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سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني، ولي العهد، يؤكد أهمية جائزة الحسين بن عبدهللا الثاني 
للعمل التطوعي في زرع روح المبادرة واإليجابية لدى المتطوعين، خالل اجتماعه بمجلس أمناء الجائزة





أعلن وزير الشباب محمد النابلسي عن تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي حتى 15 آذار المقبل.
وقــال النابلســي إن مؤسســات القطــاع الخــاص كانــت ومــا زالــت شــريكًا ومكمــال للقطــاع العــام فــي تحقيــق التنميــة بمختلــف مجــاالت 
الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة، مؤكــدا أن الــدور الــذي اطلــع بــه القطــاع الخــاص بمختلــف مؤسســاته عبــر عقــود يؤكــد دومــا أنــه غيــر 

معزول عن القضايا والمتطلبات والتحديات المجتمعية.
وأضــاف النابلســي خــالل الجلســة الحواريــة التــي نظمهــا منتــدى االســتراتيجيات األردنــي للتعريــف بجائــزة الحســين بــن عبــد هللا الثانــي 
ــدراء  ــن وم ــدراء التنفيذيي ــاركة الم ــركات، وبمش ــرين ب ــدى نس ــة للمنت ــرة التنفيذي ــور المدي ــى، بحض ــا األول ــي دورته ــي ف ــل التطوع للعم
ــاد  ــد أبع ــد أح ــي يع ــل التطوع ــة، أن العم ــاب العالق ــراء وأصح ــدى، والخب ــي المنت ــاء ف ــركات األعض ــدى الش ــة ل ــؤولية االجتماعي المس
المســؤولية المجتمعيــة التــي تمــارس بالعــرف ودافعيــة الخيــر والتــي باتــت تتطلــب تأطيــرا وفــق األولويــات واالحتياجــات المجتمعيــة 
وبمــا يضمــن تحويلهــا إلــى مشــاريع ذات ُبعــد تنمــوي مســتدام وصــوال إلــى إيجــاد منظومــة متكاملــة ومســتدامة للعمــل التطوعــي 

كإحدى أهم ركائز التماسك والتكافل المجتمعي

وزير الشباب: تمديد التسجيل بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي حتى 15 آذار



  

  

بحضــور وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، انطلقــت مؤخــرًا فــي صالــة األميــرة ســمية بمدينــة الحســين للشــباب، منافســات البطولــة العربيــة 
الحادية عشر لمنتخبات الناشئين بكرة اليد، والتي تشهد مشاركة منتخبات األردن والكويت والعراق والسعودية وتونس والمغرب. 

ــا  ــة مثمن ــة العربي ــة المشــاركة مؤكــدا حــرص المملكــة علــى اســتضافة البطــوالت الرياضي ــه بالفــرق العربي ورحــب النابلســي خــالل كلمت
جهود االتحاد األردني لكرة اليد واإلتحاد العربي في تنظيم البطولة وإظهارها بالشكل المميز، متمنيًا للفرق المشاركة التوفيق.

وتمكــن المنتخــب الوطنــي مــن تحقيــق الفــوز علــى المنتخــب العراقــي بنتيجــة 30-13، بعــدا اداء قــوي قدمــه نجــوم المنتخــب الوطنــي علــى 
مدار شوطي المباراة. 

كمــا شــهد اليــوم األول الــذي حضــر لقاءاتــه رئيــس االتحــاد العربــي فاضــل آل نمــر، ورئيــس االتحــاد األردنــي الدكتور تيســير المنســي، ورؤســاء 
الوفود المشاركة، فوز المنتخب السعودي على المغرب بنتيجة 36 - 29، وتعادل منتخبا تونس والكويت 21-21.

وزير الشباب يطلق منافسات البطولة العربية الحادية عشر لمنتخبات الناشئين بكرة اليد .



بحــث وزيــر الشــباب محمــد النابلســي ومديــرة بعثــة الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة شــيري كارليــن، أوجــه تعزيــز الشــراكة الثنائيــة بين 
وزارة الشــباب والوكالــة األمريكيــة للتعــاون الدولــي فــي المجــال الشــبابي والبرامــج والمشــاريع التــي تنفذهــا الوكالــة فــي إطــار بنــاء 

قدرات العاملين مع الشباب وتعزيز البنية التحتية وما يرافقها من خطط وسياسات.
وقــال النابلســي خــالل لقائــه كارليــن فــي وزارة الشــباب بحضــور مديــر مكتــب التعليــم والشــباب فــي الوكالــة ماريــال رويــز - رودريغــوس 
و د.دويــن لــي مســؤول التعليــم والشــباب، ومديــر المنظمــات والتعــاون الدولــي فــي الــوزارة حســن خــواج، أن تمكيــن الشــباب وتوفيــر 
ــل المراكــز  ــي تضمنتهــا خطــة تفعي ــوزارة والت ــات ال ــن مــع الشــباب مــن أولوي ــة والداعمــة لهــم والنهــوض بالعاملي المســاحات اآلمن
الشــبابية والتــي خرجــت ببرامــج شــبابية تواكــب تطلعــات الشــباب واحتياجاتهــم وتصــور للمراكــز الشــبابية النموذجيــة وخطــة عمــل تمكين 
العامليــن مــع الشــباب. واســتعرض النابلســي برامــج التمكيــن الشــبابي المنبثقــة عــن الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، 

والتي من شأنها تنمية مهارات الشباب، وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
ولفــت النابلســي إلــى ســير عمــل المشــاريع المشــتركة مــع الوكالــة األمريكيــة والمتعلقــة بتطويــر وحدتــي المتابعــة والتقييــم فــي 

الوزارة واإلعالم وتوجه الوزارة نحو تطوير مركز إعداد القيادات الشبابية بما يقدمه من برامج وخدمات شبابية ورياضية.
 وثمن النابلسي الشراكة مع الوكالة األمريكية معربا عن تطلعه في تعزيز المشاريع والبرامج الشبابية المشتركة.

ــة للشــباب والشــابات فــي  ــر مشــاركة عادل ــة علــى توفي ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــن "تشــّجع برامــج الوكال مــن جانبهــا قالــت كارلي
االقتصاد والحياة العامة، مما ُيعدّ عامًال أساسيًا الستقرار األردن السياسي واالقتصادي."

وزير الشباب يلتقي مديرة بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ويبحثان تعزيز التعاون الشبابي



بــدأت فعاليــات تدريــب "البطولــة الوطنيــة لروبــوت الســومو" ضمــن 
سلســلة برامــج االبتــكار االجتماعــي فــي مركــز شــابات ســهل حــوران 
بالرمثــا، بالتعــاون مــع مؤسســة نهــر األردن، وبالشــراكة مــع اليونيســف 
ــة  ــت رئيس ــز. وتحدث ــركة وصل ــداع وش ــن لإلب ــة زي ــباب ومنص ووزارة الش
مركــز شــابات ســهل حــوران والء قــازان، عــن البرنامــج الــذي يســتمر لمــدة 
ــن 17-13  ــة م ــة العمري ــن الفئ ــخصا ضم ــه 35 ش ــارك في ــام، ويش ــة أي أربع
عامــا، مبينــة أهميــة توجــه الشــباب لمجــال التكنولوجيــا والوصــول إلــى 
ــر  ــة نه ــا بمؤسس ــرض تعريف ــم ع ــور. وت ــة التط ــى مواكب ــادر عل ــل ق جي
األردن ومشــروع حاضنــات االبتــكار المتنقلــة وتدريبــات الســومو ربوتكس، 
ــزا  ــد حاف ــومو يع ــوت الس ــة لروب ــة الوطني ــات للبطول ــود تصفي و أن وج
ــة  ــف مجموعــة المهــارات التقني ــن المشــاركين لتوظي للشــباب واليافعي
التــي اكتســبوها مــن خــالل مشــاركتهم فــي سلســلة  والهندســية 
تدريبــات "بنــاء وبرمجــة روبــوت الســومو" التــي عقــدت فــي العديــد مــن 

المراكز الشبابية بالمملكة.

شــارك أعضــاء مركــز شــابات عجلــون النموذجــي فــي تنظيــم فقــرات 
االحتفــال الــذي نظمــه نــادي المتقاعديــن العســكريين بمناســبة يــوم 
ــد  ــل قصائ ــى،و تخل ــن القدام ــكريين والمحاربي ــن العس ــاء للمتقاعدي الوف
شــعرية للشــاعرين ورود الشــرع، ومحمــد الشــرع كمــا شــاركت فرقــة 
مركــز شــابات صخــرة فــي تقديــم لوحــة فنيــة وطنيــة ُتجســد معانــي العــز 
القــوات  نشــامى  ســطرها  التــي  والبطــوالت  للتضحيــات  واالفتخــار 
المســلحة االردنيــة علــى امتــداد عمــر الدولــة االردنيــة . وفــي نهايــة 
االحتفــال قــدم مديــر النــادي دروع تكريميــة لــكل مــن رئيســة مركز شــابات 
ــاه  ــهير القض ــون س ــابات عجل ــز ش ــة مرك ــي ، ورئيس ــر المومن ــرة عبي صخ
ــن  ــاء للمتقاعدي ــوم الوف ــة بي ــن الفاعل ــاء المركزي ــاركة أعض ــرا لمش تقدي

العسكريين والمحاربين القدامى

بدء فعاليات تدريب البطولة الوطنية
 لروبوت السومو في سهل حوران  

مشاركة مركزي شابات عجلون النموذجي
 وشابات صخرة في احتفال نادي المتقاعدين 

العسكريين



ــة  ــد جلس ــر محم ــي األمي ــابات ح ــباب وش ــز ش ــي مرك ــرًا ف ــذت مؤخ  نف
تعريفيــة لفريــق منظمــة "بــالن إنترناشــيونال"؛ بهــدف التعريــف بمنحــة " 
الزرقــاء  محافظــة  فــي  للشــباب  االقتصــادي  للتمكيــن  نجاحنــا" 
بمشــاركة(50) شــابًا وشــابًة مــن الفئــة العمريــة (35- 18) عامــًا.  تضمنــت 
ــم  ــى دع ــدف إل ــي ته ــة الت ــاركين بالمنح ــباب المش ــف الش ــة تعري الجلس
الشــباب الذيــن تتوافــر لديهــم أفــكارٌ ومشــاريع رياديــة ومبــادرات بهــدف 
ــر  ــدة مــن خــالل انشــاء وتطوي تشــغيل الشــباب، وإيجــاد فــرص عمــل جدي
ــن  ــرادات م ــق اإلي ــة، وتحقي ــادرات الريادي ــة والمب ــات االقتصادي المؤسس
يكفــل  وبمــا  واالســتدامة  االســتمرارية  لضمــان  المنشــأة  المشــاريع 
تمكيــن الشــباب والنســاء فــي المجتمــع.  كمــا تضمنــت الجلســة التعريــف 
ــادة  ــوذج ري ــى نم ــباب عل ــب الش ــة،  وتدري ــدم للمنح ــة التق ــر أهلي بمعايي
التدريبــات  إلــى توفيــر  الــذي يهــدف  األعمــال األساســي والمتقــدم  
ــو  ــات مح ــي موضوع ــال ف ــادة األعم ــارات ري ــى مه ــباب عل ــة للش الالزم
األميــة الماليــة، وتطويــر خطــة العمــل، ومهــارات القيــادة، والمســؤولية 
االجتماعيــة، والتدريــب والتوجيــه، وتعزيــز النظــام البيئــي لالبتــكار وقيــادة 

األعمال.

مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، أطلقــت مديــرة شــباب 
ــة  ــطرنج لطلب ــة الش ــات بطول ــرًا فعالي ــاس مؤخ ــو عب ــناء أب ــة س العاصم
ــرى،  ــة الكب ــورة العربي ــاء الث ــادي أبن ــذي نظمهــا ن ــة وال الجامعــات األردني
بمناســبة العيــد الحــادي والســتين لميــالد جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي 
ــادي د. نايــف العبدالــالت وعــدد  بــن الحســين المعظــم، بحضــور رئيــس الن
ــة .   وتأتــي البطولــة والتــي  ــات فــي الجامعــات األردني مــن عمــداء الكلي
ــن  ــة بي ــة إلذكاء روح المنافس ــة وخاص ــات حكومي ــا 8 جامع ــاركت به ش
طلبــة الجامعــات األردنيــة وإســتثمار طاقاتهــم فــي اللعبــة .    وأكــد 
ــة مشــاركة الشــباب فــي االنشــطة والبرامــج  ــى أهمي ــادي عل رئيــس الن
التــي تنفذهــا األنديــة الشــبابية إلكســابهم المهــارات وصقل شــخصياتهم  
واســتغالل طاقاتهــم عــن طريــق تضافــر الجهــود بيــن الجامعــات ووزارة 
األردن     فــي  الشــبابي  للعمــل  الرســمية  المظلــة  باعتبارهــا  الشــباب 
ــة،  ــد األهلي ــة، إرب ــة، عمــان األهلي ــة الجامعــة االردني وشــارك فــي البطول

الزرقاء األهلية، البلقاء، مؤتة، والزيتونه، كلية الخوارزمي).
جلسة تعريفية بمنحة" نجاحنا" للتمكين 

االقتصادي للشباب في شباب األمير محمد 

إنطالق بطولة الشطرنج في نادي أبناء 
الثورة العربية الكبرى



 نظمــت وزارة الشــباب بالتعــاون مــع مؤسســة الحســين للســرطان ورشــة 
عمــل تعريفيــة ضمــن برنامــج "األردن يتحــدى الســرطان"، وقالــت الدكتــورة 
ــة  لطيفــة محمــد المتطوعــة ضمــن البرنامــج، إن الورشــة تهــدف للتوعي
ــرض  ــن الم ــن م ــائل التأمي ــف بوس ــرطان والتعري ــرض الس ــن م ــة م الصحي

وطرق الحصول على الرعاية الطبية في حالة االصابة .

 أطلــق مركــز شــباب الديســة مبــادرة تحــت عنوان"كــن متطوعــا" والتــي 
ــي تنظمهــا وزارة  ــة الت ــادة الفاعل ــي اســتكماال لجلســات برنامــج القي تأت
ــيف,  ــن اليونس ــم م ــالم وبدع ــال الس ــة أجي ــع هيئ ــراكة م ــباب بالش الش
بمشــاركة 25 مشــاركا وذلــك ضمــن  أنشــطة جائــزة الحســين بــن عبــدهللا 
الثانــي للعمــل التطوعــي بهــدف دمــج الشــباب فــي العمــل التطوعــي  و 
تهــدف المبــادرة إلــى  تعزيــز قيــم المواطنــة ودمــج الشــباب فــي األعمــال 
التطوعيــة بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمعــات المحيطــة بهــم باإلضافــة 
لزيــادة عــدد المتطوعيــن ورفــع مســتوى الثقافــة المجتمعيــة والتطوعية 

لديهم.

ورشة عمل توعوية حول  مرض السرطان

مبادرة كن متطوعا



نظمــت مديريــة شــباب البتــرا بالتعــاون مــع ســلطة إقليــم البتــرا التنمــوي 
الســياحي لقــاءًا تعريفيــًا حــول جائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل 
التطوعــي، وذلــك فــي قاعــة المركــز الثقافــي فــي إقليــم البتــرا، بحضــور 
المبــادرات  البتــرا و أصحــاب  الرســمية فــي  الدوائــر  عــدد مــن مــدراء 
ــور  ــه الدكت ــذي قدم ــاء ال ــن اللق ــي. وتضم ــل التطوع ــن بالعم والمهتمي
جهــاد المســاعده مديــر المتابعــة والتقييــم وعضــو لجنــة الجائــزة، التعريــف 
ــار  ــي، وأش ــل التطوع ــي العم ــالتها ف ــا ورس ــا ومبادئه ــزة ورؤيته بالجائ
ــز فــي العمــل التطوعــي  ــزة تتمثــل  بالتمي ــة الجائ المســاعدة إلــى ان رؤي

لخدمة المجتمع، وأن عملية التقييم للجائزة تخضع لمعايير وأهداف

افتتــح مركــز شــابات جــرش فعاليــات نــادي البحــث عــن عمــل  فــي قاعــة 
مركــز شــابات جــرش بمشــاركة 20شــابا وشــابة. وسيســتمر النــادي  علــى 
مــدار   13 يومــا  ســيتلقى خاللهــا المشــاركين  العديــد مــن المهــارات 
واألنشــطة التــي تهــدف إلــى رفــع قــدرات الشــباب بالحصــول علــى 
وظيفــه.  ويهــدف البرنامــج رفــع قــدرات ومهــارات المشــاركين وتدريبهــم 
لدخولهــم ســوق العمــل بكفــاءة و ستســتخدم خــالل فتــرة التطبيــق 
مجموعــة مــن المهــارات منهــا التشــبيك وزيــادة شــبكه العالقــات وإجــراء 
مقابــالت للتعــارف إضافــة إلــى كتابــة البطاقــة الوظيفيــة والســيرة 

الذاتية والعديد من اإلضافات الجديده على السيرة الذاتية.

لقاء تعريفي حول جائزة الحسين بن عبدهللا الثاني
 للعمل التطوعي في البترا

افتتاح نادي البحث عن عمل في مركز شابات
 جرش



قصة نجاح 
انــا يوســف محمــد حلــوم، طالــب هندســة تكنولوجيا الســيارات 
الهجينــة، شــاركت كمتــدرب مــع برنامــج األركان الشــبابية فــي 
وزارة الشــباب وعملــت مــع حمــالت الكســب والتأييــد فــي 
المراكــز الشــبابيه علــى موضــوع التغيــر المناخــي فــي إقليــم 
الوســط بدعــم مــن اليونســيف، مشــاركتي غيــرت فــي حياتــي 
العمليــة وأثــرت بشــكل كبيــر علــى شــخصيتي مــن خبــرات 
ومهــارات جديــدة اكتســبتها كمتــدرب فــي المراكــز الشــبابية 
ــب جامعــي.  شــخص  ــا لســا طال ــم أصبحــت مــدرب وان ومــن ث
ناجــح ھــو هــدف لــكل شــخص بشــجعه بالمشــاركة فــي 
البرامــج الهادفــة حتــى يقــدر یتخطــى كل المعيقــات . أنــا 
ــات  ــطة والفعالي ــن األنش ــر م ــدد كبي ــي ع ــارك ف ــوم ُمش الي
ــبايية  ــج الش ــباب والبرام ــع وزارة الش ــة م ــال التطوعي واألعم
بشــكل عــام، وصاحــب منصــة "هــذا أنــا" واللــي بتهــدف لتطوير 

مهارات الشباب والشابات وزيادة نسبة دخلهم.


