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اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الشباب وصندوق التنمية والتشغيل في تطوير برنامج تمويلي للمتطوعين .
تخصيص مليون دينار للبرنامج التمويلي للمتطوعين في صندوق التنمية والتشغيل 

النابلسي: "يستوجب علينا لزاما أن نكرم الجهود التطوعية للشباب والشابات وأن نقدم مجموعة من الحوافز
 للمتطوعين من فرص تدريبية وتمويلية تلبي حاجات الشباب ومتطلباتهم  وهذا من أوصت به اللجنة العليا للعمل التطوعي "

وقع وزير الشباب محمد النابلسي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، في وزارة الشباب مذكرة تفاهم 
بين وزارة الشباب وصندوق التنمية والتشغيل في مجال تخصيص برامج تمويلية وحوافز للمتطوعين، بحضور 

مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات وأمين عام وزارة الشباب د. حسين الجبور.



وزير الشباب محمد النابلسي يكرم الشباب المتأهلين للمشاركة في المسابقة العالمية
 للذكاء االصطناعي Codeavour2022، ضمن فعالية "قمة أمة اإلبتكار" التي نظمتها 

شركة روبوتنا االجتماعية اليوم في مركز الحسين الثقافي.



وزير الشباب يلتقي أعضاء فريق مبادرة عربكم التطوعية
التقــى وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يــوم أمــس رئيــس وأعضــاء فريــق مبــادرة عربكــم التطوعيــة الموطنــة  فــي وزارة الشــباب واســتمع 
النابلســي مــن الشــباب أعضــاء المبــادرة حــول المبــادرات والحمــالت المجتمعيــة والمشــاريع التنمويــة والبرامــج التــي تنفذهــا والتــي كان 
آخرهــا افتتــاح مكتبتيــن للقــراءة فــي محافظــة الزرقــاء الــى جانــب مــا تقــوم بــه مــن أعمــال تطوعيــة فــي مجــاالت الصحــة والبيئــة والتعليــم 

والتدريب وغيرها.

وأكــد النابلســي حــرص الــوزارة علــى متابعــة المبــادرات الموطنــة فــي الــوزارة  وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم للمبــادرات الشــبابية  ذات األثر 
المجتمعــي االيجابــي، وبحــث آليــات التشــبيك بينهــا وبيــن مختلــف المؤسســات الداعمــة لالطــالع بدورهــا فــي خدمــة الشــباب والمجتمعــات 

المحلية.



وزارة الشباب ومديرية األمن العام تطلقان البرنامج الوطني لألمن والشباب
ــباب،  ــدى الش ــي ل ــي األمن ــر الوع ــى نش ــادف إل ــباب"، واله ــن والش ــي لألم ــج الوطن ــات "البرنام ــام فعالي ــن الع ــة األم ــباب ومديري ــت وزارة الش أطلق

ووقايتهم من خطر الجريمة والعنف والمخدرات، والسلوكيات الخاطئة، وترسيخ مبادئ االعتدال واألمن والسلم.

ويأتــي هــذا المشــروع الوطنــي، اســتجابة للتوجيهــات الملكيــة الســامية، بضــرورة تمكيــن الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم اإليجابيــة فــي بنــاء المجتمــع، إذ 
سيتم تنفيذ فعالياته في إطار من التكامل والتشاركية بين وزارة الشباب ومديرية األمن العام.

 

ويراعــي البرنامــج االحتياجــات األمنيــة والمجتمعيــة، والتــي تــم جمعهــا وتحليلهــا مــن خــالل البيانــات الرســمية، والتغذيــة الراجعــة، إذ ســتوفر مديريــة 
األمــن العــام مــن خــالل مديريــة اإلعــالم والشــرطة المجتمعيــة الخبــراء والمحاضريــن المختصيــن فــي نشــر التوعيــة مــن اإلدارات والمديريــات المختصة مثل 
اإلدارات المروريــة، ووإدارات مكافحــة المخــدرات، وحمايــة األســرة، والبيئــة والســياحة، واإلرشــاد الدينــي واإلفتــاء، ومركــز الســلم المجتمعــي، ومكافحة 

الجرائم االلكترونية.



وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل وتعليمات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2023

أطلقــت وزارة الشــباب رابــط التســجيل والتعليمــات الخاصــة ببطولــة الشــباب الرمضانيــة لخماســيات كــرة القــدم الشــعبية 2023، والتــي ســتقام خــالل 
شهر رمضان المبارك.



نظمــت مديريــة شــباب محافظــة إربــد ، جلســة تعريفيــة بجائــزة الحســين 
بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي  فــي مدرســة عنبــة الثانويــة 
ــف المجتمــع  ــواء المــزار الشــمالي، بهــدف تعري ــات  فــي ل الشــاملة  للبن
المحلــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمحلــي بالجائــزة،  وقــدم مديــر 
التطوعــي  العمــل  المومنــي، شــرًحا عــن أهميــة  يحيــى  إربــد  شــباب 
وأهــداف الجائــزة فــي تعزيــز ثقافــة التطــوع، وتقديــر جهــود األفــراد 
والجماعــات والمؤسســات المشــاركة فــي العمــل التطوعــي. مبينــا رؤيــة 
الجائــزة والمبــادئ العامــة التــي تحكمهــا والتــي تركــز علــى العطــاء 
ــا إلــى أن مجــاالت الجائــزة تتنــوع فــي المجــاالت  والريــادة واالبتــكار، الفًت
االجتماعيــة والصحيــة والرياضيــة والفنيــة وضمــن  فئــات األعمــال الفرديــة 
والمبــادرات  والمؤسســات  الشــباب  والمؤسســية.داعيا  والجماعيــة 

الجماعية إلى التقدم للجائزة

ضمــن فعاليــات برنامــج مهاراتــي/ محــور القيــادة الشــبابية، و الــذي ينفــذ 
ــالم ووزارة  ــال الس ــة أجي ــيف وهيئ ــة اليونيس ــن منظم ــا بي ــراكة م بالش
ــباب  ــة ش ــع لمديري ــة التاب ــابات الرصيف ــباب وش ــز ش ــم مرك ــباب، نظ الش
المجتمعــي،  العنــف  حــول  حواريــة  جلســة  الزرقــاء  محافظــة 
وبمشــاركة(25) شــابًا وشــابًة مــن الفئــة العمريــة(24- 15) عامــًا.  تضمنــت 
الجلســة التعريــف بمفهــوم العنــف المجتمعــي، وانواعــه، وآثــاره الســلبية 
علــى الفــرد والمجتمــع، وذلــك بهــدف رفــع مســتوى الوعــي لــدى 
الشــباب حــول ظاهــرة العنــف المجتمعــي وتعزيــز دورهــم فــي المشــاركة 
فــي الجهــود الوطنيــة للتخفيــف مــن آثــاره الخطيــرة.  كمــا تضمنــت 
الجلســة فعاليــة توعويــة حــول مــرض الســرطان وأهميــة الفحــص الــدوري 

وذلك ضمن فعاليات برنامج األردن يتحدى السرطان.

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني
 للعمل التطوعي بلواء المزار الشمالي  

جلسة توعوية حول العنف المجتمعي في
 مركز شباب وشابات الرصيفة



ــون ورشــة عمــل  ــة شــباب عجل ــع لمديري  نفــذ مركــز شــابات صخــرة التاب
حــول“ االســعافات االوليــة “ بمشــاركة 15 شــابة مــن المجتمــع المحلــي، 
وتخللــت الورشــة التطــرق إلــى مفهــوم الســالمة العامــة وتوضيــح أنــواع 
المدافــئ  مثــل  والممتلــكات  األفــراد  تهــدد ســالمة  التــي  المخاطــر 
وكيفيــة التعامــل اآلمــن معهــا فــي فصــل الشــتاء،و كيفيــة اجــراء 
االســعافات االوليــة فــي الوقــت المناســب للحــوادث المختلفــة ومنهــا 
ولدغــات  والنزيــف  والكدمــات  والكســور  والحــروق  الجــروح  تضميــد 
الحشــرات وحــاالت التســمم واألمــراض التنفســية المختلفــة وتصحيــح 
االخطــاء الناتجــه عــن بعــض العــادات الســيئة فــي التعامــل مــع الحــوادث 
ــة  ــعافات األولي ــم اإلس ــرق تقدي ــى ط ــة إل ــزل، إضاف ــي المن ــة ف المختلف

في حاالت الطوارئ واإلصابات المختلفة.

اختتمــت مؤخــرًا فعاليــات نــادي البحــث عــن وظيفــة  بالتعــاون مــع مركــز 
ــاركة 20 ــا بمش ــدار 13 يوم ــى م ــتمر عل ــذي اس ــال وBDC ال ــر االعم تطوي

ــى  ــج إل ــدف  البرنام ــرش.  ويه ــابات ج ــز ش ــة مرك ــي قاع ــابة ف ــابا وش ش
رفــع قــدرات ومهــارات المشــاركين وتدريبهــم لدخولهــم ســوق العمــل 
بكفــاءة   وتــم تدريــب المشــاركين  مجموعــة مــن المهــارات منهــا 
التشــبيك وزيــادة شــبكه العالقــات وإجــراء مقابــالت للتعــارف إضافــه إلــى 
كتابــة البطاقــة الوظيفيــه والســيرة الذاتيــه والعديــد مــن اإلضافــات 

الجديده على السيرة الذاتيه.

ورشة عمل حول“ االسعافات األولية “ في
 شابات صخرة  

اختتام  فعاليات نادي البحث عن وظيفة
 في جرش 



ــادي البحــث عــن  ــة لن ــة الثاني تســتمر فــي مديريــة شــباب المفــرق المرحل
عمــل والــذي ينفــذ بالشــراكة مــا بيــن وزارة الشــباب ومركــز تطويــر 
األعمــال BDC ، ولمــده ثالثــة عشــر يومــا للفئــة العمريــة مــن 18-26 عــام 
لالردنييــن وغيــر االردنييــن وتشــتمل هــذه المرحلــة علــى توجيه المشــاركين 
ــاركين  ــف المش ــر وتعري ــاد األخض ــراء واالقتص ــال الخض ــادة األعم ــو ري نح
ــب  ــم كت ــخصية وتقدي ــالت الش ــة والمقاب ــيرة الذاتي ــة الس ــة كتاب بكيفي

التغطية والشكر .

بمشــاركة 70 معلمــة عقــدت مديريــة شــباب العقبــة فــي  مدرســة 
ــن  ــين ب ــزة الحس ــة بجائ ــة تعريفي ــات جلس ــة للبن ــاملة الثانوي ــة الش العقب
عبــدّهللا  الثانــي للعمــل التطوعــي، و أكــد الدكتــور مخلــد المجالــي علــى 
ــة  ــزة، وطريق ــالة الجائ ــة ورس ــداف ورؤي ــتمر بأه ــف المس ــة التعري أهمي

المشاركة بها، ومجاالت التطوع فيها.

استمرار فعاليات نادي البحث عن 
عمل /المفرق  

جلسات  تعريفية لجائزة الحسين بن عبد هللا
 للعمل التطوعي في العقبة

مديرية شباب معان تقيم ورشة تدريبية حول 
آفة المخدرات وآليات الحد من آثارها بالتعاون
 مع دائرة مكافحة المخدرات في مركز شباب

 معان .



  

 نفــذ مركــز شــابات مــاركا وشــباب العاصمــة تدريبــات بطولــة "بنــاء 
وبرمجــة روبــوت الســومو "ضمــن مشــروع حاضنــات االبتــكار االجتماعــي 
المتنقلــة بحضــور 25 مشــاركا مــن كل مركــز ، وبالتعــاون مــع مؤسســة 
ــز  . وتهــدف  ــداع وشــركة وصل ــن لإلب نهــر األردن واليونســيف ومنصــة زي
ــكالت  ــل المش ــق بح ــا يتعل ــباب فيم ــارات الش ــز مه ــى تعزي ــات إل التدريب

والتفكير و التفكير الناقد وبرمجة الروبوتات.

بمشــاركة 20 شــابا وشــابة أختتمــت فعاليــات مشــروع "إســَع- أنديــة 
البحــث عــن العمــل"  الــذي أطلقتــه وزارة الشــباب بالشــراكة مــع منظمــة 
العمــل الدوليــة ILO ومنظمــة االمــم المتحــدة للطفولــةUNICEF ، وبتنفيــذ 
مــن مركــز تطويــر األعمــال-BDC ضمــن شــراكة آفــاق الدوليــة والممــول 
ــدا، تحــت شــعار "الفــرص ال تأتــي وحدهــا" فــي مركــز  مــن حكومــة هولن
ــر شــباب الكــرك  الدكتــور  ثامــر المجالــي إن  شــابات الجدعــا.   وقــال مدي
المشــروع يهــدف إلــى تفعيــل وإشــراك الشــباب المشــاركين فــي أنشــطة 
مكثفــة لمــدة (13) يــوم ضمــن منهجيــة "نــوادي البحــث عــن عمــل" والتــي 
تــم تطويرهــا مــن خــالل منظمــة العمــل الدوليــة والتــي تركــز علــى تنميــة 
مهــارات الشــباب فــي كيفيــة البحــث والوصــول إلــى الفــرص الوظيفيــة 

التي تتناسب مع طموحات الشباب وتطلعاتهم المستقبلية.

ختام تدريبات برنامج "روبوت السومو"في
 شابات ماركا وشباب العاصمة

تخريج المشاركين في مشروع أندية البحث
 عن العمل شمال الكرك  



قصة نجاح 
اســمي شــهد الخطيــب، مــن محافظــة إربــد عمــري 27 ســنة،  شــاركت 
فــي العديــد مــن البرامــج مــع المراكــز الشــبابية  مثــل "حاضنــات 
االبتــكار" فــي وزارة الشــباب  وهــي الــي دعمتنــي فــي مجــال ريــادة 
األعمــال والتفكيــر الريــادي ودربتنــي علــى المهــارات الماليــة والريادية 

لالعمال الناشئة. 
ــات  ــي الحاضن ــي ف ــوك، تدريب ــة اليرم ــي جامع ــدة ف ــل ُمعي االن اعم
طــور افــكاري ودعمتــي لحتــى يكــون عنــدي مشــروع ريــادي ومســتمر 
وهــو تطبيــق بســاعد المزارعيــن علــى اكتشــاف أمــراض النباتــات، 

وشراء األدوية الالزمة.
ــن  ــح  للزبائ ــي تتي ــة ال ــارة اإللكتروني ــة التج ــق خدم ــر التطبي ــر عب يتوف
شــراء  كل مــا يخــص المزارعيــن، انــا أتطلــع لدمــج قطاعــي التكنولوجيــا 

والزراعة في االردن بشكل افضل، 
بشــجع الشــابات والشــباب ينمــو أفكارهــم مــن خــالل وينخرطــوا  

بالمراكز الشبابية.


