
 

0202  -اإلصدار السابع  أيار    

 نادي اإلبداع واإلبتكار

دائرة الشؤون الفلسطنية    

 مجلة إلكترونية  تصدر عن دائرة الشؤون الفلسطينية 

 

 أخبار األنديـــــــــــــــــــة :

 

 ”بقلم عطوفة املدير العام. “ شباب املرحلة  وقيادة  الوطن 

”بقلم موظفي  دائرة الشؤون الفلسطينية.“  محطات إبداعية 

 نافذة الشركاء”مقاالت  شركاء اإلبداع  “ 

 سفراء اإلبداع”تجربتي  بقلم .“ 

 نشر معرفة”ورشة عمل تصميم املجلة اإللكترونية“ 

”وأيادي اإلبداع “ صنع في املخيم 



 

املئوية الثانية ستكون "مئوية التعزيز والتطوير 

 بذلك خارطة طريق مستقبل 
ً
واإلنجاز"، راسما

 البالد.

  

 جاللة امللك  عبدهللا الثاني ابن الحسين

حفظة هللا ورعاه    
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وفي اليوم األول من عبور املئوية الثانية، نعاهد  

 أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي.

  

 األمير الحسين ابن عبدهللا الثاني

 ولي العهد حفظة هللا ورعاه  

  

ونية   -دائرة الشؤون الفلسطينية     0202اإلصدار السابع   -مجلة نادي اإلبداع اإللكتر



 

 

ونية   -دائرة الشؤون الفلسطينية     0202اإلصدار السابع   -مجلة نادي اإلبداع اإللكتر

 

 

 

  

 

 

 

 شباب املرحلة .. وقيادة الوطن 

 

شاركت دائرة الشؤون الفلسطيطيط طيطط الطادط   طيطادة 

  إحتطفطاه طا ئطاةطاطالطط ايو طج وكطيط   ط طسط   
ً
وشعبا

الفعاليا  بعرض شطرلطا اجاط طااا  الطقطت  ط ط ط طت 

خالل الع اد السائ ط ئرغم الصطعطاو والطتط ط  طا  

الططقططت تراطط ططتططكططا ج وكططيطط  رططان ياطط اداططا الطط ور  طط  ئططكططا  

 الاد  و رسيخ ث افتا.  

 

وا   اآلن علج تعتاو اةاالط الثاايطج وارسم 

مالمح اةرحلط ال ادمطج وما اا الاد  الذي 

ارل .  واكمل اةسيرة ئروح شبائيط و يادة 

حكيمطج ابنت ودكا تعم  ا راسخط مكذ ماط 

عامج  ائم علج التشريعا  والسياسا  

و  ارو  غكيط ئالعبرج   ادرة علج صكاعط 

 ال ائ  و اايها ا ا اله ف. 

واكا  أتي دور مؤسسا  ال ياع العام 

والخاصج ايسرة ج املجتمع ج ودور الشباو 

تافسهمج فهت مكظامط متكاملط تعمل م  تال 

رفعط ونهضط اهردن ج ئما  تاافق مع تا اف 

 . التكميط اةست امط القت   ش اا العالم تامع

 

 املهندس رفيق خرفان 

 مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 
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 ورشط عمل   متها  

 ” املدربة  علياء داود ”

رئيس  سم التيالر اةؤسس ت    دائرة 

 الشؤون الفلسيكيط  

استه ف الارشط ع د م  شباو مخيمت 

 الب عط وحيين 

 م   رلب اةشاركين علج استخ ام ئراامج 

Publisher    لتصميم اجعالاا 
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 تطبيق عملي  وتصميم  بروشورات  

 

 سيتم تعميم الورشة على باقي املخيمات 

  0202خالل 
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 *مدير مديرية خدمات املخيمات  

 دائرة الشؤون الفلسطينية 

 بقلم : أسامة علقم *     
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يعرف املجتمع اهردني ئطأاطا مط طتطمطع فطقطتج فطاهكط طر طط  ط  

م  فاط الشباو ج فالشبطاو اطم الشطعطلطط ج اطم الطيطا طط 

 جام اهمل .

اططكططذا تو ططج سططيطط ي  ططائطط  الططبططالد ااططتططمططامططا ئططالشططبططاو  طط  

اططمططيططع خططيططائططا ططا و  ططكططلططيططفططا ططا لطط طط ططكططامططا  اةططتططعططا ططبطططج  

وتدلق الع    م  اةبادرا  الراميط ا ج تعزلز دوراطم  ط  

التكميط اه تصاد ط واهاتماعيط و السطيطاسطيطط ج و لط  

ئاهستثمار    تعلطيطمطهطم و  ط رلطتطهطم و  طأاطيطلطهطم ج و حط طهطم 

علج الطتطفطكطيطر و الطتط طلطيطل و اهئط اع و الطتطمطيط  مط  خطالل 

 افطيطر الطبطيطاطط اةطكطاسطبطط ةشطاركطتطهطم  ط  الطعطمطل و الطبطكطا  ج 

وااططتططهططا  ئططتططعططزلططز ااططتططمططادططهططم الططادططنططت و مططمططارسططط دوراططم 

 الفاعل    شؤون الاد  .

و ا    ط  دائطرة الشطؤون الطفطلطسطيطيط طيطط نسطيطر عطلطج اط ط  

سططيطط ي صططاحططب الططجططاللططط ج فطط طط  عططمططلططت الطط ائططرة عططلططج 

الططاصطططال ا طططج فطططاططط الشططبطططاو و الطط طططهططاض  ططهطططا مططط  خطططالل 

 اايا دا اتهم اهئط اعطيطط ةطا  طخط م  ط   ط طسطيطن الطبطيطاطط 

اةعيشيط حيث  م إنشا  ع ة تا  ط إئ اع لتطكطان مطكطارة 

 لهم يهت ون  ها    وضع ال دا اتهم و خبراتهم .
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و عططمططلططت الطط ائططرة ت ضططا عططلططج الططعططمططل مططع بططعطط  الططجططهططا  

ال ولطيطط و الطقطت رطان الط ور الط ور  ط   طكطظطيطم ورشطا  عطمطل 

تططهطط ف ا ططج اهاططتططمططاع ئططفططاططط الشططبططاو و ططلططمططس اططمططامططهططم و 

الصططعططااططا  الططقططت  ططاااططهططانططهططا لططلططعططمططل كططفططرلططق واحطط  مطط  

ماظفي دائطرة و شطبطاو مطخطيطمطا  لطلط طهطاض و الطتطكطا ط   ط  

رحلللللة  ططاحططيطط  الططجططهططاد ج و ان اططذا  طط   طط ططلططج  طط  مشططروع 

و   GIZالللقلليللادة و املللمللول مللن الللوالللالللة ا ملللانلليللة لللالنللمللاء 

القت ضمت ع دا م  ماظفي ال ائرة و م مطاعطط مطتطكطاعطط 

مطط  شططبططاو املطططخططيططمططا  و الطططذي تثططر  رططل مططط  الططفططرلطط ططيطططن 

ئطططمطططعطططلطططامطططا  عططط  اهخطططر مطططمطططا  طططرو مططط  واطططهطططا  الطططكطططظطططرج 

وسيساع     اةض ت   ما    العمل كفرلق ماح  ج حطيطث 

 ططم الططتططعططرف عططلططج  طط را   طط  الشططعططر و الططرسططم و الططخططيططائططط 

إضططافططط ا ططج  ططكططاع  طط  الططتططخططصططصططا  اهرططاد ططمططيططط مطط  ارشططاد 

افس ت و  ااان و ادارة اعمال و م اسبط و غطيطراطا و كطيط  

تن دططططا ططططا  اططططؤه  الشططططبططططاو  طططط  سططططخططططرواططططا  طططط  الططططعططططمططططل 

 التياع  .
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و اكا  كطمط  دور الط طيطادة ج لطيطس الطعطمطل بشطكطل مطكطفطرد 

ووضططع الططتطططعططلططيططمطططا  وحسططب ج  ئططل ئطططمططشططاركططط الططعططمطططل 

وصطط ططل اةططاااططب و  ططااططيططا الططيططا ططا  لططتططفطط ططيططر اهئطط اع 

واهئطتططكطار لطلططاصططال ا ططج  ططكططاعطا  مط ططرسطخططط ئطأاططمطيططط دور 

 الشباو    التغيير.

و معا سكمض ت   ما    التغيير ةطا اطا تاطمطل و تفضطل 

 ئا ن هللا تعا ج. 

 احدى جلسات رحلة القيادة 
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 يل عليكا  شررا  اجئ اع  لك ل   ار هم    

 العمل الشبابيج وخ مط املجتمع ئتمي  وإئ اع. 
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 السيد فادي الداود 

مستطشار التعليطم والطشباو  ط  م ماعطط دطالل تئاغزالططا 

 العاةيط واة  ر التكفيذي ةلت ى دالل تئاغزالا اةعر  .

 السيد محمد الرواشدة

 رئيس  سم الرلادة    واارة الشباو 

 السيدة شذى عزيز 

 م س ط ئراامج خ مط ود      واارة العمل
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 *بقلم : فادي الداوود 

مستشار التعليم والشباب في مجموعة طالل 

أبوغزاله العاملية واملدير التنفيذي مللتقى طالل 

 أبوغزاله املعرفي 

 

 

م ملت ى دالل تئاغزالا اةعر   السط حاارلط ر ميط 
ّ
اظ

بعكاان "اةرتة ايردايط    العلام والتككالاايا"ج   أتي 

 
ُ
 مع احتفاه  العالم ئاليام العاةي للمرتة و     ا

ً
 زامكا

ئمكاسبط اليام ال و   للمرتة والفتاة    م ال العلامج 

ُيع  إ احط وصال ال سا  إ ج العلام والتككالاايا  حيث

والهك سط والفكان والرلاضيا ج ومشاركته     العلام 

والتككالاايا واهئتكار ئبالدا  ضرورة م  تال    يق 

  .0202تا اف التكميط اةست امط ئ لال عام 

تعتبر نسبط مشاركط اةرتة    العلام والتككالاايا  ليلط 

م اراط مع الرالج اظرا للت   ا  القت  اااا اةرتة علج 

مستا  ايردن والاد  العربي والعالم    م ال العلام 

 التككالاايا واهئتكارج 

ج اا  0222إن إنشا  اةركز الادنت لإلئ اع    عام  

ليكان مظلط ودكيط  خلق ئياط رلاد ط  كافسيطج 

" و   منصة األردن املفتوحة لإلبداعستكيلق  رلبا "

اةكصط الاحي ة    الشرق ايوسا واكاو افرل ياج 

والقت  أتي لبكا  شرارا  متمي ة ئين ال ياعين العام 

والخاص م  خالل راا اةؤسسا  اهراد ميط واةراكز 

الب ثيط ورواد ايعمال وحاضكا  ايعمال ئالجها  

 اةاا ط ل ل مشكلط الت   ا  اةاليط.
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إن رلادي ايعمال   ب عطلطيطهطم الطتطمطتطع ئطمطهطارا  تسطاسطيططج 

و يالر تافسهم وتن  طكطان الطرلطادي صطاحطب رسلطط ورسطالطط 

وصبارج مشيرة إ طج تنطهطا تسطسطت مطكطظطمطط اطاهكسط طت لطتطعطنط  

ئطططالطططتطططعطططلطططيطططم والطططتططط رلطططب والطططتطططكطططكطططالطططااطططيطططا لطططلططط طططسطططا  والشطططبطططاو 

وايدفال م ليا ودوليا وشعاراا التككالاايا حق ل جميعج 

للاصال إ ج الجميع    اميع اةكادقج لتمكيط طهطم مط  خطلطق 

 فرصط تفضل يافسهم ولآلخرل ج م  خالل التككالاايا.
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ً
ت ضا تاميط است ياو ودعم اةاااب الشائط اظرا

لل  را  الكبيرة والكامكط وغير اةكتشفط ل يهمج 

واذا ما  تم التباحث معا مع واارة اه تصاد الر مت 

والرلادة ج  اد ئياط ااظمط وداعمط للمشاريع 

  الرلاد ط.

غياو التشريعا  وع م است رار ال اااين اا م  

 علج 
ً
تئرا الت  ّ ا  القت  اااا الرلاد ين ولؤثر سلبيا

الشررا  الكاشاطج و   دعاة لإلعالم لل ركي  علج 

ا احا  وإئ اعا  اةبتكرل  والرلاد ين ايردايين 

ال اصلين علج     ر دو   وعاةي هئتكاراتهم 

  .واخ راعاتهم  الهامط
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 رئيس قسم الريادة 

 وزارة الشباب 

 *بقلم : محمد الرواشدة  

 

 

تعتبر فاط الشباو تام الفاا  القت تعتم  عليها 

فالشباو ام  .ال ول واملجتمعا     البكا  والتكميط

العماد الف رّي الذي ه  مك  اهستغكا  عكاج 

والعكصر الثمين الذي  ملكا ال ول ةاااهط ال ضا ا 

حيث ه   تصر دور  .والت   ا  القت     تمامها

الشباو    م ال م  دج ئل  ت ادع مع اميع 

املجاه  اهاتماعيط والسياسيط واه تصاد ط 

ومختل   ياعا  التكميطج  ولمتاا الشباو ئال اة 

والعزلمط وايحالم واليماحج وال يالط وال شاطج 

وال  رة علج الت مل واجاتاج وال ماس الفكري 

    املجتمعج 
ً
وروح اةبادرةج ويعتبرون ايك ر دماحا

 للتغيير.
ً
 وايك ر   بال
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   ت مظلط الت   ا  
ً
 ميردا

ً
ويشه  العالم اليام تغييرا

اه تصاد ط واهاتماعيط والصراعا  السياسيط لككا  مر 

ئمرحلط اات اليط م  خالل الثارة الصكاعيط الرابعط تو ما 

يعرف ع ها ئالثارة الر ميطج والقت ات ت م  خالل التيار 

الهائل واةتسارع    التككالاايا و أثيره علج اميع املجاه . 

و مثل التككالاايا  الكاشاط و   ) الذرا  اهصيكاع ج 

ج  ككالاايا الكاااج ال اسبط block-chainوالرواا ا ج 

ال كاميطج التككالاايا ال يالطج إا رات ايشيا ج اليباعط 

ثالثيط ايبعادج   ليل البيااا  الضخمط واةركبا  

كما  تمي  الثارة الصكاعيط الرابعط ئائتكاراتها اةست لط(. 

الج   ة القت تسهم    ح وث الت  م والتيار بشكل 

لذا   ب   تسرعج وتعمل علج تغيير مفاجئ    املجتمعا 

اهستع اد لهذه الثارة م  خالل اهاتمام بع ليط ايايال 

الج   ةج والقت  تكان ئصفط تساسيط م  الشباو م  

إن إدخال اةهارا  ال   ثط     .خالل الت رلب والتعليم

ئرامج الت رلب والتعليم و ضمي ها    مكاه  الجامعا  

واة ارس ستسهم    اجئ اع واهئتكار ومااكبط التيار    

العالم الج   ج ئاجضافط إ ج  فعيل مشاركط الشباو    

  . كميط املجتمعا 
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لذل  فإن إ احط الفرصط للشباو ئال يام ئأدوار  ياد ط 

ومك هم ال ور    صكع ال رار واةشاركط    عمليط ا خا ه 

والا اف علج دراسط اةشارل والت   ا  مع     م 

ال لال اةكاسبط سيعيي دفعط  الط ا ا التيار ئما 

فالشباو اليام   .  سجم مع متيلبا  العالم الج   

 مست بل الغ ج وام م   رسمان اةست بل. 
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واايال ا م  اهر باط الاثيق ئين التعليم والت رلب 

ومااكبط متيلبا  الثارة الصكاعيط الرابعطج واا ما 

 تيلب ضرورة تن يستاعب التعليم آفاق  ل  الثارة 

الصكاعيطج والتاافق والتكي  مع معيياتها ئمكظامط 

متكاملط  تسم ئاةرواط والتكاع؛ ئ يث  فتح تمام 

الشباو تئااو التعليم والت رلب اةستمرج ويستكش  

 معهم آهف التخصصا  ال  ي ط. 

اا   البرامج واينشيط واةلت يا  الادكيط للرلاد ين 

الشباو القت اظمتها واارة الشباو مع الشررا  إ ج 

مكا شط ااااب التيالر القت   بغ  تن    ث    ئرامج 

الشباوج فأوا    ل  البرامج الفرصط للشباو    

 ممارسط تدوارام و  مل مسؤولياتهم الج   ة. 

لذل  فإن علج اةؤسسا  رافط دوًرا مهًما     بنت الثارة 

الصكاعيط الرابعط وا ل  يبي اتها للشباوج ومك هم 

الفرصط ل يادة اذه الثارة؛ ليكاااا عكاصر مكت ط 

 تسهم ئال هاض ئم تمعاتهم املختلفط.  
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 *بقلم : شذى عزيز 

 منسقة برنامج خدمة وطن  

 وزارة العمل 
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الطططتطططعطططلطططيطططم والطططتططط رلطططب  ططط  الطططلطططغطططط الطططقطططت  طططتططط طططكطططاه الططط طططيطططادة 

الطط ططكططيططمططط ئططمططخططتططلطط  اةططؤسططسططا  واةططكططظططمططا  املطط ططلططيططط 

وال وليط حيث  ر كز علج فاط الشباو  اطذه الطفطاطط  ط   

 ططط  اةسطططتططط طططبطططل واهمطططل والسطططااعططط  الطططااعططط ة لطططلططط طططهطططاض 

ئططاملططجططتططمططع ورفططع  الططاعطط  اةططكططتططسططب مطط  خططالل الطط ورا  

 الت رل يط واهاخراط بساق العمل.

خلدملة ” واكا اا  دور واارة الطعطمطل الطقطت  طتطبطنط  ئطراطامطج  

است ائط إ ج التااها  اةلكيط الساميط  هط ف ،  “ وطن

 ططط طططسطططيطططن حطططيطططاة ايرداطططيطططيطططن مططط  خطططالل  طططأاطططيطططل و ططط رلطططب 

الشطبطاو ايردنططي و طافطيططر فطرص عطمطل مططكطاسطبطط ومطالئطمططط 

لطط طط را ططا ورغططبططا ططا لططتططصططبططح مططتططاافطط ططط مططع احططتططيططااططا  

  ومتيلبا  ساق العمل امل ل  واج ليمت.

 

 



 

ران لااارة العمل و   الشطرف تن تمطثطل الطااارة   ئطاةشطاركطط 

 طط  اططلططسططط الططعططصطط  الططذاططنططت الططقططت عطط طط تططهططا دائططرة الشططؤون 

الفلسيي يط لشررا  اجئ اع خالل اائ ط رارواا مما  ط ل 

عططلططج حططرص الطط ائططرة عططلططج  ططفططعططيططل دور الشططرلطط   طط  خطط مططط 

 م تمع الالاايين الفلسيي يين حق     اياما .

 

وكططكططت فططخططارة اطط ا ئططاجاطط ططااا  الططقططت  طط مططتططهططا الطط ائططرة مطط  

خالل تا  ط اجئ اع و  كيها عط ة ئطرامطج شطبطائطيطط وااطتطمطامطهطا 

ئم ار الشباو والعمل علج  يالر مهارا ا وال هاض ئطفطاطط 

 هذه الفاط  للاصال ا ج م تمطع تكط طر وعطيطا وإئط اعطا ج واطكطا 

 ران الت ادع مع ئراامج خ مط ود .  
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كما تن حضار الجلسط ع دا م  الاارا  مثل واارة 

الشباو وواارة الث افط  ومؤسسا   ياع خاص 

متمي ة    العمل الشبابي م ها مؤسسط دالل تئا 

غزالط ومؤسسط و   العه ج ران لهم دورا    إثرا  

 الجلسط ئاينشيط والبرامج القت    مااا. 

ئال سبط    راات   راط ممي ة وإا ااا   رفع لا 

 ال بعا .

وا      اارة العمل اتيلع ةزل  م  التعاون ئي كا واين 

دائرة الشؤون الفلسيي يط فيت س يل خ مط الاد  

 وشباو والاد . 
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 “وعن شبابه فيما أفناه”
 

 ال رسال هللا صلطج هللا عطلطيطا وسطلطم لط   طزول  ط مطا ) 

عططبطط   ططام الطط ططيططامططا حططقطط  يسططأل  عطط  تربططع خصططال عطط  

عمره فيم تفكاه  وع  شبائا فيم تئطاله وعط  مطالطا ت ط  

 اكتسبا  وفيم ااف ا وع  علما ما ا عمل فيا( 

مطرحططلططا الشططبططاو ودوراططم  طط  املططجططتططمططع مطط  تاططم ايدوار  

وتروعططهططا وت طط طط ططهططاج  فططفططي اططذه اةططرحططلططط  ططكططان مططرحططلططط 

الكض  والط طاة والط طشطاط والطعطيطا  ولطكطان مط طبطال عطلطج 

الططط طططيطططاة وسطططاعطططيطططا لطططتطططيطططالطططر  ا طططا وخطططاض الطططتططط طططارو 

اةططتططكططاعططط واكططتططسططاو الططخططبططرا  واططذلطط   طط فططعططا لططالمططل 

والططيططمططاح والططكطط ططاح والططتططمططيطط  واهئطط اع و لطط   ططزداططر 

 ايودان  و ت  م بشبا ها. 
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مطططع اطططادي اجئططط اع مططط  خطططالل اةشطططاركطططط  ططط   أوللللى تلللجلللار لللي 

التص يع الر مطت ئطالطتطعطاون مطع مطؤسطسطط و ط  الطعطهط  و طمطكطا 

ئططزلططارة اةططؤسططسططط والططتططعططرف عططلططج اهه  وكططيططفططيططط الططتططعططامططل 

 معها مع اة رو وران از  م ها اظري واز  م ها العمل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طط  دورة الططتطط رلططب اةشططاركططط مطط  خططالل تللجللربللاللة الللثللانلليللة  

اة راين ورطااطت ضطمط  الطعطرض والطتط ط  طم الطقطت  ط مطتطهطا لطكطا 

رئططططيططططس  سططططم الططططتططططيططططالططططر اةططططؤسططططسطططط ططططت  طططط  دائططططرة الشططططؤون 

الفلسيي يط  )السي ة عليا  داوود(      اادي ائ اع مخيم 

الطط ططصطط  تططعططرفططكططا عططلططج ااططم عططكططاصططر واكططتططسططاو اةططهططارا  

والخبرا  والعمطل عطلطج صط طل ال طخطصطيطط وكسطر الط طااطز 

 م  الخاف والرابط'
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 اما تجرباة الثالثة: 

حضار حفل  التطخطرج لطكطل اةشطاركطيطن  ط  دورا  الطتطصط طيطع 

الر مت ودورة الت رلب اة راين م  رل املخيمطا  ورطااطت  ط  

مخيم حيين وران ختامها مس  مع اة رو الط و ط  )صطالح 

 عميرة ( و تضم  مهارة اه يكت والث ط ئالكفس.  

   دورة  صمطيطم  املطجطلطط اةشاركط راات  التجرباة الرابعة  

اجلك روايط   متها  السي ة عليطا  داود  ورطااطت مط  ااطمطل 

 ال ورا   ومتمي ة ا ا حيث التيبيق العمل  واجستفادة.
  

تتسابق الكلمات ومهما  قدمت اللمات الشكر   

أستطيع أن أعبر ومن لم يشكر الناس   يشكر هللا 

وشكرا لدائرة الشؤون الفلسطينية  على دعمكم 

 . للشباب وتطويرهم
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 "حاضري هو مستقبلي"

عططمططري ثططالثططط  وعشططرون عططامططا ادرس  ططخططصطط  الططعططلطططام 

اةاليط واةصرفيط    اامعط مؤ ط وعلج ائااو التخطرج . ط  

الب ا ط و بل ال   ث ع    طراطقطت اشطكطر دائطرة الشطؤون  

لث تها الط ائطمطط بطي حطيطث  طمطت ئطتطمطثطيطل ااط  طط اهئط اع  ط  

ااتماع مع شخصيا  مرما ط    ال ائرة  مما ااد ااد م  

 ث قت ئت   م افس ت ئث ط وارتة تك ر.
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راات    مصكع اهفكطار حطيطث حصطلطكطا فطيطا أولى تجار ي 

علطج دورة الطتطصط طيطع الطر طمطت ئطالطتطعطاون مطع مطؤسطسطط و ط  

العه  وتعرفكا فيا عطلطج الطعط  ط  مط  اهه  الطقطت تسطهطل 

عططمططل اهنسططان و ططافططر عططلططيططا الططا ططت والططجططهطط   طط  خططلططق 

   صمسم ورق  علج س يل اةثال .

 

 

 

 

 

 

 

راات عك  استالمكا لشهطادا  اةشطاركطط  ط  ثاني تجار ي 

دورة التص يع الر مت حيث استمعكا مل اضرة لالنسان 

الللثللقللة فللي الللنللفللس الشططغططاف صططالح عططمططيططرة  ورططااططت عطط  

والططقططت غططيططر  عطط ططلطط  ودططرلطط طططط الططتططفططكططيططر لطط ي وا ططكططعطططت 

  شخص ت اني  ادر علج الاصال حق  لا تع ر .
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رططااططت  طط  مططخططيططم الشططهططيطط  عططزمططي اةططفططقططت تللجللربللاللة الللثللالللثللة  

طااططت  و اثططر  حططيططث اخططذاططا دورة اعطط اد مطط راططيططن  وا ضططا رط

ا طط ططابططي  طط  تططغططيططيططر دططرلطط ططط الططتططعططامططل مططع اهخططرلطط  سططاا   طط  

  ااتماعا  او    ال ياة العمليط وحق  ال ياة العلميط.

 

مشاركقت    اهاتماع الرئيس ت    دائرة التجربة الرابعة  

الشؤون الفلسيي يط حيث حضطر اهاطتطمطاع شطخطصطيطا  

مطططرمطططا طططط و و  طططفطططكطططيطططر  ططط  مسطططتططط طططبطططل الشطططبطططاو ومططط  اكططط طططر 

ال ططخططصططيططا  الططقططت  ططاااطط   تلططهططمططتططنططت وشطط ططكططت ثطط ططقططت اططا 

السططيطط  فططادي الطط اوود مططمططثططل مطط ططمططاعططط دططالل ائططاغططزالططط 

حيث ااطا مطهطتطم ةصطيطر الشطبطاو ولطا مطكطااطتطا  ط  مط طمطاعطط 

دالل ائاغزالط حيث استلم حطالطيطا ئطراطامطج الطتطعطلطم الطذرطي 

 علج مستا  العالم.
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ملبلادرة أطللللقلدللرلا الللدائلرة بلرللد  ت ل لليلع أبلنللاء 

املخيمات لعرض منتلجلاملرلم املصلنلوعلة يلدويلا 

وتسويقها إلكترونيلا  لليلتلم  حلقلا علرضلهلا علبلر 

تطبيق دالان  امللخليلم امللقلرر إطلالقله ملع  لرلايلة 

0202   . 
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 ئ لم : عليا  داود 

الللوالللاللة ا ملللانليللة للالنللمللاء  ط  رحطلططط الط ططيططادة الططقططت تدططلطط طتططهططا 

GIZ    حطططيطططث  طططامطططت  ئطططإشطططرار عططط د مططط  مطططاظطططفطططي دائطططرة

الشؤون الفلسيي يط  وشباو م  مخيما كاج رطان اةطلطفطت 

واةططثططيططر لططلططفططخططرج واططاد عطط د مطط  تئططكططا  املططخططيططمططا  الططذ طط  

 تمتعان ب خصيط )رارلزما(    برر تن تستطمطع ئطإاصطا  

يفكارام البكا ة ج و طتطفطكطر  ط  رطل اطمطلطط ورطلطمطط ئط طالطانطهطا 

بطعطيطن الطتطفططاسلج  ورطأاطط  تمطام  طادة  طرااططكطان عططلطج الطتططغطيطيططر 

 ئكل ما تو اا م   اة وعزم. 
 

ئص ق  ام خالل الرحلط استشعر  تن التيالر ه ح ود 

لا ج والهمط ه س   لطهطاج والشطبطاو ه عطمطر لطا. والطتطغطيطيطر 

  ادم ه م الا.  
 

ئمط طرد تن  ط طلطم و طفطكطر و طبط ع و طتطيطار و طكط طل اةطعطرفططج 

و طططتططط ططططبطططل الططططرتي اآلخطططر ئطططرحططططب صططط رج و طططكطططظططططر لططط طططط طططيططططاة 

ئإ  ائيط ...  أك  تا  شطائطا و طائط ا مطمطيط ا و و اطمطط عطالطيطط  

ططبططنط  ايمططمج وةطثططل اطؤه   ططرفططع 
ُ
 طادرا عططلطج الططتطأثططيططر. فطهططكططذا  

 ال بعط.  

 

 

*رئيس قسم التطوير املؤسس ة في دائرة 

 الشؤون الفلسطينية 

 مسؤول البرامج واألنشطة في أندية اإلبداع 
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 المدير العام 
 المهندس رفيق خرفان 

 مدير الشؤون اإلدارية 
 سامر الخصاونة 

 تصميم وإعداد 
 علياء داود 
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 دائرة الشؤون الفلسطينية 

Tel : 222605666270 Ext. 220 

Fax : 222605668064 

Email : alia.dawood@dpa.gov.jo  
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