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المجموعة تقر خطة استراتيجية لتطوير أعمالها حتى عام 2022
تفاهم مع وزارة العمل األردنية إلطالق المشروع الوطني للتوظيف
من خالل التدريب
د .أبوغزاله :الحاجة لخطة استراتيجية لعودة المهجرين السوريين
ابوغزاله لالستشارات ..مشروع لدعم التطوير البرلماني في لبنان
استكمال إجراءات ترخيص المنتدى الصيني العربي لألعمال والثقافة
معهد طالل ابوغزاله كونفوشيوس يحتفل «بالسنة الصينية
الجديدة – سنة الحصان»
د.ابوغزاله يطرح تساؤالت عن أرقام العجز في موازنة األردن واالجراءات
الحكومية.
المرصد االقتصادي األردني يناقش نتائج فريق عمل حوكمة القطاع
العام.
 ....ويناقش نتائج فريق عمل الغالء ،والحد األدنى لألجور.
رئيس مجلس االدارة ضيف شرف في جامعة العلوم التطبيقية.
د .أبوغزاله يبحث مع وزراء ومسؤولي جامعات في مصر مشاريع
وبرامج تعليمية وتقنية
تخريج برنامج مشروع نزاهة (حقك تعرف..حقك تطالب)
ورشة عمل لمناقشة التمويل المسؤول في األردن
مؤتمر آسرن في تونس بمشاركة خبراء من  30دولة.
د .أبوغزاله يدعو الى نظام للجودة واالعتماد في العالم العربي
طرح أربع مبادرات في الملكية الفكرية
تفاهم بين مدارس اليوبيل وجامعة طالل أبوغزاله
 ...وتعاون بين جامعة الغرير /دبي ومجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
أكثر من  100طالب نجحوا في برامج ودورات جامعة طالل أبوغزاله

تتمثل ر�سالة م�ؤ�س�ستنا يف تقدمي �سل�سلة متكاملة من اخلدمات املهنية والتعليمية ذات
اجلودة العالية وفق �أعلى املعايري الدولية وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على م�ستوى العامل.
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المجموعة تقر خطة استراتيجية
لتطوير أعمالها وخدماتها حتى عام 2022
عمان  -عقدت مجموعة طالل أبوغزاله ورشة عمل على مدار يومني
في عمان بعنوان  - TAG-Org 2022تطوير  ..إصالح  ..تنمية برئاسة
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ومبشاركة مدراء ورؤساء الدوائر من
جميع مكاتب اجملموعة الثمانني حول العالم.
الهدف من هذه الورشة كما أوضح الدكتور طالل أبوغزاله خالل اجللسات أن
ترتقي اجملموعة بأدائها وأعمالها في كافة األنشطة واخلدمات وبجودة عالية
لكي تعزز التحول الذي تسير عليه حاليا ً لكي تصبح «مجموعة معرفية».
وقال »:إن حتديد عام  2022لتحقيق ما نتطلع إليه من أهداف نحو التطوير
والتحديث هو مبناسبة العيد اخلمسني النطالق وتأسيس اجملموعة ،مبا يتناسب
مع حجم أعمالنا وشمولية خدماتنا وانتشارنا في العالم.
وحث الدكتور طالل أبوغزاله جميع املشاركني ودعاهم إلى تعزيز قدراتهم املهنية واملعرفية مبواكبة ما يستجد من تطوير في
عالم تقنية املعلومات واالتصاالت مشيرا ً إلى أن عالم األعمال الذي نحن جزء منه يسير في اجتاه التحول الرقمي .ولهذا علينا أن
ننفذ اخلطط والبرامج مبا يحقق بناء القدرات والتأهيل والتدريب لكافة املنتسبني إلى اجملموعة وفقا ً لذلك ،وأن تضع كل شركة
من شركات اجملموعة خطة استراتيجية شاملة ومحددة حتى عام .2022
وتنفيذا ً لهذه الرؤية فقد جرى توزيع املشاركني على عدة فرق عمل كل حسب تخصصه ،وأثمر عمل هذه الفرق عن حتديد أهداف
للعمل وقدم كل فريق في اجللسة اخلتامية ما توصل إليه من نتائج وتوصيات وأعلن الدكتور طالل أبوغزاله بأن من بني البرامج
االستراتيجية للمجموعة عام  2022هو اإلنتشار اجلغرافي ،بحيث يجرى افتتاح مكاتب جديدة في أفريقيا وأمريكا الالتينية،
وآسيا وأوروبا لتصبح عدد مكاتب اجملموعة مائة مكتب حول العالم.
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خاطرة من وحي شعار ورشة العمل 2022

TAG-Org

�أبد�أ هذه اخلاطرة بالت�سا�ؤل ملاذا طرح �سعادة رئي�س جمل�س االدارة � TAGOrg 2022شعار ًا لور�شة العمل التي عقدت يف عمان يومي 17
و 18كانون الثاين  ،2014وما هي ر�ؤيته وهدفه من احلديث عن ال�سنوات الثماين القادمة.
من يواكب امل�ؤمترات واالجتماعات التي تعقدها املجموعة يدرك ب�أن �سعادة رئي�س جمل�س االدارة يتحدث عما �أجنز من املهام والأعمال والنتائج
لكنه دوم ًا يركز على امل�ستقبل من خالل خطط ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأمد.
و�أذكر هنا �أننا يف عام  1986حيث عقد االجتماع ال�سنوي للمجموعة يف فندق القد�س الدويل بعمان ،خاطب الرئي�س املدراء واحل�ضور بالقول
من منكم مل ينفذ التعليمات الواردة يف التعميم وي�شرتي جهاز كمبيوتر للمكتب ،وكان وقتها املتوفر جهاز  ،Appleومل ينت�شر االنرتنت بعد،
ي�شرت �س�أر�سل
كان جهاز الكمبيوتر للطباعة فقط ولي�س لال�ستخدام من املدير وكافة املوظفني كما هو اليوم و�أكمل �سعادته خماطب ًا احل�ضور من مل ٍ
له جهاز من الكويت و�أحمله م�صاريف ال�شحن ،وقال لهم ،لي�س من املنا�سب �أن ت�صلكم ر�سالة �أو كتاب من عميل من �أي دولة مطبوعة على جهاز
كمبيوتر وترد عليه ويكون الرد على الآلة الكاتبة م�ضيف ًا بقوله هذه العبارة.
يجب �أن نطور �أداءنا و�أعمالنا وخدماتنا للتما�شي مع روح الع�صر .وهذه امل�ؤ�س�سة وجدت لكي تبقى وتنمو وتكرب فكروا دائم ًا وارجو �أن ت�ضعوا
ذلك ح�ساباتكم ،لي�س فقط �أن نحقق االرباح هذه ال�سنة لكي تزيد ح�صتكم من املكاف�أة ال�سنوية ،ويكون الهدف تبديل ال�سيارة �أو �شراء �أثاث جديد
وخالفة .فهذه امل�ؤ�س�سة لأوالدي و�أوالدكم قالها الرئي�س عام 1986
ويف ذلك الوقت كانت مكاتب املجموعة يف االردن مكتب ًا واحد ًا وم�ست�أجر ًا وهذا ما حتقق فع ُال وما هو حا�صل اليوم ،امل�ؤ�س�سة بحمد الله منت
وكربت وتطورت و�أوالد الكثري املدراء واملوظفني يعملون فيها ،و�أ�صبحت املكاتب واملباين يف معظمها ملك للمجموعة.
اذا هي كانت ر�ؤية وهدف و�ضعه الرئي�س قبل ثالثني عام ًا وبف�ضل الله �أجنز.
وها هو يطرح اليوم �شعار  TAGOrg 2022وهو على قناعة تامة بربنامج اال�صالح والتطور والتنمية واالنت�شار االو�سع ،مع الفارق �أن
بيئة العمل عام  1986كانت �أ�صعب بكثري مما هو متوفر للموظفني اليوم.
ختام ًا ف�إن معايري النجاح والتقدم واالجناز حمقق ب�إذن الله لأن �صاحب الر�ؤية ل ـ  2022هو من طرح ر�ؤية عام  1986وهو من ينه�ض دائم ًا
وي�ستنه�ض الهمم ويقبل التحدي وينت�صر.
طالل العو�ضي
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وزارة العمل ومجموعة طالل أبوغزاله
«التوافق على إطالق المشروع الوطني للتوظيف من خالل التدريب»

عمان  -وقعت وزارة العمل وأبوغزاله للتوظيف وتطوير املوارد البشرية
إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله مذكرة تفاهم تهدف الى
دعم التعاون والتنسيق في مجال تدريب وتشغيل األردنيني وتوفير
فرص عمل لهم داخل اململكة بالقطاع اخلاص وخارج اململكة في
القطاعني العام واخلاص.

املذكرة التي نوقعها اليوم تفتح أمامنا أبواب وآليات للعمل مؤكدا ً
على تعاون اجملموعة مع مختلف اجلهات املعنية لتدريب الباحثني
عن عمل وتأهيلهم وتوفير الدعم الالزم واحلوافز املشجعة لهم
وتسخير كافة كوادر اجملموعة للتعاون مع وزارة العمل خلدمة الوطن
واملواطنني.

وقع املذكرة الدكتور نضال القطامني ،وزير العمل ووزير السياحة هذا وجرى التوافق على طرح مشروع استراتيجي هام يهدف الى
واالثار والدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس مجلس ادارة مجموعة طالل التشغيل من خالل التدريب أطلق عليه «املشروع الوطني للتدريب
من أجل التوظيف» وذلك ضمن اسس وآليات وسيتم اإلعالن عن
أبوغزاله.
تفاصيل املشروع قريبا.
واشاد الدكتور القطامني باخلدمات التي تقدمها مجموعة طالل
أبوغزاله للوطن وقال نحن سعداء بهذا التعاون والشراكة مثمنا ً دور ونصت مذكرة التفاهم على ان تقوم وزارة العمل مبنح أبوغزاله
القطاع اخلاص في التعاون مع الوزارة واالستجابة ألهدافها الرامية للتوظيف وتطوير املوارد البشرية الصالحيات الالزمة للدخول الى
الى توفير فرص عمل حقيقية ومبزايا وحوافز مشجعة وبحيث يتم قاعدة بيانات النظام الوطني للتشغيل اخلاص بالباحثني عن عمل
التركيز على املناطق النائية في هذا اجلانب والتخصصات الراكدة .واصحاب العمل لغايات تشغيل االردنيني.
واكد ان وزارة العمل حترص على توفير فرص عمل حقيقية لألردنيني كما نصت على ان تقوم الشركة بتنظيم برامج تأهيلية وتهيئة
خارج اململكة ايضا ً وخاصة في دول اخلليج مضيفا ً أن أولويات الوزارة طالبي الوظائف وإرشادهم إلى حتضير السير الذاتية واملقابالت
والية البحث عن الوظيفة.
وهمها األكبر هو التشغيل واحلد من البطالة.
وأشار إلى الدور املهم الذي تقوم به مجموعة طالل أبوغزاله في
مجال تدريب وتأهيل االردنيني لسوق العمل وهي مصدر فخر واعتزاز
في هذا اجملال وال بد من إدامة التواصل والتعاون في هذا اجلانب.
من جهته ثمن د .أبوغزاله اجلهود التي تقوم بها وزارة العمل والتي
تستهدف تشغيل االردنيني في العديد من القطاعات وقال أن هذه

وتضمــنت املذكرة ان تعمـــل وزارة العمـــل وشركــة أبوغــزاله
للتوظيــف وتطويــر املوارد البشريــة بالتنسيــق واملشاركة فـي
النشاطات ومعارض التوظيف والفعاليـات والتــي تعنى مبواضيع
التشغيـل ،والتعــاون بوضــع وتطوير خطــة عمل للتواصــل مع
مؤسسات التوظيف في الدول العربية لغايات تشغيل االردنيني في
هذه الدول.
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أبوغزاله يعلن الحاجة العداد خطة استراتيجية
للعودة اآلمنة والكريمة للمهجرين السوريين
عقد منتدى تطوير السياسات االقتصادية في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي يوم  5كانون ثاني  2014حلقة نقاشية حول الدراسة التي
تعكف على اعدادها شركة طالل أبوغزاله لالستشارات والهادفة إلى رسم خطة استراتيجية للعودة اآلمنة والكرمية للمهجرين
السوريني ،إضافة إلى احتياجاتهم في املرحلة احلالية.
وقد حتدث في االجتماع معالي الدكتور ابراهيم سيف ،وزير التخطيط
االردني ومعالي الدكتور عبداهلل الدردري ،مدير إدارة التنمية
االقتصادية والعوملة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا «االسكوا» ،وعطوفة الدكتور خالد الوزني ،اخلبير االقتصادي،
واألستاذة إميان أبوعطا ،مدير جمعية التغيير االجتماعي من خالل
التعليم في الشرق االوسط ،والدكتورة سيمونا مارنيسكو مدير
مركز الدولي لبرنامج األمم املتحدة االمنائي في إسطنبول الذي يعنى
بدعم القطاع اخلاص .كما شارك في احلوار عدد من السفراء واخلبراء.
وشارك في اجللسة التي عقدت برئاسة سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله ،رئيس املنتدى كل من عدد من القيادات احلكومية والسلك
الدبلوماسي ومنظمات األمم املتحدة والهيئات الدولية وقادة اجملتمع
املدني وممثلو القطاع اخلاص ووسائل اإلعالم .وبعد حوار ومناقشات
موضوعية ومعمقه صدر عن منتدى تطوير السياسات االقتصادية
«إعالن دعم عودة املهجرين السوريني» وتضمن ما يلي:
تبنى املشاركون توصية بأن يصدر عن هذا اللقاء مذكرة تفاهم
مستندة إلى إعالن منتدى تطوير السياسات االقتصادية تتوافق
عليها جميع املنظمات احلكومية ،والدولية مبا فيها األمم املتحدة،
وكذلك منظمات اجملتمع املدني واألعمال الدولية ،وتتضمن املبادئ
التي مت االتفاق عليها.
ركزت األوراق واحلوار الثري الذي جرى على مدى خمس ساعات على
املبادئ واملواضيع التي يجب أن تتبناها خطة عمل الدراسة التي
تعدها شركة طالل أبوغزاله لالستشارات حتت عنوان« :رحلة العودة
اآلمنة والكرمية للمهجرين السوريني».
1.1يجب أن يكون هدف عودة املهجرين السوريني بشكل آمن وكرمي
إلى وطنهم من كافة مناطق هجرتهم هو الهدف الذي يسعى
اليه اجملتمع الدولي.
2.2في هذه املرحلة وإلى أن تتهيأ الظروف يتوجب تأمني حاجاتهم
احمللية بل يجب ان يكون التركيز على تلك الوظائف التي يشغلها
اإلنسانية مبا في ذلك املعيشة والصحة والتعليم واألمان
غير املواطنني وكذلك الوظائف املتعلقة بخدمة أنفسهم.
والظروف االجتماعية والنفسية الالئقة.
4.4اقتراح وسائل وطرق للتمويل إضافة إلى تلك املوجهة ملنظمات
3.3من الضروري ابتداع اقتراحات خالقة لتفعيل طاقات املهجرين
األمم املتحدة ،وعلى سبيل املثال ،تقدمي املشورة للحكومات
الكامنة من خالل مشاريع إنتاجية مبا في ذلك في داخل
املستضيفة واملقترضة التي ترغب في حتويل القروض التي
مخيماتهم أو خارجها على أال يكون ذلك على حساب العمالة
عليها إلى مشاريع إمنائية تخدم أهداف املهجرين السوريني.
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5.5تفعيل دور القطاع اخلاص في تشغيل وخلق فرص عمل
ومشاريع لبناء قدرات وتأهيل املهجرين بحيث يضيفوا إلى
الناجت القومي في بلدان الضيافة ،ومن خالل أنظمة وسياسات
تسمح بتنظيم عمالتهم بشكل شفاف ،ولكن مع املراعاة أن
ال يكون ذلك على حساب العمالة الوطنية بل متوازيا ً معها
وداعما ً للناجت القومي احمللي.
6.6اقتراح برامج لتهيئة املهجرين للعودة إلى ديارهم بشكل آمن
وكرمي من خالل تشجيعهم على االستعداد للعودة واملساهمة
في إعادة بناء وإعمار بلدهم.
7.7توعية املهجرين في اخمليمات وخارجها بوضوح تام بواجباتهم
وحقوقهم ،استنادا ً الى ميثاق جنيف لالجئني والذي
يفترض أنه يسري بالنسبة إليهم والطلب من منظمة
«اليونسكو»واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وطالل أبوغزاله لالستشارات إعداد نشرة توضيحية باللغة
العربية للتوزيع على نطاق واسع حماية للمهجرين وتكرميا ً لهم،
شامالً اجلوانب االجتماعية واإلنسانية والنفسية واألسرية.
8.8من املعروف من خالل الدراسات العديدة التي أجريت أن لهذه
األزمة آثار اقتصادية ومالية واجتماعية على املهجرين والدول
املضيفة في الوقت نفسه األمر الذي يستدعي إبراز هذه
اجلوانب بطريقة علمية وموضوعية احتراما لكافة األطراف .
9.9أن الدراسة اجلاري اعدادها تهدف إعداد خطة استراتيجية لتكون
حتت تصرف املنظمات الدولية والدول املانحة وكافة اجلهات ذات
العالقة والقرار لالستعانة بها لتأمني احتياجات املهجرين أثناء

فترة هجرتهم وما يلزم لتهيئتهم للعودة لوطنهم مبا في ذلك
إعادة اإلعمار والضمانات األمنية واملعيشية لهم في عودتهم.
1010الثناء على دور املنظمات الدولية واملانحة وفي مقدمتها األمم
املتحدة والهيئات الدولية كافة وتقدمي توصية لها أن يكون جزء
من املساعدات املقدمة من قبلها مساعدات تنموية بحيث
تدعم قدرات املهجرين وإنتاجيتهم إضافة إلى مساعدتهم
على حاجاتهم.
1111إن أزمة بهذا احلجم واألهمية واألثر على الدولة السورية
واملهجرين والدول املستضيفة ،واجملتمع الدولي بكامله حتتاج
إلى املزيد من التنسيق والتخطيط الفوري ملواجهة مستقبل
هذه األزمة والذي أصبح ملحا ً بشكل متزايد.
1212في اخلتام رأى احلضور أن ال بديل في حل هذه األزمة عن عودة
املهجرين إلى وطنهم ،وأن الهدف الوحيد يجب أن يكون
عودتهم اآلمنة والكرمية ،ذلك إن اإلنسان الذي جتبره ظروف احلياة
على الهجرة من وطنه له احلق في احلياة الكرمية أثناء هجرته،
وعلى اإلنسانية كافة أن تقف موحدة في توفير كل املتطلبات
الالزمة له مع احترام حقوقه و كرامته إلى حني عودته .ذلك مع
القناعة الكاملة أن توفير هذه احلياة الكرمية هو لغرض العودة
وليس بديالً لها.
1313عدم البحث في بدائل أخرى كالتوطني واالندماج أو اللجوء
السياسي في بالد الضيافة أو في أي بلد في العالم.
إن الشعب السوري بكامله ميلك وحده دون منازع حق العودة والبقاء
في بيته ووطنه معززا مكرما.
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بتمويل من اإلتحاد األوروبي وشراكة طالل أبوغزاله لإلستشارات

مشروع لدعم التطوير البرلماني في لبنان
بيروت ّ -
وقع البرملان اللبناني اتفاقية مع مجموعة شركات عاملية
برئاسة مجموعة اإلدارة الدولية ()International management Group
وبشراكة طالل أبو غزالة اسوشيتسTAS EURO- L›ENA -واجلمعية
الوطنية الفرنسية ،تقضي بتنفيذ مشروع دعم التطوير البرملاني في
لبنان املموّل من االحتاد األوروبي.
ويهدف املشروع إلى تعزيز كفاءة البرملان للقيام بوظائفه وواجباته في
لبنان ،لتحقيق ما يلي:
أوّال :تطوير العملية التشريعية وضمان جودة التشريعات وذلك من
خالل مراجعة اإلجراءات التشريعية وزيادة فعاليتها وتطوير وتنمية آلية
التشريع باإلضافة إلى التوصل إلى إنشاء دائرة قانونية فاعلة كما هو
محدد في النظام البرملاني الداخلي وحتسني الدعم التقني واإلداري ل ّلجان
البرملانية.
ثانيا :حتسني الرقابة البرملانية وفي هذا اإلطار يصار إلى تعزيز دور أعضاء
اللجنة من أجل تنظيم وتسجيل اجللسات وتطوير العالقة املؤسساتية رابعا :تعزيز الدور املؤسساتي للبرملان وبالتالي تطوير وتنفيذ استراجتية
مع الوكاالت املستقلة والتنظيمية.
تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وحتديث املوقع اإللكتروني اخلاص
بالبرملان اللبناني وتعزيز وتنفيذ برنامج تعريفي للنواب اجلدد والنواب املعاد
ثالثا :تعزيز قدرات البرملان البحثية والتحليلية من خالل مراجعة تطوير انتخابهم.
وتنفيذ استراجتية برملانية للبحث العلمي وإستخدام الوظيفة البحثية
من قبل عدد أكبر من النواب إضافة إلى تطوير املهارات والقدرات التقنية أما العمل مبوجب هذه اإلتفاقية فيبدأ منتصف شهر شباط فبراير من
واملهنية لتأمني أعلى مستوى تشريعي.
العام اجلاري .2014

د .ابوغـزاله يعلن استكمال تسجيل وترخيـص
المنتـــدى الصينــي العربــي لألعمــال والثقـافــــة
عمان  -استكملت اجراءات تسجيل وترخيص املنتدى الصيني العربي
لألعمال و الثقافة ،وصدرت التراخيص الالزمة ملباشرة املنتدى أعماله
من موقعه في مبنى مقر ملتقى طالل ابوغزاله املعرفي.
وأوضح الدكتور طالل أبوغزاله الذي أطلق مبادرة املنتدى وأحد مؤسسيه
بأن املنتدى سيعمل وفق ما جاء في نظامه األساسي على تنفيذ البرامج
واألنشطة واملشاريع التي حتقق الغايات واألهداف والتي تتمثل في:
•تعزيز اواصر الصداقة والتفاهم بني شعب جمهورية الصني الشعبية
وشعوب الدول العربية وتشجيع الزيارات وتبادل االفكار واملعلومات
واملعارف الثقافية والتجارية بني الشعبني
•تنمية فرص التجارة واألعمال في الدول العربية مع الشركاء
الصينيني وبناء جسور احلوار والتبادل الثقافي بني الصني والعالم
العربي
•تنظيم مؤمترات ومحاضرات وندوات وجلسات حوار دورية تعنى
بالشأن العام –التجاري خصوصا العربي الصيني
•عقد دورات تدريبية لرجال االعمال والطالب العرب متخصصة في
الثقافة واللغة الصينية وفرص االعمال في الصني
•تأسيس مراكز ابحاث وإصدار منشورات تعنى بالشأن الصيني
العربي لتكون داعمة للبحاثة ورجال االعمال وأعضاء اجلمعية
•حتفيز دراسة اللغة والثقافة والتراث والفنون الصينية وإبراز
التقدمات الصينية في اجملاالت العلمية والتقنية

•تشجيع وحتفيز زيارة رجـال االعمال
والطالب الصينيني الــى االقطــار
العربية
•تركيــز االنتبـــاه الــى دراســـات
االستشـراق املستقبلـي اخلـــاص
بالدول العربية وشؤونها خاصة
ما يتعلق بالعالقة مع الصني على
املستوى الدولي
وقال د .ابو غــزاله بأن املنتدى سيقدم خدماته إلى املواطنني على السواء
وعلـى أساس تطوعي دون أن تهــدف إلى جنــي األرباح أو اقتسامهــا
أو حتقيــق أية منفعة ألي من أعضائها أو ألي شخص محدد بذاته سواء
بصورة مباشــرة أم غيـر مباشرة ،بعيدا ً عن أية أهداف سياسية تدخـل
ضمـن نطاـق أعمــال وأنشطة األحـزاب السياسية أو تـحقيق أهــداف
طائفيــة.
وقد وقع على عقد التأسيس أصحاب املعالي والسعادة التالية أسماؤهم:
طـالل ابوغــزاله ،حمدي الطبـاع ،كمال برهـم ،ميشيل الصايـغ ،مهــا
اخلطيب ،ناصـر اللوزي ،امين عـودة ،حسن ابونعمه ،عصــام بديـر ،رويـدة
املعايطـة ،حازم الناصـر ،راتب الوزني ،خالد االيراني ،امني محمود ،رياض
الصيفي.
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برعاية وزير الثقافة ومشاركة السفير الصيني

معهد طالل ابوغزاله كونفوشيوس يحتفل
بعيد الربيع «السنة الجديدة – سنة الحصان»

عمان ـ احتفل معهد طالل ابوغزاله
كونفوشيوس بعيد السنة اجلديدة ـ سنة
احلصان ،برعاية معالي الدكتورة النا مامكغ وزير
الثقافة وحضور سعادة الدكتور طالل ابوغزاله
وسعادة السيد جاوشينغ سفير الصني وأركان
السفارة وحشد من ابناء اجلالية الصينية
وممثلي اجملتمع املدني في األردن.

كلمة الدكتور ابوغزاله

تضمن االحتفال سلسلة من الفعاليات بدأت
بعزف السالمني الوطني الصيني وامللكي
االردني ،ثم كلمة الدكتور طالل ابوغزاله
الذي رحب فيها باحلضور معربا ً عن االعتزاز
باستضافة هذا العيد في امللتقى وقال أنه ليوم
عزيز ألنه يوم الصني ،وألن جاللة امللك عبداهلل
الثاني وجهنا بأن الصني أولوية.
وتناول د .ابوغزاله فرص التعاون بني مجموعة
طالل ابوغزاله والصني ومن معاملها ،إنشاء مركز
أبوغزاله كونفوشيوس كأول مركز مع القطاع
اخلاص في العالم واالقبال الالفت للشباب
والفتيات واملدارس في اململكة على تعلم
اللغة الصينية .معربا ً في الوقت نفسه عن
اعتزازه بالشراكة مع جامعة شانينغ وبالفخر
كون اجملموعة تعمل في خدمة السفارة لتقدمي
خدمات الفيز الى الصني ،حيث قدمت تأشيرات
الى  25ألف مراجع من األردن والعراق وسوريا
وفلسطني.
وقال أن اجملموعة هي املؤسسة األردنية الوحيدة
التي لها مكاتب في بكني وشانغهاي في مجال
خدمات امللكية الفكرية لكافة أنحاء العالم.

وأضاف كما يعمل مركز طالل ابوغزاله لتجارة البلدين بعد زيارة جاللة امللك للصني ،وقال نحن
الصني على تعزيز التجارة واالعمال بني املنطقة بصدد دراسة عدد من املشاريع االستراتيجية
املهمة وسوف نتعاون في إقامتها باألردن،
العربية والصني.
وكما ستشهد العالقات تغييرات نوعيه وحتقق
وأعلن د.ابوغزاله عن االستعداد إلطالق املنتدى منجزات ملموسة في كافة اجملاالت.
الصيني العربي لألعمال والثقافة الذي يهدف
شعبي
الى تعزيز أواصر األعمال والثقافة بني
ّ
جمهورية الصني الشعبية واململكة االردنية كلمة وزير الثقافة
والقت راعي احلفل الدكتورة النا مامكغ كلمة
الهاشمية.
جاء فيها بأن هذا العيد هو عيد أردني ،عام
احلصان هو عام احلظ واخلير والرضى ،وقالت أن
كلمة ال�سفري ال�صيني
بعد ذلك حتدث السفير جاوياشينغ وتوجه هذه املالمح املتواجدة في القاعة من األردنيني
بالشكر ملنظمي االحتفال والى ابوغزاله وأبناء احلالية الصينية يشعرني بأن الثقافة
التي تعمل على تعزيز العالقات االقتصادية بخير وهذه هي رسالة الثقافة التي نود أن
والثقافية بني الصني واالردن ،ولهذه املشاركة نقدمها للعالم.
في االحتفال مع الشعب الصيني ،وقال أن
الربيع هو عبارة عن رأس السنة اجلديدة ،وهي وأضافت ،اذا ذكرت احلكمة فإنك تذكر الصني.
مناسبة لم الشمل العائلي ،لكل أفراد العائلة وأكدت الوزيرة مامكغ أن التفاعل بني الثقافتني
في الصني ،وهذا االحتفال اليوم هو لم شمل العربية والصينية عن طريق احلرير الى الشرق
الصينيني املتواجدين في األردن ومحبي شعب األوسط عالقة تاريخية .واليوم عند ما يذكر
الذكاء نذكر الصني ،ومنها تقدم احلكمة لكل
الصني.
ثقافات العالم ،كما تقدم منتجا ً وصناعة
وأبدى السفير إعجابه باألردن وقال أن لألردن تتناسب مع احتياجات هذه الدول.
دور فعال في املنطقة واستطاع أن يحتفظ
تلتق دبلوماسيا ً
لم
أنها
الى
مامكغ
وأشارت
باالستقرار وسط التناقضات وهو عبارة عن
ِ
واحة خضراء وسط مستنقعات ،وهذه معجزة صينيا ً اال ويتحدث العربية وهذا يسجل لهم،
يشار اليها في الصني ودول العالم ،وأضاف أن واليوم نرد اجلميل ويتبنى سعادة الدكتور طالل
الفضل في ذلك يعود الى حكمة جاللة امللك ابوغزاله مشروعا ً لتعليم اللغة الصينية في
معهد طالل ابوغزاله كونفوشيوس .وأتوجه
والى الشعب األردني.
وأوضح السفير أنه تولى منصبه منذ نحو الى هذه الشخصية الوطنية الفريدة بالتقدير
شهرين في مرحلة مهمة بالنسبة للعالقات واالعتزاز.وشهد احلفل عروضا ً وأنشطة عن
التي تتجه نحو شراكة استراتيجية بني الثقافة الصينية.
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حوار في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي حول الموازنة العامة
د.أبوغزاله يطرح تساؤالت عن أرقام العجز واالجراءات الحكومية
عمان  -استضاف ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي جلسة نقاشية
حول املوازنة العامة للدولة لعام  2014بحضور سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية وعدد من أعضاء
املنتدى والوزراء السابقني واالعيان واخلبراء وقادة من اجملتمع املدني.
وقد ترأس اجللسة وأدار احلوار معالي الدكتور محمد أبوحمور وحتدث فيها
كل من عطوفة الدكتور خالد الوزني واالعالمي االستاذ سالمة الدرعاوي .
وأعرب الدكتور أبوحمور عن شكره الستضافة امللتقى هذه اجللسة التي
تهدف الى التوصل الى نتائج مفيدة ومثمرة قد تفي مبعاجلة اختالالت لم
تنتبه لها جهات أخرى.
وتساءل د.أبوحمور قائالً« :هل املوازنة لعام  2014إصالحية ،تقشفية،
تدخل ضمن برنامج االصالح  ،هل هي واقعية وما هو أثرها على النمو
االقتصادي  ،االستثمار واملديونية  ،مستوى املعيشة ؟».
وقدم تفسيرا ً لكل هذه التساؤالت مشيرا ً الى أن العجز قد زاد باالرقام
املطلقة  ،وهذا يتناقض مع برنامج التصحيح االقتصادي الذي يجب ان
يتراجع.
د�.أبوغزاله  :ت�سا�ؤالت هامة
وفي مستهل اجللسة حتدث الدكتور طالل أبوغزاله ورحب باحلضور وعرض
عددا ً من التساؤالت بشأن بعض بنود املوازنة وقال« :أليست عجوزات
الوحدات احلكومية عجوزات على الدولة؟ ،واليس األصح عدم اعتبار
تقديرات املساعدات غير املتفق عليها ضمن االيرادات؟ ،وبالتالي هل
العجز في املوازنة وحسب أرقامها دون مناقشتها هو ()1,114,377,000
دينار أم العجز املقدر في املوازنة ( )1,114,000,000دينار ويضاف تقدير املنح
واملساعادات اخلارجية ( )1,150,000,000دينار  ،عجز الوحدات احلكومية
املستقلة ( )1,119,000,000دينار  ،اجملموع (حوالي  %13من الناجت احمللي؟)
( )3,383,000,000دينار.
وأضاف اليس املطلوب حتديد اليات واجراءات حتقيق اهداف املوازنة بدال
ً
من االكتفاء بالتوصية بالدراسة والتمنيات بالتخفيض والزيادة؟  ،وهل ما بدراستها علما بأنها تقدر في كل منهما بأكثر من ()1,500,000,000
دينار أي ما مجموعة ( )3,000,000,000دينار ،أال يتوجب اتخاذ احتياطي
جرى وصفه بأنه مرتكزات املوازنة هو مرتكزات أم متنيات؟.
ديون مشكوك في حتصيلها واضافته الى العجز في املوازنة عن ديون
وتساءل عن إحتياجات التمويل املقدرة وهل هي( )6,140,000,000دينار املستنكفني املستحقة للخزينه منذ سنني طويلة حسب األصول
أم هي ( )7,140,000,000دينار بعد إضافة احتياجات اقراض الوحدات احملاسبية املتعارف عليها؟ وفي تلك احلالة كم يصبح العجز في املوازنة؟».
احلكومية مببلغ مليار دينار لتسديد العجوزات فيها .وكم سيصبح الدين
العام وكم ستكون نسبته الى الناجت احمللي؟ وهل يجوز اعتبارها في املوازنة د.الوزين:عر�ض �شامل لأرقام املوازنة
وقدم الدكتور خالد الوزني عرضا ً شامالً للتحديات القائمة في االقتصاد ،
مصادر متويل دون ان يكون هناك اتفاق مع املقترضني بشأنها؟.
وشرح مفهوم هيكل املوازنة العامة واالختالالت  ،وتناول بعض املؤشرات
وطرح تساؤال ً آخر وقال« :اليس املطلوب اتخاذ االجراءات القانونية االقتصادية واالجتماعية وملخصا ً للموازنة  ،كما قدم حتليالً للموازنة
لتحصيل املستحقات للخزينة من املستنكفني واملتهربني من تسديد ما العامة  ،وايرادات ونفقات الوحدات احلكومية  ،وااليرادات العامة .
يترتب عليهم من مستحقات وكذلك الغاء االعفاءات بدال من التوصية وخلص الدكتور الوزني الى أن قضية املؤسسات املستقلة ما زالت عالقة
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بالرغم من أهمية دراسة إعادة هيكلتها ودعا الى أهمية دراسة وضع وأكد أنه وبغض النظر عما هو متوقع من حصول خزينة الدولة على منح
الشركات اململوكة للدولة بالكاملة وسبل تنشيطها أو اعادة هيكلتها ومساعدات ،فإنه ال بد من تخصيص النفقات العامة للدولة بناء غلى
بشكل يخفف عبئها املالي غير املبرر  ،كما دعا الى أهمية حتصيل االيرادات احمللية املتوقعة.
متأخرات الضريبة وتوسيع القاعدة ملكافحة التهرب الضريبي  ،وأوضح
بأن العجز املالي واملديونية العامة كالهما متعلق بإنفاق جاري فقط.
وأوضح الدرعاوي بأن العامني املاضيني سجال أعباء وحتديات اقتصادية
عديدة داخلية وخارجية أثقلت االقتصاد الوطني ووضعته أمام حتديات
الدرعاوي  :حتديات غري م�سبوقة
غير مسبوقة.
أما االستاذ سالمة الدرعاوي فقد عرض تقديرات االيرادات العامة ضمن
املوازنة وقدم باألرقام خالصة املوازنة للعامني  2014-2013ومالمح قانون حوار ومداخالت
املوازنة العام للعام  ، 2014وقال ان عجز املوازنة يعتبر من أهم التحديات بعد ذلك دار نقاش معمق وموضوعي وأبدى عدد من املشاركني مالحظات
االقتصادية التي تواجه االقتصاد الوطني لسنوات طويلة.
قيمة ،أكدت على أهمية التركيز على معدالت النمو والتنمية ،وبأن
موضوع املوازنة يحتاج الى عمل أكثر عمقاً ،حيث ال يجوز وضع موازنة
وأضاف ما زالت التحديات االقتصادية اخلارجية الكبرى تلقى بظاللها بدون خطة استراتيجية للبلد ،الى أين نتجه ،ماذا نحقق  ،ما هي االهداف
بشكل سلبي على االقتصاد وعلى خزينة الدولة.
حتى ال تتفاقم املشكالت ونصبح غير قادرين على حلها مستقبالً.

المرصد االقتصادي االردني يناقش نتائج فريق عمل حوكمة القطاع العام
عمان ـ عقد املرصد االقتصادي االردني جلسة نقاشية في ملتقى
طالل أبوغزاله املعرفي لبحث نتائج فريق عمل حوكمة القطاع العام
مبشاركة رئيس واعضاء الفريق إضافة الى أعضاء من منتدى تطوير
السياسات االقتصادية واخلبراء املتخصصني في هذا القطاع  ،وأدار
احلوار معالي الدكتور محمد أبوحمور واالستاذة رمي بدران والسيد
عدنان أبو الراغب.
وقدم السيد فادي الداود رئيس فريق عمل حوكمة القطاع العام عرضا ً
شامالً حملتويات التقرير تضمن توصيفا ً للوضع القائم ،تناول فيه مفهوم
ومبادىء وتعريف وأهداف احلوكمة في القطاع العام ،كما تطرق الى
الدراسات السابقة والى معايير ومؤشرات احلوكمة.
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وتناول الشرح الواقع احلالي للحوكمة في االردن وخلص الى جملة من
املقترحات والتوصيات واالجراءات االحترازية الالزمة لتعزيز حوكمة
القطاع العام وهي:
•إصدار دليل للحوكمة في القطاع العام وتطبيق معايير احملاسبة
الدولية في القطاع العام  IPSASواستحداث وحدات التدقيق
الداخلي في املؤسسات احلكومية وضمان استقالليتها.
•تعزيز ودعم جهود التدقيق اخلارجي املمثل في ديوان احملاسبة وحتديد
مهامه في العمل إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي املستقلة،
وتفعيل قانون وحدات الرقابة الداخلية الصادر عن وزارة املالية كجزء
من العمليات االدارية وحتديد مهامها املنفصلة واخملتلفة عن دور
وحدات التدقيق الداخلي.
•تطوير وتعزيز دور ومفهوم إدارة اخملاطر في إطار العمليات التشغيلية
للمؤسسات احلكومية ،ودور ومفهوم املراقبة والتقييم على األداء
من خالل مؤشرات أداء رئيسية لكافة األهداف التشغيلية.
•تطوير ونشر مدونة قواعد السلوك الوظيفي ملوظف القطاع العام
والزاميتها وحتديد العقوبات ألي خروقات من قبل أي موظف ،ونشر وتخلل اجللسة استفسارات ومداخالت أثرت احلوار وجرى االجابة عليها.
الثقافة األخالقية في مكان العمل وتعزيز الوعي القيمي لدى ويضم فريق عمل حوكمة القطاع العام كل من :االستاذ فادي الداود رئيس
موظفي القطاع العام.
الفريق وعضوية الدكتورة أروى املظفر ،االستاذة منى طلفاح ،واالستاذ
•املسح الدوري لقياس ثقة املواطنني بأداء القطاع العام ،وعقد دورات محمد هماش.
تدريبية للقادة االداريني والسياسيني واملوظفني واجلمهور عن مبادئ
ومعايير احلوكمة وتعميمها ونشرها.
يذكر بأن املرصد االردني االقتصادي ( :)Epdforum.orgهو أحد مبادرات
•إقرار احلوكمة في مسار األعمال اليومية للمؤسسات وإجراءاتها مثل منتدى تطوير السياسات االقتصادية يعمل بشكل مؤسسي مستمر،
نظام الشكاوى ،ومدونات السلوك االخالقي وإيجاد نظام وتعليمات وجهة محايدة مستقلة للرقابة على االداء احلكومي مبهنية ،وبشفافية
تضمن وتؤدي إلى توثيق اإلجراءات واألنظمة وحتديد املسؤوليات وانفتاح وتعاون مع كافة اجلهات ،ويضم خبراء هدفهم دراسة السياسات
واحلقوق والصالحيات والعالقات في إطار منهجية عمل واضحة ،االقتصادية على أسس ومعايير واضحة.
وبيان وتوثيق اإلجراءات الالزمة إلصدار التشريعات او تعديلها حسب
مقتضى احلال.
•مراجعة كفاءة وفعالية السياسات والعمليات واإلجراءات التي
تدعم احلوكمة وخاصة املؤسسات املعنية بالرقابة املالية واإلدارية
ومكافحة الفساد مثل ديوان احملاسبة ،دائرة املوازنة العامة...،الخ.
•دعم االصالحات التشريعية وتعزيز كفاءة اجلهاز التشريعي
والقضائي والرقابي وردم الهوة بني نصوص القوانني والتطبيق
الفعلي لها  ،وتفعيل قانون ضمان حق احلصول على املعلومات.
•تعزيز ثقافة االمتثال الضريبي واالفصاح والشفافية وتنفيــذ
التشريعات الضريبية بعدالة ورفع كفاءة اجلهاز الضريبي وعمليات
التحصيل ،وتعزيز دور احملكمة الدستورية.
•مراقبة أداء البرامج احلكومية وأوجه االنفاق ضمن منهجية واضحة
للمتابعة والتقييم ،وتعزيز قدرات موظفي الرقابة املالية واإلدارية
وكذلك القائمني على أعمال التدقيق الداخلي.
•دعم االطار املؤسسي واخلطط االستراتيجية والقدرات احمللية بهدف
حتسني فعالية ادارة مؤسسات القطاع العام.
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 ...ويبحث نتائج فريق عمل «الغالء  ...واالجر االدنى»
عمان ـ عقد املرصد االردني االقتصادي حلقة نقاشية في ملتقى طالل
أبوغزاله املعرفي لبحث نتائج تقرير فريق عمل «الغالء...واالجر االدنى»
مبشاركة رئيس وأعضاء الفريق إضافة الى أعضاء من منتدى تطوير
السياسات االقتصادية واخلبراء واملتخصصني في هذا القطاع  ،وأدار احلوار
ومعالي الدكتور محمد أبو حمور والسيد عدنان أبو الراغب.
وفي مستهل احللقة قدم االستاذ فهمي الكتوت رئيس الفريق عرضا ً
شامالَ حملتويات التقرير تضمن شرحا ً خلصائص القوى العاملة والعمالة
الوافدة والبطالة إضافة الى قضايا الفقر وإنفاق االسر.
وأشار الى أن من أهم ركائز االستقرار االقتصادي واالجتماعي وجود عالقة
متوازنة بني العمل واالجر واالسعار ،ويخضع ذلك لوجود أكثر من مليون
عامل أجنبي مما يتطلب تدخل الدولة لضبط وتنظيم سوق العمل.
وأوضح أن نسبة البطالة بلغت  %14وذلك يعود الى غياب التنمية
االقتصادية ،العمالة الوافدة  ،مخرجات التعليم وسوق العمل وغيرها مما
ينجم عنه حاالت االضطراب واالحتقانات واتساع دائرة الفقر.

التصاعدية مبا يكفل العدالة االجتماعية ،وزيادة نصيب قطاعات الصحة
وأوصى التقرير بضرورة االصالح السياسي والذي يعتبر املدخل احلقيقي والتعليم وتوفير احتياجات الفقراء الضرورية بأسعار مناسبة.
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ومعاجلة قضايا الفقر والبطالة.
ودعا الى تصويب التشوهات الهيكلية لالقتصاد الوطني وحتقيق تنمية وأكدت التوصيات على قيام الدولة بدورها حلماية املواطنني من االستغالل
اقتصادية مستدامة ،ومنو اقتصادي يفوق معدالت النمو السكاني.
واالحتكار ،وطرح سياسة واضحة لتنظيم سوق العمل ،وتطوير مؤسسات
اجملتمع املدني والبيئة وحقوق االنسان والرعاية للحاالت اخلاصة.
كما دعا الى إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة بني القطاعني العام واخلاص
في كافة احملافظات ،والعناية بالقطاع الزراعي لتوفير االمن الغذائي كما أكدت على مساهمة الشركات باملسؤولية االجتماعية ،وربط
يرافقه إصالح شامل لقطاع الطاقة.
التعليم بالتنمية االقتصادية ومتطلبات سوق العمل والتركيز على
التعليم التقني.
وعلى الصعيد اجملتمعي أوصى التقرير بأهمية تفعيل دور املرأة ورفع نسبة
مشاركتها باالقتصاد الوطني  ،وحتديد حد أدنى لألجر ووضع خطة عمل هذا وقد دارت نقاشات ومداخالت واستفسارات تناولت كافة االمور
وطنية تنموية شاملة تتولى متويل وتدريب وتأهيل الفقراء وأبنائهم وإقامة املتعلقة بنتائج التقرير .
مشاريع انتاجية يتم متويلها عبر صندوق املعونة والتنمية والتشغيل.
ويضم فريق عمل الغالء واالجر االدنى السادة السيد فهمي الكتوت رئيس
ومن التوصيات االخرى العامة ملعاجلة أسباب ظاهرة الفقر واحلد من الفريق ،الدكتور هشام غرايبه ،الدكتور ابراهيم حجازين والدكتورة حنان
تفاقمها فقد طالب التقرير بإجراء إصالح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة الهلسة.
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طالل أبوغزاله ضيف الشرف
في جامعة العلوم التطبيقية للحديث حول:
« ثـــورة المعرفــــة»
عمان ـ حل سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس مجلس إدارة
مجموعة طالل أبوغزاله ضيف شرف في نــدوة بعنـوان «ثورة
املعرفة» والتي عقدت في قصر املؤمتــرات في جامعـة العلـوم
التطبيقية اخلاصـة بحضــور سعادة النائب الدكتـور هيثــم
أبوخديجــة نائب رئيس مجلس األمناء وبتنظيم دائــرة العالقات
العامة وشؤون الوافدين في اجلامعة العلوم التطبيقية اخلاصة.
ورحب الدكتور محفوظ جودة رئيس اجلامعة بالضيوف الكرام مؤكدا ً
حرص جامعة العلوم التطبيقية على اعتماد تطبيق نظام تعليمي
ذا املستوى عاملي رفيع وتطوير العملية التعليمية مبا يتناسب مع
التغيرات في تكنولوجيا التعليم ومبا يساهم في خلق جيل فعال
قادر على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة بأحسن صورة ،مضيفا ً
ان رؤية اجلامعة هي تهيئة فرص التعليم اجلامعي النوعي لإلسهام
في إعداد كوادر بشرية متميزة وتكريس البعد التطبيقي في
مختلف البرامج واملستويات األكادميية التي نطرحها ،مقدما ً حملة
موجزة عن اجلامعة وكلياتها وخدماتها ،والسمة التطبيقية التي
اتسمت بها تخصصاتها حرصا ً منها على املوائمة بني اخلريجني
ومتطلبات سوق العمل احمللي والعربي واالقليمي.
وحتدث سعادة الدكتور طالل أبوغزاله عن صناعة املعرفة والتي
تعد الطريق لصنع الثورة مبفاهيمها االيجابية ،الفتا إلى أن الفرص
املتاحة أمام الشباب في عصرنا هذا ال تقارن بالفرص املتاحة في
وقت سابق.
وأشار إلى دور الشباب في صنع املستقبل العربي وضرورة العمل
بجد ،ليكونوا صناعا ً للمعرفة خاصة باستخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت مؤكدا ً على أهمية تفعيل دور الشباب في التنظيم
وإعداد أوراق العمل ،وإبراز الدور الشبابي في اجللسات واحلوارات
واملؤمترات ،للحد الذي يضع الشباب أمام مسؤولياتهم املستقبلية
مبا تتطلبه من أهمية التز ّود باملعرفة  ،والوعي بتحديات املرحلة .كما
ألقى الضوء على دور اإلنترنت في تطوير املعرفة قائال« :منتجات
املعرفة وخلق املعرفة سوف تكون مصدرا ً مستقبليا ً لثروة
االقتصادات في جميع أنحاء العالم».

وفي ختام الندوة قدم سعادة النائب الدكتور هيثم أبو خديجة
وأ .د .محفوظ جودة درعا ً تذكاريا ً لسعادة الدكتور أبوغزاله كما
قدم د .أبوغزاله درعني إلى كل من الدكتور أبوخديجة والدكتور
محفوظ ومن اجلدير بالذكر أن مركز الدراسات واالستشارات وخدمة
اجملتمع التابع جلامعة العلوم التطبيقية اخلاصة قد أطلق شراكة
استراتيجية مع مجموعة طالل أبوغزالة والتي تعد أكبر مجموعة
عاملية من شركات التدريب املهني والفني.
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أبوغزاله يبحث مع وزراء ومسؤولي جامعات في مصر
مشاريع وبرامج تعليمية وتقنية
القاهرة  -أعلن سعادة الدكتور طالل ابوغزاله عن سلسلة من
املشاريع والبرامج في مجال البحث العلمي وتقنية املعلومات
التي تعتزم مجموعة طالل ابوغزاله تنفيذها في مصر خالل
الفترة املقبلة.
وقال ،أننا نعمل مع العديد من اجلهات في مصر على مشاريع
هامة وطموحة ومنها إعداد املنظمة العربية لشبكات البحث
العلمي والتعليم التي أتشرف برئاستها مشروعا ً مشتركا ً مع
االحتاد األوروبي إلقامة شبكة بحث علمي تربط اجلامعات ومراكز
األبحاث.
وأضاف ،أننا جنري االتصاالت مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ليكون مركز هذه الشبكة في القاهرة ،وتكون مبثابة
منطقة حرة للمعلومات والبحث العلمي لتبادل املعلومات وربط
اجلامعات ومراكز االبحاث في كل ما يتعلق بالتطوير والتحديث.
وكشف د.أبوغزاله عن مفاوضات في مراحلها النهائية مع اجلامعة
األميركية بالقاهرة إلنشاء كلية لإلدارة الهندسية ،مشيرا ً أن هذا
التخصص ليس تخصصا ً في الهندسة املعمارية أو في اإلنشاءات
وإمناء إدارة املشاريع الهندسية ،ونقوم بتدريس هذا التخصص في
كلية طالل أبوغزاله اجلامعية بالبحرين.
وقال ان أعمالنا وخدماتنا تتواصل وتتعزز مع احلكومة والقطاع
اخلاص واملؤسسات التعليمية وخاصة في موضوع مهارات استخدام
تقنية املهارات
هذا وقد ألتقى الدكتور طالل ابوغزاله بصفته رئيس املنظمة
العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم خالل زيارته األخيرة
للقاهرة مع كل من وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى
ووزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر ومع بعض رؤساء
اجلامعات ،جرى خالل اللقاءات بحث التعاون العلمي والتقني مع
املنظمة.
وعقد مؤمترا ً صحفيا ً حول «مستقبل التعليم املصري والعربي بني
الواقع والتطبيق « أكد خالله بأن التعليم من اهم وأكثر القطاعات
االستراتيجية في الدولة ،ودعا إلى ضرورة التحول إلى التعليم
الرقمي ،فهو الذي سيقضي على فكرة ومشكلة احلرم اجلامعي
حيث ال وجود لهذا احلرم في جامعات العالم ،مشيرا ً بأن املدرسة
الذكية واحلقيبة الذكية هي احلل.
وقال بأن هناك ظاهرة خطيرة تواجه مصر في الوقت احلالي ،وهي أن

 %89من أبناء الشعب املصري يتلقون العلم في التعليم احلكومي،
بينما املستقبل هو بالتعليم الرقمي وهو األفضل واألوسع انتشارا ً
في العالم كله ،ولهذا فنحن نحتاج إلى ثورة مصرية لتغيير التعليم
في مصر ،إذ البد من العمل على محو األمية الرقمية.
وقد جنحنا في مجموعة طالل أبوغزاله في تطوير برنامج خاص
لهذا الغرض وأعتمد من قبل امتحانات كامبردج الدولية /جامعة
كامبردج ،ودعا إلى التحول السريع إلى التعليم الرقمي واملدارس
الذكية.
ومن جهة أخرى قال الدكتور طالل أبوغزاله ،أن مصر ستصبح من
اقتصاديات الدول العشرين في العام « 2020رغم األوضاع التي متر
بها حالياً ،والتي نعتبرها مرحلة حتول إيجابية تعطي ثقة لإلنسان
بانه ال ميكن لفئة معينة ،أن حتتكر أو تستمر في االحتكار».
وقال أبوغزاله ،إنني أؤمن بأن قوة األمة العربية تكمن في قوة مصر،
كما ان ضعفها يأتي من ضعف مصر ،مشددا ً على أن مصر التزال دولة
محورية تاريخية ،كما انها تعد احملرك األساسي في الوطن العربي.
وأضاف ،أننا نفخر بأننا املؤسسة الوحيدة من نوعها التي لها
مبناها ومقرها الرئيسي في القرية الذكية مدينة السادس من
اكتوبر ،معتبرا ً أن كسر االحتكار أتاح الفرص للناس كافة أن تعمل
مبساواة وهو ما سيساعد بدوره في خلق اإلبداع ،الذي ال ينتج إال
عصر تكافؤ الفرص وإعطاء اإلمكانيات للجميع.
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أبوغزاله يستضيف تخريج البرنامج التدريبي لمشروع نزاهة
بعنوان« :حقك تعرف  ..حقك تطالب»

منظومة النزاهة ولكن على اجملتمع بكامله ممارسة حقه في
التطبيق واالستفادة مشيدا ً بدور وجهود األستاذة إميان أبوعطا،
مدير مشروع نزاهة ومثمنا ً جهودها في تدريب وتوعية اجملتمع
املدني بأهمية املطالبة بحقوقهم وكيفية استخدام قانون حق
املعلومة.

عمان ـ رعى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،عضو اللجنة
امللكية للنزاهة والشفافية ،حفل تخريج املشاركني في
البرنامج التدريبي «حقك تعرف  ..حقك تطالب» ملشروع نزاهة
والذي عقد في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي ،والذي تديره
مؤسسة فايث ماترز البريطانية حتت مظلة صندوق الشراكة
العربية املمول من احلكومة البريطانية ،ولقد حضر االجتماع
أيضا ً سعادة النائب مصطفى الرواشدة ،رئيس جلنة النزاهة في وأكد بأن مشروع نزاهة ينسجم مع توجيهات جاللة امللك
املعظم بأن تعطي نتائج منظومة النزاهة األثر اإليجابي على
مجلس النواب.
اجملتمع والوطن وذلك مبنع الفساد قبل حدوثه ،مشيرا ً إلى أن
يهدف مشروع نزاهة إلى دعم اجلمعيات غير الربحية وتفعيل رغبة جاللته أن تضع منظومة النزاهة الوطنية األنظمة
دورها في تطبيق قانون حق املعلومة وتوعية اجملتمع األردني والتشريعات والرقابة ملنع الفساد.
بأهمية حقه ومطالبته للوصول إلى املعلومة بحرية عن طريق
واختتم د .أبوغزاله بالقول أن هذا احلدث يتيح فرصة إلجراء حوار
حمالت التوعية وتعزيز مبدأ الشفافية.
حول فرص التعاون بني اجملتمع املدني واحلكومية لزيادة فرصة
وألقى د .أبوغزاله كلمة أشاد فيها بالنتائج التي توصلت إليها املواطن االردني في احلصول على املعلومات.
اللجنة امللكية للنزاهة والشفافية مؤكدا ً على أهمية تطبيق
ما جاء فيها من توصيات مشيرا ً إلى أن العملية متكاملة من جهة أخرى ،أشادت األستاذة إميان أبوعطا مبدى اهتمام
وتوجت بتوجيهات من سيد البالد جاللة امللك عبداهلل الثاني والتزام املشاركني بتفعيل دورهم في حتقيق مطالبهم في
املعظم ويشارك فيها صناع القرار واجلهاز احلكومي وممثلو اجملتمع .واضافت أن معظم مؤسسات الدولة سواء حكومية
أو مدنية باإلضافة إلى اجملتمع في األردن تفتقر إلى الوعي في
الشعب واجملتمع املدني.
أهمية الوصول إلى املعلومة من املؤسسات احلكومية ،وعبرت
وأضاف »:إن النزاهة وضعت خلدمة املواطن كما جاء في عنوان عن أملها بأن يكون مشروع نزاهة إحدى الوسائل التي يستطيع
البرنامج التدريبي «حقك تعرف  ..حقك تطالب» واذا لم تعرف اجملتمع األردني من خاللها أن ينجح في التعاون على الترويج
والدفاع عن حقه في احلصول على املعلومة ،وانسجاما ً مع
حقك فهذا يعني أنك لن تستطيع أن متارس واجبك.
معايير منظومة النزاهة امللكية.
وأعرب د .أبوغزاله عن أمله ان تكون هذه الدورة هي البداية وان
يكون اخلريجون النخبة األولى بحيث تنتشر الرسالة النبيلة وفي ختام احلفل سلم د .أبوغزاله وسعادة النائب الرواشدة
والتي نود من خاللها التأكيد على أن العمل ال يقف عن نتائج الشهادات للخريجني.
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ورشة عمل لمناقشة التمويل المسؤول في األردن
عمان ـ استضاف ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي ورشة عمل بعنوان «مناذج النمو املسؤول في التمويل األصغر ضمن بيئة تنافسية»
نظمتها شبكة مؤسسات التمويل األصغر في األردن -تنمية بالتعاون مع صندوق سند لتمويل املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة
واملتوسطة في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي ،مبشاركة عدد من ممثلي املؤسسات احلكومية املعنية ،والبنك املركزي األردني ،ووكاالت
التنمية ،ومؤسسات التمويل األصغر وخبراء دوليني ملناقشة الوضع القائم والتطورات املستقبلية في قطاع التمويل األصغر
في األردن ،ومت التركيز أيضا على اجلهود املبذولة من قبل احلكومة األردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الهادفة لتنفيذ
استراتيجية التمويل األصغر واملعدة بدعم من قبل بنك التنمية األملاني ( )KFWواملؤسسة األملانية للتعاون الدولي (.)GIZ
واستعرضت ورشة العمل النتائج االيجابية التي شهدها
قطاع التمويل األصغر األردني وخاصة نسب النمو املتزنة
في السنوات األخيرة ،من حيث عدد العمالء وطبيعة
اخلدمات واملنتجات املقدمة كنتيجة للدور التنموي احملوري
الذي يقوم التمويل األصغر بتقدميه من خالل تعزيز مبدأ
الشمول املالي واتاحة فرص احلصول على اخلدمات املالية
للعمالء غير املشمولني باخلدمات املالية من القطاع املالي
الرسمي بشكل كلي أو جزئي ،من أصحاب الدخل املتدني
واحملدود باإلضافة إلى الفقراء املنتجني ،وركزت الورشة
على ضرورة القيام بتخطيط مسؤول لتلبية االحتياجات
التمويلية املستقبلية للعمالء ضمن إطار مرن يساهم في
تلبية االحتياجات التنموية للمجتمعات احمللية.
وأشار السيد مصطفى ناصر الدين ،رئيس مجلس إدارة
تنمية في جلسة االفتتاح بأن األزمة املالية العاملية برهنت
على ضرورة ترسيخ مبادئ التمويل املسؤول كقاعدة
أساسيـة لتحقيق تنمية مستدامة وأداة فعـالة في تـجنب ممارسات اقراضية غير مسـؤولة تؤثر بشكل سلبي في االقتصـاد الوطنـي.
وفي السياق ذاته ،أشارت اآلنسة مجدولني أبو دلهوم ،رئيس قسم مؤسسات اجملتمع املدني والتمويل األصغر في وزارة التخطيط والتعاون
الدولي إلى ضرورة مواجهة حتديني رئيسيني يتمثالن في ضمان توفر بيانات موسعة عن أداء صناعة التمويل األصغر ،والعمل على تعزيز
الثقافة املالية ورفع مستوى الوعي املالي لدى العمالء املقترضني.
ومت االتفاق ،خالل ورشة العمل ،على ضرورة استكمال املبادرات املعنية على مستوى السياسات ،من خالل ترسيخ نهج التنظيم الذاتي على
املستوى املؤسسي لصناعة التمويل األصغر للتركيز على ممارسات مالية مسؤولة ،مع التأكيد على حدود وحتديات التنظيم الذاتي ،كما
أشار السيد توماس ران ،مستشار سياسات التمويل األصغر في برنامج املؤسسة األملانية للتعاون الدولي «» GIZإلى تعزيز قطاع التمويل
األصغر في منطقة الشرق األوسط ،وقال ،إن تأثير التنظيم الذاتي يعتمد على االلتزام الطوعي من أعضاء القطاع والنجاح يعتمد على
وجود إطار قانوني داعم.
وحتدث الدكتور كالوس مورير نيابة عن صندوق سند ،مشددا على أن «التمويل املسؤول هو األساس لتحقيق االستدامة» ،وأضاف «إن
صندوق سند يعمل على تعزيز التمويل املسؤول ليس فقط من خالل عقد النشاطات التوعوية وتقدمي املساعدات الفنية املباشرة للقطاع،
ولكن أيضا من خالل تضمينه في االستراتيجية االستثمارية اخلاصة بالصندوق».
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أبوغزاله :مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم في تونس
بمشاركة خبراء من  30دولة وممثلي الهيئات العالمية
تونس ـ استضافت العاصمة التونسية مؤخرا ً اجتماعات امللتقى
الدولي الثالث للربط التقني للبنى التحتية اإللكترونية العربية
في إطار البنى العاملية الذي عقدته املنظمة العربية لشبكات
البحث والتعليم برعاية معالي د .منصف بن سالم وزير التعليم
العالي والبحث العلمي وبرئاسة سعادة الدكتور طالل ابوغزاله
رئيس املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ،وبحضور سعادة
السفيرة فائقة الصالح ممثالً عن األمني العام جلامعة الدول العربية
وأكثر من مائة مفوض ميثلون ثالثني دولة إضافة إلى ممثلي البنك
الدولي ،االحتاد األوروبي ،ووكاالت دولية أخرى ورؤساء جامعات وخبراء
الشبكات وباحثني.
وهدفت االجتماعات إلى إقامة حوار مع كافة اجلهات املعنية ذات
املصلحة وتسهيل االستثمارات املطلوبة ألجل التحضير وتنفيذ
مشاريع البنية التحتية على املستويني احمللي واإلقليمي.
والقى الوزير منصف بن سالم كلمة في اجللسة االفتتاحية وقال:
«يكتسي ملتقاكم هذا أهمية بالغة من خالل تفرده على مستوى
املنطقة العربية وعلى مستوى العالم من حيث اجلهات التي تشارك
فيه .وهو فرصة مميزة للباحثني العرب والقائمني على تطوير البنية
التحتية العلمية في العالم العربي لالستفادة من هذا التجمع من
األكادمييني والفنيني واملتخصصني واخلبراء في هذه اجملاالت».

وألقت سعادة السفيرة فائقة الصالح كلمة نقلت من خاللها إلى
اجملتمعني حتيات معالي األمني العام جلامعة الدول العربية وقالت أن
مشاركة اجلامعة في امللتقى واملؤمتر تأتي في سياق تعزيز الشراكة
والتواصل مع املنظمات غير احلكومية التي من ضمنها «آسرن
وأروكا» اللتني استمرتا على مدى السنوات اخلمس املاضية في طرح
قضايا تنسجم واحلراك التربوي نحو البحث عن األدوات التي من
شأنها تعزيز البحث العلمي وحتسني جودة التعليم ،وما يبذل من
جهود في مجال استخدام تقنية املعلومات واالتصال في العملية
التعليمية وصوال ً لدعم عملية التنمية الشاملة.

كما يتميز هذا امللتقى مبشاركة فعالة بهدف توفير منبر ميكن من
حتفيز وتشجيع الشراكات وتبادل أفضل املمارسات الرامية إلى دمج
شبكات البحث العلمي مع الشبكات العاملية وضمان استدامتها.
ومما يعطي مللتقاكم اليوم أهمية كبرى هو تطرقه ،عبر مختلف وبعد تقدمي أوراق العمل واملناقشات توصل امللتقى إلى النتائج
احملاضرات وورشات العمل املبرمجة ،إلى مواضيع حديثة وآنية تركز التالية:
بشكل رئيسي على البنى التحتية وتطويرها واستدامتها ومدى
•التسريع بعملية التكامل للبنية التحية العربية ووصلها
استفادة اجملتمعات البحثية والتعليمية منها.
مع ابحاث وشبكات التعليم األوروبية ،واألمريكية ،وأمريكا
الالتينية ،واألفريقية ،وذلك خالل نقاط التبادل الرئيسية في
كما ألقى سعادة الدكتور طالل ابوغزاله كلمة رئيسية وقال« :لقد
لندن والفجيرة واإلسكندرية.
جمع امللتقى خبراء وصناع قرار وعلماء من الدول العربية وأوروبا
•اإلستمرار بدعم البحوث التطويرية والبنية التحتية التعليمية
والواليات املتحدة وأفريقيا وامريكا الالتينية وكندا وآسيا ،مما يؤكد
في لبنان والبحرين والعراق.
اجلدية واالهتمام لتطوير شبكة التعليم والبحث في املنطقة
•اإلستمرار في دعم الشبكات النظيرة الناشئة في قطر
العربية».
وسلطنة ُعمان.
•اإلستمرار بالدعم واملبادرة بنقاش حقيقي مع اليمن وليبيا
وأضاف« :من الضروري واألهمية أن نبني على هذه النجاحات وتبنى
ألخذ خطوات جدية لتطوير البنية التحتية الوطنية للبلدين.
اخلطوات الالزمة نحو تطوير البنية التحتية العربية ونربط جهودنا
الفعالة آلسرن ،وتكامل
•التأكيد على اهمية توسيع املشاركة
ّ
في مجال البحث العلمي والتعليم مع كافة أنحاء العالم».
البنية التحتية العربية املوحدة ،وتعزيز دور البحث العلمي
واجملتمعات التعليمية في العالم العربي.
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جهاز متطور ألعمال البحث العلمي
على صعيد أخر ثمن سعادة الدكتور أـبوغزاله التبرع الذي تقدمت
به كل من جمعية إنترنت Ciscoو  ISOCوهو عبارة عن جهاز متطور
ذو موجة عالية لغرض أعمال البحث العلمي وسيسهم في تطور
البنى التحتية في كل مكان من الوطن العربي.
وأعلن السيد جان كوفني مدير سياسات التطوير في جمعية انترنت
أن الدعم سيستمر ملساعدة املنظمة العربية لشبكات البحث
العلمي والتعليم كي تطور البنية التحتية للشبكة.
مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي -العراق
وعلى هامش امللتقى جرى توقيع مذكرة تفاهم بني املنظمة العربية
لشبكات البحث العلمي والتعليم ووزارة التعليم العالي العراقية
تهدف إلى تعزيز التعاون في بناء شبكة اتصاالت سريعة للبحث
والتعليم لربط اجلامعات العراقية ومراكز االبحاث مع الشبكات إلى الربط مع املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم وكذلك
امللتزمة ودعم الشبكات املتوفرة للبحث وخدمات التعليم إضافة مع الشبكات اإلقليمية واألوروبية واألمريكية.

في المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
د .أبوغزاله يدعو إلى تأسيس نظام الجودة واالعتماد في العالم العربي
تونس ـ استقبل معالي الدكتور منصف بن سالم وزير التعليم
العالي والبحث العلمي في اجلمهورية التونسية سعادة الدكتور
طالل أبوغزاله رئيس املنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم،
وتركز البحث خالل االجتماع على برامج وانشطة املنظمة
لتطوير شبكة عمل من أجل ضمان اجلودة في التعليم.
هذا وقد عقدت املنظمة في تونس مؤمترها السنوي اخلامس
برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الدكتور طالل
أبوغزاله ومشاركة وحضور ممثلي االمني العام جلامعة الدول العربية
وأكادمييني وخبراء وباحثني وممثلي الهيئات الدولية املتخصصة.
وقد طرحت في املؤمتر العديد من احملاور واالبحاث املتعلقة بجودة
التعليم وجرى نقاش حول اهمية تطوير مفاهيم ونوعية واساليب
التعليم في البالد العربية حيث توصل املؤمتر الى النتائج التالية:
•مواصلة احلوار والتعاون بني املؤسسات التعليمية وممثلي جهات
االعتماد ،ومنظمات اجلودة من اجل تقدمي مفاهيم جامعة
للجودة واالعتماد على مستوى املنطقة العربية.
•هنالك حاجة ملحة لتعزيز ثقافة نظام اجلودة واالعتماد،

وكذلك تطوير جودة ونوعية التعليم في املعاهد التعليمية في
املنطقة العربية.
•هنالك حاجة للحوار مستمر ،وكذلك تطوير مستمر من اجل
ضمان افضل ممارسة فيما يتعلق بجودة التعليم في املنطقة .
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•دعم املبادرات التي تهدف لتعزيز جودة التعليم والعمل على
دراسات اضافية وابحاث علمية فيما يتعلق بجودة التعليم
واالعتماد.
•تقدمي وتعزيز التعاون املستدمي بني املؤسسات التعليمية،
وجهات اجلودة واالعتماد ،وطرح برامج تهدف الى البحث
املشترك املعني باجلودة واالعتماد.
•تعزيز دور االمانة العامة جلامعة الدول العربية ،واملنظمة
العربية للتعليم والعلوم والبيئة ،واحتاد اجلامعات العربية،
واملنظمة العربية للجودة في التعليم ،والتنسيق فيما بينهم
والعمل معا من اجل دعم انشاء نظام شامل جلودة التعليم في
العالم العربي.
•حتديد االولويات املشتركة في ما يتعلق بجودة التعليم
واالعتماد في املؤسسات التعليمية العربية.
•تطوير خطة عمل من اجل انشاء مساحة تعليمية في املنطقة كما تقرر عقد املؤمتر السادس في سلطنة ُعمان حتت شعار «أمناط
التعليم ومعايير الرقابة على اجلودة فيها» بحيث يكون أحد محاور
العربية لتعزيز التبادل التعليمي واالعتراف االكادميي.
•خلق بيئة وظروف من اجل انشاء جهة مستقلة لالعتماد املؤمتر حول التعليم الرقمي.
في املنطقة العربية غير تابعة لقوانني اوتشريعات نافذة الي
وخالل اإلجتماع تسلم د .أبوغزاله درعا ً تكرمييا ً من جامعة السودان
حكومة او احتاد في املنطقة.
ً
للعلوم والتكنولوجيا تقديرا جلهوده في دعم اجلامعات لتعزيز
برامجها في مجال اجلودة.
إجتماع اجلمعية العامة
هذا وعقدت اجلمعية العمومية للمنظمة إجتماعها السنوي
للعام  2013جرى خالله إقرار امليزانية للسنة املالية املنتهية في ورشة العمل
 31ديسمبر  2012وإقرار موازنة عام  ،2013وإعتمد احلضور ما ورد وبالتزامن مع املؤمتر مت عقد ورشة عمل بعنوان «تعزيز اجلودة من خالل
في التقرير السنوي للعام  2012والذي يحتوي على انشطة وبرامج ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية « بالتعاون مع مؤسسة اإلعتماد
والترخيص وضمان اجلودة في أملانيا ( )ACQUINألقت فيها األستاذة
املنظمة واخلطط املستقبلية.
ماريون موسير ،نائب املدير التنفيذي في  ACQUINمحاضرة حول
وقررت اجلمعية العامة تكليف جامعة القدس املفتوحة إلعداد انظمة ضمان اجلودة اخلارجية والداخلية وكيفية ربطها لتعزيز
مسودة معايير ومؤشرات جودة التعليم ،ليتم بعدها تعيني هيئة اجلودة في املؤسسات باإلضافة إلى أمثلة حول إجراءات ضمان اجلودة
اإلعتماد من خبراء اجلودة العرب ملراجعتها وإعتمادها ومن ثم العمل على مستوى البرنامج الدراسي واملؤسسي ،وحضر هذه الورشة
عدد من خبراء التعليم من مختلف الدول العربية.
بها.
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أبوغزاله يطلق اربع مبادرات في المنتدى األول للملكية الفكرية

دبي ـ استضافت دبي أعمال املنتدى األول للملكية الفكرية حتت أما املبادرة الثانية فتتعلق بتوثيق وحماية حقوق املؤشرات اجلغرافية
شعار «نحو جتارة عادلة وآمنة».
العربية حيث يعمل اجملمع على إنشاء بنك معلومات يوثق املؤشرات
اجلغرافية بكافة الطرق القانونية واإلعالمية.
وناقش املنتدى موضوع امللكية الفكرية في ابعادها اخملتلفة
ويهدف إلى توفير منصة تفاعلية ملمثلي مراكز صنع القرار وكبرى وتتعلق املبادرة الثالثة بإنشاء املركز العربي لتسوية النزاعات وهو
الشركات العاملية وخبراء امللكية الفكرية واملنظمات اإلقليمية خامس مركز معتمد في العالم حيث وافقت هيئة األسماء واألرقام
والدولية ،ويسعى املنتدى الى توعية مجتمع األعمال للتعرف على املتخصصة (اآليكان) على اإلقتراح من املركز بأن يكون مزود خدمة
واقع امللكية الفكرية وإلى أفضل املمارسات العاملية املتبعة في هذا حل النزاعات الرسمي ألسماء النطاقات املوحدة لتسوية النزاعات.
اجملال.
وبالنسبة للمبادرة الرابعة فتتعلق بإطالق مركز ابوغزاله لصنع
والقى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس اجملمع العربي للملكية املعرفة والثروة ،بهدف توفير الدعم للمبدعني والر ّواد واإلستفادة
الفكرية الكلمة الرئيسية أوضح فيها بأن املنتدى يوفر فرصة القصوى ما أمكن من إقتصاد املعرفة املنّوع وتشجيع خلق املعرفة
إلستعراض وحتليل وفهم آخر التطورات في مجال امللكية الفكرية وتسويقها خللق الثروة.
واإلستفادة من فهم أفضل للبيئة احلالية جلهودنا اجلماعية
والفردية إلكتساب ميزة تنافسية في السوق لبلداننا وأعمالنا ،وهو وتطرق د.أبوغزاله في كلمته للتوضيح بأن التجارة عبر اإلنترنت
ما سعيت له طول ثالثة عقود منذ تأسيس اجملمع العربي للملكية كانت حدثا ً الحقا ً إلتفاقية « تريبس» ،وبات من الضروري أن يتم من
الفكرية عام .1987
كافة األطراف تسهيل إعالن إتفاق حول حقوق امللكية الفكرية
على شبكة اإلنترنت ،مستفيدين من جتربة هيئة األسماء واألرقام
وخاطب د.ابوغزاله احلضور مشيرا ً إلى التحوالت السريعة التي اخملصصة (اآليكان) في تسوية املنازعات في منظمة التجارة
جتري في اجملاالت اإلقتصادية والبيئة اإلجتماعية والتكنولوجية العاملية ،وقال نحن بحاجة إلى إتفاق عاملي حلسم اخلالفات في
والسياسية وخاصة تأثير اإلنترنت على تغيير العالم وعلى الطريقة امللكية الفكرية على اإلنترنت وقال بأن العام املاضي شهد طفرة
التي نعيش بها ،والقدرة على نشر وتبادل املعلومات على نطاق في قضايا امللكية الفكرية من خالل اإلنترنت وتتطلب مفاهيم
واسع لم يسبق له مثيل.
جديدة وتعريفات وإعادة التفسير القانوني جملموعة كاملة من
القضايا املتعلقة بامللكية الفكرية.
وأعلن د.أبوغزاله بأن العمل جارٍ على أربع مبادرات رئيسية األولى
يتعلق بإطالق اجملمع العربي للملكية الفكرية مبادرة العالمات وأضاف ،بأن التحدي الذي يواجهنا يتمثل في اخلروج بأفكار جديدة
التجارية العربية املشهورة إلنشاء قاعدة بيانات لهذه العالمات ونهج جديد بهدف إحراز تقدم أكثر وضوحا ً ميكن أن يساعد الدول
املهمة الرئيسية املتمثلة في توفير
كخطوة أولى نحو تأسيس جمعية أصحاب العالمات العربية والشركات للحصول على
ّ
املشهورة.
أفضل اخلدمات واملنتجات .
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مذكرة تفاهم بين مدارس اليوبيل وجامعة طالل أبوغزاله
د .أبوغـزاله :اإلتفاقية تدعم التغيير نحو المستقبـل
د .بدران :فرصة لتنمية اإلبداع للدارسين والمخترعين
عمان  -وقعت في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي مذكرة تفاهم بني
مؤسسة امللك احلسني  /مدرسة اليوبيل وجامعة طالل أبوغزاله
تتضمن تعاونا ً واسعا ً في مجاالت التدريب واإلستشارات والتوعية
املتبادلة واالختراعات واإلبداع الشبابي وذلك بحضور دولة الدكتور
عدنان بدران وسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
وقد وقع اإلتفاقية عن اجلامعة األستاذ طارق حماد ،املدير التنفيذي
في مجموعة طالل أبوغزاله وعن اليوبيل السيدة سهى جوعانة،
مديرة املدرسة وحضر احلفل السيدة هناء شاهني ،مديرة مؤسسة
نور احلسني وعدد من املسؤولني في مجموعة طالل أبوغزاله ومدراس
اليوبيل.
ومبوجب اإلتفاقية ستقدم جامعة طالل أبوغزاله الدعم ملشاركة
طلبة من مدارس اليوبيل في دورات تدريبية وتأهيلية ،وعلى ومهارات
تصميم املواقع وامللصقات ،إضافة إلى مشاركة مجموعة من الشبابي والتصميم اإللكتروني التي تعقدها اليوبيل من حيث
الطلبة في مشروع تدريبي إلنتاج فيديو دعائي وتقدمي حوافز مالية الترويج وتقدمي خدمات اإلعالم اإللكتروني ورعاية األنشطة اخلاصة
للطلبة.
باملسابقة واملشاركة في أعمال التحكيم وتقدمي بعض اجلوائز
للفائزين وتسجيل أسماء النطاقات (املواقع) للفائزين.
وفي مجال االختراعات واملواهب الطالبية ستعمل اجلامعة على
دعم مدارس اليوبيل في مجال إدارة اختراعات الطلبة وتزويدهم وهناك مجاالت تعاون أخرى مثل عقد دورات تدريبية باللغة الصينية
بصيغة اتفاقية حتفظ فيها حقها في اختراعات الطلبة املقدمة للطلبة وتوفير املشورة لتأسيس مركز
من خاللها.
( )E-Learning Centreوالتعاون في مجــال املناهــج التدريبيــة
أما في مجال االستشارات ستعمل اجلامعة على توفير االستشارات
الفنية الالزمة بخصوص إختراعات اليوبيل املؤهلة للحماية القانونية
وشروطها واجراءات وآثار التصرفات الواقعة على االختراعات مبا في
ذلك االستشارات املتعلقة بأعمال التسجيل واإلستشارات املرتبطة
ببيان اجلهات املؤهلة قانونا ً لتملك اإلختراعات.
كما تسهم اجلامعة في تقدمي املشورة الفنية والعملية
والتكنولوجية للمشاريع اخلاصة بالطلبة وفي مساعدة «البوبيل»
على استقطاب مستثمرين لتبني بعض اإلختراعات.

ومساقات الـ  Online Coursesالتي تقدمها جامعة طالل أبوغزاله.

د� .أبوغزاله :اليوبيل تقود التعليم املتقدم يف املدار�س

بهذه املناسبة حتدث سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ورحب بدولة
الدكتور عدنان بدران واثنى على دوره في الدولة وفي التعليم وأشاد
مبدارس اليوبيل التي يقودها باعتبارها من املدارس التي تقود التعليم
املتقدم مشيرا ً إلى أننا بحاجة إلى تغيير جذري ينقلنا إلى مرحلة
التعلم في عصر املعرفة مبني على تقنية املعلومات واإلتصاالت
وقال نفخر بأن اليوبيل بإدارتها الكفؤة تعمل على التغيير املستمر،
وما هذه اإلتفاقية إال أحد جوانب التغيير ،وهناك مزايا عديدة
للمدارس ترعاها وتدعمها جاللة امللكة نور احلسني ،ولنا أن نكرر
دوما ً فخرنا واعتزازنا بأن مدراس اليوبيل هي هدية من املغفور له بإذن
اهلل جاللة امللك احلسني طيب اهلل ثراه وهي مشروع دائم للمبدعني
واملتفوقني.

وتقضي املذكرة كذلك بأن تنظم مدارس اليوبيل زيارات لبعض
الطلبة إلى مقر جامعة طالل أبوغزاله وللتعرف على اخلدمات
التدريبية والتعليمية واملهنية ،وتنظم جامعة طالل أبوغزاله
جلسات توعية وتوجيه خاصة مبوضوع امللكية الفكرية وبراءة
االختراع لطلبة ومعلمي اليوبيل.
د .بدران :تنمية حركة الإبداع
ومن جانبه وجه دولة الدكتور عدنان بدران الشكر للدكتور طالل
كما تقضي مبساهمة اجلامعة في املسابقة السنوية لإلبداع أبوغزاله على ما يقدمه من مبادرات ،وقال جتمعنا رؤى واحدة جتاه
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التعليم وكالنا أعضاء في مجلس أمناء مؤسسة امللك احلسني
برئاسة جاللة امللكة نور احلسني حيث نوقش التعاون بني مجموعة
طالل أبوغزاله واجلامعة واملدرسة إليجاد صيغة تعاون ،وهي حاجة
تنمو وتتطور باحلداثة مع ظهور التعليم اإللكتروني ،واستخدام
الفضاء اإللكتروني ،مما جنم عنه ثورة في وسائل التعليم والتعلم،
وقال أن مدارس اليوبيل تعنى باملواهب ،ويجب أن يعطى املوهوبون
الفرصة ملواكبة هذه الثورة التكنولوجية واملعلوماتية.
وأضاف أن من خالل مدارس اليوبيل وجامعة طالل أبوغزاله نستطيع
تنمية حركة اإلبداع والفكر املبدع اخلالق لبناء مستقبل للدارسني
واملبدعني واخملترعني.

توقيـع اتفاقيـة بيـن جامعـة الغريـر فـي دبـي ومجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة
عمـان ـ وقع مجتمـع طالل أبوغــزاله للمعـرفة
وجامعـة الغريـر في دبي اتفاقية تعاون في مجال
شهادات دبلوم التدريب املهنـي تقضـي بتزويــد
وتسويق برامج تدريبية وتوفير مدربني من ذوي
املهارات املهنية العالية.
وسيستفيـد الطلبة واخلريجون فـي اجلامعـة على
ح ٍد سواء من حزمـة البرامج التدريبية مثل دبلوم
أبوغزاله في التسويق ودبلوم أبوغزاله في احملاسبة
ودبلوم أبوغزاله في الترجمة واملوارد البشرية وغيرها
الكثير.
وقد وقع االتفاقية في عمـان السيد عبدالرحيــم
األمني رئيس جامعة الغرير والسيد مصطفى ناصر
الدين املدير التنفيذي في مجموعة طالل أبوغزاله
وذلك في احتفال أقيم في املقر الرئيسي جملتمع
طالل أبوغزاله للمعرفة.
وقد ثمن السيد األمني عن سروره التعاون مع مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة لتقدمي برامج تدريبية وقال أن هذه الشراكة ستتعزز لتغطية
جوانب أخرى في مجال التدريب .وعبر عن شكره إلى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله على ما يقدمه من دعم للشباب والتعليم.
من جهته قال السيد ناصر الدين أن ما يبعث على اإلعتزاز حقا ً التشارك مع مؤسسة تعليمية نخبوية مثل جامعة الغرير ،وأضاف بأن
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله يؤمن إميانا ً عميقا ً بقوة التعليم في خلق جيل جديد من القادة وبأننا نعمل سويا ً مع جامعة الغرير بنا ًء على
الرؤية املشتركة التي جتمعنا في تزويد اجلميع بتعليم عالي اجلودة.
هذا واستقبل سعادة الدكتور طالل أبوغزاله السيد عبد الرحيم األمني وناقشا سبل التعاون املشترك ،واصطحب السيد ناصر الدين
الضيف في جولة شملت مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة وجامعة طالل أبوغزاله وكلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال.
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في جامعة طالل أبوغزاله:
اكثر من مائة طالب اجتازوا بنجاح
البرامج والدورات ذات المستوى العالي عبر اإلنترنت
عمّ ان ـ اجتاز أكثر من مائة طالب ممن اختاروا البرامج األكادميية واملهنية التي تطرحها مؤسسات التعليم العاملية املرموقة الشريكة
جلامعة طالل أبوغزاله وذلك بعد استكمال كافة متطلبات النجاح.
وقد خضع الطلبة الى دورات التدريب عبر اإلنترنت على أفضل البرامج في العالم والتي تؤدي إلى حتسني قدراتهم وإنتاجيتهم من خالل
التعلم السريع في أي وقت وأي مكان.
ومن هذه البرامج إدارة األعمال الدولية وتعزيز مهارات التفاوض والتسويق والقدرات الشخصية وتنمية مهارات القيادة ،والتواصل مع
الثقافات اخملتلفة وذلك من خالل كلية ثاندربيرد.
وباإلضافة الى ذلك التحق متدربون في جامعة طالل أبوغزاله في برامج احملادثة باللغة اإلجنليزية عبر اإلنترنت ،من خالل مؤسسة Genashtim
للتعلم اإللكتروني في سنغافورة.
وهناك مجموعة من الطلبة سج ّلوا مع جامعة طالل ابوغزاله لإلستفادة من الدورات املهنية التي تقدمها اجملموعة الدولية للتدريب
والتنمية( )ITADفي مجال األعمال وتقنية املعلومات والصحة والسالمة املهنية وتقييم وإدارة املشاريع.
يذكر أن جامعة طالل ابوغزاله ترتبط بإتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي املرموقة في العالم ،وتتيح برامجها
األكادميية واملهنية عبر اإلنترنت للوصول الى أي إنسان في العالم.
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إصدار الطبعة الثانية المحدثة من
معجم طالل أبوغزاله
لتقنيات المعلومات واإلتصاالت

عمان ـ أصدرت مجموعة طالل أبوغزاله الطبعة الثانية احملدثة
ّ
من معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات واإلتصاالت ،بعد
حتديث مدخالته وإضافة مجموعة جديدة من املصطلحات التي
تستخدم في احلياة اليومية ،حيث شهدت األشهر املاضية إطالق
عدد كبير من املفاهيم واملصطلحات والتقنيات والتطبيقات
وبروتوكوالت اإلتصال.
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس اجملموعة في مقدمة
املعجم أن تقنية املعلومات واإلتصاالت باتت تلعب دورا ً
كبيرا ً في حياتنا ،وساعدت في حتويل مجتمعنا للتحول
إلى مجتمعات معرفية.
وأضاف ،تقاس قيمة املساهمة الفردية أو اجلماعية
على املساهمات التي ينتجها الفكر واإلبداع
وعلى سبيل املثال أصبح من السهل ال بل
من الضروري تعليم اجليل اجلديد في كافة
املراحل من خالل وسائل إلكترونية،
وقياسا ً على ذلك التعامل التجاري
واملصرفي واإلدارة احلكومية وغيرها.
وأكد الدكتــور أبوغـزاله عزمـــه
على مواصلة حتديث وتطوير املعاجـم
التي تصدرها اجملموعة وهي باإلضافة إلى
معجم تقنية املعلومات واإلتصاالت معجـم أبوغزالــه
للملكية الفكرية ،ومعجم أبوغزاله القانوني ومعجم أبوغزاله
للمحاسبة واألعمال ومعجم أبوغزاله لبراءات اإلختراع ومعجم
أبوغزاله للمتالزمات اللفظية.
وأوضح بأن الهدف من هذه اإلصدارات هو إثراء مراجع اللغة
العربية واملساهمة في نشر املعرفة في أوساط الطلبة
وقطاعات األعمال كافة بإصدارات علمية ومهنية متخصصة .

