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 وزيــر الشــباب محمــد ســالمه النابلــيس، يدلــي بصوتــه فــي االنتخابــات
 النيابيــة لمجلــس النــواب التاســع العــارش 2020، داعيًا ومؤكــداً  أهمية

مشاركة الشباب في هذا االستحقاق الدستوري

  

.



  

ــة المشــاركة فــي ــر الشــباب محمــد ســالمه النابلــيس، الكــوادر الشــبابية التطوعي  تفقــد وزي
 تنظيــم العمليــة االنتخابيــة، والــيت تقــدم كافــة اشــكال الدعــم المعلوماتــي واللوجســيت
 للناخبــني، وتعمــل علــى توعيتهــم بــرضورة االلــزتام باإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــريوس
 كورونــا، أثنــاء عمليــة االنتخــاب، حيــث هــدف وجودهــا إلــى انجــاح العمليــة االنتخابيــة بالتعــاون
ــالل ــن خ ــباب وم ــيس ان وزارة الش ــد النابل ــاب.  وأك ــتقلة لالنتخ ــة المس ــع الهيئ ــيق م  والتنس
 الكــوادر الشــبابية التطوعيــة المنظمــة والمدربــة، تعاونــت بــروح الفريــق الواحــد مــع مختلــف
ــا ــم، مم ــكل منظ ــة بش ــة االنتخابي ــى العملي ــت عل ــيت ارشف ــة، ال ــة والخاص ــات الحكومي  الجه
 يعكــس مــدى التنظيــم والوعــي لــدى الشــباب المشــارك بالعمليــة التطوعيــة واالنتخابيــة
ــة المشــاركة فــي ــر الشــباب محمــد ســالمه النابلــيس، الكــوادر الشــبابية التطوعي  .تفقــد وزي
 تنظيــم العمليــة االنتخابيــة، والــيت تقــدم كافــة اشــكال الدعــم المعلوماتــي واللوجســيت
 للناخبــني، وتعمــل علــى توعيتهــم بــرضورة االلــزتام باإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــريوس
 كورونــا، أثنــاء عمليــة االنتخــاب، حيــث هــدف وجودهــا إلــى انجــاح العمليــة االنتخابيــة بالتعــاون
ــالل ــن خ ــباب وم ــيس ان وزارة الش ــد النابل ــاب.  وأك ــتقلة لالنتخ ــة المس ــع الهيئ ــيق م  والتنس
 الكــوادر الشــبابية التطوعيــة المنظمــة والمدربــة، تعاونــت بــروح الفريــق الواحــد مــع مختلــف
ــا ــم، مم ــكل منظ ــة بش ــة االنتخابي ــى العملي ــت عل ــيت ارشف ــة، ال ــة والخاص ــات الحكومي  الجه
التطوعيــة بالعمليــة  المشــارك  الشــباب  لــدى  والوعــي  التنظيــم  مــدى   يعكــس 

واالنتخابية

.

وزير الشباب يتفقد فرق الشباب التطوعية المشاركة في االنتخابات

.

  

.



.

.

  

 إنطــالق االجتمــاع األولــي للجنــة التقيميــة للمتلقــى الوطــين الثالــث للرياديــني الشــباب، عــرب 
ــة، ــة الصحي ــة للتوعي ــة الملكي ــذي يقــام بالرشاكــة مــع الجمعي ــي، وال ــات االتصــال الرمئ  تقني
ــة ــكري العالمي ــة الس ــكان، ومنظم ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــع صن ــاون م ــت ،WDF بالتع  تح
 شــعار" الصحــة فــي ظــل األوبئــة"، بحضــور مديــر اإلعــالم واالتصــال الناطــق اإلعالمــي لــوزارة
ــؤون ــر الش ــبابية، مدي ــز الش ــر الرماك ــباب لتطوي ــر الش ــار وزي ــزام، ومستش ــرم الع ــباب ع  الش
  الشــبابية فــراس الشــوابكة، والمديــر العــام  للجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة حنــني عــودة.
 ودار الحــوار حــول عــدة محــاور منهــا الخطــة اإلعالميــة الــيت ُنفــذت للمتلقــى، وعــرض
التنســيق بهــدف  وذلــك  التقييــم،  ونمــوذج  للملتقــى،  المتأهلــة  والمشــاريع   التحديثــات 
 والتنظيــم بــني كافــة الــرشكاء للوصــل إلــى أفضــل النتائــج التقييميــة للمتأهلــني، ممــا يســهم
 فــي إنجــاح هــذا الحــدث، فــي ظــل الظــرف االســتثنائي الــذي يعانــي منــه العالــم أجمــع مــن

 تداعيات فريوس كورونا

  إنطالق االجتماع األولي للجنة التقيمية للصحة في ظل األوبئة 

.

  

.

  

.



.

.

  

.

  

 إختتمــت وزارة الشــباب فعاليــات دورة بنــاء
لغايــات ُعِقــدت  الــيت  اإلداريــة   القيــادات 
 الرتفيــع الوجوبــي لموظفــي الــوزارة، بتنظيــم
ــر  مــن مديريــة الشــؤون اإلداريــة.   وأشــار مدي
 الشــؤون اإلداريــة نايــف ابــو رمــان إلــى أهميــة
 الــدورة الــيت عقــدت بالرشاكــة مــع ديــوان
115 منهــا  واســتفاد  المدنيــة،   الخدمــة 
اســتهدفت مراحــل  أربعــة  ضمــن   موظفــًا، 
الــوزارة، مركــز  فــي  العاملــني   الموظفــني 
 ومديريــات ومراكــز الشــباب حــول المملكــة

             على مستوى األقاليم

التابــع الشــمالي  الــزمار  شــابات  مركــز   نظــم 
 لمديريــة شــباب إربــد، ورشــة عمــل حــول التوعيــة
 بمخاطــر العنــف المجتمعــي بعنــوان "المخاطــر
 األمنيــة واالجتماعيــة علــى المجتمــع األردنــي
 فــي ظــل التداعيــات األمنيــة فــي اإلقليــم"، عــرب
 تطبيــق زووم، وتطرقــت الورشــة إلــى أهميــة
العنــف بمخاطــر  المحلــي  المجتمــع   توعيــة 
األمــن تهــدد  الــيت  المختلفــة   المجتمعــي 
وأهميــة والمجتمــع،  األرسة  فــي   واالســتقرار 
أجهــزة المجتمعــي وتكاتــف  العنــف   معالجــة 
وأفــراد جهــة،  مــن  ومؤسســاتها   الدولــة 
 المجتمــع مــن جهــة أخــرى، لنــرش ثقافــة التســامح
 واحــرتام الــرأي والــرأي اآلخــر، وإتبــاع لغــة الحــوار

لحل المشكالت

وزارة الشباب تختتم فعاليات دورة
 بناء القيادات اإلدارية 

 ورشة توعوية بمخاطر العنف في
مديرية شباب إربد
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ــة المشــاركة فــي ــر الشــباب محمــد ســالمه النابلــيس، الكــوادر الشــبابية التطوعي  تفقــد وزي
 تنظيــم العمليــة االنتخابيــة، والــيت تقــدم كافــة اشــكال الدعــم المعلوماتــي واللوجســيت
 للناخبــني، وتعمــل علــى توعيتهــم بــرضورة االلــزتام باإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــريوس
 كورونــا، أثنــاء عمليــة االنتخــاب، حيــث هــدف وجودهــا إلــى انجــاح العمليــة االنتخابيــة بالتعــاون
ــالل ــن خ ــباب وم ــيس ان وزارة الش ــد النابل ــاب.  وأك ــتقلة لالنتخ ــة المس ــع الهيئ ــيق م  والتنس
 الكــوادر الشــبابية التطوعيــة المنظمــة والمدربــة، تعاونــت بــروح الفريــق الواحــد مــع مختلــف
ــا ــم، مم ــكل منظ ــة بش ــة االنتخابي ــى العملي ــت عل ــيت ارشف ــة، ال ــة والخاص ــات الحكومي  الجه
 يعكــس مــدى التنظيــم والوعــي لــدى الشــباب المشــارك بالعمليــة التطوعيــة واالنتخابيــة
ــة المشــاركة فــي ــر الشــباب محمــد ســالمه النابلــيس، الكــوادر الشــبابية التطوعي  .تفقــد وزي
 تنظيــم العمليــة االنتخابيــة، والــيت تقــدم كافــة اشــكال الدعــم المعلوماتــي واللوجســيت
 للناخبــني، وتعمــل علــى توعيتهــم بــرضورة االلــزتام باإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــريوس
 كورونــا، أثنــاء عمليــة االنتخــاب، حيــث هــدف وجودهــا إلــى انجــاح العمليــة االنتخابيــة بالتعــاون
ــالل ــن خ ــباب وم ــيس ان وزارة الش ــد النابل ــاب.  وأك ــتقلة لالنتخ ــة المس ــع الهيئ ــيق م  والتنس
 الكــوادر الشــبابية التطوعيــة المنظمــة والمدربــة، تعاونــت بــروح الفريــق الواحــد مــع مختلــف
ــا ــم، مم ــكل منظ ــة بش ــة االنتخابي ــى العملي ــت عل ــيت ارشف ــة، ال ــة والخاص ــات الحكومي  الجه
التطوعيــة بالعمليــة  المشــارك  الشــباب  لــدى  والوعــي  التنظيــم  مــدى   يعكــس 

واالنتخابية

  

عجلــون محافظــة  شــباب  مديريــة   نفــذت 
 بالتعــاون مــع جامعــة جــدارا، نــدوة تثقيفيــة
 حــول موضــوع اإلشــاعة وآثارهــا الســلبية علــى
 األفراد والمجتمع بمشاركة     35 شابا وشابة وذلك عرب
 تطبيــق زووم.  تناولــت بهــا الدكتــورة دانيــال
منهــا محــاور  عــدة  حديثهــا  فــي      القرعــان 
ودوافعهــا وأنواعهــا  اإلشــاعة    مفهــوم 

والحلول الوقائية للقضاء عليها

  

والواجبــات بالحقــوق  الشــباب  تعريــف   بهــدف 
األردنيــة المملكــة  دســتور  عليهــا  نــص   الــيت 
 الهاشــمية لعــام 1952 وتعديالته، وأهــم الحقوق
 الــيت كفلهــا الدســتور كاألمــن والســالمة وحريــة
شــباب مركــز  نفــذ  والصحــة،  والتعليــم   الــرأي 
 وشــابات الزرقــاء، ورشــة عمــل عــرب تطبيــق زووم
ــي". ــن األردن ــات المواط ــوق وواجب ــوان" حق  بعن
 حــارض بهــا أمــني عــام وزارة الشــؤون السياســية

والربلمانية الدكتور علي الخوالدة

.

 اإلشاعة" وآثارها السلبية على الفرد
 والمجتمع في مديرية شباب محافظة

عجلون

ورشة عمل بعنوان" حقوق وواجبات
المواطن األردني"، في مديرية شباب 

الزرقاء 

 جلسة حوارية في مديرية شباب جرش

  "

.

  

 نظــم مركــز شــابات جــرش جلســة حواريــة بعنــوان
 "دور الشــباب  فــي المشــاركة الفاعلــة فــي
 االنتخابــات" عــرب تطبيــق زووم، تطرقــت الورشــة
إلى أهم الركائز األساسية للحياة الحزبية والديمقراطية

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.



  

لمديريــة التابــع  الســلط  شــابات  مركــز   اطلــق 
ــك ــوان "صوت ــادرة شــبابية بعن  شــباب البلقــاء، مب
 بيفــرق"، عــرب تطبيــق زووم. بهــدف تحفــزي الشــباب
 للمشــاركة باالنتخابــات النيابيــة مــن أجــل إختيــار
ــة الناخبــني مــن أجــل  الرمشــح المناســب،   و توعي
ــد ــالل التباع ــن خ ــة م ــه الصحي ــبل الوقاي ــاذ س  إتخ
 الجســدي و لبــس الكمامــة وتفعيــل مشــاركة
 الشــباب وتشــجيعهم للمشــاركة فــي العــرس

الديمقراطي

  

 ضمــن برنامــج " مرونــة المجتمــع واألمــن اإلنســاني " الــذي
 UNDP أطلقته هيئة أجيال السالم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Jordan ، والــذي يهــدف إلــى تعزيــز الحــوار والعمــل الشــبابي 
 وتوطيــد العالقــات والتشــاركية بــني أصحــاب القــرار فــي كافــة
 المؤسســات الحكوميــة والشــباب مــن خــالل الحــوارات البنــاءة ،
 عقــدت مديريــة شــباب العاصمــة جلســة حواريــة للحديــث عــن دور
 وزارة الشــباب فــي "المنعــة المجتمعيــة ومكافحــة التطــرف
ــرتاتيجية ــاور اإلس ــرق  لمح ــا التط ــم خالله ــة" ت ــاب الكراهي  وخط
العنــف مناهضــة  حــول ســبل  والنقــاش  للشــباب،   الوطنيــة 
 وخطــاب الكراهيــة ، مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي لــدى

الشباب من خالل الربامج والمبادرات

  

لــدى الصحــي  الوعــي  مســتوى  رفــع   بهــدف 
ترســيخ أهميــة  مــن  وانطالقــا   الشــباب 
نفــذ لديهــم،  الســليمة  الصحيــة   الســلوكيات 
ــة ــة توعوي ــي جلس ــرتا النموذج ــباب الب ــز ش  مرك
الشــتاء "أمــراض  بعنــوان  زووم،  تقنيــة   عــرب 
خاللهــا تحــدث  منهــا"،  الوقايــة   وكيفيــة 
أبــرز األمــراض المشــاعلة عــن   المــرمض صابــر 
 الشــتوية الموســمية وكيفيــة الوقايــة منهــا
 وتطــرق خــالل حديثــة عــن مــرض العــرص   كوفيــد
ــة ــاذ كاف ــالط وإتخ ــب االخت ــة تجن ــن أهمي  19 وع

 سبل الوقاية والتباعد االجتماعي

 مبادرة شبابية بعنوان "صوتك بيفرق
في مركز شابات السلط

"

جلسة حوارية حول دور وزارة الشباب في تعزيز المنعة المجتمعية
ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية 

جلسة توعوية في مديرية شباب البرتا

.

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.

  

.



ُ

  

 نفــذ مركــز شــباب الباســلية التابــع لمديريــة 
 شــباب المفــرق،  ورشــة حــول تمكــني الشــباب
 مــن ممارســة المواطنــه الصالحــة،  تطرقــت بهــا
وتعزيــز تمكــني  عــن  الســليم  بــراء   المحــارضة 
 المواطنــة الصالحــة لــدى الشــباب مــن خــالل
 جملــة مــن الربامــج التوعويــة ممــا يكســب الفــرد

الشعور بالراحة النفسية والرضا

  

لمديريــة التابــع  مادبــأ  شــابات  مركــز   نفــذ 
 شــباب محافظــة مأدبــا، محــارضة توعويــة
والسياســية المدنيــة  المشــاركة   حــول 
بهــا تحــدث  زووم  تطبيــق  عــرب   للشــباب، 
أهميــة عــن  الشــوابكة  أحمــد   المحامــي 
 مشــاركة الشــباب السياســية وخاصــة فــي
 اختيــار مــن يمثلهــم فــي مجلــس النــواب كمــا
المصطلحــات مــن  عــدد  الشــوابكة   ووضــح 
 والمفاهيــم السياســية لتعريــز وعــي الشــباب

ومعرفتهم بها

  

التابــع الشــمالي  الــزمار  شــابات  مركــز   نظــم 
 لمديريــة شــباب إربــد، ورشــة عمــل حــول التوعيــة
 بمخاطــر العنــف المجتمعــي بعنــوان "المخاطــر
 األمنيــة واالجتماعيــة علــى المجتمــع األردنــي
 فــي ظــل التداعيــات األمنيــة فــي اإلقليــم"، عــرب
 تطبيــق زووم، وتطرقــت الورشــة إلــى أهميــة
العنــف بمخاطــر  المحلــي  المجتمــع   توعيــة 
األمــن تهــدد  الــيت  المختلفــة   المجتمعــي 
وأهميــة والمجتمــع،  األرسة  فــي   واالســتقرار 
أجهــزة المجتمعــي وتكاتــف  العنــف   معالجــة 
وأفــراد جهــة،  مــن  ومؤسســاتها   الدولــة 
 المجتمــع مــن جهــة أخــرى، لنــرش ثقافــة التســامح
 واحــرتام الــرأي والــرأي اآلخــر، وإتبــاع لغــة الحــوار

لحل المشكالت

 ورشة حول تمكني الشباب من
 ممارسة المواطنة الصالحة

تعزيز المشاركة السياسية لدى 
 الشباب 
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