
 

 

 

 

 

عالمية النشرة ال   

 

2022  2022نوفمبر  |   

 

م   والمجتمع   السياسة |  أخبار  محافظة ويختار    عزمي .  د   يكّر

ً له  . المهندس محمد صقر خلفا  

  زيد بن شاكر  الشريف والمجتمع السياسة لمعهد الفخري الرئيس قدم

 ً ً  درعا  محافظة د. عزمي المعهد أمناء لمجلس السابق للرئيس تكريميا

  للتربية وزيراً  بتعيينه السامية الملكية االرادة صدور بعد وذلك

 ي العال والتعليم

  والمجتمع السياسة معهد أمناء مجلس قرر، فقد إضافة الى ذلك

ً  صقر  محمد المهندس اختيار ً  أمنائه لمجلس رئيسا   للدكتور خلفا

 . محافظة
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للكتاب يناقش    السياسة والمجتمع   منتدى |    مناقشات كتب 

 " . شاهد على الفقر كتاب " 

ة عقد منتدى السي  جتمع للكتاب جلسة نقاشيّ ت    ،   اسة والمُ ضمّ

اشطين، حول كتاب “شاهد على الفقر”  لنّ باب وا ،    مجموعة من الشّ

فه الكاتب والباحث أحمد أبو خليل  ّ بهدف البحث  و ذلك  ؛    مع مؤل

جتمع األردني   عاني منها المُ ُ تي ي ّ ل عالجة قضايا الفقر ا عن طرق مُ

ث عن رصده األنثروبولوجي لظاهرة الفقر في األردن   .والتحدّ

   جاء النقر هنالالطالع على التفاصيل الر

 

 والمجتمع   السياسة معهد | من نحن 

وأبحاث مستقل يهدف من خالل عمله  ومعهد دراسات  ،ربحيةمؤسسة غير 

دوات  أر وأُطقليم وتعزيز ردن والتحقيق االستقرار واالزدهار في األلى إ

 . ومجتمعاتهاالمعرفة بالمنطقة 

قة  اّل خ فكار التشراف المخاطر والتغيرات وطرح األالمعهد بتحليل واسيقوم 

قليمية في في معالجة التحديات المحلية وال التي تساهم ،العمليةوالحلول 

  تلك وخاصة ،واالجتماعيةمنية واالقتصادية المجاالت السياسية واأل

   والمجتمع.ودور الشباب في السياسة    المرتبطة بالتحوالت الديمغرافية

المعهد في توضيح السياسات العامة والتحديات المعقدة وتعزيز   ويساهمكما 

القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول حول التحوالت المحلية والعالمية التي  

 تحدد مالمح المستقبل 

بدوره ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة    أيًضا  هذا ويقوم المعهد

دة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة  االعتدال والوسطية وسيا 

 . الديمقراطية

 

والدول الخليجية فرصة االتحاد األوروبي سيشكل هذا التعاون بين " 

لعادة تموضع القوى المختلفة في المنطقة وتقريب وجهات النظر 

الخليجية واألوروبية في الكثير من القضايا القليمية التي سبق وأن 

اختلف فيها الطرفان مما سيؤدي إلى إعادة تحريك عجلة التفاهمات 

تثمار األمنية من جهة، كما أنه سيؤدي إلى توفير فرص أكبر لالس

والتبادل التجاري واالستفادة من حاجة كل سوق إلى ما ينتجه اآلخر. إلى  

جانب ذلك، تمثل هذه التحركات الجديدة اليوم فرصة واعدة لشركاء 

القادرين على لعب دور الوساطة لتعزيز   –كاألردن ومصر   –الطرفين 

 ." ..التعاون سياسيًّا وجغرافيًا واقتصاديًّا وثقافيًّا

  الشراكة   ظل   في   األردنية   المصالح |  قرار أوراق   

 . الجديدة   الخليجية   –   األوروبية 

  على األوكرانية  – الروسية للحرب العديدة السلبيّة التأثيرات  من الرغم على

  وسالسل الطاقة  أسعار في أزمات من  تبعها  وما  عموًما، الدولية العالقات

 االستراتيجية لألهمية االعتبار أعادت األحداث  هذه أنّ  إالا  والتضخم،  الغذاء

  والغذاء  الطاقة مجاالت في تحديًدا العربي والخليج األوسط  الشرق لمنطقة

  وأوروبيون وعرب أردنيون  وخبراء  سياسيون  رأى كما العالمي، واالقتصاد

مع  بالتعاون  والمجتمع  السياسة معهد عقدها  نقاشية ورشة  في شاركوا  

.  الزووم تقنية عبر  األلمانية  أيبرت فريدريش مؤسسة  

 في  األردنية  المصالح  “  عنوان   حملت   التي  الورشة  في  المشاركون  أشار  وقد 

  الدولية   اليقين   عدم   حالة  بأن   ”  الجديدة  الخليجية   –  األوروبية   الشراكة   ظل

  واالتحاد   األوسط  الشرق  بين  االقتصادي  التكامل  لتعمق  فرصة  تشّكل  اليوم

  رواحذّ   أنهم  على.    فقط  الطاقة  ملف  في  وليس   األصعدة  كافة  على  األوروبي

  األخطاء  من  التعلم  يتطلب  الشراكة  هذه  من  ةالمرجوّ   األهداف  تحقيق  أن  من

  نحو   بالتوجه   عنها   واالستعاضة  الثنائية   االتفاقات   تجنب  خالل  من   ،   السابقة

  من   ممكن  قدر  أكبر  مشاركة  تضمن  التي  ”   االقتصادية  الكتل  “  بين  الشراكات

 .  المشتركة المصالح وتحقيق  ةالمرجوّ  األهداف لخدمة الشركاء

 انقر هنا  ، لتفاصيلمزيد من ا ل

 

https://politicsociety.org/2022/11/16/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1/
https://politicsociety.org/2022/11/16/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1/
https://politicsociety.org/2022/11/15/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88/
https://politicsociety.org/2022/11/15/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88/
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  كثرة   "   : والمجتمع   السياسة   معهد   من   الرزاز |  حواريات  

ة   الخطط  ّ   المساءلة   أدوات   ضعف   عن   ناتجة   التنفيذ   وقل

 . "   المباشرة   وغير   المباشرة 

  لّشبابا  “ عنوان تحت حواريّة جلسة  والُمجتمع   الّسياسة  معهد نّظم

  رئيس استضاف ،حيث أنه ” أفق عن  البحث:   التّحديث ومسارات

 ،  والنّاشطين  الّشباب من ومجموعة  الّرزاز عمر  دكتور  األسبق الوزراء

  التربية وزير  ومعالي  شاكر  الشريف  للمعهد  الفخري الرئيس وبحضور

 .  المعهد أمناء مجلس أعضاء من وعدد   محافظة عزمي. د  والتعليم

  تتاح  أن أي ،المساءلة موضوع  أهمية على   حديثه في الرزاز وركز

  يهإل التابعة المؤسسات  وأداء أدائه عن  المسؤول مساءلة فرصة للمواطن

ً  فاعلة لمواطنة  تجسيًدا المستويات كافة وعلى  القطاعات كافة في   حقا

  يعرفها التي الظاهرة أن  الرزاز وأكد .   ومحاسبة مساءلة وحكومات

 عن  ناتجة  هي ماإن  التنفيذ وضعف الخطط كثرة وهي  كثب عن األردنيون

 من المباشرة وغير  المواطن خالل من المباشرة المساءلة أدوات ضعف

 .  األمة مجلس خالل

 انقر هنا ، تفاصيل اللمزيد 

 

 

 

 

 

 

 

ال يكفي القول إّن الحكومة الحالية في إسرائيل هي األكثر يمينية في 

تاريخها لفهم المشهد السياسي وتداعياته المتوقعة، بل إّن المتغير 

قوى السياسية التي دخلت  األساسي هو فهم ماهية القواعد االنتخابية لل 

الكنيسيت السرائيلي، والمرشحة لقيادة الحكومة والسياسة 

 .السرائيليتين

 

 

دولة صهيونية    : االنتخابات السرائيلية |  أوراق قرار 

 ثانية في فلسطين وشرعنة الفساد؟ 

  أحمد الدكتور  والمجتمع  السياسة معهد عن الصادر  الموقف تقدير في  يناقش

  الدولية والعالقات  السياسية العلوم في الفلسطيني والباحث  الكاتب عزم جميل

  صهيونية دولة  حول تساؤل  ويطرح  مؤخراً  جرت التي  السرائيلية  االنتخابات

 . الفساد وشرعنة فلسطين  في ثانية

 انقر هنا ، لتفاصيل المزيد من ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politicsociety.org/2022/11/20/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86-%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%83%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a7/
https://politicsociety.org/2022/11/29/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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مرافقة األحزاب السياسية في  يبدأ أخبار| السياسة والمجتمع  

استراتيجياتها.اعداد  . 

  لألحزاب   التنفيذية  والخطط  االستراتيجيات  بإعداد  والمجتمع  السياسة  معهد  بدأ

 .السياسية لألحزاب  االستراتيجي التخطيط  مشروع في المشاركة السياسية

المرحلة الحقة ألعمال التدريب الخاصة لمجموعات العمل الحزبية التي    وتأتي هذه 

 عقدها المعهد الشهر الماضي. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معهد السياسة والمجتمع يوقع اتفاقية لتنفيذ  |  مشاريع 

. محافظات   6مشروع "قصة مجتمعي" في    

أبرم معهد السياسة والمجتمع مع السفارة األميركية في عّمان اتفاقية  

محافظات مختلفة لتمكينهم   6لتنفيذ مشروع يستهدف شباب وشابات 

التي  باألدوات الرقمية الحديثة تساعدهم في رواية قصصهم المجتمعية 

 المجتمعية.يختارونها حسب أولوياتهم 

 

 

 


