
 

 

 

 

 

 

النشرة االعالمية     

 

2022اكتوبر    |   

يختتم أعمال برنامج "الناخبون الجدد" السياسة والمجتمع  مشاريع|    

  متزامن بشكل أقاليم ثالثة في والذي نفذ  الجدد"  الناخبون" مشروع أعمال  اختتمت

  (والجنوب  والوسط الشمال )

  الخبرات ناقلي)  التربويين المشرفين من المستهدفة الفئة توعية على   عمل  المشروع

  عناوين  حول وتثقيفهم   الديمقراطية، الممارسة وأدوات  مفاهيم حول( المعلمين  لمئات

الجديد )مادة الديمقراطية( التي ستدرس للصفوف العاشر   المنهاج في المدرجة الدروس

  وامتالك والديمقراطية الحوار قيم رفد في ومهاراتهم  قدراتهم وتعزيز ،واألول ثانوي

  سيؤول الذي الجديد المنهاج في والمدنية السياسية العناوين لتدريس  الفضلى  األدوات

 . 2024 القادمة النيابية  االنتخابات في ناخبين  لطلبة

  الثاني عبدهللا الملك صندوق مع بالشراكة والمجتمع السياسة معهد نفذه المشروع هذا

 . والتعليم التربية وزارة مع وبالتنسيق  لالنتخاب المستقلة ةوالهيئ(  KAFD)  للتنمية

 على التفاصيل  لالطالع

 

https://politicsociety.org/2022/10/06/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85/
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للكتاب يناقش كتاب    السياسة والمجتمع   منتدى مناقشات كتب|  

 ”"الدولة المستحيلة 

  الباحثين، من عدًدا  ضّمت نقاشيّة، جلسة للكتاب  والمجتمع السياسة منتدى عقد

 ومأزق والسياسة   اإلسالم: المستحيلة  الدولة“ كتاب  حول والناشطين، الُكتّاب،

 قسم في اإلسالميّة والدراسات  اإلنسانيات أستاذ  لكاتبه ،”األخالقي الحداثة 

 .حاّلق وائل  المتحدة، الواليات  في كولومبيا بجامعة األوسط الشرق ساتدرا

 على التفاصيل الرجاء النقر هنا  لالطالع

 

 

معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات  من نحن|  

وأبحاث مستقل يهدف من خالل عمله الى تحقيق االستقرار واالزدهار في 

 االردن واالقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها 

قوم المعهد بتحليل واستشراف المخاطر والتغيرات وطرح االفكار الخالقة  ي

والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية واالقليمية في 

المجاالت السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية وخاصة المرتبطة 

 .بالتحوالت الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع

كما يساهم المعهد في توضيح السياسات العامة والتحديات المعقدة وتعزيز  

القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول حول التحوالت المحلية والعالمية التي  

 تحدد مالمح المستقبل 

هذا ويقوم المعهد بدوره ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة  

حوكمة الرشيدة وتطوير الحياة  االعتدال والوسطية وسيادة القانون وال

 الديمقراطية 

 

  على السوري النظام فيه نجح الذي  الوقت فيو"

  فإن   البالد، من كبيرة مساحة على السيطرة إعادة

كوا  المشاركين الخبراء أغلب  إمكانية  في شك 

  أن   وأكدوا  ،2011 قبل ما مرحلة إلى العودة

 مستقر، غير يزال ما السوري الشمال في الوضع

 النظام جدية مدى في كبيرة شكوكا   هنالك وأن  

 إدماج على يقوم حل   إلى  الوصول  في السوري

 األزمة وإنهاء الالجئين وإعادة السوريين غالبية

 ".السورية

  المصالح   اعتبارات   السوري   والملف   األردن أوراق مسار|   

 الوطني   واألمن   االستراتيجية 

  هنالك  أنّ  على والغربيين   األردنيين والمتخصصين  الخبراء من نخبة توافق

 الوضع تجاه األردنية السياسات تحكم وأمنية رئيسية  استراتيجية اعتبارات

  واألزمة الحرب وإنهاء  هناك السياسي بالحل -بداية – تتمثل السوري،

  ومكافحة  للمخدرات ”إقليمي مركز“  إلى سوريا تحول ومنع الداخلية،

 .السوريين   الالجئين  وملف  واإلرهاب، التطرف

 والمجتمع  السياسة  معهد عقده  علمي سيمنار  في – المشاركون وأطلق

 طريق: سوريا في  الحرب“ بعنوان أيبرت، فريدريش مؤسسة مع بالتعاون

 المقاربة على - (2022 -10-11 بتاريخ  الزووم تقنية عبر )  ”األمام إلى

 -Step ”بخطوة الخطوة  سياسة”بـ السوري الملف تجاه والدولية األردنية

By- Step، النظام مع العالقات ”تطبيع“ يسمى ما  نحو  التقدم ربط  يتم إذ  

 مع والتأقلم السياسي  الحل نحو  خطوات السوري  النظام  تقّدم  بمدى السوري

 . واإلقليمية  الدولية األجندة

 للتفاصيل انقر هنا 

 

 

  

https://politicsociety.org/2022/10/13/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d9%87%d9%86%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://politicsociety.org/2022/10/25/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84/
https://politicsociety.org/2022/10/25/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84/
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مشاريع| السياسة والمجتمع يختتم أعمال التدريب    

الخاصة لمجموعات العمل الحزبية ضمن مشروع بناء  

 الخطط االستراتيجية لألحزاب 

  العمل لمجموعات   الخاصة التدريب  أعمال والمجتمع  السياسةاختتم معهد 

على خمسة   لألحزاب االستراتيجية  الخطط  بناء مشروع ضمن  الحزبية

 محاور التي ستبنى عليهم استراتيجية األحزاب المستهدفة. 

 

  االتصال، الحزبي المانفستو  ومراجعة  كتابة: المحاور الخمسة هي 

، وأخيراً  التنفيذية الخطط اعداد، الحزبية الكوادر  بناء، والحزبي  السياسي

 .الرقمي واالعالم  االتصال  استراتيجيات

 

 ينفذ هذا المشروع بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة    السياسة والمجتمع ورشات|   واللجنة الوزارية لتمكين المرأ

  العام   القطاع   تحديث م المتحدة للمرأة يعقدوا ورشة “ ألم وا 

" المرأة   فرص   

  العام القطاع تحديث"  حول عمل ورشة  فعاليات أختتم في البحر الميت

 السياسة ومعهد  المرأة لتمكين الوزارية اللجنة من بتنظيم ،"المرأة فرص

 تعزيز بهدف باألردن، للمرأة المتحدة األمم هيئة مع بالشراكة  والمجتمع

 التي الفرص ومناقشة العام القطاع تحديث عملية  في المستدام المرأة دور

  .تواجهها التي التحديات ومعالجة للمرأة إتاحتها سيتم

 للتفاصيل انقر هنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=226073&lang=ar&name=news#.Yz8zOZFKkNo.whatsapp

