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جائزة التميز للشباب العربي 
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مقدمة
منهم بضرورة  ايماناً  العربي،  الوطن  الشباب في  وزراء ومسؤولي  ان 

للجهود المبذولة بالوطن العربي  العناية بشؤون الشباب ، وتوحيداً 

الشباب  ألجيال  والرعاية  الخدمات  ألفضل  وتوفيراً  الشأن  هذا  في 

الذين تقع عليهم في المستقبل مهمة قيادة االمة العربية الى تحقيق 

امالها في الوحدة والتقدم والرخاء.

كبة حركة التقدم في مجاالت الشباب ، وبغية تجسيد   وعمالً على موا

امال الشباب في تعاون مستمر ومنتظم في هذه المجاالت يستوعب 

كل المبادرات الفردية ويعمق كل القنوات العاملة التي تصل بين 

مجاالت  في  العربي  التعاون  ويجعل  المشتركة،  العربية  الجهود 

الشباب كياناً يصون هذه العالقات.

والتنمية،  اإلزدهار  مسيرة  قيادة  في  الريادي  الشباب  بدور  واعترافاً 

النيرة  أفكارهم  دعم  الى  الرامية  الجهود  مختلف  وتتكاتف  تتسارع 

وتبني ابداعاتهم وابتكاراتهم وصقل مواهبهم.

 وفى هذا اإلطار تأتي جائزة التميز للشباب العربي لتلعب دوراً مهماً 

من أجل تحفيز الشباب العربي إلبراز ابداعاتهم ومهاراتهم وقدراتهم 

في  المتميزين  الشباب  استقطاب  في  الجائزة  وتطمح  االبتكارية، 

مختلف المجاالت )العلمية، الثقافية والفنية، االجتماعية، اإلعالمية، 

التطوعية، المشاريع التنموية، الرياضية(.

قطاع الشؤون االجتماعية
إدارة الشباب والرياضة
األمانة الفنية لمجلس 

وزراء الشباب والرياضة العرب

5
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كلمة معالي الدكتور / أشرف صبحي
وزبر الشباب والرياضة
بجمهورية مصر العربية

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب

الشباب هم عماد الوطن العربي حاضره ومستقبله، 

وانجازات  المجتمع  في  مؤثر  دور  العربي  وللشباب 

المرحلة  وتقتضي  عليها،  الضوء  تسليط  يجدر 

دورهم  للشباب الستعراض  الفرصة  إعطاء  الحالية 

الجائزة  فكرة  جاءت  هنا  ومن  وانجازاتهم،  اإليجابي 

والتي تتماشي مع السياسات الشبابية والرياضية 

والرياضة  الشباب  وزراء  مجلس  من  المعتمدة 

على  التركيز  في  والحالية  السابقة  دوراته  في  العرب 

تنمية الشباب العربي وإبراز دورهم في المجتمعات 

في  االبداع  على  العربي  الشباب  ولتشجيع  العربية 

الميادين كافة، واستكشاف اإلنجازات والتميز الذي 

حققه الشباب العربي، وتسليط الضوء عليهم وعلى 

الوطن  تخدم  والتي  البناءة  واسهاماتهم  تأثيرهم 

العربي، حيث يضع مجلس وزراء الشباب والرياضة 

العرب على عاتقه العمل على تنمية الشباب العربي 

وإبراز دورهم البناء في المجتمعات العربية
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كلمة معالي السفيرة /د. هيفاء أبو غزالة
األمين العام المساعد

رئيس قطاع الشؤون االجتماعية

إيماناً من جامعة الدول العربية بأن الشباب هو اغلي 

ما يملكه وطننا العربي وألجل ذلك نحرص على إقامة 

مثل هذه الجوائز لشباب وطننا العربي بغرز العديد 

الشباب  داخل  األساسية  الحياتية  المهارات  من 

ومن أجل ترسيخ قيم التسامح واالنفتاح على االخر 

والتمسك بناصية العلوم والمعارف العصرية للسير 

العلمية  المجاالت  مختلف  في  الحضارة  ركب  في 

والتقنية والثقافية واالجتماعية وفى هذا اإلطار يكون 

الشباب  أداء  مستوي  رفع  في  مهماً  دوراً  للتحفيز 

التي  واألنشطة  المجاالت  مختلف  في  وانتاجيتهم 

يقومون بها مما يدفعهم الى تقديم أفضل ما لديهم 

ويؤهلهم لتحقيق أهدافهم والنجاح في حياتهم.

والتي  العربي  للشباب  التميز  جائزة  مبادرة  تأتي 

والرياضة  الشباب  وزراء  من مجلس  بقرار  انطلقت 

وطاقته  العربي  الشباب  بقضايا  منه  ايمانا  العرب 

المشترك  العربي  العمل  ولتعزيز  الخالقة  اإلبداعية 

التي  التحفيز  اليات  اهم  من  الجائزة  تعد  حيث 

االبداع  مواصلة  على  الشباب  تشجيع  في  تساهم 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات. 
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جائزة التمري للشباب العربي
الدورة االولى

في مجال التطوع

عام 2022
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قطاع الشؤون االجتماعية
إدارة الشباب والرياضة

قرار رقم )979(
بشأن: جائزة التميز للشباب العربي

إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الرابعة واالربعين، بعد اطالعه على:

يقرر

العربي من مجلس وزراء الشباب  	 التميز للشباب  الموافقة على إطالق جائزة 

احتفالية  في  الجائزة  كتيب  يتضمنها  التي  المعايير  وفق  العرب  والرياضة 

القادمة  دورته  في  العرب  والرياضة  الشباب  وزراء  مجلس  الجتماع  مصاحبة 

2022 بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية.

)ق 979 –د.ع 2021/5/27-44(

 	 )43( العادية  بدورته   )939( رقم  العرب  والرياضة  الشباب  وزراء  مجلس  قرار 
بتاريخ 2020/7/5.

توصية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته )66(.	 
توصية اللجنة الفنية الشبابية المعاونة للمجلس بتاريخ 2021/5/23.	 
مذكرة قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة – األمانة الفنية لمجلس 	 

وزراء الشباب والرياضة العرب(،
وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة الفنية،	 
وبناًء على مشاورات ومداخالت أصحاب المعالي الوزراء أعضاء المجلس	 
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قطاع الشؤون االجتماعية
إدارة الشباب والرياضة
األمانة الفنية لمجلس 

وزراء الشباب والرياضة العرب

الموهبة  ورعاية  التميز  في  الريادة  لتحقيق 

في  والمساهمة  العربي  الشباب  لدى  واالبتكار 

تحقيق اإلبداع والريادة في العمل الشبابي العربي، 

في  التميز  معايير  تطبيق  من  الشباب  وتمكين 

بحوثهم ومشاريعهم ومبادراتهم، وتحفيز وتقدير 

المتميزين منهم.

أهداف جائزة التميز للشباب العربي:

تهدف الجائزة إلى:

	1 بأسلوب علمي.	 وتأطيرها  العربي  الشباب  بين  التنافسية  تعزيز 

	1 جميع 	 في  الريادة  لتحقيق  العربي  للشباب  المتميزة  الجهود  إبراز 

المختلفة. المجاالت 

	1 المتميزة، 	 مبادراتهم  وتشجيع  العربي،  للشباب  المتميز  األداء  إظهار 

منهم.  والمتميزين  المبدعين  وتكريم 

	1 المتميز.	 العربي  للشباب  النجاح  مشاركة قصص 

	1 تعزيز ثقافة العمل العربي المشترك المتعلق بالشباب، وإبراز أهميته 	

العربية. المجتمعات  لخدمة  المستدامة  التنمية  عملية  في 

	1 االستثمار في رأس المال االجتماعي ونشر الممارسات الفضلى من خالل 	

والـمـتـمـيـزة. الــرائــدة  مبادراتهم  وإبــراز  الحسنة،  للقدوة  الدور  إظهار 
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مرتكزات الجائزة

القيم األساسية للجائزة:

ترتكز فلسفة الجائزة على مبدأين أساسيين هما:

	1 النهوض 	 العطاء ويسهم في تحقيق مبدأ  التقدير: لكل عمل ُيجسد قيم 

بالتنمية في المجتمعات العربية..

	1 التحفيز: لكل جهد عمل متميز يضمن ديمومته.	

	1 الشفافية	

	1 التميز 	

	1 تكافؤ الفرص والمساواة 	

	1 اإلبداع واالبتكار والريادة	

	1 احترام التنوع	
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االعداد والتحضير للدورة األولى في مجال التطوع

الشباب  وزراء  لمجلس   )  44  ( بالدور  الصادر   )  979  ( رقم  القرار  تعميم  تم 

العربية عبر  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بمقر  والتي عقدت  العرب  والرياضة 

الفيديو كونفرانس بتاريخ 2021/5/27  بشأن جائزة التميز للشباب العربية فى 

دورتها األولى في مجال التطوع.

وفى فبراير 2022 تم تعميمها من قبل األمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة 

العرب على الدول األعضاء لموافاتها بترشيحات الدول العربية في مجال التطوع.

	1 المعيار األول: اإلبداع والتميز .

	1 المعيار الثاني: األصالة..

	1 المعيار الثالث: األثر على المجتمع..

	1 المعيار الرابع: االستدامة..

للفائزين -  العرب(  والرياضة  الشباب  وزراء  )مجلس  العربية  الدول  جامعة  تمنح 

كز االولى دروع وشهادات تقدير. بالثالثة مرا

اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.- 

قطاع الشؤون االجتماعية )إدارة الشباب والرياضة – األمانة الفنية لمجلس وزراء - 

الشباب والرياضة العرب(.

المعايير الرئيسة للجائزة

مكونات الجائزة

لجان الجائزة
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مهام اللجنة الفنية ما يلي: تحديد موضوع الجائزة لكل عام.

مهام لجنة التحكيم:

إعالن النتائج:

وضع شروط وأدوات التقييم.	 

دراسة ملفات المرشحين.	 

اختيار ثالثة مرشحين للجائزة.	 

اعتماد قواعد االختيار للجائزة.	 

السرية في التعامل مع نتائج المرشحين.	 

حجب أحد الجوائز إذا لم يتوفر االشتراطات الالزمة للترشح.	 

لمعايير 	  وتلبيتها  الجائزة،  ورسالة  رؤية  مع  النتائج  انسجام  من  التأكد 

الجائزة، وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والموضوعية.

الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة  التحكيم نتائج تقييمها لألمانة  ترفع لجنة 

العرب في تقرير محدد ومفصل، توضح فيه خطوات التقييم لكل عمل من األعمال 

المعروضة عليها، ومدى جدارته، ونتائج تحكيمها لألعمال ومبرراتها، وترتيب الفائزين 

حسب تحقق معايير التقييم للجائزة، ووفق النماذج المخصصة لذلك.

	1 يتم اإلعالن عن الفائزين قبل انعقاد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.	

	1 وزراء 	 اجتماع  هامش  على  حفل  في  التقدير  وشهادات  الدروع  تسليم  يتم 

الشباب والرياضة العرب.

	1 يتخلل الحفل عرض فيلم عن الجائزة وعن اهم قصص النجاح.	
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قائمة بأسماء المرشحين للجائزة 
من الدول العربية األعضاء بجامعة الدول العربية

1 المملكة األردنية الهاشمية 	

مبادرة: )عائلة شغف (

المقدمة من الشابة /أسيل زياد فضل الجرادين

مبادرة : )بصمات شبابية(

المقدمة من الشاب / خالد عوده الدويك

مبادرة: )اترك اثر(

المقدم من الشاب / بالل أحمد مفلح الزغبي

)sCBR( : مبادرة

المقدمة من الشاب / عمار مسعود عمران

مبادرة : )موقع من أحياها(

ممثل عن المبادرة الشابة / سناء أبو بيدر

1 الجمهورية  التونسية	

مبادرة: )كن متطوعاً اليوم من أجل مستقبل مشترك(

المقدمة من الشابة / إشراق مشاعلية

1 الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية	

مبادرة: )أنشطة تطوعية في مجابهة وباء كورونا ) كوفيد 19 ( (

مقدمة من الشاب / وحيد بن مهدية



مبادرة : )نظافة حديقة دار التضامن وتقليم األشجار(

 مقدمة من الجمعية الوالئية االمل لحماية البيئة ومكافحة التلوث

ويمثلها الشابة / أمال عابي

مبادرات : )تطوعية شبابية(

 مقدمة من الشابة ناريمان صايغي

مبادرات: )تطوعية شبابية(

 مقدمة من الشاب / فؤاد دحماني

مبادرات: )تطوعية شبابية(

مقدمة من الشاب / عبد الرحيم صهيب حميدات

مبادرة : )مشروع شفاء(

المقدم من الشاب / كمال شعبان شاوش

1 المملكة العربية السعودية 	

مبادرة : )دراج جدة(

مقدمة من الشاب / طلعت بن فخري لمفون

مبادرة : )جمعية التميز الرياضي(

ممثل عن المبادرة الشاب /  يوسف بن هاجد الحربي

جمعية : )مشاة الزلفي(

ممثل عن المبادرة الشاب / عبد هللا بن سليمان بن عبد اللطيف القشعمي

مبادرة : )ساعة لصحتك ) فريق انا امشي النسائي (

المقدمة من الشابة / ابتسام فاضل العنزي
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1 سلطنة ُعمان  	

مبادرة: )صدي الشباب.. للبرامج المجتمعية(

  مقدمة من الشاب / قيس بن سالم بن محمد المقرشي

1 دولة فلسطين  	

 مبادرات: )في مجال المقاومة الشعبية والعمل التطوعي(

 مقدمة من الشابة / عبير علي مهنا قاسم

1 دولة قطر   	

 مبادرة: )شباب 22(

المقدمة من الشاب / مساعد العبد هللا

1 دولة الكويت   	

مبادرة: )جريدة االمل االلكترونية وتختص بشؤون ذوي اإلعاقة(

مقدمة من الشاب/ عبد هللا عيد الشمري

مبادرة: )نادي ريشة للكتابة(

مقدمة من الشاب / يوسف نايف سيف العازمي

مبادرة: )مشروع تطوعي إلعادة تدوير القمامة(

مقدم من الشاب / محمد نواف عبد العزيز البحر

مبادرة: )فريق االستجابة واإلنقاذ الكويتي(

مقدمة من الشاب / سليمان الخضري

مبادرات: )تطوعية شبابية(

مقدمة من الشاب / عبد العزيز محمد علي المطوع
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مبادرات:)تطوعية شبابية(

 مقدمة من الشاب / مشعل عوض العتيبي

مبادرة : )فريق سحابة أمل(

مقدمة من الشاب / يوسف محمد حسين

مبادرات: )شبابية تطوعية(

 مقدمة من الشابة / مريم خالد فهد الجار هللا

مبادرات: )تطوعية شبابية(

مقدمة من الشاب / عبد هللا محمد المكيمي

1 جمهورية مصر العربية   	

مشروع : )تصنيع االت موسيقية من مخلفات القمامة(

 مقدمة من الشاب / ستيفن إيهاب سدراك

والشاب / فادي بولس ابراهيم

1 جمهورية اليمن    	

مبادرة : )ترابط التنموية(

مقدمة من الشابة / أمة الرحمن قايد صالح العفوري

17



الفائر بالمركز األول لجائزة التميز للشباب العربي الفائر بالمركز األول لجائزة التميز للشباب العربي 
في مجال التطوع لعام 2202في مجال التطوع لعام 2202

18

مشروعمشروع
تصنيع اآلت موسيقية من مخلفات القمامة تصنيع اآلت موسيقية من مخلفات القمامة 

جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية 

الشاب 
 ستيفن سدراك

الشاب 
 فادي بولس

  نبذة عن المشروعنبذة عن المشروع

 مصدر الفكرة

النوبة كعازف موسيقي في احدى زيارة عمل لمدينة   كانت 

كتشفت هناك مدى تقديس النوبيين لمياه النيل  الفرق وا

نهر من  وتاريخهم  وثقافتهم  رسوماتهم  أغلب   واستمداد 

مميزة سياحية  منطقة  وأسوان  النوبة  كون  وايضاً   النيل 

أجمع.، العالم  انظار  محط  يجعلها  مما  نوعها  من   وفريدة 

 لفت انتباهي وجود كثير من القمامة قي النيل ومن المعروف

 الي أحد أن المصدر األساسي للتنقل بين قرى النوبة هي

إعادة ورشة  عمل  فكرة  ظهرت  هنا  ومن  النيلية،  كب   المرا

 تدوير لتلك المخلفات وصنع االت موسيقية بها تباع للسياح

االمر. تطور  ما  سرعان  ثم  العزف  في  األطفال  ويستخدمها 

جمع طريق  عن  وتتم   – والتنقيب  الجمع  مرحلة    

زجاجات مثل  النيل  من  والخشبية  البالستيكية   المخلفات 

خرز. عصى،  بالستيك،  كياس  أ الخشب،  اقفاص  المياه، 
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الفائر بالمركز الثانى لجائزة التميز للشباب العربي الفائر بالمركز الثانى لجائزة التميز للشباب العربي 
في مجال التطوع لعام 2202في مجال التطوع لعام 2202

مبادرة عائلة شغف مبادرة عائلة شغف 
المملكة األردنية الهاشميةالمملكة األردنية الهاشمية

 نبذة عن المبادرة

يقدمها تدريبية  فرص  لتوفير  تسعى  أردنية  شبابية   مبادرة 

 متطوعين ليتمكن الشباب من صقل قدراتهم وتمكين أنفسهم

من سلسلة  عقد  يتم  وحيث  العمل  لسوق  الالزمة   بالمهارات 

بالمجتمع دورهم  تفعيل  من  الشباب  تمكن  التي   البرامج 

 وتمكينهم ثقافياً واجتماعياً، ومن خالل منصة » نحن » المنصة

 الوطنية للتطوع وبمشاركة الشباب تم توفير 398 ورشة وتدريب

للشباب في المجاالت التالية:

 ) الريادة الصحية، التكنولوجيا، التعليم، اللغات، الفنون ( وحيث

 تم استضافة مدربين متطوعين من األردن ومن عدة دول عربية

  وأجنبية.

الشابة
 أسيل زياد 
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الفائر بالمركز الثالث لجائزة التميز للشباب العربي الفائر بالمركز الثالث لجائزة التميز للشباب العربي 
في مجال التطوع لعام 2202في مجال التطوع لعام 2202

مبادرة ساعة لصحتك  
المملكة العربية السعودية 

جريدة االمل االلكترونية تختص بشؤون ذوي اإلعاقة 
دولة الكويت

  نبذة عن المبادرة

  نبذة عن المبادرة

 بدأت ابتسام العنزي كمتطوعة ولحبها لنشر الخير وااليجابية وشغفها

لخدمة كفرد  مسؤوليتها  مبدأ  ومن  العمل  وحب  واالبداع   لإلبتكار 

 مجتمعها وفي منطقتها بالحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية

 أسست كقائدة لفريق تطوعي ) أنا أمشي النسائي  ( كما كونت فرقاً

 رياضية تطوعية ساهمت بتعزيز العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع

 بتأسيس جمعية أهلية رياضية غير ربحية فكانت محل تقدير وإعتزاز

لجهودها ومحفزه للكثير لخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

 بدأت الفكرة من السيد / عبد هللا عيد الشمري في أواخر سنة 2008

 بعد ان سمع عن جائزة سمو الشيخ / سالم العلي للمعلوماتي فوجد أن

 هناك مجاالت كثيرة لكنه اختار مجال ذوي اإلعاقة لتوفير المعلومات

 واالرشادات التي تخدمهم فاخذ بالتعامل مع ذوي اإلعاقة عن قرب كي

 يحقق تجربة ناجحة تنقلة الى حلمه الذي تكلل بالفوز والنجاح وبتكريم

 من صاحب السمو امير البالد الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح

 وبعدما كان الفوز هدفه تحول هذا الدافع  الى مشاعر إنسانية تسعى

لخدمة ذوي اإلعاقة و تسهل به خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

 

الشابة 
 ابتسام العنزي

الشاب
 عبد هللا الشمري




