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اإلصدار السابع  -تشرين أول 2016

وزارة التخطيط والـ UNDPو«أبوغزاله»
يطلقون دراسة األثر غير المباشر لألزمة
السورية على االقتصاد األردني

في هذا اإلصدار:
وزارة التخطيط والـ UNDPو«أبوغزاله»
يطلقون دراسة األثر غير المباشر لألزمة
السورية على االقتصاد األردني
أبوغزاله يرعى حفل تكريم الطلبة العراقيين
المتفوقين في الدراسات العليا في الجامعات
األردنية
جامعة جرش تمنح أبوغزاله شهادة الدكتوراه
الفخرية في «اإلدارة واالقتصاد»

عمان  -أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي
د راسة حول «اآلثار غير المباشرة لألزمة
السورية على االقتصاد األردني» بتمويل من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPفي
االردن والتي نفذتها شركة أبوغزاله وشركاه
لالستشارات.
وتم استعرض أبرز نتائج الد راسة والتي تتضمن
تضمنت تقييم اآلثار غير المباشرة لألزمة
السورية على األردن منذ عام  2011إلى اآلن وأن
اجمالي االثار االقتصادية غير المباشرة التي
تكبدها االقتصاد األردني نتيجة االزمه السورية
لعامي  2014و 2015بلغت ما يقارب  5،87مليار
دوالر امريكي ،وذلك بواقع  2،47مليار دوالر للعام
 2014و 4 ،3مليار دوالر للعام .2015
وأشارت الد راسة إلى أن نسبة الزيادة ما بين عامي
 2014و 2015حوالي  38%وبتطبيق هذه النسبة
على عامي ( 2013سلبا) و( 2016زيادة) فإن
اجمالي األثر للفترة من  2013الى  2016ما يقارب
 12،37مليار دوالر.

تعزيز سبل العيش وتقديم الخدمات البلدية .وبلغ
مجموعها أكثر من  70مليون دوالر وقدم الدعم
ألكثر من  3مليون نسمة ،والتي نجحت في
تعزيز التماسك االجتماعي».

وبين معالي المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير
التخطيط والتعاون الدولي أن توقيت الدراسة مهم
في ظل ت زامنها مع اجتماعات جمعية األمم المتحدة
والمؤتمر الخاص باللجوء حيث ستكون أحد األدوات
التي سيتسلح بها األردن لطلب الدعم الدولي ،وحث
في ذات الوقت المجتمع الدولي على تعويض األردن وقال سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله أن الدراسة
عن األعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي .تتناول حص را اآلثار غير المباشرة للجوء السوري
على االقتصاد األردني ،مشي را إلى أن إعالن
وأكد أهمية الدراسة الحتساب التكاليف غير جنيف  2008يشير إلى أن الخسائر غير المباشرة
المباشرة التي تكبدتها الحكومة نتيجة األزمة مشي را هي الم وارد والفرص الضائعة الناتجة عن الن زاع
إلى ان الحكومة تحاول علميا واحصائيا وبالتشارك المسلح ،كما عرف الخسائر المباشرة على أنها
مع منظمات األمم المتحدة والهيئات الدولية على تلك الناتجة مباشرة عن أعمال العنف وتتطلب
توثيق االحتياجات الدولية واحتياجات المجتمعات تعويضات من األشخاص والمؤسسات.
المستضيفة والخزينة لطلب الدعم للحد من أثر
وبين أن الخسائر المباشرة ال تشملها هذه الدراسة
األزمة والتي قد تطول.
وهي الخسائر التي تتناولها اهتمامات الدول
وقال أن الحكومة تعمل على التحسين المستمر المانحة في حين أن الخسائر غير المباشرة على
بطرح قضيتها على المجتمع الدولي من خالل نفس القدر من األثر ،الفتا إلى أن الدراسة لم تتناول
اآلثار االجتماعية األمنية وما ينتج عنها من آثار
تحديث خطط االستجابة لألزمة السورية.
اقتصادية أيضا.
وقال سعادة السيد إدوارد كالون منسق األمم
المتحدة المقيم في األردن للشؤون االنسانية «منذ ووجه الدكتور أبوغ زاله الشكر للـ UNDPعلى
بداية األزمة ،دعا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمها السخي لتمويل الدراسة حيث يثبت ذلك
على ضرورة مخاطبة المجتمعات المضيفة حرصها الدائم على خدمة األردن ،موجها والشكر
األردنية ،باإلضافة إلى الالجئين فيها .وأطلق أيضا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPفي قدمته من توجيهات وبيانات التي من دونها ما كان
األردن عام  2012برنامجا بدعم من عدد من الدول باإلمكان من اعداد هذه الدراسة ،واضعا نتائجها
المانحة لدعم المجتمعات المحلية المضيفة بتصرف الحكومة لتدرس المطالبة بالتعويضات
الالجئين في األردن مع التركيز على المحافظات بموجبها من المانحين دوال ومنظمات.
الشمالية في اربد والمفرق والزرقاء ،مع حزمة 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
متعددة التخصصات من الدعم مع التركيز على
2279&lang=ar
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أبوغزاله يرعى حفل تكريم الطلبة العراقيين المتفوقين في الدراسات العليا في الجامعات األردنية

عمان  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله بحضور السفيرة الع راقية في عمان سعادة
األستاذة صفية السهيل حفل تكريم الطلبة الع راقيين المتفوقين في الد راسات العليا من
الجامعات األردنية.
ويعد الطلبة الخريجين من المتفوقين الحاصلين على الم راتب األولى ومنها مع مرتبة الشرف،
في الجامعات األردنية لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات.
ووجه الدكتور أبوغزاله الشكر للسفارة الع راقية وعلى منحه هذا التكريم برعايته لهذا
الحفل ،مشي را إلى أن الع راق بلد عظيم وسيبقى عظيما ،تربطنا عالقة مميزة ويسعدنا
أن نعمل على تطويرها باستم رار من خالل التعان ما بين الجانبين في مختلف المجاالت
وخاصة التعليم واالقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم منحة خاصة لكافة المتفوقين من كلية طالل أبوغزاله إلدارة األعمال المتخصصة بمنح
شهادات الماجستير في مجاالت إدارة األعمال واالقتصاد ،والتي تعتبر من أفضل الكليات
التي تتميز بأقل نسبة بطالة بين خريجيها ،مؤكدا أن مجموعة طالل أبوغزاله أيضا على
استعداد إلرشادهم في تحقيق أهدافهم ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل.
ووجه بعض النصائح للطلبة الذين هم بناة مستقبل الع راق ،واألمل بالوصول بالع راق إلى القمة،
بوضع رسالة يسعى الجميع لتحقيقها مع التوجه نحو صنع المعرفة ،حيث أن المعرفة هي السبيل
لحل مختلف المشاكل والصعوبات.
www.tag-forum.org
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وأعربت سعادة السفير السهيل عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل بضيافة الدكتور
طالل ابوغزاله مؤكدة رغبتها بتوسيع آفاق التعاون مع مجموعة طالل أبوغزاله.
ووجهت الشكر والتقدير للمملكة االردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا وللمؤسسات
التعليمية والعلمية والفكرية الحتضانهم أسا تذة وطلبة الجمهورية العراقية وتقديم
التسهيالت للتبادل العلمي والثقافي على اعلى المستويات ما بين البلدين الشقيقين،
كما كان العراق يحتضن اشقائه االردنيين ويوفر لهم المنح الدراسية والتسهيالت في
الجامعات العراقية التي خرجت االف االردنيين ومنهم كبار المسؤولين األردنيين.
وأشارت إلى أن االردن ساهم ويساهم في تخريج االف الطلبة الع راقيين الذين لهم دور
وسيكون لهم دور في بناء مؤسساتهم وبلدهم كما ويسعدنا موجهة التحية لرؤساء الجامعات
االردنية التي اثبتت بنتاجها المعرفي انها من الجامعات الرصينة على مستوى العالم.
وفي ختام الحفل كرم الدكتور أبوغزاله جهاز كمبيوتر محمول ( )TAGITOPلكافة المتفوقين
الحضور ،كما تم تبادل الدروع التذكارية ما بين الجانبين.
http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=%202280&lang=ar
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جامعة جرش تمنح أبوغزاله شهادة الدكتوراه الفخرية في «اإلدارة واالقتصاد»
المجا ل التعليمي ،مبديا استعداده من خالل
مؤسسا ته التعليمية المختلفة والمهنية
ان يسهم في الدعم والمساندة في شتى
المجاالت ،ومشددا في ذات الوقت على أن
التعليم أساس كل شيء في الحياة ال يجوز
التقصير فيه.
من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور
عبدالرزاق بني هاني أنه شرف للجامعة
أن تمنح الدكتور ابوغزاله شهادة الدكتو راه
الفخرية كتعبير بسيط عن الشكر والتقدير
لفكره المتميز والمتقدم والسباق دائما،
مشي را إلى أن منحه الشهادة مصدر الفخر
جرش  -منح مجلس العمداء في جامعة للجامعة حيث أنه من األشخاص المتميزين
جرش سعادة الدكتور طالل أبوغزاله شهادة الذين يستحقون التكريم.
الدكتو راه الفخرية في اإلدارة واالقتصاد.
وبين أن الدكتور أبوغزاله واحد من
وتأتي الشهادة وفقا لق رار مجلس العمداء قامات االقتصاد واالستثمار واالعمال ومن
في الجامعة تقدي را لدوره البارز في تطوير الشخصيات الوطنية التي لها اسهامات
مجاالت «اإلدارة واالقتصاد» على المستويين متنوعة على كافة األصعدة ،كما أنه شخصية
الوطني والدولي.
لها مكانتها العليا في صياغة الفكر واالبداع
وا لتميز .
وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه وفخره
بمنحه هذا التكريم ،مقدما شكره وامتنانه وجامعة جرش جامعة أردنية خاصة تأسست
للجامعة ،وقا ل« :أنه لشرف عظيم أن عام  1992تنقسم إلى  12كلية رئيسية ،تدرس
تكرمني هذه الجامعة بهذا التكريم العظيم 23 ،تخصصا على مستوى البكالوريوس و 8
وأن تختارني لمنحي شهادة الدكتوراه على مستوى الماجستير وعمادتين :واحدة
ا لفخر ية ».
للبحث العلمي وأخرى لشؤون الطلبة كما
وتحتوي على عدد من الم راكز المتخصصة.
وأكد على أهمية المؤسسات التعليمية
وضرورة مواكبتها لمختلف التطورات في 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
2281&lang=ar

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