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قيس بني خلف  عمر العزام



ســمو األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي، ولــي العهــد، يرعــى حفــل إطــالق 
العمــل  التطوعــي، وميثــاق  للعمــل  الثانــي  بــن عبــدهللا  الحســين  جائــزة 
التطوعــي األردنــي، بالتعــاون مــع مؤسســة ولــي العهــد، والمنصــة الوطنيــة 
للتطــوع "نحــن"، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة "اليونيســف"، فــي 

حفل أقامته وزارة الشباب بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين



انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

  

ــاق العمــل التطوعــي  ضمــن  ــن عبــدهللا الثانــي للتطــوع وميث ــزة الحســين اب ــا مــع اطــالق  جائ  تزامن
احتفــال اليــوم العالمــي للمتطوعيــن. اقامــت وزارة الشــباب بالشــراكة  مــع  مؤسســة ولــي العهــد و 
"نحــن" ومنظمــة االمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف)، وبرنامــج االمــم المتحــدة للمتطوعيــن الــذي 
يحتفــل بمــرور 50 عــام علــى تاسيســه، مؤخــرًا فــي مدينــة الحســين للشــباب سلســلة فعاليــات  
شــهدت مشــاركة شــبابية واســعة مــن رواد العمــل التطوعــي.  واســتهلت الفعاليــات بكلمــة لوزيــر 
الشــباب محمــد النابلســي اكــد خاللهــا ان التطــوع يعــد اولويــة لــدى الــوزارة، حيــث تحــرص الــوزارة مــن 
خــالل برامجهــا وشــراكاتها مــع مختلــف الجهــات الــى تعزيــز ثقافــة التطــوع وتنظيــم الجهــود 
ــي  ــن الت ــباب المتطوعي ــادرات الش ــود ومب ــي جه ــن النابلس ــات .  وثم ــراد والمؤسس ــة  لالف التطوعي

تجوب كافة محافظات المملكة خصوصا ما برز منها خالل جائحة كورونا

  

مشاركة شبابية واسعة في فعاليات اليوم العالمي للمتطوعين



نظــم مركــز شــابات العدنانيــة ورشــة توعويــة 
بعنــوان (العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي) 
  ) لالجئيــن  الدنماركــي  المجلــس  بالتعــاون مــع 

) بمشاركة  شابة .
ــف  ــف العن ــى تعري ــرون إل ــه المحاض ــرق خالل   تط
والممارســات  وأنواعــه  النــوع  علــى  القائــم 

التقليدية المؤذية).

  

وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يختتــم فعاليــات مشــروع مســارنا "رؤيــة الشــباب االردنــي مــن 
اجــل المشــاركة المدنيــة الفعالــة واالعتمــاد علــى الــذات" التــي نظمتهــا شــركة المحفــزون 
ــتراتيجية  ــت االس ــة تناول ــة حواري ــي جلس ــات  ف ــالل الفعالي ــي خ ــارك النابلس ــب.   وش للتدري
الوطنيــة للشــباب 2025-2019 و آليــات تفعيــل المراكــز الشــبابية و التطــوع فــي االردن كمــا 

تضمنت الحديث حول خطط الوزارة للعام 2022



ُ

  

Healthy Nutir-) أســرة وزارة الشــباب تبارك وتهنئ فريق مبادرة هيلثي نيوترشــن 
ــبة  ــة، بمناس ــباب العاصم ــة ش ــاركا - مديري ــباب م ــز ش ــي مرك ــة ف tion) الموطن
حصولهــا علــى المركــز األول عالميــًا فــي قــالدة مؤسســة األميــر محمــد بــن فهــد 
العالميــة ألفضــل األعمــال التطوعيــة فــي مجــال الصحــة.  حيــث تــم تكريــم 
ــاء الحــق عليمــات  ــة المهنــدس ضي ــة العالجي ــادرة اخصائــي التغذي مؤســس المب
فــي جامعــة الــدول العربيــة فــي جمهوريــة مصــر الشــقيقة برعايــة األميــن العــام 

لجامعة الدول العربية واالتحاد العربي للتطوع



  

ــن، اســتقبلت وزارة الشــباب  ــن الوزارتي ــة بي ــرات والتجــارب الشــبابية والرياضي ــادل الخب فــي إطــار تب
ــة  ــوم الســبت وفــدا مــن وزارة الشــباب والرياضــة التونســية، واعــدت الشــباب األردني ــة الي األردني
برنامجــا حافــال للوفــد التونســي خــالل األيــام المقبلــة لزيــارة العديــد مــن المراكــز والمنشــآت 
الشــبابية فــي المملكــة إلطالعــه علــى تجربــة الــوزارة فــي مجالــي دعــم وتمكيــن الشــباب والبرامج 
المقدمــة للشــباب، حيــُث زار الوفــد اليــوم مدينــة الحســين للشــباب اطلــع خاللهــا علــى أبرز نشــاطات 
المدينــة والمرافــق الرياضيــة التابعــة لهــا وأبــرز الخدمــات التــي تقدمهــا للشــباب وللمجتمــع 
المحلــي.    وجــرى خــالل الزيــارة اســتعراض تجربــة البلديــن فــي مجالــي العمــل الشــبابي والرياضــي، 

واستعراض أبرز البرامج واألنشطة التي تقدمها كال البلدين للشباب

وفد وزارة الشباب التونسية الشقيقة يزور وزارة الشباب   



  

مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، رعــى أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور عبــر 
ــى  ــن الملتق ــة ضم ــاريع المتأهل ــة للمش ــم النهائي ــات التقيي ــام فعالي ــي، اختت ــال المرئ ــائل االتص وس
الوطنــي الســادس للريادييــن الشــباب 2021 وعددهــا 9 مشــاريع تحــت شــعار "الريــادة فــي االقتصــاد 
ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــع منظم ــراكة م ــوزارة بالش ــذه ال ــذي تنف ــي" ال ــر المناخ ــر والتغي األخض
(اليونيســف)، ومركــز االبتــكار والريــادة فــي الجامعــة األردنيــة.  حيــث تضمنــت الفعاليــات، تقييــم 
ــة  ــاريع الثالث ــن المش ــًا ع ــالن الحق ــم اإلع ــة، ليت ــم المتخصص ــان التحكي ــام لج ــة، أم ــاريع المتأهل المش
ــتمرار  ــوزارة باس ــا ال ــي تعقده ــة الت ــات الوطني ــور أن الملتقي ــد الجب ــى .  وأك ــزة بالملتق ــى الفائ األول
تمكــن الشــباب الريــادي والمثابــر مــن الحصــول علــى فرصــة حقيقيــة إلنشــاء شــركاتهم ومشــاريعهم 
الناشــئة الخاصــة، فــي القطاعــات التــي يقدمــون لهــا حلــوًال إبداعيــة بطــرق غيــر تقليديــة، ممــا يســهم 
فــي إيجــاد وظائــف جديــدة فــي تلــك القطاعــات ودعــم اســتمراريتها مــن خــالل الــورش والمخيمــات 
ــن  ــد م ــي العدي ــم ف ــل مهاراته ــم وصق ــدف تأهيله ــاركين به ــوزارة للمش ــا ال ــي تقدمه ــة الت التدريبي

الجوانب

  

 اختتام فعاليات التقييم للملتقى الوطني السادس للرياديين الشباب
  

وفد وزارة الشباب التونسية الشقيقة يزور وزارة الشباب   



قصص نجاح 

  

نفــذ مركــز شــباب عجلــون بالتعــاون مــع مدرســة 
حمايــة  وإدارة  للبنــات  الشــاملة  الثانويــة  باعــون 
األســرة/فرع عجلــون حملــة بعنــوان " ســتة عشــر 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  لمناهضــة  يومــًا 
االجتماعي" بمشاركة 20 من معلمات المدرسة، وأشارت 
المــالزم ســحر بنــي ســالمة إلــى أن حملــة ســتة عشــر 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  لمناهضــة  يومــًا 
االجتماعــي هــي حملــة دوليــة لمواجهــة العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات، ُتجــرى الحملــة كل عــام ابتــداًء مــن 
25 نوفمبــر، وهــو اليــوم العالمــي للقضــاء علــى 
العنــف ضد المــرأة، إلى 10 ديســمبر، وهو يوم حقوق 
اإلنســان.  وهدفــت الحملــة إلــى  تفعيــل دور الشــباب 
ــاة السياســية و  و المــرأة فــي المشــاركة فــي الحي
ــى ان  ــم عل ــدم قدرته ــن ع ــع م ــرة المجتم ــر نظ تغيي
يكونــوا فاعليــن فيهــا، وتســاعد علــى تنميــة دور 

الشباب الدوار قيادية في المستقبل

حملة " ستة عشر يومًا لمناهضة
 العنف القائم على النوع االجتماعي" في 

مركز شابات عجلون النموذجي

 ورشة توعوية عن العنف بمركز 
شابات العدنانية    

نظــم مركــز شــابات العدنانيــة ورشــة توعويــة 
بعنــوان (العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي) 
  ) لالجئيــن  الدنماركــي  المجلــس  بالتعــاون مــع 

DRC) بمشاركة 15 شابة .
ــف  ــف العن ــى تعري ــرون إل ــه المحاض ــرق خالل   تط
والممارســات  وأنواعــه  النــوع  علــى  القائــم 

التقليدية المؤذية).



  

نظــم مركــز شــابات الوســطية غربــي إربــد ورشــة 
أخالقيــة  مبــادئ  اإلنســان..  "حقــوق  بعنــوان: 
مديريــة  مــع  بالتعــاون  اجتماعيــة"،  ومعاييــر 
التنميــة االجتماعيــة للــواء الوســطية، وبمشــاركة 
مجموعــة مــن فتيــات المجتمــع المحلــي. وجــاءت 
األساســية  الحقــوق  عــن   للحديــث  الورشــة 
المــس بهــا، وحقــوق  التــي ال يجــوز  لإلنســان 
الدينيــة  والتشــريعات  القوانيــن  فــي  اإلنســان 
والوطنيــة والدوليــة، ودورهــا فــي حمايــة حقوق 
السياســية  المجــاالت  مختلــف  فــي  األفــراد 
وتخلــل  والثقافيــة.  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
علــى  تركــز  المشــاركات  مــع  نقــاش  الورشــة 
فــي  ودورهــن  والمــرأة  الشــباب  حقــوق 
المشــاركة السياســية، ودور التشــريعات الناظمــة 

  في ضمان تلك الحقوق.

البــدء بأعمــال تجهيــز موقــع تصميــم وتركيــب لوحــات 
ــة  ــي مدين ــاء ف ــاحة الفسيفس ــي س ــاء ف الفسيفس
للشــباب  الثانــي  هللا  عبــد  بــن  هاشــم  األميــر 
وترميــم  لفــن  مأدبــا  معهــد  مــع  بالتشــاركية 
الفسيفســاء.  والجديــر بالذكــر أن هــذه األعمــال  تأتــي 
ضمــن اســتعدادات محافظــة مأدبــا لالحتفــال بمأدبــا 

عاصمة للسياحة العربية لعام 2022

 لوحات فسيفسائية في مدينةاألمير 
هاشم بن عبد هللا الثاني للشباب

ورشة تناقش مبادئ حقوق اإلنسان 
بمركز شابات الوسطية



  

النموذجــي مبــادرة  الزرقــاء  اطلــق مركــز شــابات 
المــرأة"؛  ضــد  للعنــف  بعنــوان"ال  نوعيــة  شــبابية 
بالتشــاركية  مــع هيئــة أجيــال الســالم، وإدارة حمايــة 
الشــرطة  وقســم  الزرقــاء،  واألحــداث/  األســرة 
المجتمعيــة فــي كل مــن مركــز أمــن البتــراوي ومركز 
أمــن الحســين.  وتهــدف المبــادرة إلــى حشــد التأييــد 
المجتمعــي لقضيــة العنــف الموجــه ضــد المــرأة، 
ورفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب والشــابات 
العنــف  حــول موضــوع  المحلــي  المجتمــع  وأبنــاء 
ــوع االجتماعــي، والتعريــف بالخطــة  ــى الن المبنــي عل
األمــن  مجلــس  قــرار  لتفعيــل  األردنيــة  الوطنيــة 
خدمــة  فــي  الشــبابي  المركــز  دور  وتعزيــز   ،1325
المجتمــع المحلــي واإلســهام فــي إيجــاد الحلــول 

للمشكالت المجتمعية

  

ــبابي  ــد الش ــج القائ ــات برنام ــرًا فعالي ــت مؤخ انطلق
المســتوى المتقــدم، الــذي تنفــذه وزارة الشــباب عبــر 
مركز   إعداد    القيادات الشبابية  بمشاركة  20  مشاركًا 
ــق  ــر تطبي ــن مــع الشــباب عب ومشــاركة مــن العاملي

زووم.
   الــدورة تهــدف إلــى تغييــر طريقــة التفكيــر مــن 
واتجاهاتهــا  اإلنفعــاالت  علــى   الســيطرة  خــالل 
علــى  والتعــرف  التغييــر  سياســات  وتطبيــق 
ــتوى  ــاء بمس ــاح واالرتق ــوق والنج ــتراتيجيات التف اس

التفكير اإلبداعي وتطوير المهارات الذاتية

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق 
مبادرة "ال للعنف ضد المرأة"

انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 البرمجة اللغوية والعصبية



  

.

  

.

  

زار وفــد وزارة الشــباب والرياضــة التونســية الضيــف، حاضنــة أعمــال إقليــم الوســط، وذلــك فــي إطــار 
تبــادل الخبــرات والتجــارب الشــبابية، وتــم خــالل الزيــارة تعريــف الوفــد علــى مشــروع حاضنــات االبتــكار 
االجتماعــي المتنقلــة الــذي ينفــذ بالشــراكة مــا بيــن وزارة الشــباب ومؤسســة نهــر األردن ومنظمــة 
اليونيســف، والمتضمــن تعريــف الشــباب والشــابات بكيفيــة انشــاء وتأســيس حاضنــات ريــادة أعمــال 
شــبابية وكيفيــة تفعيلهــا مــن خــالل البرامــج التــي يتــم طرحهــا للشــباب واليافعيــن وتمكينهــم فــي 

مجاالت التكنولوجيا واالبتكار وريادة األعمال

الوفد التونسي يزور حاضنة أعمال إقليم الوسط


