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الدكتور أسامة قاضي ُيع ّين مساعدا لرئيس الحكومة المؤقتة للشؤون االقتصادية
رئيس المركز السوري ليقدم النصح والمشورة فيما يخص الشؤون االقتصادية في الحكومة السورية المؤقتة
واشنطن ُ -عٌَّنَ الدكتور أسامة قاضً رئٌس المركز السوري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة فً الرابع عشر من نوفمبر 3102
مساعدا لرئٌس الحكومة المؤقتة للشؤون االقتصادٌة عقب االجتماع األول للحكومة المُؤق َّتة التً ٌرأسها أحمد طعمة.
وسوف ٌقوم الدكتور أسامة قاضً بعد تعٌٌنه فً هذا المنصب بتقدٌم النصح واالستشارة لرئٌس الوزراء طعمة حول طرق إعادة بناء
االقتصاد وتنشٌطه فً المناطق المُحرَّ رَ ٍة فً سورٌا.
سوف ٌ ِّ
ُمث ُل الدكتور أسامة قاضً إضافة كبٌرة للحكومة المؤقتة بما ٌتمتع به من خبر ٍة عالٌة فً االقتصاد واالقتصاد السٌاسً .الدكتور
أسامة قاضً هو رئٌس مجموعة عمل اقتصاد سورٌا ( )SETFالتً أقامت العدٌد من الورشات االقتصادٌة وأصدرت الخارطة االقتصادٌة
لسورٌا الجدٌدة التً تتضمن سلسلة من التقارٌر االقتصادٌة تتناول خمسة عشر قطاعا اقتصادٌا ،وهو أٌضا الشخص المعتمد فً
المجموعة الثانٌة :اإلصالح االقتصادي وتفعٌل القطاع الخاص من قبل مجموعة أصدقاء الشعب السوري المعنٌة بإعادة إعمار وتنمٌة
سورٌا (تترأس المجموعة :اإلمارات العربٌة المتحدة ،وألمانٌا ،والمملكة المتحدة) .باإلضافة إلى ما سبق رَ اَسَ الدكتور أسامة قاضً كل
الوفود االقتصادٌة فً جمٌع مؤتمرات أصدقاء سورٌا (مثل أبوظبً ،وبرلٌن ،ودبً) و كتب الخطاب االقتصادي للثورة السورٌة بعد
شهرٌن من الثورة.
دَرَّ سَ الدكتور أسامة قاضً مادة االقتصاد فً العدٌد من الجامعات األمرٌكٌة ،مثل جامعة مٌشٌغان ،و َك َتبَ عشرات المقاالت والعدٌد من
الكتب خصوصا حول االقتصاد السٌاسً السوري ،وعمل أٌضا كمستشار اقتصادي فً هٌئة مكافحة البطالة فً دمشق ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائً ( ،)UNDPو برنامج متطوعً األمم المتحدة ( )UNVوغٌرها ،وساهم فً كتابة عدد من التقارٌر االقتصادٌة الدولٌة
من مثل  :استشراف مستقبل سورٌا  3132مع البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة عام .3112
لإلطالع على السٌرة الكاملة للدكتور أسامة قاضًٌُ ،رجى زٌارة الموقع اإللكترونًwww.osamakadi.com :
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