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اإلصدار الثامن  -تشرين الثاني 2016

ملتقى طالل أبوغزاله يستضيف وزارة التربية
والتعليم ومبادرة «اقرأ الكتاب وافهم الحساب»

في هذا اإلصدار:
ملتقى طالل أبوغزاله يستضيف وزارة التربية
والتعليم ومبادرة «اقرأ الكتاب وافهم الحساب»
أبوغزاله يطالب المنظمة العالمية للتجارة
بجولة مفاوضات حول المتاجرة في المنتجات
الرقمية والمعرفية
الرئيس الباكستاني ورئيس الحكومة يستقبالن
أبوغزاله لتوقيع اتفاقيات علمية وتقنية مع
إدارات الدولة

عمان  -استضاف ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي
اجتماعا لمبادرة «الق راءة والحساب للصفوف
المبكرة» الذي يأتي تطبيقا لهدفها بتحسين
مها رات الق راءة والحساب لدى جميع طلبة مرحلة
رياض األطفال والصفوف األساسية الثالثة األولى.
وعقد االجتماع بحضور منسقي ب رامج المشاركة
المجتمعية في وزارة التربية والتعليم ومد راء
المديريات المعنية من شمال ووسط وجنوب
المملكة.
ويأتي االجتماع بهدف استع راض إنجازات
المجموعة األولى من المديريات في تنفيذ
نشاطات خطة المشاركة المجتمعية والممارسات
الفضلى التي تشجع على المشاركة المجتمعية
وكذلك اطالع المجموعة الثانية على آلية تنفيذ
ب رامج المشاركة المجتمعية.
واطلع المشاركون على برنامج تشجيع الق راءة
والذي يهدف إلى تحفيز األطفال في صفوف
رياض األطفال والصفوف الثالثة األولى على
الق راءة في المنزل.

ويسعى القائمون على المبادرة إلى تغيير سلوكيات المسائل الحسابية عن فهم ،إلى  % 55بحلول
أولياء األمور والطلبة نحو الق راءة والحساب ،من العام .2019
خالل رفع وعيهم بأهمية مشاركتهم في ب رامج
المشاركة المجتمعية والتي تنعكس على تحصيل وأطلقت هذه المبادرة من قبل وزارة التربية
والتعليم بالتعاون الوكالة األميركية للتنمية الدولية
أبنائهم في الق راءة والحساب.
( )UKAIDووزارة التنمية الدولية البريطانية
تعتمد مبادرة الق راءة والحساب للصفوف المبكرة على ( .)UKAIDتحت شعار «اق رأ الكتاب وافهم
ب رامج وزارة التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية الحساب».
ومنها ب رنامج مشاركة األهل ،وب رنامج تطوير المدرسة
وقال األستاذ لؤي أبوعصبه المدير التنفيذي
والمديرية ،ومجالس أولياء األمور والمعلمين.
لملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي ،بأن استضافة هذه
وتهدف مبادرة الق راءة والحساب للصفوف المبكرة المبادرة يأتي انسجاما مع اإليمان المطلق لسعادة
التي أطلقتها جاللة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة الدكتور طالل أبوغ زاله بأن التعليم بحاجة إلى
رسميا في الثامن والعشرين من نيسان العام تطوير وأن مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة
الماضي ،الى تحسين مها رات الق راءة والحساب الطالب وأولياء أمورهم ،مشي را إلى أن تبني مثل
لدى جميع طلبة مرحلة رياض األطفال والصفوف هذه المبادرات والتي تأتي ضمن أهداف الملتقى هو
األساسية الثالثة األولى ،من خالل تنمية وتطوير بداية الطريق الى تبني مبادرات أخرى تصب في
وتعزيز مها رات وقد رات التعلم األساسية التي مصلحة الوطن والم واطن.
يحتاجها الطلبة في هذه المرحلة حيث تسعى
المبادرة إلى رفع نسبة طلبة الصفوف المبكرة h t t p:// w w w.t a g - fo r u m .o r g / n e w s . a s p x?i d= %20
2284&lang=ar
القادرين على الق راءة بشكل استيعابي ،وأداء

أبوغزاله يطالب المنظمة العالمية للتجارة بجولة مفاوضات حول المتاجرة في المنتجات الرقمية
والمعرفية
اتفاقية (  )GATTو(  )GATSومستجدات
التجارة العالمية.
وفي الجلسة المخصصة للبحث في أساليب
التجارة ،أوضح الدكتور طالل أبوغزاله أن
هناك حاجة للمباشرة في جولة مفاوضات
متعددة األط راف حول التجارة في المنتجات
الرقيمة والمعرفية وصياغة نظام ألسلوب
تجارة جديد ( )Modes of tradeالمقررة في
اتفاقية المنظمة نظ را ألن المنظمة وعاموديها
( )Pillarsالجات والجاتس تم صياغة
جنيف  -عقد المنتدى العام للمنظمة العالمية اتفاقياتهما قبل نشأة االنترنت.
للتجارة (  )WTOبمشاركة الحكومات
العضوة في المنظمة ،والمفوضية األوروبية وركز الدكتور أبوغزاله خالل مشاركته في
والمنظمات الدولية المعنية بالتجارة الدولية ،المنتدى على الحقائق التالية:
ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية •إن كل إنسان قادر على أن يكون تاج را في
وجمعية
يوروكوميرس،
( )UNCTAD
عالم االنترنت.
التجارة الخارجية العالمية ،للنقاش حول •أن االنت رنت غير أنظمة وأساليب التجارة العالمية.
www.tag-forum.org
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•أنه نشأ نوع جديد من التجارة ليس سلعة وال
خدمة إنه المنتج الرقمي.
•أنه قد حان الوقت للبدء بجولة مفاوضات
تجارة دولية متعددة األط راف دولية
للتوصل إلى اتفاقية عامة حول التجارة

على االنترنت ( )GAITكعامود ثالث بعد
.GATT ,Gats
h t t p:// w w w.t a g - fo r u m .o r g / n e w s . a s p x?i d= %20
2282&lang=ar

الرئيس الباكستاني ورئيس الحكومة يستقبالن أبوغزاله لتوقيع اتفاقيات علمية وتقنية مع
إدارات الدولة
وي رافقه خالل الزيارة وزيرة تكنولوجيا
المعلومات الباكستانية معالي السيدة أنوشا
رحمان أحمد خان ،حيث سيتم بحث العديد من
القضايا ذات االهتمام المشترك ومن ضمنها عدد
من االتفاقيات ومذك رات التفاهم الهامة التي سيتم
توقيعها ،لتبادل الخب رات في مجاالت التعليم
الرقمي والبحث العلمي والخدمات المهنية مع
جهات الدولة ومجموعة طالل أبوغ زاله الدولية.
وسيتخلل الزيارة لقاءات بعدد من المسؤولين
الحكوميين كما سيتم إطالعه على دور
ونشاطات ومستقبل الصندوق العالمي
للخدمات والذي أنشأته وزارة تكنولوجيا
المعلومات ،ومشروع مدينة اسالم اباد اآلمنة
 Islamabad Safe City Projectوالذي تم
افتتاحه في حزي ران يونيو  2016باعتبارها
عاصمة «خالية من الجريمة» ،كما سيشارك
اجتماعا تحت عنوان مباد رات التنمية
عمان  -يتوجه سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله المستدامة في مقر موبيلينك وهي المشغل
إلى جمهورية الباكستان اإلسالمية بدعوة األول لالتصاالت في جنوب آسيا ،بصفته رئيس
رسمية ليعقد لقاءات خاللها مع رئيس جمهورية المجلس الفخري التحاد التحضر المستدام.
الباكستان سعادة السيد ممنون حسين ورئيس
مجلس الوزراء ووزير المالية والعديد من h t t p:// w w w.t a g - fo r u m .o r g / n e w s . a s p x?i d= %20
المسؤولين في الجمهورية.
2283&lang=ar

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف+962-6-٥١٠٠٢٥٠ :
فاكس+962-6-5100251 :
موقع إلكترونيtag-forum.org :

www.tag-forum.org
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