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اإلصدار الحادي عشر  -شباط ٢٠١٧
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عمان  -نظم المجلس االقتصادي واالجتماعي
األردني ندوة في مقره بعنوان «نحو مجتمع
أردني معرفي يهدف لتحقيق ناتج قومي مائتي
مليار دوالر في عام  »2040تحدث فيها سعادة
العين الدكتور طالل أبوغزاله.
واستهل رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع الجلسة
بالترحيب بالضيوف الك رام وتقديم نبذة عن أهمية
التشارك ما بين المجلس وملتقى ابو غ زالة المعرفي.
وأشار الدكتور الشرع الى أهمية الموضوع مدار
الجلسة ،خصوصا مع انخفاض معدالت النمو
في السنوات األخيرة.
واستعرض سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
برنامج عمل ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
الهادف إلى تحقيق هدف تحويل المجتمع
األردني إلى مجتمع معرفي يحقق ناتج قومي
بقيمة مائتي مليار دوالر في عام .»2040

الد راسات المتخصصة في القطاعات الحيوية
ووضع جميع اللجان المنبثقة عن الملتقى،
باإلضافة إلى تعاون الجانبين بعقد الندوات
والمؤتم رات التي يتم عقدها في مقر الملتقى.

وأشار إلى أن الملتقى يعمل على صياغة
السياسات من خالل فرق عمل من الخب راء
المختصين والمهتمين والمعنيين بالمسا رات
التي تشمل التعليم المعرفي ،والبنية التحتية
المعرفية ،واالقتصاد المعرفي ،والحكومة
ووقع المذكرة نيابة عن الطرفين معالي
المعرفية ،والعدالة االجتماعية المعرفية.
الدكتور منذر الشرع رئيس المجلس ،وسعادة
وأضاف أن الد راسات المحلية واإلقليمية والدولية العين الدكتور أبوغزاله رئيس الملتقى.
تؤكد أن الحلول العملية لمواجهة كافة التحديات
الوطنية هي من خالل هذا التحول وبدونه سنبقى والمجلس مؤسسة استشارية تمثل أوساط
ندرس ونعالج مشاكلنا االقتصادية واالجتماعية المجتمع وفئاته المختلفة ،وتهدف إلى تشجيع
والتعليمية وغيرها اآلنية ولكن دون جدوى على الحوار اإليجابي ،وبناء التوافق بين الشركاء
في المجتمع الواحد ،حول أهم القضايا
المدى المتوسط والبعيد.
والسياسات والق را رات االقتصادية واالجتماعية
وبين أن الملتقى هيئة خبرة غير ربحية تمولها وغيرها ،وتعمل على تقييم اآلثار االجتماعية
مؤسسة خدمة المجتمع «طالل أبوغزاله للسياسات العامة ،وضبط نتائجها السلبية،
فاونديشين» ،مضيفا «إن الملتقى نموذج وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية
لخدمة المجتمع حيث أن المنتجين فيه هم االقتصادية واالجتماعية تعزيزاً للمشاركة في
مواطنون أردنيون متبرعون بوقتهم وعلمهم صنع السياسات والق را رات في المجاالت.
وجهدهم في خدمة هذا الوطن الذي به نفخر
وملتقى طالل أبوغزاله المعرفي هو هيئة
وله ندين بالوالء لقيادته الهاشمية».
خبرة غير ربحية تمولها مؤسسة خدمة
وعلى هامش الندوة وقع ملتقى طالل أبوغزاله /المجتمع طالل أبوغزاله فاونديشن ويهدف الى
مجموعة طالل أبوغزاله مذكرة تفاهم مع إعداد االقت راحات لصانعي الق رار حول كافة
المجلس .وبموجب المذكرة يختار المجلس السياسات االقتصادية التي تحقق تحول األردن
الخدمات المالئمة من التي يقدمها الملتقى الى مجتمع معرفي يهدف لتحقيق ناتج قومي
لالستفادة منها ،كما سيتم تزويد المجلس قدره مائتي مليار دوالر في عام .2040
بمقترحات مشاريع ومباد رات في المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والتنموية تخدم الرؤى _http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2305&group
key=news&lang=ar
الملكية والتوجهات الحكومية ،باإلضافة إلى
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أبوغزاله يعلن عن تش ّكل لجان «الملتقى المعرفي»
ّ
تشك ل لجان ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
عمان  -أعلن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله عن
المتخصصة والتي بلغ عددها  34لجنة حتى اآلن ،والتي تأتي عمال بسياسة الملتقى.
وأعرب الدكتور أبوغزاله عن شكره وتقديره لألعضاء لتجاوبهم ،األمر الذي يدل على وطنيتهم
ويؤكد ثقافة خدمة المجتمع التطوعية ،مبينا أن واجبنا من خالل الملتقى اقت راح الب رامج والقوانين
والخطوات واإلج راءات لصانعي الق رار ،حيث أن الملتقى يعد مركز أبحاث تقديم مشاريع ق را رات
ومقترحات حول كافة السياسات االقتصادية لصانع الق را رات ،ليصبح مجتمعنا معرفيا «رقيما».
وشدد على أن الملتقى سيعمل من خالل اللجان المتخصصة على تقديم مقترحات لمعالجة
الوضع ال راهن باستخدام األساليب المعرفية ،وخاصة في مجاالت التعليم المعرفي ،والبنية
التحتية المعرفية ،واالقتصاد المعرفي ،والحكومة المعرفية ،والعدالة االجتماعية المعرفية.
وحيث أنه تم االنتهاء من تشكيل عضوية كل واحدة من اللجان ،فإنه سيتم عقد اجتماع كل منها
النتخاب الرئيس ووضع خطة العمل ،كما أن العضوية مفتوحة ومتاحة لمن يرغب بااللتحاق
بإحدى هذه اللجان.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق هدف تحويل المجتمع األردني إلى مجتمع معرفي يحقق ناتج قومي
بقيمة مائتي مليار دوالر في عام  ،»2040حيث تؤكد الد راسات المحلية واإلقليمية والدولية أن
الحلول العملية لمواجهة كافة التحديات الوطنية هي من خالل هذا التحول ،وبدونه سنبقى ندرس
ونعالج مشاكلنا االقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغيرها اآلنية ،ولكن دون جدوى على المدى
المتوسط والبعيد.
ويعد الملتقى هيئة خبرة غير ربحية تمولها مؤسسة خدمة المجتمع «طالل أبوغزاله فاونديشين»،
وهو واحد من النماذج لخدمة المجتمع حيث أن المنتجين فيه مواطنون أردنيون متبرعون بوقتهم
وعلمهم وجهدهم في خدمة هذا الوطن الذي نفخر به وندين له بالوالء لقيادته الهاشمية».
اللجان المتخصصة في الملتقى
لجنة خلق فرص العمل

لجنة اإلصالح اإلداري

لجنة صنع المعرفة لصنع الثروة

لجنة تشجيع االستثمار

لجنة رفع القدرة التنافسية

لجنة تحقيق الحكومة اإللكترونية

لجنة تسويق األردن دوليا

لجنة التعليم الرقمي

لجنة النقل والمرور

لجنة البنية التحتية الرقمية

لجنة التنمية المستدامة

لجنة الجامعات الرقمية

لجنة العجز الحكومي المالي

لجنة الم رأة

لجنة المؤش رات االقتصادية

لجنة الشباب

www.tag-forum.org

3

لجنة التحول الى المجتمع المعرفي

لجنة الطلبة

لجنة التنمية السياحية

لجنة المسؤولية االجتماعية

لجنة التنسيق مع المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة البت راء  -عاصمة األنباط
لجنة دعم المبادرات الشبابية

لجنة الطاقة والثروة المعدنية

لجنة تنمية المحافظات

لجنة المبادرات اإلبداعية

لجنة الش راكة بين القطاع العام والخاص

لجنة الصورة اإلعالمية االردنية

لجنة السياحة العالجية

لجنة تفعيل االعالم الداعم لالقتصاد

لجنة النموذج الفنلندي

لجنة العدالة االجتماعية الرقمية

لجنة مكافحة الفساد

لجنة الصحة والبيئة والسكان
http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2310&group_key=news&lang=ar
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في حفل إطالق كتاب «أبوغزاله الصعود إلى القمة»
عمرو موسى :عمل ممتع يروى رحلة نجاح وإصرار وتاريخ وطن
النجار :تحمست لكتاب «ماهر مقلد» ألنه يروى رحلة أبوغزاله
الفقي :قرأت مسيرة تحدي تدعو للفخر
أبوغزاله :أعتز بأنني عربي وأفخر بأن يجري إطالق هذا الكتاب من «أهرام اإلعالم» وفي
مصر العروبة

القاهرة-بحضور كوكبة من رموز المجتمع المصري دور النشر أن يتردد في إصداره ،ألنه كتاب يروى
في مجاالت السياسة واالقتصاد واإلعالم ،وبرعاية قصة نجاح عظيمة ،ويكشف عن روح قوية في
عمرو موسى األمين العام األسبق لجامعة الدول التمسك بالنجاح والمثابرة والتحدي.
العربية ،نظم مركز األه رام للنشر احتفالية كبرى
لإلعالن عن صدور كتاب «طالل أبوغ زاله الصعود وأضاف أن الكتاب قد ت وافرت فيه العناصر المهمة،
للقمة» ،للكاتب الصحفي ماهر مقلد مدير تحرير وهي شخصية صاحب السيرة الدكتور طالل
أبوغ زاله الذي يعد من الشخصيات العربية المؤثرة
جريدة األه رام.
في العالم ،وله تاريخ مهني مشرف ويجسد بقوة
حضر الحفل الكاتب أحمد السيد النجار رئيس روح التحدي للم واطن الفلسطيني المثابر.
مجلس إدارة األه رام والدكتور مصطفى الفقي المفكر
العربي وكبار كتاب المؤسسة العريقة ،وعدد كبير وعبر راعي الحفل عمرو موسى عن القيم العميقة
من الشخصيات العامة ورجال اإلعالم في مصر التي جسدها كتاب «طالل أبوغ زاله الصعود إلى
وبمشاركة سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله ،الذي القمة» كرمز عربي يدعو للفخر واألمل والزهو.
وصل خصيصا من دولة اإلمارات العربية المتحدة
لحضور االحتفالية ،التي أقيمت في قاعة األستاذ وقال إن حرصه البالغ على أن يكون إطالق
الكتاب برعايته جاء بعد أن طالع محتوياته وق رأ
محمد حسنين هيكل التاريخية بمؤسسة األه رام.
وصف المؤلف لشخصية أبوغ زاله ،والتعرف على
وشهدت االحتفالية إشادات كبيرة ومؤثرة السم طالل المحطات المهمة في مش واره ومدى اعت زازه بعروبته
أبوغ زاله وتقدي راً لرسالته المهنية واإلنسانية ،التي واحت رامه في كل األوقات لقيم العمل والمثابرة ،حتى
عكستها مجمل إنجازاته عبر عقود ممتدة من بلغ م راتب تدعو كل عربي أن يفتخر بما وصل إليه
من مكانة ومسئولية.
الزمان.
وتوقف عمرو موسى في كلمته عند محطات فارقة
وفي هذا السياق قال أحمد السيد النجار رئيس مجلس في مسيرة أبوغ زاله وبخاصة تلك الحقبة التي تؤرخ
إدارة األه رام «إن كتاب طالل أبوغ زاله الصعود إلى للتهجير القسري من فلسطين الحبيبة في عام 1948
القمة» من نوعية الكتب التي ال يمكن لمسؤول في وإقامة أبوغ زاله في مدينة صيدا جنوب لبنان ،وهي
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ودعا مقلد كل عربي بل وكل إنسان يعيش في هذا
العالم أن يق رأ هذا الكتاب ،ليتعرف على قصة نجاح
غير مسبوقة ،استمدت القوة من الضعف والنجاح
من العدم وح وّلت المحنة إلى منحه ،وهذا هو التعبير
األثير لصاحب السيرة الذي يردده دوما في إشارة
إلى أن ال مستحيل في الحياة وأن طريق النجاح هو
العمل والكفاح.
المرحلة التي برع فيها في م راحل التعليم والعمل
وكان مسئوال تحمل جسام المهام في عمر الطفولة.

وكشف مؤلف الكتاب عن أن سيرة حياة طالل
أبوغ زاله لم تكن مجرد تجربة في الكتابة تروى
قصة نجاح وتفوق ،وإنما كانت قصة إنسانية خالدة
في التاريخ تجاوزت الصعاب الكبرى والمنحنيات
الخطيرة ،وتغلبت على فقدان الوطن فلسطين باألمل
في حق العودة وم واجهة اآلخر في كل المحافل،
بسالح المعرفة والعلم والتحدي وتبوأ الم رتبة األعلى
بترشيح أهل الق رار والحكماء.

وعرض عمرو موسى صفحات من الكتاب
للحاضرين وق رأ بعض العبارات ،ثم استشهد ببعض
المقوالت التي جاءت في الكتاب ،ومنها مقولة عميد
األدب العربي التي قال فيها «إن العلم كالماء واله واء
وهو هدف في كل م راحل حياة أبوغ زاله» ،كما ذكر
قصة جمانة ابنة أبوغ زاله وذهابها إلى يافا لمشاهدة وفي ختام الحفل تحدث سعادة الدكتور طالل
بيت الجد وكيف كان موقف األب وعالقته بالقضية أبوغ زاله عن المكانة العزيزة التي تحتلها مصر
الفلسطينية.
ومؤسسة األه رام في وجدانه بل وفي وجدان كل
عربي ،وعن عالقته الوثيقة التي كانت تربطه
وأضاف« :ال يفوتني في هذه المناسبة أن أتحدث عن بمحمد حسنين هيكل وريادة مؤسسة األه رام ،وعن
نجاح مجموعة طالل أبوغ زاله ك واحدة من كبريات أهمية صنع المعرفة ووصف هذا االحتفاء بالكتاب
المؤسسات المهنية في مجالها على مستوى العالم» .باليوم التاريخي في مسي رته وشدد على اعت زازه
بعالقته الوثيقة في الرمزين مصطفي الفقي وعمرو
من جانبه قال الدكتور مصطفي الفقي «إن الدكتور موسى ،لتبتدئ بعدها وقائع توقيع الكتاب.
طالل أبوغ زاله قصة نجاح ،والكتاب عبر عن هذه
القصة بكل الوضوح ويستحق كل تقدير باعتباره ابن كما وجّ ه أبوغ زاله شكره لمؤسسة األه رام ومركز
القضية الفلسطينية التي هي قضية مصر ال رئيسية األه رام للنشر على إصدار كتاب يروى سي رته وعلى
باعتبار مصر دولة ج وار لها حدود مباشرة».
تنظيم االحتفال ،وتحدث عن طموحاته قائال« :كان
لديّ طموح كبير في أن أصبح أكبر شركة في الدنيا،
فالطموح مهم ولكن الّ ذي ّ
يحق ق النجاح هو التّ خطيط
التخص ص ،وبالفعل أصبحنا أكبر شركة
واإلرادة و
ُّ
للتّ رجمة في العالم ،كما أصبحنا أكبر شركة حماية
ملكية فكرية في العالم أيضا».

وأشار إلى أنه يعرف أبوغ زاله منذ زمن بعيد وكان
حريصا على حضور هذا االحتفال ،على الرغم من
االرتباطات ولكنه يشعر بسعادة لوجوده فيه كما
أشاد بمظهر مقلد مؤلف الكتاب ،مضيفا أن الكتاب
رسالة للشباب العربي الذي يطمح في أن يغير من
حياته رغم كل الظروف التي يعاني منها.
وأضاف أبوغ زاله «لقد عانيت بشدة للوصول إلى ما
أنا عليه اآلن وتحقيق انجازات كبيرة على المستوى
وقال المؤلف ماهر مقلد ،إنه عاش رحلة ممتعة ط وال الفكري والعقلي ،من خالل مؤسسة كبيرة لها أفرع
أكثر من ثمانية عشر شه را خالل م راحل إعداده ،كثيرة في العالم مثل األه رام».
تعرَّف فيها على طاقات إيجابية في شخصية طالل
أبوغ زاله ،ترمز دوماً إلى الخير والعطاء والتحدي
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
وعدم قبول أنصاف الحلول.
2309&lang=ar
www.tag-forum.org
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احداث قادمة:
دعوة لحضور جلسة نقاشية حول االستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد -2017
2025

يتشرف طالل ابوغ زاله بدعوتكم لحضور الجلسة النقاشية
مع عطوفة الباشا محمد العالف األكرم (رئيس هيئة الن زاهة ومكافحة الفساد)
وذلك حول:
«االست راتيجية الوطنية للن زاهة ومكافحة الفساد »2025-2017
وذلك يوم الثالثاء الم وافق  2017/2/7في الساعة الخامسة مساءا ،في ملتقى طالل ابوغ زاله المعرفي،
الشميساني ،شارع عبد الرحيم ال واكد ،عمارة رقم .466
يرجى تأكيد الحضور على:
هاتف عمل - 5100250 :فرعي /4385/4383 :هاتف نقال0796100271 :
بريد الكترونيinfo@tag-forum.org :
§http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=%202307&lang=ar

احداث وفعاليات أخرى:
سيتم عقد العديد من الندوات والجلسات الح وارية مع المختصين في عدة مجاالت من أهمها العالقات
األردنية البريطانية وتأثيرها على االقتصاد األردني وسيكون المتحدث ال رئيسي فيها سعادة السفير
البريطاني في األردن السيد ادوارد اوديكان ،كما سيتم عقد جلسة ح وارية عن قانون االستثمار في األردن
(إيجابيات وسلبيات) مع عطوفة السيد ثابت الور رئيس هيئة االستثمار في األردن ،وجلسة ح وارية عن
إصالحات وتعديالت قانون الضمان االجتماعي في األردن مع عطوفة السيدة ناديا الروابدة ،وعن الخطة
االست راتيجية لتمكين الم رأة في األردن والتي سوف تكون مع عطوفة الدكتورة سلمى النمس األمين العام
للجنة الوطنية لشؤون الم رأة.
وسيتم اإلعالن عن العديد من الندوات والجلسات الح وارية في النش رات القادمة.
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

7

