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3022 يناير   |   

السياسة والمجتمع يستضيف وزير الخارجية األردني أيمن  |  حواريات 

العام    وتحديات   أولويات :  األردنية   الدبلوماسية الصفدي في ندوة لمناقشة  

 الجديد 

  األولويات : 2023 العام  في األردنية الدبلوماسية " ندوة  والمجتمع،  السياسة معهد  عقد

  األردنية  الدبلوماسية أجندة على االستراتيجية  والقضايا  األولويات والتحديات" لمناقشة

  أيمن األردنية الخارجية  وزير  الوزراء رئيس نائب استضافت  والتي  2023  العام في

  السياسات في والخبراء واألكاديميين  السياسيين  المحللين من نخبة وبمشاركة الصفدي،

  األمناء مجلس ورئيس  زيد  بن شاكر الشريف للمعهد  الفخري الرئيس وحضور  الدولية،

.صقر محمد المهندس    

  أولوياته  ترتيب إلى األردن ينظر وكيف االستراتيجية  القضايا الندوة في الصفدي وناقش

  تواجه التي التحديات الى أبرز وتطرق  الحالي العام  في الدبلوماسي الصعيد على

.معها التعامل خيارات هي وما  الحالي، العام األردنية الدبلوماسية .  

  وكيف  العام هذا خالل الوطنية  االستراتيجية مصالحنا الصفدي  بيّن متصل سياق وفي

  تعامل تحكم التي والسياسات  القيم  نعّرف  كيفية الى اضافة والقلق التهديد مصادر نصنّف

 . المضطرب اإلقليم في  اإلبحار في األردنية الدبلوماسية

 



 

 

2023يناير  2    

  في   الشباب   برلمان   رئيس   يستضيف   والمجتمع   السياسة |  حواريات 

 ألمانيا 

وبالتعاون مع مركز مواطنة للتنمية المستدامة   والمجتمع  السياسة معهد عقد 

  في الشباب قطاع ورئيس  ألمانيا،  في الشباب  برلمان رئيس   معندوة حوارية 

  والحزبي  السياسي التمكين في األلمانية  التجربة عن  للحديث  الخضر، حزب

 .منها المستفادة الدروس وأهم  للشباب،

 م 

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

وأبحاث مستقل يهدف من خالل عمله الى تحقيق االستقرار واالزدهار في 

 االردن واالقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها 

يقوم المعهد بتحليل واستشراف المخاطر والتغيرات وطرح االفكار الخالقة  

لجة التحديات المحلية واالقليمية في والحلول العملية التي تساهم في معا 

المجاالت السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية وخاصة المرتبطة 

 .بالتحوالت الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع

كما يساهم المعهد في توضيح السياسات العامة والتحديات المعقدة وتعزيز  

حول التحوالت المحلية والعالمية التي   القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول

 تحدد مالمح المستقبل 

هذا ويقوم المعهد بدوره ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة  

االعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة  

 . الديمقراطية

المتقدمين للمشروع   ينتهي من مقابالت  برامج| فريق مشروع قصة مجتمعي 

 ويبدأ التحضير للتدريبات شباط المقبل  

 والمجتمع،معهد السياسة   انتهى فريق مشروع قصة مجتمعي الذي ينفذه

من إجراءات مقابالت المتقدمين   بالتعاون مع السفارة األمريكية في عمان

التحضيرات للتدريبات التي ستعقد منتصف   للمشاركة في المشروع، وبدأت

 الشهر المقبل.   

 يةكيف ويهدف المشروع الى تدريب عدد من الناشطين وأصحاب المبادرات 

  مشاكل معالجة في دورليكون لهم  الرقمية  األدوات  خالل من قصصهم  سرد

 رقمية  رواية بأدوات  تزويدهم خالل من إيجابي، تغيير وإحداث  مجتمعاتهم

  من المجتمعية   قصصهم معالجة على القدرة للمشاركين  سيكون فيما فعالة،

  أفراد بين الحوار تسهيل خالل ومن المحلية القصص  سرد عروض  خالل

 . المجتمع

  

المعهد في االعالم | قناة المملكة تستضيف المستشار األكاديمي  

  الحزبية   التجربة   لمعهد السياسة والمجتمع للحديث حول واقع 

 أنقر هنا الجديدة لمشاهدة الحلقة  

 

 

https://youtu.be/HN2Ar87SI60

