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 افتتــح وزيــر الشــباب محمــد النابلســي مؤخــرًا فعاليــات لقــاء شــباب العواصــم العربية الســابع عشــر 
 الــذي تنظمــه وزارة الشــباب بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة تحــت شــعار "البيئــة والصحــة
 المجتمعيــة"، بحضــور األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة هيفــاء أبــو غزالــة، مندوبــة
 جامعــة الــدول العربيــة، وســفراء الــدول المشــاركة، ورئيــس لجنــة التعليــم والشــباب فــي مجلــس

 النــواب األردنــي.  النابلســي أكــد علــى ان الشــباب األردنــي، يحظــى برعايــة ملكيــة ســامية، وضعــت
 الشــباب علــى ســلم االولويــات الوطنيــة، ووجهــت الحكومــات المتعاقبــة الــى النهــوض بقطــاع
 الشــباب واالرتقــاء بــه.  واضــاف ان اللقــاء الــذي تنظمــه وزارة الشــباب بالتعــاون مــع جامعــة الــدول
 العربيــة يعــد فرصــة لتبــادل التجــارب الشــبابية وطــرح المبــادرات واالفــكار الرياديــة التــي مــن شــانها

حماية البيئة والحفاظ على الصحة المجتمعية

النابلسي يرعى لقاء شباب العواصم العربية



  

مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، رعــى أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور أمــس 
ــباب  ــه وزارة الش ــذي نظمت ــة ال ــم العربي ــباب العواص ــر لش ــابع عش ــاء الس ــات اللق ــام فعالي ــس خت الخمي

بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "البيئة والصحة المجتمعية"

ــرًا، حيــث تــم تنفيــذه كأول لقــاء وجاهــي عربــي منــذ بــدء جائحــة  ــًا كبي  وقــال الجبــور إن اللقــاء مثــل تحدي
كورونــا، حاثــًا الشــباب علــى المســاهمة فــي حــل  القضايــا التــي يعانــي منهــا الوطــن العربــي بشــكل عــام 

ودولهم بشكل خاص.

مــن جانبــه أكــد مديــر إدارة الشــباب والرياضــة فــي جامعــة الــدول العربيــة فيصــل غســال، ان اللقــاء تمحــور 
حــول إتاحــة الفرصــة أمــام الشــباب العربــي للتفاعــل مــع شــباب أمتــه مــن كل البلــدان، وإبــراز اإلنجــازات 
األردنيــة والتجربــة الشــبابية فــي محاربــة فايــروس كورونــا واإلطــالع علــى تجــارب الــدول العربيــة 

الشقيقة، وتحقيق التواصل بين الشباب العربي لتمكينهم من مواجهة كافة أشكال التحديات

ختام فعاليات اللقاء السابع عشر لشباب العواصم العربية



  

لمديريــة التابــع  العدنانيــة  شــابات  مركــز   نفــذ 
ــة ــة العدناني ــع مدرس ــاون م ــرك بالتع ــباب الك  ش

 الثانويــة للبنــات فعاليــات متنوعــة مــن " األلعــاب
 الصغيرة و الشعبية " بمشاركه 20 شابة.   حيث أشارت
 ردينــه الكساســبه إلــى أن  هــدف النشــاط هــو
ــم ــالل التعل ــن خ ــن  م ــن ومهاراته ــة قدراته  تنمي
 عــن طريــق اللعــب فــي الهــواء الطلــق، ممــا

 يســهم فــي بــث روح المــرح  وتعزيــز  الطاقــة
اإليجابية لديهن

  

معســكر  حــوران  ســهل  شــابات  مركــز   نفــذ 
 كشــفي بيئــي فــي منطقــة الشــالله بمشــاركة

 20 شــابة. واســتهل  القائــد الكشــفي حســن

 عويــس الحديــث حــول مفهــوم وتعريــف الحركــه

تاسيســها وتاريــخ  واإلرشــادية   الكشــفية 
المشــاركات وبتعريــف  ومبادئهــا،   ،واهدافهــا 
 بالوعــد الكشــفي  وقانــون المرشــدات  و دور
تعزيــز فــي  واالرشــادية  الكشــفية   الحركــة 
وعمــل المجتمــع  وخدمــه  الوطنــي   االنتمــاء 
 مجموعــة مــن األلعــاب و أنشــطه هادفــه تخــدم

الشباب

فعاليات متنوعة من األلعاب الصغيرة
 و الشعبية بمركز شابات العدنانية

معسكر كشفي في مديرية شباب إربد



ُ

  

ــباب ــر لش ــابع عش ــاء الس ــات اللق ــت فعالي  تواصل
ــة" ــة المجتمعي ــة والصح ــة "البيئ ــم العربي  العواص
 بزيــارة المشــاركين الــى مدينــة البتــرا، حيــث قامــوا
 بجولــة ســياحية ترويحيــة وثقافيــة تعرفــوا خاللهــا
ــر واطلعــوا ــد الكبي ــة والســيق والمعب ــى الخزن  عل

ــم وأهميتهــا بإعتبارهــا ــة القدي ــخ المدين  علــى تاري

ــع ــهر المواق ــدى أش ــاط وإح ــرب األنب ــة الع  عاصم

الجــذب مواقــع  وأهــم  العالــم  فــي   األثريــة 
السياحي في األردن

  

ــاون  ــون بالتع ــابات العي ــباب وش ــز ش ــذ مرك  نف
مــع الجمعيــة األردنيــة لمراقبــة الطيــور دورة 
تدريبيــة بعنــوان " كيفيــة تســويق المنتوجــات 
المحلية " بمشاركة 20 من أعضاء المجتمع المحلي،

  

 وأشــار المــدرب عــدي بقاعيــن إلــى مفهــوم 
ــه  ــات معين ــج لمنتج ــة تروي ــه عملي ــويق بأن التس
بشــكل جــاذب لتحفيــز األفــراد وتشــجيعهم علــى 
شــرائها، ويتــّم اســتخدام العديــد مــن الطــرق 
للبضائــع  للتســويق  المختلفــة  والوســائل 

والمنتجات

زيارة وفود شباب العواصم العربية
 لمدينة البترا الخالدة

دورة تدريبية بعنوان"كيفية تسويق
 المنتوجات المحية" في مركز شباب

 وشابات العيون



  

الظليــل  انطلقــت فــي مركــز شــباب وشــابات 
ــي  ــد"، والت ــدًا بي ــوان " ي ــت عن ــبابية تح ــادرة ش مب
تنفــذ ضمــن فعاليــات برنامــج تقييــم احتياجــات 
مجتمع قضاء الظليل (مشروعRYSE) وبالتعاون مع 
هيئــة أجيــال الســالم، وتســتمر فعاليــات المبــادرة 
ــال  ــوم األول أعم ــن الي ــام.  وتضم ــة أي ــدة أربع لم
النظافــة العامــة وتهيئــة األماكــن المخصصــة 
لزراعــة األشــجار فــي منطقــة مثلــث حــي عرنــوس 
تضمنــت  كمــا  الظليــل.  مثلــث  منطقــة  إلــى  
فعاليــات اليــوم الثانــي أعمــال زراعــة األشــجار فــي 
وضمــن  الغايــة  لهــذه  المخصصــة  المنطقــة 
جداريــات  رســم  إلــى  إضافــة  المركــز،  منطقــة 
البيئــة  علــى  المحافظــة  علــى  تشــجع  معبــرة 

والتعليم على أسوار المدارس

  

بمشــاركة 15 شــابًا من الفئة العمرية 18_24 سنة 
نفــذ مركــز شــباب البتــرا ورشــة عمــل بعنــوان 
المشــاريع الرياديــة. حيــث تهــدف الورشــه لتطويــر 
وريــادة  واإلبتــكار  األبــداع  لدعــم  عمــل  بيئــة 
ريــادة  توضيــح مفهــوم  خاللهــا  تــم  األعمــال، 
ــادي، و خصائــص  األعمــال، وســمات الشــخص الري
المشــروع الــذي يتصــف بصفــات الريــادة، كمــا تــم 
الحديــث مــن قبــل المــدرب عمــار الســالمين  عــن 
وعــن  وإدارتهــا،  الرياديــة  المشــاريع  خطــوات  
مســتويات  علــى  تنعكــس  التــي  المشــاريع 

البطالة

انطالق فعاليات مبادرة "يدًا بيد" في
 مركز شباب وشابات الظليل

ورشة بعنوان المشاريع الريادية



انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

 مبادرة سياحتنا ثروتنا بمناسبة إعالن
   مادبا عاصمة للسياحة العربية 2022 

ــات  ــرًا فعالي ــا إنطلقــت مؤخ ــة محافــظ مادب برعاي
مبادرة مديرية شباب مادبا 《 سياحتنا ثروتنا 》 والتي 
جــاءت بعــد إعــالن مادبــا عاصمــة للســياحة العربيــة 
2022 ، وبمشــاركة 20 شــابا مــن الشــباب وتهدف 

المواقــع  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  المبــادرة 
الســياحية فــي المحافظــة وتعزيــز دور الشــباب 

في المجال انطالق مبادرة (لنمهد دربا)في مركز
 شباب العاصمة

  

انطلــق فــي مركــز شــباب وشــابات مــاركا مبــادرة 
بعنــوان لنمهــد دربــا للتأهيــل لســوق العمــل لــذوي 
ــارات  ــر المه ــالل تطوي ــن خ ــمعية م ــة  الس اإلعاق
ــم تدريــب 20 مشــاركا   ــة . حيــث ت ــة والعملي العلمي
ان  يذكــر   . ايــام   ثالثــة  ولمــدة  مركــز  فــي كل 
مبــادرة لنمهــد دربــا احــد مبادرات مشــروع مســارها 
ــل مؤسســة المخــزون  المنفــذ فــي األردن مــن قب
للتدريــب بالتعــاون مــع مركــز خدمــات التنميــة فــي 
جمهورية مصر العربية ومؤسسة CRISP االلمانية بدعم 
مــن معهــد العالقــات الثقافيــة فــي الخارجيــة 

الفيدرالية األلمانية



معســكر حــوران  ســهل  شــابات  مركــز  نفــذ 
كشــفي بيئــي فــي منطقــة الشــالله بمشــاركة
 شــابة. واســتهل  القائــد الكشــفي حســن
عويــس الحديــث حــول مفهــوم وتعريــف الحركــه
تاسيســها وتاريــخ  واإلرشــادية  الكشــفية 
المشــاركات وبتعريــف  ومبادئهــا،  ،واهدافهــا 
بالوعــد الكشــفي  وقانــون المرشــدات  و دور
تعزيــز فــي  واالرشــادية  الكشــفية  الحركــة 
وعمــل المجتمــع  وخدمــه  الوطنــي  االنتمــاء 
مجموعــة مــن األلعــاب و أنشــطه هادفــه تخــدم

الشباب

  

ــة و  ــادي العالي ــن ن ــدم بي ــرة الق ــاراة ك ــت مب أقيم
ــت  ــي انته ــة والت ــب المدين ــى ملع ــر عل ــادي الحم ن
بفــوز نــادي العاليــة بهدفيــن دون مقابــل وتأهلــة 
للــدوري الثانــي. يشــار إلــى أن مدينــة األميــر هاشــم 
ــا  ــي للشــباب فــي محافظــة مادب ــن عبــدهللا الثان ب
القــدم  للدرجــة  تحتضــن  مباريــات بطولــة كــرة 
بتنفيــذ  شــرعت   حيــث   2021 لموســم  الثانيــة  
المــدن  مصــاف  علــى  لتكــون  متكاملــة  خطــة 
الشــبابية فــي المملكــة، لخدمــة الحركــة الشــبابية 

والرياضية

  

ــة شــباب محافظــة جــرش ورشــة  نفــذت مديري
 حول " إدارة المبادرات " بمشاركة 20 شابة ضمن

ــى ــة إل ــدف الورش ــة 18_24  وته ــة العمري  الفئ
 صقــل مواهــب المشــاركات وإكســابهن الخبــرة

 فــي مجــال المبــادرات المجتمعيــة المبتكــرة

ــا ــم خالله ــن.  وت ــة مهاراته ــى تنمي ــًا عل  وحرص

 تدريــب الفتيــات علــى كيفيــة االلمــام بخطــوات
وتوضيــح المجتمعيــة  المبــادرات   اعــداد 

مفهومها ودورها في تنمية المجتمع

الدوري األردني للدرجة الثانية لكرة 
القدم على مالعب مدينة األمير 

هاشم بن عبد هللا الثاني للشباب

ورشة حول إدارة المبادرات في مديرية
 شباب جرش



افتتاح دورة مهارات التواصل الفعال   

ــات  دورة ــباب، فعالي ــين للش ــة الحس ــع مدين ــاون م ــبابية، بالتع ــادات الش ــداد القي ــز إع ــح مرك  افتت
 "مهارات التواصل الفعال” بمشاركة 40 موظفا من مدينة الحسين للشباب، ُقّسموا الى مجموعتين

 مراعــاة لبروتــوكل الســالمة والوقايــة الصحيــة .  وتهــدف الــدورة الــى تعريــف المشــاركين بأســس

 االتصــال الفعــال ومهــارات االصغــاء والتفــاوض وتزويدهــم بســبل بنــاء نظــم اإلتصــاالت فــي كافــة
 مجــاالت الحيــاة بمــا يحقــق فعاليتهــم وينمــي كفاءتهــم فــي مجــال االتصــال ويســهم فــي رفــع

 إنتاجيتهــم  وتحقيــق رؤيــة ورســالة الــوزارة .  ويشــتمل البرنامــج علــى عــدة محــاور تدريبيــة منهــا
 فهــم  قواعــد الســلوك البشــري وأثــره فــي بنــاء العالقــات اإلنســانية،  واكتســاب مهــارات التواصل

ــز بينهــا ــوع الشــخصيات وطــرق التميي  االجتماعــي علــى مختلــف المســتويات واألعمــار،  وفهــم تن
 واختيــار نمــط االتصــال المناســب، واكتســاب فنــون اســتخدام لغــة الجســد وكيفيــة ممارســتها فــي

الــذكاء مفهــوم  ضمــن  وتطبيقاتهــا  اآلخــر  مــع  التعامــل  وفنــون  العمــالء،   خدمــة 

العاطفي


