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تصدر عن وحدة اإلعالم واالتصال



جلسة حوارية بعنوان "العنف ضد المرأة المبني على النوع االجتماعي"   

نفــذت مديريــة االتصــال الشــبابي - وزارة الشــباب، بالتعــاون مــع جامعــة الطفيلــة التقنيــة جلســة حواريــة 
بعنــوان "العنــف ضــد المــرأة المبنــي علــى النــوع االجتماعــي" بمشــاركة 80 مشــاركًا ومشــاركة.   وأشــار 
ــع مناطــق المملكــة  ــة المشــاركة والوصــول لجمي ــى أهمي ــر االتصــال الشــبابي محمــد الجعافــرة إل مدي
لتوعيــة المجتمــع حــول حقــوق المــرأة والقوانيــن والمواثيــق التــي تحميهــا مــن كافــة أشــكال العنــف 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.   وأكــد عميــد شــوؤن طلبــة الجامعــة الدكتــور محمــد المحاســنة، علــى 
ــادئ  ــالق والمب ــى األخ ــزة عل ــج المرتك ــليمة والمناه ــة الس ــة والتربي ــة الصحيح ــئة الثقافي ــة التنش أهمي
الســليمة لتشــكيل الشــخصية والبنيــة الســليمة لنبــذ العنــف، مــع التأكيــد علــى دور التعليــم واالعــالم فــي 

تغيير الصورة النمطية وتغيير األدوار النمطية في المجتمع .



  

نظمــت مديريــة المراكــز الشــبايية والكشــافة بالتعــاون 
مــع مكتــب جائــزة ســمو األميــر الحســن بــن طــالل عبــر 
ــن  ــزة الحس ــادة جائ ــي، دورة لق ــال المرئ ــائل االتص وس
للشــباب علــى اســتخدام ســجل الجائــزة المحوســب 
والرحــالت االفتراضيــة والتقييــم اإللكترونــي، باإلضافــة 
ــودة  ــان الج ــة وضم ــح العضوي ــى من ــب عل ــى التدري إل
وبرامــج الجائــزة بشــكل عــام لمنســقين ومشــرفي 
ــزة  ــرًا بالجائ ــًا كبي ــوزارة اهتمام ــي ال ــُث تول ــزة، حي الجائ
نظــرًا الهميتهــا للشــباب ودورهــا التحفيــزي والمعنــوي 
والقيمــي ومــا تقدمهــا مــن برامــج ونشــاطات تربويــة 

وترفيهية واجتماعية.

دورة لقادة جائزة الحسن للشباب

تأسيس فرقة كشفية في مركز شباب 
عنجرة

  

نفــذ مركــز شــباب عنجــرة دورة بعنــوان " تأســيس 
ــز  ــفية المرك ــرق الكش ــل الف ــفية " وتمث ــة كش فرق
فــي البرامــج واالنشــطة بمشــاركة 20 كشــافا ضمــن 
الفئــة العمريــة 12_14 عامــا  وأشــار القائــد الكشــفي 
عمــر عنانــزة إلــى مفهــوم الحركــة وماهيتهــا، والوعد 
والقانــون للحركــة، واللبــاس الكشــفي، وصيحــات 
ومراســم رفــع العلــم ونظــام الطالئــع. وبيــن العنانــزة 
ان الحركــة الكشــفية تعطــي الفرصــة للحيــاة فــي 
الخــالء بيــن أحضــان الطبيعــة للوقــوف علــى مباهجهــا 
الخالبــة التــي تشــبع رغبــات حــب اإلطــالع علــى البيئــة 

والتعرف على مختلف محتوياتها.



  

مجانــي  طبــي  يــوم  ســوف  شــابات  مركــز  أقــام  
بالتعــاون مــع ميــدي كيــر كلينــك واشــتمل اليــوم 
ــادات متخصصــة لألطفــال، النســائية ،  ــى عي ــي عل الطب
ــات  ــي وفحوص ــالج الطبيع ــام، الع ــب الع ــة، الط الجلدي
والمحتاجيــن.   للمرضــى  أدويــة  وتوزيــع  مخبريــة  
ــات  ــع الخدم ــم جمي ــى تقدي ــي إل ــوم الطب ــدف الي ويه

للمجتمع المحلي وبشكل مجاني

يوم طبي مجاني في مركز شابات سوف

مركز شباب وشابات حي األمير محمد/
 الزرقاء ينفذ مبادرة " معًا من أجل الحماية

  

ــر  ــج تطوي ــة/ برنام ــن الحماي ــة رك ــات زاوي ــن فعالي  ضم
المســاحات والممارســات المعــززة لحمايــة الســوريين 
واألردنييــن فــي المجتمعــات المســتضيفة، والــذي ينظم 
بالتعــاون مــا بيــن وزارة الشــباب وهيئــة أجيــال الســالم؛ 
ــع  ــد التاب ــر محم ــي األمي ــابات ح ــباب وش ــز ش ــم مرك نظ
شــبابية  مبــادرة  الزرقــاء؛  محافظــة  شــباب  لمديريــة 
بعنــوان" معــًا مــن أجــل الحمايــة"، وبمشــاركة واســعة 
مــن أعضــاء المركــز واألهالــي المشــاركين فــي البرنامــج.  
وتضمنــت فعاليــات المبــادرة جلســات تعريفيــة وحواريــة 
تفاعليــة حــول مفهــوم العنــف، وأســبابه، وأنواعــه،  
الفــرد  علــى  واالجتماعيــة  الصحيــة  العنــف  وآثــار 
ــف  ــن العن ــف م ــة للتخفي ــول المقترح ــع، والحل والمجتم

المجتمعي.



  

  

ــة  ــول رعاي ــل ح ــة عم ــة ورش ــابات الطيب ــز ش ــذ مرك نف
ــي  ــث تأت ــز . حي ــن المرك ــابة م ــاركة 20 ش ــاء بمش األبن
أهميــة هــذه الورشــة حــول وســائل الدخــول إلــى عالــم 
الطفــل وفهــم االحتياجــات األساســية الالزمــة لــه مــن 
التواصــل  وألهميــة  الســليم،  والتطــور  النمــو  أجــل 
الفــوارق  مراعــاة  وضــرورة  األطفــال  مــع  والحــوار 
األطفــال  ســلوك  توجيــه  إلــى  إضافــة  الفرديــة 

واإلهتمام بصحتهم النفسية .

انطالق جلسات برنامج الشباب والسلم
 المجتمعي 

جلسة توعوية بعنوان العنف ضد األطفال    

البتــرا جلســة توعويــة حــول  أقــام مركــز شــباب 
العنــف ضــد االطفــال بمشــاركة 20 شــابا مــن اعضــاء 
المركــز، تحــدث خاللهــا النقيــب ركان الــوراورة رئيــس 
ــد  ــي ق ــاءات الت ــواع اإلس ــن أن ــان ع ــداث مع ــرع أح ف
أو  األقربــاء  أو  األهــل  مــن  الطفــل  لهــا  يتعــرض 
غيرهــم، والتــي تفقــد الطفــل االحســاس باألمــان 
الــذي توفــره األســره.  كمــا وضــح النقيــب اآلثــار 
الطفــل، منهــا  علــى  العنــف  جــراء  مــن  المترتبــة 
العزلــة عــن األصدقــاء، والخجــل، وعــدم مشــاركة 
اآلخريــن بسســب الخــوف، وغيرهــا مــن األمــور، كمــا 
جماعــات  إلــى  االنضمــام  إلــى  تــؤدي  قــد  أنــه  

منحرفة، أو اإلنضمام للعصابات.



  

نفــذ مركــز شــابات مــاركا أولــى جلســات برنامــج الشــباب 
والســلم المجتمعــي فــي مجــال كســب التأييــد مــن أجــل 
الســالم بحضــور 30 مشــاركا ومشــاركة. ويأتــي البرنامــج 
الــذي ينفــذ بدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
أجنــدة  علــى  الشــباب  قيــادة  تعزيــز  علــى   "UNFPA"
قــدرات  اثــراء  خــالل  مــن  واالمــن،  والســلم  الشــباب 
الشــباب فــي تنفيــذ انشــطة كســب التأييــد والمبــادرات 
واالحتياجــات المجتمعيــة، مــن خــالل مشــروع القيــادة 

الشبابية.

انطالق جلسات برنامج الشباب والسلم 
المجتمعي

نشاط تطوعي في مديرية شباب المفرق    

بهــدف تعزيــز قيــم العمــل التطوعــي والمحافظــة علــي 
ديمومــة المنشــآت الشــبابية والرياضيــة نفــذت مديريــة 
ــي  ــوم تطوع ــراء ي ــباب الحم ــز ش ــرق / مرك ــباب المف ش
ــر  ــمو االمي ــع س ــاحات مجم ــة وس ــاحات المديري ــي س ف
علــي بــن الحســين الرياضــي بمشــاركة 20 شــابًا مــن 
أعضــاء مركــز شــباب الحمــراء وبحضــور مســاعد محافــظ 

المفرق احمد نصيرات وموظفي المديرية



نفــذ مركــز شــباب عنجــرة دورة بعنــوان " تأســيس 
ــز  ــفية المرك ــرق الكش ــل الف ــفية " وتمث ــة كش فرق
فــي البرامــج واالنشــطة بمشــاركة  كشــافا ضمــن 
الفئــة العمريــة  عامــا  وأشــار القائــد الكشــفي 
عمــر عنانــزة إلــى مفهــوم الحركــة وماهيتهــا، والوعد 
والقانــون للحركــة، واللبــاس الكشــفي، وصيحــات 
ومراســم رفــع العلــم ونظــام الطالئــع. وبيــن العنانــزة 
ان الحركــة الكشــفية تعطــي الفرصــة للحيــاة فــي 
الخــالء بيــن أحضــان الطبيعــة للوقــوف علــى مباهجهــا 
الخالبــة التــي تشــبع رغبــات حــب اإلطــالع علــى البيئــة 

والتعرف على مختلف محتوياتها.

  

 نفــذ مركــز شــباب ناعــور بمناســبة اليــوم العالمــي للمخــدرات بالتعــاون مــع مديريــة األمــن العــام "دائــرة مكافحــة 
ــرا عــن رفضهــم لهــذة الطاهــرة ورســالة موجهــة  ــل بتشــكيل  كلمــة "ال للمخــدرات" تعبي المخــدرات " نشــاطا تمث
للشــباب باالبتعــاد عــن هــذة الطاهــرة لغايــات المحافظــة علــى سالمةالشــباب لمــا لهــا اضــرار مــن النواحــي الصحيــة 

واالجتماعية واالقتصادية.

فعالية ال للمخدرات في شباب ناعور


