ﻧﺸﺮة ”ﻣﻨﺘﺪى ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ“
آﻳﺎر  ،2016اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ ﻟﻨﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـ UNDP
ﻟﺪوره ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 14ﻧﻴﺴﺎن 2016

ﻛﺮم اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ) (UNDPإدوارد ﻛﺎﻟﻮن ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎل ﺧﺎص ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪا اﻟﻨﺴﻮر ،ﻧﻈﻤﻪ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وارﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻲ اردن.
وﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪروع اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻋﻠﻰ
ﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﺪورﻫﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ أﻫﺪاف
ورؤﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺛﻤﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻼل

أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮﺻﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟ°ﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ّ
ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻮﻃﻦ.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن تطلعاته لتعزيز واستمرار التعاون
الوثيق مع البرنامج كشريك في مواجهة التحديات المختلفة
التي تضاعفت وخاصة لدعم قدرات الشباب وتأهيلهم وتطوير
مهاراتهم لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.
وتتعاون مجموعة طالل أبوغزاله مع برنامج األمم المتحدة
في عدة مشاريع أبرزها مجلس الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،برئاسة أبوغزاله ،وكذلك في ومجاالت بناء القدرات
التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ،لقطاع الشباب
األردنيين والالجئين السوريين.

وكان برنامج االمم المتحدة االنمائي قد بدأ أعماله في
المملكة األردنية الهاشمية في عام  1976بوصفه الجهة
المختصة بقضايا التنمية في منظومة األمم المتحدة ،وبرؤية
تسعى لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في األردن ،بصفته
الوكالة المكلفة بقيادة جهود القضاء على الفقر داخل منظومة
األمم المتحدة ،ولهذا لعب البرنامج دورا محوريا في تشكيل
أجندة التنمية العالمية الجديدة ،وسيضطلع البرنامج بدور
رئيسي في جهود ضمان تنفيذ هذه األجندة وأهدافها التي
تعرف ب "أهداف التنمية المستدامة" أو "األهداف العالمية".

أبوغزاله :نعتز بشراكة مجموعتنا االستراتيجية مع المنظمة األورو-عربية للتعاون االقتصادي

أبوظبي  18-نيسان 2016
استضافت غرفة تجارة أبوظبي ندوة دبلوماسية حول التعاون
االقتصادي األوروبي العربي التي نظمتها باالشتراك مع
مجموعة طالل أبوغزاله والمنظمة األوروبية العربية للتعاون
االقتصادي ومقرها في برلين ويرأسها سعادة األستاذ كرستيان
وولف الرئيس األسبق لجمهورية المانيا االتحادية.

وعن الحاجة للمزيد من التعاون لما يربط بين المنطقتين من
تاريخ وجغرافيا ومصالح.
وألقى أبوغزاله كلمة رئيسية في الندوة ركز فيها على الحاجة
لوضع الخطط إلعمار المنطقة عند نهاية الحروب واألزمات
الحالية دون انتظار انتهائها.

وبعد الترحيب عرضت غرفة تجارة ابوظبي بارتياح تاريخ
العالقات االقتصادية اإلماراتية األلمانية واألوروبية المزدهرة .وأشار إلى أن إعادة االعمار ستكون طويلة ومكلفة ومعقدة
وتحدث الرئيس وولف عن نشاطات المنظمة األوروبية العربية ألن عودة الالجئين إلى بالدهم وإعادة االستقرار إلى الدول
مع مجموعة طالل أبوغزاله شريكها االستراتيجي في المنطقة ،يتطلب بنية تحتية اقتصاديا ،وبيئة معيشية تستطيع استيعاب
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عودتهم ،مبينا أن العملية يجب أن تكون إعمارية واقتصادية وعبر السفير عن اعتزازه بالعالقة مع أبوغزاله خالل سنوات
واجتماعية وتأهيلية تمتد لسنوات طويلة وبتكاليف باهظة ،عديدة من العمل المشترك اثناء خدماته في دول أخرى،
وخاصّة في االردن.
وأن عدم معالجتها ستسبب في تكاليف اكبر ومخاطر اشدّ.
وألقى سفير االتحاد األوروبي في دولة االمارات سعادة باتريسيو وكان قد شارك في المنتدى مجموعة من السفراء ورجال
فوندي كلمة رئيسية أيضا أكد فيها استعداد أوروبا للمزيد من األعمال الذين عبروا جميعا عن تقديرهم ألهداف هذه الندوة.
التعاون مع دولة االمارات والمنطقة العربية في تحقيق التنمية
المستدامة ومعالجة األزمات اإلقليمية والدولية.

أبوغزالــه :ال مستقبل للتحول إلى المدن الذكية دون استخدام تقنية
المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

عمان –  21نيسان 2016
أكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله خالل كلمته كمتحدث
رئيسي في المؤتمر «رؤيا استشرافية إلدارة المدن المتوسطة
في الوطن العربي :الواقع والطموح» أنه ال مستقبل للتحول
إلى المدن الذكية دون استخدام تقنية المعلومات وتكنولوجيا
االتصاالت.
وأضاف الدكتور أبوغزاله خالل المؤتمر الذي نظمته «بترا
للمؤتمرات» برعاية معالي أمين عمان عقل بلتاجي والشيخ
عبداهلل العلي النعيم رئيس مجلي األمناء لبترا أن المدن
يمكنها أن تسعى للوصول إلى التحضر المستدام من خالل
االستفادة من تجارب المدن التي حققت نجاحا وتميزا في هذا
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المجال ،مؤكدا أن توفير الخدمات الحكومية إلكترونيا يوفر
العديد من المزايا التي منها النزاهه والشفافية ،واإليراد،
وحشد جهد الجميع.
ويشارك الدكتور أبوغزاله في المؤتمر كمتحدث رئيسي بصفته
رئيس مشارك في األمم المتحدة لشبكة التكنولوجيا الرقمية
من أجل التحضر المستدام ،و كان قد تم اختيار مجموعة
طالل أبوغزاله في شهر آب الماضي خالل يوم شراكة األمم
المتحدة مع القطاع الخاص ،لتكون المجموعة اول شريك من
القطاع الخاص مع األمم المتحدة ،وتأتي هذه الشراكة لتنفيذ
أحد أهداف التنمية المستدامة التي أٌقرتها الجمعية العمومية

لألمم المتحدة بحضور رؤساء دول العالم لتحقيق األهداف
لما بعد « 2015البند  »11التنمية المستدامة ألغراض مدن
أفضل وحياة أفضل لإلنسان»

وأضاف أن المؤتمر يأتي «كرؤيا استشرافية إلدارة المدن
المتوسطة في الوطن العربي :الواقع والطموح» لما استجد في
عالم اإلدارة المعاصرة من مفاهيم ونظريات جاءت استجابة
للمتغيرات شاملة تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة،
وإدارة المعرفة ،مشيرا إلى أن اإلدارة والتخطيط والتكنولوجيا
تشكل خارطة طريق تؤدي إلى التنمية المستدامة ،والتي
نسعى إلى تحقيقها في المدن والبلديات والتي يجب تسخير
كافة الجهود واالمكانيات الفردية والمؤسسية لتحقيقها.

وبين الدكتور أبوغزاله أننا من خالل هذه الشراكة نسعى إلى
الوصول إلى أفضل الممارسات والتجارب في العالم لتحقيق
التنمية المستدامة للمدن ،حيث يتم العمل على إعداد دليل
ألفضل تلك الممارسات في العالم ( )Best practicesليكون
مرجعا لكافة الدول لالستفادة من أفضل الممارسات والوسائل
يشار إلى أن المؤتمر الذي عقد في عمان واستمرت أعماله
واألساليب.
لخمسة أيام متتالية وعقد بمشاركة ممثلين عن البلديات من
من جانبه رحب رئيس المؤتمر األستاذ تحسين حنتولي رؤساء ومدراء في الدول العربية ،هدف إلى تعريف وتشخيص
بالحضور وبسعادة الدكتور طالل أبوغزاله لحضوره المؤتمر المدينة المتوسطة ،وتحديد أهمية ودور المدنية وتشخيص
ودعمه لبترا للمؤتمرات من خالل وجوده لالستفادة من إدارة المدن المتوسطة وتصور الهيكل اإلداري المناسب لها
خبراته الدولية وبمختلف حقول المعرفة التي يتميز بها وفي في ضوء التجارب اإلدارية للمدن والبلديات العربية.
كافة الميادين.

الدكتور أبوغزالـــه :أطفال "هلو ورلد كيدز" يرسمون مستقبل المعرفة باختراعاتهم لتطبيقات
الهواتف الذكية

عمان –  21نيسان 2016
رعى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله حفال خاصا ومميزا تمثل
بعرض قدمه ثمانية أطفال أردنيون تتراوح اعمارهم بين 9
الى  13سنة تطبيقات للهواتف الذكية من وحي أفكارهم
الخاصة وبرمجتهم.

وجاء ذلك خالل « »Kids Pitching Demo Dayوالتي
نظمتها أكاديمية «هلو ورلد كيدز» في مقرّ مبادرة «»BIG
التابعة لشركة  Orangeاألردن في مبنى  Growفي مجمع
الملك حسين لألعمال.
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وأكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أن هؤالء األطفال هم بناة
المستقبل الذي لن يكون لمن ال يستخدم المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات ،مؤكدا لهم أن كافة المخترعين والمتميزين في
عالم المعرفة ،والذين أصبحوا من أثرياء العالم ،لم يكونوا من
المتميزين في مدارسهم أو جامعاتهم ،ألنها كانت أقل من
مستواهم الفكري.

ابوغزال ،وسعادة العين الدكتورة هيفاء النجار ،والدكتور
بشار حوامدة ،واشرف نيروخ المدير التنفيذي لشركة «اي
ليرنمنت» ،حيث اكد المشاركون في الفعالية على اهمية ادماج
تعليم البرمجة لألطفال في المدارس الن هذه الصناعة تمثل
المستقبل لالقتصاد وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
من جانبها أعربت المؤسسة والمديرة التنفيذية ألكاديمية «
هلو ورلد كيدز» حنان خضر عن سعادتها بهذا الحدث الذي
يشارك فيه اطفال يعرضون تطبيقاتهم امام لجنة متخصصة
وألول مرة في االردن والعالم العربي ،وقالت ان صناعة البرمجة
هي صناعة المستقبل ويجب علينا في االردن والعالم العربي
أن تتعاون المؤسسات المعنية للمشاركة في التأسيس لهذه
الصناعة وخصوصا في قطاع التعليم األساسي.

وعبر الدكتور أبوغزاله عن فخره الشديد بهذه الفئة من األطفال
الذين يرسمون المستقبل ،من خالل اختراعاتهم المتميزة
لتطبيقات الهواتف الذكية وهم في هذا العمر الصغير ،ومعبرا
عن فخره الشديد بأكاديمية «هلو ورلد كيدز» التي وفرت لهم
أفضل الفرص التي يحتاجونها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم
الفكرية المتميزة.
وتنوعت المشاريع التي قدمها وعرضها االطفال امام لجنة
تحكيم متخصصة خالل الحفل بين تطبيقات تعليمية ،ترفيهية ،أما االطفال الذين قدموا تطبيقات بعد تعلمهم البرمجة
فهم دينا المحمد  ٩سنوات ،ليث العيسوي  ٩سنوات ،محمد
وتطبيقات قواعد بيانات ،وتطبيقات العاب الكترونية.
شمالوي  ١٢سنة ،عبداهلل ابو سنينة  ١٠سنوات ،دانا الطاهر
وتخ ّلل الحفل جلسة حوارية حملت عنوان «أهمية تعليم المزيد  ١٣سنة ،صبا الحصري  ١٢سنة ،يوسف المصري  ٩سنوات،
من االطفال على علوم البرمجة» وشارك فيها سعادة الدكتور يامن غزال  ١٠سنوات.

 | 4نشرة منتدى تطوير السياسات االقتصادية

أبوغزالــه يوجه ثالث رسائل أساسية للمعنيين بتدريب وتطوير الموارد البشرية

عمان –  26نيسان 2016
أكد سعادة الدكتور طالل أبوغزاله على أهمية التدريب دراستها واتقانها ومن ثم يخضع لالمتحان فيها من قبل الجهة
المستمر للموارد البشرية والتطوير بما يتماشى مع التطور المدربة حيث أن دور الهيئات التدريبية سيصبح إعداد البرامج
والحداثة في المهن واألعمال ،لما له من أثر بالغ على العائد والمواد رقميا وإتاحتها للتعلم ومن ثم الفحص فيها إلصدار
شهادات التأهيل لمن يستحقها.
الفردي والوطني ككل.
وخالل كلمته كمتحدث رئيسي في المؤتمر اإلقليمي األول
التحاد منظمات التدريب والتنمية  IFTDOوالذي جاء بعنوان
«الموارد البشرية :التنمية والعائد على االستثمار» وجه الدكتور
أبوغزاله ثالث رسائل أساسية لكافة المعنيين بالتدريب
والتطوير للموارد البشرية.
وكانت الرسالة األولى أن التدريب يجب أن يكون هادفا وأال
يكون التدريب مجرد غرض ،بل لتحقيق أهداف محددة ،تفيد
المتدرب في أداء مهامه وفي خدمة المؤسسة التي يعمل
بها والوطن الذي ينتمي إليه ،واما الرسالة الثانية فكانت
حول وجوب أن يكون التدريب مؤسساً على تقنية المعلومات
واالتصاالت وأن يستفيد من القدرة التي يمتلكها المتدرب
ليتمكن من الحصول على أحدث القدرات التدريبية والتي
تكون متوفرة في المستقبل رقميا.
أما في الرسالة الثالثة فقد بين الدكتور أبوغزاله أننا نعيش
في عالم يتجه نحو التحول إلى التع ّلم الرقمي بدال من التعليم
التقليدي ،ولذلك فإن برامج التعليم المستمر والتدريب ال بد
أن تتخذ نفس التوجه في هذا العالم التنافسي مدركين أن
المستقبل هو للتعلم بدل التعليم وأن دور المؤسسات التدريبية
هو تقديم البرامج التدريبية رقميا بحيث يقوم المتدرب على

ووجه الشكر للقائمين عل المؤتمر ،مبينا أن أهمية هذا
المؤتمر تأتي ألنه معني بشكل خاص بتوجيهات جاللة
الملك عبداهلل الثاني ،التي تؤكد على ضرورة التدريب وتأهيل
القدرات وخاصة التدريب الموجه ،مؤكدا أن توجيهات جاللة
الملك واضحة بأننا يجب أن نتحول إلى مجتمع معرفي ،حيث
أنه لن يكون هناك استثمار بالمستقبل دون أدوات المعرفة،
بهدف المنافسة العادلة،التي ال يمكن ان تتحقق دون امتالك
ادوات المعرفة.
من جانبه بين مدير عام المركز العالمي للتدريب واالستشارات
الدكتور رائد خنفر الى ان هذا المؤتمر يعتبر االول من نوعه
على مستوى االردن بخصوص الموارد البشرية واول مؤتمر
ينظمه المركز بهذا اإلطار اضافة الى ان الغاية منه قراءة
النتائج والعائد من التنمية البشرية على االستثمار.
وقد ركز المؤتمر من خالل مشاركة عدد كبير من المختصين
والمعنيين على المستوى المحلي والدولي على ضرورة تطوير
وتأهيل الموارد البشرية بما يتماشى مع انعكاس ذلك على
التنمية والعائد على االستثمار خاصة ،وخالل المؤتمر تم تقديم
درع تكريمي لسعادة الدكتور أبوغزاله من إدارة المؤتمر.
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