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أسرة وزارة الشباب وبإسم الشباب األردني تهنئ جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم
 بمناسبة عيد ميالده الميمون داعين المولى عز وجل أن يديم على جاللته موفور الصحة والعافية 

وعلى الوطن أمنه وإستقراره في ظل الراية الهاشمية  العمر المديد سيدنا .



  

احتفــاال بعيــد ميــالد جاللــة الملــك أقامــت وزارة الشــباب بالشــراكة مــع ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ومنصــة نحــُن 
يــوم تطوعــي شــبابي فــي محافظــة العقبــة تضمــن تنفيــذ أعمــال تطوعيــة متنوعــة بمشــاركة الشــباب أعضــاء المراكــز الشــبابية 

والمبادرات التطوعية الجماعية وأعضاء المبادرات في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
وتضمنــت الفعاليــات مبــادرات متنوعــة فــي مجــال البيئــة والصحــة والزراعــة والثقافــة والفــن والرياضــة حيــث اشــتملت علــى تنفيــذ 
أعمــال صيانــة وتجميــل وتنظيــف الشــاطئ وجــوف البحــر وأعمــال دهــان اطاريــف ورســم جداريــات وأعمــال صيانــة ودهــان الحديقــة 
ــتاء  ــة دفء الش ــب حمل ــى جان ــال sos إل ــرى األطف ــة ق ــي جمعي ــا ف ــجار المورينج ــة أش ــة وزراع ــة البطريركي ــي المدرس ــة ف المروري
واليــوم الطبــي المجانــي. ومعســكر فتيــان أيتــام أنديــة المخيمــات. وخــالل الفعاليــات جــال وزيــر الشــباب محمــد النابلســي رفقــة 
رئيــس منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة نايــف الفايــز ومحافــظ العقبــة خالــد الحجــاج مختلــف مواقــع األعمــال التطوعيــة. وقــال 
النابلســي نحتفــل اليــوم بميــالد القائــد بمشــاركة المتطوعيــن مــن شــابات وشــباب العقبــة فــي مبادراتهــم التطوعيــة المتنوعــة 
والتــي تســهم فــي خدمــة المجتمــع المحلــي وتعزيــز قيــم التكافــل والعــون والمســاعدة لترســيخ التطــوع كثقافــة وطنيــة ينتهجهــا 
الشــباب ومختلــف أفــراد المجتمــع فــي حياتهــم اليوميــة وعلــى صعيــد متصــل رعــى وزيــر الشــباب محمــد النابلســي أمــس الخميــس 
ختــام منافســات بطولــة ميــالد القائــد الكرويــة التــي نظمهــا نــادي مدينــة األميــر حمــزة للشــباب احتفــاًء بعيــد ميــالد جاللــة  الملــك 

عبدهللا الثاني المعظم. 
ــزوارق الملكيــة  ــر حمــزة للشــباب جمعــت فريقــي القــوارب البحريــة وال ــاراة النهائيــة التــي اقيمــت علــى ملعــب مدينــة االمي المب
ــد  ــة خال ــظ العقب ــور محاف ــن، بحض ــل هدفي ــداف مقاب ــة اه ــة بأربع ــوارب البحري ــة الق ــت لمصلح ــة وانته ــة االردنية/العقب والجامع
الحجــاج والمديــر التنفيــذي لنــادي مدينــة االميــر حمــزه للشــباب احمــد الحســن وممثلــي المؤسســات الرســمية و األجهــزة األمنيــة 
ــات  ــزوارق الملكيــة  بــكأس البطولــة والميدالي ــاراة تــوج النابلســي فريــق القــوات البحريــة وال ــام المب فــي المحافظــة.  وفــي خت
الذهبيــة، وفريــق الجامعــة االردنية/العقبــة بالمركــز الثانــي والميداليــات الفضيــة، وجــاء فريــق مكافحــة اإلرهــاب المائــي بالمركــز 

الثالث والميداليات البرونزية.

احتفاال بعيد ميالد القائد، يوم تطوعي شبابي في محافظة العقبة



بحــث وزيــر الشــباب محمــد النابلســي وممثــل منظمــة اليونيســف فــي األردن فيليــب دوامــل تعزيــز أوجــه التعــاون الشــبابي المشــترك، 
وقــال النابلســي خــالل لقائــه دوامــل مؤخــرًا فــي وزارة الشــباب إن الشــراكة مــع اليونيســف شــراكة اســتراتيجية انبثــق عنهــا العديــد مــن 
البرامــج والمشــاريع الشــبابية التــي أســهمت فــي تنميــة مهــارات الشــباب وتعزيــز قدراتهــم، وتوفيــر حاضنــات اإلبــداع واالبتــكار واألركان 
ــة لالســتراتيجية  ــذ محــاور متعــددة ضمــن الخطــة التنفيذي ــب الشــراكة فــي تنفي ــى جان الشــبابية فــي مختلــف محافظــات المملكــة إل

الوطنية للشباب. 
وبيــن النابلســي خــالل اللقــاء الــذي حضــره نائــب ممثــل اليونيســف شــيروز موجــي وأخصائيــة تطويــر برامــج الشــباب بيســان عبــد القــادر، 
ــر البرامــج الشــبابية وتهيئــة المســاحات الشــبابية الداعمــة للشــباب  خطــة الــوزارة فــي تفعيــل المراكــز الشــبابية والتــي تشــمل تطوي
وتمكيــن العامليــن مــع الشــباب. الفتــا إلــى اهتمــام الــوزارة بإدمــاج الشــباب فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة، وتعزيــز ثقافــة التطــوع 
وتكريــم جهــود األفــراد والمؤسســات التطوعيــة مثمنــا الــدور الــذي توليــه اليونيســف فــي دعــم منصــة نحــُن- المنصــة الوطنيــة لتطــوع 

ومشاركة الشباب. 
ــز مشــاركتهم فــي  مــن جانبــه ثمــن دوامــل التجربــة الشــبابية األردنيــة والــدور الــذي توليــه وزارة الشــباب فــي تمكيــن الشــباب وتعزي
الحيــاة العامــة ومــا مضــت بــه الــوزارة مــن خطــوات فــي رســم السياســات الشــبابية وتهيئــة البنيــة التحتيــة وإشــراك الشــباب فــي عملية 
صنــع القــرار وخاصــة جهــود الــوزارة لتعزيــز دور الشــباب فــي العمــل المناخــي، معربــا عــن تطلعــه لتعزيــز البرامــج الشــبابية المشــتركة 

للعام 2023.

وزير الشباب يبحث وممثل منظمة اليونيسف أوجه التعاون الشبابي المشترك



وزيــر  الشــباب يشــارك بافتتــاح الجلســة الدوليــة " قيــادة الشــباب فــي بنــاء الســالم " خ: شــارك وزيــر الشــباب محمــد 
النابلســي فعاليــات الجلســة الحواريــة حــول  "قيــادة الشــباب فــي عمليــات بنــاء الســالم علــى المســتوى القطــري". 
التــي نظمتهــا مؤسســة همرشــولد الســويدية وفريــق عمــل التمويــل للتحالــف العالمــي للشــباب والســالم واألمــن، 
يــوم امــس فــي مكتــب منظمــة اليونيســف فــي نيويــورك وعبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، بهــدف مناقشــة آليــات 
ــف الجهــات  ــل مختل ــة تمث ــل الســالم بمشــاركة دولي ــاء وتموي ــا بن ــر إشــراك الشــباب وتمكينهــم فــي قضاي وتدابي
ــة  ــة االفتتاحي ــي الجلس ــا ف ــة ألقاه ــالل كلم ــي خ ــال النابلس ــة.  وق ــات الدولي ــات والمؤسس ــة والمنظم الحكومي
"يفتخــر األردن بــدوره القيــادي فــي تعزيــز الســالم واألمــن علــى المســتوى اإلقليمــي والمســاهمة فــي جهــود حفظ 
الســالم علــى الصعيــد العالمــي" مبينــا أن األردن مضــى خطــوات  متقدمــة فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الســالم 
واألمــن، اســتهلت بجهــود ســمو األميــر الحســين بــن عبــد هللا الثانــي ولــي العهــد، خــالل رئاســته جلســة النقــاش 
المفتوحــة فــي مجلــس األمــن حــول "دور الشــباب فــي مجابهــة التطــرف العنيــف وتعزيــز الســالم". والتــي أثمــرت 
عــن اعتمــاد قــرار األمــم المتحــدة 2250 الشــباب والســالم واألمــن باإلجمــاع فــي العــام 2015 والــذي يعــد األول مــن 
نوعــه، والهــادف إلــى تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الســلم واألمــن الدولييــن وحــث الــدول األعضــاء علــى النظــر فــي 
الســبل الكفيلــة بزيــادة التمثيــل الشــامل للشــباب فــي عمليــات صنــع القــرارات علــى جميــع المســتويات لمنع نشــوب 
ــذي كان أول  ــرار 2250" ال ــف ق ــباب "تحال ــت وزارة الش ــام 2017 ترأس ــي الع ــي ف ــاف النابلس ــا. وأض ــات وحله النزاع
ــة ووكاالت األمــم المتحــدة بهــدف  ــن عــن الجهــات الرســمية والمنظمــات الدولي ــم يضــم ممثلي تحالــف فــي العال
ترجمــة القــرار 2250 إلــى برامــج عمــل تنفيذيــة. الفتــا إلــى أن الــوزارة واصلــت أعمالهــا فــي العــام 2020 بتشــكيل 
االئتــالف الوطنــي األردنــي للشــباب والســالم واألمــن 2250 الــذي يضــم فــي عضويتــه قيــادات شــبابية تقــود الــدور 

الرئيسي في االئتالف.

  

  

وزير  الشباب يشارك بافتتاح الجلسة الدولية " قيادة الشباب في بناء السالم " 



ــن  ــر هاشــم ب ــة األمي ــا،  فــي مدين ــة شــباب محافظــة مادب نظمــت مديري
ــدهللا  ــن عب ــين ب ــزة الحس ــة بجائ ــة تعريفي ــباب، جلس ــي للش ــدهللا الثان عب
الثانــي للعمــل التطوعــي. �وأكــد محافــظ مادبــا نايــف الهدايــات، أن 
ــات  ــا الجه ــاح، داعي ــص النج ــر قص ــي وتنش ــل التطوع ــزز العم ــزة تع الجائ
الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي للمشــاركة والتســجيل فيهــا. 
ــي  ــزة الت ــذه الجائ ــور، إن ه ــين الجب ــباب حس ــام وزارة الش ــن ع ــال أمي وق
ــر تكريــم  تنفــذ بالشــراكة بيــن الــوزارة ومؤسســة ولــي العهــد، تعــد أكب
العمــل  اســتدامة  إلــى  تهــدف  الجائــزة  أن  إلــى  الفتــا  للمتطوعيــن، 
التطوعــي، ونشــر ثقافــة التطــوع التــي تبــدأ مــن البيــت والمدرســة 
والجامعــة لبنــاء عمــل تكاملــي للتطــوع. �وقــدم عضــو لجنــة التقييــم فــي 
ــزة وأهدافهــا  ــا النطالقــة الجائ ــزة جهــاد المســاعدة، شــرحا تفصيلي الجائ
ومحاورهــا الرئيســة ورؤيتهــا ورســالتها وفلســفة مرتكزاتهــا، ومبادئهــا 
ــة للتقــدم إليهــا.  ــي تشــملها والشــروط المطلوب العامــة والمجــاالت الت
�يشــار إلــى أن الجائــزة أطلقــت بدايــة شــهر كانــون األول الماضــي، 

وتنتهــي فتــرة الترشــح وتقديــم الطلبــات نهايــة شــهر شــباط 2023، فيمــا 
يجري حفل إعالن الجائزة في شهر حزيران المقبل.

ــل  ــي للعم ــدهللا الثان ــن عب ــين ب ــزة الحس ــة بجائ ــات التعريفي ــن الجلس ضم
التطوعــي وبمشــاركة أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور 
ومحافــظ عجلــون د. قبــالن الشــريف، ُعقــدت مؤخــرًا فــي محافظــة 
ــي  ــدهللا الثان ــن عب ــين ب ــزة الحس ــة بجائ ــة تعريفي ــة مجتمعي ــون جلس عجل
للعمــل التطوعــي فــي كليــة عجلــون الجامعيــة نظمتهــا مديريــة شــباب 
ــة  ــون الجامعي ــة عجل ــد كلي ــون وعمي ــرطة عجل ــر ش ــور مدي ــون بحض عجل
ورئيــس بلديــة عجلــون الكبــرى وأعضــاء مجلــس المحافظــة وممثليــن عــن 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الرســمية  المؤسســات  مختلــف 
والمبــادرات الشــبابية. وأكــد الجبــور خــالل الجلســة ان جائــزة الحســين بــن 
عبــدهللا  الثانــي للعمــل التطوعــي تهــدف إلــى التوســع فــي نشــر ثقافــة 
ــر  ــق معايي ــن تطبي ــات م ــراد والمؤسس ــن األف ــي، وتمكي ــل التطوع العم
التميــز فــي مشــاريعهم ومبادراتهــم التطوعيــة، إضافــة إلــى تحفيــز 
ــات  ــزة تســتهدف فئ ــا ان الجائ ــزة مبيًن ــة المتمي ــر الجهــود التطوعي وتقدي
ــن  ــة بي ــة والمؤسســية. مــن جهت ــة والجماعي ــة  الفردي األعمــال التطوعي
ــز  ــالل تعزي ــن خ ــن م ــز المبادري ــي تحفي ــي ف ــع المحل ــريف دور المجتم الش
ــة  ــي محافظ ــن أهال ــوع بي ــة التط ــر ثقاف ــزة ونش ــي الجائ ــاركتهم ف مش
عجلــون ممــا يعــزز وصــول أهــداف الجائــزة ألكبــر عــدد ممكــن مــن الفئــة 

المستهدفة في المجتمع األردني .

جلسة تعريفية في مادبا بجائزة 
الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي 

تواصل فعاليات الجلسات التعريفية
 بجائزة الحسين بن عبد هللا الثاني للعمل

 التطوعي .



  

شــارك أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور بحضــور 
ــة  ــات الجلس ــرًا، بفعالي ــادا، مؤخ ــلمان النج ــرق س ــظ المف محاف
التعريفيــة المجتمعيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي 
للعمــل التطوعــي، والتــي نظمتهــا مديريــة شــباب المفــرق 
واســتضافتها بلديــة المفــرق الكبــرى  وأكــد الجبــور خــالل اللقاء 
الــذي حضــره مديــر شــرطة محافظــة المفــرق العميــد عمــر 
الكساســبة وعــدد مــن أصحــاب المبــادرات التطوعيــة مــن أبنــاء 
المحافظــة وأعضــاء مجلــس المحافظــة، وممثليــن عــن مختلــف 
الجمعيــات واألنديــة ورؤســاء المراكــز الشــبابية ومــدراء الدوائــر 
علــى  الضــوء  تســليط  ضــرورة  المحافظــة،  فــي  الحكوميــة 
ــادرات التطوعيــة الهادفــة التــي قدمــت نموذجــًا إنســاني  المب
جســدت مــن خاللــه العطــاء وســخرت جهودهــا وإمكانياتهــا 
ــة بــكل  ــة والوطني خدمــة لوطنهــا وأدت مســؤوليتها األخالقي
ــاء مجتمعاتهــا.  ولفــت الجبــور إلــى أن الــوزارة ومــن  أمانــة لبن
خــالل الجائــزة تســعى لترجمــة توجيهــات القيــادة الحكيمــة 
لتحفيــز وتشــجيع المتطوعيــن، نظــرًا ألهميــة التطــوع فــي بنــاء 
ــب أن  ــي يج ــل التطوع ــى أن العم ــيرًا إل ــعوب، مش ــدم الش وتق
ُيبنــى علــى منهجيــة علميــة واضحــة لضمــان اســتدامتها واثرهــا 
علــى المجتمــع مــن خــالل عمــل تطوعــي تكاملــي يحقــق 
ــة  ــًا برؤي ــًا تعريفي ــاء عرض ــن اللق ــمولية. وتضم ــة والش التكاملي
ورســالة الجائــزة ومبادئهــا العامــة وفلســفتها ومرتكزاتهــا 
التقــدم  وشــروط  التطوعــي  العمــل  ومجــاالت  وأهدافهــا 
وخطــوات  ومســتوياتها  الجائــزة  وفئــات  الزمنــي  واإلطــار 
الترشــح ونمــوذج عملهــا ومعاييرهــا الرئيســية والفرعيــة وآليــة 
عمليــة التقييــم وحوكمــة الجائــزة، قدمهــا عضــو لجنــة التقييــم 

والتحكيم بالجائزة الدكتور جهاد المساعدة .

  

النموذجــي  الزرقــاء  فــي مركــز شــباب وشــابات  اختتمــت   
فعاليــات جلســات كســب التأييــد حــول التغييــر المناخــي، والتــي 
ــذي  ــبابي ال ــي الش ــل المناخ ــْون للعم ــج َص ــن برنام ــم ضم تنظ
ينفــذ بالشــراكة مــا بيــن منظمــة اليونيســيف/ األردن، وهيئــة 
الشــباب،  ووزارة  األردنيــة،  البيئــة  ووزارة  الســالم،  أجيــال 
وبمشــاركة(50) شــابًا وشــابًة مــن أعضــاء المركــز والمجتمــع 
المحلــي.  تهــدف فعاليــات كســب التأييــد المجتمعيــة إلــى 
ــام  ــي أم ــل المناخ ــق بالعم ــا يتعل ــباب فيم ــوت الش ــال ص إيص
ــر  ــث عب ــن، حي ــن ال متأثري ــم كمؤثري ــراز دوره ــؤولين، وإب المس
شــابات وشــباب الزرقــاء عــن مخاوفهــم تجــاه التغيــر المناخــي 
والقضايــا البيئيــة فــي منطقتهــم وعــن اســتعدادهم ليكونــوا 
ــرار  ــاع الق ــن صّن ــة م ــور مجموع ــك بحض ــل، وذل ــن الح ــزًءا م ج
وممثليــن عــن الجهــات ذات الصلــة بالبيئــة والعمــل المناخــي.   
ــن  ــزة الحســين ب ــًا حــول جائ ــت الجلســة لقــاًء حواري كمــا تضمن
ــزة،  ــف بالجائ ــي للعمــل التطوعــي، بهــدف التعري ــدهللا الثان عب
ورؤيتهــا، ومبادئهــا، ورســالتها فــي التوســع فــي نشــر ثقافــة 
العمــل التطوعــي، وتمكيــن األفــراد والمؤسســات مــن تطبيــق 
التطوعيــة،  ومبادراتهــم  مشــاريعهم  فــي  التميــز  معاييــر 

وتحفيز وتقدير المتميزين ونشر قصص نجاحهم.

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني
 للعمل التطوعي في محافظة المفرق

ختام جلسات كسب التأييد حول التغير المناخي
 في مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي



  

  

انطلقــت مؤخــرًا فعاليــات المرحلــة الثانيــة مــن نــوادي البحــث عــن عمــل - اســَع  "نحــو اقتصــاد أخضــر" الــذي تنفــذه وزارة الشــباب بالشــراكة مــع مركــز 
ــة يونيســيف  والممــول مــن  ــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفول ــن منظمــة العمــل الدولي ــر األعمــال-BDC ضمــن شــراكة آفــاق وبالتعــاون بي تطوي
ــف الخضــراء.  ــى الوظائ ــن عــن العمــل وتســهيل حصولهــم عل ــر عــدد مــن الشــباب الباحثي ــى  أكب ــة، ويهــدف البرنامــج للوصــول إل الحكومــة الهولندي
وتضمنــت فعاليــات الحفــل الــذي شــارك بــِه مســاعد األميــن العــام للشــؤون الفنيــة واالســتراتيجية الدكتــور ياســين هليــل علــى اســتعراض أبــرز مخرجــات 
البرنامــج و الفائــدة التــي تحققــت لــدى المشــاركين، حيــث ســيعمل المشــروع خــالل مرحلتــه القادمــة علــى تنفيــذ 25 نــادي بحــث عــن عمــل "نحــو اقتصــاد 
أخضــر" وتدريــب وتأهيــل الميســرين لتنفيــذ األنديــة ضمــن قطــاع االقتصــاد األخضــر والمســتدام بهــدف تنميــة مهــارات القطــاع الشــبابي للحصــول علــى 
الوظائــف الخضــراء والتــي مــن شــأنها مواجهــة تحديــات التغيــرات المناخيــة التــي تواجــه العالــم خاصــة األردن منها.فيمــا ســينعكس ذلــك علــى علــى 
زيــادة نصيــب القطاعــات الخضــراء مــن االقتصــاد وارتفــاع عــدد الوظائــف الخضــراء الالئقــة وخفــض كميــات المــوارد المســتهلكة فــي عمليــات اإلنتــاج 
ويحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة نحــو بيئــة آمنــة. ويهــدف مشــروع "نــوادي البحــث عــن عمــل"- اســَع إلــى تفعيــل وإشــراك الشــباب المشــاركين 
فــي أنشــطة مكثفــة ضمــن منهجيــة "نــوادي البحــث عــن عمــل" والتــي تــم تطويرهــا مــن خــالل منظمــة العمــل الدوليــة والتــي مــن شــأنها تنميــة 
مهــارات الشــباب فــي كيفيــة البحــث والوصــول إلــى الفــرص الوظيفيــة فــي االقتصــاد األخضــر والتــي تتناســب وطموحــات الشــباب وتطلعاتهــم. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن مشــروع "نــوادي البحــث عــن العمــل"- اســَع كان قــد ســاهم بتدريــب 80 ميســرًا مــن العامليــن فــي مديريــات الشــباب وتدريــب 400 

شاب وشابة خالل مرحلته األولى والتي جاءت تحت شعار "الفرص ال تأتي وحدها".

وزارة الشباب وبالشراكة مع مركز تطوير األعمال تطلق المرحلة الثانية من مشروع 
نوادي البحث  "نحو اقتصاد أخضر"



  

  

ــة شــباب  ــع لمديري اختتمــت فــي مركــز شــابات كفرنجــة النموذجــي التاب
عجلــون، دورة بعنــوان "أساســيات الرســم" ،بمشــاركة 30 شــابة لمختلــف 
الفئــات العمريــة .  تضمنــت الــدورة الجانــب النظــري بالتركيــز علــى قواعــد 
وأســاليب الرســم وآليــة اختيــار األدوات المناســبة، باإلضافــة إلــى كيفيــة 
اســتخدام كل منهــا ، كمــا تضمنــت الــدورة التطبيــق العملــي للرســم مــن 
ِقَبــل المشــاركات.   وتركــزت أهــداف الــدورة الــى إشــغال أوقــات الفــراغ 
لــدى الشــابات باإلضافــة إلــى تشــجيعهن علــى الِحــرف والمهــن اليدويــة، 
حيــث تعــد هــذه الــدورات مدخــال للمعرفــة للمبدعيــن مــن الشــباب وتبنــي 

مواهبهم.

 نظمــت مديريــة شــباب محافظــة إربــد، وبالتعــاون مــع الحاكميــة اإلداريــة 
فــي لــواء بنــي كنانــة ، جلســة تعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثاني 
ــة  ــة، أهمي ــن الربابع ــواء عبدالرحم ــرف الل ــد متص ــي. واك ــل التطوع للعم
ــادرات  ــجيل بالمب ــة التس ــي عملي ــباب ف ــراك الش ــي، وإش ــل التطوع العم
التطوعيــة، مبينــا أن مــن أهــم أهــداف الجائــزة تعزيــز ثقافــة التطــوع لــدى 
ــاركة  ــات المش ــات والمؤسس ــراد والجماع ــود األف ــر جه ــباب، وتقدي الش
ــي  ــة الت ــادئ العام ــزة والمب ــة الجائ ــرض رؤي ــي.   وع ــل التطوع ــي العم ف
تحكمهــا، والتــي تركــز علــى العطــاء والريــادة واالبتــكار. وأشــارا إلــى فئات 
الجائــزة التــي تتنــوع بيــن المجــاالت االجتماعيــة والصحيــة والرياضيــة 
والفنيــة، وضمــن األعمــال الفرديــة والجماعيــة والمؤسســية، إضافــة 
للحديــث عــن أهــم شــروط التقــدم للجائــزة ومعاييرهــا.    وضــرورة مشــاركة 
جميــع الشــباب والمؤسســات المحليــة إلــى التقــدم للجائــزة كمؤسســات 
وأفــراد، أو فــرق أو مجموعــات، ليتســنى للجميــع المبــادرة فــي األعمــال 

التطوعية.

اختتام دورة "أساسيات الرسم" في شابات 
كفرنجة

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني
 للعمل التطوعي بإربد 



قصة نجاح 
انــا اســالم احمــد الشــاذلي، اســتمتعت بمشــاركتي  كمتــدرب فــي  األركان 
ــر المناخــي لــوزارة الشــباب  ــد فيمــا يخــص التغي الشــبابية وحمــالت كســب تأيي
ــدة  ــرات والمهــارات الجدي ــر والخب ــا باألث وبدعــم مــن اليونســيف ممــا عــاد علين
ــن  ــد م ــي العدي ــارك ف ــوم ُمش ــا الي ــا أن ــة. ه ــذه التجرب ــن ه ــبتها م ــي اكتس الت
فريــق  فــي  ومشــارك  التطوعيــة  واألعمــال  والفعاليــات  األنشــطة 
ــار  المســاندة-البلقاء  وميســر فــي منظمــة Help Age International لدعــم كب
الســن علــى مــدار ســنتين وبالخصــوص فــي بدايــة ازمــة كورونــا لتأميــن 
االحتياجــات الصحيــة لكبــار الســن ، ومشــارك فــي برنامــج دعــم المشــاريع 
الشــبابيه فــي المنظمــة الفلنديــة، فــزُت بدعــم المشــاريع الشــبابية واســتلمت 
مبلــغ للبــدء بمشــروعي الشــخصي والــذي نافســُت فيــِه  علــى مســتوى 
المحافظــة. وايضــًا اميــن ســر فريــق رواد الخيــر التطوعــي الــذي قــام برســم اكثر 
ــدورات  ــام ب ــة والقي ــات المملك ــم محافظ ــي معظ ــة ف ــمة جداري ــن 50 رس م
تدريبيــة وترفيهيــة. ورئيــس مبــادرة معركــة الذهــن وتتعــدد الخبــرات والتجــارب 
كمــا هــو حاليــًا فــي مشــروع بحــث العمــل التشــاركي التابــع لمنظمة اليونســف 

و سفير األنشطه والمبادرات الشبابية في محافظه البلقاء.
انــا فخــور بنفســي وفخــور بقدراتــي علــى مجابهتــي لــكل العثــرات اللــي مريــت 

فيها وتخطيتها

 نظمــت مديريــة شــباب محافظــة إربــد، وبالتعــاون مــع الحاكميــة اإلداريــة 
فــي لــواء بنــي كنانــة ، جلســة تعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثاني 
ــة  ــة، أهمي ــن الربابع ــواء عبدالرحم ــرف الل ــد متص ــي. واك ــل التطوع للعم
ــادرات  ــجيل بالمب ــة التس ــي عملي ــباب ف ــراك الش ــي، وإش ــل التطوع العم
التطوعيــة، مبينــا أن مــن أهــم أهــداف الجائــزة تعزيــز ثقافــة التطــوع لــدى 
ــاركة  ــات المش ــات والمؤسس ــراد والجماع ــود األف ــر جه ــباب، وتقدي الش
ــي  ــة الت ــادئ العام ــزة والمب ــة الجائ ــرض رؤي ــي.  وع ــل التطوع ــي العم ف
تحكمهــا، والتــي تركــز علــى العطــاء والريــادة واالبتــكار. وأشــارا إلــى فئات 
الجائــزة التــي تتنــوع بيــن المجــاالت االجتماعيــة والصحيــة والرياضيــة 
والفنيــة، وضمــن األعمــال الفرديــة والجماعيــة والمؤسســية، إضافــة 
وضــرورة مشــاركة  للحديــث عــن أهــم شــروط التقــدم للجائــزة ومعاييرهــا. 
جميــع الشــباب والمؤسســات المحليــة إلــى التقــدم للجائــزة كمؤسســات 
وأفــراد، أو فــرق أو مجموعــات، ليتســنى للجميــع المبــادرة فــي األعمــال 

التطوعية.


