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 وزير الشباب يؤكد على دور الشباب في مواجهة اثار التغير المناخي 
ــابع  ــدة الس ــم المتح ــر األم ــي مؤتم ــاركين ف ــباب المش ــرًا  الش ــي مؤخ ــد النابلس ــباب محم ــر الش ــى وزي  التق
والعشــرين للتغيــر المناخــي (COP27) الــذي ينعقــد فــي مصــر ويؤكــد دور الشــباب فــي مواجهــة اثــار التغيــر 

المناخي، وتحويل التحديات الى فرص.



  

ــن  ــق العمــل المشــترك بي ــور خــالل مشــاركته باالجتمــاع التاســع لفري ــور حســين الجب ــن عــام وزارة الشــباب الدكت إلتقــى أمي
ــن  ــج تمكي ــات برنام ــاركين بفعالي ــباب المش ــبابي بالش ــال الش ــي المج ــمية ف ــة الهاش ــة األردني ــاون والمملك ــس التع مجل
الشــباب الخليجــي، الــذي نظمتــه وزارة الرياضــة بالمملكــة العربيــة الســعودية- وكالــة شــؤون الرياضــة والشــباب، فــي مدينــة 
ــى  ــم عل ــرز أولوياته ــم وأب ــم وتطلعاته ــن آماله ــي ع ــباب العرب ــن الش ــور م ــتمع الجب ــة   واس ــبابية أردني ــاركة ش ــدة بمش ج
ــه  ــالل لقائ ــور خ ــد الجب ــي.   وأك ــبابي العرب ــل الش ــم العم ــي ته ــور الت ــم األم ــًا معه ــي، مناقش ــبابي والعرب ــن الش الصعيدي
بالشــباب العربــي علــى أهميــة اللقــاءات الشــبابية التــي تجســد عمــق العالقــات العربيــة كفرصــة للتواصــل وتبــادل الخبــرات 
ــًا للشــباب العربــي التوفيــق والســداد بمســيرتهم فــي مجــال  فيمــا بينهــم لنقلهــا القرانهــم الشــباب فــي بلدانهــم، متمني

العملي الشبابي، وحاثًا إياهم على بذل المزيد من العطاء ألوطانهم.

  

 أميــن عــام وزارة الشــباب يلتقــي الشــباب المشــاركين بفعاليــات برنامــج تمكيــن 
الشباب الخليجي في جدة



  

  

بحضــور 50 شــابا وشــابة اقيــم فــي مركــز شــابات 
المالكيــن  قانــون  حــول  توعيــة  جلســة  رحــاب 
والمســتأجرين وقانــون العمــل والعمــال بالتعــاون مع 
المجلــس الدنماركــي لالجئيــن،  تحــدث فيهــا المحامــي 
ــي فــي المجلــس  محمــود البشــير المســؤول القانون
الدنماركــي حــول تصاريــح العمــل واصابــات العمــل 
ــة  ــة المالي ــتأجرين والمطالب ــن والمس ــام المالكي ونظ

الناشئة عن الشيك او الكمبيالة

  

 إختتمــت هيئــة أجيــال الســالم، ضمــن مشــروع  تقديــم 
الخدمــات االجتماعيــة، للشــباب األكثــر تاثــرًا، والممــول مــن 
للتنميــة  اليابانــي  الصنــدوق  ضمــن  الدولــي،  البنــك 
والتخطيــط  الشــباب  وزارتــي  تنفــذه  الــذي  االجتماعيــة، 
والتعــاون الدولــي، ورشــة العمــل لبنــاء قــدرات موظفــي 
فــي  المحلــي  المجتمــع  وجمعيــات  الشــبابية  المراكــز 
اقليمــي الوســط والجنــوب، و اســتمرت لخمســة أيــام، 
وشــملت كتابــة المقترحــات للمشــاريع للتأهــل، لالســتفادة 

من المنح الفرعية ضمن المشروع.

ورشة عمل بعنوان قانونية  المالكين
 والمستأجرين وقانونية العمل والعمال

   في المفرق 

 اختتام ورشة عمل لبناء قدرات موظفي
 المراكز الشبابية وجمعيات المجتمع المحلي



  

ورشــة حــول التحقــق مــن األخبــار الكاذبــة 
بمركز شابات الوسطية

ــاون  ــد بالتع ــي إرب ــطية غرب ــواء الوس ــابات ل ــز ش ــم مرك  نظ
حــول  ورشــة  والطفولــة،  األســرة  حمايــة  جمعيــة  مــع 
ــي تأتــي ضمــن مشــروع  ــة، والت ــار الكاذب التحقــق مــن األخب
ــي  ــة الت ــدف الورش ــة، وته ــة والمعلوماتي ــة اإلعالمي التربي
ــز  ــى  تعزي ــز،  إل ــابات المرك ــن ش ــة م ــا مجموع ــاركت به ش
مفهــوم التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة لــدى الشــباب 
التــي  االتصــال  تقنيــات  فــي  الهائــل  التطــور  فــي ظــل 
ــة  ــة الصحيح ــس الثقاف ــات، و تكري ــر المعلوم ــا نش يرافقه
للتعامــل مــع تلــك الوســائل، وتمكيــن األفــراد مــن تمييزهــا 
األخبــار  ومفهــوم  والشــائعات  الزائفــة  األخبــار  وتفنيــد 
الكاذبــة وأنواعهــا وأشــكالها ومراصــد التحقــق منهــا ، 

وآليات التمييز بين األخبار الصحيحة و الزائفة.

  

اجتماًعــا  طبيشــات  محمــد  عجلــون  شــباب  مديــر  تــرأس 
ــًا للمراكــز الشــبابية فــي المحافظــة، بحضــور رؤســاء  تقيمي
المراكــز  ومشــرفي  ورؤســاء  المديريــة  فــي  األقســام 
ــى  ــدف إل ــاع ه ــى أن االجتم ــات ال ــار طبيش ــبابية.  وأش الش
مناقشــة واســتعراض نتائــج البرامــج والمبــادرات واألنشــطة 
التــي عقــدت خــالل عــام 2022، ومناقشــة مــا هــو مأمــول 
أن  علــى  مؤكــدًا  القادمــة،  الفتــرة  خــالل  المراكــز  مــن 
المشــاركة الشــبابية تعــد مــن ضمــن المعاييــر المهمــة 
لتقييــم المراكــز الشــبابية، مؤكــدا علــى أهميــة توفيــر خطة 
شــبابية و إعالميــة للتواصــل بيــن الشــباب، وتحديــد عــدد 

الشباب المستفيدين من البرامج واألنشطة

شباب عجلون تعقد اجتماعا تقيميًا
 للمراكز الشبابية  

  



إنطالق فعالية حملة شجرة تخرجي

يوم صحي في شابات جرش 

  

التقنيــة  الطفيلــة  جامعــة  رحــاب  فــي  مؤخــرًا  انطلقــت 
حمــالت  برنامــج  ضمــن  تخرجــي  شــجرة  حملــة  فعاليــات 
ــي  ــي، والت ــل المناخ ــي العم ــد ف ــب التايي ــة وكس المدافع
البرامــج  ضمــن  الجنــوب  إقليــم  الشــبابي  الركــن  نفذهــا 
المشــتركة مابيــن وزارة الشــباب و اليونيســف، بحضــور عميد 
شــؤون الطلبــة ورئيــس نقابــة المهندســيين فــرع الطفيلــة 
ومديــر المراكــز الشــبابية فــي الــوزارة، وتهــدف الحملــة إلــى 
ــرة  ــاء فت ــجار أثن ــة األش ــى زراع ــات عل ــة الجامع ــجيع طلب تش
بضــرورة  وعيهــم  رفــع  بهــدف  الجامعيــة  دراســتهم 
محاربــة  و  والحرجــي  النباتــي  الغطــاء  علــى  المحافظــة 
ظاهــرة التغيــر المناخــي، وتــم اطــالق الحملــة بالتعــاون مــع 
الطفيلــة  جامعــة  مــن  االعمــال  ونــادي  المئويــة  نــادي 
ــر  ــى ظواه ــز عل ــالت ترك ــذه الحم ــى ان ه ــار إل ــة  يش التقني
التغيــر المناخــي ورفــع الوعــي لــدى الشــباب بهــا والتشــجيع 
ــذ الحمــالت التطوعيــة التــي تحافــظ علــى البيئــة  علــى تنفي

وتحقق استدامتها.

  

أقــام مركــز شــابات جــرش  بالتعــاون مــع مستشــفى جــرش 
الحكومــي  يومــًا صحــي لســيدات محافظــة جــرش  واشــتمل 
للضغــط  منهــا  طبيــة  فحوصــات  علــى  الصحــي  اليــوم 
رئيســة  .  وأشــارت  والســكري والــوزن والحمــل والثــدي 
المركــز ليمــا عتــوم أن الهــدف مــن إقامتــة تقديــم الخدمــات 
للســيدات مجتمــع جــرش وخلــق فــرص المشــاركه والتفاعــل 
والتشــبيك مــع المجتمــع المحلــي والهيئــات و الــى االلتــزام 
األخالقــي تجــاه المجتمــع،  وتقديــم الخدمــات الطبيــة ألكبــر 

عدد ممكن من األشخاص.



ندوة بعنوان "الشباب بين الطموح
 ورغبة األهل" في الكرك

اختتام المرحلة األولى من المسابقة 
الثقافية اإللكترونية "تحدي المعرفة" في

 شباب الزرقاء
  

اختتمــت فــي مركــز شــباب وشــابات الظليــل التابــع لمديريــة 
شــباب محافظــة الزرقــاء فعاليــات المرحلــة األولــى مــن 
المســابقة الثقافيــة اإللكترونيــة "تحــدي المعرفــة"، والتــي 
تنفــذ بالتعــاون مــع مديريــة التربيــة والتعليــم لمنطقــة 
القياديــة،  للمبــادرات  الظليــل  وفريــق  الثانيــة  الزرقــاء 
وبمشــاركة واســعة مــن مــدارس قضــاء الظليــل حيــث 
شــارك فــي المســابقة (33) فريقــًا مــن مــدارس القضــاء تــم 
تقســيمهم علــى مجموعتيــن: أساســي عليــا وأساســي دنيا.  
لــدى  المعرفــي  البعــد  تنميــة  إلــى  المســابقة  تهــدف 
الشــباب، وتعزيــز قدراتهــم فــي مجــاالت التفكيــر االبداعــي 
والناقــد وحــل المشــكالت، وترســيخ مهــارات التعلــم الذاتــي، 
وتطويــر  الفريــق،  بــروح  والعمــل  والتفســير،  والبحــث 
ــا  ــي بم ــع المحل ــات المجتم ــع مؤسس ــزة م ــراكات متمي ش
يســهم فــي خدمــة الشــباب مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة 

شبابية نوعية.

  

 بمشــاركة 33 طالبــة نظــم مركــز شــابات الطيبــة التابــع 
لمديريــة شــباب محافظــة الكــرك نــدوة بعنــوان "الشــباب بين 
الطيبــة  مــع مدرســة  بالتعــاون  األهــل"  ورغبــة  الطمــوح 
الثانويــة الشــاملة للبنــات، وضحــت  خاللهــا المعلمــة خديجــة 
البطــوش  أهميــة مشــاركة األهــل فــي القــرارات  التــي 
يتخذهــا الشــباب مــع األخــذ بعيــن االعتبــار رغبــة الشــباب 

أنفسهم وطموحهم ومايتطلعون إليه.



  

برنامج جسور التعلم في مديرية شباب البترا
 نفــذ مركــز شــابات الطيبــة برنامــج جســور التعلــم بالتعــاون مــع اليونيســف ومديريــة التربيــة والتعليــم فــي 
ــم  ــي التعلي ــم ف ــالب ودعمه ــج الط ــى دم ــج إل ــدف البرنام ــواء، ويه ــدارس الل ــن م ــدد م ــاركة ع ــرا، بمش البت
ــطة  ــة أنش ــر حزم ــز بتوفي ــذه المرك ــذي ينف ــج  ال ــوم البرنام ــية . ويق ــج الدراس ــي المناه ــرة ف ــة مبتك بطريق

أسبوعية تسهم في زيادة المعرفة والمهارات وتطبيق الدروس المتعلقة بالمناهج بطريقة تكاملية.



قصة نجاح 
ــابات  ــز ش ــي مرك ــة  ف ــة، متطوع ــة العاصم ــن محافظ ــمارة م ــج س ــمي أري اس

العاصمــة، وصاحبــة مشــروع (eat with nutrition )تغذيــة صحيــة لطلبــة المــدارس   

جــاءت فكــرة المشــروع بعــد حضــور برنامــج مهارتــي كانــت بالبدايــة مجــرد فكــرة 

ــم  ــا ت ــة وعندم ــص التغذي ــة لتخص ــتي بالجامع ــال دارس ــن مج ــًا م ــة نظري مطروح

ــر  ــاعدتني لتغيي ــادي وس ــوي وم ــم معن ــت دع ــكار، الق ــات االبت ــا لحاضن تقديمه

الصغيــرة     المشــاريع  اصحــاب  مــن  واحــدة  واكــون  ايجابــي  بشــكل  حياتــي 

ــة المــدارس لتحســين صحــة  ــم الطعــام الصحــي لطلب ــارة عــن تقدي المشــروع عب

الجســم والعقــل وزيــادة التركيــز لــدى الطلبــة واســتبدال االغذيــة غيــر المفيــدة  

بحياتهــم، لتشــمل الوجبــة الصحيــة علــى جميــع عناصــر التغذيــة االساســية ( 

ــات ومعــادن (الفواكــه  ــة) وفيتامين ــدرات ، والدهــون الصحي ــن ، الكربوهي البروتي

ــى ارض  ــة تنفيذهــا عل ــى امكاني ــكار عل ــات االبت والخضــروات).  فســاعدتني حاضن

الواقع .


