصية 

محــو »األميــة الماليــة« مــن خــال مدربيــن معتمديــن مختصيــن . 	
فــي المجــال المالــي.

واالســتثمار . 	 الشــراء  وقــرارات  المــدى  طويــل  التفكيــر  تشــجيع 
البحريــن. فــي  االقتصــادي  الوضــع  تعــزز  التــي  الذكيــة 

26 فبراير 2022 وحتى 23 مارس 2022

الشريك
االستراتيجي
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البرامج

النسخة الخامسة من برنامج )الشاب البرلماني 2022(

ــح رئيــس مجلــس الشــورى،  ــح الصال ــة الســيد علــي بــن صال تحــت رعاي
وبشــراكة اســتراتيجية مــع األتحــاد األوروبــي، أطلقــت جمعيــة الريــادة 
الشــبابية النســخة الخامســة مــن برنامــج »الشــاب البرلمانــي 2022«.

الشــباب  وتمكيــن  القياديــة  القــدرات  لبنــاء  مبــادرة  البرنامــج  ويعــد 
البحرينــي، مــن خــال الكشــف عــن المواهــب المحليــة ورعايتهــا لخلــق 
قادة الغد. ويتيح البرنامج الفرصة للشــباب لتلقي تدريب في القيادة 
بشــأن قضايــا الســاعة، بمــا فــي ذلــك العاقات الدوليــة، والمفاوضات 
وحــل النزاعــات، وصنــع السياســات الفعالــة، والمفاوضــات، فضــا عــن 

مهــارات العــرض والتفكيــر النقــدي.

14 مايو 2022 وحتى اآلن

أهداف البرنامج
تمكيــن الشــباب مــن االنخــراط فــي حــوارات مفتوحــة فــي مختلــف . 1

المواضيع.
تشــكيل . 2 فــي  رأيهــم  وإبــداء  للتعبيــر  فرصــة  الشــباب  إعطــاء 

. مســتقبلهم
فتــح قنــاة اتصــال بيــن الشــباب والســادة النــواب لبحــث همــوم . 3

الشــباب. واحتياجــات 
تنميــة وتطويــر قــدرات الشــباب البحرينــي ومؤسســات المجتمــع . 	

المدنــي.

الشريك
االستراتيجي
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البرامج

برنامج أجيال

ــة، وذلــك  ــر قــدرات موجــه ألعضــاء الجمعي هــو برنامــج تنميــة وتطوي
ورش  مــن  مجموعــة  فــي  الجمعيــة  أعضــاء  إشــراك  خــال  مــن 
العمــل والــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالقيــادة واإلدارة والمهــارات 

الشــخصية.

مستمر طوال العام

أهداف البرنامج
إعداد صف ثاني مؤهل لقيادة الجمعية.. 1
إعطــاء األعضــاء المجــال لتقديــم ورش عمــل ألعضــاء الجمعيــة كًا . 2

حســب تخصصه.
خلــق مجــاالت للتعــاون مــع جمعيــات محليــة أو منظمــات دوليــة . 3

لتقديــم ورش عمــل / دورات ألعضــاء الجمعيــة.

تعاون

ورش العمل

أجيال

المحاضر ورشة العمل التاريخ

صفاء صفر  عرافة الحفل، أبجديات
وأسس 2 مارس 2022

مريم حسن  أهداف التنمية المستدامة
بين النظرية والتطبيق 15 مايو 2022

شهد الزاكي فن تنظيم الفعاليات 27 يوليو 2022
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الفعاليات

تحــت رعايــة ســعادة الســيد جميــل بــن محمــد علــي حميــدان وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، نظمــت 
جمعيــة الريــادة الشــبابية الملتقــى الشــبابي للعمــل التطوعــي الثانــي بعنــوان )االســتدامة فــي العمــل 

التطوعــي(، وذلــك يــوم الســبت الموافــق الرابــع مــن شــهر ديســمبر فــي فنــدق الدبلومــات.

ومــن خــال الملتقــى، ســلطت الجمعيــة الضــوء بصفتهــا منصــة شــبابية علــى مواضيــع  تطوعية مهمة، 
بهــدف إنتــاج مفاهيــم وأفــكار لمشــاريع يمكــن لهــا أن تســاهم فــي نمــو قطــاع التطــوع والتأثيــر عليــه 
بشــكل إيجابــي، وتعلــم المزيــد عــن عمليــة التفكيــر اإلبداعــي وكيفيــة توظيــف اإلبتــكار فــي قطــاع 
ــدة أن تدعــم العمــل التطوعــي  ــات الجدي العمــل التطوعــي، باإلضافــة إلــى فهــم كيــف يمكــن للتقني

وتحســنه. 

الحلقة النقاشية األولى: العمل التطوعي، أين؟ ولماذا؟ وكيف؟

أ. نجوى عبداللطيف جناحي
القائم بأعمال الوكيل 

المساعد للرعاية والتأهيل 
بوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية

مديرة الحلقة:
 سمر األبيوكي

 أكاديمية وإعالمية

د . ضياء عبدالعزيز توفيقي
خبير في العمل التطوعي 
ومؤلف كتاب أساسيات 
ومهارات العمل التطوعي

د. هاشم حسين
رئيس مكتب منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية 

لترويج االستثمار والتكنولوجيا 
بمملكة البحرين

الملتقى الشبابي للعمل التطوعي الثاني
)االستدامة في العمل التطوعي(

4 ديسمبر 2021
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عرض مشاريع مبتكرة في العمل التطوعي

الحلقة النقاشية الثانية: االبتكار ومستقبل العمل التطوعي

أحمد محمد بوهزاع
خبير في التقنية واالبتكار

مديرة الحلقة:
 سمر األبيوكي

 أكاديمية وإعالمية

أمل إسحاق الكوهجي
رئيس مجلس إدارة آيزك 

وعضو  مجلس إدارة نادي 
روتاري العدلية

خالد موسى البلوشي 
متخصص في األعمال 

التطوعية واالغاثية

محسن علي الغريري
رئيس جمعية المرصد 

لحقوق اإلنسان

منصة )صيت(جمعية المرصد لحقوق اإلنسانمشروع أيدي السالم 

الفعاليات
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لقاءات وتعاون

للدراســات  البحريــن  ومعهــد  الشــبابية  الريــادة  جمعيــة  بحثــت 
المصرفيــة والماليــة BIBF، يــوم االربعــاء، ســبل التعــاون والتنســيق 
لتقديــم عــدد مــن البرامــج التنمويــة والفعاليــات الشــبابية التــي 

تنمــي قــدرات ومهــارات الشــباب فــي مملكــة البحريــن.

صندوق العمل )تمكين(
19 يناير 2022

للدراســات  البحريــن  ومعهــد  الشــبابية  الريــادة  جمعيــة  بحثــت 
المصرفيــة والماليــة BIBF، يــوم االربعــاء، ســبل التعــاون والتنســيق 
لتقديــم عــدد مــن البرامــج التنمويــة والفعاليــات الشــبابية التــي 

تنمــي قــدرات ومهــارات الشــباب فــي مملكــة البحريــن.

BIBF معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
26 يناير 2022

اســتقبل معالــي رٔييــس مجلــس الشــورى، الســيدة ٔاميــرة محمــود 
ــادة الشــبابية، وعــدٌد مــن ٔاعضــاء  ــة الري رٔييــس مجلــس ٕادارة جمعي
الشــكر  جزيــل  لمعاليــه  قّدمــوا  حيــث  الجمعيــة،  ٕادارة  مجلــس 
والتقديــر علــى رعايتــه لبرنامــج »الشــاب البرلمانــي« الــذي ســتقيمه 

الجمعيــة.

رئيس مجلس الشورى
18 أبريل 2022

التقــى ســعادة وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة، الســيد جميــل 
بــن محمــد علــي حميــدان، فــي مكتبــه بالــوزارة، رٔييــس مجلــس ٕادارة 
جمعيــة الريــادة الشــبابية، الســيدة ٔاميــرة محمــود محمــد، بحضــور 

عــدد مــن ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
20 فبراير 2022
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لقاءات وتعاون

أجتمــع وفــد مــن مجلــس ادارة الجمعيــة اليــوم األحــد مــع الســيد 
إيمانويــل مايــر المستشــار األول للســفارة الفرنســية لــدى مملكــة 
البحريــن لبحــث فــرص التعــاون المشــتركة والســبل الكفيلــة لتنفيــذ 

برامــج تحقــق االهــداف المنشــودة.

السفارة الفرنسية
26 يونيو 2022

أجتمــع وفــد مــن مجلــس إدارة الجمعيــة اليــوم مع ســفير جمهورية 
ونائــب  بوكمــان  كاي  البحريــن  مملكــة  لــدى  االتحاديــة  ألمانيــا 
الســفير الســيد ويرنــر جروهــي لبحــث فــرص التعــاون المشــتركة 

والســبل الكفيلــة لتنفيــذ برامــج تحقــق االهــداف المشــتركة.

السفارة األلمانية
13 يوليو 2022

شــاركت جمعيــة الريــادة الشــبابية ممثلــة برئيســة مجلــس إدارة 
الجمعيــة أميــرة محمــود ونائــب الرئيــس محمــد الكوهجــي فــي 
والتــي  المخــدرات  مــن  المتعافيــن  فئــة  لدعــم  حواريــة  جلســة 

للحــوار. البحرينيــة  المؤسســة  نظمتهــا 

جلسة حوارية لدعم فئة المتعافين من المخدرات
31 أغسطس 2022

الريــادة الشــبابية فــي أعمــال مؤتمــر )توســعة  شــاركت جمعيــة 
األفــق..  حريــة الديــن والمعتقــد( الــذي يتــم تنظيمــه بالتعــاون 
بيــن مملكــة البحريــن واالتحــاد األوروبــي مــن خــال فريــق تطوعــي 
رئيــس  نائــب  المؤتمــر  حضــر  المؤتمــر.  تنظيــم  فــي  للمســاهمة 
الجمعيــة محمــد الكوهجــي ورئيســة لجنــة البرامــج وعضــو مجلــس 

االدارة شــهد الزاكــي.

مؤتمر )توسعة األفق..  حرية الدين والمعتقد(
30 مايو 2022
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نشاطات متنوعة

نظمــت جمعيــة الريــادة الشــبابية يــوم ترفيهــي العضــاء الجمعيــة، 
وذلــك بهــدف تعزيــز الترابــط والتعــاون بيــن اعضــاء الجمعيــة. 

يوم ترفيهي ألعضاء الجمعية
27 نوفمبر 2022

مدينتــي  فــي  ترفيهيــة  رحلــة  الشــبابية  الريــادة  جمعيــة  نظمــت 
االنشــطة  ضمــن  وذلــك  الجمعيــة،  ألعضــاء  والمحــرق  المنامــة 
الترفيهيــة التــي تنظمهــا الجمعيــة لتوطيــد العاقــات األخويــة بيــن 

األعضــاء.

رحلة ترفيهية ألعضاء الجمعية
12 فبراير 2022

نظمــت جمعيــة الريــادة الشــبابية لقــاء ألعضــاء الجمعيــة بمناســبة 
التــي تنظمهــا  البحرينــي، وذلــك ضمــن االنشــطة  الشــباب  يــوم 

الجمعيــة لتوطيــد العاقــات األخويــة بيــن األعضــاء.

لقاء ألعضاء الجمعية بمناسبة يوم الشباب البحريني
26 مارس 2022

نظمــت جمعيــة الريــادة الشــبابية لقــاء عــرض اســتراتيجية الجمعيــة 
لســنة 2021 – 2023، بحضــور مجلــس اإلدارة وأعضــاء الجمعيــة، 

وذلــك فــي مركــز المحــرق الشــبابي النموذجــي.
والمشــاريع  الجمعيــة  اســتراتيجية  اســتعراض  اللقــاء  خــال  وتــم 
والخطــط والبرامــج التــي تســعى لتنفيذهــا، بهــدف تمكين الشــباب 

ــادي فــي المجتمــع. مــن ممارســة دورهــم الري

لقاء عرض استراتيجية الجمعية لسنة 2021 – 2023
7 أكتوبر 2021
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نشاطات متنوعة

نظمــت جمعيــة الريــادة الشــبابية لقــاء ألعضــاء الجمعيــة، وذلــك 
ضمــن االنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا لتوطيــد العاقــات األخويــة 

بيــن األعضــاء ومناقشــة مختلــف المواضيــع.

لقاء ألعضاء الجمعية
16 يونيو 2022

الريــادة الشــبابية اجتماعــًا اســتثنائيا  عقــد مجلــس إدارة جمعيــة 
والمشــاريع  البرامــج  ودراســة  الجمعيــة  اســتراتيجية  لمراجعــة 

المناســبة. الخطــط  ووضــع  القادمــة 

اجتماع استثنائي لمراجعة إستراتيجية الجمعية
21 يونيو 2022

نظمــت جمعيــة الريــادة الشــبابية لقــاء ألعضــاء الجمعيــة بمناســبة 
عيــد األضحــى المبــارك، وذلــك ضمــن االنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا 
مختلــف  ومناقشــة  األعضــاء  بيــن  األخويــة  العاقــات  لتوطيــد 

المواضيــع.

لقاء عيد األضحى المبارك
11 يوليو 2022

أقامــت جمعيــة الريــادة الشــبابية فــي فنــدق وينــدام غرانــد المنامة 
غبقــة رمضانيــة ألعضــاء الجمعية بمناســبة شــهر رمضــان المبارك.

غبرقة الجمعية الرمضانية 2022
13 أبريل 2022
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مجلس اإلدارة 2021 - 2023

أميرة محمود
رئيس مجلس اإلدارة

مريم الجزاف
األمين المالي

د. عمر العبيدلي
أمين السر

وجدان البنا 
رئيس لجنة العضوية والشؤون القانونية

مريم باقر
رئيس لجنة الجودة والتوازن بين الجنسين

شهد الزاكي
رئيس لجنة البرامج والشراكات

محمد البوعينين
رئيس لجنة اإلعام والعاقات العامة

محمد الكوهجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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للتواصل

+973 3618 1288

+973 1362 9769

info@youthpioneer.org

youthpioneer

جمعية الريادة الشبابية

ساهم معنا
ممــا ال شــك فيــه أن برامــج وفعاليــات الجمعيــة تتطلــب ميزانيــات مختلفــة، أضــف لذلــك التكاليــف 
المســتمرة مثــل إيجــار مقــر الجمعيــة والفواتيــر المتعلقــة بــإدارة شــؤون المقــر، ومــن هــذا المنطلــق 
فإننــا نثمــن أي دعــم مــادي بإمكانكــم تقديمــه علــى حســابنا التالــي. كمــا يمكــن التبــرع المالــي )بنفــت 

وكريــدي ماكــس ورقــم االيبــان(

بنك البحرين اإلسامي
YOUTH PIONEER SOCIETY A/C DONATION

100000196306 حساب رقم

BH63BIBB00100000196306 IBAN


