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نشأة الوزارة وتطورها 

تأثــرت وزارة التنميــة االجتماعيــة، قبــل تأسيســها، ويف أثنائــه، وبعــده، بظــروف اجملتمــع األردنــي،  املنعكســة علــى موقفهــا مــن العمــل االجتماعــي، الــذي يشــكل 
ميــدان ممارســتها العمليــة، كمــا يتضــح تاليــا: 

أ: بــدأ العمــل االجتماعــي يف األردن تطوعيــًا، مــن خــالل اجلمعيــات اخلرييــة، الــيت تشــكلت يف الفــرتة مــن عــام١٩١٢-١٩٣٥، مبوجــب قانــون اجلمعيــات العثمانــي؛ 
ألســباب ظاهرهــا اجتماعــي( التكافــل االجتماعــي) .

ب: بعــد تأســيس الدولــة يف مطلــع العقــد الثانــي مــن عشــرينيات القــرن العشــرين، ســجلت العديــد مــن اجلمعيــات اخلرييــة مبوجــب قانــون اجلمعيــات األردنــي لعــام 
١٩٣٦، لــدى رئاســة الــوزراء.

ــة،  ــرة اهلجــرة الداخلي ــام ١٩٤٨؛ للتصــدي لظاه ــة ع ــة إدارة خاصــة يف وزارة الداخلي ــام ١٩٤٦، أنشــت للشــؤون االجتماعي ــل األردن الســتقالله ع ــد ني ج: بع
وآثارهــا.

د: يف العــام ١٩٥١ نقلــت إدارة الشــؤون االجتماعيــة، مــن وزارة الداخليــة إىل وزارة الصحــة، ورفعــت إىل دائــرة عرفــت آنــذاك بدائــرة الشــؤون االجتماعيــة، ومتثــل 
دورهــا يف احلــد مــن هجــرة املواطنــني مــن الريــف إىل املــدن، ورعايــة األحــداث اجلاحنــني، وتقديــم املســاعدات للفقــراء.

هـــ: يف عــام ١٩٥٦ صــدر قانــون وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل رقــم ١٤ لســنة ١٩٥٦، ونصــت املــادة الثالثــة منــه علــى غايــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل 
، وهــي ( توفــري الضمــان االجتماعــي الشــامل والكفايــة اإلنتاجيــة، وتنســيق اخلدمــات االجتماعيــة جلميــع املواطنــني يف مجيــع مراحــل العمــر، وتنظيم اســتثمارهم ) .

و: كانت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، عام ١٩٥٦ تطبق قانوهنا من خالل دوائرها التنظيمية التالية:

١- دائرة الرعاية االجتماعية، اليت عنيت بتقديم املساعدات وتنظيم النشاط االجتماعي األهلي ورعاية األسرة.

٢- دائرة اإلنشاء التعاوني.

٣- دائرة العمل.

٤- دائرة االصطالح الريفي، اليت عنيت بنهوض اجملتمعات احمللية.

ز: يف عــام ١٩٦٣ أصبحــت دائــرة الرعايــة االجتماعيــة يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل تضــم األقســام التاليــة: مراقبــة الســلوك ورعايــة األحــداث، وشــؤون 
التأهيــل، والنشــاط األهلــي والتمويــل، واإلغاثــة.

ح: يف عام ١٩٦٥ أحلق وزارة الشؤون االجتماعية والعمل معهد اخلدمة االجتماعية، على إثر صدور نظامه رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٥.

ط: يف عام ١٩٦٥ أنيط وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محلة حمو األمية وتعليم الكبار مبوجب نظامها رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٥.

ي: يف عام ١٩٦٦ صدر قانون اجلمعيات واهليئات االجتماعية رقم ٣٣، ويف عام ١٩٦٨ صدر قانون األحداث رقم ٢٤ .

ك: تعــرض اإلطــار املؤسســي لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل للتغيــري، يف الفــرتة مــن عــام ١٩٧٠ _ ١٩٩٧، مبوجــب النظــم ذوات األرقــام ( ٧٠ لســنة ١٩٧٠، 
٣٦ لســنة ١٩٨٠، ٢٤ لســنة ١٩٩١، ٢١ لســنة ١٩٩٧).



٦٦

ــل،  ــن العم ــة ع ــة االجتماعي ــت التنمي ــام ١٩٧٩ انفصل ــل، ويف ع ــة والعم ــة االجتماعي ــل إىل التنمي ــة والعم ــن الشــؤون االجتماعي ــوزارة م ــري اســم ال ــام ١٩٧٥ تغ ل: يف ع
ــة. ــة االجتماعي ــرف باســم التنمي ــوزارة تع وأصبحــت ال

م: بتاريــخ ٢٠٠٣/٤/١٦ تعرضــت وزارة التنميــة االجتماعيــة إىل إعــادة هيكلــة؛ أســفرت عــن شــكل جديــد لبنيتهــا مؤلــف مــن الوحــدات اإلداريــة التاليــة: مديريــة األســرة 
واألمــن االجتماعــي ، ومديريــة تنميــة اجملتمــع ، و مديريــة التخطيــط والتقويــم ، و مديريــة االتصــال والعالقــات العامــة ، و مديريــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة، و وحــدة الرقابــة 

اإلداريــة واملاليــة والفنيــة، و وحــدة املشــاريع الســكنية للفقــراء.

ن: يف ٢٠٠٥/١١/٦ تعرضــت وزارة التنميــة االجتماعيــة مــرة أخــرى إىل إعــادة هيكلــة؛ أســفرت عــن إحــدى عشــر(١١) مديريــة مركزيــة هــي: مديريــة تنميــة اجملتمــع، 
ومديريــة األســرة والطفولــة واملــرأة ومديريــة الرقابــة، ومديريــة االتصــال والتوعيــة اجملتمعيــة ، ومديريــة التعــاون الــدويل، و مديريــة الدراســات والتخطيــط ، ومديريــة األبنيــة 

واخلدمــات، ومديريــة شــؤون املعوقــني، و مديريــة الديــوان ، ومديريــة تنميــة املــوارد البشــرية، و مديريــة تنميــة املــوارد املاليــة.

س: يف النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠٠٦ أعــدت وزارة التنميــة االجتماعيــة مشــروع جديــد هليكلتهــا، نفذتــه بالتعــاون مــع وزارة إصــالح القطــاع العــام. ومبوجــب هــذا 
املشــروع، أصبــح تنظيــم وزارة التنميــة االجتماعيــة، يتألــف مــن عــدة وحــدات إداريــة، أبرزهــا املديريــات املركزيــة، وهــي: الديــوان، األســرة واحلمايــة، شــؤون األشــخاص 
املعوقــني، تعزيــز اإلنتاجيــة، الفقــر والتكافــل االجتماعــي، اجلمعيــات واهليئــات االجتماعيــة، التثقيــف والتوعيــة اجملتمعيــة، تنميــة وإدارة املــوارد البشــرية، الشــؤون اإلداريــة، 

الشــؤون املاليــة، األبنيــة واملســاكن، التخطيــط والتطويــر املؤسســي، والدراســات واملعلومــات.

ف: يف شهر متوز من عام ٢٠٠٨ ، قامت الوزارة بالتعاون مع وحدة تطوير األداء احلكومي يف رئاسة الوزراء:

١- حبصر أهداف األجندة الوطنية، اليت تساهم يف حتقيقها، وهي:

أ-تعزيز اعتماد األردنيني على أنفسهم ومساعدة غري القادرين منهم يف تلبية احتياجاهتم األساسية.

ب- احملافظة على األردن واالرتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال املستقبل.

٢- بتحديد األهداف القطاعية للمؤسسات املعنية بقطاع التنمية االجتماعية، يف ضوء أهداف األجندة الوطنية، املشار إليها يف البند السابق، وهي:

أ - تطوير السياسة االجتماعية، وتنفيذها.

ب - توفر اخلدمات االجتماعية املتكاملة.

ج- تعزيز دخول األردنيني.

٣- ببلــورة أهدافهــا اإلســرتاتيجية املؤسســية، يف ضــوء األهــداف الوطنيــة، الــيت تســاهم يف حتقيقهــا، و األهــداف القطاعيــة للمؤسســات املعنيــة بقطــاع التنميــة 
االجتماعيــة، وهــي:

أ - املسامهة يف تطوير السياسة االجتماعية، وتنفيذها.

ب - تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص لتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة.

ج- تنظيم العمل االجتماعي األهلي التطوعي، وتفعيله.

د- توفري اخلدمات االجتماعية واالرتقاء هبا.
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هـ- رفع كفاءة وزارة التنمية االجتماعية، وفاعليتها.
٤- بالتشاور مع شركائها املؤسسني حول أهدافها اإلسرتاتيجية املؤسسية، اليت أوصوا باعتمادها.

٥- بعكس أهدافها اإلسرتاتيجية املؤسسية على مشاريع خطتها اإلسرتاتيجية للسنوات ٢٠٠٩-٢٠١١ ، وموازنتها للعام القادم، ونظامها التنظيمي.

ص: أعدت الوزارة يف عام ٢٠٠٨ خطتها اإلسرتاتيجية للسنوات ٢٠٠٩-٢٠١١، وكان من ابرز مكوناهتا:

١- الرؤية: جمتمع آمن عماده األسرة ويتمتع خبدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم جمتمعية تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي وجمتمع العدالة.

٢- الرســالة:االرتقاء بالعمــل االجتماعــي التنمــوي، وتطويــر السياســات االجتماعيــة الشــاملة واملتكاملــة لتنميــة اجملتمــع، وحتســني نوعيــة حيــاة أفــراده، وتوظيــف املعلومــات 
واملعرفــة لتوفــري اخلدمــات االجتماعيــة املتميــزة، وترســيخ عمليــة التنميــة املســتدامة القائمــة علــى مبــدأ املســاءلة واملشــاركة.

ــة تنميــة اجتماعيــة، و(٢٨)  ــغ عددهــا(١٧٥) وحــدة، تتــوزع علــى: (٤٠) مديري ــة، البال ــوزارة حمافظــات اململكــة، وألويتهــا، مــن خــالل وحداهتــا الالمركزي ق: تغطــي ال
مركــزًا لتنميــة اجملتمــع احمللــي، و(٣٢) مكتبــًا للتنميــة االجتماعيــة، و(١٧) مؤسســة لرعايــة املعوقــني وتأهيلهــم، و(٢) مؤسســتني لرعايــة األطفــال الفاقديــن للســند األســري، 
و(٨) مؤسســات لرعايــة األحــداث وتأهيلهــم، و(٢) مؤسســتني لرعايــة املتســولني الكبــار، و(١)مؤسســة حلمايــة املــرأة املعنفــة، و(١) مؤسســة لرعايــة الفتيــات املفــككات 
أســريا مــن فئــة اللواتــي يزيــد ســنهن عــن ١٨ ســنة، و(٧) مكاتــب للخدمــة االجتماعيــة يف إدارة محايــة األســرة وأقســامها، و(٣) مكاتــب للخدمــة االجتماعيــة يف نظــارات 
األحــداث باملراكــز األمنيــة، و(٩) مكاتــب للخدمــة االجتماعيــة يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، و(٣) مكاتــب للدفــاع االجتماعــي يف حماكــم األحــداث، و(٤) مكاتــب 

لصلــح األحــداث باملراكــز األمنيــة.

وباالستناد إىل اخللفية التارخيية لنشأة وزارة التنمية االجتماعية، وتطورها، ميكن القول بأن هلا، دور ملموس يف تطوير العمل االجتماعي األردني، ألهنا:
١- تعنى بتطبيق تشريعات العمل االجتماعي، الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، البالغ عددها:

أ - أربعة قوانني( قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، قانون األحداث، قانون احلماية من العنف األسري، وقانون اجلمعيات).

ب - مثانيــة نظــم( نظــام مجــع التربعــات للوجــوه اخلرييــة، نظــام مســاعدات األحــداث، نظــام رعايــة الطفولــة، نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، نظــام محايــة 
األســرة، نظــام دور احلضانــة، نظــام ترخيــص مؤسســات ومراكــز الرتبيــة اخلاصــة، نظــام ترخيــص دور رعايــة الطفولــة اإليوائيــة).

ج- العديد من التعليمات، منها تعليمات ترخيص األندية النهارية للمسنني، و تعليمات ترخيص دور املسنني.

٢- تعــد مشــاريع تشــريعات العمــل االجتماعــي بنهــج املشــاركة املؤسســية، وتدافــع عنهــا يف أثنــاء مرورهــا بقنواهتــا التشــريعية(ديوان الــرأي والتشــريع، جملــس الــوزراء، 
جملــس األمــة)، وتتابــع إصدارهــا، وتنظــم محــالت التوعيــة حوهلــا بعــد نفاذهــا.

٣- محلت ببعض مؤسسات العمل االجتماعي، وأجنبتها، ورعتها حلني:

ت - حصــول بعضهــا علــى اســتقالله اإلداري واملــايل، مثــل: املنظمــة التعاونيــة، صنــدوق املعونــة الوطنيــة، واجمللــس الوطــين لرعايــة املعوقــني( اجمللــس األعلــى لألشــخاص 
املعوقــني).

ــوزارات واملؤسســات األخــرى، مثــل: كليــة األمــرية رمحــة للخدمــة االجتماعيــة، الــيت أحلقــت جبامعــة البلقــاء التطبيقيــة؛  ــة لبعضهــا اآلخــر إىل ال ث - نقــل التبعيــة اإلداري
ــة الشــبابية، الــيت أحلقــت باجمللــس األعلــى للشــباب؛ ومراكــز حمــو األميــة وتعليــم الكبــار، ومــدارس األمــل للصــم، والنــور للمكفوفــني، الــيت أحلقــت بــوزارة الرتبيــة  واألندي

ــرة اإلصــالح الريفــي، الــيت أحلقــت بــوزارة الزراعــة. والتعليــم؛ ودائ

٤- ربطت العمل االجتماعي باألهداف الوطنية لألجندة الوطنية، وباألهداف القطاعية للمؤسسات املعنية بالتنمية االجتماعية.
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٥- متــارس العمــل االجتماعــي بنوعيــه الرعائــي( رعايــة األفــراد ذوي الظــروف واالحتياجــات اخلاصــة، مثــل: األيتــام، جمهــويل النســب، املفككــني أســريا، املســاء 
تنظيــم صفــوف املتطوعني،التوعيــة  قــروض املشــاريع اإلنتاجيــة،  املعوقــني، املســنني، واملتســولني) والتنمــوي(  قبــل أســرهن،  مــن  املعنفــات  إليهم،األحداث،النســاء 

اجملتمعيــة،.....).
٦- جتري الدراسات امليدانية يف جماالت الفقر واجلنوح واإلعاقة...، وغريها من اجملاالت األخرى.

٧- حتــرص علــى إجيــاد الربــط احملكــم بــني االجتاهــات الوقائيــة والعالجيــة والتنمويــة للعمــل االجتماعــي، الــذي ظهــر بوضــوح يف اإلطــار االســرتاتيجي لقطــاع األطفــال الواقعــني 
يف نــزاع مــع القانــون واحملتاجــني للحمايــة والرعايــة، ودراســة األدوار الــــحالية واملســتقبلية للمؤسســات املعنيــة بقضيــة األطفال جمهويل النســب.

ــة، دور املســنني...)، وتشــرف عليهــا،  ــة األيتــام، مؤسســات ومراكــز الرتبيــة اخلاصــة، دور احلضان ٨- ترخــص مؤسســات العمــل االجتماعــي( اجلمعيــات، دور رعاي
وتدعمهــا بعضهــا ماليــًا( اجلمعيــات املتخصصــة)، وتيســر شــؤوهنا.

٩- تشكل اللجان الوطنية لتطوير معايري ميادين العمل االجتماعي، مثل: جلنة سياسات األطفال جمهويل النسب، اليت تشكلت يف شهر كانون الثاني من عام٢٠٠٨.

١٠- خططت للعمل االجتماعي بشكل إسرتاتيجي، كما يتبني من خططها اإلسرتاتيجية للسنوات ٢٠٠٤-٢٠٠٦ ، وسنة ٢٠٠٧ ، وللسنوات ٢٠٠٩-٢٠١١ .

ــس الوطــين لشــؤون  ــة للشــباب) اجملل ــى للشباب(اإلســرتاتيجية الوطني ــس األعل ــل: اجملل ــع شــركائها ، مث ــاون م ــل االجتماعــي بالتع ــذ مشــاريع العم ١١- تســاهم يف تنفي
األســرة(تطوير اخلدمــات املــــقدمة لألطفــال مــن ســن يــوم واقــل مــن أربــع ســنوات)، واجمللــس األعلــى للسكان(ميســرات الصحــة اإلجنابيــة، اخلطــة الوطنيــة الثانيــة للصحــة 

ــة). ــة االجتماعيــة)، منظمــة األمــم املتحــدة للطفولة(التوعيــة الوالدي اإلجنابيــة)، والبنــك الدويل(احلماي

١٢- أســهمت يف إعــداد، وتنفيــذ، ومتابعــة، وتقييــم اإلســرتاتيجيات واخلطــط الوطنيــة للعمــل االجتماعي،مثل:اإلســرتاتيجية الوطنيــة لتنميــة الطفولــة املبكــرة يف 
ــة للســنوات ٢٠٠٤-٢٠١٣ ،وإســرتاتيجية األســرة األردنيــة(٢٠٠٥)، واإلســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة ٢٠٠٦- األردن(٢٠٠٠)، اخلطــة الوطنيــة األردنيــة للطفول

ــة ٢٠٠٨-٢٠١٢ ،  ــة للصحــة اإلجنابي ــني (٢٠٠٧)، واخلطــة الوطني ــة املعوق ــة لرعاي ــة للشــباب ٢٠٠٥-٢٠٠٩ ، واإلســرتاتيجية الوطني ٢٠١٠ ، و اإلســرتاتيجية الوطني
ــة(٢٠٠٨). ــة الدميوغرافي ــة الســتثمار اهلب ومســودة اإلســرتاتيجية الوطني

١٣- تعطي األفضلية يف التعيني حلملة ختصص اخلدمة االجتماعية/ العمل االجتماعي، يف أثناء تعبئتها لشواغر الفئتني األوىل، والثانية.

١٤- حترص على التعليم املستمر( التدريب) ملوظفيها، الذي يضمن تطوير معارفهم، ومهارهتم، واجتاهاهتم.

١٥- تفتح أبواب مديرياهتا، ومراكزها، ومؤسساهتا، أمام طلبة اخلدمة االجتماعية/ العمل االجتماعي، يف أثناء دراستهم ملساق التدريب امليداني.

١٦- تقدم ما لديها من بيانات ومعلومات عن العمل االجتماعي لطلبة الدراسات العليا، والصحفيني، والباحثني املختصني بالشأن االجتماعي.

١٧- دعمت برنامج ماجستري العمل االجتماعي يف اجلامعة األردنية، من خالل إيفادها لعشرة من موظفيها لدراسة به يف الفرتة من عام ٢٠٠٢-٢٠٠٥ .

١٨- تتعــاون مــع مؤسســات التعليــم العــايل األردنيــة يف تنظيــم املســابقات االجتماعيــة العلميــة، مثــل مســابقة « نــدوة دراســات األســرةالعربية وحتديــات القــرن احلــادي 
والعشــرين «، الــيت نظمتهــا بالتعــاون مــع اجلامعــة األردنيــة، يف شــهر كانــون الثانــي مــن عــام ٢٠٠٠ .

ــوق  ــة حق ــم املتحدة،جلن ــة األم ــس االجتماعــي يف منظم ــة( اجملل ــة العــرب،.....)، والدولي ــس وزراء الشــؤون االجتماعي ــة( جمل ــل اإلقليمي ــل األردن يف احملاف ١٩- متث
ــل االجتماعــي. ــة،...)، املتخصصــة بالعم الدولي

ــي مــن شــهر تشــرين  ــة العربيــة، وتنظــم جماهلــا، مثــل مؤمتــر» املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص»، املنــوي عقــده يف األســبوع الثان ٢٠- تســتضيف املؤمتــرات الوزاري
ــي مــن عــام  ٢٠٠٨. الثان
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اسحاقات تتفقد دار رعاية االطفال يف ع¥ن

ــدور  ــة االطفــال يف عــ¥ن وهــي احــدى ال ــة دار رعاي ــارة مفاجئ ــة بســمة اســحاقات اليــوم الســبت يف زي ــة االجت¥عي ــرة التنمي تفقــدت وزي

ــم. ــور مــن عمــر ١٠ اىل ١٦ ســنة وح¥يته ــال الذك ــة االطف ــى برعاي ــي تعن ــة الت ــة االجت¥عي ــوزارة التنمي ــة التابعــة ل الحكومي

واســتمعت الوزيــرة اســحاقات اىل شــرح مــن مديــر الــدار حــول واقــع اخلدمــات الــيت تقدمهــا الــدار لالطفــال مــن االطفــال االيتــام وجمهــويل النســب وضحايــا التفــكك االســري 
والعنف.

واســتمعت اىل مطالــب واحتياجــات االطفــال واطلعــت علــى ســجالت االنشــطة الــيت تقــدم هلــم والربامــج الــيت تشــرف عليهــا الــدار ، موعــزة اىل تلبيــة احتياجاهتــم وبــذل 
املزيــد مــن اجلهــود حلمايتهــم ورعايتهــم.

ــواء كالطعــام واللبــاس واملبيــت والصحــة  ــة الطفاهلــا مثــل خدمــات االي ــا االســرة الطبيعي ــيت تقدمه ــع اخلدمــات ال ــة تقــدم مجي ــرة اســحاقات ان دور الرعاي واكــدت الوزي
ــى نفقــة احلكومــة.  ــم يف مــدارس خاصــة وعل والتعلي

واشــارت اىل ان هــذه الــدور هتــدف اىل محايــة االطفــال احملتاجــني للحمايــة والرعايــة وتوفــري كافــة انــواع الرعايــة لالطفــال للنهــوض بســويتهم مــن كافــة النواحــي االجتماعيــة 
والتعليميــة والفكريــة والنفســية والقيميــة والثقافيــة والصحيــة.

وجالــت الوزيــرة يف اقســام الــدار وتبادلــت احلديــث مــع االطفــال بشــأن اخلدمــات املقدمــة هلــم وابــرز احتياجاهتــم مؤكــدة حــرص الــوزارة علــى حتســني اخلدمــات املقدمــة 
هلــم والعمــل علــى تأهيلهــم ومســاعدهتم علــى بنــاء مســتقبل أفضــل. 

واســتمعت اىل مطالــب االطفــال املقيمــني يف الــدار حيــث اكــدت علــى اســتمرار االطفــال يف برامــج التعليــم دون انقطــاع وتنويــع االغذيــة واالعاشــة وتامــني اشــرتاك للقنــاة 
الرياضيــة ملتابعــة االنشــطة واجيــاد حوافــز تشــجيعية هلــم باالضافــة اىل تأمــني ســلف ماليــة نقديــة لالطفــال يف الــدار وقــت احلاجــة.

ــد مــن  ــر وحماضــرات يف العدي ــل الســلوك لالطفــال انشــطة ال منهجيــة مثــل قاعــات الكمبيوت ــدار باالضافــة اىل خدمــات االرشــاد النفســي واالجتماعــي وتعدي ــر ال وتوف
ــدار. ــة عمــرة الطفــال ال ــة ورحل ــة اىل رحــالت ترفيهي ــدار ومتطوعــات مــن اجملتمــع باالضاف ــون يف ال ــة مــن خــالل مشــرفني يعمل ــة واالجتماعي املوضوعــات الديني

واطلعت الوزيرة على غرف النوم املعدة لالطفال بواقع ٣ اسرة لكل غرفة مثلما اطلعت على املطبخ ومستودع االغذية واملواد التموينية. 
.يشــار اىل ان دار رعايــة االطفــال/ عمــان الكائنــة يف منطقــة اهلامشــي الشــمايل تأسســت عــام ٢٠١٠ كإحــدى الــدور احلكوميــة التابعــة لــوزاة التنميــة االجتماعيــة وتعنــى 

باالطفــال الذكــور ورعايتهــم مــن ســن ١٠ اىل ١٦ ســنة.
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العبيسات يزور بص·ا للوقوف عىل اهم املشاكل والصعوبات التي تواجهها

ــة  ــة االجت¥عي ــة التنمي ــور العبيســات ، االحــد ٢٠١٩/٣/٣، مديري ــور أن ــة الدكت ــة االجت¥عي زار مستشــار األمــ« العــام لشــؤون مراكــز التنمي

بصــ·ا، للوقــوف عــىل املشــاكل والصعوبــات التــي تواجــة املديريــة وذلــك بلقــاءه للســيد مديــر تنميــة بصــ·ا فــوزي الحجــاج والــكادر الوظيفــي 

تنمية بني عبيد ترعى ورشة عمل تهتم Æنظ¥ت املجمع املحيل

رعــى مديــر التنميــة االجت¥عيــة نــارص الرشيــدة ،الخميــس ٢٠١٩/٢/٢٨، ورشــة عمــل حــول "دور منظــ¥ت املجتمــع املحــيل يف التنميــة املحليــة 

وتعزيــز قدراتهــم " و التــي نظمتهــا جمعيــة كتــم بالتعــاون مــع مؤسســة نــور الحســ« .



١١

ذيبان توزع مستلزمات مدرسية لطلبة املدارس

رعــى متــرصف لــواء ذيبــان فهدالحســبان ، االثنــ« ٢٠١٩/٣/٤ ،االحتفــال الــذي اقامــه مركــز شــابات ذيبــان مــن خــالل جمعيــة املــرأة الريفيــة 

واملمــول مــن مســاعدات الكنيســة اإلنجيليةوالــذي يهــدف اىل توزيــع مســتلزمات مدرســية عــىل طلبــة املــدارس .

حضــر االحتفــال كل مــن األب نبيــل حــداد و مديــر تنميــة ذيبــان حممــد العجالــني وختلــل االحتفــال ،فقــرات متنوعــة واغانــي ، وفحــص لســمع األطفــال ، بلــغ عــدد االطفــال 
١٥٠ طالــب معظمهــم مــن املراحــل االساســية.

الشونة الجنوبية تحتفل بعيد جاللته

تحــت رعايــة عطوفــة املتــرصف الدكتــور باســم مبيضــ« شــارك لــواء الشــونة الجنوبيــة اململكــة احتفاالتهــا ،االحــد ٣٠١٩/٣/٣ ،بعيــد ميــالد 

.Ðاملعظــم ،وذلــك يف منتــزه االمــ· حســ« بــن عبداللــه الثــا Ðجاللــة امللــك عبداللــه الثــا

ُنظم احلفل من قبل مديرية تنمية الشونة اجلنوبية حضره مدير تنمية الشونة" حسان العدوان "ومدراء الدوائر احلكومية، ورؤساء اجلمعيات وابناء اجملتمع احمللي .

ختلــل االحتفــال عــرض فقــرات فنيــة وقصائــد شــعرية وختريــج دورة خياطــة ملتدربــات يف مجعيــة بــن نصــري اخلرييــة ،ومت تقديــم مســاعدات ملرضــى الكلــى مــن قبــل مجعيــة 
ســومية اخلرييــة .



١٢

مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل يحتفل بعيد جاللته

 Ðتحــت رعايــة عطوفــة محافــظ الطفيلــة أحتفــل مركــز الطفيلــة للرعايــة والتأهيــل، االثنــ« ٢٠١٩/٣/٤ ،بعيــد ميــالد جاللــة امللــك عبداللــه الثــا

حفظــه اللــه ورعــاه.

ــر التنميــة الطفيلــة ، وعــدد مــن مــدراء مــن جهــات حكوميــة ومــدراء املــدارس ورؤســاء اجلمعيــات  وقــد حضــر االحتفــال كل مــن نائــب رئيــس جامعــة الطفيلــة ومدي
ومبشــاركة طــالب مدرســة امللــك عبــد اهلل الثانــي للتميــز ومدرســة بــالط الشــهداء األساســية .

مت اختتام احلفل ببوفيه مت إعداده من قبل كادر وحدة املطبخ باملركز.

وزارة التنمية تنظم ورشة عمل حول دمج النوع االجت¥عي

نظمــت وزارة التنميــة االجت¥عيــة ،االثنــ« ٤/٣/٢٠١٩،ورشــة عمــل حــول دمــج النــوع االجت¥عــي ضمــن برنامــج بنــاء القــدرات املؤسســية 

ملوظفــي الــوزارة.

وياتــي ذلــك ضمــن اهتمــام الــوزارة بتعزيــز قــدرات املوظفــني وتطويــر مهاراهتــم ، لتحقيــق هــدف املســاواة بــني اجلنســني ،والــذي يعــد وســيلة لضمــان عمليــة صنــع قــرار 
أفضــل ، حتقــق اكــرب قــدر مــن تكافــؤ الفــرص .



١٣

مديرية سجل الجمعيات تعقد اليوم أوىل اجت¥عاتها

عقــدت مديريــة ســجل الجمعيــات ممثلــة بلجنــة تطويــر ســجل الجمعيــات ،اليــوم االثنــ« ،٤/٣/٢٠١٩،أوىل إجت¥عاتهــا ، برئاســة امــ« عــام 

ســجل الجمعيــات عطوفــة طــه املغاريــز .

ويذكر ان هذه اللجنة قد مت تشكيلها بقرار من دولة رئيس الوزراء االفخم .

اسحاقات تلتقي وزير التنمية القطري يف الدوحة

التقــت وزيــرة التنميــة اإلجت¥عيــة بســمة اســحاقات يف الدوحــة اليــوم االثنــ« وزيــر التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجت¥عيــة القطــري 

يوســف بــن محمــد العثــ¥ن ضمــن زيــارة رســمية تســتمر ملــدة يومــ«.

وجــرى خــالل اللقــاء حبــث أوجــه التعــاون املشــرتك بــني اجلانبــني، والســبل الكفيلــة بدعمهــا وتطويرهــا يف جمــال العمــل االجتماعــي العربــي املشــرتك بــني البلديــن الشــقيقني 
كان مــن أبرزهــا االتفــاق علــى تنظيــم برنامــج زمــين منتظــم لتبــادل خــربات القطــاع بــني العاملــني وكذلــك فتــح اجملــال أمــام القــدرات والكفــاءات لتقديــم مــا هــو ممكــن تفعيلهــا 

للخدمــات االجتماعيــة املقدمــة.

واشــادت اســحاقات بالعالقــات االردنيــة القطريــة يف عــدة جمــاالت منهاجمــال العمــل اإلجتماعــي ، مشــرية اىل ان مســتوى التعــاون القائــم بــني البلديــن يســتدعي مواصلــة 
التنســيق بــني اجلانبــني.

كما حبثت اسحاقات مع العثمان اليات التنسيق والتعاون من خالل تفعيل االتفاقيات بني احلكومة االردنية والقطرية يف جمال التنمية اإلجتماعية .



١٤

منار الوسطية يستمر يف تنفيذ برنامج الدمج

اشــرتك منتفعــ« طــالب منــار الوســطية بالتعــاون مــع ادارة مدرســة جويريــة بنــت الحــارث ،االثنــ« ٤/٣/٢٠١٩ بأنشــطة املجتمــع املحــيل ، 

حيــث زار طــالب منــار الوســطية املدرســة لتنفيــذ عــدد مــن االنشــطة املشــرتكة فيــ¥ بينهــم.

ويأتي ذلك ضمن خطة النشاطات الفصلية لتفعيل برنامج دمج طالب مركز املنار للتنمية الفكريةالوسطية يف املدارس.

ناعور تنظم محارضة حول املراحل العمرية والخصائص الن¥ئية

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة ناعــور يــوم االحــد املوافــق ٣/٣/٢٠١٩ محــارضة توعويــة حــول " املراحــل العمريــة والخصائــص الن¥ئيــة 

واحتياجــات االطفــال فيهــا" وذلــك يف مدرســة الروضــة الثانويــة.

.power point حضر الفعالية عدد كبري من االمهات واملعلمات ومت استخدام بعض الشرائح وعرضها على
وابدت االمهات اهتمامهن وعرضن بعض املشاكل السلوكية وكيفية تعديل سلوك اطفاهلن



١٥

وزارة التنمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا يربمان مذكرة تفاهم

 ،Ðــ· إطــار تعــاو ــ« ٢٠١٩/٣/٤،مذكــرة تفاهــم تهــدف إىل توف ــا ، االثن ــد الدوحــة للدراســات العلي ــة ومعه ــة اإلجت¥عي أبرمــت وزارة التنمي

ــادل . ــد الــرشوط والعنــارص األساســية للتعــاون املتب ــ« الطرفــ«، وتحدي ــبل التعــاون ب وتيســ· ُس

وتتضمــن املذكــرة الــيت وقعتهــا وزيــرة التنميــة االجتماعيــة بســمة إســحاقات، ورئيــس املعهــد بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان، العديــد مــن جمــاالت التعــاون منهــا ؛ تبــادل 
اخلــربات واخلــرباء يف جمــايل علــم النفــس والعمــل االجتماعــي، و التدريــب امليدانــي والتدريــب الصيفــي لطــالب كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي يف املعهــد، يف مراكــز 
ومؤسســات الــوزارة، و عقــد النــدوات وورشــات العمــل واملؤمتــرات املتخصصــة يف جمــايل علــم النفــس والعمــل االجتماعــي وموضوعــات البحــوث ذات االهتمــام املشــرتك.

ومــن خــالل املذكــرة، الســارية مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا وملــدة ثــالث ســنوات ، يتعهــد معهــد الدوحــة بتوفــري االستشــارات العلميــة واملهنيــة والتدريــب ملنتســيب املراكــز 
ــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف اململكــة، وذلــك يف اجملــاالت الــيت يتخصــص هبــا املعهــد ويقدمهــا ضمــن كلياتــه ومراكــزه املختلفــة. واملؤسســات التابعــة ل

وتأتي االتفاقية دعما ألواصر التواصل بني الطرفني وتأسيسا للتعاون العلمي بينهما مما يساهم يف تثمني املشاريع البحثية واإلنتاج العلمي واملعريف.

ويشــار إىل أن "معهــد الدوحــة" مؤسســة أكادمييــة مســتقلة بذاهتــا للدراســات العليــا يف جمــاالت العلــوم االجتماعيــة، والعلــوم اإلنســانية، واإلدارة العامــة، وعلــم النفــس 
والعمــل االجتماعــي.



١٦

معا لنبذ العنف املجتمعي ( ندوة حوارية حول العنف املجتمعي )

الرشطه املجتمعيه / جرش /املالزم نسيم املقابله

نظــم مكتــب الرشطةاملجتمعية،الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٥، النــدوة الحواريــة الثانيــة حــول ظاهــرة " العنــف املجتمعــي " التــي اقيمــت يف مدرســة 

قفقفــا الثانويــة للبنــ« ، تحــت رعايــة مديــر شــباب جــرش املهنــدس بشــار بنــي هــاÐ وحضــور رئيــس مركــز امــن شــ¥ل جــرش الرائــد عمــر 

الرواجيــح و بالتعــاون مــع قســم ح¥يــة االرسة جــرش ، و مركــز شــباب قفقفــا ، ومركــز تنميــة املجتمــع املحــيل النســيم .

حتــدث الرائــد الرواجيــح عــن بعــض مــن اشــكال العنــف اجملتمعــي ،ســواء املشــاجرات العشــائريه او مشــاجرات طــالب اجلامعــات واملــدارس واوضــح كيفيــة التعامــل مــع 
هــذة املشــاجرات بشــكل قانونــي لتكــون العقوبــه رادعــه لالخريــن وامهيــة دور الوجهــاء واالشــخاص املؤثريــن يف العمــل علــى حــل بعــض اخلالفــات واملشــاجرات بشــكل 

ودي بــني االطــراف ضمــن مايســمح بــه القانــون.

كمــا وضحــت مندوبــة مركــز تنميــة اجملتمــع احمللــي النســيم مــرام بــين عبــده جــذور ظاهــرة العنــف اجملتمعــي والــيت تعــود للتنشــئة االســرية واثرهــا يف بنــاء جيــل معنــف مــن 
خــالل عــرض فيديــو وصــور تبــني ظاهــرة العنــف االســري واملدرســي واجملتمعــي كمــا وضحــت دور املركــز واالنشــطة الــيت يقــوم هبــا يف مواجهــة هــذه الظاهــرة.

مــن جانبــه بــني منــدوب قســم محايــة االســرة املــالزم عمــر الدالبيــح بعــض األمثلــة الواقعيــة لقضايــا العنــف االســري الــيت تــؤدي اىل تفــكك االســرة وخلــق جيــل غــري متــزن 
إجتماعيــا واخالقيــا واوضــح بامهيــة دور االســرة واهنــا األســاس يف بنــاء ومتاســك اجملتمــع.

ورحــب مديــر شــباب جــرش املهنــدس بشــار بــين هانــي باحلضــور وحتــدث عــن أھمیــة عقــد مثــل هــذة النــدوات و اللقــاءات مــع كافــة أطيــاف وفئــات اجملتمــع وتســليط 
الضــوء علــى اهــم الضواهــر الســلبيه الــيت تســهم يف تفــكك نســيج اجملتمــع وزعزعــة االمــن اجملتمعــي .وامهيــة تعــاون كافــة املؤسســات واملواطنــني الجيــاد احللــول املناســبه 

للحــد مــن هــذه الظواهــر الســلبيه .

وأكــد بــين هانــي علــى تبــين هــذه املبــادرة مــن خمتلــف قطاعــات اجملتمــع لتحقيــق غايتهــا يف منــع انتشــار اخلالفــات يف اجملتمــع وخلــق جيــل واع متســامح ينشــأ علــى القيــم 
االســالمية احلميــده .

ــة و مت فتــح النقــاش للحضــور واالجابــة علــى عــدد مــن اســئلة واستفســارات  ــع بروشــورات توعوي ــة واســتكماال ملبــادرة "معــا لنبــذ العنــف اجملتمعــي " مت توزي ويف النهاي
املشــاركني وشــكر مديــر املدرســة عامــر القعاميــة جهــود االمــن العــام والقائمــني علــى املبــادرة



١٧

تنمية الزرقاء ترشف عىل تنفيذ دوره تدريبية لتمك« املرأة

ــاج  ــال ديكوب ــرأة يف مج ــ« امل ــة لتمك ــاء ٥/٣/٢٠١٩ ،دوره تدريبي ــاء ،الثالث ــة الزرق ــة تنمي ــة ملديري ــة التابع ــالة الخ·ي ــة الرس ــذت جمعي نف

الشموع . 

حتدثــت فيهــا املدربــة عــن طريقــة عمــل الشــموع بطريقــة معينــة خاصــة هبــذا اجملــال، وقــد ابــدى املشــاركات البالــغ عددهــم (١٢) ســيدة مــن ســيدات اجملتمــع احمللــي 
ــع الشــهادات علــى املشــاركات. ــة الــدورة مت توزي ،اســتفادهتن مــن الــدورة وســوف يتــم تطبيــق مــا تعلمــوه يف حياهتــم العمليــة ، ويف هناي

الزرقاء تنظم محارضه حول موضوع املخدرات

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الزرقــاء ،الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٥  ،محــارضة توعويــة حــول موضــوع املخــدرات وذلــك يف مقــر جمعيــة رعايــة 

شــؤون األرسة الخ·يــة .

حتــدث املــالزم ليــث حياصــات مــن ادارة مكافحــة املمخــدرات عــن تعريــف املخــدرات، اســباهبا، انواعهــا ، اشــكاهلا، االعــراض الــيت مــن املمكــن ان يتعــرف مــن خالهلــا 
االهــايل فيمــا اذا كان احــد مــن افــراد االســره أو أصدقائــه أو جريانــه متعاطــي ام ال ، واالســباب الــيت جتعــل االفــراد بقبلــوا علــى االدمــان واالثــار الســلبيه علــى الفــرد 

واجملتمــع واشــار اىل ان ديننــا االســالمي احلنيــف حيــرم تعاطــي املخــدرات او التجــاره فيهــا .

و ابــدى املشــاركني البالــغ عددهــم (٦٠) مشــارك مــن ســيدات اجملتمــع احمللــي وطــالب املــدارس يف املنطقــه اســتفادهتم الكبــرية مــن املعلومــات املفيــدة والقيمــة املقدمــة مــن 
احملاضــر ، مــع رغبتهــم يف تكــرار مثــل هــذا النــوع مــن احملاضــرات الــذي يرجــع بالفائــدة علــى اجملتمــع وكذلــك فهــي حماضــرات توعويــه للوقايــه مــن الوقــوع يف خطــر ادمــان 

املخــدرات او التجــاره فيــه.



١٨

العجال« يف جبل بني حميدة بزيارة تفقدية

زار مديــر تنميــة ذيبــان ،األربعــاء٢٠١٩/٣/٦ ، بعــض الجمعيــات يف منطقــة جبــل بنــي حميــدة ، بــدأت يف جمعيــة التكريــم الخ·يــة ورافقــه 

فاتنــه دعبــاس مديــرة مكتــب جبــل بنــي حميــدة ، اطلعــوا فيهــا عــىل ســجالت ومشــاريع الجمعيــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات للمجتمــع املحــيل 

تقدمت رئيسة اجلمعية غاده الطالق بشرح واضح عن اجلمعية وما تقدمه لنساء اجملتمع احمللي يف مشروع األلبان واالجبان.
زار بعدها العجالني اسرة من املنطقة مت فيها تقديم املساعدة هلا ،كما مت زيارة مساكن األسر العفيفة اجلديدة يف مكاور.

تل املنطح يصنع الورود ويهديها األمهات

صنعــت بعــض معلــ¥ت مركــز تــل املنطــح الشــامل للرتبيــة الخاصــة ،االربعــاء ٦/٣/٢٠١٩، بعــض الهدايــا الغــ· تقليديــة وذلــك بعمــل هدايــا 

بســيطة تقــدم ألمهــات املنتفعــ« .

ــوان واألشــكال مبناســبة عيــد االم ومعركــة  ــورود املختلفــة األل ــات مــن ال ــع باق ــت الفكــرة بصن ــدى االطفــال ،اذ أت ــارات ل ــة امله ــي هــذة الفكــرة ضمــن أنشــطة تنمي وتات
ــة. الكرام

اشرف على هذا النشاط املميز كل من املعلمات "تغريد ابوعمارة ،فاطمه العمايرة ،امساء ابوصيام"



١٩

العقبة تشارك يف حملة توعية حول اطالق العيارات النارية

انعقــد اجتــ¥ع يف دار املحافظــة /العقبــة برئاســة مســاعد محافــظ العقبــه ابراهيــم النجــادات و شــارك يف هــذا االجتــ¥ع مديــر تنميــة العقبــة 

الدكتــور محمــود الدراوشــة ، األربعــاء ٢٠١٩/٣/٦ ، والــذي èحــور حــول "حملــة توعويــة حــول اطــالق العيــارات الناريــة وآفــة املخــدرات "يف 

دار املحافظــة يف العقبــة.

وحضر االجتماع معظم مدراء وممثلي الدوائر الرمسية واالهلية املعنية، وستنطلق احلملة يوم االربعاء املقبل ٠

املزار الجنوé ينظم ندوة حول املراحل الن¥ئية لالطفال

نظمــت مديريــة تنميــة املــزار الجنــوé ممثلــة بقســم االرسة والح¥يــة يف املديريــة، األربعــاء ٢٠١٩/٣/٦، نــدوة حــول املراحــل الن¥ئيــة لألطفــال 

وذلــك يف مدرســة الشــويح الحكوميــه يف منطقــة مؤتــة .

وقدمت حماور الندوة كل من رئيس قسم االسرة واحلماية "مسيحه الصرايرة "و مديرة مدرسة الشويح احلكومية"وفاء البطوش ".
تناولت تلك احملاور ما يتعلق بفهم اخلصائص النمائية ومراحلها لألطفال ،باالضافة اىل احلاجات االساسية املطلوبة لكل مرحلة.

مما يساعد يف عمليه اختاذ القرارات السليمة والتخطيط الناجح ،ويذكر ان عدد احلضور قد بلغ ٣٠ من أمهات الطالب.



٢٠

مركز املنار الوسطية ينظم رحلة ملنتفعيه

ــة اىل االســرتاحة والواقعــة يف منطقــة  نســق مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة /الوســطيه اليــوم الخميــس ٢٠١٩/٣/٧ ،مــع اســرتاحة بيســان رحل

مخربــا.

وتأتي هذه الرحلة ضمن برنامج األنشطة املقرر الدخال الفرح والسرور يف قلوب أطفالنا .
تنــاول فيهــا االطفــال وجبــة االفطــار واســتمتعوا بااللعــاب املختلفــة ، وتضمنــت الرحلــة التنســيق مــع عــدد مــن االمهــات مــن اهــل املنطقــة ملشــاركتنا رســم الفــرح علــى 

وجــوه االطفــال.

تنمية عجلون تحتفل بيوم املرأة العاملي

ــاء  ــون ، االربع ــي يف عجل ــز االمن ــز االســالمي واملرك ــع املرك ــاون م ــة وبالتع ــم غرايب ــورة مري ــون الدكت ــة االجت¥عيةعجل ــرة التنمي ــت مدي رع

ــي . ــرأه العامل ــوم امل ــبه ي ــور الحســ« Æناس ــة ن ــم يف جمعي ــذي اقي ــال ال ٢٠١٩/٣/٦ ،االحتف

حتدثت الغرايبة عن دور املرأه واثرها يف بناء اجملتمع وهنضته وتطوره واستقراره.
وبينت دور وزارةالتنمية االجتماعية يف متكني املرأة ويف هناية احلفل ُكرمت جمموعة من االمهات .



٢١

منار البرتاء ينفذ محارضة حول التدريب النطقي

نفــذ مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة البــرتاء ، الخميــس ٧/٣/٢٠١٩ ، محارضةحــول " التدريــب النطقــي" مــن قبــل املعلمــة شــذا الطرابلــيس ،تــم 

توجيههــا ملعلــ¥ت املركــز .

مت بعدها عمل تأهيل مهين بتعاون بني املعلمات و طلبة املركز.

Ðالعقبة تشارك يف االحتفال بيوم الدفاع املد

ــة، الدكتــور محمــود الدراوشــة، يــوم الخميــس ٣/٧ / ٢٠١٩، باالحتفــال بيــوم الدفــاع املــدÐ، والــذي تــم برعايــة  ــة العقب ــر تنمي شــارك مدي

.SOS ــال ــة األطف ــح النــرصات يف قري ــة الســيد صال ــظ العقب ــة محاف عطوف



٢٢

رحلة ترفيهية ملركز الكورة الشامل للرتبية الخاصة

نفذ مركز الكورة الشامل للرتبية الخاصة، الخميس ٧/٣/٢٠١٩، رحلة ترفيهيه ملنتفعي املركز يف منطقة جف« يف لواء الكورة .

رافقهم كادر املوظفني لرعايتهم واالهتمام هبم ،وتأتي هذه الرحلة كنوع من الرتفيه واللعب باالجواء الربيعية بالطبيعة مما ادخل الفرح والبهجه بقلوب االطفال.

مجتمع محيل العيص يقيم احتفاال Æناسبة يوم املرأه العاملي

ــة املجتمــع املحــيل العيــص ،الخميــس ٧/ ٣  ــان خريســات أحتفــل مركــز تنمي ــة الدكتــورة حن ــة رئيســة اإلتحــاد النســاí / الطفيل تحــت رعاي

ــوم املــرأه العاملــي . /٢٠١٩، بي

ختلــل احلفــل كلمــة مــن قبــل املرشــدة اإلجتماعيــة كفــا اخللفــات والــيت حتدثــت فيهــا عــن حقــوق املــرأة يف مجيــع اجملــاالت وتأثريهــا الكبــرييف االســرة واجملتمــع وتكريــم اإلســالم 
هلــا ٠

وحتدثت مديرة املركز عن إجنازات املركز يف حتسني مستوى املرأة من خالل عقد ورش تدريبية وحماضرات توعوية.
ويف هناية احلفل مت توزيع اجلوائز التقديرية لبعض السيدات وذلك تقديرا جلهودهن و عطائهن املتميز ٠



٢٣

تنمية جرش تشارك بافتتاح مرشوع التطوير لبيت خ·ات

افتتــح عطوفــة محافــظ جــرش وبدعــم مــن منظمــة اليونســيف، وتنفيــذ مركــز تطويــر األعــ¥ل BDC ،الخميــس ٧٫٣٫٢٠١٩ ، مــرشوع التطويــر 

لبيــت خــ·ات ســوف التابــع لجمعيــة النــور املبــ« للتنميــة االجت¥عيةالكــورة يف بيــت خــ·ات ســوف . 

 .

شــارك حبضــور الفعاليــات واالفتتــاح كل مديــر التنميــة االجتماعيــة والســفري الكنــدي والســفري اإلســباني ومديــر منظمــة اليونســيف ومديــر مركــز تطويــر األعمــال وعــدد مــن 
مــدراء الدوائــر الرمسيــة ،باالضافــة اىل جمموعــة مــن املتطوعــني املســتفيدين مــن التدريــب والتشــغيل يف املشــروع مــن بلــدة ســوف .

وأصبح بيت خريات سوف جاهزا اآلن الستضافة اي برنامج تدرييب اوالستقبال الزوار والسائحني.



٢٤

جرش ينظم محارضة حول املواطنة الصالحة

نظمــت تنميــة جــرش ممثلــة Æركــز تنميــة املجتمــع املحــيل النســيم ،وبالرشاكة مــع الرشطــة املجتمعيــة يف جــرش ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٧،محارضة 

توعويــة حــول تعزيــز املواطنــة الصالحة.

جرش تنظم ورشة تدريبية حول صناعة الصابون

ــس ٢٠١٩/٣/٧، ورشــة  ــاون مــع قســم االرشــاد الزراعــي ،الخمي ــة املجتمــع املحــيل النســيم ،بالتع ــز تنمي ــة Æرك ــة جــرش ممثل نظمــت تنمي

ــات. ــة للبن ــون يف مدرســة كفرخــل الثانوي ــة الصاب ــة حــول صناع تدريبي



٢٥

املوقر ترعى احتفال Æناسبة عيد جاللته وعيد الشجرة

رعــى عطوفــة متــرصف لــواء املوقــر أحمــد الفاعــوري وبحضــور معــايل املهنــدس حديثــه الخريشــا ومديــر التنميــة االجت¥عيــة املوقــر جــالل 

 Ðناســبة عيــد ميــالد جاللــة امللــك عبداللــه الثــاÆ الجهنــي ، الخميــس املوافــق ٢٠١٩/٣/٧ ، احتفــاال وطنيــاً نظمتــة جمعيــة الباديــه الخــرضاء

ابــن الحســ« املعظــم ويــوم الشــجرة.

وختلل احلفل عدد من الفقرات الشعرية و الفلكلورية

تنمية الكورة مستمرة باالهت¥م بتمك« املرأة

رعــت مديــرة التنميــة االجت¥عيــة خلــود الصبيحــي الخميــس ٠٧/٠٣/٢٠١٩ ، تخريــج دورة أساســيات الخياطــة التــي اقامتهــا جمعيــة نســاء 

العــون لتمكــ« املــرأة واأليتــام واألشــخاص ذوي اإلعاقــة الخ·يــة.

تعاونــت اجلمعيــة ممثلــة برئيســتها فاطمــة بــين ياســني مــع شــركة التــاج الذهــيب ، والــيت اســتفاد منهــا مــا يقــارب ٣١ ســيدة مــن اجملتمــع احمللــي،و الالتــي ابديــن شــكرهن 
ــدورات الــيت تســهم يف متكــني الســيدات لالعتمــاد علــى أنفســهن. وتقديرهــن للجمعيــة وكافــة الداعيمــني علــى إقامــة ودعــم هــذه ال



٢٦

مركز تنمية مجتمع محيل ع·ا / مديرية السلط

عقــد مركــز تنميــة مجتمــع محــيل عــ·ا التابــع ملديريــة الســلط ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٧، الجلســةالتدريبية االوىل مــن برنامــج التوعيــة الوالديــة 

لســيدات املجتمــع املحــيل يف مقــر املركــز ، قدمــت الجلســة املثقفــة الســيدة هيــام العلــوان. 

وهتدف مثل هذه اجللسات اىل التعريف مبفهوم الطفولة واهم املفاتيح اليت تساعد االسرة يف الدخول اىل عاملهم.

الرشيده يعقد اجت¥ع ملديرات الحضانات يف بني عبيد

عقــد مديــر التنميــة االجت¥عيــة الســيد نــارص الرشيــدة مــع ســعاد تيــم مــن قســم االرسة والح¥يــة ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٧، محــارضة ملديــرات 

الحضانــات التابعــة للــواء وذلــك يف حضانــة الــرساب .

ومت خالل احملاضرة مناقشة التعليمات اجلديدة للحضانات ، واالجابة على العديد من االسئلة اليت طرحت، ومثن احلضور على عقد مثل هذه احملاضرات.



٢٧

Ðالزرقاء ترشف عىل اقامة يوم طبي مجا

نظمــت جمعيــة العابــرون الخ·يــة التابعــة ملديريــة التنميــة االجت¥عيــة، الزرقــاء ٨/٣/٢٠١٩ ،يــوم طبــي مجــاÐ يف مقــر جمعيــة ديــر طريــف 

الخ·يــة .

مشــل اليــوم الطــيب عيــادات متنوعــة يف كافــة التخصصــات وصــرف أدويــة، وكذلــك فحــص الضغــط والســكري ويذكــر انــه اســتفاد مــن هــذا اليــوم ٣٠٠ شــخص مــن ابنــاء 
اجملتمــع احمللــي.

العبيسات يزور تنمية معان

زار مستشــار األمــ« العــام لشــؤون مراكــز التنميــة االجت¥عية،الدكتــور أنــور العبيســات ، األربعــاء ٢٠١٩/٣/٦، مديريــة التنميــة االجت¥عيــة 

معــان، للوقــوف عــىل املشــاكل والصعوبــات التــي تواجــة املديريــة .

وذلك بلقاءالكادر الوظيفي يف املديرية .



٢٨

جلسة حوارية ملرشوع SEED يف محافظة عجلون

ــه مــع  ــذي يعتمــد جلســه حواري ــة ،الســبت ٩/٣/٢٠١٩، يف مــرشوع SEED وال ــم غرايب ــورة مري ــة الدكت ــة االجت¥عي ــرة التنمي شــاركت مدي

ــك يف مطعــم الياســم«. ــة وذل ــه الثاني ــة للمرحل ــة والتعاوني ــات الخ·ي الجمعي

استهدف املشروع اجلمعيات املوفرة للطاقه والسخانات الشمسية واخلاليا الكهروضوئي .
وحضر اجللسة كل من مدير املشروع SEED املهندس حممد رمضان ورئسية احتاد اجلمعيات اخلريية يف احملافظة منى بين نصر .

واشــاد املهنــدس حممــد رمضــان بأمهيــة اجلمعيــات احملليــة بأعتبارهــا تعــزز أوجــه التعــاون بــني اجملتمــع احمللــي واملشــروع والعمــل املشــرتك بينهمــا مبــا تتضمــن دفــع عجلــة 
التطــور االقتصــادي.

ــة واحلكومــة االردنيــة ممثلــة  ــة مــن احلكومــة الكندي ــة والطاقــة املســتخدمة يف االردن SEED هــو احــد املشــاريع املمول ــر بالذكــر ان مشــروع التنميــة االقتصادي ومــن اجلدي
ــوزارة الطاقــة والثــروة املعدنيــة. ب

الزرقاء ترشف عىل تنفيذ دورة تدريبية

نظمــت جمعيــة الرســالة الســامية التابعــة ملديريــة التنميــة االجت¥عيــة ،الزرقــاء الســبت ٩/٣/٢٠١٩ ، دوره تدريبيــة ضمــن برنامــج èكــ« املرأة 

والحــد مــن الفقــر يف مجــال صناعــة الشــوكوال .

وحتدثت فيها املدربه منايا املعاني عن تعريف الشوكوال ، انواعها ، املواد املستخدمة يف تصنيعها ، طرق التصنيع والتغليف مع التطبيق العملي .
متكن املشاركات خالل التدريب من تصنيع الشوكوال بانواعها ( شوكوال بالفواكة ، باملكسرات ، هوت شوكليت ، دارك شوكليت وغريها من االنواع االخرى) .

وابدى املشاركات البالغ عددهم (١٦) سيدة من سيدات اجملتمع احمللي استفادهتن من هذه الدوره .



٢٩

الطورة: يرأس لجنة اإلرشاف عىل انتخابات جمعية العقبة الخ·ية االسالمية

أنهــت اللجنــة املكلفــة مهامهــا مــن قبــل معــايل وزيــر التنميــة االجت¥عيــة برئاســة مستشــار عطوفــة االمــ« العــام لشــؤون جمعيــات العقبــة 

ومعــان محمــد الطــوره وعــددا مــن املوظفــ« مــن مديريــات مختلفــة، مديريــة جمعيــات الــوزارة ،الرقابــة ،ســجل الجمعيــات ، رئيــس قســم 

الجمعيــات عجلــون ورئيــس قســم الجمعيــات العقبــة، يــوم الســبت ٢٠١٩/٣/٩، بــاالرشاف عــىل ســ· العمليــة االنتخابيــة التــي أجريــت يف 

جمعيــة العقبــة الخ·يــة االســالمية .

يذكــر ان اجلمعيــة تضــم بعضويتهــا ٨٤٠ عضــوًا مســددين الشــرتاكاهتم وحيــق هلــم االنتخابــات ،وباشــرت اللجنــة اعماهلــا بشــكل مهــين ودقيــق القــى اعجابــا مــن اهليئــة 
العامــة للجمعيــة وكافــة اطيــاف اجملتمــع، ملــا قامــت بــه اللجنــه مــن اجــراءات ســهلت هبــا عمليــة تســجيل احلضــور ،وجتهيــز اماكــن االقــرتاع لضمــان ســري عمليــة التصويــت 
بسالســة مــن خــالل اجيــاد ثــالث غــرف لالقــرتاع بداخــل كل غرفــه ثــالث خلــوات لالقــرتاع والتعامــل مــع كافــة املرشــحني واهليئــه العامــه مبســافة واحــده وحيادية وشــفافية.

و ســاهم ذلــك يف جتســيد الصــورة احلقيقيــة لــدور وزارة التنميــة االجتماعيــة يف حياديتهــا يف التعامــل مــع قطــاع اجلمعيــات الــيت تشــرف علــى ادائــه ،وقــد اهنــت اللجنــة 
مهامهــا بعــد الفــرز واعــالن النتائــج ومل يســجل أي اعــرتاض علــى االجــراءات الــيت قامــت بــه اللجنــة .

بص·ا تنظم محارضت« توعويت«

نظمــت مديريــة تنميــه بصــ·ا ،االحــد ٢٠١٩/٣/١٠، محــارضه توعويــة حــول " إطــالق العيــارات الناريــة واســتع¥ل الســالح وقضايــا 

املخدرات"جمعيــه ســيدات بصــ·ا.

و حتدث املالزم أول عمر الرفوع عن هاتني االفتني اخلطريتني وآثارها على اجملتمع وكيفية الوقاية منهما ويذكر ان عدد احلضور ٢٢سيدة.



٣٠

الشوبك تحتفل باليوم العاملي للمرأة

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الشــوبك ، االثنــ«١١/٣/٢٠١٩، محــارضة توعويــة Æناســبة يــوم املــرأة العاملــي وذلــك يف محطــة معرفــة 

الشــوبك لســيدات املجتمــع املحــيل.

حتدث فيها " حياة العودات" عن أمهية دور املرأة يف اجملتمع ومكانتهايف االسالم٠

مدير تنمية الشوبك يشارك بربنامج امليدان

شــارك زيــاد أحمــد البــدور مديــر تنميــة الشــوبك،االحد ١٠/٣/٢٠١٩، يف لقــاء حــواري بربنامــج (امليــدان) والــذي يبثــه التلفزيــون االردÐ ،مــع 

االعالمــي مأمــون الشــنيكات .

للتحاور مبوضوع املوازنات واملشاريع واخلدمات واالحتياجات يف اللواء ضمن عدة شخصيات قد مت استضافتها من دوائر حكومية خمتلفة للشوبك.



٣١

االغوار :تنظم محارضة يتخللها توقيع وثيقة èنع إطالق العيارات النارية

نظمــت تنميــة األغــوار الشــ¥لية، بحضــور مديــر التنميــة االجت¥عيــة محمــد العيــده، بالتعــاون والتنســيق مــع مديريــة رشطــه غــرب اربــد، 

ــل  ــن جب ــاذ ب ــة مع ــك يف جمعي ــا املخــدرات وذل ــة واســتع¥ل الســالح وقضاي ــارات الناري ــة حــول العي ــ« ٢٠١٩/٣/١١، محــارضة توعوي االثن

الخ·ية للمكفوف« .

ألقى احملاضرة املالزم أشرف املومين من البحث اجلنائي ،ومسؤول الشرطة اجملتمعية عمر أبو قمر .
حتدثا حول إطالق العيارات النارية يف األفراح واملناسبات ،وبني انه سلوك غري حضاري وخطري وفوضوي ،يعرب عن اجلهل وعدم الوعي.

واشار اىل ان إطالق النار العشوائي ظاهره مقيته تسبب الدمار وتقتل الفرحة .
ووزعت املنشورات اخلاصة باملوضوع على احلضور وأثناء احملاضره مت توقيع وثيقة مع خماتري البلد من أجل منع إطالق العيارات النارية يف مجيع املناسبات.

بلغ عدد احلضور ما يقارب٤٢ مشاركا من أبناء اجملتمع احمللي لبلدة الشونة الشمالية.

إحتفال مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل بيوم املرأة العاملي السبت ٢٠١٩/٣/١٠



٣٢

املفرق تشارك يف التوعية حول عدم اطالق العيارات النارية

ــة حــول اطــالق  ــة املفــرق بالتعــاون مــع مديريــة رشطــة املفــرق ، االثنــ« ٢٠١٩/٣/١١، محــارضة توعوي ــة االجت¥عي ــة التنمي نظمــت مديري

ــة. ــدي الخ·ي ــة خــذ بي ــك يف جمعي ــا املخــدرات وذل ــة واســتع¥ل الســالح وقضاي ــارات الناري العي

ألقــى احملاضــرة النقيــب عثمــان شــتيان حتــدث فيهــا عــن االفــات اجملتمعيــة املنتشــره والــيت تســبب احنرافــات وعواقــب ســيئه علــى اجملتمــع وحتــدث عــن اطــالق العيــارات 
الناريــة يف االفــراح واملناســبات.

وبني اهنا تعرب عن سلوك غري حضاري ختلق نوع من العنف اجملتمعي وكذلك املخدرات مما هلا من عواقب وخيمة لالسرة وبالتايل على اجملتمع.
ويذكر ان عدد احلضور بلغ ٢٣ مشارك

منار الوسطية يستمر يف تنفيذ برنامج الدمج

اســتمر مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة الوســطية بتنفيــذ برنامــج الدمــج ملنتفعيــه ،االثنــ«١١/٣/٢٠١٩، تأكيــدا عــىل برنامــج التأهيــل املجتمعــي 

للمنتفعــ«،و تــم تطبيــق الدمــج لهــذا االســبوع ضمــن زيــارة ملدرســة ميمونــة بنــت الحــارث.

ختللــت الزيــارة تنفيــذ عــدد مــن االنشــطة املختلفــة املشــرتكة بــني الطــالب واملعلمــات يف املدرســة، وتنــاول وجبــة االفطــار يف الســاحات اخلارجيــة مســتمتعني باالجــواء 
الربيعيــة اجلميلــة.



٣٣

العقبة تشارك حملة مكافحة ظاهر÷ املخدرات واطالق العيارات النارية

تحــت رعايــة عطوفــة محافــظ العقبــة صالــح النــرصات نظمــت محافظــة العقبــة بالتعــاون مــع مديريــة الرشطــة ومديريــة شــباب العقبــة ، 

وÆشــاركةمن مديريــة تنميــة العقبــة ممثلــة بالدكتــور محمــود الدراوشــة ، االثنــ« ٢٠١٩/٣/١١، حملــة توعويــة ملكافحــة ظاهــر÷ املخــدرات 

واطــالق العيــارات الناريــة يف مــدرج الشــهيد معــاذ الكساســبه يف مبنــى ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة. .

واكــد حمافــظ العقبــة خــالل رعايتــه هــذا احلفــل، علــى امهيــة التوعيــة هباتــني الظاهرتــني اللتــان اصبحتــا تشــكالن خطــرا حقيقيــا علــى اجملتمــع املدنــي، مؤكــدا ضــرورة 
تكاتــف اجلهــود مجيعــا مــن اجــل القضــاء علــى هــذه الظاهــرة.

ــة اخلاصــة نايــف البخيــت، بــان الســلطة علــى اســتعداد تــام لتقديــم كل مــا يســاهم يف مكافحــة  وأشــار معــايل رئيــس جملــس مفوضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادي
هاتــني الظاهرتــني.

و بني عطوفة مدير ادارة املخدرات العميد انور الطراونة ان االردن من الدول اليت تنتشر فيها هذه الظاهرة لكن باملستوى الطبيعي مقارنة مع دول العامل.

ويف مداخلــة لعطوفــة مديــر شــرطة العقبــة العميــد شــرحبيل عبيــدات، بــني ان االمــن العــام اختــذ اجــراءات وقائيــة للحــد مــن ظاهــرة اطــالق العيــارات الناريــة الــيت اصبحــت 
مقلقــة للجميع .

وبني مفيت العقبة حممد اجلهين رأي الدين يف هاتني الظاهرتني واثرمها السليب على اجملتمع املدني داعيا اجلميع اىل التكاتف من اجل مكافحتهما.

و لفــت مديــر شــباب العقبــة مجــال العمرانــي اىل ان املديريــة بالتعــاون مــع احملافظــة وضعــت خطــة للحــد مــن خماطــر هاتــني الظاهرتــني حســب خطــة زمنيــة مدروســة 
شــامله كافــة مناطــق احملافظــة وقراهــا وبواديهــا .



٣٤

اجت¥ع يف البرتاء لعمل حملة ضد املخدرات واستخدام السالح

رعــى عطوفــة متــرصف لــواء البــرتاء، الثالثــاء ٢٠١٩/٣/١٢، اجتــ¥ع لجميــع الجهــات املعنيــة الطــالق حملــة حــول عــدم اســتخدام االلعــاب 

الناريــة واســتخدام الســالح واملخــدرات يف لــواء البــرتاء .

حضراالجتماع كل من مدير شرطة غرب معان وجمموعة من الضباط املعنيني ومندوبني عن بعض الدوائر .
وحتدث فيها عن تكثيف اجلهود من مجيع اجلهات، وعمل دورات متكررة لتصل اىل اكرب عدد من أفراد اجملتمع .

الجهني يشارك يف الحملة ضد إطالق العيارات النارية واملخدرات

رعــى عطوفــة محافــظ العاصمــة ســعد شــهاب ،االثنــ« ١٢/٣/٢٠١٩، بإطــالق حملــة إعالميــة للحــد مــن ظاهــر÷ اطــالق العيــارات الناريــة 

ومكافحــة املخــدرات وشــارك يف الحضــور مديــر التنميــة االجت¥عيــة" الباديــة الوســطى "املوقــر جــالل خالــد الجهنــي وذلــك يف غرفــة تجــارة 

عــ¥ن.
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مشاركة وزارة التنمية االجت¥عية «العمل التطوعي خيارات وآفاق»

رعــى رئيــس جامعــة البــرتا مــروان املــوال فعاليــات اليــوم التعريفــي بالعمــل التطوعــي تحــت عنــوان "العمــل التطوعــي خيــارات وآفــاق"، 

والــذي نظمتــه اللجنــة العليــا للعمــل التطوعــي بجامعــة البــرتا Æشــاركة وزارة التنميــة االجت¥عيــة وعــدد مــن املؤسســات والهيئــات املعنيــة 

بالعمــل التطوعــي يف اململكــة.

وقــال نائــب رئيــس اجلامعــة الدكتــور تيســري أبــو عرجــة إن جامعــة البــرتا حريصــة علــى متتــني أواصــر التعــاون والتنســيق مــع اهليئــات اخلرييــة لفتــح أبــواب العمــل التطوعــي 
وتأطــريه وتفعيلــه مبــا خيــدم طلبــة اجلامعــة واجملتمــع، مثمنــا قــرار جملــس التعليــم العــايل بــإدراج مقــرر العمــل التطوعــي خلدمــة اجملتمــع ضمــن اخلطــط الدراســية.

وأكــد أبــو عرجــة أن رســالة جامعــة البــرتا تتمثــل بالعمــل بــكل جهــد ودأب خلــري اجملتمــع وتقدمــه ومعاونتــه يف جماهبــة مشــكالته احلقيقيــة، قائــال إن "رســالة جامعتنــا تتمثــل 
بدورهــا األكادميــي واجملتمعــي وهــي رســالة فكريــة وإنســانية حنــرص عليهــا".

ــات  ــه االتفاقي ــي، كمــا كفلت ــات حــق مكفــول مبوجــب الدســتور األردن ــة حممــد محــاد أن تأســيس اجلمعي ــة االجتماعي ــر املؤسســي يف وزارة التنمي ــر التطوي وأوضــح مدي
واملواثيــق الدوليــة ومنهــا العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، وأن عمــل الــوزارة يتمثــل بتنظيــم عمليــة تســجيل اجلمعيــات مبوجــب قانــون اجلمعيــات رقــم ٥١ لســنة 

.٢٠٠٨

وأكــد محــاد أن الــوزارة متتلــك نظامــا خاصــا لألعمــال التطوعيــة يتضمــن تأمــني بيئــة مناســبة لألشــخاص املتقدمــني لديهــا للعمــل التطوعــي مبــا يتناســب مــع ختصــص املتطــوع 
ومهاراتــه، مضيًفــا أن الــوزارة "ال تتقاضــى أيــة مبالــغ ماليــة جــراء قبــول املتطوعــني ومتنحهــم شــهادات تثبــت تطوعهــم".

وأكــد مديــر هيئــة شــباب كلنــا األردن عبــد الرحيــم الزواهــرة أن العمــل التطوعــي يشــكل أحــد أبــرز حمــاور العمــل يف اهليئــة، مشــريا إىل أن اهليئــة أطلقــت برناجمــا لتشــجيع 
العمــل التطوعــي حتــت عنــوان "ألجــل األردن نتطــوع"، وهــو برنامــج يهــدف إىل تعزيــز وتنميــة قيــم املواطنــة الفاعلــة مــن خــالل تنفيــذ وتبــين املبــادرات التطوعيــة للشــباب 

يف خمتلــف اجملــاالت، والــيت تســهم يف حــل املشــاكل الــيت تواجــه جمتمعاهتــم احملليــة".

واســتعرض منــدوب اهليئــة األردنيــة اهلامشيــة األعمــال اخلرييــة احلمــالت اخلرييــة الــيت تعمــل عليهــا اهليئــة مــع فــرق املتطوعــني مــن بينهــا "بنــك املالبــس اخلــريي"، العمــل يف 
املشــاريع التنمويــة التابعــة للهيئــة كمشــروع أرزاق ومشــروع مركــز الرتابــط اجملتمعــي،  مشــريا إىل إطــالق اهليئــة لفريــق "ســند التطوعــي" وهــو فريــق يعمــل علــى ترســيخ 
وتطبيــق مفهــوم املســؤولية اجملتمعيــة واملواطنــة الصاحلــة مــن خــالل القيــام بأعمــال تطوعيــة ســواء داخــل اهليئــة او خارجهــا  ويركــز علــى التشــبيك والتعــاون مــع مؤسســات 



٣٦

اجملتمــع املدنــي واجملموعــات الشــبابية والتطوعيــة للقيــام باألعمــال اجملتمعيــة والتطوعيــة.  

واســتعرض منــدوب مركــز األردن للتدريــب والدمــج الشــامل التابــع جلمعيــة احلســني جمموعــة الربامــج الــيت تعمــل عليهــا اجلمعيــة والــيت ميكــن للطلبــة واألفــراد احملبــني للعمــل 
التطوعــي للعمــل ضمنهــا، هبــدف املســامهة يف رفــع مســتوى اخلدمــات التأهيليــة املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بكافــة مناطــق األردن.

وحتدثــت مندوبــة تكيــة أم علــي رهــام صبيــح عــن أهــداف املنظمــة للمســامهة يف دعــم وتطويــر العمــل االجتماعــي يف اململكــة جبميــع اجملــاالت وبالوســائل املتوفــرة، هبــدف 
ــا الطلبــة الراغبــني يف  مكافحــة اجلــوع والعمــل علــى حتقيــق األمــن الغذائــي وتوفــري الطعــام لثالثــني ألــف أســرة يوميــًا وعلــى مــدار العــام يف كافــة حمافظــات اململكــة، داعي

العمــل التطوعــي لالنضمــام إىل احلمــالت الــيت تطلقهــا التكيــة.

كمــا قدمــت مندوبــة مركــز زهــا الثقــايف للمســؤولية اجملتمعيــة املهندســة بيــان خريســات عرًضــا للحمــالت التطوعيــة الــيت ينفذهــا ســنويا خلدمــة أفــراد اجملتمــع احمللــي يف 
خمتلــف اجملــاالت مشــرية إىل أن عــدد املتطوعــني خــالل عــام ٢٠١٨ ألــف وثالمثائــة واثنــان ومخســني متطوعــا باإلضافــة إىل مدربــني متطوعــني بلــغ عددهــم مائــة ومخســون 

مدربــا، وتــوزع عمــل املتطوعــني علــى مثانيــة ومثانــون فعاليــة اســتفاد منهــا ســبعة أالف وســتمائة شــخص.

وقــدم رئيــس مجعيــة جمــددون رامــي أبــو الســمن نبــذة عــن جتربــة اجلمعيــة الــيت عمــل علــى تأسيســها يف جمــال العمــل التطوعــي والــيت حصــدت املركــز األول يف مســابقة 
أفضــل مبــادرة تطوعيــة كبــرية علــى مســتوى األردن مــن مكتــب األمــم املتحــدة للتطــوع.

وأشــار أبــو الســمن إىل أن اجلمعيــة هتــدف إىل تفعيــل ومتكــني دور الشــباب يف خدمــة وتنميــة اجملتمــع األردنــي وتطويــر طاقاهتــم واســتثمار وقتهــم للحفــاظ عليهــم مــن خطــري 
التطــرف الفكــري واألخالقــي، مــن خــالل محــالت إفطــار األيتــام ومحــالت الطــرود الغذائيــة واألضاحي ومشــاريع اســكانية واملســاعدات العينية.

وقــدم رئيــس قســم القانــون العــام يف جامعــة البــرتا الدكتــور علــي الدبــاس نبــذة تعريفيــة عــن دور العيــادة القانونيــة يف مســاعدة أبنــاء اجملتمــع احمللــي واملوظفــني والطلبــة يف 
اجلامعــة، مــن خــالل تقديــم استشــارات قانونيــة جمانيــة.

ــرية  ــات الفق ــة للفئ ــة اجملاني ــات واالستشــارات القانوني ــم اخلدم ــع، وتقدي ــة يف اجملتم ــة القانوني ــة جــاء هبــدف نشــر الثقاف ــادة يف اجلامع ــاس إىل أن تأســيس العي وأشــار الدب
واحملتاجــة منــه، وتوفــري بيئــة تعليميــة تطبيقيــة للطلبــة مــن خــالل املــزج بــني الدراســة األكادمييــة النظريــة واحليــاة املهنيــة العمليــة، عــرب األخــذ بيدهــم وتدريبهــم علــى تقديــم 

اخلدمــات واالستشــارات القانونيــة الالزمــة.

وقــدم ممثــل مؤسســة اجنــاز طــارق القيســي نبــذة عــن عمــل املؤسســة يف نشــر ثقافــة التطــوع الوطنيــة مــن خــالل نقــِل اخلــربات واملعرفــة وتنفيــذ برامــج متنوعــة يف املؤسســات 
التعليميــة املختلفــة، مشــريا إىل أن املؤسســة متكنــت خــالل الثمانيــة عشــر عامــًا املاضيــة أن توّفــر أكثــر مــن ثالثــني ألــف فرصــة تطوعيــة حققــت الفائــدة ألكثــر مــن ١٫٩ 

مليــون شــخص.

وتضمنــت الفعاليــة اســتعراض قصــة جنــاح فرديــة يف جمــال العمــل التطوعــي خلريــج جامعــة البــرتا املعلــم مصطفــى الدســوقي مــن خــالل مبــادرة "مبادرتــي مدرســيت" والــيت 
عملــت علــى إعــادة تأهيــل األثــاث التالــف يف املــدارس وإعــادة اســتخدامه، والــيت انطلقــت يف مــدارس حمافظــة الزرقــاء لتتبناهــا فيمــا بعــد وزارة الرتبيــة والتعليــم ليتــم 

تعميمهــا علــى كافــة احملافظــات، يشــار إىل أن الدســوقي كان قــد حصــل علــى جائــزة امللكــة رانيــا العبــد اهلل للمعلــم املتميــز.



٣٧

الخليفات تشارك بحفل إطالق مبادرة فتبينوا

شــاركت مديــرة تنميــة وادي الســ· دالل خليفــات الثالثــاء ٢٠١٩/٣/١٢ ، يف حفــل إطــالق مبــادرة فتبينــوا والتــي نطمتهــا الرشطــة املجتمعيــة 

التابعــة ملركــز أمــن البيــادر .

ختلل احلفل إلقاء احملاضرات و تكريم عدة شخصيات من ضمنها تكرمت اخلليفات بدرع نظري جهودها يف إطالق هذه املبادرة.

عالن وكلية رحمة الجامعية تنفذ حملة نظافة يف زي

 Ðنفــذ مركــز تنميــة مجتمــع محــيل عــالن التابــع ملديريةتنميــة الســلط بالتعــاون مــع كليــه االمــ·ة رحمــة الجامعيــة وطلبــة التدريــب امليــدا

،الثالثــاء ٢٠١٩ /١٢/٣، حملــة نظافــة وذلــك يف قضــاء زي منطقــة املشــ·فة..

ومت اخلــروج بتوصيــات مثــل زيــادة عــدد احلاويــات و توزيــع أكيــاس نفايــات علــى املتنزهــني مــن قبــل البلديــات أو مــن أحــد املتطوعــني ممــا يبــني أمهيــة اجلانــب الســياحي 
داخــل القضــاء.



٣٨

مركز منار زي ينظم رحلة ترفيهية اىل ربوع زي

رشق ع¥ن تنظم محارضة حول املخدرات واستع¥ل السالح

نظمــت تنميــة رشق عــ¥ن وبالتعــاون معــز مديريــة مكافحــه املخــدرات و مديريــة رشطــه جنــوب عــ¥ن، االربعــاء ٢٠١٩/٣/١٣ ، محــارضة 

ــات وأهــايل  ــة وبحضــور عــدد مــن رؤســاء الجمعي ــة االجت¥عي ــه دورا للتنمي ــك يف جمعي ــه حــول إســتع¥ل الســالح واملخــدرات وذل توعوي

املنطقــه وطــالب املــدارس.

القى احملاضرة املالزم عمار الرواجيح من مكافحة املخدرات ، حتدث عن آفة املخدرات واثارها السلبية واالقتصادية على الفرد واجملتمع.
وأوضح الرواجي ضروره تعاون افراد اجملتمع واألسرة مع املديرية ليتمكنوا من حصر هذه اآلفة وحتدث عن دورهم يف تكفلهم يف عالج املدمنني .

وحتــدث النقيــب بــالل العبــادي مــن شــرطه جنــوب عمــان عــن االســتعمال اخلاطــئ للســالح ومــا يرتتــب عليــه مــن قتــل ارواح بريئــة ال ذنــب هلــا، وهــذا نتيجــة االســتهتار 
احيانــا مــن االهــايل.

وبــني العبــادي ان املديريــة اطلقــت مبــادرة عنواهنــا" ال تقتلــين بفرحتــك" اي انــه عندمــا نفــرح يف مناســباتنا وافراحنــا ال يســتدعي ان نطلــق الرصــاص او االلعــاب الناريــة 
ويتحــول الفــرح ايل حــزن ،والعــرس اىل عــزاء .

ويف هنايه اللقاء وزع رئيس مجعيه دورا الدروع على احملاضرين واشار بضرورة دور التنميه واهتمامها يف توعيه اجملتمع احمللي.



٣٩

الرشيدة يشارك يف حملة مكافحة ظاهرة إطالق العيارات وآفة املخدرات.

عقــدت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة لــواء بنــي عبيــد وبالتعــاون مــع مديريــة األوقــاف اإلســالمية اربــد الثانيــة و وجمعيــة املحســنات ،الثالثــاء 

٢٠١٩/٣/١٢ ،محــارضه توعويــة حــول إطــالق العيــارات الناريــة وافــة املخــدرات وذلــك يف قاعــة خلــف التــل.

القى احملاضرة الدكتور مأمون اخلطايبة من مديرية األوقاف مشريًا اىل ان فئة الشباب هي األكثر عرضة هلذه الظواهر ،وبني مدى تأثريها على مستقبل الشباب .
وأوضح ان الضعف الوازع الديين والتفكك األسري بني األسر هلا التأثري املباشر عليها.

وأكد على ان إطالق العيارات النارية يف املناسبات تودي حبياة أشخاص ابرياء، و دعا سيدات اجملتمع إىل توعية أبنائهن ومراقبتهم لعدم مرافقتهم لرفاق السوء .

ــى تنظيمهــا ، عبــد املنعــم شــهابات،  ــاح هــذه احملاضــرة واإلشــراف عل ــة االجتماعيــة الفتت ــني مــن التنمي ــة كمــا حضــر مندوب ــة نبــض اإلخباري حضــر منــدوب مــن وكال
ــر ــاط االعــالم رشــاء الزعاري ــط ارتب ــرزاق الشــنيك وضاب عبدال

خليفات تشارك االحتفال Æناسبة اليوم العاملي للمرأة وعيد االم

برعايــة ســمو االمــ·ة ســناء عاصــم شــاركت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة وادي الســ·، ممثلــة Æديرتهــا دالل خليفــات، بحضــور مأدبــة غــداء 

والــذي اقامتــه جمعيــة èكــ« النســاء الجامعيــات يف فنــدق الشــ·اتون عــ¥ن Æناســبة اليــوم العاملــي للمــراه وعيــد االم.

ويف هناية احلفل مت تكريم عدد من الناشطات اإلجتماعيات من خالل توزيع الدروع واهلدايا املختلفة.



٤٠

العقبة تشارك يف افتتاح دورة أصدقاء الرشطة

شــارك مديــر تنميــة العقبــة الدكتــور محمــود الدراوشــة ، الثالثــاء ٣/١١ / ٢٠١٩، يف افتتــاح دورة أصدقــاء الرشطــة يف قاعــه الشــؤون النســائية 

التابعــة لــوزارة االوقــاف بحضــور رئيــس مركــز أمــن الشــ¥يل الرائــد ناجــح العمــري .

حتــدث خالهلــا الرائــد ناجــح العمــري عــن عــدد مــن واجبــات األمــن العــام والتوعيــة األمنيــة وطــرق اإلســتخدام الصحيــح لوســائل التواصــل اإلجتماعــي وأمهيــة الــوازع 
الديــين يف تنشــئة األجيــال علــى القيــم اإلســالمية احلميــده.

ــة  ــاون كاف ــم الطــوارئ املوحــد ٩١١ ،وتع ــى رق ــة، واإلتصــال عل ــري الشــك والريب ــل يث ــالغ عــن أي فع ــة واإلب ــات األمني ــع اجله ــاون م ــة التع ــى أمهي ــري عل ــد العم ــا أك كم
ــن املســؤولية. ــايل م ــدر ع ــى ق ــح املواطــن عل ــف ليصب ــة والتثقي ــث رســائل التوعي ــني يف ب املؤسســات واملواطن

ويف اخلتام مت اإلجابة على عدد من أسئلة واستفسارات االعضاء املشاركات يف الدورة.

حملة الشتاء الثانية يف عجلون

وزعــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة عجلــون وبتوجيهــات مديرتهــا الدكتــورة مريــم غرايبــة وبالتعــاون مــع املركــز االســالمي يف املحافظــة ، 

ــات كاز" عــىل عرشيــن مــن األرس املعــوزة يف عجلــون . ــة " بطانيــات وصوب االحــد ١٠/٣/٢٠١٩ ، مســتلزمات عيني

وهدفت هذه احلملة إىل التخفيف عن األسر الفقرية يف تأمني احتياجات فصل الشتاء وتوفري املمكن منها.



٤١

العقبة تنفذ محارضة Æناسبة اليوم العاملي للمرأة

نفــذت مديريــة تنميــة العقبةممثلــة برئيــس قســم األرسة والح¥يــة وفــاء الخصبــة وعائــده العامــود،، و بالتنســيق مــع رئيســة جمعيــة صنــاع 

اإلرادة الدكتــورة ســهام الشــباطات ، الثالثــاء ١٢-٣-٢٠١٩، محــارضة توعويــة حــول دور املــرأة يف املجتمــع املحــيل وذلــك يف نــادي االمــ· راشــد.

مت التحدث فيها عن اإلبداع والتميز لسيدات من اجملتمع احمللي ، وما هي التحديات والصعوبات اليت تواجه السيدات.
وزعت بدورها رئيسة اجلمعية هدايا رمزية على سيدات من حفظة القرأن الكريم .

ناعور تنفذ محارضات توعوية حول املخدرات واستخدام السالح

نفــذت مديريــة التنميــة االجت¥عيــه ناعــور وبالتعــاون مــع مدرســة ناعــور الثانويــة للبنــ«، الثالثــاء ٢٠١٩/٣/١٢ ، وتزامنــاً مــع الحملــة الوطنيــة 

للتصــدي الطــالق العيــارات الناريــة واســتخدام األســلحة وقضايــا املخــدرات محــارضة توعويــه بهذة املناســبة.

مت استعراض دور االجهزة االمنية ومؤسسات اجملتمع املدني يف التصدي هلذه اآلفة االجتماعية اخلطرية وبيان االحصائيات للضحايا واثارها على الفرد واجملتمع.
وتنفيذ حماضرة ثانية عن قضايا املخدرات مت خالهلا تعريف املخدرات وانواعها واسباهبا واثارها على الفرد واالسرة واجملتمع.

حضر احملاضرة عدد من معلمني وطالب مدرسة ناعور باالضافة اىل عدد من شابات اجملتمع احمللي.



٤٢

بني حميدة يقيم رحله ترفيهية ألطفاله

نظمــت مديــرة مركــز تنميــة املجتمــع املحــيل لجبــل بنــي حميــدة ومديــرة الروضــة ، األربعــاء ٢٠١٤/٣/١٣، رحلــة ترفيهيــة ألطفــال الروضــة 

اىل منطقــة مــكاور.

ومت مشاركة األطفال باللعب والرتفيه وتقديم وجبة إفطار هلم وتأتي هذه الرحلة من باب الرتفية لألطفال.

un women مدير الشوبك يتفقد مرشوع منفذ من قبل

ــاء ١٣/٣/٢٠١٩،  ــر ، االربع ــن الفق ــد م ــة والح ــز اإلنتاجي ــم تعزي ــس قس ــه رئي ــدور وبرفقت ــاد الب ــة الشــوبك زي ــة االجت¥عي ــر التنمي زار مدي

ــل . ــع العم ــل UN WOMEN لإلطــالع عــىل واق ــن قب ــذ م ــع املحــيل واملنف ــة املجتم ــزه لتنمي ــز حم ــام يف مرك مــرشوع الخياطــه املق



٤٣

ناعورتشارك بالحملة الوطنية للتصدي للمخدرات واستخدام السالح

شــاركت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة ناعــور ، االربعــاء ٢٠١٩/٣/١٣، باطــالق الحملــة الوطنيــة للتصــدي الســتخدام األســلحة والعيــارات الناريــة 

وقضايــا املخــدرات ،انطلقــت الحملــة مــن مترصفيــة لــواء ناعــور واشــتملت عــىل عــدة فعاليــات منهــا مســ·ة وبرامــج توعويــة.

شارك مجيع وجهاء اجملتمع احمللي ومؤسساته احلكوميه فيها .

بني عبيد تعقد محارضة حول آفة املخدرات والعيارات النارية

تحــت إرشاف مديــر التنميــة االجت¥عيــة " نــارص الرشيــدة "عقــدت مديريــة تنميــة بنــي عبيــد وبالتعــاون مــع الرشطــة املجتمعيــة، الثالثــاء 

٢٠١٨/٣/١٢ ،محــارضة حــول آفــة املخــدرات والعيــارات الناريةوذلــك يف مدرســة ابــو ذر الغفــاري.

افتتح الندوة مدير املدرسة نضال الصقور وأكد على أمهية عقد مثل هذه احملاضرات .
والقى احملاضرة املالزم األول كمال الشواقفه وحتدث عن هذين املوضوعني وأثرها اخلطري على الشباب والعواقب الوخيمة، وأكد على أمهية مراقبة اآلباء ألبنائهم 

وتناول احلديث عن رفاق السوء وحتدث عن أنواع املخدرات النباتية والكيمائية .
ويف هنايــة احملاضــرة اثــين مديــر املدرســة علــى هــذه املبــادرة يف حماربــة االفــات الــيت تؤثــر علــى أمــن الوطــن واملواطــن حيــث حضــر منــدوب مــن التنميــة االجتماعيــة عبــد 

املنعــم شــهابات وضابــط االرتبــاط رشــاء الزعاريــر.



٤٤

التنمية تنظم مبادرة "فكري بالوردي" لشجيع الكشف املبكر عن رسطان الثدي

نظمــت مديريــة التنميــة اإلجت¥عيــة يف وادي الســ· و بالتعــاون مــع قســم املســؤولية املجتمعيــة يف مديريــة االتصــال مركــز الــوزارة و مركــز 

الحســ« للرسطــان، اليــوم الخميــس ، مبــادرة "فكــري بالــوردي" لتشــجيع الكشــف املبكــر عــن الرسطــان .

وحتدثــت الدكتــورة أزهــار نصــر عــن أمهيــة الكشــف املبكــر عــن ســرطان الثــدي باعتبــاره أكثــر الســرطانات انتشــارا بــني الســيدات يف العــامل، يف حــني أن ثلــث الوفيــات 
ميكــن إنقاذهــا يف حــال الكشــف مبكــرًا.

وأوضحــت نصــر أبــرز التغيــريات الــيت تطــرأ علــى الثــدي يف حــال اإلصابــة ومراحلهــا، وقدمــت شــرحا مفصــال عــن املراحــل والتغــريات وأجابــت علــى أســئلة احلضــور 
فيمــا يتعلــق مبراحــل الفحــص الــيت تتضمــن الفحــص الذاتــي والســريري وفحــص األشــعة.

ويأتــي تنظيــم هــذه املبــادرات والنشــاطات اســتكماال للتعــاون مــا بــني الــوزارة ممثلــة بقســم املســؤلية اجملتمعيــة ومركــز احلســني للســرطان هبــدف تعزيــز دور الــوزارة جتــاه 
اجملتمــع احمللــي مــن خــالل تنفيــذ خطــة تشــتمل علــى أنشــطة ومهــام، هتــدف إىل تعزيــز روح التعــاون واملبــادرة والتطــوع وخلــق جــور إجيابــي مــع أفــراد اجملتمــع، األمــر الــذي 

يســهم يف حتقيــق االنســجام بــني رســالة الــوزارة وأهدافهــا ، وتوقعــات اجملتمــع احمللــي.

ــا ال  ــة نصائحه ــة يف منطقــة وادي الســري ، مبدي ــة الرباحي ــي يف منطق ــد مــن الفحوصــات الســريرية لنســاء اجملتمــع احملل ــورة نصــر العدي ــادرة ، أجــرت للدكت ــة املب ويف هناي
ــة الفحــص يف وقــت مبكــر حاضــرات بأمهي



٤٥

منار عجلون يزورون مدرسة عنجرة االساسية للبنات

زار طالب مركز املنار للتنمية الفكرية عنجرة والهيئة التدريسية الخميس ٢٠١٩/٣/١٤ ، مدرسه عنجرة االساسية للبنات .

وهدفــت هــذه الزيــارة اىل دمــج طلبــة املنــار مــع مدرســة عنجــرة وذلــك إلجيــاد اجــواء مــن التواصــل والتعــارف بــني الطلبــة، وقبــول هــذه الفئــة مــن اقراهنــم االخريــن دون 
خجــل او خــوف .

وختلل هذا النشاط اجراء مسابقات والعاب رياضية وفقرات غنائية وتوزيع حلوى وهدايا على الطالب .

الرشيده يشارك يف إطالق حملة مبادرة "ايدي بايدك"

ــالق  ــدرات وإط ــة املخ ــة آف ــدك" ملكافح ــدي باي ــادرة "اي ــاء ٢٠١٩/٣/١٣، ، يف مب ــدة ،الثالث ــارص الرشي ــة ن ــة االجت¥عي ــر التنمي ــارك مدي ش

ــي. ــي املفت ــهيد عزم ــم الش ــمية ملخي ــة الهاش ــك يف القاع ــة وذل ــارات الناري العي

حيــث تكلــم الرائــد حســان عليمــات مــن إدارة مكافحــة املخــدرات عــن خطــورة آفــة املخــدرات ،وأثرهــا الســليب علــى فئــات اجملتمــع، موضحــا أن اجلهــات املختصــة 
تقــدم الدعــم الكامــل للمكافخــة هــذه االفــة .

ومــن الناحيــة الدينيــة حتــدث الدكتــور أمحــد الزقيبــه، أن ضعــف الــوازع الديــين والتفــكك األســري ورفــاق الســوء هلــا الــدور األكــرب حلــدوث هاتــني االفتــني اللتــان يذهــب 
ضحيتهمــا أشــخاص ابريــاء.

ويذكــر انــه حضــر كل مــن رئيــس قســم اجلمعيــات اخلرييــة عبدالــرزاق الشــنيك، وعبــد املنعــم شــهابات، وضابــط االرتبــاط رشــاء الزعاريــر ،باالضافــة اىل منــدوب مــن 
وكالــة نبــض االخباريــة



٤٦

العقبة تفتتح إطالق مبادرة السيدات املله¥ت

افتتــح مديــر تنميــة العقبــة الدكتــور محمــود الدراوشــة ، وبــارشاف كل مــن جمعيــة بــرئ الســبع للــرب واإلحســان، وجمعيــة الســمو، واتحــاد 

ــادرة الســيدات  ــل إطــالق مب ــس٢٠١٩/٣/١٤، "حف ــة يف املحافظــة. الخمي ــات الخ·ي ــع الجمعي ــة، وÆشــاركة جمي ــة/ العقب ــات الخ·ي الجمعي

ــة. ــة العقب ــات الخ·ي ــِت ملهمــة) يف مبنــى اتحــاد العــام للجمعي امللهــ¥ت يف املجتمــع املحــيل "(أن

حبضور كل من سعادة النائب علياء أبو هليل، ورئيس قسم اجلمعيات يف املديرية وفاء اخلشمان.

يف االفتتــاح رحــب الدراوشــة باحلضــور الكريــم وهنــئ النســاء مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي، وأشــاد الدراوشــة بالــدور الرئيســي والفاعــل الــذي تلعبــة اجلمعيــات اخلرييــة يف 
حمافظــة العقبــة.

وحتدثــت احملاميــة نــداء شــويخ رئيــس مجعيــة الســمو، عــن املبــادرة، وأمهيــة دور املــرأه يف النهــوض يف اجملتمــع احمللــي، وأهــم احلقــوق والواجبــات ،الــيت تقــع علــى عاتــق 
املــرأه يف اجملتمــع األردنــي، وحتــدث شــويخ عــن شــروط طلــب الرتشــيح لــكل مجعيــة.

ــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة ،يف التعامــل مــع اجلمعيــات اخلرييــة يف حمافظــة  وأشــاد رئيــس مجعيــة بئــر الســبع للــرب واإلحســان حممــد القــدرة عــن اجلهــود املبذول
العقبــة.

ــة مــن الســلطة  ــة، واملشــاريع املقدم ــات اخلريي ــو حمفــوظ، عــن دور الســلطة يف جمــال دعــم اجلمعي ــة اخلاصــة ســهري أب ــة االقتصادي وحتــدث منــدوب ســلطة منطقــة العقب
ــة وأســس دعــم هــذه املشــاريع. ــات اخلريي للجمعي

ــي واهيــة دور الرجــل يف مســاعده املــرأة يف النهــوض يف اجملتمــع  ــو هليــل عــن هــذه املبــادرة، ودور املــرأه يف النهــوض يف اجملتمــع األردن وحتدثــت ســعادة النائــب عليــاء أب
احمللــي.

ويف هنايــه اللقــاء وجــه الدراوشــة رؤســاء وأعضــاء اجلمعيــات اخلرييــة يف حمافظــة العقبــة، إىل ضــرورة مراجعــة النظــام األساســي لكلــي تتعــرف كل مجعيــة علــى حقوقهــا 
وواجباهتا.



٤٧

الجيزة تعقد محارضة توعوية حول املخدرات واستع¥ل السالح.

نفــذت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الجيــزة ، الخميــس١٤/٣، محــارضة حــول الحــد مــن اطــالق العيــارات الناريــة واســتع¥ل الســالح ومكافحــة 

املخــدرات وذلــك يف جمعيــة ســيدات الباديــه الوســطى التنمويــة .

ــى االمــن  ــه، وخطورهتــا عل ــارات الناري ــكل مــن املخــدرات واطــالق العي ــار الســلبية ل ــط ادارة مكافحــة املخــدرات حممــد العجرمــي، وشــرح االث القــى احملاضــرة ضاب
ــي. اجملتمع

وتطرق اىل أمثلة حية من الواقع حيث كان عدد احلضور٢١ ذكور واناث من اجملتمع احمللي

اليونيسف تزور مركز الكورة الشامل للرتبية الخاصة

ــوره  ــز الك ــم انشــاءها Æرك ــي ت ــر الت ــس ٣/١٤ ،وحــدة التدخــل املبك ــرة ســاجدة عطــاري ، الخمي ــة املبك زارت مســؤولة اليونيســف للطفول

ــر . ــده ابوجاب ــز فائ ــرة املرك ــه الخاصــه وكان باســتقبالها مدي الشــامل للرتبي

جــاء تاســيس هــذه الوحــده يف ضــوء الربتوكــول املوقــع مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة ومنظمــة اليونيســف و جتولــت عطــاري بارجــاء املركــز والصفــوف التعليميــة 
واطلعــت علــى اخلدمــات الــيت يقدمهــا املركــز للمجتمــع احمللــي.

مــن ثــم اطلعــت علــى جتهيــزات وســري العمــل بوحــدة التدخــل املبكــر والكشــوفات الــيت مت جتهيزهــا وخطــة العمــل النطــالق فريــق الوحــده بتنفيــذ الزيــارات امليدانيــة لالســر 
االســبوع املقبــل ان شــاءاهلل ، متهيــدا لالفتتــاح الرمســي هلــذا الوحــده الشــهر املقبــل .

مت توزيع هدايا قدمت من قبل مديرة املركز للمنتفعني بوجود مسؤوله اليونيسف اليت شاركت فرحة االطفال هبذا اهلدايا.



٤٨

الشونة الجنوبية : ال إلطالق العيارات النارية واملخدرات

ــارات  ــالق العي ــدرات واط ــول ال للمخ ــة ح ــارضه تثقيفي ــاء ٢٠١٩/٣/١٣،مح ــة ،االربع ــونة الجنوبي ــة الش ــة االجت¥عي ــة التنمي ــت مديري نظم

ــة. ــق الخــ· الخ·ي ــة طري ــر جمعي ــك يف مق ــة وذل الناري

قدمها مدعي عام مديرية شرطة البلقاء الرائد خالد املساندة،وحضرها عدد من سيدات اجملتمع احمللي، ومتطوعات يف العمل االجتماعي .
يذكر ان هذه احملاضر ة هدفت لتوعية االهايل خبطورة وجود األسلحة ، واستخدامها يف املناسبات، مما قد يؤدي اىل حدوث حاالت وفيات ،واعاقات .

وتطرق اىل املخدرات واخطارها على الشباب .

الزرقاء تنظم دورة تدريبية حول الصناعات الغذائية

ــاء، ،الخميــس ١٤/٣/٢٠١٩، دورة  ــرع الزرق ــة ف ــز اإلنتاجي ــاء وبالتنســيق مــع برنامــج اراده لتعزي ــة الزرق ــة االجت¥عي ــة التنمي نظمــت مديري

ــة الخ·يــة. ــة البشــائر االردني ــان "وذلــك يف مقــر جمعي تدريبيــة حــول الصناعــات الغذائيــة "تصنيــع االجب

حتدثــت فيهــا املدربــة املهندســة ملــك ابــو زينــة عــن كيفيــة تصنيــع اجلــنب ، والشــروط الــيت جيــب توافرهــا يف احلليــب وماهــو نــوع احلليــب املســتخدم يف التصنيــع ، واملــواد 
كذلــك املســتخدمة يف التصنيــع واخلطــوات الــيت ال بــد مــن اتباعهــا لتصنيــع منتــج مميــز .

واوضحــت املدربــه انــه ميكــن اســتثمار هــذه الــدورات يف حتفيــز ســيدات اجملتمــع احمللــي وكذلــك ربــات البيــوت علــى تطويــر انفســهن وتطويــر منتجاهتــم ليصبحــن صاحبــات 
مشــاريع إنتاجية . 

وقــد ابــدن املشــاركات البالــغ عددهــم ( ٣٠ ) ســيدة مــن ســيدات اجملتمــع احمللــي شــكرهن الكبــري لــكل مــن ســاهم يف تنفيــذ هــذه الــدوره التدريبيــة، مــع رغبتهــن يف 
تنفيــذ دورات تدريبيــة مماثلــة لالســتفاده منهــا يف حياهتــن الشــخصية والعمليــة .



٤٩

منار البرتاء يعقد محارضة حول الدمج لذوي االحتياجات الخاصة

نفذ مركز املنار للتنمية الفكرية البرتا الخميس١٤/٣، محارضة حول الدمج يف الرتبية الخاصة وذلك يف مقر املركز.

القى احملاضرة املعلمة اخلنساء السالمني ، وشرحت مفهوم الدمج يف الرتبية اخلاصة، وأنواعه والشروط الواجب مراعاهتا عند التخطيط للدمج
ويذكر ان اهلدف من احملاضرة توصيل اهم املعلومات ملعلمات املركز عن هذا املوضوع .

تنمية املزار الش¥يل تحتفل باليوم العاملي للمرأة

احتفلت مديرية التنمية االجت¥عية ، املزار الش¥يل ،الخميس ٢٠١٩/٣/١٤، باليوم العاملي للمرأة يف مكتب املدير .

حتدث الدكتور املومين عن املرأة واجلهود اليت تبذهلا ،ومثن الدكتور تعدد األدوار اليت تقوم هبا املرأه بنفس الوقت فهي الزوجةواألم واألخت .
وكرم الدكتور حممد مجيع موظفات املديرية والصندوق ،مما بعث الفرح والسرور يف قلوب املوظفات على هذه اللفتة اجلميلة.



٥٠

الرمثا تبدأ اول حملة توعوية حول استع¥ل السالح واملخدرات

ــة  ــك يف جمعي ــة حــول اســتع¥ل الســالح واملخــدرات وذل ــة توعوي ــس ٢٠١٩/٣/١٤ ،حمل ــا ،الخمي ــة الرمث ــة االجت¥عي اطلقــت مديريةالتنمي

ــة . ــل الخ·ي التكاف

حتــدث فيهــا عبــد الســتار الكفــريي ،رئيــس قســم اجلمعيــات عــن دور وزارة التنميــة االجتماعيــة، مــن خــالل مديرياهتــا يف التوعيــة والتصــدي هلــذه الظواهــر الــيت باتــت 
تــؤرق كل فئــات اجملتمــع ،وانعكاســها علــى ابنائنــا ومــدى الضــرر الــذي تلحقــة هبــم مــن ناحيــة جســدية ونفســية وأكــد علــى دور االهــل الكبــري يف متابعــة أبنائهــم واالهتمــام 

. هبم

و حتــدث أيضــا مســاعد رئيــس قســم مكافحــة املخــدرات النقيــب ناجــح العبــادي عــن املوضــوع مــن ناحيــة امنيــة، تطــرق فيهــا عــن أســبابه، وانواعــه، وطــرق الوقايــة 
وحتــدث عــن العــالج واعفــاء املدمــن مــن العقوبــة والســرية التامــة، وقــد شــارك احلضــور املــالزم ســامي الشــرمان منــدوب الشــرطة اجملتمعيــة.

وحتــدث الدكتــور ريــاض الشــرعة مندوبــا عــن مديريــة االوقــاف عــن دور اإلســالم يف التوعيــة هبــذه الظواهــر، وذكــر قصــص مــن واقــع احليــاة ،مثــل طلــب بعــض أوليــاء 
األمــور منــه املشــورة والنصــح خبصــوص أبنائهــم وتوعيتهــم بأمــور دينهــم حلمايتهــم واحلفــاظ عليهــم ، وأكــد علــى ضــرورة ان نقــف وقفــه مجاعيــة للتصــدي واحلــد منــه

ــيت تواجــه النــاس ومت توزيعهــا علــى  ونظــرا لتفاعــل احلضــور مــع املواضيــع املطروحــة أطلقــت اجلمعيــة مبــادرة وطنيــة باســم(٩١١) للتبليــغ عــن احلــوادث واملشــكالت ال
ــة اجللســة. احلضــور هناي



٥١

بني كنانة تنظم محارضة " ال للعيارات النارية ال للمخدرات"

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة بنــي كنانــه ، األحــد ٢٠١٩/٣/١٧ ،محــارضة حــول الحــد مــن اطــالق العيــارات الناريــة واســتع¥ل الســالح 

ومكافحــة املخــدرات ،وذلــك يف جمعيــة زهــر الرمــان يف بلــدة خرجــا .

القــى احملاضــرة الدكتــور امحــد محــدان عليمــات متصــرف لــواء بــين كنانــة وشــرح فيهــا االثــار الســلبية لــكل منهمــا ،وخطورهتــا علــى اجملتمــع احمللــي، وتطــرق اىل أمثلــة مــن 
الواقع.

وحتــدث مديــر اوقــاف لــواء بــين كنانــة الشــيخ خالــد ربابعــة خبصــوص هــذا املوضــوع ووعــد بــان هــذا املوضــوع ســيتم االيعــاز خلطبــاء املســاجد لتوعيــة املواطنــني مــن 
هــذه الظاهــره اخلطــريه علــى اجملتمــع.

ناعور تنظم محارضة للتصدي الطالق العيارات النارية و املخدرات

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة ناعــور وبالتعــاون مــع قســم الجمعيــات ،االربعــاء ٢٠١٩/٣/١٤ ،محــارضة توعويــة حــول ظاهــرة اطــالق 

العيــارات الناريــة، وقضايــا املخــدرات ،وذلــك يف جمعيــة كلنــا االردن الخ·يــة يف منطقــة الروضــة .

يذكر انه شارك يف احملاضرة عدد من نساء اجملتمع احمللي، اللواتي أبدين استيائهن من هذه الظاهرة اخلطرة.



٥٢

املزار الجنوé تنظم محارضة للتصدي الطالق العيارات الناريه و مكافحة املخدرات

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة املــزار الجنــوé، اليــوم املوافــق ٢٠١٩/٣/١٧ ،محــارضة توعويــة حــول ظاهــرة اطــالق العيــارات الناريــة و 

ظاهــرة مكافحــة املخــدرات يف مركــز تنميــه مجتمــع محــيل محــي .

حيــث وضــح النقيــب عــواد خطــورة املخــدرات علــى اجملتمــع ،وطــرق الوقايــة منهــا ،واوضــح العقيــد خليــل مــدى خطــورة اطــالق العيــارات الناريــة، واثرهــا علــى االســرة 
و اجملتمــع وضــرورة الســيطرة هــذه الظاهــره قــدر املســتطاع .

حاضر يف موضوع املخدرات النقيب عواد و حاضر يف موضرع العيارات النارية العقيد خليل البزابعة .
يذكر ان عدد احلضور بلغ ٢٠ سيدة من سيدات اجملتمع احمللي.

بني كنانة محارضة" ال للعيارات النارية ال الستع¥ل السالح ال للمخدرات"

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة بنــي كنانــه ،الخميــس ٢٠١٩/٣/١٤ ، محــارضة حــول "الحــد مــن اطــالق العيــارات الناريــه واســتع¥ل 

الســالح ومكافحــة املخــدرات" وذلــك يف جمعيــة تنميــة ملــكا التطوعيــة .

القى مساعد مدير املركز االمين يف لواء بين كنانة عن االثار السلبية لكل املواصيع املطروحة ،ومدى خطورهتا على اجملتمع احمللي، وتطرق امثلة من الواقع.
وحتدث مدير التنمية االجتماعية بين كنانة موسى الشبول عن هذه الظاهرة اخلطرية يف اجملتمع احمللي .

وابدى احلضور من طالب املدارس بالتعاون التام يف نشر التوعية خبصوص هذا املوضوع.



٥٣

الشوبك تشارك بالحملة الوطنية للتصدي إلستخدام السالح واملخدرات

شــاركت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الشــوبك ، االحــد ٢٠١٩/٣/١٧، بإطــالق الحملــة الوطنيــة للتصــدي إلســتخدام األســلحة والعيــارات الناريــة 

ــا املخدرات. وقضاي

حيــث انطلقــت احلملــة مــن متصرفيــة لــواء الشــوبك حبضــور عطوفــة املتصــرف وحضــور مديــر التنميــة االجتماعيــة زيــاد البــدور، ومديــر شــرطة غــرب معــان، ومســاعد 
مديــر مكتــب خمــدرات معــان، وضابــط الشــرطة اجملتمعية،ووجهــاء مــن عشــائر الشــوبك،واعضاء الالمركزيه.،واعضــاء اجمللــس االمــين.

تنمية جرش ترعى ورشة تدريبية تعنى بذوي االعاقة

رعــى مديــر التنميــة االجت¥عيــة جــرش عصــام الروســان ،الخميــس ٢٠١٩/٣/١٤، تخريــج املشــارك« يف الورشــه التدريبيــة حــول ملــف طالــب 

الرتبيــة الخاصــة بالواقــع العمــيل والــذي نفــذه قســم ذوي اإلعاقــة ممثلــة منــى الرواشــدة والتــي عقــدت بجمعيــة درب الصفصــاف الخ·يــة.



٥٤

عجلون نحو مجتمع خايل من املخدرات واطالق العيارات النارية

تحــت رعايــة محافــظ عجلــون عــيل املجــايل ،شــاركت مديــرة التنميــة االجت¥عيــة الدكتــورة مريــم غرايبــة، االحــد ١٧ /٢٠١٩/٣ ،يف املحــارضة 

التوعويــة حــول" املخــدرات واطــالق العيــارات الناريــة "وذلــك يف القاعــة الهاشــمية يف عجلــون .

حتدث فيها حمافظ عجلون عن خطورة هذه الظاهرة وعلى اجملتمع احلد من هذه الظاهرة من خالل وسائل االعالم املختلفة .
وكذلك القى العقيد حممد الزيايده مدير شرطة عجلون كلمه بينت خطورة هذه الظاهرة وقام بعرض فلم حلاالت ضحايا نتيجة الظاهرة لفئات خمتلفة .

ــي وحشــد كبــري مــن  ــة والتطوعيــة واالمــن العــام والدفــاع املدن وختلــل اللقــاء عــدد كبــري مــن احلضــور مــن مــدراء الدوائرالرمسيــة يف احملافظــة ورؤســاء اجلمعيــات اخلريي
ــو امحــدة" . ــة "امحــد الســيوف و عــال اب املواطنــني مــن كال اجلنســني وبعــض املوظفــني مــن املديري

ويف النهايــة مت عــرض مســرحية متثيليــة تبــني كيــف يتــم ضيــاع الشــباب يف تعاطــي املخــدرات ممــا يذهــب هلــم العقــل وتــؤدي هبــم اىل الســجون نتيجــة صــرف املبالــغ املاليــة 
الطائلــة علــى هــذه اآلفــة .

الطيبة تنظم محارضة حول الحد من اطالق العيارات النارية و مكافحة املخدرات

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الطيبــة، االحــد ٢٠١٩/٣/١٧ ، محــارضة توعويــة حــول الحــد مــن اطــالق العيــارات الناريــة واســتع¥ل 

الســالح ومكافحــة املخــدرات وذلــك يف جمعيــة نشــميات ديــر الســعنة .

القى احملاضرة مدير مركز امن الطيبة الرائد طارق خوالدة ،ومدير العالقات العامة املالزم اول حممد املسرتحيي .
حيث بينوا فيها اسباب تعاطي املخدرات ،واثارها السلبية على الفرد واالسرة واجملتمع، وكيفية الوقاية منها.

وكان عدد احلضور ٢٣ سيدة من سيدات اجملتمع احمللي.



٥٥

التنمية تشارك يف الدورة ٦٣ للجنة وضع املراة

نيويــورك - شــارك وفــد رســمي مــن وزارة التنميــة االجت¥عيــة واللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون املــرأة واملجلــس الوطنــي لشــؤون االرسة 

ــرص  ــة وف ــة االجت¥عي ــوان "نظــم الح¥ي ــدة ،بعن ــرأة املنعق ــة وضــع امل ــدورة ٦٣ للجن ــة يف ال ــدÐ املعني ــع امل ــن مؤسســات املجتم ــدد م وع

االســتفادة مــن الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة املســتدامة ألغــراض تحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــ« الجنســ« وèكــ« املــرأة والفتــاة"، 

يف مقــر هيئــة االمــم املتحــدة للمــرأة .

و قــدم االردن مداخلــة رئيســية يف املؤمتــر تضمنــت ابــرز االجنــازات الوطنيــة يف قطــاع احلمايــة االجتماعيــة ســواء علــى مســتوى التشــريعات والسياســات واالســرتاتيجيات 
وأليــات احلمايــة االجتماعيــة ذات العالقــة بدعــم وتطويــر قطــاع احلمايــة االجتماعيــة منهــا صنــدوق املعونــة الوطنيــة ومؤسســة الضمــان االجتماعــي وغريهــا مــن اليــات 

احلمايــة الوطنيــة .

ــة املــرأة مــن العنــف ، واالحــداث مــن كال اجلنســني ،  ــة اإلجتماعيــة الــذي يضــم (محاي ــر قطــاع احلماي ــز وتطوي وتناولــت املداخلــة دور وزارة التنميــة االجتماعيــة يف تعزي
ــا). ــا االجتــار بالبشــر، واملوقوفــات اداري والعنــف وضحاي

ــة  ــيت تواجــه هــذا القطــاع خصوصــا يف ظــل تداعيــات االزمــة الســورية واثرهــا علــى البنيــة التحتيــة والفــرص يف قطــاع احلماي ــات ال ــرز التحدي وأشــارت املداخلــة إىل اب
ــة. االجتماعي

وعلــى هامــش اعمــال الــدورة ، نظــم الوفــد االردنــي عــددا مــن الورشــات اجلانبيــة منهــا ورشــة االســتثمار يف أنظمــة احلمايــة االجتماعيــة يف ســياق تعزيــز املنعــة يف ظــل 
ان االردن ثانــي اكــرب دولــة مســتضيفة لالجئــني مقارنــة يف عــدد الســكان حيــث كان اهلــدف مــن هــذه الورشــة تســليط الضــوء علــى أمهيــة دور املســاعدات االجتماعيــة 

كوســيلة لتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة واحلصــول علــى اخلدمــات العامــة .

وعلــى ذات الصعيــد ، ســيعقد الوفــد الرمســي العديــد مــن اللقــاءات الثنائيــة مــع املنظمــات الدوليــة العاملــة والداعمــة لقطــاع احلمايــة االجتماعيــة ابرزهــا منظمــة االمــم 
.UNDP برنامــج االمــم املتحــدة اإلمنائــي ،UNWOMEN هيئــة االمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة ،UNICEF ــة املتحــدة للطفول



٥٦

وادي الس· تشارك بحملة ملكافحة استخدام السالح وآفة املخدرات

رعــى متــرصف لــواء وادي الســ· الدكتــور زيــاد الرواشــدة ،االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨، وÆشــاركة تنميــة وادي الســ· حفــل إطــالق الحملــة اإلعالميــة 

املشــرتكة ملكافحــة ظاهــر÷ إطــالق العيــارات الناريــة واســتخدام األســلحة وآفــة املخــدرات وذلــك يف قاعــة جمعيــة خليــل الرحمــن.

ــة واعضــاء اجملالــس احملليــة ورؤســاء  ــر املركــز األمــين وحبضــور اعضــاء الالمركزي ــر أوقــاف غــرب عمــان ومدي ــر مركــز مكافحــة اإلدمــان ومدي حتــدث فيهــا كل مــن مدي
ــة ومــدراء املــدارس. اجلمعيــات اخلريي

ذيبان تنفذ محارضه ال للمخدرات ال إلطالق العيارات النارية

رعــى عطوفــة متــرصف ذيبــان بالوكالــة نــارص الجريــان ،االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨، محــارضة حــول "املخــدرات وإطــالق العيــارات الناريــة، وذلــك 

فيفــي مركــز شــابات ذيبــان .

حتــدث فيهــا مديــر مكتــب أوقــاف ذيبــان حممــد الســنيد واملــالزم أمحــد الشــرف مــن مكافحــة املخــدرات وتطرقــوا فيهــا إىل مكافحــة تلــك الظواهــر، ملــا هلــا مــن جوانــب 
ســلبية، وتأثريهــا الســليب علــى اجملتمــع واألســر واألفــراد.

كما تطرقوا اىل النواحي االجتماعية والنفسية واملادية والدينية، وحماربة تلك الظواهر اليت أصبحت هتدد شبابنا من رفقاء السوء وغريهم والوقاية منها.
وحضــر احملاضــرة مديــر تنميــة ذيبــان حممــد العجالــني ، والــذي أبــدى التعــاون مــع كافــة اجلهــات للقضــاء علــى تلــك الظواهــر ،وختلــل احملاضــرة نقاشــات مــن اجلميــع والرغبــة 

يف تكثيــف تلــك احملاضــرات للقضــاء علــى تلــك الظواهــر.



٥٧

الكرك تنفذ محارضة حول املخدرات وإطالق العيارات النارية

ــدرات  ــول املخ ــة ح ــارضة توعوي ــ« ١٨/٣/٢٠١٩ ،مح ــة ، االثن ــة املجتمعي ــم التوعي ــال بقس ــرك ممث ــة الك ــة االجت¥عي ــة التنمي ــذت مديري نف

ــرج . ــت وهــب االساســية امل ــه بن ــك يف مدرســة امن ــة وذل ــارات الناري واطــالق العي

حتدثت فيها احملاضرة منال الشقور واليت بينت مدى خطورة افة املخدرات واطالق العيارات النارية وان هذه الظواهر هلا مردود سليب على اجملتمع.
واوضحت اسباب تعاطي املخدرات واثارها السلبية على الفرد واالسرة واجملتمع وكيفية احلد منها .

حبضور ٥٠ طالبة من املدرسة والكادر التعليمي فيها.

تنمية الجيزه تنفذ محارضة حول املخدرات واطالق العيارات النارية.

نفــذت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الجيــزة ، االثنــ« ١٨/٣ ،محــارضة توعويــة حــول افــة املخــدرات واطــالق العيــارات الناريــة يف جمعيــة 

اجميــل الخ·يــة.

حتدث املثقف عوض الدهامشة ضابط اعالم امليدان عن االثار السلبية واالجتماعية ،الطالق العيارات النارية .
وحتدث ضابط ادارة املخدرات املالزم حممد العجرمي عن تعريف املخدرات وانواعها واسباب التعاطي وطرق الوقاية والعالج واثارها على اجملتمع.

حيث كان عدد احلضور ٣٤ ذكور واناث من اجملتمع احمللي



٥٨

تعاون ب« الطفيلة والعيص ملكافحة املخدرات وإطالق العيارات النارية

نظــم قســم االرسة يف مديريــة تنميــة الطفيلــة بالتعــاون مــع مركــز تنميــة املجتمــع املحــيل العيــص، اإلثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨ ، محــارضة توعويــة 

بعنــوان املخاطــر الناجمــة عــىل املجتمــع مــن املخــدرات وإطــالق العيــارات الناريــة وذلــك يف مدرســة العيــص االساســية للذكــور .

القى احملاضرة املالزم اول رائد البيايضة من إدارة مكافحة املخدرات عن هذه اآلفة اخلطرية على الفرد واألسرة واجملتمع وكيفية القضاء عليها ٠
ثــم حتــدث املــالزم اول حممــد احملاســنه عــن االســتعمال اخلاطــئ للســالح ،وإطــالق العيــارات الناريــة العشــوائية يف املناســبات ،والــيت تــؤدي يف هنايــة األمــر حلــدوث الكثــري 

مــن احلــوادث ،والــيت يصــاب فيهــا أشــخاص بريئــه ال ذنــب هلــم ٠
وكان احلضــور مــن فئــة الطــالب، الذيــن أبــدوا تفاعلهــم مــع املوضــوع مــن خــالل طــرح الكثــري مــن التســاؤالت للحــد مــن هاتــني االفتــني اخلطريتــني ،وكذلــك وضــع حلــول 

مقرتحــة مناســبة ٠

منار ع« الباشا يعقد محارضة للتعلم بطريقة املنتيسوري

عقــد مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة عــ« الباشــا وبالتعــاون مــع مؤسســة ~ــاء للتنميــة وبنــاء القــدرات ،االثنــ« ١٨/٣/٢٠١٩ ، محــارضة تثقيفيــة 

بعنــوان التعلــم بطريقــة املنتيســوري.

القت احملاضرة املهندسه / رزان الدباس حملموعة من أفراد اجملتمع احمللي املهتمني هبا .



٥٩

الكورة ترعى افتتاح دورة خياطة الحقيبة املدرسية

بتوجيهــات مــن عطوفــة مديــرة التنميــة االجت¥عيــة االســتاذة خلــود الصبيحــي افتتــح رئيــس قســم الجمعيــات مــراد خ¥يســه مديريــة التنميــة 

االجت¥عيــة ،االثنــ« ١٨/٠٣/٢٠١٩، دورة خياطــة الحقيبــة املدرســية التــي نظمتهــا جمعيــة عــىل خطــى الحبيــب الخ·يــة.

بــدأ تعــاون اجلمعيــة ممثــال برئيســتة بثينــة بــين عبــد الرمحــن مــع معهــد التدريــب املهــين " املشــارع "لــدورة اخلياطــة لتصــل الفــرتة الزمنيــة الالزمــة إلهنائهــا اىل ٣ شــهور وبواقــع 
٣٠٠ ســاعة تدريبيــة.

يذكر أنه استفاد منها ما يقارب ال ١٥ فتاة من بنات اجملتمع احمللي ،ومن املعروف ان هذة الدورات تسهم يف متكني السيدات لالعتماد على أنفسهن.

منار ع« الباشا تنظم حملة نظافة لحدائق املنار

نظــم مركــز منــار عــ« الباشــا للتنميــة الفكريــة بالتعــاون مــع مترصفيةاللــواء و بلديــة عــ« الباشــا ،االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨، حملــة نظافــه لحدائــق 

املنــار ومــا حولهــا .

وذلك لتحقيق رؤية املنار يف خلق بيئة صحيةومرحية للمنتفعني ،ولتفعيل احلدائق يف النشاطات الالمنهيجية للطالب



٦٠

العقبة تنفذ ندوة حول افة املخدرات واطالق العيارات النارية

نفــذت مديريــة تنميــة العقبــة ممثلــة برئيــس قســم األرسة والح¥يــة يف املديريــة وفــاء الخصبــة وعائــده العامــود بالتعــاون مــع جمعيــة النوايــا 

الحســنة، و مكتــب الرشطــة املجتمعيــة يف مركــز امــن املدينة/العقبــة، وهيئــه شــباب كلنــا االردن، ومديريــة شــباب العقبة،االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨ 

،نــدوة توعويــة ملواجهــة ظاهــر÷ افــة املخــدرات واطــالق العيــارات الناريــة ، يف مبنــى هيئــة شــباب كلنــا االردن.

ــرة مــن قســم خمــدرات العقبــة واملــالزم اول امحــد العبــاس رئيــس فــرع  ــة مفــيت حمافظــة العقبــة حممــد اجلهــين واملــالزم اول عــدي املهاي اســتضافت النــدوه كل مــن فضيل
العالقــات العامــة والشــرطة اجملتمعيــة يف مديريــة شــرطة العقبــة وحبضــور الرائــد نائــل ابــو عريشــة منــدوب اذاعــة امــن اف ام ومديــرة مجعيــة النوايــا احلســنة ومديــر هيئــة 

ــا االردن . شــباب كلن

وقدم املالزم اول عدي املهايره شرح مفصل عن املخدرات واثرها السيئ على اجملتمع والفرد، وما يؤول اليه متعاطي املخدرات .

واشار اىل امهية تقدم متعاطي املخدرات اىل طلب العالج من تلقاء نفسه حتى يتعافى من هذه االفه ومن غري ان تسجل حبقه اي قضيه او قيد امين .

حتدث فضيلة مفيت العقبة عن الوازع الديين ودور االسرة يف حماربة املخدرت من تربية صاحلة لألبناء ومراقبتهم من رفقاء السوء .

ــة وضــرورة القضــاء عليهــا يف اجملتمــع، وان االضــرار الــيت حتدثهــا هــذه العــاده مــن اصابــات  وأوضــح رئيــس فــرع العالقــات العامــة عــن ظاهــرة اطــالق العيــارات الناري
وقلــب موازيــن الفــرح اىل تــرح وخســائر يف االرواح عــدا عــن أن هلــذه العــاده تأثــري كبــري علــى الســياحة، وخصوصــا يف مدينــة العقبــة مدينــة الســياحه االردنيــة االوىل .



٦١

الهروط يكرم احداث يف مادبا لتفوقهم الدرايس

رعــى مديــر مديريــة األحــداث واألمــن املجتمعــي محمــود الهــروط ورئيــس قســم األحــداث احمــد الشــحيدات ومديــر الــدار محمــود املطارنــة، 

االثنــ« ١٨/٣/٢٠١٩، حفــل تكريــم االحــداث يف دار تربيــة وتأهيــل أحــداث مادبــا، Æناســبة تفوقهــم يف الفصــل الــدرايس األول لهــذه الســنة.

انطالقة ميدانية لوحدة التدخل املبكر Æركز الكورة

بتوجيهــات مــن مديــرة التنميــة االجت¥عيــه خلــود الصبيحــي وارشاف مديــرة املركــز فائــدة ابوجابــر ، الثالثــاء ٣/١٩ ،تــم تنفيــذ زيــارات ميدانيــه 

لفريــق العمــل بوحــدة التدخــل املبكــر لعــدد مــن االرس التــي لديهــا اطفــال مــن ذوي التاخــر النــ¥í والتطــوري واملعرضــ« للخطــر.

جــاءت هــذه الزيــارات بعدإعــداد خطــة عمــل للوحــدة تضمنــت اعــداد كشــوفات باالمســاء واالعمــار واملناطــق الســكنية، حيــث قســمت هــذه الزيــارات علــى مــدار 
االســبوع العــداد الدراســات االوليــه لالســرة.

حيــث تبــدأ بعــد ذلــك مرحلــة التقييــم وتقديــم التدخــالت الــيت حيتاجهــا كل طفــل حســب نتائــج التقييــم الــيت يشــارك بتحدديهــا فريــق العمــل املكــون مــن اخصائيــة تربيــة 
خاصــة ومعــاجل وظيفــي ومعــاجل طبيعــي واخصائيــة النطــق واخصائيــه اجتماعيــه وارشــاد نفســي.

حيــث ســوف يتــم ان شــاءاهلل االســبوع القــادم البــدء حبملــة التوعيــة باخلدمــات الــيت تقدمهــا وحــدة التدخــل املبكــر باملركــز مــن خــالل زيــارات ميدانيــه للحضانــات وريــاض 
االطفــال ومراكــز االمومــه والطفولــه حيــث مت خماطبــة اجلهــات املســؤوله بكتــب رمسيــه مدعمــه بنشــره تعريفيــه عــن الوحــده قبــل الزيــارات امليدانيــه.



٦٢

بني عبيد تنفذ محارضة توعوية حول آفة املخدرات

ارشف مديــر تنميــة بنــي عبيــد نــارص الرشيــدة ،االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨ ،عــىل تنفيــذ محــارضة توعويــة عــن آفــة املخــدرات وذلــك يف حضانــة وجــه 

الثلــج الســعيد .

يذكر ان احلضور مديرات احلضانات لبين عبيد وجمموعة من سيدات اجملتمع احمللي.
تناول رئيس قسم اجلمعيات عبد الرزاق الشنيك عن اسباب تعاطي املخدرات ،وأثارها السلبية على الفرد واالسرة واجملتمع، وكيفية الوقاية منها .

و اكد احلضور على امهية عقد مثل هذه احملاضرات حبضور مندوب من التنمية االجتماعية سعاد تيم.

تنمية الجيزه تحتفل باليوم العاملي للمرأه وعيد االم

تحــت رعايــة عطوفةمتــرصف لــواء الجيــزه د.محمــد الزيــود احتفلــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الجيــزة وبالتعــاون مــع جمعيــة دار صخــر 

للعنايــة باليتيــم، الثالثــاء١٩/٣ ، باليــوم العاملــي للمــرأه وعيــد االم.

ختلل االحتفال الرتحيب بفئة االمهات االرامل وتسليم مبالغ نقدية وهدايا لالمهات وطرود غذائية.
وحبضــور مديــر التنميــة االجتماعيــة اجليــزة االســتاذ ســليمان النجــادا ورئيــس قســم االســره واحلمايــة مشــاعل الدهامشــة والباحثــة االجتماعيــة يف قســم االســرة اميــان 

ابولــوز ومديــرة مجعيــة دارصخــر للعنايــة باليتيــم واجــد اجلمعانــي ورجــل االعمــال زيــد الفايــز ومســاعد وائــل الشــيخ.
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جرش يعقد ورشة حول برنامج األرس املنتجة و ريادة الشباب

تحــت رعايــة مديــر تنميــة جــرش الســيد عصــام الروســان ،الثالثــاء ٢٠١٩/٣/١٩، عقــد قســم تعزيــز االنتاجيــة ورشــة حــول برنامــج األرس املنتجة 

و ريــادة الشــباب وذلــك يف مركــز التدريــب املهنــي جــرش.

إســتهدفت املديريــة مشــاريع ريــادة الشــباب هبــدف متكينهــم ، للحصــول علــى مشــروع ريــادي خــاص هبــم مــن خرجيــي مركــز التدريــب ومــن اجلنســني واملدربــني تدريــب 
مهــين وتقــين باإلضافــة إىل مشــاريع اخلاصــة باالســر لتحســني مســتوى معيشــتها ودخلهــا.

و رحب مدير املركز املهندس حممد العتوم بالتشاركية ما بني املركز و مديرية التنمية االجتماعية جرش هبدف رفد خرجيي املعهد مبشاريع إنتاجية ريادية.
و عرضــت رئيــس قســم تعزيــز االنتاجيــة بثينــا مصطفــى ياســني هــدف الربنامــج والشــروط لالنتفــاع مــع الربنامــج، حيــث يعمــل الربنامــج علــى حتســني أحــوال األســر مــن 

الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ومتكــني الشــباب وتشــجيعهم علــى إقامــة مشــاريع صغــرية.
و رافقها يف احلوار واالستقبال هنادي املومين الباحثة يف القسم.

الربطة والعجال« يحرضون اجت¥ع يف محافظة مادبا

حــرض كل مــن مديــر تنميــة ذيبــان محمــد العجالــ« ومديــر تنميــة مادبــا عمــر الربطــة ، االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠، اجتــ¥ع يف مكتــب عطوفــة 

محافــظ مادبــا، حســن القيــام، وذلــك لتمويــل مشــاريع أقراضيــه للجمعيــات الخ·يــة الفاعلــة والنشــيطة وبالتــايل انتفــاع ذوي الدخــل املحــدود 

مــن هــذه املشــاريع مــن أبنــاء املجتمــع املحــيل يف املحافظــة وســيتم اختيــار وترشــيح جمعيــات وفــق معايــ· معينــة .



٦٤

العجال« واملور يفتتحان مرشوع تابع لجمعية شابات مليح للتنمية االجت¥عية

برعايــة ســعادة مديــر قضــاء مليــح د صخــر املــور ومديــر تنميــة ذيبــان محمــد العجالــ« ، االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ تــم افتتــاح صالــون تابــع 

لجمعيــة شــابات مليــح الخ·يــة، واملمــول مــن وزارة التنميــة االجت¥عيــة ، وذلــك لتشــغيل فتيــات املجتمــع املحــيل .

وحتــدث العجالــني عــن دور وزارة التنميــة االجتماعيــة يف دعــم اجلمعيــات ومنحهــا املشــاريع لالهتمــام باإلســر واجيــاد الفــرص لتشــغيل العاطلــني عــن العمــل، وكمــا حتــدث 
عــن يــوم الكرامــة وعيــد األم وهنــىء اجلميــع بتلــك املناســبتني والرتحــم علــى شــهدائنا يف يــوم الكرامــة .

أطفال حضانة موظفي وزارة التنمية االجت¥عية يهنئون معاليها Æناسبة عيد االم
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ناعور تستمر بالتوعوية حول اطالق العيارات النارية وقضايا املخدرات.

ــا املخــدرات  ــارات الناريــة وقضاي نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة ناعور،االثنــ« ٢٠١٩/٣/٢٠ ، محــارضة توعويــة للتصــدي الطــالق العي

وذلــك يف جمعيــة ســيدات بلعــاس الخ·يــة .

بينــت احملاضــرة اجلهــود احلكوميــة للســيطرة علــى اســتخدام االســلحة واطــالق العيــارات الناريــة وبيــان خطرهــا وكذلــك مت مناقشــة مفهــوم املخــدرات واعــراض االدمــان 
ومؤشــراتة واســبابة وامهيــة االســرة للتصــدي هلــذه اآلفــه اخلطــرية.

حضر الفعالية عدد كبري من نساء اجملتمع احمللي ورئيسة واعضاء اجلمعية

العقبة تستكمل تنفيذ ندواتها عن آفة املخدرات

ــة  ــده العامــود بالتعــاون مــع جمعي ــة وعائ ــاء الخصب ــة وف ــة يف املديري ــة برئيــس قســم األرسة والح¥ي ــة ممثل ــة العقب ــة تنمي نفــذت مديري

ــة ،االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ، ، ،نــدوة توعويــة ملواجهــة ظاهــرة افــة املخــدرات يف مقــر  االنســجام الخ·يــة وقســم مكافحــة املخــدرات / العقب

الجمعية.

حيث رحبت وفاء اخلصبة بداية الندوة باحلضور الكريم، وبينت دور املرأة يف املساعدة يف اكتشاف وعالج هذة اآلفة اليت تبداء من البيت.
وحتــدث املــالزم عــدي املهايــرة مــن قســم خمــدرات العقبــة، عــن مشــاكل اإلدمــان وطــرق اكتشــاف الشــخص املدمــن، وطريقــه عالجــه وأهنــا تتــم بســرية تامــة دون تســجيل 

أي قيــود علــى الشــخص الــذي يطلــب العــالج.
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جمعية مكاÐ بينكم للمعوق« والتنمية االجت¥عية تقيم ورشة طبية بذكرى معركة الكرامة ويوم االم

ارشفــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الشــونة الشــ¥لية عــىل جمعيــة ”مــكاÐ بينكــم للمعوقــ«“ ، االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨، عــىل تنظيــم ورشــة 

طبيــة حــول األمــراض واإلســعافات األوليــة وذلــك يف مدرســة العرامشــة الثانويــة املختلطــة.

رحبــت بالبدايــة مديــرة املدرســة الدكتــورة جوليانــا بشــتاوي باالطبــاء ورئيــس وأعضــاء مجعيــة مكانــي ،واجملتمــع احمللــي واملعلمــات والطالبــات و ذكــرت ان هــذه الورشــة 
الطبيــة تزامنــت مــع مناســبة عزيــزة علــى قلــوب كل االردنيــني ذكــرى معركــة الكرامــة اخلالــده ويــوم األم املعركــة التــى ضحــوا هبــا جنودنــا البواســل بأرواحهــم فــداء للوطــن 
وحتيــة لــكل امهــات الشــهداء بيــوم األم وان هــذه الورشــة الطبيــة هلــا أمهيــة يف التوعيــة والتثقيــف ومعرفــة االســعافات االوليــة للطالبــات وملــا تشــهده هــذه املنطقــة مــن 

حــاالت الغــرق يف قنــاة امللــك عبــداهلل والــربك الزراعيــة .

ــة الدكتــورة لبنــى الشــاويش، ،ان مجعيــة مكانــي بينكــم حققــت الكثــري  وبينــت عضــو مجعيــة مكانــي بينكــم نيابــة عــن رئيــس اجلمعيــة حســن الفحيلــي املشــرفة الرتبوي
مــن الورشــات والنــدوات ونفــذت الكثــري مــن الفعاليــات لــذوي اإلعاقــة واالمســيات الشــعرية والظواهــر اجملتمعيــة التــى تزهــق االرواح كظاهــرة اطــالق العيــارات الناريــة

واشــارت ان هنــاك عــدة ظواهــر تزيــد مــن االعاقــات وآفــة املخــدرات ومنهــا التدخــني وظاهــرة اســتخدام اهلاتــف النقــال اثنــاء القيــاده والتســهيالت البيئيــة والتوعيــة 
ــزواج املبكــر. ــة االطفــال وال لألمهــات حبقــوق الطفــل والعنــف اجملتمعــي وعمال

ــدا بيــد مــع التنميــة االجتماعيــة ملســاعدة االســر التــى تتعــرض للســيول والفيضانــات يف املنطقــة واملشــاركة باملهرجانــات ومعــارض الكتــب  وذكــرت ان اجلمعيــة تعمــل ي
ــز ثقتهــم بانفســهم واملدافعــة عــن حقوقهــم. لدمــج ذوي اإلعاقــة مــع اجملتمــع وتعزي

وقــدم الدكتــور حممــد احلســينات أخصائــي األمــراض الباطنيــة يف مستشــفى معــاذ بــن جبــل حماضــرة عــن امــراض القلــب والشــرايني واالمــراض الباطنيــة واعراضهــا وطــرق 
الوقايــة منهــا وعالمــات اإلصابــة بامــراض القلــب .

وقــدم الدكتــور عــالء ذنيبــات طبيــب اإلســعاف والطــوارئ يف مستشــفى معــاذ بــن جبــل حماضــرة عــن االســعافات االوليــه واهدافهــا ومبــادئ االســعافات وبــني أن مــن 
أهــداف االســعافات االوليــة منــع وفــاة اإلنســان املصــاب ووقــف النــزف باحلــوادث واعــادة احلالــة املصابــة لوعيهــا والتخفيــف مــن امل املصــاب والتعجيــل بشــفائه وعــدم 

اعتبــار الشــخص املصــاب ميتــا .
وقــدم فريــق اإلســعاف مــن نشــميات مركــز دفــاع مدنــي الشــونة الشــمالية حماضــرة عــن االســعافات االوليــة والطــرق الصحيحــة للتعامــل مــع اإلصابــات مــن الكســور اثنــاء 
احلــوادث وطــرق نقــل املصــاب الصحيحــة وحــاالت اإلغمــاء وخصوصــا للطلبــة املــدارس يف فصــل الصيــف وارتفــاع درجــات احلــراره ومعاجلــة احلــروق ومت عمــل متريــن 

عملــي علــى حــاالت الكســور وبلــع اللســان وتقديــم إرشــادات وقائيــة للطالبــات واالهــايل.



٦٧

عنجرة تحتفل بعيد االم واليوم العاملي للمرأة

نظــم مركــز تنميــة مجتمــع محــيل عنجــرة ، االثنــ« ٢٠١٩/٣/١٨، محــارضة Æناســبتي اليــوم العاملــي للمــرأة واليــوم العاملــي للرسطــان ،وشــارك 

فيهــا املعلــ¥ت يف املركــز وأمهــات الطلبــة مــن املجتمــع املحــيل .

ألقتها الدكتورة ناهد الزغول عن دور املرأة يف اجملتمع والتحديات والصعوبات التى تواجة طموحاهتا.
وحتدثت عن سرطان الثدي أعراضه والعوامل املؤثرة فيه واكدت على ضرورة الكشف املبكر للوقاية منه مستقبال .

ع« الباشا يعقد جلسة حوارية حول تعديل قانون ذوي االعاقة

عقــد مركــز املنــار للتنميــة الفكريــه عــ« الباشــا وبالتعــاون مــع جمعيــة ســنا لدعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة ،األربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ،جلســة 

حواريــة للتحــدث عــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتغــ·ات والتعديــالت عليــه.

قدمتهــا رئيــس قســم التعليــم الدامــج يف اجمللــس األعلــى االء الدقــاق ، حتدثــت فيهــا عــن البطاقــات التعريفيــة واخلطــة العشــرية، وتعديــل املــدارس واملراكــز والعمــل علــى 
حيــازة كل شــخص ذو إعاقــة حلقوقــة.



٦٨

البادية الش¥لية الغربية تحتفل بيوم الكرامة و عيد االم

احتفلــت تنميــة الباديــة الشــ¥لية الغربيــة ،بالتعــاون مــع جمعيــة اهــل الهمــة الخ·يــة ،االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ، بيــوم الكرامــة و عيــد االم 

وذلــك يف مدرســة منشــية الســلطة الثانويــة للبنــات.

وختلل احلفل كلمة لرئيس قسم األسرة و احلماية وجدان البدارين، كما مت إلقاء عدد من القصائد من املشاركني باالحتفال و يف النهاية مت تكريم عدد من األمهات.
ويذكر انه حضره عدد من ممثلني من الدوائر احلكومية يف لواء البادية الشمالية الغربية و وجهاء اجملتمع احمللي.

الزرقاء تنظم محارضة حول العيارات النارية واستع¥ل السالح و املخدرات

نظمــت تنميــة الزرقــاء بالتنســيق مــع مفــرزة الرشطــة املجتمعيــة، مركــز امــن طــارق، االثنــ« ١٨/٣/٢٠١٩ ،محــارضة توعويــة حــول موضــوع 

العيــارات الناريــة واســتع¥ل الســالح وقضايــا املخــدرات وذلــك يف مقــر جمعيــة مدينــة الــرشق الخ·يــة.

حتــدث فيهــا رئيــس مركــز امــن طــارق الرائــد هيثــم الســواعري عــن الظواهــر الســلبية يف جمتمعنــا واملخلــة باالمــن اجملتمعــي ،ومــن بينهــا اطــالق العيــارات الناريــة يف االفــراح 
واســتعمال الســالح.

وتطــرق اىل التوعيــة لتجنــب هــذه الظواهــر الســلبية ومــدى خطورهتــا علــى الفــرد واجملتمــع، وتطــرق اىل أمثلــة واقعيــة حدثــت يف جمتمعنــا وهــذه العــادات واالعــراف الــيت 
مــن الواجــب التخلــي عنهــا ملــا بنتــج عنهــا مــن آثــار ســلبيه و مدمــره جملتمعنــا .
يذكر ان عدد املشاركني البالغ عددهم (٣٥) شخص من افراد اجملتمع احمللي.



٦٩

البرتاء محارضة حول استخدام السالح والعيارات النارية

نفــذت تنميــة البــرتاء ،االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ،محــارضة توعويــة حــول اســتخدام الســالح والعيــارات الناريــة وذلــك يف مدرســة بنــات دالغــة 

الثانويــة .

حضرها جمموعة من طالب املدرسة العسكرية حتدث فيها املالزم خالد اخلشمان عن آثار استخدام السالح والعيارات النارية .
وعرض على الشاشة جمموعة مقاطع فيديو عن بعض احلاالت اليت تعرضت إلطالق نار وكانت إصابتهم بليغة .

البرتاء تستمر بحملتها ضد استخدام السالح

نفذت تنمية البرتاء ،االربعاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ،محارضة توعوية عن استخدام السالح والعيارات النارية يف جمعية الطيبة الخ·ية.

حضرها جمموعة من اجملتمع احمللي حتدث فيها املالزم خالد اخلشمان عن آثار استخدام السالح .
ــار وكانــت إصابتهــم بليغــة وشــرحت طالبتــني مــن مدرســة الطيبــة الثانويــة  ــو عــن بعــض احلــاالت الــيت تعرضــت إلطــالق ن وعــرض علــى الشاشــة جمموعــة مقاطــع فيدي

مبــادرة قامــن باطالقهــا مــع اجملتمــع احمللــي تعنــى هبــذا املوضــوع.



٧٠

منتفعي الكورة يزورون مدرسة االمل للصم

ــل للصــم  ــاء٢٠١٩/٣/٢٠ ، مدرســة االم ــ«، االربع ــ· للمعاق ــة االث ــاون مــع جمعي ــة الخاصــة بالتع ــز الكــورة الشــامل للرتبي زار منتفعــي مرك

بهــدف دمــج ومشــاركة املنتفعــ« باملجتمــع املحــيل وذلــك برفقــة مديــرة املركــز فائــده ابوحابــر وعــدد مــن املوظفــ« ا�ــن الرشيــده ومحتســب 

بنــي ياســ« واعتــدال عــوض .

وتأتي زيارة منتفعي املركز ضمن توجيهات الصبيحي مديرة تنمية الكورة اليت توجه وتتابع وهتتم لفئة ذوي االعاقة.
ختللت الزياره قيام املنتفعني بتوزيع جاكيتات على طالب املدرسة .

الرمثا تستكمل حملة التوعية بظاهر÷ العيارات النارية واملخدرات

نفذت مديرية التنمية االجت¥عية الرمثا ،االثن« ٢٠١٩/٣/١٨، محارضة توعوية يف مركز تنمية املجتمع املحيل الطرة .

حتدثــت فيهــا الســيدة عــال عاشــور، مثقفــة التوعيــة يف املديريــة عــن دور وزارةالتنميــة االجتماعيــة، بالتحــدي هلــذه الظواهــر وضــرورة تكاتــف مجيــع فئــات اجملتمــع للتصــدي 
ومكافحــة هــذه الظواهر.

وحتــدث النقيــب ركان اخلزاعلــة مركــز آمــن ســهل حــوران عــن إطــالق العيــارات الناريــة، وأثرهــا علــى اجملتمــع وذكــر بعــض القصــص الواقعيــة الــيت ذهــب ضحيتهــا أرواح 
بريئــة، وركــز علــى العقوبــه يف الدنيــا واآلخــرة.

واســتعرض أيضــا النقيــب رامــي الكفاويــن رئيــس قســم مكافحــة املخــدرات الرمثــا انــواع املخــدرات، أســباهبا وطــرق الوقايــة، وأثرهــا يف اجملتمــع وقــام بتوزيــع منشــورات 
توعويــه علــى احلضــور.



٧١

تنمية اربد تعقد لقاء لألمهات Æناسبة يوم األم العاملي

عقــد مديــر التنميــة اإلجت¥عيةإربــد ،بــركات الشــناق،الخميس ٢٠١٩/٣/٢١، لقــاء لجميــع األمهــات والعامــالت يف مكتــب مديــر مديريــة تنميــة 

إربــد ، Æناســبة يــوم األم العاملــي .

أثنى على اجلهود اليت تقدمها املرأة يف اجملتمع ، مؤكدًا على أمهية الدور العظيم الذي يقمن به، وأوضح أهنن شريك أساسي يف تنمية اجملتمعات.

الرمثا تتابع حمالت التوعية حول إطالق العيارات النارية واملخدرات

نظمــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة الرمثــا، األربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠، محــارضة توعويــة حــول إطــالق العيــارات الناريــة واملخــدرات وذلــك يف 

جمعيــة البويضــة الخ·يــة .

حتدثت فيها عال عاشور مثقفة التوعية عن دور وزارةالتنمية االجتماعية مبتابعة هذه الظواهر والوقوف على تداعياهتا .
وقــد اســتعرض املــالزم مصطفــى العياصــرة مــن إدارة مكافحــة املخــدرات أســباهبا وأنواعهــا وركــز علــى ضعــف الــوازع الديــين ورفقــاء الســوء وأكــد علــى ضــرورة انتبــاه 

االهــل إىل عالمــات اإلدمــان لــدى أبنائهــم مثــل فقــدان الشــهيةوالعصبية والعزلــه واستشــهد بقصــص مــن الواقــع.
ــاس  ــن ازهــاق أرواح بغــري حــق وعــدم االزعــاج وضــرورة ا حــرتام مشــاعر الن ــه م ــؤول الي ــراح واملناســبات ومات ــار يف األف وأضــاف العياصــرة عــن ظاهــرة إطــالق الن

ــار الســن واملرضــى. وخصوصــا كب



٧٢

عجلون تحتفل بيوم األم

احتفلت مديرة التنمية االجت¥عية عجلون ،الخميس ٢٠١٩/٣/٢١ ، مع األمهات يف املديرية Æناسبه عيد األم .

حيث اثنت الغرابية على جهود األمهات العامالت وتقديم الشكر والعرفان هلم .

وختلــل احلفــل علــى توزيــع اهلدايــا علــى مجيــع األمهــات العامــالت يف املديريــة حيــث قدمــت مجعــة املتميــزات اخلرييــه اهلدايــا ممــا ادخــل الفرحــه والســرور علــى قلــوب اجلميــع 
... وكل عــام وامهاتنــا وامهــات األمــه العربيــة واالســالمية بالــف خــري .

عجلون تشارك يف معرض للمنتجات الشعبية يف عب« 

شــاركت مديــرة التنميــة االجت¥عيــة عجلــون الدكتــورة مريــم غرايبــة ،االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ،يف إفتتــاح معــرض للمنتجــات الشــعبية اليدويــة 

والــذي اقامتــة جمعيــة النــور الخ·يــة لألحتياجــات الخاصــة يف بلــده عبــ« .

وعرضت سيدات اجملتمع احمللي منتجاهتم اليدوية من الصناعات الغذائية ومطرزات واعمال حرفية مجيلة وصناعات حملية متنوعة .
وحضر هذه الفعاية كل من النائب صفاء املومين ورئيس االحتاد للجمعيات اخلريية منى اليعقوب وعدد كبري من رؤساء اجلمعيات اخلريية ووجهاء اجملتمع احمللي .



٧٣

الرشيدة يوزع الورود عىل موظفات وزارة التنمية االجت¥عية Æناسبة عيد االم

وزع عطوفــة مســاعد االمــني العــام املهنــدس عصــام الشــريدة بالتعــاون مــع مديريــة االتصــال واالعــالم ممثلــة بقســم العالقــات العامــة ، اخلميــس املوافــق ٢٠١٩/٣/٢١، الــورود 
علــى موظفــات الــوزارة مبناســبة عيــد االم وادخــل البهجــة والســرور علــى قلوهبــن .

كل عام وأمهاتنا بألف خ·

ــا جــزء مــن التحضــ·ات لالحتفــال بهــذه  ــد االم ،وهــا هن ــا Æناســبة عي ــة اململكــة ضمــن سلســلة احتفاالته ــة االجت¥عي تشــارك وزارة التنمي

ــه. ــادات و ميســم حــرز الل ــ« غــازي زي ــة بالزميل ــات العامــة ممثل ــة االتصــال واالعــالم قســم العالق ــذي تنجــزه مديري املناســبة وال



٧٤

طالب مركز ملسة األيادي البيضاء للرتبية الخاصة يحتفلون بيوم األم

احتفــل طــالب مركــز ملســة األيــادي البيضــاء ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٢١، بيــوم االم مــن خــالل تنظيــم مبــادرة جميلــة مــن مديــرة املركــز رغــدا 

فريحــات واملعلــ¥ت والطــالب باالحتفــال بهــذه املناســبة مــع مديــرة تنميــة عجلــون واملوظفــ« يف مبنــى املديريــة .

وقام طالب املركز بتوزيع الورود احلمراء على مديرة التنمية واملوضفني مما ادخل الفرحه والسرور على قلوب االطفال واحلضور .

الشوبك تحتفل بيوم الكرامة وعيد األم

احتفلت حضانة وروضة جمعية الشوبك للتنمية االجت¥عية ،الخميس ٢٠١٩/٣/٢١،بيوم الكرامة وعيد األم.

واشتمل االحتفال عىل فقرات بذكرى الكرامة ويوم األم بحضور األطفال واألمهات والعامالت يف الحضانة والجمعية.



٧٥

مديريةالشوبك تستقبل وفد ايرلندي

زار وزيــر الدفــاع والســف· االيرلنــدي ، يــوم االربعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠، مــرشوع مــكاÐ يف مركــز حمــزة للمجتمــع املحــيل ،التابــع ملديريــة تنميــة 

الشــوبك.

وكان يف استقبال الوفد كال من متصرف الشوبك نظام اجملايل ، ومدير التنمية زياد البدور، وبعض من االجهزة االمنية.
وذلك لإلطالع على املشروع وواقع العمل املنجز فيه .

تنمية القرص تحتفل Æناسبتي عيد األم ويوم املرأةالعاملي

تحــت رعايــة عطوفــة متــرصف القــرص ماهــر البــدور، وبحضــور رئيــس املركــز االمنــي، الرائــد عبدالرحمــن البالونــة احتفلــت مديريــة التنميــة 

االجت¥عيــة ،القــرص ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٢١، بعيــد األم ويــوم املرأةالعاملــي .

وختلل االحتفال تكريم بعض املوظفات احتفاال هبذه املناسبتني.



٧٦

احتفال مركز منار ع¥ن املقابل« الخميس ٢٠١٩/٣/٢١،بيوم الكرامة وعيد االم

مركز الكورة الشامل للرتبية الخاصة،يحتفل بيوم االم

ــكادر الوظيفــي  ــر وال ــده ابوجاب ــز فائ ــرة املرك ــك بحضــور مدي ــوم االم وذل ــة الخاصة،الخميــس ٣/٢١ ،بي ــز الكــورة الشــامل للرتبي احتفــل مرك

ــات املنتفعــ« . وامه

ختلــل االحتفــال عــدة فقــرات، الســالم امللكــي، وقــراءة احــد املنتفعــني ســورة قصــرية مــن القــران الكريــم ، ومنتفــع اخــر قــدم حديــث نبــوي شــريف ،وفقــرات منوعةقدمهــا 
عــدد مــن املنتفعــني امــام احلضــور.

كرمت ابوجابر عدد من االمهات وذلك بتوزيع هدايا ،مت التربع هبا من صندوق زكاة وصدقات كفر املاء.

و قدم املنتفعني هدايا رمزية المهاهتم قامت باعدادها املعلمات سابقا.

وبينــت ابوجابــر بتواصــل تكرميهــا خــالل االحتفــال لــكادر االنــاث مــن معلمــات ،واداريــات، ومتطوعــات، ومتدربــات هبدايــا رمزيــة تشــجيع وشــكر هلــن علــى جهودهــن 
املبذولــه باملركــز وبعدهــا مت توزيــع احللويــات علــى مجيــع احلضــور .



٧٧

تنمية الكورة ترعى إحتفاالت Æناسبة عيد االم يف كل من جمعية تبنه الخ·ية ومركز أيتام جديتا

ــة  ــة تبن ــد األم وأقامتهــا كل مــن جمعي ــود الصبيحــي، الخميــس ٢١/٠٣/٢٠١٩ ،إحتفــاالت Æناســبة عي ــة خل ــة االجت¥عي ــرة التنمي رعــت مدي

ــا للخدمــات املجتمعيــة . الخ·يــة ومركــز أيتــام جديت

ختللها العديد من الفقرات اليت تبني مكانة األم يف اإلسالم ،ودورها احليوي يف بناء االسرة واجملتمع بشكل عام.
وتطرقــت الصبيحــي خــالل كلمــة هلــا فــى هــذه االحتفــاالت إىل العديــد مــن الشــواهد الــيت تعظــم األم ومكانتهــا يف اإلســالم ويف هنضــة اجملتمــع وتربيــة األجيــال ألــيت ترفــع 

مــن شــأنه بــني األمــم 

تنمية املزار الجنوé تحتفل بيوم األم

رعى مدير تنميه املزار الجنوé نرص املعاقبة ،الخميس ٢١/٣/٢٠١٩، االحتفال بيوم األمني مبنى املديرية .

كرم خالله املعاقبة املوظفات يف املديرية هبذا اليوم الطيب حيث اثنئ على عطاؤهن املستمر يف عملهن.



٧٨

الزرقاء تنظم محارضة Æناسبة اليوم العاملي للمرأة وعيد االم

ــذي يصــادف  ــرأة وال ــي للم ــوم العامل ــد االم والي ــبة عي ــس ٢١/٣/٢٠١٩ ،محــارضة Æناس ــاء الخمي ــة الزرق ــة االجت¥عي ــة التنمي ــذت مديري نف

ــة. ــه الخ·ي ــة البشــائر االردني ــك يف مقــر جمعي الثامــن مــن شــهر آذار مــن كل عــام وذل

حتدثــت رئيســة قســم األســرة يف املديريــة ميســر محــزة عــن امهيــة دور املــرأة يف االســره ويف اجملتمــع وتطرقــت اىل ان االســالم كــرم املــرأة مبنحهــا كافــة حقوقهــا باملــرياث، 
امللــك، اختيــار الــزوج ، وغريهــا مــن احلقــوق .

واوضحت انه اهلل كرمها على مجيع االصعده الن املرأة شريكه مع الرجل يف حتمل املسؤولية وهلا دورا أساسيا يف االسره فهي االم ، االخت ، الزوجه
و اكــدت علــى امهيــة تعزيــز وتعميــق مفهــوم التكامــل والتكافــل االســري بــني افــراد االســرة وعــدم التمييــز بــني الرجــل واملــرأة بــاي شــكل مــن األشــكال كمــا ينتــج عنــه آثــارا 

ســلبية علــى افــراد االســرة الواحــدة بشــكل خــاص وعلــى اجملتمــع بشــكل عــام .
وقد ابدن املشاركات البالغ عددهم (١٧) سيدة من سيدات اجملتمع احمللي تفاعلهن املميز من خالل املشاركه واملناقشه يف املماضره .

احتفال مركز امللكة رانيا العبدالله لتنكلوجيا املعلومات وخدمة املجتمع التابع لتنمية البادية 
الوسطى "املوقر "Æناسبة يوم االم 



٧٩

منار ع« الباشا تحتفل Æناسبتي يوم األم وذكرى الكرامة

تحــت رعايــة مديــر تنميــة عــ« الباشــا، أحتفــل مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة عــ« الباشــا ،الخميــس ٢٠٠١٩/٣/٢١ ، بيــوم األم وذكــرى معركــة 

الكرامةوذلــك بدعــم مــن جمعيــة عســل«.

وحضر االحتفال الدكتور حممد حامت رئيس اجلمعية وأعضاءها ،وأهايل الطلبة، ووجهاء املنطقة .
ــم درع الشــكر للســادة مجعيــة عســلني  ــا لألمهــات املشــاركات ومت تقدي ــم اهلداي ــي وطنيــة، وكلمــة ترحيبيــة وألعــاب لألطفــال ،ومت تقدي اشــتمل احلفــل علــى فقــرات أغان

لتعاوهنــم مــع املركــز يف إجنــاح النشــاط هلــذا اليــوم.

دير عال تنفذ محارضة توعوية للحد من إطالق العيارات النارية واملخدرات

نفــذت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة ديرعــال ،وبحضــور مديرهــا قاهــر الســعايدة وبالتعــاون مــع الرشطــة املجتمعيــة غــرب البلقــاء ،االربعــاء 

٢٠١٩/٣/٢٠ ،محــارضة حــول ظاهــر÷ انتشــار املخــدرات و إطــالق العيــارات الناريــة.

حضر كل من أعضاء اجمللس احمللي يف منطقة ضرار ووجهاء وشيوخ املنطقة، وعدد من اجملتمع احمللي يف مركز تنمية اجملتمع احمللي ضرار .
يذكر ان عدد احلضور ٤٥ مشارك



٨٠

مدير تنمية الشوبك يشارك باالحتفاالت

شــارك مديــر الشــوبك زيــاد أحمــد البــدور يــوم الخميــس املوافــق ٢٠١٩/٣/٢١، باالحتفــاالت التــي نظُمــت يف اللــواء Æناســبتي ذكــرى الكرامــة 

ويــوم األم وذلــك يف مدرســة الشــوبك للبنــ«.

حبضور املتصرف نظام اجملايل، ومدير الرتبية والتعليم، وبعض من اجملتمع احمللي، واالجهزة االمنية.

جرش نحو مجتمع خايل من املخدرات وإطالق العيارات النارية

تحــت رعايــة محافــظ جــرش مامــون اللــوزي شــارك مديــر التنميــة االجت¥عيــة عصــام الروســان ،الثالثــاء  ٢٠١٩/٣ /١٩ ،يف الحملــة التوعويــة 

حــول " املخــدرات وإطــالق العيــارات الناريــة" و ذلــك يف جامعــة جــرش.

حتــدث فيهــا حمافــظ جــرش أن هاتــني الظاهرتــني تشــكالن خطــرا علــى حيــاة املواطنــني واجملتمــع ككل، مؤكــدا علــى ضــرورة اجلهــود التشــاركية بــني اجلميــع وتعزيــز الوعــي 
اجملتمعــي لنبذمهــا.

و أكد رئيس جامعة جرش على أمهية تفعيل القوانني الناظمة للحياة العامة يف مواجهة مثل هذه قضايا.
و قــال مديــر شــرطة جــرش أن إطــالق العيــارات الناريــة واملخــدرات مــن أكــرب التحديــات يف اجملتمعــات احملليــة نظــرا الضرارهــا مؤكــدا أمهيــة دور األســرة و مؤسســات 

اجملتمــع املدنــي واإلعــالم.
و حضر اللقاء رؤساء اجلمعيات اخلريية وعشرات الطلبة وعدد من موظفي التنمية االجتماعية.



٨١

منار الوسطية يشارك االحتفال بيوم االم وذكرى الكرامة

ــالب ،  ــات والط ــن املرشف ــدد م ــز وع ــر املرك ــال Æدي ــق ٢٠١٩/٣/٢١ ،ممث ــس املواف ــطية ،الخمي ــة /الوس ــة الفكري ــار للتنمي ــز املن ــل مرك احتف

ــطية . ــة /الوس ــة االجت¥عي ــة التنمي ــر مديري ــوم االم ،يف مق ــي وي ــرأة العامل ــوم امل ــات ي بفعالي

ومت تبادل اهلدايا فيما بني املوظفني وطالب املركز مببادرة مجيلة من مديرة التنمية االجتماعية ساندي سويدان

العقبة توزع الورود Æناسبة يوم الكرامة وعيد األم

احتفلــت مديريــة تنميــة العقبــة بالتعــاون مــع جمعيــة صنــاع اإلرادة ،الخميــس ٢١ / ٣ / ٢٠١٩، بيــوم الكرامــة وعيــد األم ، بزيــارة مديريــة 

رشطــة محافظــة العقبــة.

نسق الزيارة كل من رئيس قسم اجلمعيات يف املديرية وفاء اخلشمان ورئيس مجعية صناع اإلرادة سهام الشباطات.
كان باستقباهلن عطوفة مدير شرطة العقبة العقيد شرحبيل عبيدات وجمموعة من الشرطة النسائية يف املديرية.

وحتدث عبيدات عن إجنازات األردنيني يف معركة الكرامة والبطوالت اليت سطرها اجليش األردني يف املعركة.
وهنــأت اخلشــمان مرتبــات األمــن العــام مــن الشــرطة النســائية يف املديريــة مبناســبة عيــد األم، وحتدثــت عــن دور املــرأة األردنيــة يف املســاعدة يف النهــوض يف مجيــع 

القطاعــات.
وقامت الشباطات بتوزيع الورود واحللويات هبذه املناسبة العزيزة على قلب كل أردني.



٨٢

مركز املنار ينظم احتفاال بعيد االم واليوم العاملي ملتالزمة داون.

احتفــل مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة الوســطية ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٢١ ،Æناســبة بعيــد االم وذلــك مــن خــالل تجهيــز اكــواب خاصــة تحمــل 

عبــارات التهنئــة والتربيــك المهاتنــا الغاليــات، حيــث تــم توزيعهــا يف اجــواء احتفــايل بهيــج بحضــور اهــايل املنتفعــ« واملوظفــ« مــن املركــز.

وشاركت احدى امهات املنتفهني مشكورة هذا االحتفال حيث وزعت اكواب حتمل امساء الطالب والعديد من اهلدايا املختلفة.
تقديــرا منــا جلهــود كل االمهــات احببنــا مشــاركة فرحتنــا مــع معلمــات مدرســة جويريــة بنــت احلــارث، حيــث وزع عــدد مــن طالبنــا اهلدايــا علــى املعلمــات تقديــرا جلهودهــن 

وتعاوهنن ككادر وادارة.

تأهيل وتشغيل اربد يستقبل الوسطية Æناسبة اليوم العاملي ملتالزمة داون

زار مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة الوســطية ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٢١ ، مركــز التأهيــل والتشــغيل املهنــي اربــد بالتنســيق مــع مديرتــه الدكتــورة 

هيالنــا الحــ¥د وتــأ÷ هــذة الزيــارة Æناســبة اليــوم العاملــي ملتالزمــة داون .

استقبل كادر التاهيل والتشغيل منتفعي املنار بكل ود، بداية مت هتذيب وقص شعر املنتفعني ورسم احلنا على ايديهم .



٨٣

منار عجلون يشارك بيوم األم وذكرى الكرامة

ــس ٢٠١٩/٣/٢١  ــون ،الخمي ــة عجل ــه الفكري ــار لتنمي ــز املن ــل مرك ــة، احتف ــم غرايب ــورة، مري ــة الدكت ــة االجت¥عي ــرة التنمي ــة مدي تحــت رعاي

ــة. ــرى الكرام ــوم األم وذك ،Æناســبتي ي

واشتمل احلفل على فقرات متنوعة، من الرقص والغناء من قبل طالب املركز، وتقديم وجبات غذائيه خفيفة .
وقامت الدكتورة مريم ومديرة املركز السيدة ميسون ابو على بتوزيع اهلديا على الطالب واملعلمات .

تنمية بني عبيد ترشف عىل توزيع مساعدات غذائية

ارشف مديــر التنميــة االجت¥عيــة نــارص الرشيــدة ،االبعــاء ٢٠١٩/٣/٢٠ ،عــىل توزيــع مســاعدات غذائيــة عــىل األرس الفقــ·ة واملحتاجــة وهــي 

عبــارة عــن طــرود غذائيــة وذلــك يف جمعيــة ايــدون الخ·يــة. .

حبضور رئيس قسم اجلمعيات عبد الرزاق الشنيك بالتعاون االحتاد اللوثري



٨٤

(أنا هنا): مؤèر متالزمة داون الثامن

مندوبــا عــن وزيــرة التنميــة االجت¥عيــة بســمة إســحاقات رعــى مديــر شــؤون االشــخاص ذوي االعاقــة جريــس عــ¥ري أعــ¥ل املؤèــر الســنوي 

ــ« Æتالزمــة داون  ــال واملصاب ــوم الســبت Æشــاركة عــددا مــن األطف ــوزارة الي ــا ) يف مــرسح ال ــا هن ــوان ( أن الثامــن ملتالزمــة داون تحــت عن

وأهاليهــم.

وقــال عمــاري يف كلمــة لــه القاهــا نيابــة عــن راعيــة احلفــل ان الــوزارة بالتعــاون والتشــارك مــع خمتلــف الشــركاء واجلهــات املعنيــة حبقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة تعمــل 
علــى ترمجــة توجيهــات صاحــب اجلاللــة اهلامشيــة امللــك عبــداهلل الثانــي ابــن احلســني حفظــه اهلل يف تطويــر وحتديــث اخلدمــات املقدمــة لالشــخاص ذوي االعاقــة فــكان 
منهــا صــدور قانــون حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة رقــم (٢٠) لعــام (٢٠١٧) ومــا عملــت عليــه الــوزارة مــن اجــراءات عقبــت اصــدار هــذا القانــون تضمــن هلــذه الفئــة 

أعلــى مقاييــس اجلــودة يف تقديــم اخلدمــات االجتماعيــة، وتوفــري الرعايــة املثلــى هلــم.

ــب  ــدوان ســندروم" مثــل خدمــات التدخــل املبكــر والتعليــم والتدري ــة "ال ــة وخاصــة فئ ــوزارة تقــدم خدماهتــا املختلفــة لالشــخاص ذوي االعاق واوضــح عمــاري ان ال
ــة املطلوبــة. والتأهيــل اجملتمعــي بنهــج مشــويل وتكاملــي مــع خمتلــف الشــركاء مبــا يضمــن ويوفــر هلــم الرعاي

واشــتمل املؤمتــر علــى عــددا مــن االوراق النقاشــية قدمهــا ممثلــوا اجلهــات املشــاركة وهــي اجمللــس االعلــى حلقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة، وزارة الرتبيــة والتعليــم، وزارة 
العمــل، ومجعيــة اليامســني الطفــال الــداون باالضافــة اىل مشــاركة علــى املســتوى العربــي مــن دولــة الكويــت حــول جتربــة تعليــم االطفــال مــن ذوي االعاقــة فيهــا.

ــة املختلفــة، والتأكيــد علــى أمهيــة الفحوصــات الطبيــة،  ــة مــن االعاقــة عــرب الربامــج التوعوي وخلــص املشــاركون بالتوصيــة علــى الرتكيــز بشــكل أكــرب علــى جانــب الوقاي
ــادة اعــداد املراكــز املتخصصــة يف التدريــب والتأهيــل وتوفريهــا يف أغلــب مناطــق  ــوالدة، فضــال عــن املطالبــة بزي ــة بصحــة األم وخاصــة خــالل فــرتات احلمــل وال والعناي

اململكــة، باالضافــة اىل ايــالء برامــج التدريــب ألوليــاء األمــور واالهــايل بشــكل عــام مزيــدا مــن االهتمــام يف هــذا اجلانــب.

وكــرم منــدوب راعيــة احلفــل االمهــات احلاضــرات اللواتــي يبذلــن اجلهــد الكبــري يف رعايتهــن ألطفاهلــن املصابــني مبتالزمــة داون مشــيدا مبســتوى الرعايــة األســرية الــيت حيظــى 
هبــا االطفــال انطالقــا مــن مفاهيــم حقــوق االنســان وتطبيقــا ملعايــري دمــج هــذه الفئــة يف خمتلــف شــرائح اجملتمــع.



٨٥

العقبة الشامل يطلق مبادرة" احنا بنحبكم"

احتفاال بيوم الكرامة وعيد األم، أطلق مركز العقبة الشامل للرتبية الخاصة يوم الخميس ٢١ / ٣ / ٢٠١٩، مبادرة احنا بنحبكم.

حيــث قــام طــالب املركــز بتوزيــع الــورود واهلدايــا هبــذه املناســبة علــى عطوفــة حمافــظ العقبــة، ومديــر تنميــة العقبــة، ومديــر مستشــفى األمــري هاشــم العســكري، ومستشــار 
عطوفــة األمــني العــام لشــؤون اجلمعيــات، وعلــى عــدد مــن األجهــزة األمنيــة مبحافظــة العقبــة، وعلــى بعــض النســاء املرضــى املتواجــدات يف مستشــفى األمــري هاشــم.

حيث القت هذه املبادرة استحسان مجيع األشخاص الذين مت زيارهتم، وشكر عطوفة حمافظ العقبة القائمني على هذه املبادرة.

مركز تنمية عالن يطلق حملة "بلدي اجمل "

اطلــق مركــز تنميــة مجتمــع محــيل عــالن وتحــت رعايــة عطوفــة مديــر قضــاء زي الدكتــور حمــدان الحســامي، يــوم الســبت ٢٣/٣/٢٠١٩، 

حملــة "بلــدي اجمــل " وèثــل ذلــك بزراعــة أشــجار حرجيــة داخــل القضــاء Æدخــل بلــدة ام جــوزة وحديقــة وملعــب منتــدى ام جــوزة الثقــايف 

متــت مبشــاركة فعالــة وقويــة مبجموعــة مــن طلبــة اجلامعــة األردنيــة كليةالزراعــة ،وجمموعــة اخــرى مــن طلبــة مدرســة ام جــوزة الثانويــة الزراعيــة ،وافــراد مــن اجملتمــع احمللــي 
،وممثلــني مــن املؤسســات احلكوميــة ، ومؤسســات اجملتمــع املدنــي .



٨٦

املزار الش¥يل "حملة توعية ضد إطالق العيارات النارية وآفة املخدرات "

ــر التنميــة االجت¥عيــة د.محمــد ســعد املومنــي ،الســبت  ــواء املــزار الشــ¥يل جــ¥ل الرسحــان وبالتعــاون مــع مدي رعــى عطوفــة متــرصف ل

ــ·  ــا مــن تأث ــا له ــة املخــدرات مل ــة وآف ــة يف املناســبات املجتمعي ــارات الناري ــة حــول ظاهــرة إطــالق العي ــة توعوي ٢٣/٣/٢٠١٩ ،إطــالق حمل

ــة. ــا الخ·ي ــة ارحاب ــك يف مقــر جمعي مجتمعــي وذل

وأشــار املشــاركني ان ظاهــرة إطــالق العيــارات الناريــة كانــت ومازالــت تــؤدي إىل وقــوع ضحايــا أبريــاء وحتويــل األفــراح واملناســبات اجملتمعيــة الحــزان ، مؤكديــن ان هــذه 
الظاهــرة ال تنســجم وقيمنــا اجملتمعيــة ، إضافــة إىل عــدم توافقهــا مــع موروثنــا الديــين والثقــايف الــذي طاملــا دعــا حلمايــة األرواح البشــرية.

ولفــت املشــاركني يف احلملــة التوعويــة إىل التوجهــات امللكيــة الســامية املشــددة علــى ضــرورة وقــف كافــة اشــكال ظاهــرة إطــالق العيــارات الناريــة يف املناســبات ، وشــدد 
جاللــة امللــك خــالل ترؤســه اجتماعــًا امنيــًا تطبيــق القانــون حبــق املخالفــني وكذلــك تكثيــف احلمــالت التوعويــة الــيت تكشــف خطــورة هــذه الظاهــرة.

وجــاء ضمــن ســياق جمريــات احلملــة احلديــث عــن آفــة املخــدرات ، الــيت تــؤدي إىل أمــراض تصيــب جســم اإلنســان وتتعبــه منهــا التأثــري علــى اجلهازيــن العصــيب والتنفســي 
وفقــدان للوعــي واإلدراك ، مســلطني الضــوء علــى طــرق العــالج مــن اإلدمــان وعــن اجلرائــم الناجتــة عنــه.

ــة التصــدي  ــة املبكــرة بغي ــة املخــدرات ، وغــرس التوعي ــي خبطــورة آف ــة للمجتمــع احملل ــد مــن محــالت توعي ــى ضــرورة إطــالق املزي ــة شــدد احلضــور عل ــة احلمل ويف هناي
ــة. ــة يف املناســبات اجملتمعي ــرية الناري ــي األع ــي ومروجــي املخــدرات ومطلق ــى مهرب ــات عل ــظ العقوب ــة ، وتغلي للممارســات اخلاطئ

إحتفال مديرية التنمية االجت¥عية الكورة ،االحد٢٤/٣/٢٠١٩، يوم االم



٨٧

األغوار الجنوبية تحتفل Æناسبتي اليوم العاملي للمرأة وعيد االم

احتفلت مديرية التنمية االجت¥عية لواء األغوار الجنوبية ،غور الصايف ،األحد ٢٤_٣_٢٠١٩ ، باليوم العاملي للمرأة وعيد االم.

وختلل االحتفال كلمة ترحيبية ملدير التنمية االجتماعية، مجعة احلشوش واإلشادة بدور املرأة الفاعل يف بناء اجملتمع وتكريم املوظفات احتفاال هباتني املناسبتني.

تل املنطح يحتفل Æناسبتي يوم االم ومعركه الكرامة

تحــت رعايــه عطوفــة قاهــر الســعايدة مديــر تنميــة ديــر عــال، احتفــل مركــز تــل املنطــح الشــامل للرتبيــة الخاصــة بالتعــاون مكتــب تنميــة 

مجتمــع محــيل تــل املنطــح، الخميــس ٣/٢١ ، Æناســبتي يــوم االم ومعركــه الكرامــة.

حضر االحتفال كل من اهايل الطلبة وعدد من اجملتمع احمللي ،ختلله فقرات ومسابقات وتوزيع الورود على االمهات من صنع االطفال املركز .



٨٨

بني عبيد تحتفل بيوم الكرامة وعيد االم

احتفلت مديرية التنمية االجت¥عية لواء بني عبيد ،األحد ٢٠١٩/٣/٢٤ ،بيوم الكرامه وعيد االم .

اثين فيه مدير التنمية ناصر الشريدة على جهود األمهات العامالت وقدرهتن على العطاء املستمر ودورهن الفعال يف عملية التنمية .

العجال« يكرم موظفات املديرية والصندوق بيوم االم

كــرم مديــر التنميــة االجت¥عيــة ذيبــان محمــد العجالــ« ، األحــد ٢٠١٩/٣/٢٣، موظفــات املديريــة والصنــدوق Æناســبتي يــوم العاملــي للمــرأه 

وعيــد األم .

وجاء التكريم للدعم النفسي واملعنوي للموظفات وتقدير جهودهم كامهات ،وموظفات.
وحتــدث عــن دور املــرأه كأســاس لألســرة وتقــدم أكــرب التضحيــات يف بنــاء اجملتمــع واالهتمــام باملــرأة كوهنــا شــريك للرجــل يف كافــة اجملــاالت وتكريــم مجيــع الديانــات الســماوية 

هلــا واالهتمــام هبــا.



٨٩

الطفيلة :يحتفل بيوم االم ومتالزمة داون ويوم السعادة العاملي

نفــذ مركــز الطفيلــة للرعايــة والتاهيــل ممثــالً بقســم التدريــب واالنشــطة بوجــود املرشفتــ« " خولــة الحوامــدة ونرسيــن القطيــ¥ت "بالتعــاون 

مــع جمعيــة أبنــاء الطفيلة،االحــد ٢٤/٣/٢٠١٩، فعاليــة احتفــاال Æناســبتي يــوم االم ،ومتالزمــة داون، ويــوم الســعادة العاملــي .

وضم اإلحتفال عدة فقرات أدائية ، ومسابقات ،وتوزيع اهلدايا،

العيص تحتفل بيوم الكرامة وعيد االم

احتفــل مكتــب تنميــة املجتمــع املحــيل العيــص التابــع لتنميــة الطفيلة،بالتعــاون مــع مدرســتي العيــص الثانويــة للبنــات ومدرســة العيــص 

ــد االم. ــوم الكرامــة وعي ــازوري ،االربعــاء ٢٠ /٣ /٢٠١٩، بي ــة الي االساســية، وبدعــم مــن مكتب

قــدم فيــه بعــض الفقــرات االحتفاليــة مــن قبــل الطالبــات، كمــا قدمــت اللجنــة الصحيــة حماضــرة تثقيفيــة عــن فقــر الــدم ،حتدثــت فيهــا املهندســة الرا الشــحاحدة مــن مديريــة 
الصحــة عــن الغــذاء الصحــي املتــوازن املفيــد لتطــور ومنــو صحــة الطفــل وذلــك لبنــاء جســم ســليم ٠



٩٠

حضانات بني عبيد تحتفل بعيد االم وعيد الكرامة

احتفلــت "حضانــة بنــات واوالد مبدعــ« " التابعــة ملديريــة تنميــة بنــي عبيــد بوجــود الزميلــة ســعاد تيــم ،الخميــس ٢٠١٩/٣/٢١ ،بعيــد االم 

وعيــد الكرامــة .

واشتمل احلفل على اغاني وطنية ومسابقات لالطفال وتوزيع ورود وهدايا على أمهات األطفال.

ربوع الش¥ل يف بني كنانة تحتفل بيوم االم

احتفلــت جمعيــة ربــوع الشــ¥ل وبــارشاف مديــر تنميــة بنــي كنانــة مــوىس الشــبول ،االحــد ٢٠١٩/٣/٢٤، بيــوم االم وذلــك يف مقــر الجمعيــة 

يف بلــدة املنصــورة .

وُأســتهل االحتفــال بالســالم امللكــي يليــه قــراءة آيــات عطــره مــن القــرآن الكريم،ومــن ثــم حتــدث عطوفــة رئيــس بلديــة خالــد بــن الوليــد ،حســني ملــكاوي عــن االم واجنازاهتــا 
وعــن عظمــة االم.

وحتدثت رئيس جملس حملي ام قيس منى احلسبان عن هذا اليوم املميز ،وباركت لالمهات املوجودات .
ويف هناية احلفل مت توزيع اهلدايا على االمهات املوجودات يف االحتفال والبالغ عددهم ٣٥ كما مت تكريم مدير التنمية من قبل رئيس اجلمعية.

ضابط ارتباط االعالم مهند عبيدات تنمية لواء بين كنانة



٩١

تنمية البرتاء تحتفل بيوم املرأة العاملي وعيد االم

احتفلت مديرية تنمية البرتاء ،األحد ٢٠١٩/٣/٢٤ ، Æناسبتي عيد االم واليوم العاملي للمرأة يف مكتب املدير .

ألقى مدير التنمية امحد اهلالالت ،كلمة رحب هبا مبوظفات من الوزارة وصندوق املعونة الوطنية وزمالء العمل وتقديم بعض احللوى احتفاًال باملناسبة.

تنمية املزار الش¥يل تحتفل بعيد األم ومعركة الكرامة

برعايــة عطوفــة متــرصف اللــواء الدكتــور جــ¥ل الرسحــان ،احتفلــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة املــزار الشــ¥يل ، وبالتعــاون مــع جمعيــة ديــر 

يوســف الخ·يــة ، االحــد ٢٠١٩/ ٣ / ٢٤ ،بيــوم الكرامــة ويــوم االم .

اشــرف علــى االحتفــال مديــر تنميــة املــزار الشــمايل د.حممــد ســعد املومين،وحضــر كل مــن رئيــس املركــز األمــين املقــدم لورنــس العجرمــي ، ورئيــس بلديــة املــزار الشــمايل 
اجلديــدة احملامــي مطيــع الشــرمان ووجهــاء وشــيوخ البلــدة وأبنــاء اجملتمــع احمللــي وبعــض االمهــات يف البلــدة

والقى عطوفة متصرف اللواء الدكتور السرحان كلمة حتدث فيها عن تلك املناسبة العظيمة .
وحتــدث الدكتــور مجــال الســرحان وقــال إن االمهــات هلــن الــدور العظيــم ملــا قدمــن ويقدمــن مــن تضحيــة وعطــاء واســال املــوىل عــز وجــل أن تظــل نســاء االردن وأمهــات 

االردن خبــري
واشــتمل احلفــل علــى فقــره شــعر عــن معركــة الكرامــة قدمهــا الدكتــور فيصــل العمــري ،وأغانــي وطنيــة ومت تقديــم درع اجلمعيــة إىل متصــرف اللــواء الدكتــور الســرحان 

ــم بعــض االمهــات مــن البلــدة هبــذه املناســباتني. ،باالضافــة اىل تكري



٩٢

مركز تأهيل وتشغيل اربد يحتفل بيوم االم

إحتفــل مركزتأهيــل وتشــغيل مهنــي اربــد ، الخميــس ٢٠١٩/٣/٢١ ، بيــوم األم والــذي صــادف ايضــاً حفــل وداع للمعلمــة واألم مهــا أبــو الســعود 

Æناســبة إحالتهــا عــىل التقاعد.

وختلــل احلفــل، الــذي حضــره كل مــن مديــرة املركــز د هيالنــه محــاد وموظفــات املركــز، فقــرات موســيقية وتوزيــع اهلدايــا التــى اعدهتــا كل مــن املدربــة صبــاح حتاملــه وريــم 
الطواهــا مدربــات اخلياطــة علــى املوظفــات وامهــات الطالبــات.

وعلى ذات الصعيد ، زار مدير مديرية التنمية االجتماعيه/ اربد بركات الشناق املركز لتقديم التهنئة للموظفات بيوم األم مما كان له االثر الطيب يف نفوسهن .

تنمية بني عبيد تشارك يف مس·ة "ال للمخدرات وال الطالق العيارات النارية

ــة،  ــة النعيم ــي يف منطق ــل االجت¥ع ــة التكاف ــذت جمعي ــبت ٢٠١٩/٣/٢٣، نف ــدة، الس ــارص الرشي ــة ن ــة االجت¥عي ــر التنمي ــت إرشاف مدي تح

ــ«.  ــة عــن موضــوع هات محــارضة توعوي

أشــار فيهــا النقيــب هاشــم البيايضــة األثــر الســليب مــن تعاطــي هــذه املــواد الســمية علــى حيــاة الفــرد مــن جهــة ومــن جهــة اخــري أكــد أن تعاطــي هــذه املــواد الســمية 
ــاء . أودت حبيــاة اشــخاص وأطفــال ابري



٩٣

تنمية ناعور تحتفل بيوم املرأة العاملي وعيد االم

احتفلــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة ناعور،االحــد ٢٤/٣/٢٠١٩، بيــوم املــرأة العاملــي وعيــد االم وذلــك بعقــد محــارضة توعويــة يف مدرســة 

املشــقر الثانويــة للبنــات .

ــة ســيداو وبيــان دوراالســرة يف  ــًا مت عــرض بنــود حقــوق االنســان واتفاقي ــرق معاجلتــه وكيــف ان االســالم عاجلــه ، تالي ــز ضــد املــرأة واثــاره وط مت اســتعراض التميي
القضاءعلــى التمييــز.

تنمية جرش تحتفل Æناسبتي يوم الكرامة وعيد األم

تحــت رعايــة ســعادة النائــب محمــد أبــو ســتة وبحضــور مســاعد مديــر تنميــة جــرش منــى الرواشــدة ، نفــذت مديريــة التنميــة ، الخميــس 

٢٠١٩/٣/٢١، بالتعــاون مــع جمعيــة درب الصفصــاف الخ·يــة ســاكب، احتفــاالً Æناســبتي يــوم الكرامــة وعيــد األم وبحضــور عــدد مــن األمهــات 

والوجهــاء يف البلــدة ، ويف نهايــة االحتفــال تــم تكريــم األمهــات مــن الحضــور.



٩٤

اتفاقية لبناء قدرات مراكز تنمية املجتمع ب« التنمية والجمعية االملانية

ــاء  ــدف بن ــار به ــم الكب ــة لتعلي ــة االملاني ــوزارة والجمعي ــ« ال ــاون ب ــة تع ــ« اتفاقي ــوم االثن ــة الي ــة االجت¥عي ــت يف وزارة التنمي ــ¥ن- أبرم ع

القــدرات املؤسســية ملراكــز تنميــة املجتمــع املحــيل مــن خــالل ورش عمــل تشــاركية ، والعمــل مــع مراكــز التنميــة لتطويــر نهــج املشــاريع 

ــغيل. ــة التش ــزز لعملي ــب املع ــة، والتدري ــة واالقتصادي ــة االجت¥عي التعليمي

ــني احلكومــة واجلمعيــات يف جمــال العمــل  ــة ب ــة تؤشــر اىل الشــراكة احلقيقي ــة بســمة إســحاقات ان االتفاقي ــة االجتماعي ــرة التنمي ــت وزي ــة قال ــع االتفاقي ــى هامــش توقي وعل
ــة. ــل للمــوارد املتاحــة يف اجملتمعــات احمللي ــة ، واالســتغالل األمث االجتماعــي بعام

واشــارت الوزيــرة إســحاقات إىل أن هــذه االتفاقيــة تعــد خطــوة هامــة حنــو تفعيــل املشــاركة بــني الــوزارة واجلمعيــة االملانيــة لإلســهام يف تنميــة اجملتمــع ومســاعدة مراكــز تنميــة 
اجملتمــع احمللــي، وتطويــر التدخــالت التعليميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، يف تنميــة اجملتمعــات احملليــة، ومســاعدهتم علــى جتــاوز حتديــات احليــاة اليوميــة.

وعــربت الوزيــرة عــن تأكيدهــا تذليــل العقبــات الــيت تواجــه عمــل اجلمعيــات لتــؤدي رســالتها يف حتســني مســتوى احليــاة اإلجتماعيــة ،ومتابعــة الــوزارة هلــذه املشــاريع وتطويرهــا 
ومســاندهتا خلدمــة اجملتمعــات احمللية.

بــدوره أكــد ممثــل اجلمعيــة االملانيــة لتعليــم الكبــار يف االردن نــازرت نازرتيــان علــى أمهيــة الشــراكة والتعــاون مــع الــوزارة مــن خــالل دعــم قــدرات مراكــز تنميــة اجملتمــع احمللــي 
لتتمكــن مــن القيــام بأدوارهــا املختلفــة يف النواحــي التعليميــة والتنمويــة للمجتمعــات احملليــة.

وأضــاف نازرتيــان ان النهــوض باجملتمعــات احملليــة يكــون بالتدخــالت املختلفــة وال ســيما الــيت ترتكــز علــى النواحــي التدريبيــة اهلادفــة اىل التشــغيل وتوفــري فــرص العمــل يف 
اجملــاالت املتاحــة واســتغالل املــوارد قــدر االمــكان.

ويأتــي توقيــع االتفاقيــة ترســيخا لنهــج الــوزارة يف ادامــة عالقــات التعــاون املشــرتكة مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي، اذ ان اجلمعيــة االملانيــة لتعليــم الكبــار مــن أحــد الشــركاء 
يف اجلهــود التنمويــة الــيت تبذهلــا الــوزارة فيمــا يتعلــق ببنــاء قــدرات مراكــز تنميــة اجملتمــع احمللــي.

ومبوجــب االتفاقيــة املربمــة ،ســتتابع اجلمعيــة االملانيــة منــو واتســاع هنــج املشــاريع االقتصاديــة الرياديــة ؛ومنهــا مشــاريع رمانــه/ جديتــا، اطايــب عريا/عــريا ويرقــا، ومدرســة 
اجلميــد/ حمــي.

ــب والباحثــني عــن عمــل، بتخصصــات مهنيــة وحرفيــة، إضافــة إىل تدريبــات أخــرى مبواضيــع  ــب حنــو ١٨٠ مــن الراغبــني بالتدري ــزم اجلمعيــة وفقــا لالتفاقيــة بتدري وتلت
ريــادة االعمــال وتنميــة اجملتمــع، مــن خــالل مراكــز تنميــة اجملتمــع احمللــي مباشــرة، او مــن خــالل التنســيق واالحالــة ملؤسســة التدريــب املهــين او مؤسســات تدريبيــة أخــرى 

بالتنســيق مــع الــوزارة .



٩٥

عنجرة :أثر املخدرات واطالق العيارات النارية يف هدم املجتمع

نظم مركز تنمية املجتمع املحيل عنجرة، الخميس ٢٠١٩/٣/٢٣ محارضة حول ظاهرة اطالق العيارات النارية وافة املخدرات .

حيــث حتــدث احملاضــر وصفــي الزغــول عــن هاتــان الظاهرتــان وبــدأت احملاضــرة بعــرض فلــم قصــري يبــني مــدى تأثــري هــذه الضاهــره علــى اجملتمــع ومــا هــو رأي الديــن هبــا 
وطــرق العــالج والوقايــة منهــا

واكد بالنهاية على دور االسرة يف تربية االبناء وترسيخ ثقافة االمن والسالح واحرتام االخرين من خالل سالمه االنسان .

أثر املخدرات واطالق العيارات الناريه يف هدم املجتمع / عجلون

عقــدت مديريــة تنميــة عجلــون ،االثنــ« ٢٠١٩/٣/٢٥ محــارضة توعويــة حــول اطــالق العيــارات الناريــة وأفــة املخــدرات يف مدرســة ســيدة 

الجبــل /الالتــ« عنجــرة

حيــث ألقــى الدكتــور امحــد الزغــول نائــب مديــر مديريــة االوقــاف ،احملاضــرة وبــني االثــار الســلبية هلاتــان الظاهرتــان وخطورهتمــا علــى اجملتمــع وطــرق الوقايــة منهمــا بطريقــة 
بســيطة وسلســة لطالب املدرســة.

وحضر احملاضرة كل من مديرة املدرسة بامسة الربضي مدير بيت مريم العذراء ام الرجاء يوسف فرنسيس ومعلمات املدرسة والطالب وبعض اولياء األمور .



٩٦

دار الوفاق األرسي إربد تحتفل بيوم األم ومعركة الكرامة

تحــت رعايــة مديــر التنميــة اإلجت¥عيــة/ إربــد، بــركات الشــناق، االثنــ« ٢٠١٩/٣/٢٤، إحتفلــت دار الوفــاق األرسي ممثلــة Æديــرة الــدار إ�ــان 

الرشيــدة، والــكادر اإلداري، Æناســبتي يــوم األم و معركــة الكرامــة.

و قد ّمت توزيع اهلدايا على منتفعات الدار و املوظفات.

استمرارية لسلسة برنامج مكافحة آفة املخدرات وإطالق العيارات النارية يف بني عبيد 

رعــى مديــر التنميــة االجت¥عيــة نــارص الرشيــدة، االثنــ« املوافــق ٢٠١٩/٣/٢٥، محــارضة توعويــة حــول " مكافحــة آفــة املخــدرات وإطــالق 

العيــارات الناريــة " يف جمعيــة الينبــوع الخ·يــة يف منطقــة الحصــن.

القــى احملاضــرة األســتاذ حممــود ابــو ربيــع مــن مديريــة اوقــاف اربــد الثانيــة مبــني أن اآلثــار الســلبية مثــل، قلــة الــوازع الديــين وضعــف رقابــة األهــايل تؤثــر علــى ابناءنــا كوهنــم 
جيــل املســتقبل الواعــد.

مبينــا أن تعاطــي املخــدرات الفئــات األكثــر عرضــه جلهــل الشــباب مــن تعاطــي هــذه املــواد الســامة وأكــد أن احلكومــة جاهــدة تســعى لــردع مرتكــيب هــذه اجلرائــم ومعاقبتهــم 
ويف هنايــة احملاضــرة اثنــت رئيســة اجلمعيــة هيلــني مرجــي القائمــني علــى هــذه احملاضــرة .
حيث حضر مندوبني من التنمية عبد املنعم شهادات وضابط االرتباط رشاء الزعارير



٩٧

اتفاقية ب« مؤسسة امللك حس« وجمعيات خ·ية

وقعــت مؤسســة امللــك الحســ« وجمعيتــي الوســطية للرعايــة الطالبيــة الخ·يــة وقــم الخ·يــة ، االثنــ« ٢٠١٩/٣/٢٥ اتفاقيــة املشــاركة باملرحلــة 

الثانيــة مــن بنــاء القــدرات املؤسســية.

وحضــر التوقيــع مديــر مديريــة التنميــة االجتماعيــة الوســطية ســاندي ســويدان وتأتــي االتفاقيــة ضمــن مشــروع تعزيــز املشــاركة اجملتمعيــة والتنميــة احملليــة الشــاملة ضمــن 
برنامــج دعــم الالمركزيــة والتنميــة احملليــة املمــول مــن االحتــاد االوروبــي وبدعــم فــين مــن برنامــج االمــم املتحــدة اإلمنائــي.

ويشار إىل أن ستة مجعيات تقدمت بطلبات لالشرتك يف املشروع ،ومت فرزها حسب معايري خاصة مبؤسسة امللك حسني.

تنمية ديرعال تحتفل بيوم املرأة العاملي وعيد االم

ــة يف  ــارضة توعوي ــد مح ــك بعق ــد االم وذل ــي وعي ــرأة العامل ــوم امل ــ« ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩، بي ــة ديرعال،االثن ــة االجت¥عي ــة التنمي ــت مديري احتفل

ــة. ــن االزور الخ·ي ــة رضار ب جمعي

اســتعرضت مثقفــة التوعيــة اجملتمعيــة يف تنميــة ديرعــال جنمــة البالونــة أمهيــة النظــرة الســوية إىل املــرأة الهنــا األم ،الزوجــة ،األخــت واالبنــة وكذلــك التمييــز ضــد املــرأة 
وآثــاره وطــرق احلــد منــه.



٩٨

احتفال مركز تنمية مجتمع محيل عنجرة

احتفــل مركــز تنميــة املجتمــع املحــيل عنجــرة/ عجلــون، وكادر مــرشوع مــكاÐ، وبتعــاون مــع محطــة املعرفــة ، الخميــس ٢٠١٩/٣/٢٣،Æناســبتي 

يــوم األم والكرامــة .

رحــب مديــر املركــز االســتاذ عبــداهلل الشــوطر باألمهــات مــن خــالل كلمــه قصــرية ، وقــام بتوزيــع اهلدايــا علــى االمهــات شــاكرا هلــن جهودهــن ومؤكــدا علــى اهنــن رمــز 
العطــاء والتضحيــة .

جرش تستمر االحتفال بعيد االم

رعــى مديــر التنميــة االجت¥عيــة جــرش الســيد عصــام الروســان األحــد ٢٥/ ٣ / ٢٠١٩، احتفــال جمعيــة ســ¥ ســوف الخ·يــة Æناســبة عيــد االم  

والــذي تخللــه محــارضة مــن قبــل قســم مكافحــة املخــدرات كانــت موجهــة لألمهــات، ويف نهايــة االحتفــال قــام الســيد مديــر التنميــة بالتعــاون 

مــع رئيــس الجمعيــة الســيد خالــد عضيبــات بتكريــم األمهــات املشــاركات .



٩٩

العقبة تنفذ محارضة حول املراهقة

نفــذت مديريــة تنميــة العقبــة ممثلــة برئيــس قســم األرسة والح¥يــة يف املديريــة وفــاء الخصبــة وعائــده العامــود ،االثنــ« ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩، 

بالتعــاون مــع جمعيــة صنــاع اإلرادة، محــارضة حــول التغــ·ات والتحديــات التــي تواجــه املراهقــ«، يف مدرســة خديجــة بنــت خويلــد.

حيــث حتدثــت رئيــس مجعيــة صنــاع اإلرادة ســهام الشــباطات عــن هــذه املرحلــة وأهنــا مــن أكثــر املراحــل الــيت يكــون فيهــا مشــكالت ســلوكية، وأهــم هــذه املشــكالت 
وطــرق تعديــل ســلوك املراهــق حللهــا.

وحتدثت اخلصبة عن عالقة املراهق باألسرة وكيفية بناء عالقة قوية وسعيدة مع األسرة، ودور األصدقاء يف هذه املرحلة. 
وحتدثت العامود عن السلوكيات الطبيعية وغري الطبيعية يف هذه املرحلة، وأهم خصائص هذه املرحلة.

ويف هناية احملاضرة مت تقديم النصائح واإلرشادات للمشاركني عن طرق التكيف مع هذه املرحلة.

جانب من منتجات مشغل الحقائب يف مركز تأهيل وتشغيل مهني إربد بإرشاف املدربة ناديا 
أبو عيل ٢٠١٩/٣/٢٥



١٠٠

وادي الس· تحتفل Æناسبة يوم املرأه العاملي وعيد االم

رعــت مديــرة مديريــة التنميــة االجت¥عيــة وادي الســ· دالل خليفــات ، الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٢٦، احتفــاال Æناســبة يــوم املــرأه العاملــي وعيــد االم 

بقاعــة جمعيــة العــ« الخ·يــة.

وحبضور فريق من مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية وحبضور رئيس اجلمعية ،وأعضاء اهلئية االدارية وسيدات اجملتمع احمللي.
ــه الســيد محــدان  ــا رئيــس اجلمعي ــى املشــاركني قدمه ــدروع عل ــع ال ــط ارتبــاط التوعيــة هبــذه املناســبة وتوزي ــا نارميــان يوســف ضاب ــل االحتفــال إلقــاء حماضــرة القته ختل

املناصــري.

أحتفال جمعية عنجرة الخ·ية عجلون بيوم األم وذكرى الكرامة

تحــت رعايــة مديــرة التنميــة االجت¥عيــة الدكتــورة مريــم غرايبــة احتفلــت جمعيــة عنجــرة الخ·يــة الخميــس٢٠١٩/٣/٢٣، بيــوم األم وذكــرى 

الكرامــة.

قدم الطالب الفقرات املنوعة واهلادفة مما ادخل السرور والبهجة اىل قلوهبم.
وقامت الغرايبة بتوزيع اهلدايا على الطالب لتقدميها ألمهاهتم من اجل تشجيعهم وزرع الثقة بأنفسهم وتواصلهم مع أمهاهتم

ويف هناية احلفل قام الدكتور عارف الزغول رئيس اجلمعية بتكريم مديرة التنمية شاكرا هلا جهودها وحضورها



١٠١

تنمية املزار الجنوé تحتفل Æناسبتي يوم األم ويوم املرأه العاملي

نفــذت مديريــة تنميــة املــزار الجنــوé، الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٢٦، محــارضة Æناســبتي يــوم األم ويــوم املــرأه العاملــي ، وذلــك يف مدرســة الحســينية 

االساســية املختلطــة.

حتدثــت رئيســة قســم االســرةيف املديريــة مسيحــه الصرايــرة امهيــة دور املــرأة يف االســرة ويف اجملتمــع يف بنــاء االجيــال واجملتمــع آت الســليمه فهــي االم واألخــت والزوجــه 
واكــدت امهيــة التكافــل األســري وتقويــة مفهــوم الــذات لــدى الفــرد ضمــن أســرته.

ويذكر ان عدد احلضور ٣٨ ومعلمات املدرسة

مديرية رشق ع¥ن تنفذ محارضة عن اليوم العاملي للمرأة وعيد االم

تفــذت تنميــة رشق عــ¥ن ممثلــة باملثقفــة رانيــا الحــوراÐ، الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٢٦ ، محــارضة توعويــة عــن اليــوم العاملــي للمــراة وعيــد االم يف 

جمعيــة برشاكــم الخ·يــة.

بــدأت احلورانــي حماضرهتــا عــن دور املــرأة والــدور الفاعــل هلــا يف اجملتمــع وعــن متكينهــا اقتصاديــا واملعيقــات الــيت تواجههــا وعــن حقوقهــا و دور وزارة التنميــة يف متكــني 
املــرأة

وحتدثت احلوراني أيضا عن عيد االم وعن واجبنا اجتاه امهاتنا ومسؤوليتنا حنو امهاتنا
ويذكر ان عدد احلضور ٣٥ امراة من سيدات اجملتمع احمللي.



١٠٢

تنمية الرمثا تشارك يف الندوة الحوارية " ارجوك ال تقتلني"

شــاركت مديــرة تنميــة الرمثــا الدكتــورة آمــال عبيــدات يرافقهــا مثقفــة التوعيــة عــال عاشــور، الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٢٦، يف نــدوة حواريــة بعنــوان " 

أرجــوك ال تقتلنــي " يف مدرســة األمــ·ة هيــا بنــت الحســ« الثانويــه الشــاملة للبنــات.

وحضــر النــدوة متصــرف اللــواء الدكتــور خالــد عليمــات ومديــر الرتبيــة والتعليــم الدكتــور مــازن املومــين ومديــر مديريــة أوقــاف الرمثــا الدكتــور ريــاض الشــرعة ورئيــس مركــز 
امــن املدينــة املقــدم حممــد بــين ســالمه والنقيــب رامــي كفاويــن مــن إدارة مكافحــة املخــدرات واعضــاء اجمللــس احمللــي.

و تناولت الندوة موضوع إطالق العيارات النارية واملخدرات ، ودور اجملتمع يف التصدي هلذه الظواهر.

كمــا ودعــت النــدوة إىل ضــرورة تكاثــف مجيــع فئــات اجملتمــع حلمايــة أبنــاء الوطــن مــن تفشــي هــذه الظواهــر والوقــوف علــى تداعياهتــا والرتكيــز علــى دور األســرة ألهنــا 
القــدوة األوىل للشــباب ودور املدرســة باحملافظــة عليهــم مــن االجنــراف والتغريــر هبــم مــن قبــل املروجــني.

ومــن جانبهــم أكــد كافــة املشــاركني علــى ضــرورة تفعيــل الــوازع الديــين لــدى األبنــاء مــن خــالل خطــب اجلمعــة ،واحلــذر مــن رفقــاء الســوء ملــا هلــم مــن تأثــري ســليب وخطــر 
وضــرورة األدالء بــاي معلومــه تفيــد القانــون وحتمــي املواطــن.

وأقرتحت إحدى جلان اجمللس احمللي على األهايل االنسحاب الفوري من األفراح اليت تطلق الرصاص حفاظا على سالمة الناس مجيعا.

ويف هناية الندوة ، كرم احلضور من قبل إدارة املدرسة ممثلة مبديرهتا هدى الدرايسة بتقديم اهلدايا للمشاركني.



١٠٣

املغاريز يطلع عىل حسن س· املشاريع االنتاجية لعدد من الجمعيات يف محافظة عجلون

اطلــع أمــ« عــام ســجل الجمعيــات طــه املغاريــز عــىل عــدداً مــن املشــاريع التابعــة التحــاد الجمعــات الخ·يــة وجمعيــة جبــل عجلــون الخ·يــة 

ــان عــىل  ــات واالطمئن ــدوق دعــم الجمعي ــة مــن صن ــون واملمول ــة الطبيعــة يف محافظــة عجل ــة لح¥ي ــة امللكي ــاس والجمعي ــة الكاريت وجمعي

حســن ســ· تلــك املشــاريع ومعرفــة امل¥رســات االيجابيــة التــي تدعــم اســتدامتها وتطويــر أنشــطتها املختلفــة وتقويتهــا.

ورافــق املغاريــز يف زيارتــه اىل احتــاد اجلمعيــات اخلرييــة يف حمافظــة عجلــون يرافقــه عــددًا مــن اعضــاء جملــس إدارة ســجل اجلمعيــات وأكــد أن اجلمعيــات مبختلــف انواعهــا 
تعــد وســيلة فعالــة لتحقيــق اهــداف التنميــة كوهنــا تعمــل علــى حتســني املســتوى املعيشــي البنــاء اجملتمــع احمللــي واالرتقــاء بــه.

وبــني املغاريــز ان جملــس إدارة ســجل اجلمعيــات ومــن خــالل ســجل اجلمعيــات يعمــل علــى حتديــث أســس تقديــم الدعــم للجمعيــات بنهــج تشــاركي مــع مجيــع الشــركاء ومــن 
خمتلــف اجلهــات مــن خــالل لقــاءات مركــزة مــع الفعاليــات املتنوعــة يف اجملتمعــات احملليــة للتوافــق علــى االليــات املطلوبــة يف تقديــم الدعــم تســهيال للمواطنــني وتفعيــال للخدمــة 

املقدمــة وضمــان اســتمرارية تلــك املشــاريع والــيت ســيصار اىل نشــرها الحقــا عــرب الوســائل املتاحــة ومنهــا املوقــع االلكرتونــي اخلــاص بســجل اجلمعيــات.

وأشــار املغاريــز اىل أمهيــة التحالــف والتآلــف بــني اجلمعيــات مبختلــف مســتوياهتا واماكاناهتــا يف املناطــق اجلغرافيــة املتقاربــة وذات االختصــاص املشــرتك ملــا لــه مــن فوائــد 
عديــدة تعــود بالنفــع علــى املواطنــني وتنعكــس علــى جــودة اخلدمــة االجتماعيــة لتوحيــد اجلهــود والنشــاطات والفعاليــات املكــررة يف ذات اجملــال، كمــا ان مــن شــأن ذلــك 

منــح املشــاريع االســتثمارية صفــة االســتدامة والدميومــة وهــو مــا يوفــر فــرص العمــل البنــاء اجملتمــع احمللــي ويعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة الفقــر البطالــة.

وشــدد املغاريــز علــى أمهيــة تفعيــل الكــوادر البشــرية العاملــة يف قطــاع اجلمعيــات وضــرورة إمتالكهــا للمؤهــالت العلميــة وتاهيلهــا وتدريبهــا لتمكينهــا مــن القــدرة علــى تنفيــذ 
االجــراءات املاليــة واالداريــة املطلوبــة الدارة املشــاريع بأقــل جهــد ووقــت وكلفــة وســيتم البــدء بعقــد الــورش التدريبيــة الالزمــة و النــدوات واجللســات احلواريــة لالســتفادة 

مــن التجــارب الناجحــة.

وأســتمع املغاريــز مــن رئيســة احتــاد مجعيــات حمافظــة عجلــون وحبضــور اعضائــه اىل أبــرز اجنــازات االحتــاد ومشــاريعه القائمــة وســبل تطويــر اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني 
فضــال عــن بيــان اهــم التحديــات الــيت تواجههــم وســبل التغلــب عليهــا، كمــا اســتمع اىل بعــض املطالــب املتعلقــة باالحتــاد فيمــا خيــص مواضيــع إســتئجار املقــار ومعايريهــا، 

مبينــا انــه يتــم دراســتها والنظــر فيهــا بشــكل مشــويل.

وقدمــت احــدى املدربــات يف مجعيــة جبــل عجلــون اخلرييــة شــرحا موجــزا عــن حمــاور دورة تدريبيــة معقــودة يف اجلمعيــة اســتهدفت ســيدات املنطقــة لغايــات توعيتهــن 
ورفــع قدراهتــن يف املهــارات احلياتيــة اليوميــة وأمهيــة وضــرورة التحــاق الســيدات والفتيــات مبثــل هــذه الــدورات ملــا لــه مــن أثــر معــريف كبــري يعــزز مــن ممارســاهتن احلياتيــة 

اليوميــة.



١٠٤

كمــا واطلــع امــني عــام ســجل اجلمعيــات والوفــد املرافــق علــى ابــرز نشــاطات مجعيــة الكاريتــاس يف حمافظــة عجلــون واســتمع مــن ممثلهــا وائــل ســليمان اىل شــرح مفصــل عــن 
طبيعــة اخلدمــات الــيت تقــدم الهــايل املنطقــة والربامــج التقنيــة املســتخدمة يف تطويــر اخلدمــة وايصاهلــا ال املواطنــني بافضــل الســبل واالمكانــات املتاحــة.

وجــال املغاريــز والوفــد املرافــق يف اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة وإطلعــوا علــى اخلدمــات الســياحية الــيت تقدمهــا اجلمعيــة للمواطنــني كافــة مــن خــالل خدمــة الغــرف 
ــيت وفــرت فــرص عمــل ألكثــر مــن ٦٠ شــخصا مــن ابنــاء  ــة مــن صنــدوق دعــم اجلمعيــات وإســتمعوا اىل شــرح مفصــل عــن طبيعــة هــذه وال االيوائيــة الســياحية واملمول

واهــايل اجملتمــع احمللــي يف حمافظــة عجلــون.

الباشا تحتفل Æناسبتي يوم املرأة العاملي و يوم األم

ــد  ــام الكاي ــف هي ــة والتثقي ــاط التوعي ــط ارتب ــالل ضاب ــن خ ــاء ٢٦ /٣ / ٢٠١٩ ،وم ــا ، الثالث ــ« الباش ــة ع ــة االجت¥عي ــة التنمي ــذت مديري نف

ــة. ــل الخ·ي ــاء الطف ــة أصدق ــك جمعي ــي ، وذل ــرأة العامل ــوم امل ــبتي ي ــاال Æناس ــة، احتف محــارضة توعوي

وتعترب هذه احملاضرة جزء من سلسلة من احملاضرات اليت ستنفذها هذه املديرية خالل هذا العام .



١٠٥

افتتاح بازار خ·ي تنظمه جمعية نشميات الوسطية

رعــت مديــرة التنميــة االجت¥عيــة / الوســطية، ســاندي ســويدان ،الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٢٦ ،افتتــاح البــازار الخــ·ي والــذي نظمتــه جمعيــة نشــميات 

الوســطية الخ·يــة Æناســبة بيــوم املــرأة العاملــي ويــوم االم .

عرضــت منتجــات ســيدات اجملتمــع احمللــي وحبضــور مميــز و الفــت علمــا بــان املنتجــات جــاءت بعــد تلقــي الســيدات التدريــب علــى احلــرف اليدويــة ،وتصنيــع الصابــون 
،والشــمع ،وانتــاج النباتــات .

وجاء جبهود ونشاط رئيستها السيدة ايناس الشلول وقد لقى البازر الثناء والرضى من احلضور على املستوى العايل من االتقان.

تنمية ع« الباشا مع جنة االردن تنظم يوم نشاط ال منهجي

نظــم مركــز املنــار للتنميــة الفكريــة عــ« الباشــا ،الثالثــاء ٢٠١٩/٣/٢٦، بالتعــاون مــع جمعيــة جنــة األردن البيئيــة يومــا لالنشــطة الالمنهجيــة 

وذلــك مــن خــالل زراعــة Æجموعــة مــن االشــتال بأيــدي املنتفعــ«، والتــي تــم التــربع بهــا مــن قبــل الجمعيــة للمركــز



١٠٦

معايل وزيرة التنمية االجت¥عية تلتقي السف· السويدي إريك اولنهاج صباح اليوم االربعاء 
٢٠١٩/٣/٢٧ يف مكتبها -ع¥ن 

دار أحداث الرصيفة" تنظم محارضة حول تقويم السلوك ذاتيا

نظمت دار تربية أحداث الرصيفة محارضة حول تقويم السلوك باالعت¥د عىل النفس لألحداث املتعلقة قضاياهم باملخدرات.

ويف بدايــة احملاضــرة أكــد مديــر الــدار صقــر املعايطــة علــى مثــل هــذه احملاضــرات الــيت ترفــع وعــي األحــداث لالســتفادة منهــا يف املســتقبل خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتحديــد 
الســلوكات اخلاطئــة جتنبهــا. 

وقــد مشلــت احملاضــرة الــيت قدمهــا املشــرف االجتماعــي ارشــيد العايــد الرتكيــز علــى اجلوانــب اإلجيابيــة يف الشــخصية وحتفيــز اإلرادة ملنــع تكــرار األخطــاء ايل أدت إىل 
ارتــكاب األعمــال املخالفــة للقوانــني واألنظمــة. 

كما تناولت احملاضرة األضرار الصحية الكبرية اليت ختلفها املخدرات، وانعكاسات التعاطي أو الرتويج على األسرة وعلى مستقبل احلدث بشكل عام .
كما ركزت احملاضرة على ضرورة االستفادة من التجارب اليت مر هبا احلدث وجتاوزها .



١٠٧

دار أحداث الرصيفة تخرج دورة أصدقاء الرشطة

ــر رشطــة  ــة مدي ــاء الرشطــة تحــت رعاي ــج دورة أصدق ــة حفــل تخري ــة االجتناعي ــوزارة التنمي ــة أحــداث الرصيفــة التابعــة ل أقامــت دار تربي

الرصيفــة العميــد يــزن العــوران وحضــور رئيــس مركــز أمــن ياحــوز املقــدم شــادي الهباهبــة ومديــر دار تربيــة أحــداث الرصيفــة صقــر املعايطــة.

وأكــد مديــر تربيــة أحــداث الرصيفــة صقــر املعايطــة يف مقدمــة االحتفــال أن هــذه الــدورة تأتــي ضمــن سلســلة دورات تعمــل الــدار علــى إقامتهــا لتثقيــف األحــداث ورفــع 
الوعــي األمــين لديهــم.

ذيبان تحتفل بيوم الكرام وعيد االم

تــم إقامــة احتفــال اليــوم الخميــس٢٠١٩/٣/٢٨ بيــوم الكرامــه وعيــد األم تحــت رعايــة عطوفــة متــرصف اللــواء فهــد الحســبان يف ســاحة مركــز 

ــوم الكرامــه واســتذكار  ــه عــن ي ــده وبحضــور عــدد مــن الشــخصيات وأهــايل املنطقــة وتحــدث في ــل بنــي حمي ــة املجتمــع املحــيل جب تنمي

شــهداءنا األبــرار يف يــوم الكرامــه ومــا قدمــه الجيــش العــرé األردÐ بالخســاءر الفادحــه للعــدو ورجــع يجــر إذيــال الخيبــة والهز�ــة ودور 

الهاشــمي« يف الدفــاع عــن قضايــا االمــه والقــدس الرشيــف ومــا يؤكــده جاللــة امللــك عبداللــه الثــاÐ بــن الحســ« حفظــه اللــه ورعــاه بأنــه ال 

تنــازل عــن القــدس وال حلــول عــىل حســابه.

كمــا تطــرق لعيــد االمــه واالهتمــام باألمهــات كلبنــه اساســيه يف االســره واجملتمــع. وألقــى مديــر التنميــه حممــد العجالــني كلمــه عــن تلــك املناســبتني وأيضــا حتــدث رئيــس بلديــة 
عــن تلــك املناســبتني وختلــل االحتفــال فقــرات متنوعــه ألطفــال الروضــه ومت تكريــم أمهــات أطفــال الروضــه ورؤســاء اجلمعيــات اخلرييــة مــن القطــاع النســائي يف املنطقــه.



١٠٨

 لواء بني كنانة يعقد ورشة تدريبية بعنوان « ال للمخدرات و الطالق العيارات النارية 

تحــت رعايــة عطوفــة متــرصف لــواء بنــي كنانــة الدكتــور احمــد حمــدان عليــ¥ت ومندوبــا عــن عطوفــة العميــد امجــد خريســات مديــر اقليــم 

الشــ¥ل رعــى عطوفــة مديــر رشطــة اربــد العقيــد عاهــد الرشايــره الورشــة التدريبيــة ال للمخــدرات ...ال الطــالق العيــارات الناريــه. حيــث 

تحــدث عــن خطــورة هاتــ« االفتــ« ومــدى خطورتهــا عــىل املجتمــع املحــيل وحــرض الورشــه الدكتــور املقــدم فــواز املســاعيد منــدوب مكافحــة 

املخــدرات. 

ويف هناية احملاضره اثنى السيد مدير التنمية االجتماعية بين كنانه االستاذ موسى الشبول على جهود احملاضرين يف هذه الورشه. 
حضر هذه الورشه رؤوساء اجلمعيات اخلريية يف اللواء وعدد من رؤوساء البلديات وافراد من اجملتمع احمللي. 

ضابط ارتباط االعالم مهند عبيدات تنمية لواء بين كنانة

نشاط ترفيهي بالتعاون ب« منار ع« الباشا وهيئة شباب كلنا االردن 

نظــم مركــز منــار / عــ« الباشــا اليــوم الخميــس الواقــع يف ٢٠١٩/٣/٢٨  وبالتعــاون مــع هيئــة شــباب كلنــا االردن نشــاط ترفيهــي لطــالب املنــار 

اشــتمل عــىل عــدة فقــرات ومســابقات للطــالب وتوزيــع الجوائــز الرمزيــه لهــم ...بهــدف إدخــال املــرح والــرسور عــىل الطــالب وتحفيزهــم ....

داعــ« اللــه مزيــدا مــن التوفيــق.



١٠٩

نشاطات مركز االمل الجديد لهذه االسبوع القسم« الداخيل والخارجي : 

١) تكريم مدير تنمية الرصيفة السيد احمد الزين ومديرة املركز ا�ان خزاعلة ملوظفات املركز Æناسبة عيد األم .

٢) عمل فطور ج¥عي للطالب و تناوله يف حدائق املركز ومن ثم نشاط اللعب .

تنمية البرتا تنفذ محارضة توعوية حول املخدرات..

.أقامــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة البــرتا وبالتعــاون مــع رشطــة غــرب معــان املــالزم خالــد الخشــ¥ن محــارضة توعويــة عــن آفــة املخــدرات 

وأثرهــا ومخاطرهــا عــىل املجتمــع اليــوم بتاريــخ ٢٠١٩/٣/٢٧ الســاعة ١٢ظهــرا يف منطقــة وادي مــوىس يف مبنــى جمعيــة ســيدات الــوادي حــرض 

املحــارضة مجموعــة مــن املجتمــع املحــيل ..



١١٠

تنمية الجيزة تحتفل Æناسبتي يوم املرأة العاملي و عيد األم

ــة  ــوض الدهامش ــف ع ــة والتثقي ــاط التوعي ــط ارتب ــالل ضاب ــن خ ــاء ٢٧ /٣ / ٢٠١٩ ،وم ــزة، االربع ــة الجي ــة االجت¥عي ــة التنمي ــذت مديري نف

ــة.. ــدي الخ·ي ــة عمــل ي ــك يف جمعي ــرأة العاملــي ، وذل ــوم امل ــاال Æناســبتي ي ــة، احتف محــارضة توعوي

وتعترب هذه احملاضرة جزء من سلسلة من احملاضرات اليت ستنفذها هذه املديرية خالل هذا العام .

مدير مديرية االشخاص ذوي االعاقة يزور مركز الكوره الشامل للرتبيه الخاصه

زار مديــر مديريــة االشــخاص ذوي االعاقــه جريــس عــ¥ري اليــوم الخميــس ٣/٢٨ مركــز الكــوره الشــامل للرتبيــه الخاصــه برفقتــه امجــد ســعاده 

ــه محمــد شــبيب  ــرة التنمي ــاء كر�ــه رفاعــي بحضــور مســاعد مدي ــرة مركــز الزرق ــم ومدي ــه غان ــرة مركــز الرصيفــه بثين ــه ومدي مــن املديري

ومديــرة املركــز فائــده ابوجابــر والــكادر الوظيفــي باملركــز ووحــدة التدخــل املبكــر. 

حيث جتول عماري والفريق املرافق ارجاء املركز ووحدة التدخل املبكر واطلع على سري العمل بكامل املركز وخاصة وحده التدخل املبكر. 
ثــم اجتمــع مــع الــكادر ومت مناقشــة عــدة مواضيــع ختــص وحــدة التدخــل املبكــر واطلــع علــى الكشــوفات املعــده وامللفــات الــيت مت جتهيزهــا واملنشــور اخلــاص بوحــدة التدخــل 

املبكــر واملطويــه الــيت ختــص املركــز والوحــده . حيــث اكــد عمــاري بانــه ســوف يكــون هنــاك زيــارت الحقــه ملتابعــه ســري العمــل بوحــد التدخــل املبكــر واملركــز كامــل.



١١١

تنمية العقبة تحتفل Æناسبة عيد االم ويوم املرأة 

احتفلــت مديريــة تنميــه العقبــة يــوم الخميــس املوافــق ٢٦-٣-٢٠١٩ Æناســبه يــوم األم واملــرأه بأمهــات الدمــج واالحتضــان حيــث رحبــت 

رئيــس قســم األرسة وفــاء الخصبــه باألمهــات وتحدثــت عــن دور املــرأه وشــكرت املوظفــه عائــده العامــود االمهــات وخاصــه هــذه النخبــه مــن 

االمهــات عــىل عطائهــن وقدمــت رئيســة جمعيــة صنــاع اإلرادة الخ·يــه الهدايــا الرمزيــه والشــكر لالمــات

قويرة العقبة تنفذ محارضة توعوية عن آفة املخدرات 

قــام مديــر مكتــب القويــره العقبــة يــوم الخميــس املوافــق ٢٦-٣-٢٠١٩ بتنفيــذ محــارضه توعويــه عــن آفــة املخــدرات لطــالب مدرســة الحســ« 

الثانويــه حــول موضــوع آفــة املخــدرات حيــث تحــدث مــالزم أول عمــر الطراونــة مــن مكتــب مكافحــة املخــدرات عــن دور الشــباب يف مكافحــة 

هــذه االفــه وعــن تكاثــف الجهــود مــن املجتمــع املحــيل ملحاربتهــا وعــن االعــراض التــي تظهــر عــىل املدمــن واليــة تقديــم املســاعده يف اقالعــه 

وعالجــه مــن االدمــان



١١٢

"حكايتي" دليل èك« الفتيات املحتاجات للح¥ية والرعاية

اطلقــت وزارة التنميــة االجت¥عيــة وبالتعــاون مــع جمعيــة ضحايــا العنــف األرسي دليــل èكــ« الفتيــات املحتاجــات للح¥يــة والرعايــة بعنــوان 

"حكايتــي" بدعــم مــن الصنــدوق الكنــدي للمبــادرات املحليــة يف دار رعايــة الفتيــات بالرصيفــة.

ــا العنــف االســري ريــم ابــو حســان  ــرة التنميــة االجتماعيــة بســمة اســحاقات وحبضــور الرئيــس الفخريــة جلمعيــة ضحاي واطلــق الدليــل خــالل حفــل مت حتــت رعايــة وزي
والقائــم باعمــال الســفري الكنــدي كريســتوفر هيــل ومتصــرف لــواء الرصيفــة الدكتــور ماهــر املومــين ومديــر شــرطة الرصيفــة العميــد يــزن العــوران، ومديــر تنميــة اللــواء أمحــد 

الزبــن.

وقالــت اســحاقات يف كلمــة هلــا إن الــوزارة تركــز علــى متكــني الفتيــات احملتاجــات للحمايــة ألمهيــة إدماجهــن باجملتمــع، ومتكينهــن نفســيًا واجتماعيــًا واقتصاديــًا ملواجهــة 
الظــروف والتحديــات الــيت يعانــني منهــا، مشــرية إىل الــدور املهــم هلــذه املبــادرات يف رفــع قــدرات املوظفــني العاملــني علــى تقديــم هــذه اخلدمــات للوصــول إىل منظومــة عمــل 

تتســم باالحرتافيــة.

ــة  ــد مــن املشــاريع واملبــادرات الــيت خرجــت عــن مجيــع األطــر التقليدي ــي، كشــريك حقيقــي بدليــل تنفيــذ العدي ــوزارة تنظــر إىل مؤسســات اجملتمــع املدن وأضافــت أن ال
ــا العنــف األســري الــيت تعتــرب مــن  بطروحــات رياديــة متميــزة؛ مــا يســهم يف حتقيــق التنميــة ودفــع عجلتهــا، الفتــة إىل أن مــن أبــرز هــذه املؤسســات مجعيــة محايــة ضحاي

ــة والتوعيــة هبــدف احلــد مــن العنــف. املؤسســات الفاعلــة يف جمــال تنفيــذ برامــج وأنشــطة للوقاي

وأشــارت إىل أن الــوزارة تــدرك أمهيــة الــدور التشــاركي بــني اجملتمعــات الدوليــة لتعزيــز العالقــات وبنــاء شــبكة عاملــة علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، فالصنــدوق 
الكنــدي للمبــادرات احملليــة ومــا يقدمــه مــن آليــة متويــل تديرهــا الســفارة الكنديــة هتــدف اىل دعــم املنظمــات غــري احلكوميــة وغــري الرحبيــة احملليــة والدوليــة لتنفيــذ األنشــطة 

املتعلقــة بتحقيــق التنميــة.

وتابعــت الوزيــرة إســحاقات، ان ذلــك يعتــرب دليــال علــى مثــار التعــاون املبــين علــى آليــة عمــل واضحــة اخلطــوات، وبتشــاركية فاعلــة ليخــدم هــذه الفئــة مــن الفتيــات الــيت 
حتتــاج للدعــم واملســاندة والتأهيــل النفســي واالجتماعــي واملهــين علــى حــد ســواء يف دار رعايــة الفتيــات بالرصيفــة.

ــدار الــيت تأسســت عــام ١٩٧٣ تســتقبل الفتيــات بــني ١٢ إىل ١٨ عامــًا، وتصــل ســعتها إىل ٣٥ منتفعــة، ويتــم تســجيلهن  ــة منــال محــودة إن ال ــرة دار الرعاي وقالــت مدي
حســب اإلجــراءات بقــرار مــن قاضــي األحــداث، وتقديــم خمتلــف اخلدمــات اإليوائيــة والرعايــة والصحيــة والتعليميــة واألســرية للمنتفعــات مــن خــالل اختصاصيــني نفســيني 

واجتماعيــني، عــدا عــن دورات التأهيــل املهــين والثقــايف والرياضــي.



١١٣

التنمية تؤكد سعيها لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان

ــي شــهاب  ــة املحام ــة اإلجت¥عي ــوق االنســان يف  وزارة التنمي ــس قســم حق ــال رئي ق

عــ¥وي أن الــوزارة تســعى لتعزيــز منظومــة حقــوق االنســان يف اململكــة كجــزء مــن 

ــة  ــوزارات واملؤسســات الرســمية والوطني ــع ال ــم م ــج التشــار^ املتواصــل والدائ النه

. Ðومؤسســات املجتمــع املــد

واشــار عمــاوي إىل أن الــوزارة يف تعــاون وتنســيق مســتمر مــع وحــدة حقــوق اإلنســان يف رئاســة 
الــوزراء واللجنــة الدائمــة حلقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بإلتزامــات األردن الدوليــة .

جــاء ذلــك إثــر موافقــة احلكومــة علــى قبــول ١٦ توصيــة مــن أصــل ٢١ توصيــة واإلحاطــة علمــًا خبمــس 
ــيت تلقاهــا األردن خــالل االســتعراض  ــت قيــد الدراســة مــن ضمــن التوصيــات ال توصيــات فقــط كان
ــع عــدد  ــك يرتف ــام املاضــي وبذل ــي الع ــف يف تشــرين الثان ــد جبني ــذي عق ــث ال ــدوري الشــامل الثال ال

التوصيــات الــيت قبلهــا االردن إىل ١٤٩ توصيــة مــن أصــل ٢٢٦ توصيــة وبنســبة ٦٦٪.

ويشــار إىل أن جملــس حقــوق اإلنســان جيــري إســتعراضا دوريــا شــامال لســجالت حقــوق اإلنســان لــدى مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، ليتــم مراجعــة أوضــاع 
حقــوق اإلنســان يف مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة كل ٥ ســنوات ، وإدراج التوصيــات الــيت يتوجــب علــى الدولــة قيــد االســتعراض أن تنفذهــا قبــل األســتعراض 

املقبــل.

ــا العنــف األســري داليــا الفاروقــي عــن أهــم حمــاور املشــروع الــيت تركــز علــى تقييــم القــدرات العقليــة والنفســية  ــة ضحاي ــة جلمعيــة محاي وحتدثــت رئيســة اهليئــة اإلداري
ــر املهــارات احلياتيــة. ــدار، وتطوي ــة يف ال للمنتفعــات، وبرنامــج التمكــني االقتصــادي، وبرنامــج التمكــني املهــين ورفــع قــدرات الكــوادر العامل

وعــرض الدكتــور تيســري إليــاس ملــا قــام بــه املركــز األردنــي لالستشــارات النفســية مــن تعريــف العامــالت واملنتفعــات معــا مبصــادر الضغــوط النفســية وردود األفعــال النفســية 
وطــرق احلــد مــن الضغوطــات والتعريــف بأســاليب التنشــئة والتعريــف علــى أســاليب العــالج النفســي.

وقدمــت فتيــات الــدار عرضــًا مســرحيًا عــن العنــف األســري، يف حــني جالــت الوزيــرة إســحاقات يف مرافــق الــدار الــيت تضــم قاعــة للحاســوب ومشــغل خياطــة وقاعــة 
رياضــة وركنــا للتجميــل.



١١٤

أحتفال مديرية التنمية االجت¥عية عجلون بيوم املرأه العاملي وعيد األم .

تحــت رعايــة محافــظ عجلــون عطوفــة عــيل باشــا املجــايل احتفــل نــادي بســمة وامــل النهــاري للمســن« التابــع لجمعيــة الحــازم الخ·يــة يف 

القريــة الحرضيــة بيــوم املــرأه العاملــي وعيــد األم الخميــس ٢٠١٩/٣/٢٨

وبتنسيق من مديرية التنمية ومسؤولةالتوعية اجملتمعية األنسة عال ابو امحدة وحبضور مديره التنمية الدكتورة مريم غرايبة .

حيــث بــدأ احلفــل برتحيــب باملســنات وكذلــك املتطوعــات ومجيــع احلضــور مــن قبــل رئيســة اجلمعيــة الســيدة فاطمــة الزغــول وتكلمــت مديــرة التنميــة الغرايبــة بكلمــة قصــرية 
ومعــربة عــن دور االم يف احليــاه وهــى الــيت تقــدم شــهداء للوطــن

وحتدث الدكتور عارف الزغول احد املشاركني عن امهية الوالدين وكيف حث االسالم على برمها والعمل ألجلهم

وكذلــك حتــدث حمافــظ عجلــون اجملــايل بكلمــة قصــريه عــن الوالديــن شــكر فيهــا احلضــور وشــجع علــى هــذة املبــادرة كوهنــا ختــص املســنات كوهنــن هــن أســاس احليــاة و 
اجملتمــع ومــن غريهــم ال حيــاة لنــا

وبنفــس الوقــت كان يف النــادي نشــاط أخــر وهــو احيــاء األكالت الشــعبية علــى يــد املســنني حيــث قامــت احــد املســنات بطبــخ احــد الطبخــات القدميــة (اجلعاجيــل ) 
وأكل منهــا مجيــع احلضــور

وتكلمــت املهندســة رؤى عليــوة احــدى املتطوعــات عــن أمهيــة ألتغذيــة الســليمة لكبــار الســن وجيــب علــى الكبــار تقســيم الوجبــات الغذائيــه خاصــة املصابــون مبــرض 
الســكري .

وبينت القيمة الغذائيةلطبخة اجلعاجيل وما هي السعرات احلرارية اليت حتتوي عليها .

ويف هناية االحتفال قام عطوفة احملافظ بتوزيع اهلدايا على األمهات تكرميا هلن وجلهودهن ..



١١٥

تنمية لواء الكوره تحتفل باليوم العاملي للمراة وعيد األم

قامــت مديريــة التنميــة االجت¥عيــة للــواء الكــوره وبرعايــة مديرتهــا االســتاذة الفاضلة خلــود الصبيحــي اليوم االحــد املوافــق ٣١/٠٣/٢٠١٩بعقد 

محــارضة عــن اليــوم العاملــي للمــراة وعيــد األم وذلــك بالتعــاون مــع منتــدى الريــف الثقــايف ونــادي االرشفيــة الريــايض ، وســط حضــور جيــد 

مــن ابنــاء وبنــات املجتمــع املحــيل .

وقــد حتــدث الدكتــور حممــد الكيالنــي عــن مكانــة وامهيــة املــراة يف األســرة واجملتمــع بشــكل عــام ودورهــا احليــوي يف بنــاء األجيــال ألــيت تنهــض باجملتمعــات إىل مراحــل 
متقدمــة ، هــذا وأكــدت كذلــك الصبيحــي علــى اإلجنــازات الــيت حققتهــا املــراة يف خمتلــف اجملــاالت والــيت اســهمت يف تقــدم اجملتمــع وبنــاءه .

كل عام وأمهات املسلمني مجيعا بألف خري


