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بحضــور صاحبتــي الســمو الملكــي االميــرة عائشــة بنــت فيصــل واالميــرة ســارة بنــت فيصــل وبحضــور وزيــر 
ــة   ــدة للطفول ــم المتح ــة االم ــع منظم ــراكة م ــباب بالش ــت وزارة الش ــي.  اطلق ــد النابلس ــباب محم الش
"اليونيســف" وهيئــة أجيــال الســالم ومنصــة نحــن، برنامــج "صــون" للعمــل المناخــي الشــبابي  الهــادف  
إلــى رفــع وعــي الشــباب المحلــي بقضايــا المنــاخ والبيئــة المحليــة والعالميــة، وتعزيــز مشــاركة الشــباب 

في التخفيف من اآلثار المترتبة على التغير المناخي.



اختتام فعاليات برنامج نوادي البحث عن العمل
  

أكــد وزيــر الشــباب محمــد النابلســي،  أن تمكيــن الشــباب وبنــاء قدراتهــم بمــا يتوائــم مــع متطلبــات ســوق 
العمــل أولويــة الــوزارة وأحــد المحــاور الرئيســية فــي االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب. جــاء ذلــك خــالل حفــل 
اختتــام فعاليــات مشــروع أنديــة البحــث عــن عمــل (اســَع)، الــذي نفــذه مركــز تطويــر األعمــال بالتعــاون مــع 
ــب  ــور نائ ــة بحض ــل الدولي ــة العم ــف، ومنظم ــة اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــباب، و منظم وزارة الش
ــوزارة تعمــل بالتشــاركية مــع مختلــف  ــن النابلســي، أن ال ــر دي فريــس. وبي ــدا، بيي ــة ســفارة هولن رئيــس بعث
المؤسســات الرســمية والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي، علــى إعــداد الشــباب وتدريبهــم وتمكينهــم 
ــل  ــوق العم ــة س ــن دراس ــاركين م ــن المش ــي تمكي ــَع" ف ــروع "اس ــا دور مش ــل، مثمن ــوق العم ــول س لدخ
ومتطلباتــه وتطويــر أســاليب البحــث عــن فــرص العمــل المناســبة وإعــداد ميســرين مــن العامليــن مــع الشــباب 
فــي المراكــز الشــبابية. وشــهد برنامــج أنديــة البحــث عــن العمــل الممــول مــن الحكومــة الهولنديــة مــن خــالل 
شــراكة آفــاق، مشــاركة 400 شــاب وشــابة، وتدريــب 80 ميســرا مــن العامليــن مــع الشــباب علــى منهجيــة 
"نــوادي البحــث عــن عمــل" التــي طورتهــا منظمــة العمــل، إذ يتلقــى الشــباب تدريًبــا مكثًفــا علــى المهــارات 

المتعلقة بالبحث عن عمل



  

مندوبــا عــن رئيــس الــوزراء الدكتــور بشــر الخصاونــة، شــارك وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، مؤخــرًا حفــل تخريــج الجيــل األول 
واســتقبال الجيــل الثانــي مــن المعهــد السياســي إلعــداد القيــادات الشــبابية، والــذي أقامتــه الــوزارة والمعهــد السياســي في 
ــف المؤسســات  ــو مختل ــر وممثل ــرو الدوائ ــواب ومدي ــوزراء والن ــج، عــدد مــن ال ــة الحســين للشــباب. وحضــر حفــل التخري مدين
الرســمية وعمــداء شــؤون الطلبــة فــي الجامعــات وأهالــي الخريجيــن. وقــال النابلســي فــي كلمــة لــه خــالل الحفــل، إن وزارة 
الشــباب تولــي التمكيــن السياســي للشــباب أهميــة بالغــة اســتجابة للتوجهــات الملكيــة فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي 
الحيــاة السياســية، وتنفيــذا لتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية. وضــم الجيــل األول لبرنامــج البرلمــان 
الشــبابي الــذي يختــص بدراســة التشــريعات والقوانيــن واألنظمــة والسياســات المحليــة 96 عضــوا علــى مســتوى المحافظــات، 

ضم برنامج الحكومة الشبابية الذي يعنى بالسياسات الوطنية العامة 60 عضوا موزعين على 12 قطاعا عاما.

  

وزيــر الشــباب يشــارك بتخريــج الجيــل األول مــن المعهــد السياســي إلعــداد القيــادات 
الشبابية



    

دورة  إربــد،  غــرب  وشــابات  شــباب  بمركــز  اختتمــت   
ــباب  ــية للش ــاركة السياس ــج المش ــن برنام ــة ضم تدريبي
الــذي تنفــذه وزارة الشــباب بالشــراكة مــع المعهــد 
التــي  الــدورة  وتضمنــت  الوطنــي.  الديمقراطــي 
ــن  ــابة م ــابًا وش ــاركة 31 ش ــام بمش ــة أي ــتمرت لثالث اس
أعضــاء عــدد مــن المراكــز الشــبابية فــي إربــد، محاضــرات 
ــة  ــع المواطن ــول مواضي ــة ح ــات حواري ــة وجلس تثقيفي
واالنتخابــات والديمقراطيــة واألحــزاب واإلعــالم واإلدارة 
المحليــة، إضافــة إلــى التســامح وقبــول اآلخــر. وتهــدف 
الفاعلــة  السياســية  المشــاركة  تعزيــز  إلــى  الــدورة 
للشــباب األردنــي وتمكينهــم مــن المســاهمة فــي 

الحلول العملية التي تعزز التنمية السياسية باألردن.

  

ــع  ــن التاب ــة نظــم مركــز شــابات راكي بمشــاركة ( 30 ) طالب
لمديريــة شــباب محافظــة الكــرك محاضــرة بعنــوان " التنمــر 
المدرســي"، أشــارت خاللهــا وعــد الحباشــنة إلــى مفهــوم 
التنمــر وآثــاره النفســية علــى المــدى البعيــد، موضحــة 
أســباب التنمــر المدرســي وكيفيــة عالجــة.  وأكــدت رئيســة 
المركــز هيــام الجعافــرة علــى ضــرورة إدراج المحاضــرات 
التوعويــة فــي الخطــة  الســنوية التــي تعمــل علــى تعريــف 
األعضــاء بالســلوكيات المنتشــرة بيــن الطلبــة وضــرورة 
ــن  ــا م ــح معه ــل الصحي ــة التعام ــخاص بأهمي ــة األش توعي
خــالل آليــات الدفــاع عــن النفــس والقــدره علــى مواجهــة 

هذه الظاهرة وعدم تأثيرها على نفسية الطلبة.

 اختتام دورة المشاركة السياسية للشباب
 في مركز شباب وشابات غرب إربد 

محاضرة عن التنمر في مركز شابات  راكين 



  

نفــذ مركــز شــباب العاصمــة التابــع لمديريــة شــباب محافظة 
ــر الخشــب  العاصمــة دورة تدريبيــة مهنيــة فــي إعــادة تدوي
بحضــور 25 مشــاركة ولمــدة إســبوع ضمــن الفئــة العمريــة 
ــاركات  ــب المش ــى تدري ــدورة عل ــتملت ال ــا، و اش 18-30 عام

علــى كيفيــة التعامــل مــع األخشــاب واأللــواح وإعــادة 
حــف  طريــق  عــن  وذكيــة  منهجيــة  بطريقــة  تدويرهــا، 
األخشــاب ومعالجتهــا وطالئهــا  بهــدف إعــادة اســتخدامها 
دخــل  مصــدر  لتوفيــر  منزليــة  فنيــة  تحفــة  واخراجهــا 

للمشاركات.

  

ــال  ــز (ي ــج راي ــة برنام ــاب فعالي ــابات رح ــز ش ــي مرك ــم ف  أقي
ــز، وتهــدف الفعاليــة إلــى  ــل فريــق راي نــزرع) بتنفيــذ مــن ِقّب
غيــر  الزراعيــة  األراضــي  واقــع  علــى  الضــوء  تســليط 
المســتغلة فــي قضــاء رحــاب، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول 
ــر فــرص عمــل  مــن أجــل إســتغالل هــذه المســاحات وتوفي

للشباب في القطاع الزراعي

 دورة مهنية "خشبيات "في مركز 
شابات العاصمة

 فعالية بعنوان يال نزرع في مركز شابات
 رحاب 

  



ورشة تثقيفية حول سرطان الثدي
 في جرش

ورشة عمل مهنية بعنوان "العمل
 المهني وأهميته" في مركز شباب صخرة

  

ــرطان  ــول س ــة ح ــة تثقيفي ــرش ، ورش ــباب ج ــة ش ــذت مديري نف
ــي لســرطان  ــق الرحــم بالتعــاون مــع البرنامــج األردن ــدي وعن الث
الثــدي فــي قاعــة مديريــة شــباب جــرش، وتهــدف الورشــة إلــى 
توعيــة وتثقيــف الموظفــات حــول مــرض الســرطان بشــكل عــام 
وســرطان الثــدي بشــكل خــاص، وقالــت المدربــة رنــا ابــو ملحــم 
الرحــم  وعنــق  الثــدي  ســرطان  عــن  المبكــر  الكشــف  إن 
وتشــخيصه يســهم فــي معرفــة أســبابه وعمليــة الشــفاء 

تكون أسرع وأسهل .
  

ــة  ــباب محافظ ــة ش ــع لمديري ــرة التاب ــباب صخ ــز ش ــذ مرك نف
عجلــون ورشــة عمــل مهنيــة بعنــوان "العمــل المهنــي 
وأهميتــه" بمشــاركة 20 شــابا، وأشــار مديــر معهــد التدريــب 
المهنــي المهنــدس معتصــم القضــاة إلــى محــاور تغييــر 
القطــاع  دور  و  المهنــي  العمــل  نحــو  الشــباب  اتجاهــات 
ــن  ــراف المه ــر احت ــي و أث ــه المهن ــم التوج ــي دع ــاص ف الخ
علــى الواقــع االقتصــادي. واســتعرض القضــاة خــالل الورشــة 
مســتوى  تحســين  فــي  نجحــوا  لشــباب  نجــاح  قصــص 

معيشتهم وتغيير نمط حياتهم نحو اإلنتاج



اختتام المخيم التدريبي لفعاليات برنامج
 أردن ُمبتكر 

مخيم كشفي نهاري لشابات البترا 
  

 نفــذ مركــز شــابات البتــرا مخيــم نهــاري كشــفي فــي وادي 
رم بمشــاركة 20 شــابة مــن الفرقــة الكشــفية للمركــز. 
ويهــدف المخيــم إلــى تعزيــز وتشــجيع المشــاركات علــى 
ــة  ــارات الصحي ــدرات والمه ــة الق ــاط، وتنمي ــة والنش الحرك
ــدرة  ــة، والق ــارات قيادي ــاب مه ــة الكتس ــة، باإلضاف والبدني
ــم  ــث ت ــس، حي ــى النف ــاد عل ــاب واالعتم ــل الصع ــى تحم عل
خــالل المخيــم  تطبيــق عــدة أعمــال للكشــافة وصيحــات 

تغنت بها المشاركات.

  

ــخته  ــر" بنس ــج أردن ُمبتك ــة "لبرنام ــات التدريبي ــام الفعالي اختت
االجتماعــي  االبتــكار  حاضنــات  مشــروع  ضمــن  الخامســة 
المتنقلــة اُلمنفــذ مــن قبــل مؤسســة نهــر األردن بالشــراكة 
مــع وزارة الشــباب و اليونيســف. تضمــن المخيــم التدريبــي 
مجموعــة مــن المشــاريع واألفــكار المبتكــرة فــي قطاعــات  
ــا والعمــل المناخــي والتــي  عــدة منهــا التعليــم والتكنولوجي
تهــدف للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

بحلول عام 2030.



  

قصة نجاح 

ــا رتــاج خلــدون، شــاركت فــي برامــج المراكــز الشــبابية، وتعلمــت  ان
أشــياء كثيــر جديــدة أهمهــا المهــارات الحياتيــة اللــي بتســاعدنا علــى 
ــاذ القــرار والتعامــل مــع  ــى إتخ ــز الثقــة بالنفــس والقــدرة عل تعزي
الضغوطــات، وتعرفــت علــى ذاتــي اكثــر ومســتوى تقديرنا ألنفســنا 
التفكيــر  علــى  وســاعدتنا  المشــكالت  حــل  لطــرق  باالضافــة 

اإلبداعي.
توفــر  عــدم  لمشــكلة  حــل  بتقــدم  المكتبــة  مبــادره  أسســت   
مكتبــات فــي منطقتنــا، فزنــا فيهــا بدعــم مــن برنامــج "مهاراتــي" 
فــي وزارة الشــباب، واللــي مــن خاللهــا عــززت موهبــة الكتابــة 

والتأليف والحمد لله كتبت ُكتيب بعنوان يوميات طالب.


