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الشــباب يســتعرضون أوراقهــم البحثيــة وتوصياتهــم فــي مجالــي العــدل 

والمياه   

ــن ضمــن مشــروعي البرلمــان  ــري والتشــريعات والقواني ــاه وال إســتعرض أعضــاء لجــان قطاعــي المي
الشــبابي والحكومــة الشــبابية التابعــان للمعهــد السياســي أحــد المشــاريع التدريبيــة التابعــة لــوزارة 
الشــباب أوراقهــم السياســية فــي لقائيــن منفصليــن، جمــع الشــباب مــع أمنــاء عاميــن وزارتــي العــدل 
والميــاه والــري الدكتــور ســعد اللــوزي والدكتــور جهــاد المحاميــد، بحضــور أميــن عــام وزارة الشــباب 
ــو  ــد أب ــبابي أحم ــان الش ــبابية والبرلم ــة الش ــام لبرنامــج الحكوم ــر الع ــور والمدي ــين الجب ــور حس الدكت
شــيخة،  لمناقشــة السياســات والمقترحــات المقدمــة فــي أوراقهــم وآليــة العمــل عليهــا ضمــن عمــل 

الجهات الرسمية المختصة لتطوير وتجويد الخدمات التي تقدمها بفكر شبابي وطرق إبداعية 



انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

  

ــي  ــة الت ــات واألوراق البحثي ــة المقترح ــور أهمي ــين الجب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــن ع ــد أمي أك
يقدمهــا الشــباب أعضــاء لجــان مشــروعي البرلمــان الشــبابي والحكومــة الشــبابية التابعيــن للمعهــد 
السياســي، أحــد مشــاريع وزارة الشــباب التدريبيــة، للنهــوض واالرتقــاء بواقــع الخدمــات التــي تقدمهــا 
مؤسســات وقطاعــات الدولــة مــن خــالل تطويرهــا وتجويدهــا، والتــي وضعــت افــكارًا جديــدة لرفــع 
ســوية الخدمــات والنهــوض بواقــع العمــل المؤسســي علــى المــدى البعيــد  جــاء ذلــك خــالل جلســة 
حواريــة جمعــت الشــباب مــع مديــر عــام هيئــة تنظيــم النقــل البــري طــارق الحباشــنه، ناقشــوا خاللهــا 
ــاع  ــان قط ــاء لج ــتعرض أعض ــُث إس ــل، حي ــاع النق ــي قط ــة ف ــم التطويري ــة وتوصياته ــم البحثي أوراقه
ــر  ــو تطوي ــوان" نح ــت عن ــاءت تح ــي ج ــم الت ــبابي ورقته ــان الش ــروع البرلم ــن مش ــام ضم ــل الع النق
منظومــة تكنولوجيــة لتنظيــم قطــاع النقــل العــام فــي األردن بيــن التشــريع والتطبيــق"، فيمــا 
ــات  ــوان "محط ــت عن ــة تح ــم البحثي ــبابية ورقته ــة الش ــي الحكوم ــام ف ــل الع ــاء النق ــتعرض أعض إس

حافالت النقل العام في األردن بين تحقيق متطلبات االستدامة وتفعيل عمل المحطات"

  

الشباب يقدمون أوراق بحثية تطويرية لهيئة تنظيم النقل البري 
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قصص نجاح 

  

ــة  ــة تعريفي ــة توعوي ــرا ورش ــباب البت ــز ش ــذ مرك نف
ــر  ــك عب ــا وذل ــروس كورون ــاح في ــي لق ــة تلق بأهمي
تطبيق زووم بمشاركة 15 شابًا. تحدث بها الممرض صابر 
المشــاعلة عــن أهميــة تلقــي المطعــوم وخاصــة 
الفتــرة  المتلقيــن فــي  الشــباب، وأن نســبة  بيــن 
المواطنيــن  وعــي  بســبب  زادت  قــد  األخيــرة 

وإدراكهم بأهمية المطعوم

  

ــد  ــع المعه ــاون م ــرة بالتع ــباب صخ ــز ش ــذ مرك نف
 " بعنــوان  توعويــة  ورشــة  عجلــون   / المــروري 
الشرطة المرورية"  بمشاركة 20  شابا  تطرقت إلى 
مفهــوم حــوادث المــرور و أبــرز أســبابها ومــن 
أهمهــا عــدم اإللتــزام بقوانيــن وقواعــد الســير 
المختلفــة، واالرهــاق الشــديد لــدى الســائق وعــدم 

إلتزام البعض بقواعد العملية المرورية

 ورشة حول لقاح فيروس كورونا 

ورشة توعوية حول الشرطة المرورية 
في مركز شباب صخرة 



  

نفــذ مركــز شــباب قفقفــا جلســة تثقيفيــة حــول " 
أهمية تلقي لقاح كوفيد 19 " بمشاركة 25 شابا عبر 
ــدد  ــن ع ــات تبي ــرض إحصائي ــم ع ــق زووم، وت تطبي
دوره  و  اللقــاح  تلقــوا  الذيــن  األشــخاص 
ــر  ــة األكث ــراض الجانبي ــرح االع ــع ش ــه م ومأمونيت

  شيوعًا التي تظهر على متلقي اللقاح

فريــق  مــع  بالتعــاون  العقبــة  شــباب  مركــز  نظــم 
ــوع  ــي للتط ــوم العالم ــبة الي ــة بمناس ــي» احتفالي «وع
العالمــي  واليــوم  العربيــة  للغــة  العالمــي  واليــوم 
للطفل بمشاركة 25 طفالً من الفئة العمرية 13-8 عاماً. وتضمنت 
االحتفاليــة تقديــم العديــد مــن الفقــرات الترفيهيــة 
المشــاركون  وأشــار  والثقافيــة.  والتعليميــة 
بالفعاليــات إلــى تطلعــات الشــباب فــي العــام الجديــد 
ــد مــن االنجــازات لمســتقبل افضــل.   ــق المزي نحــو تحقي
فقــرات  أن  إلــى  بنيــان  عامــر  المركــز  رئيــس  وبيــن 
االحتفاليــة هدفــت إلــى تقديــم المعرفــة والثقافــة 
وحــث المشــاركين علــى التــزود بالمعلومــة والتوســع 
فــي البحــث العلمــي.  مــن جانــب آخــر أعلــن نــادي 
العقبــة عــن إطــالق كرنفــال لألطفــال والعائــالت فــي 
وتنطلــق  المحلــي،  المجتمــع  مــع  تفاعلــه  اطــار 
ــد  ــمل العدي ــل  وتش ــبوع المقب ــالل اإلس ــات خ الفعالي

من الفقرات المتنوعة

فعاليات منوعة في مديرية شباب
 العقبة

جلسة تثقيفية حول أهمية تلقي لقاح 
كوفيد 19 في شباب قفقفا 

عرض مسرحي حول آفة المخدرات واثارها 
السلبيه 



  

بــدأت مؤسســة نهــر األردن ضمــن مشــروع "شــباب 
ــا  ــن اجتماعي ــرات ومّمك ــع التغّي ــف م ــى التكّي ــادر عل ق
واقتصاديا"(رايــس) بالتعــاون مــع مركــز شــابات الكــرك 
، تنفيــذ أنشــطة التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي.  
والــذي يعــد  تحالفــا رائــدًا بيــن عــدد مــن الشــركاء يضــم 
و   كــور  األردن"وميرســي  "نهــر  مؤسســة  مــن  كال 
ــس  ــادة المجل ــاز" بقي ــالم" و "إنج ــال الس ــة أجي و"هيئ
ــو  ــة نوف ــن مؤسس ــل م ــن وبتموي ــي للالجئي الدنمارك
المشــروع   يســتهدف  حيــث  الدنماركيــة.  نوردســك 

تدريب  400  شابا وشابة
  

المجتمعيــة  الشــرطة  مــع  التعــاون  إطــار  فــي 
ــز  ــة مرك ــي قاع ــذ ف ــرق ُنف ــباب المف ــة ش ومديري
شــباب المفــرق عــرض مســرحي قدمــه الفريــق 
المســرحي التابــع لمديريــة األمــن العــام / الشــرطة 
المجتمعيــة حــول آفــة المخــدرات واثارهــا الســلبيه 
بالعنــف  وعالقتهــا  والمجتمــع  الفــرد  علــى 
الشــرطة  فريــق  بحضــور  األســري  والتفــكك 
المجتمعيــة لمحافظــة المفــرق ومديــر وموظفــي 

مديرية شباب المفرق

جلسة لتحديد احتياجات الشباب في 
مديرية شابات الكرك   

عرض مسرحي حول آفة المخدرات واثارها 
السلبيه 



  

نفــذ مركــز شــابات مــاركا مبــادرة بعنــوان "قصــة " 
بحضور 30 مشاركة ضمن الفئات العمرية المختلفة . 
تعليمــي  مســرح  علــى  المبــادرة  اشــتملت  حيــث 
للدمــى بهــدف نشــر العــادات الصحيــة الســليمة عــن 
طريــق إقامــة مجموعــة مــن الفعاليــات والحــوارات 
المعلومــة  إيصــال  أجــل  مــن  الدمــى  باســتخدام 
اســتخدام  كيفيــة  وخصوصــا  الســليمة  الصحيــة 
المناســبة  والطريقــة  والكمامــات  المعقمــات 
المســرح  عبــر  المنقولــة  األمــراض  مــن  للوقايــة 
وبطريقــة محببــة لــدى الفئــات العمريــة المشــاركة 

في المبادرة

  

ضمــن فعاليــات برنامــج تطويــر المســاحات والممارســات 
المعــززة لحمايــة الســوريين واألردنييــن فــي المجتمعــات 
المستضيفة(RDPP)، والذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة 
مــع هيئــة أجيــال الســالم، قــام متطوعــو البرنامــج فــي 
مركــز شــباب وشــابات حــي األميــر محمــد بتنفيــذ فعاليــة 
(20) شــابًا  وبمشــاركة  التنمــر"،  ضــد  " معــًا  بعنــوان 
ــي.  ــع المحل ــاء المجتم ــز وأبن ــاء المرك ــن أعض ــابًة م وش
وتضمنــت الفعاليــة عرضــًا مســرحيًا تفاعليــًا  قدمــه فريق 
"تصميــم" حــول أســباب التنمــر، وأهم أشــكاله المنتشــرة 
ــة  ــات مواجه ــي، وآلي ــر اإللكترون ــع، والتنم ــي المجتم ف
ظاهــرة التنمــر، وبمــا يســهم فــي التخفيــف مــن آثارهــا 
ــة  ــالل مناقش ــن خ ــع؛ م ــرد والمجتم ــى الف ــلبية عل الس
أهــم المحــاور مــع الجمهــور للوصــول إلــى توصيــات 

تقدم لصناع القرار

مبادرة بعنوان"قصة" في مديرية شباب 
العاصمة

تنفيذ فعالية "معًا ضد التنمر" في
 مركز شباب وشابات حي األمير محمد


