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وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يفتتــح فعاليــات حفــل اليــوم العالمــي للشــباب 
الــذي نظمتــه وزارة الشــباب فــي معســكر الحســين للشــباب فــي الســرو 
بحضــور وزيــر البيئــة د.معاويــة الردايــدة ومحافــظ البلقــاء  د.فــراس ابــو قاعــود.   
تضمنــت فعاليــات الحفــل الــذي اقيــم بالتشــارك مــع منظمــة االمــم المتحــدة 
ــر  ــة والتغي ــال البيئ ــي مج ــبابية ف ــادرة ش ــالق 12 مب ــف، اط ــة اليونيس للطفول

المناخي إلى جانب تنفيذ اعمال تطوعية .



  

وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يســتقبل  ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى المملكــة تشــن 

تشــوان، فــي مدينــة الحســن للشــباب فــي إربــد، وجــرى خــالل اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون الشــبابي 

بيــن البلديــن، كمــا جــال النابلســي وتشــوان فــي مختلــف مرافــق ومنشــآت المدينــة وأكــد 

النابلســي  علــى عمــق العالقــات التــي تربــط البلديــن فــي مختلــف المجــاالت، وقــال نتطلــع لتعزيــز 

ــن  ــت م ــهيالت ُقدم ــأت بتس ــي انش ــباب والت ــن للش ــة الحس ــر مدين ــي تطوي ــي ف ــاون الثنائ التع

الجانب الصيني



الجبور يتفقد معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد 
  

تفقــد أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور  ســير فعاليــات معســكرات الحســين للعمــل والبنــاء 2022 
فــي محافظــة إربــد، مــن خــالل زيــارة بدأهــا بمركــز شــابات كفرســوم، حيــث شــارك بفعاليــات معســكر الكشــافة 
والمرشــدات والعمــل التطوعــي، حيــث اشــتملت فعاليــات المعســكر علــى رســم جداريــة وأعمــال تطوعيــة مــن 
قبــل الشــابات فــي حديقــة المركــز وزراعــة أشــجار الزينــه ودهــان االطاريــف. وفــي بيــت شــباب إربــد تابــع الجبــور 

فعاليات معسكر الذكاء االصطناعي وصناعة الروبوت، ومعسكر  تأهيل الشباب لسوق العمل



دورة لتشجيع الشباب على الزراعة في 
مركز شباب غور المزرعة

مــع  بالتعــاون  الســرحان  ســما  شــباب  مركــز  نفــذ 
الخطيــرة  العقاقيــر  للتوعيــة مــن  العربيــة  الجمعيــة 
األســرة  (دور  بعنــوان  نــدوة  المخــدرات  ومكافحــة 
المخــدرات  آفــة  انتشــار  مــن  الحــد  فــي  واإلعــالم 
المفــرق،  محافــظ  برعايــة    ، الخطــرة)  والعقاقيــر 
وتهــدف  المحلــي  المجتمــع  عــن  ممثليــن  وبحضــور 
ــد  ــادة الوعــي بآفــة المخــدرات، والتأكي ــى زي ــدوة إل الن
علــى ضــرورة التعــاون لنبذهــا ومحاربتهــا كمســؤولية 

مجتمعية مشتركة.

ندوة ثقافية توعوية في مديرية شباب
 المفرق

  

بمشــاركة 20 شــابا نظــم مركــز شــباب غــور المزرعــة 
حيــث   " واألشــجار  األشــتال  "زراعــة  بعنــوان  دوره 
خاللهــا  درب  أيــام،    3 لمــدة  الــدورة  اســتمرت 
المهنــدس الزراعــي  أحمــد  الهويمــل الشــباب علــى  
كيفيــة زراعــة األشــجار والبــذور بالشــكل الصحيــح 

وكيفية العناية بها .



  

  

اختتمــت فعاليــات معســكر األمــن والشــرطة المجتمعيــة 
لمديريــة شــباب البتــرا ، ضمــن معســكرات الحســين للعمل 
وانتمــاء)  عطــاء  التطوعــي  (العمــل   2022 والبنــاء 
بمشــاركة 30 شــابة مــن الفئــة العمريــة 15_17 عامــًا. 
ــز  ــي مرك ــام ف ــتمر لـــ 3 أي ــذي أس ــكر ال ــدف المعس ويه
ــدى  ــي ل ــي األمن ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــرا إل ــابات البت ش
تحقيــق  فــي  المســاهمة  علــى  وتحفيزهــم  الشــباب، 
األمــن  المجتمعــي، كمــا تعمــل علــى تحفيزهــم فــي 
التــي  والــدورات  والمحاضــرات  بالنــدوات  إشــراكهم 
فعاليــات  تضمنــت  العــام.  األمــن  مديريــة  تطلقهــا 
المعســكر  محاضــرات وجلســات توعويــة مــن قبــل جهــاز 

األمن العام، و زيارة إلى متحف الزوار في البترا.

  

نظمــت مديريــة شــباب محافظــة عجلــون بالتعــاون مــع مركــز 

اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  للتنميــة  العربــي  العالــم 

عمــل  ورشــة   ،street law مؤسســة  مــع  وبالشــراكة 

المجتمعــي"   للســلم  القانــون...  ســيادة  بعنوان"مشــروع 

بمشــاركة 25 مــن موظفــي المديريــة ورؤســاء ومشــرفي 

المراكــز الشــبابية.   وتبــادل المشــاركون والمــدرب بحواراتهــم 

المعمقــة مواقــف مــن خبراتهــم حــول الفــروق بيــن العدالــة 

والمســاواة ، ومفهــوم العدالــة غيــر الرســمية والعديــد مــن 

المفاهيــم المتعلقــة بســيادة القانــون ، كمــا تــم توضيــح 

المجتمــع  المواطــن ومنظمــات  بــه  الــذي يســاهم  الــدور 

المدنــي فــي عمليــة صنــع القوانيــن والتأثيــر فــي صناعــة 

القرار والسعي نحو التغيير لألفضل.

ورشة عمل بعنوان"مشروع سيادة 
القانون للسلم المجتمعي" في عجلون

معسكر األمن والشرطة المجتمعية
 في البترا



  

اختتام دورة الفنون التشكيلية في
 مركز شابات جرش

  

انطــالق فعاليــات معســكر تأهيــل الشــباب لســوق 
العمــل والتدريــب المهنــي للذكــور/ مديريــة شــباب 
محافظــة إربــد  فــي بيــت شــباب  إربــد ويهــدف 
األدوات  مــن  الشــباب  تمكيــن  إلــى  المعســكر 
والمهــارات الالزمــة لدخــول ســوق العمــل بكفــاءة 
والتعــرف علــى مســارات ومتطلبــات ســوق العمــل 
ــي والفــرص  ــب المهن ــه الشــباب نحــو التدري وتوجي
ــادة  ــى زي ــة إل ــال باإلضاف ــذا المج ــي ه ــة ف المتاح
خــالل  مــن  للشــباب  االجتماعــي  التأثيــر  مســاحة 
التمكيــن المعرفــي والمهــاري، وتعزيــز اتجاهاتهــم 
تشــجيع  و  السياســية،  الحيــاة  فــي  للمشــاركة 
للمســاهمة  واإلبتــكار  اإلبــداع  علــى  الشــباب 

الحقيقية في تقدم المجتمع وازدهاره

إنطالق معسكر تأهيل الشباب لسوق
 العمل لمديرية شباب محافظة إربد

  

اختتمــت دورة الفنــون التشــكيلية فــي مركــز شــابات 
جــرش  والتــي اســتمرت علــى مــدار 3 أيــام للفئــة 
العمريــة 15 - 17 عامــا.  و تهــدف الــدورة  إلــى إكســاب 
حيــال  الالزمــة  األساســية  المهــارات  المشــاركات 
األلــوان  باســتخدام  والرســم  التشــكيلية  الفنــون 
المختلفــة إليجــاد منظومــة ثقافيــة جديــدة تعنــى 
بالفــن التشــكيلي واألعمــال الحرفيــة مــع العمــل علــى 
ــن  ــباب المبدعي ــدى الش ــة ل ــدرات االبداعي ــين الق تحس
ومنحهــم فرصــة تنميــة مواهبهــم ومهاراتهــم بهــذه 

المجاالت .



  

بمشــاركة 20 شــابا نظــم مركــز شــباب غــور المزرعــة 
حيــث   " واألشــجار  األشــتال  "زراعــة  بعنــوان  دوره 
خاللهــا  درب  أيــام،    3 لمــدة  الــدورة  اســتمرت 
المهنــدس الزراعــي  أحمــد  الهويمــل الشــباب علــى  
كيفيــة زراعــة األشــجار والبــذور بالشــكل الصحيــح 

وكيفية العناية بها .

  
  

ــاء 2022؛ انطلقــت مؤخــرًا فعاليــات معســكر ســواعد اإلنقــاذ( إنــاث)، والــذي  ضمــن معســكرات الحســين للعمــل والبن

تنفــذه مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء فــي مركــز شــباب وشــابات حــي األميــر محمــد بمشــاركة 35 شــابًة مــن الفئــة 

ــات  ــاذ وإدارة األزم ــعاف واإلنق ــاالت اإلس ــي مج ــباب ف ــن الش ــى تمكي ــكر  إل ــدف المعس ــًا.  يه ــة(17 – 15) عام العمري

ــة حــول  ــات المعســكر جلســة حواري ــة العامــة للدفــاع المدنــي/ األمــن العــام.  وتضمنــت فعالي بالشــراكة مــع المديري

الجرائــم االلكترونيــة واالســتخدام اآلمــن لمنصــات التواصــل االجتماعــي قدمهــا المــالزم أول خالــد صبيحــات مــن الشــرطة 

ــة  ــل تدريبي ــة عم ــى ورش ــة إل ــة، إضاف ــطة تفاعلي ــود وأنش ــر جم ــن الحســين، وجلســات كس ــز أم ــي مرك ــة ف المجتمعي

بالتعاون مع مؤسسة نهر األردن 

انطالق معسكر سواعد اإلنقاذ في مركز شباب وشابات حي األمير محمد



  

قصة نجاح 

انا عبادة ابراهيم الشباطات من محافظة الطفيلة...                                                                                                                                                   
بلشت طريقي بالمشاركة في المراكز الشبابية وفيها 
االبتكار  حاضنات  عن  وسمعت  الذات  تطوير  تعلمت 
فيها  شاركت  وفورا  الجنوب  اقليم  في  االجتماعي 
المنتج  (البيت  عن  عبارة  كانت  الي  فكرتي  وقدمت 
لتحويل  ومحوالت  خاليا  من  بتكون  الي  للطاقة) 
الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية للبيت، والحمدلله 
دعمتني الحاضنه ونفذت مشروعي على ارض الواقع 

بشكل تجريبي.
 انا كثير مبسوط من االشياء الي قدمتها الي حاضنات 
معنوي  وتحفيز  مالي  دعم  من  االجتماعي  االبتكار 
وعرفتني على جهات ممكن تتبنى مشروعي واعمل 

على تطويره وادخل لسوق العمل.
الشبابية  للمراكز  يتوجهوا  انهم  الشباب  كل  بنصح 

ويستفيدوا من برامج وزارة الشباب.


