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وزير الشباب يرعى حفل إطالق برنامج تطوير السياسات المحلية
  

 رعــى وزيــر الشــباب محمــد النابلــيس إطــالق مــرشوع تطويــر السياســات المحليــة الــذي
 ينفذه مركز الحياة راصد.  المرشوع والذي يستهدف 120 شابًا وشابة، موزعني على كافة
ــات ــر السياس ــة تطوي ــباب بعملي ــاج الش ــز إدم ــى تعزي ــدف إل ــة، يه ــات المملك  محافظ
 المحليــة وتمكينهــم ليكونــوا جــزءًا أصيــًال مــن عمليــة التنميــة المحليــة المســتدامة، من
 خــالل تنفيــذ مبــادرات علــى المســتوى المحلــي والوطــين.   وقــال النابلــيس خــالل حفــل
 االفتتــاح إن هنــاك حاجــة لمثــل هــذه المشــاريع النوعيــة الــيت تعــزز مشــاركة الشــباب
ــة ــة مختلف ــم بطريق ــباب وإدماجه ــني الش ــالل تمك ــن خ ــرار م ــع الق ــات صن ــي عملي  ف
ــواب وزارة ــيس أن أب ــاف النابل ــابهة.   وأض ــاريع المش ــن المش ــريه م ــن غ ــزية ع  ومم
 الشــباب مفتوحــة للشــباب ليدرســوا سياســات وأســرتاتيجيات وزارة الشــباب، لتكــون
السياســات تطويــر  مــرشوع  لمتدربــي  أبوابهــا  تفتــح  الــيت  الجهــات  أول   الــوزارة 

المحلية



  

    إختتام أعمال الدورة 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

 إختتــم وزيــر الشــباب األردنــي محمــد ســالمة النابلــيس، رئيــس اللجنــة الشــبابية المعاونــة لمجلــس
ــباب ــس وزراء الش ــذي لمجل ــب التنفي ــس المكت ــب األول لرئي ــرب، النائ ــة الع ــباب والرياض  وزراء الش
 والرياضــة العــرب، النائــب األول لرئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق العربــي لدعــم األنشــطة الشــبابية
 والرياضيــة، أعمــال الــدورة 44 لمجلــس وزراء الشــباب والرياضة العــرب للدورة 66 للمكتــب التنفيذي
ــباب ــس وزراء الش ــة لمجل ــة الفني ــبابية واألمان ــة الش ــاء اللجن ــاركة أعض ــة، بمش ــان المعاون  واللج
 والرياضــة العــرب .  وعرضــت اللجنــة الشــبابية الفنيــة المعاونــة الــيت ترأســها النابلــيس توصياتهــا
 علــى مجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب والــيت تضمنــت 27 توصيــة جــاء منهــا علــى الصعيــد
 األردنــي الموافقــة علــى تنظيــم اللقــاء الســابع عــرش لشــباب العواصــم العربيــة خــالل العــام 2021،
ــي إلقامــة ــي، ورصــد الدعــم المال ــون الشــباب العرب ــم صال ــى تنظي ــى الموافقــة عل  باإلضافــة إل
 النشــاطات.  وقــال النابلــيس إن وزراة الشــباب ســتعمل بكافــة إمكانياتهــا إلنجــاح فعاليــات
ــم ــم الدع ــمية، وتقدي ــة الهاش ــة األردني ــبابي بالمملك ــون الش ــم والصال ــاء العواص ــتضافة لق  اس

للشباب العربي من منطلق إيمانها الراسخ بدور وامكانيات الشباب

  



    

    "  أمني عام وزارة الشباب يفتتح ورشة تدريبية بعنوان  "صناعة المبادرات الشبابية

ــة ــي، ورش ــال الرمئ ــائل االتص ــرب وس ــور، ع ــني الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــني ع ــح أم  افتت
ــبابية ــز الش ــي الرماك ــباب ف ــع الش ــني م ــبابية" للعامل ــادرات الش ــة المب ــوان  "صناع ــة بعن  تدريبي
 إلقليــم الوســط، والــيت نفذتهــا مديريــة الشــؤون الشــبابية بالرشاكــة مــع منصــة "َنْحــُن" المنصــة
 الوطنيــة لتطــوع ومشــاركة الشــباب التابعــة لنــوى أحــد مبــادرات مؤسســة ولــي العهــد وبدعــم
 مــن اليونيســيف، وتهــدف الورشــة إلــى زيــادة الوعــي للعاملــني مــع الشــباب بأهميــة "المبــادرات
 الشــبابية"، ودور "المبــادرات الشــبابية" فــي دفــع عجلــة التنميــة المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز
 أهميــة دور الشــباب فــي إحــداث التغيــري اإليجابــي علــى أنفســهم والمجتمــع جــراء تنفيــذ المبــادرات
ــم ــل مهاراته ــبابي لصق ــاع الش ــي القط ــني ف ــة للعامل ــة موجه ــى أن الورش ــار إل ــبابية   يش  الش
 وقدراتهــم المختصــة فــي صناعــة المبــادرات الشــبابية وكيفيــة ادارتهــا وتطويــر منهجيــة صناعــة

المبادرات الشبابية



  

وزارة الشباب ورشكة المحفزون للتدريب توقعان مذكرة تفاهم
  

 وقعــت وزارة الشــباب ورشكــة المحفــزون للتدريــب، مذكــرة تفاهــم بهــدف تعزيــز أوارص التعــاون
ــاء قــدرات الشــباب فــي مجــاالت المهــارات ــة، لبن ــة  والتدريبي  المشــرتك فــي المجــاالت التنموي
 الحياتيــة والتأهيــل لســوق العمــل وإدارة المشــاريع وريــادة األعمــال والمشــاركة المدنيــة
 وتفعيــل آليــات التطــوع لــدى الشــباب.  ووقــع اإلتفاقيــة عــن وزارة الشــباب أمــني عــام الــوزارة
 الدكتــور حســني الجبــور، وعــن رشكــة المحفــزون للتدريــب، مديــر الرشكــة بــادي البقاعــني.  وقــال
6 فــي  للشــباب  صديقــة  مســاحات  تخصيــص  تتضمــن  التفاهــم  مذكــرة  إن   الجبــور 
 مراكــز شــبابية موزعــة حــول المملكــة، وتخصيــص قاعــة فــي كل مركــز لتشــغيل مســاحة صديقــة
 للشــباب يتــم فيهــا تنفيــذ مجــاالت التعــاون المشــرتك والمبــادرات الشــبابية المنفــذة فــي
 المــرشوع.  مــن جانبــه قــال البقاعــني إن عمليــة  التدريــب تســتهدف الشــباب ليكونــوا منســقني

مسؤولني عن متابعة األنشطة الشبابية داخل المساحات الشبابية



  

  

 نظــم مركــز شــباب وشــابات وادي الكــرك  (دورة
 إكسســوارات) بمشــاركة (20)شــابة عــرب تطبيــق
 زووم. تحدثــت بهــا المدربــة بســمه العبيســات عــن
تشــكيل وكيفيــة  االكسســوارات  عمــل   آليــه 
لعمــل مالئــم  بشــكل  الخــام   المــواد 
أهميــة إلــى  وتطرقــت  كمــا   االكسســوارات 
 الحــرف اليدويــة وأنهــا البــاب الــذي يفتــح مجــاالت

عديدة في سوق العمل

 ورشة تدريب حرفية يقيمها مركز
  شباب وشابات وادي الكرك

ورشة تعليمية عن الفنون الكشفية   

 نفــذ مركــز شــابات البــرتا ورشــة تعليميــة بعنــوان
 "الفنون الكشفيه" بمشاركة 20 شابة من الرمكز
ــه ــا آمن ــت خالله ــق زووم. تحدث ــرب تطبي ــك ع  وذل
 العاليــا عــن مهــارات الفنــون الكشــفية وعــن
 أنــواع وخصائــص الخيــم الكشــفية ، كمــا أوضحــت
 العاليــا طــرق إشــعال النــار وتقديــر المســافات
المخيمــات وفنــون  الطالئــع    وعالمــات 

واإلشارات الكشفية



  

عجلــون محافظــة  شــباب  مديريــة   نظمــت 
 بالتعــاون مــع بلديــة عجلــون الكــربى " حملــة
 عمل بيئية تطوعية"  بمشاركة 15 شابا من متطوعي
ــة  االعشــاب الجافــة ــى إزال ــة، شــملت عل  البلدي
مــن المعســكر  وتنظيــف   االشــجار   وتقليــم 

النفايات العالقة بني االشجار

مديرية شباب محافظة عجلون تنظم
حملة عمل  بيئية تطوعية 

  

( أدب نــدوة بعنــوان   نفذمركــز شــباب بصــريا 
زووم، تطبيــق  عــرب   ، وأخالقيتــه)   الحــوار 
 بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العرمية 17-15 عامًا،
، المســعديني  عــدي  قدمهــا   الــيت   الورشــة 
ــني ــش الســلمي ب ــى مفهــوم التعاي  تطرقــت إل
 األديــان، و مفهــوم الحــوار والتســامح، وقواعــد

وأدبيات الحوار

)ندوة بعنوان (أدب الحوار وأخالقيته 



  

 نفــذ مركــز شــباب العقبــة التابــع لمديريــة شــباب
 العقبــة وذلــك  بالرشاكــة مــع مدينــة األمــري
 حــزمة بــن الحســني  وبمشــاركة مجموعــة مــن
تعربيــة لوحــة  النخبــة  لفريــق   المتطوعــني 
 بإســتخدام العلــم االردنــي وذلــك بمناســبة عيــد
 االســتقالل الوطــين،  اللوحــة المكونــة  مــن
ســنوات لعــدد  ترمــز  والــيت   علــم   4500  
ــي ــمية تأت ــة الهاش ــة األردني ــتقالل المملك  إس
 تأكيــدا علــى اعــزتاز القطــاع الشــبابي باإلنجــازات
الهاشــمية القيــادة  رأســها   الوطنيــة وعلــى 
 الحكيمــة والــيت تحــرص دائمــا علــى تعميــق
 العالقــة بــني الشــباب األردنــي واإلرث الوطــين

والحضاري

  

 نفــذ مركــز شــابات الســلط التابــع لمديريــة شــباب
 البلقــاء احتفــاال بمناســبة اســتقالل المملكــة
والســبعون الخامــس  الهاشــمية   األردنيــة 
 بحضــور مديــرة شــباب البلقــاء الدكتــورة خديجــة
 ابــو حمــور ورئيــس قســم الرماكــز الشــبابية فــي
 المحافظة أحمد الصمادي وبمشاركة 40 شابة عرب
بالســالم االحتفــال  وافُتتــح  زووم    تطبيــق 
شــعرية وقصائــد  القــرآن  وقــراءة   الملكــي 
 قدمتهــا المشــاركات.   وأشــارت ابــو حمــور إلــى
 هــذه المناســبة الوطنيــة الــيت يحتفــل بهــا كل
 األردنيــني الــيت تعمــق مفاهيــم الــوالء واالنتمــاء
 للوطــن وقائــدة   وأكــد الصمــادي علــى الجهــود
دور لتفعيــل  الرمكــز  إدارة  مــن   المبذولــة 

الشابات المشاركات باألنشطة

لوحة االستقالل 75 تزين العقبة 
باألعالم االردنية 

مديرية شباب البلقاء تحتفل باالستقالل



 
.

  

.

  
  

ــرب  ــل ع ــة عم ــرماء ورش ــباب الح ــز ش ــام مرك  اق
التنميــة أهــداف  عنــوان  تحــت  زووم   تطبيــق 
ــين ــد ب ــدهللا فه ــا  عب ــدث فيه ــتدامة تح  المس
 خالــد  عــن أهــداف التنميــة المســتدامة بــني
 خاللهــا انهــا عمليــة تشــاركية وتعاونيــة بــني
محليــة عمليــة  وليســت  العالــم  دول   جميــع 
علــى وآثارهــا  أهدافهــا  وبــني   فقــط 

المجتمع

  

 اقــام مركــز شــباب قفقفــا ضمــن محــور 
حــول نــدوة  الفاعلــة   الشــباب والمواطنــة 
وعيــد االردنيــة  الدولــة  تاســيس   مئويــة 
 االســتقالل بعنــوان" دور الهاشــميني فــي بنــاء
 االردن الحديث " بمشاركة 20شابا عرب تطبيق زووم
ــى ــاح عل ــي صي ــد عل ــد المتقاع ــد  العمي  .  وأك
ــة ــة الماضي ــالل الحقب ــميني خ ــازات الهاش  إنج
بنــاء فــي  ودورهــم  الدولــة  عــرم   مــن 

مؤسسات المجتمع المدنية والعسكري

 دور الهاشميني في بناء األردن الحديث 

ورشة عمل حول أهداف التنمية
 المستدامة في مديرية شباب المفرق 
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 اختتمــت فــي مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء "مبــادرة حمايــة وطــن"، والــيت نفذت بمشــاركة (60) شــابًا
ــة ــادرة أربع ــتملت المب ــام. واش ــة أي ــدار أربع ــى م ــترمت عل ــبابية، واس ــز الش ــاء الرماك ــن أعض ــابًة م  وش
 محــاور تضمنــت محــارضة حــول التوعيــة الصحيــة بفــريوس كورونــا المســتجد، وتضمنــت المحــارضة

 الحديث حول أهمية مطعوم
 فــي الوصــول إلــى حالــة المناعــة المجتمعيــة، والــدور الــذي يقــع علــى عاتــق الشــباب فــي نــرش الوعــي
 حــول رضورة تلقــي المطعــوم والتســجيل علــى المنصــة،  وتفنيــد اإلشــاعات الــيت تنتــرش حــول المطعوم.
 كمــا اشــتملت المبــادرة علــى محــارضة بعنــوان "التوعيــة الرموريــة"، وتضمنــت المحــارضة الحديــث عــن
 أهميــة توعيــة المواطنــني مــن مشــاة وســائقني وركاب؛ باألنظمــة والتعليمــات الخاصــة بالــرمور،
ــة ــال التوعي ــي مج ــا ف ــل دوره ــى تفعي ــا عل ــة وحثه ــات الرتبوي ــم للمؤسس ــدور المه ــى ال ــزي عل  والرتك
ــادرة محــارضة بعنــوان "التوعيــة األرسيــة"، والــيت أكــدت خاللهــا الخبــرية  الرموريــة. كمــا تضمنــت المب
 نريمــني ســعادة مــن مركــز أمــان المجتمعــي؛ علــى رضورة تنشــئة وتمتــني الروابــط األرسيــة والعائليــة
ــم ــن القي ــي تكوي ــة دور األرسة ف ــان أهمي ــع، وتبي ــع المجتم ــل م ــم للتفاع ــيت تدفعه ــراد، وال ــني األف  ب

الروحية والوجداني

"" مديرية شباب الزرقاء تنفذ مبادرة حماية وطن



  

 نظــم مركــز شــابات ديــر أبــي ســعيد النموذجــي التابــع لمديريــة شــباب إربــد ، عــرب تطبيــق "زووم" ورشــة
 عمــل حــول أهميــة إدارة الوقــت، بحضــور عــدد مــن طالبــات الثانويــة العامــة. وتطرقــت المدربــة فــي
 الرمكــز رغــدة عــواودة حــول أهميــة إدارة الوقــت أثنــاء الدراســة، وكذلــك بيــان طــرق تنظيــم الوقــت
ــام ــة للع ــة العام ــات الثانوي ــد امتحان ــرتاب موع ــع اق ــة م ــت، خاص ــيم الوق ــة تقس ــة، وأهمي  للدراس
ــداف ــد األه ــن تحدي ــذات، وع ــت وال ــح إدارة الوق ــوم مصطل ــول مفه ــواودة ح ــت الع ــي. وتحدث  الحال
 والمفاهيــم األساســية إلدارة الوقــت وتنظيمــه، وعــن المقــدرة علــى امتــالك معرفــة وتحديــد
 األســاليب األساســية إلدارة الوقــت، مــع طــرح أمثلــة علــى عمليــة امتــالك القــدرة علــى تنظيــم الوقــت
 واســتثماره وإســتغالله بأفضــل صــورة ممكنــة. وعــربت الطالبــات المشــاركات عــن أهميــة موضــوع
 الورشــة وأهميــة إدارة الوقــت، وكيفيــة تطبيــق المبــادئ األساســية علــى أرض الواقــع خــالل الفــرتة

الحالية اليت تسبق االمتحانات النهائية

شباب إربد تنظم ورشة عمل حول أهمية إدارة الوقت


