	
  

عزيزي القارئ
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أقدم لك كتيب «امل�ؤ�س�سات الأملانية يف الأردن».
�أملانيا والأردن يتمتعان بعالقات ثنائية ممتازة .تربط جمهورية �أملانيا االحتادية واململكة الأردنية
الها�شمية �شراكة طويلة الأمد وفريدة من نوعها على �أ�سا�س الثقة املتبادلة والتفاهم ،لي�س فقط يف
ال�ساحة ال�سيا�سية ،ولكن �أي�ضا فيما يتعلق بالأن�شطة االقت�صادية والتعاون الإمنائي وبرامج التبادل
الثقايف بكافة املجاالت.
ان من ابرز امل�ؤ�شرات على تنوع وعمق عالقاتنا الثنائية هو وجود امل�ؤ�س�سات الأملانية املختلفة يف الأردن،
التي تقوم كل منها يف جمال اخت�صا�صها بجمع النا�س القادمني من بلدين خمتلفني ولكن مع الرغبة
يف العمل معا من �أجل حتقيق اهداف م�شرتكة .هذا الكتيب هو وثيقة تدل على مدى منو نطاق التعاون
الأملاين  -الأردين على مر ال�سنني و التنوع الذي و�صل اليه.
انني ك�سفري املانيا لدى اململكة الأردنية الها�شمية �أدرك جيدا �أهمية العالقات الدبلوما�سية بني دولتينا.
و لكنني �أدرك �أي�ضا احلقيقة بان العالقات القوية التي نتمتع بها مع الأردن وقيادته و�شعبه خا�صة ،هي
اىل حد كبري نتيجة الر�ؤى والن�شاطات جلميع �أولئك الذين هم على ا�ستعداد لتكري�س وقتهم و طاقتهم و
عواطفهم للق�ضية امل�شرتكة  -تعزيز العالقات بني بلدينا.
«امل�ؤ�س�سات الأملانية يف الأردن» توفر الإطار ملثل هذه الأن�شطة .نحن جميعا نعرب عن االمتنان العميق
مل�ساهمتهم يف خلق الروابط بني ال�شعوب والثقافات و�إثراء فهمنا لإخواننا من بني الب�شر وتو�سيع �أفقنا
الفكري والثقايف والعاطفي ،و ذلك للو�صول اىل االف�ضل لنا جميعا.
عمان� ،آذار 2013
رالف طراف
�سفري
جمهورية �أملانيا االحتادية
لدى اململكة الأردنية الها�شمية
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 BGRاملعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية
 	
  ملحة عن املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض وامل�صادر الطبيعية BGR

هو مركز علوم الأر�ض الطبيعية الوطني للتميز الذي يعمل �ضمن
منظومةاحلكومة الفيدرالية الأملانية يقوم �أو يعمل على تقدمي امل�شورة
املحايدة والن�صائح امل�ستقلة فيما يتعلق بق�ضايا علوم الأر�ض واملوارد
الطبيعية ،وهو تابع للوزارة االحتادية لالقت�صاد والتكنولوجيا (.)BMWi

املهام والن�شاطات اخلا�صة باملعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض وامل�صادر الطبيعية BGR

تعترب علوم الأر�ض جزء ًا ال يتجز�أ من حياتنا اليومية وت�شغل �أهمية ال يدركها الكثري منا ،فتوفر مياه
ال�شرب النظيفة والرمل والطني لبناء املنازل� ،إ�ضافة �إىل الطاقة واحلرارة لي�ست �سوى جزء من البحوث
اجليولوجية مثلها مثل حماية الأرواح الب�شرية من املخاطر اجليولوجية.
ويلتزم املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية باال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية وحمايتها
ب�أماكن الرتكزات ال�سكانية .وانطالق ًا من كوننا معهد ًا ي�شعر مب�س�ؤوليته الكاملة جتاه امل�ستقبل ،ف�إننا
نن�صح الوزارات واملجتمع الأوروبي للعمل ك�شركاء يف ال�صناعة والعلوم ،حيث �أن حافزنا الرئي�سي للعمل
هو حت�سني الظروف املعي�شية من خالل اال�ستخدام امل�ستدام ملواردنا الطبيعية.
ي�ستند املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية على بنود ت�أ�سي�سه بالن�سبة لأدائه الواجبات
املوكولة �إليه يف جماالت البحث العلمي التالية :الطاقة والرثوة املعدنية ،املياه اجلوفية ،الرتبة ،الت�صريف
النهائي للنفايات امل�شعة ،اال�ستخدام العميق للطبقات حتت ال�سطحية ،التخزين اجليولوجي لثاين �أك�سيد
الكربون ،التعاون اجليولوجي الدويل ،مراقبة حظر جتارب الأ�سلحة النووية ،تقييم املخاطر اجلغرافية.
عملنا يف جمال التعاون الفني
على مدى �أكرث من خم�سني عام قام املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض وامل�صادر الطبيعية بتنفيذ م�شاريع
التعاون الفني مع البلدان ال�شريكة للتعاون الأملاين للتنمية نيابة عن الوزارة الفيدرالية للتعاون الإقت�صادي
والتنمية (.)BMZ
	
  
يتعاون املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية ( )BGRمع
وزارات وم�ؤ�س�سات املعنية يف قطاع العلوم اجليولوجية مثل الطاقة واملواد
اخلام املعدنية واملياه واجلوفية والرتبة وحتليل املخاطر .وي�ساعد املعهد
الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية يف تلبية االحتياجات الب�شرية
 	
  الأ�سا�سية ،وحت�سني الكفاءة االقت�صادية وامل�ؤ�س�سية وحماية وادارة املوارد يف حوايل
 3٠دولة يف جميع �أنحاء العامل.
يف كثري من البلدان ،ي�ؤدي الإفراط �أو الإ�ستخدام غري ال�سليم للموارد الطبيعية مثل
املعادن وموارد الطاقة واملياه والرتبة وعدم ا�ستطاعة الفقراء احل�صول على تلك
املوارد ،كل ذلك ي�ؤدي اىل نق�ص االمدادات وم�شاكل اجتماعية واقت�صادية وبيئية
معقدة.
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تكمن العنا�صر الأ�سا�سية للتعاون الفني للمعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية يف تعزيز
احلاكمية الر�شيدة وامللكية والتمكني الذاتي يف البلدان النامية وذلك ل�ضمان اال�ستخدام امل�ستدام
للموارد الطبيعية .ويف هذا الإطار ،تتوقع املجتمعات املعنية �أن يتم تقدم �إجابات من �شركاء التعاون
الفني حول الق�ضايا وامل�سائل التي ت�ؤثر عليهم يف احلا�ضر وتكون �أكرث �إحلاح ًا يف امل�ستقبل .ويتم ذلك من
خالل تقييم احرتايف المكانيات املوارد من خالل تهيئة ظروف للم�شاركة املجتمعية يف �صناعة القرارات
اخلا�صة بالتنمية ،ف�ض ًال عن ذلك تعزيز دور امل�ؤ�س�سات وبناء القدرات يف امل�ؤ�س�سات احلكومية.
تعاوننا مع اململكة الأردنية الها�شمية
بد�أت ن�شاطات املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض وامل�صادر الطبيعية بالنيابة عن الوزارة الفيدرالية للتعاون
الإقت�صادي والتنمية يف الأردن منذ �أواخر اخلم�سينيات ،حيث تعترب الأردن واحدة من �أهم �شركائنا
يف التعاون بالن�سبة لعدد امل�شاريع التي مت تنفيذها يف الأردن وعددها ١٦م�شروع ًا .وقد تغريت جماالت
التعاون طويل املدى على مدار العقود الأربعة املا�ضية ،حيث كان هدف التعاون تعزيز ودعم الدائرة
اجليولوجية وتوفري الدعم يف جماالت ا�ستك�شاف املياه اجلوفية وا�ستغالل الفو�سفات وو�ضع خطط
لتوزيع املياه يف الأردن ،وامل�سوحات اجليوكيميائية يف �أماكن تواجد ال�صخر الزيتي يف الأردن .ومنذ
الثمانينيات ،حتول تركيز املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية على الق�ضايا املتعلقة باملياه
اجلوفية ،مت�ضمن ًا و�ضع اخلطط الهيدروجيولوجية ،وو�ضع مناذج للمياه اجلوفية ،وتوفري اخلدمات
اال�ست�شارية ل�سلطة املياه وامل�ساهمة يف و�ضع اخلطة الوطنية ال�شاملة للمياه.
ولغايات حماية املوارد املائية املتاحة ،يعمل امل�شروع احلايل بالتعاون مع وزارة املياه والري على تعزيز
اخلربة الفنية يف حتديد مناطق احلماية ودعم وزارة املياه والري يف و�ضع �إطار
	
  
قانوين منا�سب ويتما�شى مع ذلك .ونتيجة لذلك ،تنفذ وزارة املياه والري مناطق
حماية امل�صادر املائية اجلوفية ول�سطحية من خالل التعاون الوثيق مع وزارة
ال�ش�ؤون البلدية واجلهات املعنية الأخرى .وقد مت القيام بعدد من احلمالت التوعوية
املوجهة خلدمة املواطنني يف املناطق املت�أثرة لرفع م�ستوى وعي املجتمعات املحلية.
ويقوم امل�شروع اي�ض ًا بت�سهيل عملية التعاون بني وزارة املياه والري ومديرية الأمن
العام وذلك من خالل �إعطاء الأولوية لتطبيق القانون من خالل تعزيز دور الإدارة
امللكية حلماية البيئة يف جمال حماية املوارد املائية.
للإت�صال بنا
املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية
مكتب  BGRعمان
�ص.ب  ، 926238 :رمز بريدي  11190عمان  -الأردن
تلفاك�س،+962 6 5685257 :
بريد الكرتوينwww.bgr.bund.de :
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م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت

مكتب عمان (االردن والعراق)

	
  

م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت هي منظمة غري ربحية ملتزمة
بقيم الدميقراطية االجتماعية .كما وتعترب اقدم م�ؤ�س�سة
�سيا�سية املانية حيث ت�أ�س�ست عام  1925ك�إرث �سيا�سي لأول
رئي�س املاين منتخب دميقراطي ًا (فريدري�ش ايربت).
واليوم تعمل امل�ؤ�س�سة يف �أكرث من  100دولة حول العامل وهي
منخرطة على نطاق وا�سع يف ن�شاطات عرب منطقة ال�شرق
االو�سط و�شمال افريقيا.

افتتحت امل�ؤ�س�سة ابوابها يف االردن عام  1986من خالل ال�شراكة طويلة الآمد مع اجلمعية العلمية امللكية.
متول الوزارة االملانية للتعاون االقت�صادي و التنمية ن�شاطات امل�ؤ�س�سة يف الأردن والعراق .بالإ�ضافة �إىل
ذلك يح�صل مكتب عمان على متويل خا�ص من وزارة اخلارجية الأملانية والأمم املتحدة.
الأهداف:
�إن �أهداف ن�شاطات م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت يف عمان هي تعزيزو ت�شجيع الدميقراطية وامل�شاركة
ال�سيا�سية و دعم التقدم نحو العدالة االجتماعية وم�ساواة بني اجلن�سني ف�ض ًال عن امل�ساهمة يف املحافظة
امل�ستدامة على البيئة وال�سالم والأمن يف املنطقة� .إ�ضافة �إىل ذلك يدعم مكتب فريدري�ش ايربت/عمان
بناء وتقوية املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات العامة يف الأردن والعراق.
الن�شاطات:
تتعاون م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت عمان مع عدد كبريمن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�أطياف �سيا�سية
خمتلفة لإن�شاء منابر للحوار الدميقراطي و تنظيم امل�ؤمترات و عقد ور�ش العمل و�إ�صدار ن�شر درا�سات
عن ق�ضايا �سيا�سية حالية.
الدميقراطية تعني امل�شاركة:
�إن ار�ساء الدميقراطية يتطلب عملية �سيا�سية ي�شارك فيها كل �أطياف املجتمع .لهذا ت�شجع م�ؤ�س�سة
فريدري�ش ايربت/عمان النقا�ش ال�سيا�سي املفتوح ،وتدعم جهود منظمات املجتمع املدين ،وحتث على
موا�صلة ن�شاط الفئات املهم�شة مثل ال�شباب واملر�أة.
تعترب املعلومات �شرط ا�سا�سي �سابق للم�شاركة الفاعلة وبالتايل
تهدف م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت اىل امل�ساهمة يف تقوية االعالم
امل�ستقل وتدريب ال�صحفيني .بالإ�ضافة لذلك تقوم م�ؤ�س�سة
فريدري�ش ايربت بتي�سري حوار منتظم ما بني �صناع القرار
ال�سيا�سي وخرباء من املانيا وال�شرق االو�سط.
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تعزيز حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني:
للن�ساء نف�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية كما الرجال .عالوة على ذلك الميكن امتام التنمية ال�سيا�سية،
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة دون م�شاركة املر�أة .ت�ساعد م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت منظمات
املجتمع املدين يف الأردن والعراق يف تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات لتعزيز حقوق املر�أة وزيادة امل�شاركة
الن�سوية يف ال�سيا�سة والقوى العاملة.
متكني ال�شباب:
مبا �أن �أغلبية �سكان الأردن والعراق هم حتت �سن الثالثني ف�إن تعزيز م�شاركة ال�شباب يف العملية
ال�سيا�سية واالجتماعية تعترب �أمر ًا حا�سم ًا يف ن�شاطات م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت يف الأردن والعراق .حيث
تقوم م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت بتثقيف ال�شباب حول التحديات ال�سيا�سية و االجتماعية واالقت�صادية التي
تواجهها بلدانهم واملنطقة ،وتعمل امل�ؤ�س�سة على تدرييب ال�شباب لي�صبحوا �أع�ضاء فاعلني يف املجتمع.
العدالة االجتماعية:
تعترب العدالة االجتماعية عامل رئي�سي يف النمو ال�شامل واال�ستقرار ال�سيا�سي يف ال�شرق االو�سط .جنباً
اىل جنب تعمل م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت و�شركاءها نحو ت�شكيل العملية ال�سيا�سية واالقت�صادية بناءا على
مباديء العدالة االجتماعية ومواجهة التحديات مثل البطالة .كما تتعاون امل�ؤ�س�سة مع النقابات العمالية
املحلية واالقليمية و العاملية واحتاداتها.
الطاقة والتغري املناخي:
تعمل م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت لتكون مبثابة الرابط االقليمي
لن�شاطات ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا املرتبطة بربنامج
الطاقة واملناخ اخلا�ص مب�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت.
يدعم هذا الربنامج البحث عن �سيا�سات منا�سبة لت�شجيع فاعلية
الطاقة ،كما ي�شجع هذا الربنامج التحول نحو االعتماد على
م�صادر الطاقة املتجددة يف تزويد الطاقة.
كما ت�سعى م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت للم�ساهمة يف �سيا�سات
	
  
جديدة للطاقة والتي متكن من خلق فر�ص عمل خ�ضراء وعادلة،
وت�شجيع التطور االقت�صادي وعدالة الطاقة باال�ضافة �إىل الو�صول حللول للكثري من م�شاكل املياه وتلوث
الهواء يف املنطقة.
لالت�صال:
انيا فيلر – �شوك (املدير املقيم) م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت (الأردن والعراق)
�صندوق بريد  / 941876عمان 11194
هاتف  ،0096265680810فاك�س 0096265696478
املوقع االلكرتوين www.fes-jordan.org
�صفحة الفي�سبوك www.facebook.com/FESAmmanOffice

7

م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان من �أجل احلرية
)(FNS

الأهداف
م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان من �أجل احلرية ( )FNFهي منظمة م�ستقلة ،غري ربحية وغري حكومية �أن�ش�أها
�أول رئي�س جلمهورية �أملانيا الإحتادية عام 1958ال�سيد تيودور هوي�س .وتتبع م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان
 	
  املثل العليا لفريدري�ش ناومان الذي كان مفكر ًا ليربالي ًا و�سيا�سي ًا
املاني ًا رائد ًا يف بداية القرن املا�ضي .دعم فريدري�ش ناومان بحزم
فكرة الرتبية املدنية كمتطلب م�سبق للم�شاركة العامة ،وب التايل
للدميقراطية .ويتمثل الهدف الرئي�سي لعمل امل�ؤ�س�سة يف اخلارج
والداخل يف حتقيق الإعرتاف مببادئ احلرية وامل�س�ؤولية .ويف هذا
ال�صدد ،تدعم م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان �شركائها يف جميع �أنحاء
العامل لإيجاد حلول مل�شاكل �ضمن �سياقاتها الإقليمية والثقافية.
وت�شتمل �شبكة امل�ؤ�س�سة على مكاتب يف �أوروبا ،وال�شرق الأو�سط ،و�أفريقيا و�أمريكا و�آ�سيا .وكان قد مت
�إفتتاح مكتب م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان يف عمان يف عام  ،1982و�أ�صبح حاليا م�س�ؤو ًالعن عمل امل�ؤ�س�سة
يف كل من الأردن ،ولبنان ،و�سوريا والعراق.
ومن عام  2012حتى عام � ،2015سوف توجه ثالثة ق�ضايا �إ�سرتاتيجية رئي�سية عمل امل�شاريع املحلية
والدولية مل�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان:
 .1احلرية والتقدم
 .2احلرية والدين
 .3احلرية وامل�شاركة.
الأن�شطة
يف الأردن ،تقوم م�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان بتطبيق �أدوات احلوار ال�سيا�سي و االجتماعي ،والرتبية املدنية
والإ�ست�شارات ال�سيا�سية لتنفيذ �أعمالها التي تقوم على ثالث ركائز �أ�سا�سية :
• حقوق الإن�سان ال�سيا�سية  /الدميقراطية،
• املبادئ الإقت�صادية لل�سوق  /ريادة الأعمال
• امل�شاركة املدنية وال�شبابية يف ال�ش�أن العام.
ويتم تنفيذ هذا العمل ب�شكل �أ�سا�سي بالتعاون مع ال�شركاء الرئي�سيني للم�ؤ�س�سة يف الأردن :املركز الوطني
حلقوق الإن�سان ( ،)NCHRوجمعية الرواد ال�شباب ( ،)YEAومنتدى الفكر احلر ( ،)FTFواملعهد
امللكي للدرا�سات الدينية ( )RIIFSف�ض ًال عن ال�شبكات ال�شبابية« :ال�شباب من اجل امل�شاركة» ()YFP
و»�شبكة الن�شاط االلكرتوين يف ال�شرق الأو�سط»( . )MEDAوبالإ�ضافة �إىل ه�ؤالء ال�شركاء الرئي�سيني،
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ف�إن امل�ؤ�س�سة تتعاون اي�ضا مع منظمات جمتمع مدين
اخرى وكذلك ب�شكل منتظم مع وزارة التنمية ال�سيا�سية
( )MoPDوجهات حكومية �أخرى .بالإ�ضافة �إىل �أن�شطتها
املحلية ،ف�إن ال�شركاء الأردنيني مل�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان
ي�شاركون بفعالية يف �أن�شطة �إقليمية ودولية ،مثل امل�ؤمترات،
والزيارات الدرا�سية ،والندوات يف الأكادميية الدولية
للقيادة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان يف �أملانيا.
ويف لبنان ،تتعاون امل�ؤ�س�سة مع �شركائها الرئي�سيني من ال�سيا�سيني ومن املجتمع املدين للإ�سهام يف �سيادة
القانون ،ومكافحة الف�ساد ،تعزيز احلكم الر�شيد ودعم امل�شاركة يف ال�سيا�سة املحلية.
ويف �سوريا ،للم�ؤ�س�سة �شبكة من العالقات مع جهات تتعاون معها منذ �سنوات عديدة ،وهي تتطلع �إىل
تكثيف اجلهود مبجرد �أن ي�سمح الو�ضع بذلك.
يف العراق ،عملت امل�ؤ�س�سة مع �صناع القرار منذ �أواخر عام  ،2004حيث قامت بتقدمي الإ�ست�شارات
القانونية ،وبناء القدرات واجلهود لت�سوية النزاعات .ومنذ عام  ،2008كان تركيز عمل امل�ؤ�س�سة يف
العراق على حمافظة كركوك التي تعاين من ال�صراعات� .أما الركيزة الثانية لعمل امل�ؤ�س�سة يف العراق
فهي ال�سيا�سة الإقت�صادية ،التي مت التعامل معها بالتعاون مع املعهد العراقي للإ�صالح الإقت�صادي.
(.)IIER
	
  

عناوين الإت�صال:
مكتب عمان
ال�سيد رالف �إيربل
املمثل املقيم يف الأردن ،ولبنان ،و�سوريا والعراق
هاتف +962 6 5858635 / 5858730 :فاك�س+962 6 5858142 :
�ص.ب  921811عمان  11192الأردن

Naumann.jorleb@fnst.org www.fnst-amman.org
Facebook: FNF Project Office Amman Twitter: @fnf_mashrek

9

	
  

املقر الرئي�سي يف �أملانيا

Friedrich Naumann Stiftung
für die Freiheit
T. +49 331 7019-0
F. +49 331 7019-188
Karl-Marx-Strasse 2
14482 Potsdam -Germany
info@freiheit.org
www.freiheit.org

الهيئة الأملانية للتبادل العلمي
()DAAD

متثل الهيئة الأملانية للتبادل العلمي ( )DAADم�ؤ�س�سات التعليم
العايل الأملانية وهي تعد من اكرب امل�ؤ�س�سات الداعمة يف العامل للتبادل
الأكادميي الدويل للطالب و الأكادميني على حد �سواء .ومنذ ت�أ�سي�سها
يف العام  1925مت ابتعاث ما يزيد على  1.5مليون مبعوث يف داخل و
خارج املانيا.
وميكن �إيجاز �أهداف م�ؤ�س�سة داد كالتايل:
 ت�شجيع الطالب ال�شباب املتميزين و الأكادميني من خارج البالدعلى الدرا�سة و �إجراء البحوث يف املانيا و املحافظة على دميومة الأت�صال معهم �إىل �أطول فرتة ممكنة.
 ت�أهيل الباحثني و املهنني من ال�شباب الأملان يف خمتلف امل�ؤ�س�سات حول العامل يف جو من الت�سامح والأنفتاح على الآخرين.
 تعزيز الطابع الدويل مل�ؤ�س�سات التعليم العايل الأملانية و�إبراز جاذبيتها. تعزيز تعلم اللغة ،و الدرا�سات الأدبية و الثقافية الأملانية يف اجلامعات الأجنبية. م�ساعدة الدول النامية يف ت�أ�سي�س �أنظمة فعالة للتعليم العايل. تقدمي م�شورة ل�ص َناع القرار فيما يتعلق بالنواحي الثقافية ،التعليمية و التنموية.وهذه الأهداف تطبق بالتحديد يف �أكرث من  250برنامج من خالل دعم م�ؤ�س�سة ( )DAADلأكرث
من  74.000من الباحثني و الأكادميني الأملان و غري الأملان على م�ستوى العامل
�سنويا .هذه الربامج متول من خمتلف الوزارات و بالأخ�ص من قبل مكتب ورزاة
اخلارجية الأملانية الأحتادية.
يقع املكتب الرئي�سي مل�ؤ�س�سة ( )DAADيف مدينة بون ،وتقوم امل�ؤ�س�سة
بالتوا�صل مع �شركائها يف خمتلف انحاء العامل من خالل  14مركزا �إقيليميا
�إ�ضافة �إىل  50مركزا �إ�ست�شاريا موزعة يف خمتلف القارات.
يف الوقت احلايل ميثل ( )DAADيف الأردن �أربعة حما�ضرين جامعني �إ�ضافة
اىل م�ساعدة حما�ضر يقومون بالتدري�س يف اجلامعتني الأردنية و الأملانية -
الأردنية .حديثا و منذ الأول من �شهر �أيلول لعام  2012مت زيادة ن�شاط م�ؤ�س�سة
( )DAADيف عمان من خالل ت�أ�سي�س مركز �إ�ست�شاري يتبع امل�ؤ�س�سة االم يف بون.
عناوين الأت�صال:
�أندريا�س ووت�س
مدير املركز الأ�ست�شاري داد يف عمان
حما�ضر اللغة الأملانية يف اجلامعة الأردنية.
بريد الكرتوينdirector@daad-jordan.org :
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الأ�ستاذ الدكتور توما�س فيرب
�أ�ستاذ /داد
معهد الأثار ،اجلامعة الأردنية.
بريد الكرتوينtweber@uni-mainz.de :
د� .آنيا يوخارم
حما�ضرة /داد
من�سقة برنامج املاج�ستري داف.
اجلامعة الأملانية الأردنية ،مدر�سة اللغات.
بريد الكرتوينanja.ucharim@gju.edu.jo:
د .خري الدين عبد الهادي
ا�ستاذ م�ساعد /داد
من�سق برنامج البكالوري�س لربنامج الرتجمة
اجلامعة الأملانية الأردنية ،مدر�سة اللغات.
بريد الكرتوين khaireddin@gju.edu.jo:
هاتف 00962 )0( 77 09 66 927
ملزيد من املعلومات يرجى الأت�صال:
�أندريا�س ووت�س ,مدير املركز الأ�ست�شاري داد يف عمان
اجلامعة الأملانية الأردنية
بناية  ،Eالطابق الأول� ,شارع �أحمد الطراونة  /اجلبيهة  11180عمان الأردن
بريد الكرتوينdirector@daad-jordan.org : :
الهاتف+962 )0( 77 90 66 729 :
www.daad-jordan.org
http://www.facebook.com/daad.jordan
املكتب الرئي�س يف بون
الهيئة الأملانية للتبادل العلمي (داد)
كينداللي  53175 ، 50بون املانيا
هاتف 0049228882 2-0 :فاك�س0049228882-444 :
www.daad.de
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التعاون املايل مع االردن  -نعطي افاقا وا�سعة
نبذة عن بنك االعمار االملاين:
يعمل بنك الإعمار الأملاين على تقدمي الدعم يف جماالت البنى التحتية و
االجتماعية و االقت�صادية يف البلدان النامية و البلدان التي متر مبرحلة
انتقالية  ،و ذلك ال�ستهداف الفقر ب�صورة فعالة يف هذه الأجزاء من
العامل  .و كما ي�صب تركيزه على حماية املناخ و البيئة و خلق نظام مايل
كف�ؤ  ،وكما ي�صب تركيزه اي�ض ًا على قطاع املياه  ،و ذلك بهدف ت�أمني
الدعم املتوا�صل للظروف املعي�شية يف البلدان ال�شريكة .كما �أن بنك
	
  
الإعمار الأملاين ي�شارك يف عمليات الإ�صالح التي تقوم ب�إن�شاء املعايري
اال�سا�سية الالزمة للنهو�ض بالتنمية ال�ستكمال التمويل املقدم من قبل احلكومة الأملانية .كما �أن بنك االعمار
الأملاين يدعم على نطاق وا�سع  ،مما ي�ساعد احلكومة على حتقيق �أهدافها التنموية.
ً
�أكرث من مليار يورو متت االلتزام بها يف �إطار التعاون املايل  ،خالل اخلم�سون عاما املا�ضية  .كما �أن
املخ�ص�صات املالية احلالية جتاوزت  300مليون يورو  ،و التي ت�ضم قطاع املياه و قطاع التعليم و قطاع الطاقة.
املاء للحياه
� 	
  إمدادات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي:
يركز بنك الإعمار الأملاين على الإمداد مبياه ال�شرب و ال�صرف ال�صحي و التي ت�ضم
جمموعة من امل�شاريع ب�أكرث من  250مليون يورو .لأن الأردن م�صنفة الدولة اخلام�سة يف
العامل ب�شح املياه فيها  ،فمن الأولويات لدينا هي تقليل الفاقد من املياه من �شبكات مياه
ال�شرب .و حمور �آخر و هو حمطات تنقية املياه و �شبكات ال�صرف ال�صحي ،و ذلك لتعزيز
احلماية البيئية و حت�سني احلالة ال�صحية .
التغيري املناخي
ت�شري النتائج العلمية انه يوجد احتمال كبري ب�أن امل�صادر املائية يف االردن �ستمر ب�ضغط اكرب بالن�سبة ل�شح
املياه فيها ،و يرجع ذلك ب�سبب التغري املناخي .حالي ًا بنك االعمار االملاين ميول التدابري لدعم الأردن يف
مواجهة هذه التغيريات  ،و ذلك من خالل الأن�شطة اال�ستثمارية املقامة من بنك الإعمار الأملاين ،ميكن
ا�ستعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة مثال ،و هو القطاع الذي ي�ستهلك الكم الأكرب من املوارد
املائية ،هذه التدابري ت�سهم ب�شكل كبري يف تخفي�ض ال�ضغط على املوارد ال�شحيحة للمياه العذبة ،و لأن قطاع
املياه هو امل�ستهلك الأكرب للطاقة الكهربائية يف الأردن .الطاقة الكهربائية هي بنف�سها حتدي بالغ االهمية و
�شرط ًا لتوفري املياه بكفاءة من حيث التكلفة و من معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي  .و ي�شارك بنك الإعمار
الأملاين يف متويل التدابري الالزمة لزيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي مما
ي�ؤدي �إىل احلد من انبعاثات الكربون والتكاليف الت�شغيلية ملرافق املياه .
حوكمة ال�شركات:
عال من تقدمي اخلدمات يف قطاع �إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي ،ف�إن �صيانة البنية
للو�صول مل�ستوى ٍ
التحتية تعد عامال رئي�سي ًا لإجناح هذا الهدف  .بنك الإعمار الأملاين يدعم اجلهود التي تبذلها احلكومة
الأردنية لتعزيز الهياكل التنظيمية بفعالية كما انه يدعم م�شاركة القطاع اخلا�ص .كما �أنه يف املحافظات
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ال�شمالية  ،ف�إن بنك الإعمار الأملاين يدعم تطوير �شركة مياه الريموك اململوكة للقطاع العام كذلك متويل
عقد الإدارة.
�سند يعني م�ساعدة :
التعليم هو املفتاح:
لدعم جهود الأردن يف قطاع التعليم  ،ف�إن بنك الإعمار الأملاين يقدم التمويل لربامج بناء املدار�س .يف �إطار
عمل الربنامج �سيتم بناء نحو  650غرفة �صفية توفر بيئة تعليمية لأكرث من 20,000طالب .و تقع معظم
هذه املدار�س يف مناطق فقرية .وب�شكل عام جمموع املخ�ص�صات تبلغ  40مليون يورو من خالل التعاون املايل
الأملاين.
�سند تعني امل�ساعدة:
�إن امل�شاريع ال�صغرية جد ًا وال�صغرية و املتو�سطة تبلغ  %60من حجم الناجت املحلي الإجمايل ( )GDPو
 %70من العمالة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و �شمال �إفريقيا،لأنها حا�سمة للإقت�صاد الن�شط .وعلى الرغم
من حمدودية الفر�ص للح�صول على الدعم املايل ،تبقى هذه امل�ؤ�س�سات كمحرك للنمو االقت�صادي والعمالة
و والإزدهار .
و لدعم امل�ؤ�س�سات املالية للو�صول اىل قطاع امل�شاريع ال�صغرية و املتو�سطة � ،سند و فر الدعم املايل و امل�ساعدة
التقنية ،للم�ؤ�س�سات املالية و ملقدمي اخلدمات املالية يف االردن و دول �أخرى يف املنطقة ملواكبة هذة امل�شاريع
على نحو فعال يف طريقها اىل النمو امل�ستدام .
الرتكيز على كفائة الطاقة:
مقاي�ضة الديون :
يف �إطار مقاي�ضة الديون فقد و �صلت اىل ما يزيد عن  261مليون يورو ،من خالل م�شاريع يف جمال املياه و
التعليم  ،للحد من الفقر و�أي�ضا اجلامعة الأملانية االردنية دعمت بهذه امل�شاريع .و حتى يومنا هذا مت توقيع 11
اتفاقية مقاي�ضة ديون من قبل بنك الإعمار الأملاين ل�صالح احلكومة الأملانية .
توقعات :كفاءة ا�ستخدام الطاقة :
حالي ًا ،بنك الإعمار الأملاين و نظرائه الأردنيني يح�ضرون م�شروعان لتح�سني كفاءة الطاقة يف حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي و املباين العامة ؛و �سيتم متويل هذه امل�شاريع من دعم حماية املناخ اخلا�صة
بدعم من الوزارة الأملانية للتعاون االقت�صادي و التنمية .بالإ�ضافة اىل ذلك م�شروع يهدف اىل حت�سني كفاءة
ا�ستخدام الطاقة يف م�ضخات املياه و قد مت تطبيقه بالفعل يف املرحلة االوىل من التنفيذ.
مكتب بنك الإعمار الأملاين – عمان :
مدير املكتب :بي�آته ري�شرت
ائب املدير � :سو�سن العاروري
�صندوق الربيد 926238 :
عمان  / 11190 :الأردن
هاتف +962 6 585 4378 :
فاك�س+962 6 585 4573 :
لربيد االلكرتوين KfW.Amman@kfw.de

بنك الإعمار الأملاين :
�سيلفيا با�شكي ،املدير القطري
باملنجاردن 9-5
60325فرانكفرت ،املانيا
عمان  / 11190 :الأردن
هاتف+49 69 7431 2953 :
فاك�س+49 69 7431 2944 :
لربيد االلكرتوينSilvia.Paschke@kfw.de :
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الوكالـة الأملانيـة للإغاثـة التقنيـّة
()THW
الوكالة الأملانية للإغاثة التقنية ()THW
هي منظمة للإغاثة املدنية جلمهورية املانيا
االحتادية و تعمل على حماية املدنيني يف �أوقات
الكوارث .وتعمل الوكالة ب�شكل يومي داخل
املانيا وكذلك يف مناطق اخرى حول العامل
بهدف تقدمي امل�ساعدة للمدنيني الذين هم
بحاجة اليها .وهناك حوايل � 80ألف �شخ�ص
يعملون ب�شكل تطوعي يف وكالة الإغاثة التقنية
( )THWيف اوقات فراغهم ،والتزامهم
هذا ي�صب يف م�صلحة كافة املواطنني .بعد
حدوث االعا�صري والعوا�صف يقوم ه�ؤالء املتطوعون بجعل ال�شوارع والطرقات �سالكة ونظيفة ،وي�ضخون
املياه التي دخلت اىل ال�سراديب والت�سويات داخل البيوت ،ويزودون امل�ست�شفيات مبولدات كهرباء ب�شكل
طارئ ويعملون على تدعيم املنازل الآيلة لل�سقوط.
ت�ضم وكالة الإغاثة التقنية � 668إحتادا حمليا موزعة يف كافة انحاء املانيا .ول�ضمان قيام ه�ؤالء املتطوعني
املنخرطني يف االحتادات املحلية بعملهم ب�شكل �صحيح ،يتم ا�سنادهم ودعمهم من قبل حوايل  800من
موظفي وكالة الإغاثة التقنية ممن يعملون بدوام كامل .وقد مت هيكلة ه�ؤالء املوظفني يف االق�سام التالية:
�إدارة وكالة الإغاثة التقنية ( 8 ،)THWرابطات حملية و  66مكتب ،كلهم يتكفلون جلعل احلما�س لدى
ه�ؤالء املتطوعني لكي ي�صبح عمال �إغاث ّيـا ف ّعاال.
عمـل الوكالـة الأملانيـة للإغاثـة التقنيـّة ( )THWيف االردن منذ �شهر ني�سان /ابريل  2012تدعم
وكالة الإغاثة التقنية ( )THWال�سفارة االملانية يف العا�صمة االردنية عمان يف تقييـم ومراجعـة الو�ضع
االن�ساين .بدعم مايل من قبل وزارة اخلارجية االملانية �أجنزت وكالة الإغاثة التقنية يف البداية عدة
م�شاريع �صغرية بالتعاون مع منظمات �إغاثة �أردنية ،حيث قامت على �سبيل املثال بتزويد امل�ست�شفيات
القريبة من احلدود مع �سوريا مبولدات كهرباء و�سيارات �إ�سعاف .وبعد ازدياد تدفق الالجئني قامت
وزارة الداخلية االملانية بناء على طلب من وزارة اخلارجية االملانية يف �شهر حزيران /يونيو  2012بتكليف
وكالة الإغاثة التقنية ( )THWبتقدمي الدعم يف بناء خميم الزعرتي لالجئني وذلك بالتعاون مع
املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ( )UNHCRوامل�ؤ�س�سات ومنظمات االغاثة االردنية.
يعمل حوايل  14موظفا من كوادر وكالة الإغاثة التقنية ( )THWمن على املوقع مبراقبة وتقييم
بناء املخيم وت�شغيل و�صيانة القطع اخلا�صة باملياه ومبرافق ال�صرف ال�صحي و اخلا�صة باحلفاظ
على ال�صحة العامة يف املخيم .وقد مت بناء  417وحدة لل�صرف ال�صحي وحوايل �ألف مرحا�ض وح ّمام
لالغت�سال منذ افتتاح خميم الالجئني وذلك من قبل �شركات حملية وبا�شراف ومراقبة وكالة الإغاثة
التقنية ( .)THWي�ضاف اىل ذلك  150وحدة مطبخ ّية تقريبا ،حيث ت�ضم كل وحدة منها مطبخني
عموم ّيني .وقام كادر وكالة الإغاثة التقنية بت�صميم وبناء نظام توزيع املياه للم�ساعدة على �ضم م�ساحات
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جديدة �إىل املخيم .باال�ضافة اىل ذلك �أ�شرفت وكالة الإغاثة التقنية ( )THWعلى التوزيع اليومي ملياه
ال�شرب .ولغاية �شهر �آذار  2013كان عدد الكوادر العاملة والتابعة لوكالة الإغاثة التقنية  110موظفا.
يتم متويل امل�شروع من قبل وزارة اخلاجية االملانية واليوني�سيف و املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ( .)UNHCRال ينح�صر الدعم املايل و االن�ساين املقدم من احلكومة االملانية فقط بعمليات
وكالة الإغاثة التقنية ( )THWيف االردن ،وامنا ي�شمل اي�ضا عمل جلنة ال�صليب االحمر الدولية يف
�سوريا ويف الدول املجاورة.
مهام االغاثة االن�سانية يف انحاء العامل
رغم كون الوكالة الأملانية للإغاثة التقنية ( )THWمنظمة �إغاثة مدنية جلمهورية املانيا االحتادية،
لكن عملها ال يقت�صر فقط على املانيا ،فهي تعمل يف كافة انحاء العامل بتفوي�ض من حكومة املانيا
االحتادية وبناء على طلب من االمم املتحدة واالحتاد االوروبي �أو من دول �صديقة ،وقد �شمل عمل وكالة
الإغاثة التقنية ( )THWمنذ العام � 1953أكرث من  130دولة .ويف غ�ضون �ساعات قليلة ميكن �إعداد
واملخ�ص�صة للم�ساعدة خارج املانيا ،لت�صبح جاهزة لالقالع بالطائرة اىل
كوادر وكالة الإغاثة التقنية،
ّ
املناطق املنكوبة ب�سبب الزالزل والفيا�ضانات واالعا�صري .ويقوم كوادر وكالة الإغاثة التقنية من على
املوقع بانقاذ اال�شخا�ص املحا�صرين حتت االنقا�ض و بتزويد املواطنني املنكوبني مبياه �شرب نق ّية .وغالبا
ما تتطور عمليات الإغاثة الطارئة ق�صرية املدى ،لتتحول بعدها اىل م�شاريع طويلة املدى ،والتي تقوم من
خاللها وكالة الإغاثة التقنية ( )THWبدعم هذه الدول بامل�ساعدة التقنية االن�سانية .على هذا النحو
قدمت وكالة الإغاثة التقنية يد العون وامل�ساعدة اىل جمهورية �إندوني�سيا يف �إعادة بناء املباين واملدار�س
التي تهدمت بعد كارثة ت�سونامي وعملت يف هائيتي ملدة � 18شهرا بعد كارثة الزلزال الكبري هناك.

للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال ب:
الوكالة الأملانية للإغاثة التقنية ()THW
�شارع حممد ب�سيم خما�ش رقم ،13
ال�صويفية
�ص.ب926238 .
عمان  11190االردن
هاتف +962 6 586 8090 :فرعي 409
بريد الكرتوينoffice.amman@thw.de :
موقع الكرتوينwww.thw.de :

الوكالة الأملانية للإغاثة التقنية ()THW

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW
Provinzialstraße 93
Bonn 53127

�أملانيا
هاتف+49 )0( 228 940-0:
فاك�س+49 )0( 228 940-1844 :
الربيد االلكرتوينredaktion@thw.de :
املوقع االلكرتوينhttp://www.thw.de/EN/:
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اجلامعة االملانية الأردنية
يف عام  2005ت�شرين الأول افتتحت اجلامعة الأملانية الأردنية
�أبوابها يف عمان  .تعد اجلامعة الأملانية الأردنية واحدة من
�أ�ضخم امل�شاريع التعليمة و الثقافية الثنائية .فبعد مرور
�سبعة �أعوام من البحث والتدري�س حظيت اجلامعة الأملانية
 	
  الأردنية الآن مبكانتها يف الأو�ساط الأكادميية التعليمية بحيث
�أ�صبحت �إحدى اجلامعات الرائدة يف الأردن و البلدان املجاورة لها.
يلتحق باجلامعة الأملانية الآن �أكرث من  3000طالب موزعون يف  17تخ�ص�ص و  6كليات خمتلفة على م�ستوى
البكالوريو�سواملاج�ستري.
التوجه نحو امل�سار التطبيقي
�صممت اجلامعة الأملانية الأردنية  ,وهي واحدة من اجلامعات احلكومية الع�شر يف الأردن لتكون وفقا للنموذج
الأملاين جلامعات العلوم التطبيقية ( ،)Fachhochschulenحيث تتميز هذه اجلامعات بارتباطها العميق
بالتطبيق العملي والتوجه نحو اجلانب التطبيقي يف نقل املعرفة .ويتفق اخلرباء ب�أن هذا التوجه �ضروري ل�سوق
العمل يف الأردن ويف ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام متاما كما هو �ضروري ل�سوق العمل يف �أملانيا.
وتتمثل ر�ؤيا اجلامعة ب�أن تلعب دورا حموريا يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية واملهنية يف الأردن ،لتكون
ر�سالتها التعليم والتعلم امل�ستمر مدى احلياة.
الت�أ�سي�س
ت�أ�س�ست اجلامعة االملانية الأردنية يف �آب  2004بتعاون وثيق بني جلنة م�ؤ�س�سة و وزارة التعليم العايل الأردنية،
بالتزامن مع افتتاح مكتب التخطيط يف جامعة ماغديبورغ�-شتيندال الذي يتعاون من جانبه مع الوزارة
االحتادية الأملانية للتعليم والبحث العلمي بالإ�ضافة �إىل الهيئة الأملانية للتبادل العلمي (.)DAAD
ويقوم احتاد م�ؤلف من اكرث من  70جامعة املانية متخ�ص�صة يف العلوم التطبيقية ترت�أ�سها جامعة ماغديبورغ-
�شتيندال يف �إعداد هيكل اجلامعة من خالل امل�ساهمة يف تقدمي اخلربة واخلطط واملناهج الدرا�سية بالإ�ضافة
�إىل الهيئة التدري�سية.
يتمتع امل�شروع بدعم القطاعني احلكومي واخلا�ص من كال البلدين ماديا ومعنوي ًا ،وبالأخ�ص من قطاع
ال�صناعة يف الأردن الذي يقدم دعم ًا جوهري�أ للجامعةُ .عينّ الأ�ستاذ الدكتور لبيب اخل�ضرا ،ع�ضو اللجنة
الت�أ�سي�سيةللجامعةوالنائبال�سابقلرئي�سجامعةلعلوموالتكنولوجيا
الأردنية ،رئي�س ًا للجامعة يف  2005وما يزال يف من�صبه حتى الآن.
املوقع
يقع احلرم اجلامعي بالقرب من مدينة مادبا ،على بعد حوايل 20
كم من العا�صمة ع ّمان .وقد مت تخ�صي�ص ارا�ضي اجلامعة من
احلكومة الأردنيةُ .و�ضع حجر الأ�سا�س يوم  25ني�سان  ،2005ثم
	
  
ا�ستمر ا�ستعمال اجلامعة للمقر امل�ؤقت يف اجلمعية العلمية امللكية يف
اجلبهة .وقد مت افتتاح املوقع الدائم يف مادبا يف  21من ت�شرين الأول  2012بح�ضور جاللة امللك عبداهلل
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الثاين .ما زالت اق�سام «ر�ؤية �إعادة الت�أهيل» واال�ست�شارات و مركز التدريب تعمل من املقر القدمي يف اجلبيهة
يف �شمال ع ّمان.
الربنامج
اجلامعة الأملانية اال�ؤدنية معدة ال�ستقبال ما ال يقل عن  5000طالب من الأردن و الدول املجاورة لها.
تت�ألف برامج البكالوريو�س ب�شكل عام من علوم الهند�سة املختلفة :هند�سة املياه والطاقة والبيئة ،الهند�سة
الطبية احليوية ،امليكاترونيك�س وال�صيانة ،علوم احلا�سب ،الهند�سة املعمارية ،وكذلك الإدارة وعلوم اخلدمات
اللوج�ستية واللغات .وقد مت ادخال برامج درا�سية جديدة م�ؤخرا ،على �سبيل املثال «الأملانية كلغة �أجنبية»،
«الرتجمة العربية  -الأملانية  -الإجنليزية»« ،الت�صميم واالت�صاالت
	
  
الب�صرية» و «التخطيط العمراين» .و�سيتم ا�ضافة برامج مبتكرة
قريبا على م�ستوى الدرا�سات اجلامعية و الدرا�سات العليا مثل برامج
«الدرا�سات احل�ضرية» و «االجهزة الطبية» و «و�سائل االعالم للإنتاج
االبداعي» للماج�ستري .كما تفتخر اجلامعة بامل�ساهمة يف خدمة
املجتمع من خالل برناجمها التدريبي املميز يف «ت�صحيح الب�صر».
ا�ستطاعت اجلامعة ان متلأ فجوة يف التعليم يف الأردن والعامل
العربي بف�ضل نهجها العملي والدويل.
لغة التعليم الرئي�سية يف اجلامعة هي االجنليزية ،كما يتوجب على الطالب ان يجتازوا  6م�ستويات من اللغة
الأملانية بنجاح.
ويق�ضي الطالب �سنتهم اجلامعية الرابعة يف �أملانيا ،حيث يقومون بالدرا�سة يف احدى اجلامعات الأملانية
ال�شريكة ملدة ف�صل درا�سي ،يليها ف�صل تدريبي يف �شركة املانية .هذا وقد مت ت�شجيع قطاع ال�صناعة الأملاين
لتقدمي �أماكن تدريبية للطالب ملدة خم�سة �أ�شهر مل�ساعدتهم يف التدريب العملي خالل اقامتهم وتوفريهم
بالرعاية املالية �إذا امكن.
تتمثل ر�سالة اجلامعة الأملانية الأردنية بتخريج طلبة قادرين على التحدث بعدة لغات والتعامل مع خمتلف
الثقافات ،ولديهم املهارات االجتماعية كما الأكادميية لتلبية احتياجات �سوق العمل.

ملزيد من املعلومات:

نائب رئي�س اجلامعة الأملانية الأردنية لل�ش�ؤون اخلارجية
الدكتور �أنتون منك�ستل
Vice President, International Affairs
Prof. Dr. Anton Mangstl

هاتف+962 6 429 4020 :
فاك�س+962 6 430 0215 :

Anton.Mangstl@gju.edu.jo , www.gju.edu.jo
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مكتب اجلامعة الأملانية الأردنية يف �أملانيا
الربوفي�سور الدكتور اندريا�س غايغر
الهاتف+49 391 886 4101 :
الفاك�س+49 391 886 4947 :
gju@hs-magdeburg.de
www.gju.hs-magdeburg.de

مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف عمان
نقطة التقاء
ميثل مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف عمان نقطة التقاء جلميع الناطقني باللغة الأملانية يف
الأردن.و يوفر املركز الفر�صة للنا�س من جميع الأعمار
والإهتمامات لإكت�شاف وعي�ش اميانهم ال�شخ�صي والتعرف
على �أنا�س �آخرين وال�شعور وك�أنهم بني �أهلهم من خالل
ن�شاطات تت�ضمن املحا�ضرات ،الإحتفاالت ،اخلدمات
الكن�سية ،مدر�سة الأحد ،حلقات الن�ساء ونادي ال�شباب.
مناق�شة الكتاب املقد�س ،جمموعة القراءة والرحالت
الداخلية .اذ �أن عي�ش الإن�سان لإميانه امل�سيحي يف بيئة
متثل ثقافته ومتار�س فيها لغته الأملانية ال بد �أن ي�ساعد على
ال�شعور بالراحة يف الثقافة الأجنبية .وتت�شكل هذه اجلماعة
	
  
التي تتميز بتنوعها من �أفراد من خمتلف اخللفيات الثقافية،
الدينية ،املهنية وال�شخ�صية.
يقع مركز اجلماعة يف املعهد الأملاين الربوت�ستانتي للآثار يف عمان وتديره اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية
يف عمان والتي تعترب جزءا من اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف القد�س.
�أفق عاملي
مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف عمان يعمل ب�شراكة وثيقة مع القد�س الواقعة على ال�ضفة املقابلة
من نهر الأردن .كما ان اجلماعة على ات�صال وثيق مع كنائ�س و�شركاء �آخرين ،خ�صو�صا مع مدر�سة
ثيودور �شنلر واجلماعة العربية اللوثرية يف كني�سة الراعي ال�صالح حيث تقام �صلوات خا�صة يف بع�ض
الأحيان .ي�أتي الأع�ضاء امل�سجلون يف اجلماعة من خلفيات مذهبية خمتلفة بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن دائرة
�أ�صدقاء مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف عمان مفتوحة للجميع من م�سلمني وغريهم من الأملان
والعرب.
�أخبار
ت�صدر ن�شرة اجلماعة يف عمان مرة كل �شهر  .يف هذه الن�شرة ينم االعالن عن الأن�شطة والفعاليات يف
مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية كما وتعطي الن�شرة فكرة جيدة عن حياة اجلماعة ،الإجتماعات
والفعاليات املقبلة ،اخلدمات التي تقدمها الكني�سة وكثري من املعلومات الأخرى مثل عناوين هامة
للإت�صال وكيفية العثور على مركز اجلماعة.
ت�صدر الن�شرة ب�شكل مطبوع و�أي�ضا عرب الربيد الإلكرتوين وميكن للمهتمني �أن ي�سجلوا عناوينهم
الإلكرتونية لت�صلهم �آخر امل�ستجدات واملعلومات.
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ماذا يجد الزائر يف مركز اجلماعة؟
 ال�صالة :تقام كل �أحد باللغة الأملانية يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساءا (با�ستثتاء العطلة ال�صيفية) وتقاممرتان يف ال�شهر مع القربان املقد�س ويف املرات الأخرى تكون ال�صالة �أق�صر وكثريا ما تليها حلقة
مناق�شة الكتاب املقد�س .متت اقامة القدا�س الكاثوليكي يف مركز اجلماعة عدة مرات وذلك ح�سب
عدد امل�شاركني .تقام �أي�ضا مرة يف ال�سنة �صالة م�شرتكة مع اجلمعية العربية اللوثرية.
 خا�ص بالن�ساء :ت�ضم اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية عدد كبري من الن�ساء الأملانيات املتزوجات يفالأردن ،لذلك تعقد جل�سة ن�سائية �شهرية ملنح الفر�صة للن�ساء للإلتقاء والتحدث بالأملانية .هناك
امكانيات �أخرى للإلتقاء بن�ساء املانيات وذلك من خالل جمموعة القراءة ،جمموعة التطريز وجمموعة
الريا�ضة .تت�صل الن�ساء (الناطقات بالأملانية) �أي�ضا مع اجلماعة.
 �أن�شطة الأطفال :هناك اجتماع ملجموعة الأطفال يف كل ثاين جمعة من ال�شهر ،واجتماع مع الأهلوالأطفال (من �سنة اىل ثالث �سنوات) كل �صباح �أحد .هناك �أي�ضا بع�ض الإحتفاالت يف املنا�سبات
اخلا�صة بالأطفال وت�شرتك فيها كل العائلة مثل البحث عن بي�ض عيد الف�صح ،احلفلة ال�صيفية يف
احلديقة ،م�سرية الفواني�س يف يوم القدي�س �سانت مارتن و حفالت �سانتا كلوز و عيد امليالد.
 رحالت للعائالت وال�شباب وغريهم اىل �أماكن مثرية للإهتمام يف الأردن. حما�ضرات �شهرية حول ق�ضايا �سيا�سية ،دينية ،اقت�صادية ،بيئية وغريها ،كما يتم عر�ض الأفالم يفبع�ض الأوقات.
 الأدب الأملاين يف ت�شكيلة وا�سعة .توفر املكتبة كتبا للأطفال وال�شباب بالإ�ضافة اىل كتب الكبارالتيتت�ضمن روايات كال�سيكية ،كتب بولي�سية ،كتب تاريخية ،كتب طبخ� ،أدلة �سفر وغريها الكثري.
 ال�شراكة من �أجل احلياة :ق�سي�سونا متواجدون للم�ساعدة يف الأتراح وللإحتفال باللحظات اخلا�صة يفحياتنا كالتعميد والتثبيت والزواج .يوفر الق�ساو�سة الفر�صة للحديث اخلا�ص ،مثال يف م�سائل الإميان،
وهم م�س�ؤولون عن رعاية النفو�س وحفظ الأ�سرار.
ملزيد من املعلومات الرجاء الإت�صال بنا على:

German Protestant Community Center
c/o German Embassy
P.O.Box 183
Amman 11118
Tel. and Fax:+962 6 5347118
amman@evangelisch-in-jerusalem.org
www.evangelisch-in-jerusalem.org/amman
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املعهد الأملاين الربوت�ستانتي لعلم �آثار الأرا�ضي املقد�سة
ترجع بحوث املعهد الأملاين الربوت�ستانتي لعلم �آثار الأرا�ضي املقد�سة يف ال�شرق الأو�سط �إىل �أكرث من
مئة عام .وقد اقرتح االمرباطور ويلهلم الثاين ت�أ�سي�سه خالل زيارته للقد�س عام .1989فت�أ�س�س املعهد
خالل امل�ؤمتر الأملاين للكنائ�س الربوت�ستانتية يف «ايزناخ» عام
	
  
 . 1900ويف عام  1903مت بناء املعهد يف القد�س وافتتاحه ر�سميا.
�أنهت احلربان العامليتان الأوىل والثانية ،وما ترتب عليهما من
�آثار ،العمل امليداين املنتظم للمعهد .ومل يكن ممكنا ا�ستئناف
العمل قبل عام .1960وبعد فرتة ق�صرية ،وهذه املرة ب�سبب
احلرب الإقليمية والأزمة ال�سيا�سية عام  ،1967كان املعهد الأملاين
الربوت�ستانتي غري قادر على موا�صلة امل�شاريع التي بد�أت بالفعل يف
«�شرق الأردن» من خالل فرع القد�س.
ومل يكن من املمكن اال�ستمرار الفعال يف العمل هناك �إال من خالل افتتاح معهد يف الأردن ،وبف�ضل
اجلهود اجلبارة للدكتور �أوته واغرن لوك�س  ،مت �شراء قطعة من الأر�ض يف عمان عام .1976بني عامي
 1975و 1980مولت م�ؤ�س�سة فولك�س فاجن هانوفر �إن�شاء املبنى يف �شمال غرب عمان .وكان التد�شني
الر�سمي للمعهد يف ني�سان.1982
يتوىل جمل�س �إداري وجمل�س علمي ا�ست�شاري موجه من قبل �أحد املطارنة امل�س�ؤولية عن املعهد� .أما �إدارته
فتتوالها الكني�سة الربوت�ستانتية الأملانية التي متول املعهد جنبا �إىل جنب مع وزارة اخلارجية الأملانية.
ومنذ عام  2007يعد املعهد �أي�ضا وحدة بحث للمعهد الأملاين لعلم الآثار.
ي�شكل املعهد الأملاين الربوت�ستانتي عن�صرا فعااليف العمل الثقايف الأملاين يف الأردن ،ويندرج �ضمن
اتفاقية التعاون الثقايف الثنائي بني البلدين.
ويحظى املعهد بتقدير واعرتاف كبريين يف االردن .وتقدم امل�شاريع املتعددة -التي تنفذ عادة بالتعاون مع
�شركاء �أردنيني ،وتهدف �إىل ك�شف الإرث الثقايف وحفظه  -م�ساهمات مهمة يف خمتلف املجاالت منها،
تطوير «الهوية الإقليمية» .ومتثل هذه امل�شاريع �أحد �أهم متطلبات احلوار بني الثقافات .واجبات املعهد
ون�شاطاته عديدة:
ينظم املعهد اجتماعات لعلماء الآثار وندوات دولية ومعار�ض وم�ؤمترات وور�ش عمل يف كثري من الأحيان
يف تعاون وثيق مع م�ؤ�س�سات حملية وخارجية عاملة داخل الأردن .وغالبا ما تنفذ هذه الفعاليات حتت
رعاية الديوان امللكي الأردين الها�شمي.
�إ�ضافة �إىل ذلك هناك كل �سنة منحة درا�سية تخ�ص ما ي�سمى «الدورة التعليمية» ،وهي منحة للخريجني
الأملان بدرجة الدكتوراه يف علم الأديان ،وتخ�ص�صات ثقافية �أخرى مرتبطة بال�شرق االو�سط ،توظف من
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خالل رحلة لبلدان املنطقة ،يدر�سون خاللها طبوغغرافيتها ومعامل �آثارها وتاريخها وحا�ضرها.

	
  

كانت �أبحاث علم الآثار لعدة �سنوات تركز على ك�شف املوقع الأثري
ملدينة جدارا� /أم قي�س احلديثة �شمايل االردن .هذه الك�شوفات
نفذت بتعاون وثيق مع املعهد الأملاين لعلم الآثار يف برلني .ومنذ
عام  2004كان عمل املعهد الأملاين الربوت�ستنتي جنبا �إىل جنب
مع معهد علم الآثار اخلا�ص بالكتاب املقد�س يف جامعة فوبرتال
يركز على م�شروع منطقة جدارا والتنقيب عن املكان الأبرز�أ ،وهو
«تل الزرعة» يف وادي العرب جنوب جدارا.

ملزيد من املعلومات www.deiahl.de :
			Deutsches Evangelisches Institut für
Deutsches
		Altertumswissenschaft des Heiligen Landes
Evangelisches Institut
		German Protestant Institute of Archaeology
für Altertumswissenschaft des
				of the Holy Land
Heiligen Landes
				Director Dr. Jutta Häser
Geschäftsführung
					P.O. Box 183
Herrenhäuser Str. 12
					11118 Amman
D-30419 Hannover
				Tel.: +962 6 534 29 24
Tel.: +49 511 27960
				Fax: +962 6 533 69 24
Fax: +49 511 2796717
e-mail: gpia@go.com.jo				Email ekd@ekd.de
Homepage www.ekd.de
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معهد جوتة يف الأردن ()GI

معهد جوته هو املركز الثقافى جلمهورية �أملانيا االحتادية الذى ميتد ن�شاطه على
م�ستوى العامل .يتكون حاليا من �شبكة من  149معهدا يف  92دولة من �ضمنها 13
معهدا يف �أملانيا.
نحن ندعم تعليم اللغة الأملانية فى اخلارج و نرعى �سبل التعاون الثقايف الدويل
كما ن�ساهم فى نقل �صورة �شاملة لأملانيا بتقدمي معلومات عن احلياة الثقافية و
االجتماعية و ال�سيا�سية بها.
نحن ننهل من الواجهة احل�ضارية املتنوعة ملجتمعنا املفتوح و للثقافة الأملانية
 	
  املتجددة .كما نربط خربات وت�صورات �شركائنا يف
داخل و خارج �أملانيا ب�إمكاناتنا يف جمال تخ�ص�صنا و نعمل يف مناخ من احلوار
امل�شرتك .و بهذا فنحن نقدم اخلدمات و نعد �شركاء لكل من له ن�شاط يتعلق
ب�أملانيا و اللغة الأملانية و الثقافة الأملانية ،ويعمل متحمال م�س�ؤوليته اخلا�صة و
دون ارتباطات �سيا�سية.
نحاول مواجهة التحديات الثقافية ال�سيا�سية للعوملة و نطور مفاهيم مبتكرة من �أجل عامل �أكرث �إن�سانية
ينت�شر فيه التفاهم و تقدير التنوع الثقايف باعتباره ثروة قيمة.
ت�أ�س�س معهد جوتة يف الأردن عام  ،1961واحتفل بعيده اخلم�سني يف عام .2011
نعمل على �أ�سا�س مبد�أ احلوار وال�شراكة ،ونقدم الدعم لكل من يتعاملون مع �أملانيا ولغتها وثقافتها
نقوم بتنظيم �أن�شطتنا الثقافية بالتعاون مع �شركاء �أردنيني يف القطاعات
	
  
العامة واخلا�صة يف جماالت عدة مثل العلوم ،الأدب ،الفنون ،املو�سيقى،
الأفالم ،والإعالم ،عن طريق عقد ندوات ،ور�شات العمل ،معار�ض ،حفالت
مو�سيقية ،عرو�ض �أفالم ،حما�ضرات وقراءات.
	
  

يقدم معهد جوتة يف الأردن دورات يف اللغة الأملانية للمبتدئني واملتقدمني.
نحو  2000م�شارك يف الدورات �سنويا لديهم اخليار للت�سجيل يف دورات �صباحية (مكثفة) ،ظهرية
(مكثفة) ،ع�صرية (مطولة) ،م�سائية (مطولة).
ويحر�ص معهد جوتة يف الأردن با�ستمرار على دعم املعلمني امل�ؤهلني وذوي اخلربة يف ميدان «الأملانية
لغري الناطقني بها» وذلك من خالل تزويدهم بعدد كبري من الو�سائل التعليمية ،ودعوتهم للم�شاركة يف
ندوات تدريبية للمعلمني يف �أملانيا والأردن .كما يقدم املعهد نظام امتحانات مكثف .التعرف على احلياة
 	
  والقافة الأملانية هو جزء �أ�سا�سي من دوراتنا.
مكتبة معهد جوتة يف الأردن هي مبثابة مورد للراغبني يف التعرف على �أملانيا
املعا�صرة ،وللراغبني يف تعليم ودرا�سة اللغة الأملانية كلغة �أجنبية.
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� 5شارع عبد املنعم الرفاعي ,جبل عمان
�ص.ب 1676
عمان  ,11118الأردن
هاتف0096264641993 :
فاك�س0096264612383 :
www.goethe.de/amman

	
  

�ساعات الدوام:
الأحد – اخلمي�س � 9:00صباحا –  7:00م�ساء

info@amman.goethe.org

مكتب اللغة:
 3:00ع�صرا –  7:30م�ساء
		
ال�سبت
الأحد – اخلمي�س � 9:00صباحا –  1:00ظهرا
 6:00م�ساء –  7:30م�ساء
الأحد  +الإثنني
german@amman.goethe.org

املكتبة:
الأحد – اخلمي�س � 10:00صباحا –  12:30ظهرا و  3:00ع�صرا –  7:00م�ساء
( 12:30ظهرا –  3:00ع�صرا خدمات حمدودة)
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م�ؤ�س�سة هانز زايدل الأملانية
	
  

«يف خدمة الدميقراطية ،ال�سالم والتنمية» و�ضعت م�ؤ�س�سة هانز
زايدل هذا ال�شعار الذي يعك�س عملها ومهمتها .هذا ال�شعار ال
يقت�صر فقط على التزامه يف �أملانيا وخا�صة بافاريا ،بل ميتد هذا
االلتزام �إىل اخلارج �أي�ضا.

قال الرئي�س االحتادي الأملاين الأ�سبق رومان هرتزوغ ذات مرة �أن
«التعليم من �أجل االدميقراطية» هو «امل�س�ؤولية احلقيقية والدائمة للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية» .وقد �أ�ضاف
�أنّ التعليم ي�ساعد «املواطنني يف املجتمع املنفتح على امل�شاركة الف ّعالة يف عملية التنمية الدميقراطية من
خالل املعرفة التي اكت�سبوها ب�أكرب قدر ممكن».
الن�شاطات يف الأردن
برنامج بناء القدرات امل�ؤ�س�ساتية لوزارة التنمية االجتماعية ()MOSD
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية،ت�ساهم م�ؤ�س�سة هان�س زايدل الأملانية يف تطوير قدرات وم�ؤهالت
املوظفني يف جميع مديريات املحافظات بهدف تزويدهم باملهارات الفنية والأدوات والتقنيات الالزمة
لأداء واجباتهم وعملهم اليومي ب�شكل ف ّعال .وت�سهم هذه الن�شاطات يف تطوير وتطبيق �سيا�سة اجتماعية
متكاملة.
مراقبة ومتابعة عملية التح ّول ال�سيا�سي فيما يتعلق باملزيد من امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�س�ؤولية
االجتماعية والعدالة UniHRD
بد�أ التعاون بني مركز العامل العربي لتنمية الدميقراطية وحقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سة هان�س زايدل الأملانية
يف العام � .2011ستتم مناق�شة موا�ضيع �سيا�سية مثل «الدين والدميقراطية يف �سياق الربيع العربي»،
و «الإ�سالم والدميقراطية» ،و «�صحافة املواطن» ،و «متكني القيادات الن�سائية» ،و «الإعالم اجلديد
للمجتمعات الدميقراطية» ،و «االنتخابات احلرة والنزيهة» ...الخ ب�شكل حيادي ومو�ضوعي بني �شرائح
املجتمع كافة ،خا�صة مع ال�شباب و�أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية ،وممثلني عن الإعالم القدمي واحلديث،
واملنظمات الن�سائية ،و�أع�ضاء من الربملان .الهدف هو جعل املواطنني وجمعيات املجتمع املدين �شريكا
�سيا�سي ًا يدعم بيئة التعددية ال�سيا�سية.
تطوير وتنفيذ برامج تدريب �إقليمية حول احلفاظ على حماية الطبيعة ،والتنمية االجتماعية
والريفية ،والإدارة البيئية (اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة )RSCN
�إن �إدارة الربنامج التدريبي الإقليمي بال�شراكة مع اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة  RSCNمنذ
ع�شر �سنوات يعود اىل عدم وجود م�ؤ�س�سات للتدريب املهني البيئي ذات م�ؤهالت معرتف بها يف الأردن
بالإ�ضافة اىل عدم وجود جامعات تقدم مناهج تعليمية يف هذا املجال� .إن �إن�شاء �أكادمية عجلون يف العام
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 2012فتح املجال �أمام املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف املنطقة لتحديد ال�صعوبات القائمة عند
البحث عن موظفني م�ؤهلني.
لذلك ،وبالتعاون مع منظمات �أملانية بيئية مميزة تعمل على امل�ستوى الدويل� ،سيتم تطوير وتنفيذ مناهج
درا�سية حول «احلفاظ على الطبيعة والتنمية الإجتماعية والريفية» و «الإدارة البيئية» بالإ�ضافة اىل
تنظيم دورات ق�صرية متخ�ص�صة لتمكني العاملني احلاليني يف املجال البيئي ملزاولة عملهم بفعالية �أكرب.
كما �سيتم تقدمي امل�ساعدة للمنظمات البيئية لتطوير البيئة املهنية للموظفني العاملني لديهم� .إن �إدارة
الأكادميية �سوف تتم ب�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص من قبل جمل�س �أمناء على �أن يتم ت�أمني
النفقات الت�شغيلية من ر�سوم الت�سجيل واخلدمات ال�سياحية.
تنمية املجتمعات املحلية من خالل الت�شجيع على تنمية قدرات املر�أة ومتكني م�شاركة املجتمع املدين
بال�ش�أن العام واحلياة ال�سيا�سية (معهد امللكة زين ال�شرف التنموي ()ZENID
من خالل ال�شبكة التي �أن�شئها كل من ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية ( )JOHUDومعهد
امللكة زين ال�شرف التنموي ( )ZENIDوالتي ت�ضم �أكرث من خم�سني مركز تنمية جمتمع موزعة يف
جميع املحافظات� ،سيتوا�صل الربناجمان مع النا�س على م�ستوى املجتمعات املحلية .يعد هذا النموذج يف
تنفيذ الربامج الذي طور من قبل كال من ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية ومعهد امللكة زين
ال�شرف التنموي ،والذي يعرف «باملجموعات الأ�سا�سية» ( ،)Core Groupsق�صة ناجحة بحد ذاتها.
تهدف هذه الن�شاطات �إىل زيادة ثقة املر�أة يف مناطق حيث احلياة بالن�سبة للعديد منهم ما زالت حمافظة
وتقليدية� .ستتمكن املر�أة من خالل ذلك املطالبة بحقوقها ودفع �أ�صحاب القرار من ال�سلطات املحلية
والإقليمية بالإ�ضافة �إىل جمتمعات �أو�سع لالعرتاف واال�ستجابة ملتطلباتها.وقد بد�أ الربنامج الثاين يف
العام  2012كردة فعل على ما �أ�صبح يعرف «بالربيع العربي» .يهدف الربنامج �إىل متكني م�شاركة املجتمع
املدين بال�ش�أن العام واحلياة ال�سيا�سية� .إن تطوير نوعية احلكم يعترب �ضروريا لتلبية املطالب بامل�ساواة
والعدالة ،حيث �أن احلكم اجليد ي�ؤدي للم�ساواة والعدالة وامل�شاركة والتعددية وامل�س�ؤولية و�سيادة القانون
وال�سالم� .إن تعزيز جودة احلكم ُيلبي املطالب ملزيد من امل�ساواة والعدالة وال�شفافية وقانون فعال هو
�أمر حتمي . .ولهذا على النا�س �أن يلتزموا ويتحملوا امل�س�ؤولية .ولكي ي�صبحوا مواطنني نا�ضجني �سيا�سيا
عليهم �إن ي�شاركوا يف العملية ال�سيا�سية و�أن يلتحقوا بربامج توعوية يف هذا املجال.
ملزيد من املعلومات ،الرجاء االت�صال على:
توما�س جيبها رد  /م�ؤ�س�سة هانز زايدل املمثل الإقليمي  80636ميونخ
مكتب عمان� ,ص.ب  925372عمان  ،11190الأردن
هاتف +962 6 5690043/53 :فاك�س+962 6 5690064 :
seidelst@go.com.jo
www.hss.de/jordan

م�ؤ�س�سة هانز زايدل
�شارع الزاريت 33
 80636ميونخ �أملانيا
هاتف+49 89 1258 0 :
فاك�س+49 89 1258 359 :
www.hss.de
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الأهداف العامة للربنامج
ي�ساهم برنامج هيرن�ش بل يف الأردن يف �سجال حول القيم الدميقراطية وزيادة امل�شاركة الدميقراطية
للمواطنني .يركز مكتب هيرن�ش بل يف رام اهلل حاليا عمله يف الأردن على جمالني برناجميني رئي�سيني.
.1العدالة البيئية ،الطاقة املتجددة و�سيا�سة التغري املناخي
.2امل�شاركة الدميقراطية مع تركيز خا�ص على
الدميقراطية يف النوع االجتماعي
نحن ندعم �شركاءنا الأردنيني ،وهم عبارة عن منظمات
جمتمع مدين را�سخة يف عملها لزيادة الفر�ص للم�شاركة
 	
  االجتماعية وال�سيا�سية .من املفرت�ض �أن ت�ساهم ن�شاطاتنا
يف عملية الإ�صالح احلالية يف الأردن مع تركيز اهتمام خا�ص على الق�ضايا البيئية .لكوننا م�ؤ�س�سة حزب
اخل�ضر الأملاين ف�إننا ن�ؤمن ب�أهمية خلق �أر�ضية للحوار والتبادل وكذلك نقدم خرباتنا ونعر�ض بدائل
لل�سيا�سات.

بع�ض م�شاريعنا و�شركائنا:

اجلمعية امللكية للمحافظة على البيئة البحرية يف الأردن
تقود اجلمعية امللكية للمحافظة على البيئة البحرية يف الأردن دورا مهما يف املنا�صرة من �أجل ق�ضايا
البيئة بالتن�سيق مع كافة الأطراف املعنية يف الأق�صى وتركز ب�شكل خا�ص على املحافظة على البيئة
البحرية .يدعم مكتب هيرن�ش بل اجلمعية يف �إطالق برناجمها اخلا�ص بالتعليم البيئي يف املدار�س
بهدف حت�سني املمار�سات البيئية يف املدار�س امل�شاركة ويرفع وعي الطالب بخ�صو�ص الق�ضايا البيئية.
يعمل الطالب مع طاقم العمل بغر�ض تقليل كمية النفايات وتدويرها .لتعزيز النهج الدميقراطي ف�إن
الطالب يتعلمون العناية ببيئتهم اخلا�صة .ومن خالل حملة املنا�صرة ،ميكن لربنامج بناء القدرات
امل�ساهمة يف املنا�صرة من �أجل حتديد اال�سرتاتيجيات والتكتيكات املنا�سبة للتعامل مع املخاوف املجتمعية
بخ�صو�ص الق�ضايا البيئية .ويتم متكني جمموعات ال�شباب واملنظمات املجتمعية وغريهم من املهتمني
ب�شئون البيئية للتعامل ب�شكل فعال مع الق�ضايا البيئية.
املنظمة الن�سائية العربية يف الأردن
الهدف العام لهذا امل�شروع هو تعزيز التنمية الدميقراطية يف
الأردن ودعم حقوق املر�أة يف خالل عملية الإ�صالح الدائرة حاليا.
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الكفاءة يف الطاقة والطاقات املتجددة
عملت م�ؤ�س�سة هيرني�ش بول بتعاون وثيق مع جمموعة مو�سعة من النا�شطني يف املجتمع املدين للرتويج
للحوار حول م�صادر الطاقة البديلة وم�ستقبل �أمن الطاقة يف الأردن .ونظمت بالتعاون مع هيئة الطاقة
واملياه والإنتاجية البيئية (�إيداما) واالحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة – اللجنة الوطنية ومنظمة
هيرن�ش بل احلوار العام الأول على الإطالق حول مو�ضوع الطاقة املتجددة وبرنامج الأردن النووي يف
عمان يف حزيران  2011وذلك مب�ساهمة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت علي .ومن املفرت�ض
�أن ي�شجع هذا الربنامج احلوار بخ�صو�ص ق�ضايا البيئة بني املجتمع املدين و�صناع القرار الأردنيني مما
ي�سهم ب�إيجاد احلل الأف�ضل مل�ستقبل الطاقة يف الأردن مبا ي�ستند لالحتياجات الأردنية واخلربات البيئية.

للمزيد من املعلومات ،ميكن االت�صال ب:
د .رينيه ويلداجنل ،املدير العام
م�ؤ�س�سة هيرن�ش بل – مكتب فل�سطني /الأردن يف رام اهلل
� 6شارع تل الزعرت ،رام اهلل
�صندوق بريد  ،2018رام اهلل ،فل�سطني
هاتف+972 2 296 11 21 :
فاك�س+972 2 296 11 22 :
بريد الكرتوينinfo@ps.boell.org :
�صفحة الكرتونيةwww.ps.boell.org :
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مركز هوملهولتز لالبحاث البيئية

Helmholtz-Centre for Environmental Research UFZ

ت�أ�س�س مركز  Helmholtzلأبحاث البيئة املعروف بـ  UFZيف
عام  1991ولديه ما يقرب من  1000موظف يعملون يف مدن ليبزغ
وهاال وجمديبورغ وهم يقومون بدرا�سة الت�أثري املتبادل واملعقد بني
الإن�سان والبيئة يف الطبيعة امل�ستخدمة والطبيعة املت�ضررة .حيث
	
  
أ�ساليب ت�ساعد على ت�أمني الأ�س�س الطبيعة حلياة الأن�سان من �أجل الأجيال
يقوم العلماء بتطوير خطط و�
القادمة .كما �أن مركز  UFZهو واحد من  18مركز بحث تابعة جلمعية .Helmholtz
وت�ساهم جمعية  Helmholtzبجهود حلل امل�شاكل ال�ضخمة وامللحة اخلا�صة باملجتمع والعلم واالقت�صاد
وذلك من خالل �إجنازات علمية على �أعلى م�ستوى يف �ستة من جماالت البحث :وهي الطاقة والأر�ض
والبيئة وال�صحة والتقنيات البالغة الأهمية وتركيب املادة والنقل والف�ضاء .وتعد جميعة Helmholtz
مبا يزيد على  31745موظفة وموظف يف  18مركز بحث� ،أكرب منظمة علمية �أملانية .فهي تتبع يف عملها
تقاليد عامل الطبيعية العظيم هرمان فون هيلمهولتز (.)1894 - 1821
ر�سالة مركز UFZ

كمركز كفاءة دويل لعلوم البيئة يبحث مركز  UFZالت�أثري املتبادل واملعقد بني الإن�سان والطبيعة حتت
ت�أثري التحول العاملي .فبالتعاون الوثيق مع القائمني باتخاذ القرار واملخت�صني يقوم علماء مركز UFZ
بتطوير حلول لنظام حت�سني �إدارة الأنظمة البيئية ومعاجلة امل�شاكل البيئية.
فعلى �سبيل املثال ،نحن نعمل يف �إدارة م�صادر املياه ،وت�أثري تغريات ا�ستخدام الأرا�ضي على الطبيعة
الإن�سانية والتنوع البيئي ،وت�أثري الكيماويات على البيئة وعلى �صحة الإن�سان كا�سرتاتيجية ت�أقلم مع التغري
املناخي .فاحللول الناجحة تتطلب �أ�س�س علمية ثابتة .لكن هذا �أمر ًا غري كافي ًا .فالبحث البيئي الذي
ي�سيطر عليه علماء الطبيعة ح�صل ب�شكل متزايد على ارتباط بالعلوم الإن�سانية واالجتماعية والقانونية.
يجب �أن يتم توجيه البحث البيئي من خالل امل�شاكل و�أن يتعامل مع الواقع العملي والتعقيدات وال�شكوك.
هذا يتطلب تبادل املعلومات وتطوير تفهم م�شرتك وات�صاالت وت�ضافر الكفاءات وخربات املجاالت
املختلفة و�إندماج ا�صحاب القرار واملخت�صني من جماالت ال�سيا�سة
واالقت�صاد واملجتمع  -وباخت�صار هذا يتطلب �أعلى م�ستوى من
الإندماج املمكن.
 	
  هذا هو التحدي الذي نواجهه نحن  -الـ � 1000شخ�ص الذين يعملون
لدى � . UFZإن ر�سالتنا هي اقرتاح الطرق التي ت�ضمن التوازن بني
التطور املجتمعي واالقت�صادي من جهة وبني حماية م�صادرنا الطبيعية على الأمد البعيد من جهة �أخرى.
مو�ضوعات البحث اخلا�صةبـ UFZ

بالنظر �إىل جماالت بحثه ف�إن مركز  UFZيركز يف ن�شاطه على ثالث مو�ضوعات جوهرية هي �إمكانيات
ا�ستخدام الأرا�ضي  /التنوع البيئي  /الطاقة احليوية ،املاء  /الأر�ض والكيماويات يف البيئة  /ال�صحة /
وكذلك ثالث مقاطع عر�ضية يف جماالت الكفاءة (�أنظر الر�سم البياين) .وكل خم�س �سنوات يتم تقييم
برامج بحث جمعية  Helmholtzبوا�سطة فريق من اخلرباء الدوليني املرموقني من حيث متيزها العلمي
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و�أهميتها اال�سرتاتيجية.

ن�شاط مركز  UFZيف الأردن

	
  

�إن م�شروع ( SMARTالإدارة امل�ستدامة للموارد املائية املتاحة
با�ستخدام التقنيات املبتكرة) يعمل على تطبيق الإدارة املتكاملة
مل�صادر املياه ( )IWRMيف املنطقة ال�سفلية من غور وادي
الأردن هو م�شروع بحثي مدعم من وزارة التعليم والبحث العلمي
الأملانية ( .)BMBFويهدف اىل تطوير منهجيات قابلة لتطبيق
مبادئ االدارة املتكاملة مل�صادر املياه ،وميكن تطبيقها يف املناطق
التي تعاين من حمدودية م�صادر املياه يف غور الأردن .ي�شارك يف امل�شروع � 25شريك من �أملانيا و�إ�سرائيل
والأردن وفل�سطني .وقد بد�أ امل�شروع باملرحلة الأوىل (2006
	
  
  )2010وهو االن يف املرحلة الثانية (� .)2013 - 2010إنمركز  UFZهو جزء من م�شروع  SMARTومن�سق امل�شروع
بتعاون مع جامعتي كارل�سروها وجويتينجن.
تعترب وزارة املياه والري الأردنية ا�ستخدام وادارة املياه
العادمة املعاجلة من خالل حمطات معاجلة المركزية و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي �إجراء
ا�سرتاتيجي لتخفيف م�شكلة ندرة املياه .فامل�شروع «مكتب عمان التنفيذي» ( - )15/5 - 12/6املمول
من وزارة التعليم والبحث العلمي الأملانية ( - )BMBFي�سهل عمل « اللجنة الوطنية التنفذية لتفعيل
حمطات املعاجلة الالمركزية وو�ضع ال�سيناريوهات الالزمة العادة اال�ستخدام اللجنة الوطنية التنفيذية
لتفعيل وادارة حمطات املعاجلة الالمركزية.
«� .إن هدفه هو تطوير عنا�صر هامة (مثل تقنية التكنولوجيا امل�ستخدمة ومعايري �إعادة ااال�ستخدام،
تطوير املوقع� ،أنظمة الت�شغيل وال�صيانة� ،إلخ) من �أجل �إدارة �صرف �صحي منا�سبة للمناطق الريفية
واحل�ضرية التي على م�شارف املدن ،التي متكن الدولة من احل�صول على جزء من الدعم املايل الدويل.
فامل�شروع هو تعاون بني مركز  UFZووزارة املياه والري ،ويتم ت�سريه من مكتب مببنى الوزارة حتت
�إدارة خرباء من مركز  .UFZمن خالل امل�شروع ح�صل مركز  UFZعلى دور هام يف دعم ونقل التقنية
واملعلومات من �أملانيا والتي تتعلق بالتخل�ص من مياه ال�صرف ال�صحي من خالل م�شاركة خرباء م�شهورين
(مثل ال�شركة الأملانية للمياه واملنظمة الأملانية للمياه ومياه ال�صرف ال�صحي والنفايات و�أخرين).

بيانات االت�صال
مركز  Helmholtzللبحث البيئي  -مركز  ،UFZمكتب NICE /SMART
�ص .ب� .صندوق بريد  ،926 238عمان  ،11190الأردن  -هاتف +962 6 565 22 65 .خارجي 1162
mi-yong.lee@ufz.de - www.ufz.de
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م�ؤ�س�سة التعاون الدويل التابعة للجمعية الأملانية لتعليم الكبار
م�ؤ�س�سة التعاون الدويل « »dvv internationalهي الق�سم املخت�ص بالتعاون الدويل التابع للجمعية
الأملانية لتعليم الكبار ،وهي مظلة م�ؤ�س�سية ت�ضم حوايل  1000مركز لتعليم الكبار يف �أملانيا .تعمل dvv
 internationalيف �أكرث من  40دولة حول العامل؛ تقدم برامج و�أن�شطة يف جماالت تعليم الكبار بهدف
التنمية واحلد من الفقر والبطالة يف تلك الدول .تتلقى امل�ؤ�س�سة معظم دعمها من وزارة التنمية والتعاون
الإقت�صادي الفدرالية يف جمهورية �أملانيا االحتادية.
تعمل  dvv internationalعلى ثالثة م�ستويات حمورية:
امل�ستوى اجلزئي :تدريب ومتكني الكبار والعاملني يف جمال تعليم الكبار
تقوم  dvv internationalبدعم برامج مبتكرة
	
  
تدريبية ومهنية يف جمال تعليم الكبار وال�شباب؛ تلك
التي حتفزهم على اال�ستفادة من �إمكاناتهم اخلالقة
واكت�شاف مواهبهم وبناء قدراتهم مبا مي َكنهم من
�إيجاد فر�ص عمل �أو حتى تطوير م�شاريعهم اخلا�صة.
من خالل تلك الربامج وبال�شراكة مع م�ؤ�س�سات تعليم
الكبار حمليا و�إقليميا ،تقوم dvv international
بتطوير ون�شر �أ�ساليب و�أدوات مبتكرة ملحاربة الفقر والبطالة ت�ستند �إىل منهجيات تعلمية ت�شاركية.
امل�ستوى املتو�سط :بناء قدرات م�ؤ�س�سات تعليم الكبار
تدعم  dvv internationalم�ؤ�س�سات ومراكز تعليم
الكبار من خالل تطوير برامج وتوجهات ت�ستجيب ملتطلبات
املجتمعات والفئات امل�ستهدفة ،وت�ساهم يف جعلها مراكز ًا
تعليمية تدريبية حيوية يف �شتى املجاالت.
بناء قدرات م�ؤ�س�سات تعليم الكبار ي�شمل حتديد احتياجاتها
التدريبية والفر�ص املتاحة ،تطوير املناهج وكافة الإجراءات
	
  
املتعلقة باجلودة وتزويد هذه امل�ؤ�س�سات بكافة االحتياجات
واملواد التدريبية الالزمة.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،تعمل  dvv internationalعلى ت�سهيل وتقوية الروابط والعالقات املحلية
والإقليمية والدولية يف خمتلف جماالت تعليم الكبار.
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امل�ستوى الكلي :ن�شر مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار يف �سيا�سات وتوجهات الأطراف املعنية
تدعم  dvv internationalتوجهات احلكومات وامل�ؤ�س�سات نحو تعليم الكبار من خالل خرباتها
الوا�سعة واملتخ�ص�صة يف هذا املجال وذلك بهدف توفري و�إيجاد بيئة داعمة للمتعلمني واملي�سرين
وم�ؤ�س�سات تعليم الكبار .وعليه ،تعقد امل�ؤ�س�سة حوارات وفعاليات تعزز وت�ؤكد على �أهمية وجود توجهات
داعمة لتعليم الكبار يف �أجندات �صانعي القرار والأطراف املعنية والتي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تعزيز
عمليات التنمية امل�ستدامة.

ملزيد من املعلومات الرجاء الإت�صال بــ:
كاترين دينيز
املديرة الإقليمية – ال�شرق الأو�سط
�شارع الباعونية – بناية رقم .10
عمان – جبل اللويبدة
تلفون00962 6 461 5526 :
فاك�س00962 6 461 5526 :
الربيد الإلكرتوين:

املكتب الرئي�سي يف �أملانيا:
Obere Wilhelmstraße 32
53225 Bonn
تلفون0049 228 975 690 :
فاك�س0049 228 756 955 :
الربيد الإلكرتوين:

info@dvv-international.de

info@dvv-international.jo
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م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور (كا�س)
يف �أملانيا كما يف اخلارج ،تهدف برامج الرتبية
املدنية يف م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور (كا�س) �إىل
ترويج احلرية وال�سالم والعدالة ،وذلك بالرتكيز
على توطيد الدميقراطية ،وتوحيد �أوروبا وتعزيز
العالقات عرب الأطل�سي ،ف�ضال عن التعاون يف
جمال التنمية.
 	
  تعمل م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور يف الأردن منذ .1982
بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤوليتنا هنا ،يتوىل مكتب عمان تنفيذ برامج و�أن�شطة يف العراق و�سوريا .وتتنوع م�شاريعنا
يف الأردن بحيث ت�شمل املوا�ضيع ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ،واالجتماعية� .أما يف العراق ،ف�إن
تركيزنا الرئي�س ين�صب على النهو�ض بحقوق املر�أة ودعم امل�ساواة بني اجلن�سني ،وهو حالي ًا مو�ضوع ذو
�أهمية كربى هناك .ويف حني �أننا �سنقوم ب�إن�شاء م�شاريع يف امل�ستقبل ،ال يزال عملنا يف �سوريا يقت�صر،
حتى الآن ،على حتليل التطورات ال�سيا�سية يف البالد وت�أثريها على املنطقة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن احلوار الأورومتو�سطي له �أهمية �أ�سا�سية لعملنا يف املنطقة .لذلك ،ينبغي علينا
تقوية التعاون مع دول البحر املتو�سط من �أجل تعزيز اال�ستقرار والأمن والرخاء.
وكوننا م�ؤ�س�سة �سيا�سية ،نحن ندعم نهج الإ�صالح االقت�صادي
وال�سيا�سي واالجتماعي يف بلدان املنطقة .وال �سيما ما يلي:
• امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ومبد�أ �سيادة القانون
• املجتمع املدين ،وال �سيما املنظمات غري احلكومية وو�سائل الإعالم
• احلوار بني الأديان والثقافات
• مفهوم اقت�صاد ال�سوق االجتماعي
• احلوار ب�ش�أن ال�سيا�سات الأمنية واحلوار املتو�سطي
• التعاون بني دول ال�شرق الأو�سط و�أوروبا
مع القيام بذلك ،نحن ملتزمون مببد�أ ال�شراكة :لذا نحن نتطلع ل�شركاء من املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
احلكومية واجلامعات وو�سائل الإعالم ،من الذين ي�شاركوننا �أهدافنا وعلى ا�ستعداد لتنفيذ م�شاريع
مثل امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل التدريبية وما �إىل ذلك .وحيث �أن تعاوننا يرتكز على االحرتام
والثقة املتبادلة ،نحن ن�أخذ دائما يف االعتبار �أهمية الأفكار التي تُطرح من قبل �شركائنا ،الذين يحتلون
مركز ال�صدارة بالن�سبة لنا .هذه الإ�صالحات املبتكرة والأفكار اجلديدة ال ميكن لها �أن ت�أخذ جذورا
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م�ستدامة ،ما مل يتم ت�شكيلها وتطبيقها من قبل �صناع
القرار ال�سيا�سيني واالجتماعيني املحليني جنبا �إىل جنب
مع املواطنني املعنيني.
من خالل ت�سليط ال�ضوء ون�شر امل�شاريع الوطنية و�أف�ضل
املمار�سات التي ميكن �أن تكون مبثابة مناذج للأردن
واملنطقة ،نحن ن�سعى لت�شجيع التبادل والتوا�صل املكثف.
ومن خالل �سيا�سته الإعالمية ال�شاملة ،ي�سعى مكتب
عمان �إىل زيادة اهتمام �أملانيا واالحتاد الأوروبي بالأردن واملنطقة.

ملزيد من املعلومات،

الرجاء زيارة موقعنا على الإنرتنت http://www.kas.de/jordanien/en

م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور
مكتب عمان
املمثل املقيم :د� .أومتار �أورينغ
� ،23شارع �إ�سماعيل حقي عبده
ال�صويفية
�ص .ب831025 .
عمان 11183
الأردن
هاتف+962 6 59 29 777 :
فاك�س+962 6 59 33 087 :
Info.jordan@kas.de

33

	
  

خدمة كبار اخلرباء الأملان ()SES
 .1مقدمة
خدمة كبار اخلرباء الأملان ( )SESهي منظمة غري هادفة للربح تقوم بتقدمي خدمات التدريب
واال�ست�شارات يف �أملانيا واخلارج خ�صو�صا يف املجاالت التقنية واالقت�صادية عن طريق جمموعه من
اخلرباء املتقاعدين.
خدمة كبار اخلرباء الأملان تهدف اىل تقدمي خدمات موجهة وعملية مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على التنمية
امل�ستدامة و م�ساعدة متلقي اخلدمة على التطوير الذاتي اىل جانب تقدمي حلول للم�شاكل امللحة ب�شكل
عام .وبهذه الطريقة ،يتم �إعطاء الفر�صة له�ؤالء املتقاعدين لتن�شيط ونقل خرباتهم ومهاراتهم الطويلة
الأمد ل�صالح التعاون الدويل و تنمية الإقت�صاد العاملي.
 .2كبار اخلرباء
	
  
يتم ت�سجيل كبار اخلرباء يف �سجل اخلرباء (�أكرث من 10,000خبري) وهم
متقاعدون يعملون بدون �أجر .وتقوم اجلهة املنتفعة بدفع م�صروف جيب
ب�سيط للخبري لتغطية م�صاريفه ال�شخ�صية خالل امل�شروع.
يتم �إختيار اخلرباء بناءا على معايري من �أهمها اخلربة املهنية ،وال�صحة،
ومعرفة اللغات الأجنبية ،اخلربة املكت�سبة يف اخلارج ،اال�ستقالل
االقت�صادي ،والقدرة على التكيف مع الظروف املحلية.
� .3شروط املهام  /امل�شاريع
منوذج طلب اخلبري هو �أول و�أهم وثيقة للم�ضي يف �إ�ستقطاب وتعيني اخلبري املنا�سب ويتم تقييم الطلبات
بناءا على جمموعة من املعايري من �أهمها درجة التطوير املتوقعه ،اخلربات التي �سيتم نقلها ،التدريب
الذي �سيتم تقدميه ومدى امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية للدول امل�ضيفة .كما وتهتم املنظمة بتعيني
اخلرباء يف امل�شاريع التعليمية والتدريبية للموظفني املحليني ،وم�شاريع زيادة الإنتاجية و امل�شاريع الهادفة
خللق و ت�أمني فر�ص العمل .ميكن �إ�ست�ضافة اخلبري ملدة
	
  
ال تقل عن ثالث �أ�سابيع وال تزيد عن �ستة �أ�شهر بح�سب
طبيعة املهمة كما وميكن تنفيذ مهام املتابعة �أي�ضا.
 .4ما هي اجلهات ايل ميكنها الإ�ستفادة من اخلدمة
املتطلبات الأ�سا�سية لدرا�سة و تنفيذ الطلب هي �أن يتم
تعريف املهمة وهدفها ب�شكل وا�ضح ،وتهدف املنظمة
اىل تقدمي خدماتها لل�شركات (ال�صغرية واملتو�سطة
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يف املقام الأول) ،ومراكز التدريب املهني ،وامل�ؤ�س�سات يف البلدان املعنية .كما ميكن للم�ؤ�س�سات العامة
واملنظمات الدولية العامة و اخلا�صة الإ�ستفادة من اخلدمة �أي�ضا.
يف حال املوافقة على الطلب تقوم املنظمة ب�إبرام عقد مع اجلهة امل�ستفيدة (العميل) و عقد �أخر مع
اخلبري مبا ي�ضمن �إلتزام اخلبري ب�شروط املهمة.
 .5التمويل
على العميل �أن يتوقع حتمل جميع التكاليف يف بلد املهمة (الطعام ،وال�سكن ،والنقل ،والبدالت اليومية)،
وتكاليف ال�سفر ،وتكاليف البحث داخل �أملانيا لإعداد و�إمتام املهمة .يف حال كان العميل من ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة واملنظمات غري الربحية و بع�ض املهام اخلا�صة ميكن ا�ستخدام بع�ض الأموال
احلكومية لتغطية جزء من تكاليف املهمة.
 .6ممثل املنظمة يف الأردن
يف عام  2012مت توقيع �إتفاقية بني املنظمة واملعهد الأوروبي الأردين لتطوير الأعمال (�إيجابي) – غرفة
�صناعة عمان كممثل ر�سمي للمنظمة يف الأردن.

للإ�ستف�سارات ومزيد من املعلومات ،يرجى الإت�صال باملعهد الأوروبي الأردين لتطوير الأعمال (�إيجابي)
على العناوين التالية ( w.paulo@ejabi.org.joهاتف ،06 4644133 :فرعي .)318
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

 	
  هي م�ؤ�س�سة دولية تابعة حلكومة �أملانيا االحتادية ،حيث
ن�ساند احلكومة يف حتقيق �أهدافها يف التعاون الدويل من
�أجل التنمية امل�ستدامة.
بد�أت  GIZعملها يف  1كانون الثاين عام  2011بدمج
الكفاءات واخلربات الطويلة لكل من Deutscher
Entwicklungsdienst (DED) gGmbH
(خدمات التنمية الأملانية (دي �إيه دي))Deutsche،
 ( Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbHالتعاون
الفني الأملاين) ،و Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH
( – InWEntالتدريب الدويل للكفاءات الب�شرية) .5.التمويل
على العميل �أن يتوقع حتمل جميع التكاليف يف بلد املهمة (الطعام ،وال�سكن ،والنقل ،والبدالت اليومية)،
وتكاليف ال�سفر ،وتكاليف البحث داخل �أملانيا لإعداد و�إمتام املهمة .يف حال كان العميل من ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة واملنظمات غري الربحية و بع�ض املهام اخلا�صة ميكن ا�ستخدام بع�ض الأموال
احلكومية لتغطية جزء من تكاليف املهمة.
 .6ممثل املنظمة يف الأردن
يف عام  2012مت توقيع �إتفاقية بني املنظمة واملعهد الأوروبي الأردين لتطوير الأعمال (�إيجابي) – غرفة
�صناعة عمان كممثل ر�سمي للمنظمة يف الأردن.
اخلربة واملعرفة ال�شاملة للتنمية امل�ستدامة
ت�شكل اخلربة االقليمية املتميزة واملعرفة التخ�ص�صية العالية والقدرات االدارية املبنية على املمار�سات
العملية التي متت جتربتها ،العمود الفقري للخدمات التي تقدمها Deutsche Gesellschaft.
 für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHوب�صفتنا �شركة متلكها
حكومة املانيا االحتادية ،ن�ساند احلكومة يف حتقيق اهدافها يف التعاون الدويل من اجل التنمية امل�ستدامة.
باال�ضافة اىل ذلك ،فاننا ن�شطاء يف جمال التعليم يف جميع انحاء العامل.
خدمات تالئم االحتياجات
نحن نقدم خدمات فعالة ،وم�صممة خ�صي�ص ًا لتلبي املتطلبات ومكيفة ح�سب االحتياجات من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة .ومع نهجنا املتكامل ال�شامل والذي يتم�سك بالقيم ومبادئ االنتظام االجتماعي
لأملانيا ن�ضمن م�شاركة جميع الأطراف امل�ؤثرة .وهكذا ن�شكل التغيري ومنكن النا�س من موا�صلة العمل يف
عملية التنمية غلى م�س�ؤوليتهم ،لأننا نعمل دائما من منطلق مفهومنا الأمثل من �أجل التنمية امل�ستدامة،
حيث ن�أخذ يف االعتبار الأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية �أثناء ت�أديتنا لعملنا ،وندعم
�شركائنا على امل�ستوى املحلي والإقليمي والوطني والدويل يف الق�ضايا اال�سرتاتيجية والتخطيطية اىل
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جانب حتقق االهداف ال�سيا�سية.
تطوير احللول
تن�شط ال�شركة يف العديد من جماالت العمل  -والتي ترتاوح من
تعزيز االقت�صاد وفر�ص العمل �إىل احلوكمة والدميقراطية،
وتعزيز ال�سالم والأمن و�إعادة الإعمار ،ومعاجلة ال�صراعات
عرب احللول املدنية وبناء ال�سالم وت�أمني الغذاء وال�صحة
والتعليم الأ�سا�سي وحتى حماية البيئة واملوارد واملناخ .ونحن
ن�ساند �شركائنا يف تنفيذ املهام والأن�شطة التنموية عرب توفري اخلدمات الإدارية واللوج�ستية .كما نقوم
بدور الو�سيط للتفاو�ض يف بيئة ح�سا�سة و�ضمن م�صالح متفاوتة .ونقوم يف حاالت الطوارئ احلادة
بتنفيذ برامج للإغاثة وبرامج للالجئني .كذلك نقوم ب�إر�سال اخلرباء والعاملني يف جمال التنمية �إىل
الدول ال�شريكة باعتبارنا م�ؤ�س�سة معرتف بها يف جمال خدمة التنمية .كذلك نوفر اخلرباء املدجمني
والعائدين ونعزز التوا�صل املت�شابك واحلوار بني الأطراف الفاعلة يف التعاون الدويل .كما �أن بناء قدرات
الأخ�صائيني من �شركائنا هو جزء �أ�سا�سي من العر�ض املقدم من جانبنا .بالإ�ضافة اىل ذلك نقدم
للم�شاركني يف براجمنا الفر�ص املتنوعة للإ�ستفادة من االت�صاالت التي �أجروها .ونعطي لل�شباب الفر�صة
الكت�ساب اخلربة يف العمل الدويل .وتعطي برامج تبادل العاملني ال�شباب الفر�صة لإر�ساء �أ�س�س العمل
الناجح يف �سوق العمل الوطني والدويل.
عمالء GIZ
الوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي
والتنمية ( )BMZهي املكلف
الرئي�سي لـ  ،GIZبالإ�ضافة �إىل ذلك،
تعمل  GIZلوزارات احتادية �أخرى-
وخا�صة وزارة اخلارجية ،ووزارة البيئة
	
  
االحتادية ،والوزارة االحتادية للتعليم
والبحث العلمي – كما تعمل نيابة عن الواليات والبلديات ،وعمالء القطاعني العام واخلا�ص يف �أملانيا
وخارجها على حد �سواء� .أي�ض ًا تكلفها بع�ض من احلكومات يف البلدان الأخرى� ،إىل جانب املفو�ضية
الأوروبية والأمم املتحدة والبنك الدويل .ونحن نتعاون ب�شكل وثيق مع القطاع اخلا�ص ون�ساهم يف التفاعل
الهادف بني �أن�شطة التنمية والتجارة اخلارجية� .إن العديد من �سنوات خربتنا مع التحالفات �سواء يف
�أملانيا �أو يف البلدان ال�شريكة �أثبتت �أهميتها لنجاح التعاون الدويل ،لي�س فقط يف املجال االقت�صادي
والعلمي والثقايف ،ولكن �أي�ض ًا يف املجال الإجتماعي واملدين.
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تواجد عاملي – نظرة عامة على ال�شركة
 GIZلها ن�شاط يف �أكرث من  130بلدا حول العامل .كما تتواجد يف جميع الواليات الأملانية تقريبا� .أما
مقرها الرئي�سي فيقع يف بون وا�شبورن.
 GIZيف االردن
يف املا�ضي
يعترب الأردن احد �شركاء التعاون التنموي االملاين .يعمل  GIZيف الأردن ،بالنيابة عن الوزارة االحتادية
الأملانية للتعاون االقت�صادي والتنمية ،منذ �أكرث من  35عاما ولديه موظفني دوليني وحمليني ،مبا يف ذلك
م�ست�شاري تنمية وتقنيني ،وخرباء ق�صريي وطويلي االمد باال�ضافة اىل اخلرباء العائدين التابعني ملركز
الهجرة والتنمية الدويل (.)CIM
خالل ال�سنوات ال�سابقة ،غطى م�ضمون التعاون ما بني  GIZوال�شركاء الأردنيني جماالت خمتلفة مثل
الزراعة والثقافة واالقت�صاد والتعليم وال�صحة والطاقة والبيئة
 	
  وبناء امل�ؤ�س�سات واحلد من الفقر واملياه.
اليوم
يف الوقت احلا�ضر ،وا�ستجابة لالحتياجات املتغرية للدولة،
يركز التعاون االملاين االردين اهتمامه على جماالت التنمية
يف موا�ضيع املياه ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وكفاءة
الطاقة والتربيد بالطاقة ال�شم�سية والنفقات العامة والالجئني
الفل�سطينيني وغريها من املوا�ضيع.
للإت�صال:

		
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

مكتب  GIZعمان
�شارع حممد ب�سيم خما�ش رقم  ،13ال�صويفية
�ص.ب926238 .
عمان  11190االردن
ت +962 6 586 8090 :فرعي 101
ف+962 6 586 8770 :
بريد الكرتوينgiz-jordanien@giz.de :
موقع الكرتوينwww.giz.de :
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