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االقتصادي: كي ال تنتهي الرؤية االقتصادية إلى    المرصد |  مسار   أوراق 

 الفشل؛ ما المطلوب؟ 

التحديث  مرصد شروع رأى الخبراء المشاركون في ورشة عصف فكري، ضمن م

في معهد السياسة والمجتمع، في عّمان، أّن هنالك أسئلة مهمة ال بد من   ،االقتصادي

اإلجابة عليها، فيما يتعلق برؤية التحديث االقتصادي، بخاصة بعدما اشارت تقارير  

إعالمية إلى التباين الصارخ بين ما طرحته الرؤية لمعدل النمو االقتصادي المطلوب  

%(  3، وما يطرحه مشروع الموازنة العامة من رقم مختلف )2023ام %(، في الع 5.6)

 .وأقل بكثير مما جاء في الرؤية

وفق خبراء ومشاركين في الورشة، التي    –التباين بين الموازنة والرؤية ينطبق أيضا  

فاق  على العديد من األمور األخرى، مثل اإلن  -عقدت في معهد السياسة والمجتمع  

الرأسمالي المطلوب بما يتماشى مع المشروعات واألهداف التي وضعتها الرؤية، وتصل  

وفق الرؤية االقتصادية إلى مليار ومائة مليون دينار سنويا  من الخزينة، بينما يدفع  

مليار في العشرة   41مليارات منها، وإلى ما يزيد على  3القطاع الخاص ما يقارب 

خبراء أنّها ممكنة وعملية، بينما يرى مشاركون آخرون أنّها    وهي أرقام يرى  ،أعوام

 هنا ل انقر للتفاصي  .غير ممكنة وليست واقعية، وأنّها لن تطبق

 

https://politicsociety.org/2022/12/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR3t5Kdtu7m6lyQXsQPmv8DZMaBwQFAaPfRkr1G1DCmdrbhZRNTUjwCq1Ss
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العالي”    و” التعليم معهد السياسة والمجتمع  |  مل ورشات ع 

 .لعمداء شؤون الطلبة ” يعقدون خلوة  و”األردنية 

كد وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة على أن القرار بتسهيل انخراط الشباب  أ

ا في مؤسسات التعليم العالي هو توجه من اعلى قمة   في العمل السياسي خصوص 

 .السلطةهرم 

ذلك   جاء 

ورشة   خالل 

التي   العمل 

صباح   عقدت 

أمس  

الجامعة  ب

األردنية، 

من   بتنظيم 

وزارة التعليم  

العالي  

والجامعة  

طلبة   شؤون  عمداء  والمجتمع، ضمت  السياسة  معهد  مع  وبالشراكة  األردنية 

لالنتخاب   المستقلة  الهيئة  مفوضي  رئيس  وبحضور  العالي  التعليم  مؤسسات 

 الدة عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخو  وأمينموسى المعايطة،  

   نالالطالع على التفاصيل الرجاء النقر ه

 

 م 

معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات  ن نحن| م

وأبحاث مستقل يهدف من خالل عمله الى تحقيق االستقرار واالزدهار في 

 االردن واالقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها 

اف المخاطر والتغيرات وطرح االفكار الخالقة  يقوم المعهد بتحليل واستشر

والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية واالقليمية في 

المجاالت السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية وخاصة المرتبطة 

 .بالتحوالت الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع

السياسات العامة والتحديات المعقدة وتعزيز   كما يساهم المعهد في توضيح

القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول حول التحوالت المحلية والعالمية التي  

 تحدد مالمح المستقبل 

هذا ويقوم المعهد بدوره ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة  

اة  االعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحي 

 . الديمقراطية

تقديم االستشارات والتدريب  والمجتمع معهد السياسة يعمل  "

في مجاالت مختلفة حيث يساهم في تدريب الشباب على قيم  

الوطنية  والمبادئالمواطنة والديمقراطية وسيادة القانون 

يقوم المعهد من خالل برامجه البحثية والتدريبية   الجامعة. كما

في مجال بناء السياسات بتعزيز قدرة صانع القرار في التعامل  

الضرورية االستراتيجيات ات الضاغطة وبناء مع التحدي

 " ..لمواجهة المخاطر

  عقدت ورشة عمل حول "القانون الدولي االنساني"  |  ورشات  

 . بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ورشة عمل حول "القانون الدولي االنساني" التي يعقدها معهد السياسة 

والمجتمع بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، وتستهدف خبراء 

ومختصين وطالب  

 .قانون في األردن

تأتي هذه الورشة  

ضمن سلسة من  

األنشطة التي  

ينفذها المعهد  

بالتعاون مع  

ائه بهدف بناء  شرك

قدرات نوعية لدى  

الناشطين الشباب  

والخبراء من  

 .مختلف مناطق المملكة

 

  

https://politicsociety.org/2022/12/12/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR3Myhqn1Tcbwru7tDtfZE3Te3ryLJ14EAQJU1HyMUZMwqGGeYwylTdQFok
https://politicsociety.org/2022/12/12/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/?fbclid=IwAR3Myhqn1Tcbwru7tDtfZE3Te3ryLJ14EAQJU1HyMUZMwqGGeYwylTdQFok
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السياسة  |    ورشات   معهد  مع    والمجتمع، عقد  بالتعاون 

األمريكية ا  نقاشية   ، لسفارة  المشاركة    جلسة  حول 

 .السياسية للمرأة في األردن 

بالتعاون مع السفارة األمريكية    والمجتمع،عقد معهد السياسة  

في  حول المشاركة السياسية للمرأة    في عمان، جلسة نقاشية

 .األردن مساء اليوم 

ويلفورد،   سوزانا  السيدة  استضافت  التي  الجلسة  تضمنت 

منظمة ومؤسس  التنفيذي  وهي   ،Running Start الرئيس 

الترشح   على  الشابات  تدرب  ربحية  غير  حزبية  غير  منظمة 

أبو    سياسي، لمنصب   ريم  الدكتورة  الشرف    دلبوح، وضيف 

المركز في  العام  المفوض  بأعمال  لحقوق   القائمة  الوطني 

على   سياسيا   الناشطات  تغلب  حول  جماعيا   نقاشا   اإلنسان 

والمشاركة   العواقب التي تواجهها المرأة في السياسة االنتخابية

 .في صنع القرار واإلدارة المحلية في األردن

 

 

 

 

 

 

 

ُعقد قمة بغداد |  أوراق قرار   ؟   2في أي مناخ سياسي ت

بعد قرابة عام على عقد نسختها األولى في العاصمة العراقية بغداد، يشهد  

مركز الملك الحسين بن طالل في البحر الميت عقد النسخة الثانية من قمة 

 .بغداد للتعاون والشراكة

تسعى قمة بغداد إلى دعم العراق وتعزيز أُطر الشراكة على مختلف األصعدة  

تنسيقها   في  أساسيًّا  ا  دور  تلعب  التي  فرنسية  برعاية  المنطقة  دول  بين 

ويحرص رئيسها، إيمانويل ماكرون، على إقامتها هذا العام في دولة عربية  

ور الفرنسي وسيطة ومستقرة، لتُعقد سنويًّا كإحدى محاوالت مضاعفة الحض 

االنكفاء   من  حالة  بعد  واالقتصادي  السياسي  المستويين  على  المنطقة  في 

األمريكي في المنطقة، وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وهو ما يجعل  

مستوى   على  نشاط ا  واألكثر  أكبر  كفاعل  السياسي  المشهد  تتصدر  باريس 

 .العالقات الخارجية

 انقر هنا للتفاصيل 
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ي "البحث عن  فيلم الحقوقيعرض ال  والمجتمع السياسةأخبار| 

 أختي"

نقاش لفيلم "البحث عن  تمع واسييتضيياف  رض معهد السييياسيية والمجع

صاحبة    معالذي يتناول قضية االختفاء القسري في إقليم االيجور،    أختي"

 .قصة الفيلم الناشطة الحقوقية روشان عباس

  خبراء والحقوقيين وصيييينياع األفالمعيددا  من ال  وشيييييارا في الفعياليية

  الميينعواال

 

 

  

 

 

 

 

يختتم أعمال مشروع  معهد السياسة والمجتمع  |  مشاريع 

ياسية التخطيط االستراتيجي لألحزاب الس   

التخطيط االستراتيجي  اختتم معهد السياسة والمجتمع أعمال مشروع 

وتم   سياسية،خمسة أحزاب   عليه معوالذي عمل  ياسيةلألحزاب الس

على عمليات تحليل دقيقة   هذا المشروع العمل مع األحزابخالل 

ومن ثم القيام ببناء    وأولوياتها،أهم تحدياتها  لواقعها الحزبي وتحديد

حليالت والدراسات بالتعاون مع  خطط استراتيجية بناء  على هذه الت 

األحزاب العمل على اعداد   بالتعاون مع  ، كما تمأعضاء األحزاب

 . االستراتيجيةلخطط ياسي وخطط تنفيذية إلى جانب االس اإلعالن

 

 

 

 


