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ــة  ــروع الحكوم ــي مش ــات ف ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــاع االتص ــاء قط أعض

األمنيــة  "المنظومــة  سياســات  ورقــة  يســتعرضون  التدريببــة  الشــبابية 

االلكترونيــة - األمــن الســيبراني" خــالل لقــاء حــواري اقيــم فــي وزارة االقتصــاد 

الرقمي والريادة



انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

  

مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، رعــى أميــن عــام الــوزارة الدكتــور حســين الجبــور مؤخــرًا 
اللقــاء التشــاركي، الــذي جــاء تحــت عنــوان "الســفراء الشــباب فــي العمــل المناخــي"، بتنظيــم مــن وزارة 
الشــباب وبالشــراكة مــع منظمــة اليونيســيف.  وجمــع اللقــاء نخبــة مــن المشــاريع الشــبابية البيئيــة 
التــي تواجــه المنــاخ والحلــول  التحديــات والمشــاكل  أبــرز  إلــى تســليط الضــوء علــى  الهادفــة 
المســتقبلية المســتدامة لمعالجــة مشــاكل التغيــر المناخــي، حيــث تضمــن معرضــًا للمبــادرات الشــبابية 
التــي عمــل عليهــا الشــباب والشــابات لمواجهــة ومعالجــة مشــكلة التغيــر المناخــي مــن خــالل حلــول 
إبداعيــة رياديــة طوروهــا بأنفســهم، باإلضافــة إلــى جلســات حواريــة حــول الشــباب والريــادة والتغيــر 

المناخي قدمها خبراء بمجال العمل الشبابي والبيئي.

  

لقاء تشاركي حول التغير المناخي في وزارة الشباب
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قصص نجاح 

  

نفــذ مركــز شــابات المنشــية ضمــن برنامــج تطويــر 
المســاحات والممارســات المعــززة، الــذي تنفــذة وزارة 
ــم  ــالم و بدع ــال الس ــة أجي ــع هيئ ــاون م ــباب بالتع الش
ــدف  ــك" وته ــع بصمت ــوان "ض ــة بعن ــن RDPP  فعالي م
الفعاليــة لتوفيــر مســاحات آمنــة للنســاء واألطفــال 

المعرضين للعنف في المجتمع

  

التابــع لمديريــة  نفــذ مركــز شــابات ســهل حــوران 
ــالت  ــى حم ــة عل ــاته التدريبي ــى جلس ــد  أول ــباب إرب ش
ــر  ــروع "تطوي ــن مش ــي ضم ــي تأت ــد، والت ــب التأيي كس
ــن  ــة األردنيي ــززة لحماي ــات المع ــاحات والممارس المس
والســوريين فــي المجتمعــات المســتضيفة"، المنفــذ 
مــن قبــل هيئــة أجيــال الســالم وبالشــراكة مــع وزارة 
والحمايــة  التنميــة  برنامــج  مــن  وبدعــم  الشــباب 
اإلقليمــي الثانــي. وخــالل الجلســة األولــى تــم الحديــث 
االقليمــي  والحمايــة  التنميــة  برنامــج  أهميــة  عــن 
للقضايــا  األفــكار  بعــض  طــرح  وتضمــن  الثانــي، 
والتحديــات الخاصــة فــي المجتمعــات المحليــة وبعــض 
الحلــول المناســبة لهــا. وتهــدف هــذه الجلســات الــى 
ــاحات  ــادة المس ــاركين، وزي ــدى المش ــي ل ــز الوع تعزي
اآلمنــة لالجئيــن وأفــراد المجتمعــات المســتضيفة فــي 
ــات منهــا  ــق عقــد عــدة فعالي ــك عــن طري األردن، وذل
االجتماعــات العامــة والمســرح التفاعلــي والحديــث 
الترفيهيــة  والعــروض  العامــة  األكشــاك  فــي 

المختلفة الهادفة.

فعالية بعنوان "ضع بصمتك" في مركز
 شابات المنشية

جلسات تدريبية على حمالت كسب 
التأييد في مركز شابات سهل حوران 



  

نظــم مركــز شــباب مــؤاب بالتعــاون مــع منظمــة 
ــج  ــر مناه ــوان ( تطوي ــة بعن ــة تدريبي UNICEF جلس
 (UNICEF) التدريب المهني لمراكز الشباب واليونيسف
ــة  ــة العمري ــن الفئ ــابة م ــابا وش ــاركة 16ش بمش
(19_24).  أشــار  خاللهــا الدكتــور ذوقــان عبيــدات و 
ســوزان النمــري  إلــى أهميــة  التعــرف علــى رغبات 
بمــا  الشــباب  وآمــال وطموحــات  واهتمامــات 
يتعلــق فــي التدريــب المهنــي للعمــل علــى عمــل 

برامج تحاكي طموحاتهم وآمالهم 

  

 أطلقــت مديريــة شــباب البلقــاء مبــادرة " شــبابنا معــًا 
لهــا  التابعــة  الشــبابية  المراكــز  فــي  لســالمتكم"  
األمــن  بمديريــة  المــروري  المعهــد  مــع  وبالتعــاون 
العــام  وقالــت مديــرة شــباب البلقــاء الدكتــورة احــالم 
مــع  بالتشــارك  جــاءت  المبــادرة  هــذه  إن  العبــادي، 
المراكــز  جميــع  فــي  وســتنفذ  المــروري  المعهــد 
الشــبابية فــي المحافظــة وتســعى إلــى تكثيــف ونشــر 
ــن الشــباب  ــة بي ــة فــي مجــال الســالمة المروري التوعي

والمجتمع المحلي من خالل المراكز الشبابية.

مبادرة "شبابنا معًا لسالمتكم" في
 مراكز شباب البلقاء

جلسة حوارية بمركز شباب مؤاب



  

ضمــن االحتفــاالت بمئويــة الدولــة األردنيــة؛ نظمــت 
البتــراء  الزرقــاء ونــادي  مديريــة شــباب محافظــة 
الرياضــي والشــرطة المجتمعيــة فــي مديريــة شــباب 
فــي  رياضيــًا  اجتماعيــًا  نشــاطًا  الزرقــاء  محافظــة 
مجمــع الرصيفــة الرياضــي  ومركــز  شــباب الرصيفــة، 
الناشــئين  فريــق  مــن  شــابًا   (20) وبمشــاركة 
لكــرة القــدم التابــع للنــادي.  وتضمنــت فعاليــات 
لتنظيــف  تطوعــي  عمــل  حملــة  علــى  النشــاط 
الســاحات الخارجيــة ومدخــل المجمــع الرياضــي؛ كمــا 
تضمنــت مبــاراة كــرة قــدم خماســي لفــرق ناشــئي 
نــادي البتــراء، ومحاضــرة توعويــة قدمهــا ضابــط 
ــدة حــول  ــب عمــر الخوال ــة النقي الشــرطة المجتمعي
مهــام وواجبــات الشــرطة المجتمعيــة، ودورهــا فــي 
مــع  الشــراكة  وأهميــة  المجتمعيــة،  التوعيــة 
مؤسســات المجتمــع المحلــي بمــا يحقــق رؤيــة 

ورسالة وأهداف إدارة الشرطة المجتمعية.

  

نفــذ مركــز شــابات عبيــن عبليــن التابــع لمديريــة 
ــر"  ــع الصغي ــوان" المذي ــون  نشــاطا بعن شــباب عجل
بالتعــاون مــع إذاعــة حيــاة اف ام  ومنتــدى الجنيــد 
الثقافي للفئة العمرية 10 _ 17 عامًا، بمشــاركة 20 
إلــى صقــل مواهــب  الــدورة  شــابة.  وتهــدف  
األطفــال فــي التقديــم واالعــداد االذاعــي ، و إيجــاد 
ــه، والســاعي  ــد للشــباب المؤمــن بلغت نمــوذج فري
إلبــراز هويتــه، والحريــص علــى إحــداث تأثيــر إيجابــي.    
الــدورة تهــدف إلــى تغييــر طريقــة التفكيــر مــن 
واتجاهاتهــا  اإلنفعــاالت  علــى   الســيطرة  خــالل 
علــى  والتعــرف  التغييــر  سياســات  وتطبيــق 
اســتراتيجيات التفــوق والنجــاح واالرتقــاء بمســتوى 

التفكير اإلبداعي وتطوير المهارات الذاتية

مديرية شباب محافظة الزرقاء  ونادي 
البتراء الرياضي ينظمان نشاطًا بمناسبة 

مئوية الدولة األردنية 

نشاطا ثقافي بعنوان "المذيع الصغير" 
في شابات عبين عبلين 



  

 نفــذ مركــز شــابات مــاركا دورة أصدقــاء شــرطة 
ضمــن مشــروع بنيــان للفئــة العمرية مــن 18-15 عامًا، 
بمشــاركة 20 مشــاركة. قدمها مســاعد رئيس مركز 
ــات  ــرك تحــدث خاللهــا عــن واجب أمــن النصــر عمــر الت
األمن العام وكيفية التواصل على الرقم 911 لتقديم  

الشكاوي والبالغات األمنية.

  

ــر األردن  ــة نه ــباب ومؤسس ــن وزارة الش ــاون مابي بالتع
ــرًا منصــة ”منهــاج  ومنظمــة اليونيســيف، اُطلقــت مؤخ
االبتكار االجتماعي وريادة األعمال UPSHIFT“، بحضور ممثلين 
عــن منظمــة اليونيســيف ووزارة الشــباب وعــدد مــن 
الشــركاء الداعميــن للشــباب، وتهــدف المنصــة الرقميــة 
ــة بطــرق  ــة التطــورات التكنولوجي والتــي جــاءت لمواكب
تفاعليــة حديثــة إلــى تدريــب الشــباب علــى محــور ريــادة 
األعمــال لتطويــر مشــاريعهم الرياديــة، مــن خــالل تحويــل 
إلــى  الرياديــة وأنشــطتها  االبتــكار االجتماعــي  مــادة 
  UPSHIFT مــادة رقميــة تفاعليــة   حيــُث يركــز منهــاج
ــتخدم  ــال، ويس ــادة االعم ــي وري ــكار االجتماع ــى االبت عل
 - للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  قبــل  مــن 

اليونيسف في أكثر من 30 دولة. 

 دورة أصدقاء شرطة في مركز شابات 
ماركا 

إنطالق منصة منهاج االبتكار االجتماعي
 وريادة األعمال 


