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النابلسي يفتتح معمل الروبوتات في مركز شباب وشابات الزرقاء
  

ــذه  ــذي نف ــاء ال ــابات الزرق ــباب وش ــز ش ــي مرك ــات ف ــل الروبوت ــح معم ــي يفتت ــد النابلس ــباب محم ــر الش وزي
ــن اجتماعيــا  ــرات ومّمك ــع التغّي ــف م ــى التكّي المجلــس الدنماركــي لالجئيــن ضمــن مشــروع شــباب قــادر عل

.RYSE واقتصاديا
كمــا شــارك النابلســي مجموعــة مــن شــابات وشــباب الزرقــاء  فعاليــات الجلســة الشــبابية الحواريــة التــي اقيمت 

في بيت شباب الزرقاء بحضور محافظ الزرقاء  حسن الجبور ورئيس مجلس المحافظة د.ماجد الخضري .



الجبــور يتابــع ختــام  معســكر الشــرطة المجتمعيــة فــي مأدبــا ويتفقــد 
منشآت الوزارة   

ــي  ــة ف ــرطة المجتمعي ــكر الش ــات معس ــام فعالي ــور  اختت ــين الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــن ع ــع أمي تاب
ــود  ــيدًا بالجه ــة، مش ــن المحافظ ــابة م ــِه  35 ش ــاركت ب ــذي ش ــا، ال ــابات حنين ــز ش ــا، مرك ــباب مأدب ــة ش مديري
المبذولــة مــن قبــل موظفــي وزارة الشــباب والشــركاء، إلنجــاح معســكرات الحســين للعمــل والبنــاء، ومؤكــدًا 
علــى أهميــة برامــج المعســكرات بإيصــال العديــد مــن الرســائل اإليجابيــة للشــباب األردنــي فــي كافــة المناطــق 
ومختلــف المجــاالت.  وتفقــد الجبــور خــالل زيارتــه للمحافظــة، مركــز شــباب جرينــة، واطلــع علــى البرامــج 
والمعــدات وأعمــال الصيانــة التــي نفــذت مــن قبــل USAID،  وتابــع ســير العمــل والمراحــل التــي تــم تنفيذهــا فــي 

مبنى بيت شباب مادبا - الفيصلية، قيد االنشاء، وأتم زيارته بجولة في مدينة األمير هاشم للشباب.



اجتماع تنسيقي إلعداد الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 2250  
  

نظمــت وزارة الشــباب بالتعــاون مــع منظمــة ميرســي كــور االجتمــاع التنســيقي األول للجهــات المعنيــة بالعمــل 
ــس األمــن فــي األمــم المتحــدة رقــم 2250، حــول الشــباب والســالم  ــة لقــرار مجل ــى إعــداد الخطــة الوطني عل
واألمــن، والتــي ســيتم البــدء بوضــع خارطــة طريــق إطالقهــا خــالل الفتــرة المقبلــة.  يشــار إلــى أن االجتمــاع األول 
ــي األردن،  ــن 2250 ف ــالم واألم ــباب والس ــي للش ــالف الوطن ــي االئت ــاء ف ــات األعض ــن المنظم ــن ع ــم ممثلي ض
وســتعقد الــوزارة الحقــًا اجتماعــات تضــم الشــباب وممثليــن عــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، وممثليــن عــن 
ــة  ــى صياغ ــل عل ــدء بالعم ــار الب ــرار، ليص ــن بالق ــن المعنيي ــالف م ــاء االئت ــارج أعض ــن خ ــات م ــات والمنظم الجه
مســودة الخطــة الوطنيــة، ليتــم عرضهــا بعــد ذلــك علــى الجهــات ذات العالقــة، ومــن ثــم الســير بإجــراءات إقرارها 
حســب األصــول.  يذكــر أن األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي ولــي العهــد، كان قــد قــاد جهــود المملكــة األردنيــة 

الهاشمية التي بادرت إلقرار القرار في جلسة مجلس األمن المنعقدة بتاريخ 2015/12/09



ــوان  ــة بعن ــة تدريبي ــاكب ورش ــابات س ــز ش ــم مرك اختت
 12 بمشــاركة   24_18 العمريــة  للفئــة  الديكــور  فــن 
ــى رفــع قــدرات ومهــارات  شــابة، وتهــدف الورشــة إل
المشــاركات وتدريبهــن للدخــول إلــى ســوق العمــل 
بكفــاءة، وتضمنــت الورشــة التدريــب حــول  أساســيات 
والتنســيق  واإلضــاءة  األلــوان  حيــث  مــن  الديكــور 
وكيفيــة اســتغالل المســاحات بالمنــزل بشــكل جيــد 
ــة  ــة لتغطي ــكال الزين ــومات و أش ــض الرس ــة بع وصناع

المساحات والفراغات

نفــذ مركــز شــباب كفرنجــة ورشــتي عمــل تدريبيــة 
ــار  ــة األمــن والســلم المجتمعــي" و  "آث ــوان "أهمي بعن
ــلبًا  ــم س ــال التعلي ــي مج ــباب ف ــى الش ــا عل التكنولوجي
الشرطة/الشــرطة  مديريــة  مــع  بالتعــاون  وايجابــا"  
المجتمعيــة، بمشــاركة 35 شــابا.   هدفــت الورشــة  إلــى 
ــش الســلمي ومفهــوم  ــة تجســيد التعاي ــح كيفي توضي
االنســجام بيــن أبنــاء المجتمــع وأهميــة بنــاء منظومــة 
اجتماعيــة قائمــة علــى مبــادئ االحتــرام المتبــادل ، 
ونشــر مثــل هــذه القيــم الهادفــة إلرســاء وإشــاعة 
ثقافــة االحتــرام وحريــة الــرأي وتعميــم رســائل الســالم 
فيمــا بيــن أفــراد المجتمــع.  كمــا هدفــت ورشــة عمــل 
ــاالت  ــح مج ــى توضي ــباب ال ــى الش ــا عل ــار التكنولوجي آث
اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم و التجــارة، والطــب، 
ــات  ــان إيجابي ــره، وبي ــينه وتطوي ــث وتحس ــال البح ومج

وسلبيات استخدام التكنولوجيا في هذه المجاالت.

ورشة حول فن الديكور في مديرية
 شباب جرش

ورشتي عمل تدريبية بعنوان "أهمية األمن 
والسلم المجتمعي" و  "آثار التكنولوجيا 

على الشباب في مجال التعليم " 
 في مركز شباب كفرنجة  



  

  

الكــرك   شــابات  مركــز  نظــم  شــابة   20 بمشــاركة 
بعنــوان  وعافيــة  صحــة  مبــادرة  ضمــن  محاضــرة 
(األمــراض الســارية )  ضمــن الفئــة العمريــة 12_15عامــا، 
تحدثــت فيهــا الممرضــة ريــم عــودة مــن مديريــة صحــة 
الســارية  األمــراض  أنــواع  عــن   الكــرك  محافظــة 
وكيفيــة انتقالهــا  وبينــت مــا هــي اإلجــراءات الالزمــة 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــراض وكيفي ــك األم ــن تل ــة م للوقاي
ســالمة األفــراد  مــن خــالل تطبيــق اجــراءات الســالمة 

العامة.   

  

 أقــام مركــز شــابات ام الجمــال ورشــة عمــل رســم علــى الزجاج 

بمشــاركة 20 مشــاركة ، تضمنــت الورشــة تعلــم فــن الرســم 

والتعــرف علــى األلــوان الزيتيــة وطــرق التعامــل معهــا ورســم 

وهدفــت   ، الزجــاج  علــى  الرســومات  بعــض  المشــاركات 

الورشــة إلــى اكســاب المهــارات الفنيــة وتنميــة الحــرف 

اليدوية لدى المشاركات

ورشة عمل رسم على الزجاج في مركز 
 شابات ام الجمال

مبادرة توعوية صحية بمركز شابات
  الكرك 



  
  

المبــادرات  بعنــوان  دورة  عيمــة  شــباب  مركــز  نفــذ 
ــى  ــت عل ــي أقيم ــروع(RYSE) و الت ــن مش ــبابية ضم الش
مــدار ثــالث أيــام بمشــاركة 20 شــاب مــن اعضــاء المركــز 
ــف  ــى التكّي ــادر عل ــباب ق ــروع(RYSE) ش ــح مش ــث يتي حي
ــادة  ــا" للق ــا واقتصادًي ــن اجتماعًي ــرات وممّك ــع التغي م
األردنيــة  المجتمعــات  فــي  والعامليــن  الشــباب 
المختلفــة الفرصــة لقيــادة جلســات تدريبيــة، يختبــر فيهــا 
اســتراتيجيات مختلفــة  المشــاركون ســبعة  الشــباب 
لحمــالت كســب التأييــد، ليتمكنــوا مــن الدفــاع عــن 
القضايــا التــي تــم تحديدهــا فــي تقييمــات احتياجــات 
الجلســات،  المجتمــع. وبعــد مشــاركتهم فــي هــذه 
ســيتمكن الشــباب مــن تصميــم وتنفيــذ فعاليات كســب 

التأييد في مجتمعاتهم.

  

 ،2022 والبنــاء  للعمــل  الحســين  معســكرات  ضمــن   

انطلقــت مؤخــرًا فعاليــات معســكر األمــن والشــرطة 

المجتمعيــة فــي مركــز شــباب وشــابات حــي األميــر 

محمد، وبمشــاركة(35) شــابًة مــن الفئةالعمريــة(18-24) 

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــكر إل ــدف المعس ــًا. و يه عام

األمنــي لــدى الشــباب، وتحفيزهــم علــى المســاهمة فــي 

ــن  ــاز األم ــع جه ــراكة م ــي بالش ــن المجتمع ــق األم تحقي

العــام.  تضمنــت فعاليــات المعســكر جلســة حواريــة 

العنــف  نبــذ  حــول  الشــباب  وعــي  تعزيــز  بعنــوان 

ــزة  ــن واألجه ــن المواط ــراكة بي ــز الش ــي وتعزي المجتمع

األمنية

دورة للمبادرات الشبابية في مركز 
شباب عيمه

انطالق فعاليات معسكر األمن 
والشرطة المجتمعية في مديرية 

شباب الزرقاء



نفــذ مركــز شــباب كفرنجــة ورشــتي عمــل تدريبيــة 
ــار  ــة األمــن والســلم المجتمعــي" و  "آث ــوان "أهمي بعن
ــلبًا  ــم س ــال التعلي ــي مج ــباب ف ــى الش ــا عل التكنولوجي
الشرطة/الشــرطة  مديريــة  مــع  بالتعــاون  وايجابــا"  
المجتمعيــة، بمشــاركة 35 شــابا.   هدفــت الورشــة  إلــى 
ــش الســلمي ومفهــوم  ــة تجســيد التعاي ــح كيفي توضي
االنســجام بيــن أبنــاء المجتمــع وأهميــة بنــاء منظومــة 
اجتماعيــة قائمــة علــى مبــادئ االحتــرام المتبــادل ، 
ونشــر مثــل هــذه القيــم الهادفــة إلرســاء وإشــاعة 
ثقافــة االحتــرام وحريــة الــرأي وتعميــم رســائل الســالم 
فيمــا بيــن أفــراد المجتمــع.  كمــا هدفــت ورشــة عمــل 
ــاالت  ــح مج ــى توضي ــباب ال ــى الش ــا عل ــار التكنولوجي آث
اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم و التجــارة، والطــب، 
ــات  ــان إيجابي ــره، وبي ــينه وتطوي ــث وتحس ــال البح ومج

وسلبيات استخدام التكنولوجيا في هذه المجاالت.

  

نظــم مركــز شــابات البتــرا ورشــة تثقيفيــه لطلبــة التوجيهــي، 

حــول التخصصــات الراكــدة والمشــبعة والمطلوبــة، فــي 

ــة  ــوان الخدمــة المدني ــة، بالتعــاون مــع دي الجامعــات االردني

البتــرا الدكتــور خلــدون الصعــوب.   وبحضــور مديــر شــباب 

بدورهــا تحدثــت  وفــاء الخليلــي مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة 

عــن أهــم التخصصــات التــي تتناســب وطموحــات الشــباب 

ــا  ــات،  كم ــذه التخصص ــل له ــوق العم ــتيعاب س ــدى اس وم

  تحدثت عن الدبلوم التقني والفني ومزاياهم.

تطوعيــة   حملــة  الشــمالي  المــزار  شــابات  مركــز  نفــذ 

ــن( 12- 14)  ــة م ــه العمري ــن الفئ ــابة ضم ــاركة 20 ش بمش

وبحضــور  أعضــاء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــه مــن مختلــف 

جمعيــات لــواء المــزار الشــمالي ،ويهــدف النشــاط إلــى 

الــوالء  قيــم  ولتعزيــز  التطوعــي،  العمــل  قيــم  تجذيــر 

مجتمعاتهــم  لخدمــة  الشــباب  نفــوس  فــي  واالنتمــاء 

والمؤسســات التابعــه لــه باإلضافــة إلــى دمــج الفئــه 

ــن لهــم الحــق  ــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة الذي العمري

ــم  ــى حقوقه ــول عل ــم والحص ــة واجباته ــل بممارس الكام

بمــا يتناســب مــع الخصوصيــات التــي تشــملهم مــن قــدرات 

عقليه وحركية واجتماعية

ورشة حول التخصصات الجامعية في
 مديرية شباب البترا 

حملة تطوعية في مديرية شباب إربد 

  



  ورشة حول سياسات الحماية من اإليذاء

ــة  ــره جلس ــباب القوي ــز ش ــذ مرك ــابا نف ــاركة 40 ش  بمش
تثقيفيــة حــول  مفهــوم سياســة الحمايــة مــن االذى تــم 
خاللهــا اســتعراض   دور المؤسســات الوطنيــة  فــي حماية 
األطفــال مــن  االنتهــاكات المجتمعيــة واإلهمــال والعنــف 
واالســتغالل اإلقتصــادي. تحدثــت خاللهــا ماجــدة  النجــادات 
الناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان عــن مفهــوم 
المجتمــع  فــي  العنــف  وأنــواع  االذى   مــن  الحمايــة 
،باإلضافــة إلــى  حقــوق الطفل،كمــا  تطرقــت لبعــض 

النصائح حول السلوكيات الشخصية الواجب إتباعها.

ختام معسكر التأهيل الشباب الى سوق
   العمل في شباب العاصمة

اختتــم معســكر "تأهيــل الشــباب لســوق العمــل والتدريــب 
المهنــي" لإلنــاث فــي مديريــة شــباب العاصمــة فــي بيــت 
الفئــة  ضمــن  مشــاركة   35 بمشــاركة   جــرش  شــباب 
العمريــة مــن 15-17 عامــا. ويهــدف المعســكر إلــى تمكيــن 
الشــباب مــن األدوات والمهــارات الالزمــة لدخــول ســوق 
ومتطلبــات  مســارات  علــى  والتعــرف  بكفــاءة  العمــل 
ــي  ــب المهن ــو التدري ــباب نح ــه الش ــل وتوجي ــوق العم س

والفرص المتاحة في هذا المجال.



  

قصة نجاح 

انا فرح الخاليلة من محافظة الزرقاء، درست علم االجتماع 
في الجامعة األردنية، وشاركت بالعديد من نشاطات مركز 

شباب وشابات العاصمة وحاضنات االبتكار .
التفاعل والمشاركة في  المركز على  التدريبات مع  حفزتني 
مجتمعي بشكل إيجابي وطّور من شخصيتي، وفي حاضنة 
الحلويات  صناعة  مشروعي  في  فكرت  الوسط  أعمال 
بالمشروع  وبلشت  السكري،  بمرضى  الخاصة  اإليطالية 

بشكل جّدي .
المالي  والتمويل  المعنوي  الدعم  الشباب  وزارة  قدمتلي 
اليجاد  التدريبات  وساعدتني  مهاراتي،  من  طورت  بعدما 
حلول واقتراحات لحل المشكالت والسعي للتقدم والتطّور 

.
المملكة  مستوى  على  مميز  مشروع  صاحبة  انا  واليوم 

معني بصناعة الحلويات الخاصة في مرضى السكري .


