


عزيزي القارئ

اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأقدم لك كتيب »امل�ؤ�س�سات الأملانية يف الأردن«.

الأردنية  واململكة  الحتادية  اأملانيا  جمه�رية  تربط  ممتازة.  ثنائية  بعالقات  يتمتعان  والأردن  اأملانيا 

يف  فقط  لي�س  والتفاهم،  املتبادلة  الثقة  اأ�سا�س  على  ن�عها  من  وفريدة  الأمد  ط�يلة  �سراكة  الها�سمية 

التبادل  وبرامج  الإمنائي  والتعاون  القت�سادية  بالأن�سطة  يتعلق  فيما  اأي�سا  ولكن  ال�سيا�سية،  ال�ساحة 

الثقايف بكافة املجالت.

ان من ابرز امل�ؤ�سرات على تن�ع وعمق عالقاتنا الثنائية ه� وج�د امل�ؤ�س�سات الأملانية املختلفة يف الأردن، 

التي تق�م كل منها  يف جمال اخت�سا�سها بجمع النا�س القادمني من بلدين خمتلفني ولكن مع الرغبة 

يف العمل معا من اأجل حتقيق اهداف م�سرتكة. هذا الكتيب ه� وثيقة  تدل على مدى من� نطاق التعاون 

الأملاين - الأردين على مر ال�سنني و التن�ع الذي و�سل اليه. 

  انني ك�سفري املانيا لدى اململكة الأردنية الها�سمية اأدرك جيدا اأهمية العالقات الدبل�ما�سية بني دولتينا. 

و لكنني اأدرك اأي�سا احلقيقة بان العالقات الق�ية التي نتمتع بها مع الأردن وقيادته و�سعبه خا�سة، هي 

اىل حد كبري نتيجة الروؤى والن�ساطات جلميع اأولئك الذين هم على ا�ستعداد لتكري�س وقتهم و طاقتهم و 

ع�اطفهم للق�سية امل�سرتكة - تعزيز العالقات بني بلدينا. 

»امل�ؤ�س�سات الأملانية يف الأردن«  ت�فر الإطار ملثل هذه الأن�سطة.  نحن جميعا  نعرب عن المتنان العميق 

مل�ساهمتهم يف خلق الروابط بني ال�سع�ب والثقافات واإثراء فهمنا لإخ�اننا من بني الب�سر وت��سيع اأفقنا 

الفكري والثقايف والعاطفي، و ذلك لل��س�ل اىل الف�سل لنا جميعا.

عمان، اآذار 2013

رالف طراف

�سفري

جمه�رية اأملانيا الحتادية

لدى اململكة الأردنية الها�سمية
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BGR املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية  

 BGR  ملحة عن املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض وامل�صادر الطبيعية

�سمن  يعمل  الذي  للتميز  ال�طني  الطبيعية  الأر�س  عل�م  مركز  ه� 

امل�س�رة  تقدمي  على  يعمل  اأو  يق�م  الأملانية  الفيدرالية  منظ�مةاحلك�مة 

وامل�ارد  الأر�س  عل�م  بق�سايا  يتعلق  فيما  امل�ستقلة  والن�سائح  املحايدة 

.)BMWi( الطبيعية، وه� تابع لل�زارة الحتادية لالقت�ساد والتكن�ل�جيا

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

اأهمية  ل يدركها الكثري منا، فت�فر مياه  تعترب عل�م الأر�س جزءًا ل يتجزاأ من حياتنا الي�مية وت�سغل 

ال�سرب النظيفة والرمل والطني لبناء املنازل، اإ�سافة اإىل الطاقة واحلرارة لي�ست �س�ى جزء من البح�ث 

اجلي�ل�جية مثلها مثل حماية الأرواح الب�سرية من املخاطر اجلي�ل�جية. 

ويلتزم املعهد الفيدرايل لعل�م الأر�س وامل�ارد الطبيعية بال�ستخدام امل�ستدام للم�ارد الطبيعية وحمايتها 

فاإننا  امل�ستقبل،  الكاملة جتاه  ي�سعر مب�س�ؤوليته  ك�ننا معهدًا  وانطالقًا من  ال�سكانية.  الرتكزات  باأماكن 

نن�سح ال�زارات واملجتمع الأوروبي للعمل ك�سركاء يف ال�سناعة والعل�م، حيث اأن حافزنا الرئي�سي للعمل 

ه� حت�سني الظروف املعي�سية من خالل ال�ستخدام امل�ستدام مل�اردنا الطبيعية.

ال�اجبات  لأدائه  بالن�سبة  تاأ�سي�سه  بن�د  على  الطبيعية   وامل�ارد  الأر�س  لعل�م  الفيدرايل  املعهد  ي�ستند 

امل�ك�لة اإليه يف جمالت البحث العلمي التالية: الطاقة والرثوة املعدنية، املياه اجل�فية، الرتبة، الت�سريف 

النهائي للنفايات امل�سعة، ال�ستخدام العميق للطبقات حتت ال�سطحية، التخزين اجلي�ل�جي لثاين اأك�سيد 

الكرب�ن، التعاون اجلي�ل�جي الدويل، مراقبة حظر جتارب الأ�سلحة الن�وية، تقييم املخاطر اجلغرافية.

عملنا يف جمال التعاون الفني

على مدى اأكرث من خم�سني عام قام املعهد الفيدرايل لعل�م الأر�س وامل�سادر الطبيعية بتنفيذ م�ساريع 

التعاون الفني مع البلدان ال�سريكة للتعاون الأملاين للتنمية نيابة عن ال�زارة الفيدرالية للتعاون الإقت�سادي 

.)BMZ( والتنمية

مع   )BGR( الطبيعية  وامل�ارد  الأر�س  لعل�م  الفيدرايل  املعهد  يتعاون 

وزارات  وم�ؤ�س�سات املعنية يف قطاع العل�م اجلي�ل�جية مثل الطاقة وامل�اد 

اخلام املعدنية واملياه واجل�فية والرتبة وحتليل املخاطر.  وي�ساعد املعهد 

الفيدرايل لعل�م الأر�س وامل�ارد الطبيعية يف  تلبية الحتياجات الب�سرية 

الأ�سا�سية، وحت�سني الكفاءة القت�سادية وامل�ؤ�س�سية وحماية وادارة امل�ارد يف ح�ايل 

30 دولة يف جميع اأنحاء العامل. 

يف كثري من البلدان، ي�ؤدي الإفراط اأو الإ�ستخدام غري ال�سليم للم�ارد الطبيعية مثل 

تلك  على  احل�س�ل  الفقراء  ا�ستطاعة  وعدم  والرتبة  واملياه  الطاقة  وم�ارد  املعادن 

وبيئية  واقت�سادية  اجتماعية  وم�ساكل  المدادات  نق�س  اىل  ي�ؤدي  ذلك  كل  امل�ارد، 

معقدة.
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تعزيز  يف  الطبيعية  وامل�ارد  الأر�س  لعل�م  الفيدرايل  للمعهد  الفني  للتعاون  الأ�سا�سية  العنا�سر  تكمن 

امل�ستدام  ال�ستخدام  ل�سمان  وذلك  النامية  البلدان  يف  الذاتي  والتمكني  وامللكية  الر�سيدة  احلاكمية 

التعاون  �سركاء  من  اإجابات  تقدم  يتم  اأن  املعنية  املجتمعات  تت�قع  الإطار،  هذا  ويف  الطبيعية.  للم�ارد 

الفني ح�ل الق�سايا وامل�سائل التي ت�ؤثر عليهم يف احلا�سر وتك�ن اأكرث اإحلاحًا يف امل�ستقبل. ويتم ذلك من 

خالل    تقييم احرتايف لمكانيات امل�ارد من خالل تهيئة ظروف للم�ساركة املجتمعية يف �سناعة القرارات 

اخلا�سة بالتنمية، ف�ساًل عن ذلك تعزيز دور امل�ؤ�س�سات وبناء القدرات يف امل�ؤ�س�سات احلك�مية.

تعاوننا مع اململكة الأردنية الها�صمية 

بداأت ن�ساطات املعهد الفيدرايل لعل�م الأر�س وامل�سادر الطبيعية بالنيابة عن ال�زارة الفيدرالية للتعاون 

�سركائنا  اأهم  واحدة من  الأردن  تعترب  اأواخر اخلم�سينيات، حيث  منذ  الأردن  والتنمية يف  الإقت�سادي 

يف التعاون بالن�سبة لعدد امل�ساريع التي مت تنفيذها يف الأردن وعددها 16م�سروعًا. وقد تغريت جمالت 

الدائرة  ودعم  تعزيز  التعاون  هدف  كان  حيث  املا�سية،  الأربعة  العق�د  مدار  على  املدى  ط�يل  التعاون 

خطط  وو�سع  الف��سفات  وا�ستغالل  اجل�فية  املياه  ا�ستك�ساف  جمالت  يف  الدعم  وت�فري  اجلي�ل�جية 

الزيتي يف الأردن. ومنذ  اأماكن  ت�اجد ال�سخر  لت�زيع املياه يف الأردن، وامل�س�حات اجلي�كيميائية  يف 

الثمانينيات، حت�ل تركيز املعهد الفيدرايل لعل�م الأر�س وامل�ارد الطبيعية على الق�سايا املتعلقة باملياه 

اخلدمات  وت�فري  اجل�فية،  للمياه  مناذج  وو�سع  الهيدروجي�ل�جية،  اخلطط  و�سع  مت�سمنًا  اجل�فية، 

ال�ست�سارية ل�سلطة املياه وامل�ساهمة يف و�سع اخلطة ال�طنية ال�ساملة للمياه.

ولغايات حماية امل�ارد املائية املتاحة، يعمل امل�سروع احلايل بالتعاون مع وزارة املياه والري على تعزيز 

اإطار  والري يف و�سع  املياه  وزارة  الفنية يف حتديد مناطق احلماية ودعم  اخلربة 

قان�ين منا�سب ويتما�سى مع ذلك. ونتيجة لذلك، تنفذ وزارة املياه والري  مناطق 

وزارة  مع  ال�ثيق  التعاون  خالل  من  ول�سطحية   اجل�فية  املائية  امل�سادر  حماية 

ال�س�ؤون البلدية واجلهات املعنية الأخرى. وقد مت القيام بعدد من احلمالت الت�ع�ية 

امل�جهة خلدمة امل�اطنني يف املناطق املتاأثرة لرفع م�ست�ى وعي املجتمعات املحلية. 

ويق�م امل�سروع اي�سًا بت�سهيل عملية التعاون بني وزارة املياه والري ومديرية الأمن 

العام وذلك من خالل اإعطاء الأول�ية لتطبيق القان�ن من خالل تعزيز دور الإدارة 

امللكية حلماية البيئة يف جمال حماية امل�ارد املائية.

للإت�صال بنا

املعهد الفيدرايل لعل�م الأر�س وامل�ارد الطبيعية  

مكتب BGR عمان

�س.ب : 926238 ، رمز بريدي 11190 عمان - الأردن 

تلفاك�س: 5685257 6 962+،  

 www.bgr.bund.de :بريد الكرتوين
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موؤ�ص�صة فريدري�ض ايربت

مكتب عمان )الردن والعراق( 

ملتزمة  ربحية  غري  منظمة  هي  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة 

م�ؤ�س�سة  اقدم  وتعترب  كما  الجتماعية.  الدميقراطية  بقيم 

�سيا�سية املانية حيث تاأ�س�ست عام 1925 كاإرث �سيا�سي لأول 

رئي�س املاين منتخب دميقراطيًا )فريدري�س ايربت(.

والي�م تعمل امل�ؤ�س�سة يف اأكرث من 100 دولة ح�ل العامل وهي 

ال�سرق  منطقة  ن�ساطات عرب  وا�سع يف  نطاق  على  منخرطة 

الو�سط و�سمال افريقيا.

افتتحت امل�ؤ�س�سة اب�ابها يف الردن عام 1986 من خالل ال�سراكة ط�يلة الآمد مع اجلمعية العلمية امللكية.

مت�ل ال�زارة الملانية للتعاون القت�سادي و التنمية ن�ساطات امل�ؤ�س�سة يف الأردن والعراق. بالإ�سافة اإىل 

ذلك يح�سل مكتب عمان على مت�يل خا�س من وزارة اخلارجية الأملانية والأمم املتحدة.

الأهداف:

وامل�ساركة  الدميقراطية  ت�سجيع  تعزيزو  هي  عمان  يف  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة  ن�ساطات  اأهداف  اإن 

ال�سيا�سية و دعم التقدم نح� العدالة الجتماعية وم�ساواة بني اجلن�سني ف�ساًل عن امل�ساهمة يف املحافظة 

امل�ستدامة على البيئة وال�سالم والأمن يف املنطقة. اإ�سافة اإىل ذلك يدعم مكتب فريدري�س ايربت/عمان 

بناء وتق�ية املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات العامة يف الأردن والعراق.

الن�صاطات:

�سيا�سية  واأطياف  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  كبريمن  عدد  مع  عمان  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة  تتعاون 

خمتلفة لإن�ساء منابر للح�ار الدميقراطي و تنظيم امل�ؤمترات و عقد ور�س العمل واإ�سدار ن�سر درا�سات 

عن ق�سايا �سيا�سية حالية.

الدميقراطية تعني امل�صاركة:

م�ؤ�س�سة  ت�سجع  لهذا  املجتمع.  اأطياف  كل  فيها  ي�سارك  �سيا�سية  عملية  يتطلب  الدميقراطية  ار�ساء  اإن 

املدين، وحتث على  املجتمع  املفت�ح، وتدعم جه�د منظمات  ال�سيا�سي  النقا�س  فريدري�س ايربت/عمان 

م�ا�سلة ن�ساط الفئات املهم�سة مثل ال�سباب واملراأة.

وبالتايل  الفاعلة  للم�ساركة  �سابق  ا�سا�سي  �سرط  املعل�مات  تعترب 

العالم  تق�ية  امل�ساهمة يف  اىل  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة  تهدف 

م�ؤ�س�سة  تق�م  لذلك  بالإ�سافة  ال�سحفيني.  وتدريب  امل�ستقل 

القرار  �سناع  بني  ما  منتظم  ح�ار  بتي�سري  ايربت  فريدري�س 

ال�سيا�سي وخرباء من املانيا وال�سرق الو�سط.
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تعزيز حقوق املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني:

للن�ساء نف�س احلق�ق املدنية وال�سيا�سية كما الرجال. عالوة على ذلك لميكن امتام التنمية ال�سيا�سية، 

منظمات  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة  ت�ساعد  املراأة.  م�ساركة  دون  امل�ستدامة  والجتماعية  القت�سادية 

املجتمع املدين يف الأردن والعراق يف تط�ير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات لتعزيز حق�ق املراأة وزيادة امل�ساركة 

الن�س�ية يف ال�سيا�سة والق�ى العاملة.

متكني ال�صباب:

العملية  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  فاإن  الثالثني  �سن  حتت  هم  والعراق  الأردن  �سكان  اأغلبية  اأن  مبا 

ال�سيا�سية والجتماعية تعترب اأمرًا حا�سمًا يف ن�ساطات م�ؤ�س�سة فريدري�س ايربت يف الأردن والعراق. حيث 

تق�م م�ؤ�س�سة فريدري�س ايربت بتثقيف ال�سباب ح�ل التحديات ال�سيا�سية و الجتماعية والقت�سادية التي 

ت�اجهها بلدانهم واملنطقة، وتعمل امل�ؤ�س�سة على تدرييب ال�سباب لي�سبح�ا اأع�ساء فاعلني يف املجتمع.

العدالة الجتماعية:

تعترب العدالة الجتماعية عامل رئي�سي يف النم� ال�سامل وال�ستقرار ال�سيا�سي يف ال�سرق الو�سط. جنبًا 

اىل جنب تعمل م�ؤ�س�سة فريدري�س ايربت و�سركاءها نح� ت�سكيل العملية ال�سيا�سية والقت�سادية بناءا على 

مباديء العدالة الجتماعية وم�اجهة التحديات مثل البطالة. كما تتعاون امل�ؤ�س�سة مع النقابات العمالية 

املحلية والقليمية و العاملية واحتاداتها.

الطاقة والتغري املناخي:

القليمي  الرابط  مبثابة  لتك�ن  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة  تعمل 

بربنامج  املرتبطة  افريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  لن�ساطات 

الطاقة واملناخ اخلا�س مب�ؤ�س�سة فريدري�س ايربت.

يدعم هذا الربنامج البحث عن �سيا�سات منا�سبة لت�سجيع فاعلية 

على  العتماد  نح�  التح�ل  الربنامج  هذا  ي�سجع  كما  الطاقة، 

م�سادر الطاقة املتجددة يف تزويد الطاقة.

�سيا�سات  يف  للم�ساهمة  ايربت  فريدري�س  م�ؤ�س�سة  ت�سعى  كما 

جديدة للطاقة والتي متكن من خلق فر�س عمل خ�سراء وعادلة، 

وت�سجيع التط�ر القت�سادي وعدالة الطاقة بال�سافة اإىل ال��س�ل حلل�ل للكثري من م�ساكل املياه وتل�ث 

اله�اء يف املنطقة.

للت�صال:

انيا فيلر – �س�ك )املدير املقيم(  م�ؤ�س�سة فريدري�س ايربت )الأردن والعراق(

�سندوق بريد 941876 /  عمان 11194

هاتف 0096265680810،  فاك�س 0096265696478

 www.fes-jordan.org  امل�قع اللكرتوين

www.facebook.com/FESAmmanOffice  سفحة الفي�سب�ك�
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موؤ�ص�صة فريدر�ض ناومان من اأجل احلرية

(FNS)

الأهداف

م�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان من اأجل احلرية )FNF( هي منظمة م�ستقلة، غري ربحية وغري حك�مية اأن�ساأها 

1958ال�سيد تي�دور ه�ي�س. وتتبع م�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان  اأملانيا الإحتادية عام  اأول رئي�س جلمه�رية 

املثل العليا لفريدري�س ناومان الذي كان مفكرًا ليرباليًا و�سيا�سيًا 

املانيًا رائدًا يف بداية القرن املا�سي. دعم فريدري�س ناومان بحزم 

فكرة الرتبية املدنية كمتطلب م�سبق للم�ساركة العامة، وب التايل 

امل�ؤ�س�سة يف اخلارج  الرئي�سي لعمل  للدميقراطية. ويتمثل الهدف 

والداخل يف حتقيق الإعرتاف مببادئ احلرية وامل�س�ؤولية. ويف هذا 

ال�سدد، تدعم م�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان �سركائها يف جميع اأنحاء 

والثقافية.  الإقليمية  �سياقاتها  �سمن  مل�ساكل  حل�ل  لإيجاد  العامل 

واآ�سيا. وكان قد مت  واأمريكا  واأفريقيا  اأوروبا، وال�سرق الأو�سط،  امل�ؤ�س�سة على مكاتب يف  وت�ستمل �سبكة 

اإفتتاح مكتب م�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان يف عمان يف عام 1982، واأ�سبح حاليا م�س�ؤوًلعن عمل امل�ؤ�س�سة 

يف كل من الأردن، ولبنان، و�س�ريا والعراق.

املحلية  امل�ساريع  رئي�سية عمل  اإ�سرتاتيجية  ت�جه ثالثة ق�سايا  �س�ف   ،2015 2012 حتى عام  ومن عام 

والدولية مل�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان:

1. احلرية والتقدم

2. احلرية والدين

3. احلرية وامل�ساركة.

الأن�صطة

يف الأردن، تق�م م�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان بتطبيق اأدوات احل�ار ال�سيا�سي و الجتماعي، والرتبية املدنية 

والإ�ست�سارات ال�سيا�سية لتنفيذ اأعمالها التي تق�م على ثالث ركائز اأ�سا�سية :

الدميقراطية،  / ال�سيا�سية  الإن�سان  •  حق�ق 
الأعمال ريادة   / لل�س�ق  الإقت�سادية  •  املبادئ 
العام. ال�ساأن  يف  وال�سبابية  املدنية  •  امل�ساركة 

ويتم تنفيذ هذا العمل ب�سكل اأ�سا�سي بالتعاون مع ال�سركاء الرئي�سيني للم�ؤ�س�سة يف الأردن: املركز ال�طني 

حلق�ق الإن�سان )NCHR(، وجمعية الرواد ال�سباب )YEA(، ومنتدى الفكر احلر )FTF(، واملعهد 

 )YFP( »ف�ساًل عن ال�سبكات ال�سبابية: »ال�سباب من اجل امل�ساركة )RIIFS( امللكي للدرا�سات الدينية

و«�سبكة الن�ساط اللكرتوين يف ال�سرق الأو�سط«)MEDA( . وبالإ�سافة اإىل ه�ؤلء ال�سركاء الرئي�سيني، 
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مدين  جمتمع  منظمات  مع  اي�سا  تتعاون  امل�ؤ�س�سة  فاإن 

ال�سيا�سية  التنمية  وزارة  مع  منتظم  ب�سكل  وكذلك  اخرى 

)MoPD( وجهات حك�مية اأخرى. بالإ�سافة اإىل اأن�سطتها 

ناومان  فريدري�س  مل�ؤ�س�سة  الأردنيني  ال�سركاء  فاإن  املحلية، 

ي�سارك�ن بفعالية يف اأن�سطة اإقليمية ودولية، مثل امل�ؤمترات، 

الدولية  الأكادميية  يف  والندوات  الدرا�سية،  والزيارات 

للقيادة مل�ؤ�س�سة فريدري�س ناومان يف اأملانيا.

ويف لبنان، تتعاون امل�ؤ�س�سة مع �سركائها الرئي�سيني من ال�سيا�سيني ومن املجتمع املدين لالإ�سهام يف �سيادة 

القان�ن، ومكافحة الف�ساد، تعزيز احلكم الر�سيد ودعم امل�ساركة يف ال�سيا�سة املحلية.

اإىل  تتعاون معها منذ �سن�ات عديدة، وهي تتطلع  للم�ؤ�س�سة �سبكة من العالقات مع جهات  ويف �س�ريا، 

تكثيف اجله�د مبجرد اأن ي�سمح ال��سع بذلك.

الإ�ست�سارات  بتقدمي  قامت  حيث   ،2004 عام  اأواخر  منذ  القرار  �سناع  مع  امل�ؤ�س�سة  عملت  العراق،  يف 

يف  امل�ؤ�س�سة  عمل  تركيز  كان   ،2008 عام  ومنذ  النزاعات.  لت�س�ية  واجله�د  القدرات  وبناء  القان�نية، 

العراق على حمافظة كرك�ك التي تعاين من ال�سراعات. اأما الركيزة الثانية لعمل امل�ؤ�س�سة يف العراق 

الإقت�سادي. لالإ�سالح  العراقي  املعهد  مع  بالتعاون  معها  التعامل  مت  التي  الإقت�سادية،  ال�سيا�سة  فهي 

.)IIER(

عناوين الإت�صال: 

املقر الرئي�صي يف اأملانيا

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

مكتب عمان

ال�سيد رالف اإيربل

املمثل املقيم يف الأردن، ولبنان، و�س�ريا والعراق

هاتف:  5858730 / 5858635 6 962+    فاك�س:  5858142 6 962+

�س.ب 921811 عمان 11192 الأردن

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

)DAAD(

التعليم  م�ؤ�س�سات   )DAAD( العلمي  للتبادل  الأملانية  الهيئة  متثل 

العايل الأملانية وهي تعد من اكرب امل�ؤ�س�سات الداعمة يف العامل للتبادل 

الأكادميي  الدويل للطالب و الأكادميني على حد �س�اء. ومنذ تاأ�سي�سها 

يف العام 1925 مت ابتعاث ما يزيد على 1.5 ملي�ن مبع�ث  يف داخل و 

خارج املانيا.

وميكن اإيجاز اأهداف م�ؤ�س�سة داد كالتايل:

البالد  خارج  من  الأكادميني  و  املتميزين  ال�سباب  الطالب  ت�سجيع   -

على الدرا�سة و اإجراء البح�ث يف املانيا و املحافظة على دمي�مة الأت�سال معهم اإىل اأط�ل فرتة ممكنة.

- تاأهيل الباحثني و املهنني من ال�سباب الأملان يف خمتلف امل�ؤ�س�سات  ح�ل العامل يف ج� من الت�سامح و 

الأنفتاح على الآخرين.

- تعزيز الطابع الدويل مل�ؤ�س�سات التعليم العايل الأملانية واإبراز جاذبيتها.

- تعزيز تعلم اللغة، و الدرا�سات الأدبية و الثقافية الأملانية يف اجلامعات الأجنبية.

- م�ساعدة الدول النامية يف تاأ�سي�س اأنظمة فعالة للتعليم العايل.

- تقدمي م�س�رة ل�سَناع القرار فيما يتعلق بالن�احي الثقافية، التعليمية  و التنم�ية.

لأكرث   )DAAD( م�ؤ�س�سة برنامج من خالل دعم   250 اأكرث من  بالتحديد يف  تطبق  الأهداف  وهذه 

من 74.000 من الباحثني و الأكادميني الأملان و غري الأملان على م�ست�ى العامل 

�سن�يا. هذه الربامج مت�ل من خمتلف ال�زارات و بالأخ�س من قبل  مكتب ورزاة 

اخلارجية الأملانية الأحتادية.

امل�ؤ�س�سة  وتق�م  ب�ن،  مدينة  يف   )DAAD( مل�ؤ�س�سة  الرئي�سي  املكتب  يقع 

اإقيليميا  14 مركزا  العامل من خالل   بالت�ا�سل مع �سركائها يف خمتلف انحاء 

اإ�سافة اإىل 50 مركزا اإ�ست�ساريا م�زعة يف خمتلف القارات. 

يف ال�قت احلايل ميثل )DAAD( يف الأردن اأربعة حما�سرين جامعني اإ�سافة 

 - الأملانية  و  الأردنية  اجلامعتني  يف  بالتدري�س  يق�م�ن  حما�سر  م�ساعدة  اىل 

الأردنية.  حديثا و منذ الأول من �سهر اأيل�ل لعام 2012 مت زيادة ن�ساط م�ؤ�س�سة 

)DAAD( يف عمان من خالل تاأ�سي�س مركز اإ�ست�ساري يتبع امل�ؤ�س�سة الم يف ب�ن.

عناوين الأت�صال:

اأندريا�س ووت�س

مدير املركز الأ�ست�ساري داد يف عمان

حما�سر اللغة الأملانية يف اجلامعة الأردنية.

director@daad-jordan.org :بريد الكرتوين
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الأ�صتاذ الدكتور توما�ض فيرب

اأ�ستاذ/ داد

معهد الأثار، اجلامعة الأردنية.

tweber@uni-mainz.de :بريد الكرتوين

د. اآنيا يوخارم

حما�سرة/ داد

من�سقة برنامج املاج�ستري داف.

اجلامعة الأملانية الأردنية، مدر�سة اللغات. 

anja.ucharim@gju.edu.jo:بريد الكرتوين

د. خري الدين عبد الهادي 

ا�ستاذ م�ساعد /داد

من�سق برنامج البكال�ري�س لربنامج الرتجمة

اجلامعة الأملانية الأردنية، مدر�سة اللغات.

 khaireddin@gju.edu.jo: بريد الكرتوين

هاتف 927 66 09 77  )0( 00962

ملزيد من املعلومات يرجى الأت�صال:

اأندريا�س ووت�س،  مدير املركز الأ�ست�ساري داد يف عمان

اجلامعة الأملانية الأردنية

بناية E، الطابق الأول، �سارع اأحمد الطراونة / اجلبيهة  11180 عمان الأردن

director@daad-jordan.org : :بريد الكرتوين

الهاتف: 729 66 90 77 )0( 962+

www.daad-jordan.org
 http://www.facebook.com/daad.jordan

املكتب الرئي�ض يف بون

الهيئة الأملانية للتبادل العلمي )داد(

كينداللي 50 ، 53175  ب�ن املانيا

هاتف: 0-2 0049228882     فاك�س: 0049228882-444

 www.daad.de
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التعاون املايل مع الردن   -   نعطي افاقا وا�صعة

نبذة عن بنك العمار الملاين:

يعمل بنك الإعمار الأملاين على تقدمي الدعم يف جمالت البنى التحتية و 

الجتماعية و القت�سادية يف البلدان النامية و البلدان التي متر مبرحلة 

الأجزاء من  فعالة يف هذه  ب�س�رة  الفقر  و ذلك ل�ستهداف   ، انتقالية 

العامل . و كما ي�سب تركيزه على حماية املناخ و البيئة  و خلق نظام مايل 

كف�ؤ ، وكما ي�سب تركيزه اي�سًا على قطاع املياه ، و ذلك بهدف تاأمني 

بنك  اأن  كما  ال�سريكة.  البلدان  يف  املعي�سية  للظروف  املت�ا�سل  الدعم 

الإعمار الأملاين ي�سارك يف عمليات الإ�سالح التي تق�م باإن�ساء املعايري 

ال�سا�سية الالزمة للنه��س بالتنمية ل�ستكمال التم�يل املقدم من قبل احلك�مة الأملانية. كما اأن بنك العمار 

الأملاين يدعم على نطاق وا�سع ، مما ي�ساعد احلك�مة على حتقيق اأهدافها التنم�ية.

اأن  كما   . املا�سية  عامًا  ، خالل اخلم�س�ن  املايل  التعاون  اإطار  بها يف  اللتزام  ي�رو متت  مليار  اأكرث من 

املخ�س�سات املالية احلالية جتاوزت 300 ملي�ن ي�رو ، و التي ت�سم قطاع املياه و قطاع التعليم و قطاع الطاقة.

املاء للحياه

اإمدادات مياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي:

يركز بنك الإعمار الأملاين  على الإمداد مبياه ال�سرب و ال�سرف ال�سحي و التي ت�سم 

جمم�عة من امل�ساريع باأكرث من 250 ملي�ن ي�رو. لأن الأردن م�سنفة الدولة اخلام�سة يف 

العامل  ب�سح املياه  فيها ، فمن الأول�يات لدينا هي تقليل الفاقد من املياه من �سبكات مياه 

ال�سرب. و حم�ر اآخر و ه� حمطات  تنقية املياه و �سبكات ال�سرف ال�سحي، و ذلك لتعزيز 

احلماية البيئية و حت�سني احلالة ال�سحية .

التغيري املناخي

ت�سري النتائج العلمية انه ي�جد احتمال كبري باأن امل�سادر املائية يف الردن �ستمر ب�سغط اكرب بالن�سبة ل�سح 

املياه فيها، و يرجع ذلك ب�سبب التغري املناخي. حاليًا  بنك العمار الملاين مي�ل التدابري لدعم الأردن يف 

م�اجهة هذه التغيريات ، و ذلك من خالل الأن�سطة ال�ستثمارية املقامة من بنك الإعمار الأملاين ،ميكن 

ا�ستعمال مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف الزراعة مثال، و ه� القطاع الذي ي�ستهلك الكم الأكرب من امل�ارد 

املائية، هذه التدابري ت�سهم ب�سكل كبري يف تخفي�س ال�سغط على امل�ارد ال�سحيحة للمياه العذبة، و لأن قطاع 

املياه ه� امل�ستهلك الأكرب للطاقة الكهربائية يف الأردن. الطاقة الكهربائية هي بنف�سها حتدي بالغ الهمية و 

�سرطًا لت�فري املياه بكفاءة من حيث التكلفة و  من معاجلة  مياه ال�سرف ال�سحي . و ي�سارك بنك الإعمار 

الأملاين يف مت�يل التدابري الالزمة لزيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف اإمدادات املياه وال�سرف ال�سحي مما 

ي�ؤدي اإىل احلد من انبعاثات الكرب�ن والتكاليف الت�سغيلية ملرافق املياه .

حوكمة ال�صركات:

لل��س�ل مل�ست�ى عاٍلٍ من تقدمي اخلدمات يف قطاع اإمدادات املياه وال�سرف ال�سحي، فاإن �سيانة البنية 

التحتية تعد عامال رئي�سيًا لإجناح هذا الهدف . بنك الإعمار الأملاين يدعم اجله�د التي تبذلها احلك�مة 

الأردنية لتعزيز الهياكل التنظيمية بفعالية كما انه يدعم م�ساركة القطاع اخلا�س. كما اأنه يف املحافظات 
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ال�سمالية ، فاإن  بنك الإعمار الأملاين يدعم  تط�ير  �سركة مياه الريم�ك اململ�كة للقطاع العام كذلك   مت�يل 

عقد الإدارة.

�صند يعني م�صاعدة :

التعليم  ه� املفتاح:

لدعم جه�د الأردن يف قطاع التعليم ، فاإن بنك الإعمار الأملاين يقدم التم�يل  لربامج  بناء املدار�س. يف اإطار 

عمل الربنامج  �سيتم بناء نح� 650 غرفة �سفية  ت�فر بيئة تعليمية لأكرث من20،000 طالب. و تقع معظم 

هذه املدار�س يف مناطق فقرية .وب�سكل عام  جمم�ع املخ�س�سات تبلغ 40 ملي�ن ي�رو من خالل التعاون املايل 

الأملاين.

�صند تعني امل�صاعدة: 

اإن امل�ساريع ال�سغرية جدًا وال�سغرية و املت��سطة تبلغ 60% من حجم الناجت املحلي الإجمايل )GDP(  و 

70% من العمالة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و �سمال اإفريقيا،لأنها حا�سمة لالإقت�ساد الن�سط. وعلى الرغم 

من  حمدودية الفر�س للح�س�ل على الدعم املايل، تبقى هذه امل�ؤ�س�سات كمحرك للنم� القت�سادي والعمالة 

و والإزدهار .

و لدعم امل�ؤ�س�سات املالية لل��س�ل اىل قطاع امل�ساريع ال�سغرية و املت��سطة ، �سند و فر الدعم املايل و امل�ساعدة 

التقنية، للم�ؤ�س�سات املالية و ملقدمي اخلدمات املالية يف الردن و دول اأخرى يف املنطقة مل�اكبة هذة امل�ساريع 

على نح� فعال يف طريقها اىل النم� امل�ستدام .   

الرتكيز على كفائة الطاقة:

مقاي�صة الديون :

يف اإطار مقاي�سة الدي�ن فقد و �سلت اىل ما يزيد عن 261 ملي�ن ي�رو، من خالل م�ساريع يف جمال املياه و 

التعليم ، للحد من الفقر واأي�سا اجلامعة الأملانية الردنية دعمت بهذه امل�ساريع. و حتى ي�منا هذا مت ت�قيع 11  

اتفاقية مقاي�سة دي�ن من قبل بنك الإعمار الأملاين ل�سالح احلك�مة الأملانية . 

توقعات: كفاءة ا�صتخدام الطاقة :

حاليًا، بنك الإعمار الأملاين و نظرائه الأردنيني يح�سرون م�سروعان لتح�سني كفاءة الطاقة يف حمطات 

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي و املباين العامة ؛و �سيتم مت�يل هذه امل�ساريع من دعم حماية املناخ اخلا�سة  

بدعم من ال�زارة الأملانية للتعاون القت�سادي و التنمية. بالإ�سافة اىل ذلك م�سروع يهدف اىل حت�سني كفاءة 

ا�ستخدام الطاقة يف م�سخات املياه و قد مت تطبيقه بالفعل يف املرحلة الوىل من التنفيذ.

مكتب بنك الإعمار الأملاين – عمان :

مدير املكتب: بياآته ري�سرت

ائب املدير : �س��سن العاروري

�سندوق الربيد : 926238

عمان : 11190 / الأردن

هاتف : 4378 585 6 962+

فاك�س: 4573 585 6 962+  

KfW.Amman@kfw.de  لربيد اللكرتوين

بنك الإعمار الأملاين :  

�سيلفيا با�سكي، املدير القطري

باملنجاردن 9-5

60325فرانكفرت، املانيا

عمان : 11190 / الأردن

هاتف: 2953 7431 69 49+

فاك�س: 2944 7431 69 49+

Silvia.Paschke@kfw.de  :لربيد اللكرتوين
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الوكالـة الأملانيـة للإغاثـة التقنيـّة 

)THW(

 )THW( التقنية  لالإغاثة  الأملانية  ال�كالة 

املانيا  جلمه�رية  املدنية  لالإغاثة  منظمة  هي 

الحتادية و تعمل على حماية املدنيني يف اأوقات 

داخل  ي�مي  ب�سكل  ال�كالة  وتعمل  الك�ارث. 

العامل  ح�ل  اخرى  مناطق  يف  وكذلك  املانيا 

هم  الذين  للمدنيني  امل�ساعدة  تقدمي  بهدف 

بحاجة اليها. وهناك ح�ايل 80 األف �سخ�س 

يعمل�ن ب�سكل تط�عي يف وكالة الإغاثة التقنية 

والتزامهم  فراغهم،  اوقات  يف   )THW(

بعد  امل�اطنني.  كافة  م�سلحة  يف  ي�سب  هذا 

حدوث العا�سري والع�ا�سف يق�م ه�ؤلء املتط�ع�ن بجعل ال�س�ارع والطرقات �سالكة ونظيفة، وي�سخ�ن 

املياه التي دخلت اىل ال�سراديب والت�س�يات داخل البي�ت، ويزودون امل�ست�سفيات مب�لدات كهرباء ب�سكل 

طارئ ويعمل�ن على تدعيم املنازل الآيلة لل�سق�ط.

ت�سم وكالة الإغاثة التقنية 668 اإحتادا حمليا م�زعة يف كافة انحاء املانيا. ول�سمان قيام ه�ؤلء املتط�عني 

املنخرطني يف الحتادات املحلية بعملهم ب�سكل �سحيح، يتم ا�سنادهم ودعمهم من قبل ح�ايل 800 من 

م�ظفي وكالة الإغاثة التقنية ممن يعمل�ن بدوام كامل. وقد مت هيكلة ه�ؤلء امل�ظفني يف الق�سام التالية: 

اإدارة وكالة الإغاثة التقنية )THW(، 8 رابطات حملية و 66  مكتب، كلهم يتكفل�ن جلعل احلما�س لدى 

ه�ؤلء املتط�عني لكي ي�سبح عمال اإغاثّيـا فّعال.

تدعم   2012 ابريل  ني�سان/  �سهر  منذ  الردن  يف   )THW( التقنيـّة  لالإغاثـة  الأملانيـة  ال�كالـة  عمـل 

وكالة الإغاثة التقنية )THW( ال�سفارة الملانية يف العا�سمة الردنية عمان يف تقييـم ومراجعـة ال��سع 

البداية عدة  التقنية يف  الإغاثة  وكالة  اأجنزت  الملانية  وزارة اخلارجية  قبل  الن�ساين. بدعم مايل من 

امل�ست�سفيات  بتزويد  املثال  �سبيل  اأردنية، حيث قامت على  اإغاثة  بالتعاون مع منظمات  م�ساريع �سغرية 

قامت  الالجئني  تدفق  ازدياد  وبعد  اإ�سعاف.  و�سيارات  كهرباء  �س�ريا مب�لدات  مع  القريبة من احلدود 

وزارة الداخلية الملانية بناء على طلب من وزارة اخلارجية الملانية يف �سهر حزيران/ ي�ني� 2012 بتكليف 

مع  بالتعاون  وذلك  لالجئني  الزعرتي  خميم  بناء  يف  الدعم  بتقدمي   )THW( التقنية  الإغاثة  وكالة 

املف��سية العليا لالأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني )UNHCR( وامل�ؤ�س�سات ومنظمات الغاثة الردنية.

وتقييم  مبراقبة  امل�قع  على  من   )THW( التقنية  الإغاثة  وكالة  ك�ادر  من  م�ظفا   14 ح�ايل  يعمل 

باحلفاظ  اخلا�سة  و  ال�سحي  ال�سرف  ومبرافق  باملياه  اخلا�سة  القطع  و�سيانة  وت�سغيل  املخيم  بناء 

على ال�سحة العامة يف املخيم. وقد مت بناء 417 وحدة لل�سرف ال�سحي وح�ايل األف مرحا�س وحّمام 

لالغت�سال منذ افتتاح خميم الالجئني وذلك من قبل �سركات حملية وبا�سراف ومراقبة وكالة الإغاثة 

التقنية )THW(. ي�ساف اىل ذلك 150 وحدة مطبخّية تقريبا، حيث ت�سم كل وحدة منها مطبخني 

عم�مّيني. وقام كادر وكالة الإغاثة التقنية بت�سميم وبناء نظام ت�زيع املياه للم�ساعدة على �سم م�ساحات 
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جديدة اإىل املخيم. بال�سافة اىل ذلك اأ�سرفت وكالة الإغاثة التقنية )THW( على الت�زيع الي�مي ملياه 

ال�سرب. ولغاية �سهر اآذار 2013 كان عدد الك�ادر العاملة والتابعة ل�كالة الإغاثة التقنية 110 م�ظفا.

يتم مت�يل امل�سروع من قبل وزارة اخلاجية الملانية والي�ني�سيف و املف��سية العليا لالأمم املتحدة ل�س�ؤون 

الالجئني )UNHCR(. ل ينح�سر الدعم املايل و الن�ساين املقدم من احلك�مة الملانية فقط بعمليات 

وكالة الإغاثة التقنية )THW( يف الردن، وامنا ي�سمل اي�سا عمل جلنة ال�سليب الحمر الدولية يف 

�س�ريا ويف الدول املجاورة.

مهام الغاثة الن�سانية يف انحاء العامل

رغم ك�ن ال�كالة الأملانية لالإغاثة التقنية )THW( منظمة اإغاثة مدنية جلمه�رية املانيا الحتادية، 

املانيا  حك�مة  من  بتف�ي�س  العامل  انحاء  كافة  يف  تعمل  فهي  املانيا،  على  فقط  يقت�سر  ل  عملها  لكن 

الحتادية وبناء على طلب من المم املتحدة والحتاد الوروبي اأو من دول �سديقة، وقد �سمل عمل وكالة 

الإغاثة التقنية )THW( منذ العام 1953 اأكرث من 130 دولة. ويف غ�س�ن �ساعات قليلة ميكن اإعداد 

�سة للم�ساعدة خارج املانيا، لت�سبح جاهزة لالقالع بالطائرة اىل  ك�ادر وكالة الإغاثة التقنية، واملخ�سّ

على  من  التقنية  الإغاثة  وكالة  ك�ادر  ويق�م  والعا�سري.  والفيا�سانات  الزلزل  ب�سبب  املنك�بة  املناطق 

امل�قع بانقاذ ال�سخا�س املحا�سرين حتت النقا�س و بتزويد امل�اطنني املنك�بني مبياه �سرب نقّية. وغالبا 

ما تتط�ر عمليات الإغاثة الطارئة ق�سرية املدى، لتتح�ل بعدها اىل م�ساريع ط�يلة املدى، والتي تق�م من 

خاللها وكالة الإغاثة التقنية )THW( بدعم هذه الدول بامل�ساعدة التقنية الن�سانية. على هذا النح� 

قدمت وكالة الإغاثة التقنية يد الع�ن وامل�ساعدة اىل جمه�رية اإندوني�سيا يف اإعادة بناء املباين واملدار�س 

التي تهدمت بعد كارثة ت�س�نامي وعملت يف هائيتي ملدة 18 �سهرا بعد كارثة الزلزال الكبري هناك.

)THW( ال�كالة الأملانية لالإغاثة التقنية

  Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW
Provinzialstraße 93

Bonn  53127
اأملانيا

هاتف:940-0 228 )0( 49+ 

فاك�س: 940-1844 228 )0( 49+

redaktion@thw.de   :الربيد اللكرتوين

http://www.thw.de/EN/:امل�قع اللكرتوين

للمزيد من املعلومات يرجى الت�صال ب:

)THW( ال�كالة الأملانية لالإغاثة التقنية

�سارع حممد ب�سيم خما�س رقم 13، 

ال�س�يفية

�س.ب. 926238 

عمان 11190 الردن

هاتف: 8090  586 6 962+   فرعي 409

office.amman@thw.de :بريد الكرتوين

www.thw.de :م�قع الكرتوين
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اجلامعة الملانية الأردنية

يف عام 2005 ت�سرين الأول افتتحت اجلامعة الأملانية الأردنية 

اأب�ابها يف عمان . تعد اجلامعة الأملانية الأردنية واحدة من 

مرور  فبعد  الثنائية.  الثقافية  و  التعليمة  امل�ساريع  اأ�سخم 

�سبعة اأع�ام من البحث والتدري�س حظيت اجلامعة الأملانية 

الأردنية الآن مبكانتها يف الأو�ساط الأكادميية التعليمية بحيث 

اأ�سبحت اإحدى اجلامعات الرائدة يف الأردن و البلدان املجاورة لها. 

يلتحق باجلامعة الأملانية الآن اأكرث من 3000 طالب م�زع�ن يف 17 تخ�س�س و 6 كليات خمتلفة على م�ست�ى 

البكال�ري��س واملاج�ستري. 

التوجه نحو امل�صار التطبيقي

�سممت اجلامعة الأملانية الأردنية ، وهي واحدة من اجلامعات احلك�مية الع�سر يف الأردن لتك�ن وفقا للنم�ذج 

الأملاين جلامعات العل�م التطبيقية )Fachhochschulen(، حيث تتميز هذه اجلامعات بارتباطها العميق 

بالتطبيق العملي والت�جه نح� اجلانب التطبيقي يف نقل املعرفة. ويتفق اخلرباء باأن هذا الت�جه �سروري ل�س�ق 

العمل يف الأردن ويف ال�سرق الأو�سط ب�سكل عام متاما كما ه� �سروري ل�س�ق العمل يف اأملانيا. 

وتتمثل روؤيا اجلامعة باأن تلعب دورا حم�ريا يف التنمية الجتماعية والقت�سادية واملهنية يف الأردن،  لتك�ن 

ر�سالتها التعليم والتعلم امل�ستمر مدى احلياة.

التاأ�صي�ض 

تاأ�س�ست اجلامعة الملانية الأردنية يف اآب 2004 بتعاون وثيق بني جلنة م�ؤ�س�سة و وزارة التعليم العايل الأردنية، 

ال�زارة  يتعاون من جانبه مع  الذي  التخطيط يف جامعة ماغديب�رغ-�ستيندال  افتتاح مكتب  بالتزامن مع 

 .)DAAD( الحتادية الأملانية للتعليم والبحث العلمي بالإ�سافة اإىل الهيئة الأملانية للتبادل العلمي

ويق�م احتاد م�ؤلف من اكرث من 70 جامعة املانية متخ�س�سة يف العل�م التطبيقية ترتاأ�سها جامعة ماغديب�رغ-

�ستيندال يف اإعداد هيكل اجلامعة من خالل امل�ساهمة يف تقدمي اخلربة واخلطط واملناهج الدرا�سية بالإ�سافة 

اإىل الهيئة التدري�سية. 

قطاع  وبالأخ�س من  ومعن�يًا،  ماديا  البلدين  واخلا�س من كال  القطاعني احلك�مي  بدعم  امل�سروع  يتمتع 

ال�سناعة يف الأردن الذي يقدم دعمًا ج�هرياأ للجامعة. ُعنّي الأ�ستاذ الدكت�ر لبيب اخل�سرا، ع�س� اللجنة 

التاأ�سي�سية للجامعة والنائب ال�سابق لرئي�س جامعة لعل�م والتكن�ل�جيا 

الأردنية، رئي�سًا للجامعة يف 2005 وما يزال يف من�سبه حتى الآن. 

املوقع

يقع احلرم اجلامعي بالقرب من مدينة مادبا، على بعد ح�ايل 20 

من  اجلامعة  ارا�سي  تخ�سي�س  مت  وقد  عّمان.  العا�سمة  من  كم 

ثم  ني�سان 2005،   25 ي�م  الأ�سا�س  حجر  ُو�سع  الأردنية.  احلك�مة 

ا�ستمر ا�ستعمال اجلامعة للمقر امل�ؤقت يف اجلمعية العلمية امللكية يف 

اجلبهة. وقد مت افتتاح امل�قع الدائم يف مادبا يف 21 من ت�سرين الأول 2012 بح�س�ر جاللة امللك عبداهلل 
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الثاين. ما زالت اق�سام »روؤية اإعادة التاأهيل«  وال�ست�سارات و مركز التدريب تعمل من املقر القدمي يف اجلبيهة 

يف �سمال عّمان. 

الربنامج

اجلامعة الأملانية الوؤدنية معدة ل�ستقبال ما ل يقل عن 5000 طالب من الأردن و الدول املجاورة لها.

تتاألف برامج البكال�ري��س ب�سكل عام من عل�م الهند�سة املختلفة: هند�سة املياه والطاقة والبيئة، الهند�سة 

الطبية احلي�ية، امليكاترونيك�س وال�سيانة، عل�م احلا�سب، الهند�سة املعمارية، وكذلك الإدارة وعل�م اخلدمات 

الل�ج�ستية واللغات. وقد مت ادخال برامج درا�سية جديدة م�ؤخرا، على �سبيل املثال »الأملانية كلغة اأجنبية«، 

»الرتجمة العربية - الأملانية - الإجنليزية«، »الت�سميم والت�سالت 

العمراين«. و�سيتم ا�سافة برامج مبتكرة  »التخطيط  و  الب�سرية« 

قريبا على م�ست�ى الدرا�سات اجلامعية و الدرا�سات العليا مثل برامج 

»الدرا�سات احل�سرية« و »الجهزة الطبية« و »و�سائل العالم لالإنتاج 

خدمة  يف  بامل�ساهمة  اجلامعة  تفتخر  كما  للماج�ستري.  البداعي« 

املجتمع من خالل برناجمها التدريبي املميز يف »ت�سحيح الب�سر«. 

والعامل  الأردن  يف  التعليم  يف  فج�ة  متالأ  ان  اجلامعة  ا�ستطاعت 

العربي بف�سل نهجها العملي والدويل.  

لغة التعليم الرئي�سية يف اجلامعة هي الجنليزية، كما يت�جب على الطالب ان يجتازوا 6 م�ست�يات من اللغة 

الأملانية بنجاح. 

ويق�سي الطالب �سنتهم اجلامعية الرابعة يف اأملانيا، حيث يق�م�ن بالدرا�سة يف احدى اجلامعات الأملانية 

ال�سريكة ملدة ف�سل درا�سي، يليها ف�سل تدريبي يف �سركة املانية. هذا وقد مت ت�سجيع قطاع ال�سناعة الأملاين 

لتقدمي اأماكن تدريبية للطالب ملدة خم�سة اأ�سهر مل�ساعدتهم يف التدريب العملي خالل اقامتهم وت�فريهم 

بالرعاية املالية اإذا امكن. 

تتمثل ر�سالة اجلامعة الأملانية الأردنية بتخريج طلبة قادرين على التحدث بعدة لغات والتعامل مع خمتلف 

الثقافات، ولديهم املهارات الجتماعية كما الأكادميية لتلبية احتياجات �س�ق العمل.

	  

مكتب اجلامعة الأملانية الأردنية يف اأملانيا

الربوفي�س�ر الدكت�ر اندريا�س غايغر 

الهاتف: 4101 886 391 49+

الفاك�س: 4947 886 391 49+

gju@hs-magdeburg.de
www.gju.hs-magdeburg.de

ملزيد من املعلومات:

نائب رئي�س اجلامعة الأملانية الأردنية لل�س�ؤون اخلارجية

الدكت�ر اأنت�ن منك�ستل 

 Vice President، International Affairs
Prof. Dr. Anton Mangstl

هاتف: 4020 429 6 962+

فاك�س:  0215 430 6 962+

Anton.Mangstl@gju.edu.jo ، www.gju.edu.jo
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مركز اجلماعة الأملانية الربوت�صتانتية يف عمان

نقطة التقاء

يف  الأملانية  باللغة  الناطقني  جلميع  التقاء  نقطة  عمان  يف  الربوت�ستانتية  الأملانية  اجلماعة  مركز  ميثل 

الأعمار  جميع  من  للنا�س  الفر�سة  املركز  ي�فر  الأردن.و 

والإهتمامات لإكت�ساف وعي�س اميانهم ال�سخ�سي والتعرف 

خالل  من  اأهلهم  بني  وكاأنهم  وال�سع�ر  اآخرين  اأنا�س  على 

اخلدمات  الإحتفالت،  املحا�سرات،  تت�سمن  ن�ساطات 

ال�سباب.  ونادي  الن�ساء  حلقات  الأحد،  مدر�سة  الكن�سية، 

والرحالت  القراءة  جمم�عة  املقد�س،  الكتاب  مناق�سة 

بيئة  يف  امل�سيحي  لإميانه  الإن�سان  عي�س  اأن  اذ  الداخلية. 

متثل ثقافته ومتار�س فيها لغته الأملانية ل بد اأن ي�ساعد على 

ال�سع�ر بالراحة يف الثقافة الأجنبية. وتت�سكل هذه اجلماعة 

التي تتميز بتن�عها من اأفراد من خمتلف اخللفيات الثقافية، 

الدينية، املهنية وال�سخ�سية.

يقع مركز اجلماعة يف املعهد الأملاين الربوت�ستانتي لالآثار يف عمان وتديره اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية 

يف عمان والتي تعترب جزءا من اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف القد�س.

اأفق عاملي

مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف عمان يعمل ب�سراكة وثيقة مع القد�س ال�اقعة على ال�سفة املقابلة 

اآخرين، خ�س��سا مع مدر�سة  و�سركاء  كنائ�س  مع  وثيق  ات�سال  ان اجلماعة على  كما  الأردن.  نهر  من 

ثي�دور �سنلر واجلماعة العربية الل�ثرية يف كني�سة الراعي ال�سالح حيث تقام �سل�ات خا�سة يف بع�س 

الأحيان. ياأتي الأع�ساء امل�سجل�ن يف اجلماعة من خلفيات مذهبية خمتلفة بالإ�سافة اىل ذلك فاإن دائرة 

اأ�سدقاء مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية يف عمان مفت�حة للجميع من  م�سلمني وغريهم من الأملان 

والعرب.

اأخبار

ت�سدر ن�سرة اجلماعة يف عمان مرة كل �سهر . يف هذه الن�سرة ينم العالن عن الأن�سطة والفعاليات يف 

مركز اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية كما وتعطي الن�سرة فكرة جيدة عن حياة اجلماعة، الإجتماعات 

هامة  عناوين  مثل  الأخرى  املعل�مات  من  وكثري  الكني�سة  تقدمها  التي  اخلدمات  املقبلة،  والفعاليات 

لالإت�سال وكيفية العث�ر على مركز اجلماعة. 

عناوينهم  ي�سجل�ا  اأن  للمهتمني  وميكن  الإلكرتوين  الربيد  عرب  واأي�سا  مطب�ع  ب�سكل  الن�سرة  ت�سدر 

الإلكرتونية لت�سلهم اآخر امل�ستجدات واملعل�مات.
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ماذا يجد الزائر يف مركز اجلماعة؟

- ال�سالة: تقام كل اأحد باللغة الأملانية يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساءا )با�ستثتاء العطلة ال�سيفية( وتقام 

تليها حلقة  ما  وكثريا  اأق�سر  ال�سالة  تك�ن  الأخرى  املرات  املقد�س ويف  القربان  ال�سهر مع  مرتان يف 

الكاث�ليكي يف مركز اجلماعة عدة مرات وذلك ح�سب  القدا�س  اقامة  الكتاب املقد�س. متت  مناق�سة 

عدد امل�ساركني. تقام اأي�سا مرة يف ال�سنة �سالة م�سرتكة مع اجلمعية العربية الل�ثرية.

- خا�س بالن�ساء: ت�سم اجلماعة الأملانية الربوت�ستانتية عدد كبري من الن�ساء الأملانيات املتزوجات يف 

هناك  بالأملانية.  والتحدث  لالإلتقاء  للن�ساء  الفر�سة  ملنح  �سهرية  ن�سائية  جل�سة  تعقد  لذلك  الأردن، 

امكانيات اأخرى لالإلتقاء بن�ساء املانيات وذلك من خالل جمم�عة القراءة، جمم�عة التطريز وجمم�عة 

الريا�سة. تت�سل الن�ساء )الناطقات بالأملانية( اأي�سا مع اجلماعة.

الأهل  مع  واجتماع  ال�سهر،  من  ثاين جمعة  كل  الأطفال يف  ملجم�عة  اجتماع  هناك  الأطفال:  اأن�سطة   -

املنا�سبات  الإحتفالت يف  بع�س  اأي�سا  اأحد. هناك  �سن�ات( كل �سباح  �سنة اىل ثالث  والأطفال )من 

ال�سيفية يف  الف�سح، احلفلة  البحث عن بي�س عيد  العائلة مثل  بالأطفال وت�سرتك فيها كل  اخلا�سة 

احلديقة، م�سرية الف�اني�س يف ي�م القدي�س �سانت مارتن و حفالت �سانتا كل�ز و عيد امليالد.

- رحالت للعائالت وال�سباب وغريهم اىل اأماكن مثرية لالإهتمام يف الأردن.

- حما�سرات �سهرية ح�ل ق�سايا �سيا�سية، دينية، اقت�سادية، بيئية وغريها، كما يتم عر�س الأفالم يف 

بع�س الأوقات.

الكبارالتي  - الأدب الأملاين يف ت�سكيلة وا�سعة. ت�فر املكتبة كتبا لالأطفال وال�سباب بالإ�سافة اىل كتب 

تت�سمن روايات كال�سيكية، كتب ب�لي�سية، كتب تاريخية، كتب طبخ، اأدلة �سفر وغريها الكثري.

- ال�سراكة من اأجل احلياة: ق�سي�س�نا مت�اجدون للم�ساعدة يف الأتراح ولالإحتفال باللحظات اخلا�سة يف 

حياتنا كالتعميد والتثبيت والزواج. ي�فر الق�ساو�سة الفر�سة للحديث اخلا�س، مثال يف م�سائل الإميان، 

وهم م�س�ؤول�ن عن رعاية النف��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�صتانتي لعلم اآثار الأرا�صي املقد�صة

اأكرث من  اإىل  الأو�سط  ال�سرق  املقد�سة يف  الأرا�سي  اآثار  لعلم  الربوت�ستانتي  الأملاين  املعهد  ترجع بح�ث 

مئة عام. وقد اقرتح المرباط�ر ويلهلم الثاين تاأ�سي�سه خالل زيارته للقد�س عام1989. فتاأ�س�س املعهد 

عام  »ايزناخ«  يف  الربوت�ستانتية  للكنائ�س  الأملاين  امل�ؤمتر  خالل 

1900 . ويف عام 1903 مت بناء املعهد يف القد�س وافتتاحه ر�سميا. 

من  عليهما  ترتب  وما  والثانية،  الأوىل  العامليتان  احلربان  اأنهت 

ا�ستئناف  ممكنا  يكن  ومل  للمعهد.  املنتظم  امليداين  العمل  اآثار، 

ب�سبب  املرة  وهذه  ق�سرية،  فرتة  وبعد  عام1960.  قبل  العمل 

احلرب الإقليمية والأزمة ال�سيا�سية عام 1967، كان املعهد الأملاين 

الربوت�ستانتي غري قادر على م�ا�سلة امل�ساريع التي بداأت بالفعل يف 

»�سرق الأردن« من خالل فرع القد�س.

وبف�سل  الأردن،  افتتاح معهد يف  اإل من خالل  العمل هناك  الفعال يف  ال�ستمرار  املمكن  يكن من   ومل 

اجله�د اجلبارة للدكت�ر  اأوته واغرن ل�ك�س ، مت �سراء قطعة من الأر�س يف عمان عام1976. بني عامي 

التد�سني  املبنى يف �سمال غرب عمان. وكان  اإن�ساء  1975 و1980 م�لت م�ؤ�س�سة ف�لك�س فاجن هان�فر 

الر�سمي للمعهد يف ني�سان1982.

يت�ىل جمل�س اإداري وجمل�س علمي ا�ست�ساري م�جه من قبل اأحد املطارنة امل�س�ؤولية عن املعهد. اأما اإدارته 

فتت�لها الكني�سة الربوت�ستانتية الأملانية التي مت�ل املعهد جنبا اإىل جنب مع وزارة اخلارجية الأملانية. 

ومنذ عام 2007 يعد املعهد اأي�سا وحدة بحث للمعهد الأملاين لعلم الآثار. 

�سمن  ويندرج  الأردن،  يف  الأملاين  الثقايف  العمل  فعاليف  عن�سرا  الربوت�ستانتي  الأملاين  املعهد  ي�سكل   

اتفاقية التعاون الثقايف الثنائي بني البلدين.

ويحظى املعهد بتقدير واعرتاف كبريين يف الردن. وتقدم امل�ساريع املتعددة- التي تنفذ عادة بالتعاون مع 

�سركاء اأردنيني، وتهدف اإىل ك�سف الإرث الثقايف وحفظه - م�ساهمات مهمة يف خمتلف املجالت منها، 

تط�ير »اله�ية الإقليمية«. ومتثل هذه امل�ساريع اأحد اأهم متطلبات احل�ار بني الثقافات. واجبات املعهد 

ون�ساطاته عديدة:

 

 ينظم املعهد اجتماعات لعلماء الآثار وندوات دولية ومعار�س وم�ؤمترات وور�س 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 الدي�ان امللكي الأردين الها�سمي.

اإ�سافة اإىل ذلك هناك كل �سنة منحة درا�سية تخ�س ما ي�سمى »الدورة التعليمية«، وهي منحة للخريجني 

الأملان بدرجة الدكت�راه يف علم الأديان، وتخ�س�سات ثقافية اأخرى مرتبطة بال�سرق الو�سط، ت�ظف من 
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خالل رحلة لبلدان املنطقة، يدر�س�ن خاللها طب�غغرافيتها ومعامل اآثارها وتاريخها وحا�سرها.

كانت اأبحاث علم الآثار لعدة �سن�ات تركز على ك�سف امل�قع الأثري 

الك�س�فات  الردن. هذه  �سمايل  قي�س احلديثة  اأم  ملدينة جدارا/ 

نفذت بتعاون وثيق مع املعهد الأملاين لعلم الآثار يف برلني. ومنذ 

اإىل جنب  2004 كان عمل املعهد الأملاين الربوت�ستنتي جنبا  عام 

مع معهد علم الآثار اخلا�س بالكتاب املقد�س يف جامعة ف�برتال 

يركز على م�سروع منطقة جدارا والتنقيب عن املكان الأبرزاأ، وه� 

»تل الزرعة« يف وادي العرب جن�ب جدارا. 

www.deiahl.de : ملزيد من املعلومات

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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)GI( معهد جوتة يف الأردن

اأملانيا الحتادية الذى ميتد ن�ساطه على  الثقافى جلمه�رية  معهد ج�ته ه� املركز 

م�ست�ى العامل. يتك�ن حاليا من �سبكة من  149 معهدا يف 92 دولة من �سمنها 13 

معهدا يف اأملانيا.

الدويل  الثقايف  التعاون  �سبل  نرعى  و  اخلارج  فى  الأملانية  اللغة  تعليم  ندعم  نحن 

و  الثقافية  احلياة  عن  معل�مات  بتقدمي  لأملانيا  �ساملة  �س�رة  نقل  فى  ن�ساهم  كما 

الجتماعية و ال�سيا�سية بها.

الأملانية  للثقافة  و  املفت�ح  ملجتمعنا  املتن�عة  احل�سارية  ال�اجهة  من  ننهل  نحن 

يف  �سركائنا  وت�س�رات  خربات  نربط  كما  املتجددة. 

داخل و خارج اأملانيا باإمكاناتنا يف جمال تخ�س�سنا و نعمل يف مناخ من احل�ار 

امل�سرتك. و بهذا فنحن نقدم اخلدمات و نعد �سركاء لكل من له ن�ساط يتعلق 

باأملانيا و اللغة الأملانية و الثقافة الأملانية، ويعمل متحمال م�س�ؤوليته اخلا�سة و 

دون ارتباطات �سيا�سية.

نحاول م�اجهة التحديات الثقافية ال�سيا�سية للع�ملة و نط�ر مفاهيم مبتكرة من اأجل عامل اأكرث اإن�سانية 

ينت�سر فيه التفاهم و تقدير التن�ع الثقايف باعتباره ثروة قيمة.

تاأ�س�س معهد ج�تة يف الأردن عام 1961، واحتفل بعيده اخلم�سني يف عام 2011.

نعمل على اأ�سا�س مبداأ احل�ار وال�سراكة، ونقدم الدعم لكل من يتعامل�ن مع اأملانيا ولغتها وثقافتها

القطاعات  يف  اأردنيني  �سركاء  مع  بالتعاون  الثقافية  اأن�سطتنا  بتنظيم  نق�م 

امل��سيقى،  الفن�ن،  الأدب،  العل�م،  مثل  عدة  جمالت  يف  واخلا�سة  العامة 

الأفالم، والإعالم، عن طريق عقد ندوات، ور�سات العمل، معار�س، حفالت 

م��سيقية، عرو�س اأفالم، حما�سرات وقراءات.

واملتقدمني.  للمبتدئني  الأملانية  اللغة  دورات يف  الأردن  معهد ج�تة يف  يقدم 

ظهرية  )مكثفة(،  �سباحية  دورات  يف  للت�سجيل  اخليار  لديهم  �سن�يا  الدورات  يف  م�سارك   2000 نح� 

)مكثفة(، ع�سرية )مط�لة(، م�سائية )مط�لة(. 

ويحر�س معهد ج�تة يف الأردن با�ستمرار على دعم املعلمني امل�ؤهلني وذوي اخلربة يف ميدان »الأملانية 

لغري الناطقني بها« وذلك من خالل تزويدهم بعدد كبري من ال��سائل التعليمية، ودع�تهم للم�ساركة يف 

ندوات تدريبية للمعلمني يف اأملانيا والأردن. كما يقدم املعهد نظام امتحانات مكثف. التعرف على احلياة 

والقافة الأملانية ه� جزء اأ�سا�سي من دوراتنا.

اأملانيا  على  التعرف  يف  للراغبني  م�رد  مبثابة  هي  الأردن  يف  ج�تة  معهد  مكتبة 

املعا�سرة، وللراغبني يف تعليم ودرا�سة اللغة الأملانية كلغة اأجنبية.
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5 �سارع عبد املنعم الرفاعي، جبل عمان

�س.ب 1676

عمان 11118، الأردن 

هاتف: 0096264641993

فاك�س: 0096264612383

 www.goethe.de/amman
�صاعات الدوام:

9:00 �سباحا – 7:00 م�ساء الأحد – اخلمي�س 

info@amman.goethe.org
مكتب اللغة:

3:00 ع�سرا – 7:30 م�ساء ال�سبت  

9:00 �سباحا – 1:00 ظهرا الأحد – اخلمي�س 

6:00 م�ساء – 7:30 م�ساء الأحد + الإثنني 

german@amman.goethe.org
املكتبة:

10:00 �سباحا – 12:30 ظهرا و 3:00 ع�سرا – 7:00 م�ساء الأحد – اخلمي�س 

)12:30 ظهرا – 3:00 ع�سرا خدمات حمدودة(   
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موؤ�ص�صة هانز زايدل الأملانية

هانز  م�ؤ�س�سة  و�سعت  والتنمية«  ال�سالم  الدميقراطية،  خدمة  »يف 

ل  ال�سعار  هذا  ومهمتها.  عملها  يعك�س  الذي  ال�سعار  هذا  زايدل 

يقت�سر فقط على التزامه يف اأملانيا وخا�سة بافاريا، بل ميتد هذا 

اللتزام اإىل اخلارج اأي�سا. 

قال الرئي�س الحتادي الأملاين الأ�سبق  رومان هرتزوغ ذات مرة اأن 

»التعليم من اأجل االدميقراطية« ه� »امل�س�ؤولية احلقيقية والدائمة للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية«.  وقد اأ�ساف 

اأّن التعليم ي�ساعد »امل�اطنني يف املجتمع املنفتح على امل�ساركة الفّعالة يف عملية التنمية الدميقراطية من 

خالل املعرفة التي اكت�سب�ها باأكرب قدر ممكن«.

الن�صاطات يف الأردن

)MOSD( برنامج بناء القدرات املوؤ�ص�صاتية لوزارة التنمية الجتماعية

بالتعاون مع وزارة التنمية الجتماعية،ت�ساهم م�ؤ�س�سة هان�س زايدل الأملانية يف تط�ير قدرات وم�ؤهالت 

امل�ظفني يف جميع مديريات املحافظات بهدف تزويدهم باملهارات الفنية والأدوات والتقنيات الالزمة 

لأداء واجباتهم وعملهم الي�مي ب�سكل فّعال. وت�سهم هذه الن�ساطات يف تط�ير وتطبيق �سيا�سة اجتماعية 

متكاملة.

وامل�صوؤولية  ال�صيا�صية  امل�صاركة  من  باملزيد  يتعلق  فيما  ال�صيا�صي  التحّول  عملية  ومتابعة  مراقبة 

UniHRD الجتماعية والعدالة

بداأ التعاون بني  مركز العامل العربي لتنمية الدميقراطية وحق�ق الإن�سان وم�ؤ�س�سة هان�س زايدل الأملانية 

العربي«،  الربيع  �سياق  والدميقراطية يف  »الدين  مثل  �سيا�سية  م�ا�سيع  مناق�سة  �ستتم   .2011 العام  يف 

اجلديد  »الإعالم  و  الن�سائية«،  القيادات  »متكني  و  امل�اطن«،  »�سحافة  و  والدميقراطية«،  »الإ�سالم  و 

للمجتمعات الدميقراطية«، و »النتخابات احلرة والنزيهة«... الخ ب�سكل حيادي وم��س�عي بني �سرائح 

املجتمع كافة، خا�سة مع ال�سباب واأع�ساء الأحزاب ال�سيا�سية، وممثلني عن الإعالم القدمي واحلديث، 

واملنظمات الن�سائية، واأع�ساء من الربملان. الهدف ه� جعل امل�اطنني وجمعيات املجتمع املدين �سريكا 

�سيا�سيًا يدعم بيئة التعددية ال�سيا�سية.

الجتماعية  والتنمية  الطبيعة،  حماية  على  احلفاظ  حول  اإقليمية  تدريب  برامج  وتنفيذ  تطوير 

)RSCN والريفية، والإدارة البيئية )اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

منذ   RSCN الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  مع  بال�سراكة  الإقليمي  التدريبي  الربنامج  اإدارة  اإن 

ع�سر �سن�ات يع�د اىل عدم وج�د م�ؤ�س�سات للتدريب املهني البيئي ذات م�ؤهالت معرتف بها يف الأردن 

بالإ�سافة اىل عدم وج�د جامعات تقدم مناهج تعليمية يف هذا املجال. اإن اإن�ساء اأكادمية عجل�ن يف العام 
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2012 فتح املجال  اأمام املنظمات احلك�مية وغري احلك�مية يف املنطقة لتحديد ال�سع�بات القائمة عند 

البحث عن م�ظفني م�ؤهلني.

لذلك، وبالتعاون مع منظمات اأملانية بيئية مميزة تعمل على امل�ست�ى الدويل، �سيتم تط�ير وتنفيذ مناهج 

اىل  بالإ�سافة  البيئية«  »الإدارة  و  والريفية«  الإجتماعية  والتنمية  الطبيعة  على  »احلفاظ  ح�ل  درا�سية 

تنظيم دورات ق�سرية متخ�س�سة لتمكني العاملني احلاليني يف املجال البيئي ملزاولة عملهم بفعالية اأكرب. 

كما �سيتم تقدمي امل�ساعدة للمنظمات البيئية لتط�ير البيئة املهنية للم�ظفني العاملني لديهم. اإن اإدارة 

تاأمني  يتم  اأن  على  اأمناء  جمل�س  قبل  من  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ب�سراكة  تتم  �س�ف  الأكادميية 

النفقات الت�سغيلية من ر�س�م الت�سجيل واخلدمات ال�سياحية. 

تنمية املجتمعات املحلية من خلل الت�صجيع على تنمية قدرات املراأة ومتكني م�صاركة املجتمع املدين 

)ZENID( بال�صاأن العام واحلياة ال�صيا�صية )معهد امللكة زين ال�صرف التنموي

من خالل ال�سبكة التي اأن�سئها كل من ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية )JOHUD( ومعهد 

اأكرث من خم�سني مركز تنمية جمتمع م�زعة يف  التنم�ي )ZENID( والتي ت�سم  ال�سرف  امللكة زين 

جميع املحافظات، �سيت�ا�سل الربناجمان مع النا�س على م�ست�ى املجتمعات املحلية. يعد هذا النم�ذج يف 

تنفيذ الربامج الذي ط�ر من قبل كال من ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية ومعهد امللكة زين 

ال�سرف التنم�ي، والذي يعرف »باملجم�عات الأ�سا�سية« )Core Groups(، ق�سة ناجحة بحد ذاتها. 

تهدف هذه الن�ساطات اإىل زيادة ثقة املراأة يف مناطق حيث احلياة بالن�سبة للعديد منهم  ما زالت حمافظة 

اأ�سحاب القرار من ال�سلطات املحلية  وتقليدية. �ستتمكن املراأة من خالل ذلك املطالبة بحق�قها ودفع 

والإقليمية بالإ�سافة اإىل جمتمعات اأو�سع لالعرتاف وال�ستجابة ملتطلباتها.وقد بداأ الربنامج الثاين يف 

العام 2012 كردة فعل على ما اأ�سبح يعرف »بالربيع العربي«. يهدف الربنامج اإىل متكني م�ساركة املجتمع 

املدين بال�ساأن العام واحلياة ال�سيا�سية. اإن تط�ير ن�عية احلكم يعترب �سروريا لتلبية املطالب بامل�ساواة 

والعدالة، حيث اأن احلكم اجليد ي�ؤدي للم�ساواة والعدالة وامل�ساركة والتعددية وامل�س�ؤولية و�سيادة القان�ن 

وال�سفافية وقان�ن فعال ه�  امل�ساواة والعدالة  ُيلبي املطالب ملزيد من  اإن تعزيز ج�دة احلكم  وال�سالم. 

اأمر حتمي. . ولهذا على النا�س اأن يلتزم�ا ويتحمل�ا امل�س�ؤولية. ولكي ي�سبح�ا م�اطنني نا�سجني �سيا�سيا 

عليهم اإن ي�سارك�ا يف العملية ال�سيا�سية واأن يلتحق�ا  بربامج ت�ع�ية يف هذا املجال.

	  

ملزيد من املعلومات، الرجاء الت�صال على:
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هاتف: 5690043/53 6 962+    فاك�س: 5690064 6 962+

       seidelst@go.com.jo
www.hss.de/jordan

م�ؤ�س�سة هانز زايدل

�سارع لزاريت 33

80636 مي�نخ  اأملانيا

هاتف: 0 1258 89 49+
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الأهداف  العامة للربنامج

ي�ساهم برنامج هيرن�س بل يف الأردن يف �سجال ح�ل القيم الدميقراطية وزيادة امل�ساركة الدميقراطية 

للم�اطنني. يركز مكتب هيرن�س بل يف رام اهلل  حاليا عمله يف الأردن على جمالني برناجميني رئي�سيني.

1.العدالة البيئية، الطاقة املتجددة و�سيا�سة التغري املناخي

على  خا�س  تركيز  مع  الدميقراطية  2.امل�ساركة 

الدميقراطية يف الن�ع الجتماعي

الأردنيني، وهم عبارة عن منظمات  نحن ندعم �سركاءنا 

للم�ساركة  الفر�س  جمتمع مدين را�سخة يف عملها لزيادة 

الجتماعية وال�سيا�سية. من املفرت�س اأن ت�ساهم ن�ساطاتنا 

يف عملية الإ�سالح احلالية يف الأردن مع تركيز اهتمام خا�س على الق�سايا البيئية. لك�ننا م�ؤ�س�سة حزب 

بدائل  ونعر�س  نقدم خرباتنا  وكذلك  والتبادل  للح�ار  اأر�سية  باأهمية خلق  ن�ؤمن  فاإننا  الأملاين  اخل�سر 

لل�سيا�سات.

بع�ض م�صاريعنا و�صركائنا:

اجلمعية امللكية للمحافظة على البيئة البحرية يف الأردن

تق�د اجلمعية امللكية للمحافظة على البيئة البحرية يف الأردن دورا مهما يف املنا�سرة من اأجل ق�سايا  

البيئة  على  املحافظة  على  خا�س  ب�سكل  وتركز  الأق�سى  يف  املعنية  الأطراف  كافة  مع  بالتن�سيق  البيئة 

املدار�س  البيئي يف  بالتعليم  اخلا�س  برناجمها   اإطالق  اجلمعية يف  بل  مكتب هيرن�س  يدعم  البحرية. 

بهدف حت�سني املمار�سات البيئية يف املدار�س امل�ساركة ويرفع وعي الطالب بخ�س��س الق�سايا البيئية. 

فاإن  النهج الدميقراطي  لتعزيز  النفايات وتدويرها.  العمل بغر�س تقليل كمية  يعمل الطالب مع طاقم 

القدرات  بناء  لربنامج  ميكن  املنا�سرة،  حملة  خالل  ومن  اخلا�سة.  ببيئتهم  العناية  يتعلم�ن   الطالب 

امل�ساهمة يف املنا�سرة من اأجل حتديد ال�سرتاتيجيات والتكتيكات املنا�سبة للتعامل مع املخاوف املجتمعية 

بخ�س��س الق�سايا البيئية. ويتم متكني جمم�عات ال�سباب واملنظمات املجتمعية وغريهم من املهتمني 

ب�سئ�ن البيئية للتعامل ب�سكل فعال مع الق�سايا البيئية.

املنظمة الن�صائية العربية يف الأردن

يف  الدميقراطية  التنمية  تعزيز  ه�  امل�سروع  لهذا  العام  الهدف 

الأردن ودعم حق�ق املراأة يف خالل عملية الإ�سالح الدائرة حاليا.  
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الكفاءة يف الطاقة والطاقات املتجددة

عملت م�ؤ�س�سة هيرني�س ب�ل بتعاون وثيق مع جمم�عة م��سعة من النا�سطني يف املجتمع املدين للرتويج 

للح�ار ح�ل م�سادر الطاقة البديلة وم�ستقبل اأمن الطاقة يف الأردن. ونظمت بالتعاون مع هيئة الطاقة 

واملياه والإنتاجية البيئية )اإيداما( والحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة – اللجنة ال�طنية ومنظمة 

الن�وي يف  الأردن  املتجددة وبرنامج  الطاقة  الإطالق ح�ل م��س�ع  الأول على  العام  هيرن�س بل احل�ار 

2011 وذلك مب�ساهمة �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية ب�سمة بنت علي. ومن املفرت�س  عمان يف حزيران 

اأن ي�سجع هذا الربنامج احل�ار بخ�س��س ق�سايا البيئة بني املجتمع املدين و�سناع القرار الأردنيني مما 

ي�سهم باإيجاد احلل الأف�سل مل�ستقبل الطاقة يف الأردن مبا ي�ستند لالحتياجات الأردنية واخلربات البيئية.

للمزيد من املعلومات، ميكن الت�صال ب:

د. رينيه ويلداجنل، املدير العام

م�ؤ�س�سة هيرن�س بل – مكتب فل�سطني/ الأردن يف رام اهلل

6 �سارع تل الزعرت، رام اهلل

�سندوق بريد 2018، رام اهلل، فل�سطني

هاتف: 21 11 296 2 972+

فاك�س: 22 11 296 2 972+

info@ps.boell.org :بريد الكرتوين

  www.ps.boell.org :سفحة الكرتونية�
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مركز هوملهولتز للبحاث البيئية

Helmholtz-Centre for Environmental Research UFZ

يف   UFZ بـ  املعروف  البيئة  لأبحاث   Helmholtz مركز  تاأ�س�س 

عام 1991 ولديه ما يقرب من 1000 م�ظف يعمل�ن يف مدن ليبزغ 

وهال وجمديب�رغ وهم يق�م�ن بدرا�سة التاأثري املتبادل واملعقد بني 

حيث  املت�سررة.  والطبيعة  امل�ستخدمة  الطبيعة  يف  والبيئة  الإن�سان 

يق�م العلماء بتط�ير خطط واأ�ساليب ت�ساعد على تاأمني الأ�س�س الطبيعة حلياة الأن�سان من اأجل الأجيال 

.Helmholtz ه� واحد من 18 مركز بحث تابعة جلمعية UFZ القادمة. كما اأن مركز

وت�ساهم جمعية Helmholtz بجه�د حلل امل�ساكل ال�سخمة وامللحة اخلا�سة باملجتمع والعلم والقت�ساد 

اأعلى م�ست�ى يف �ستة من جمالت البحث: وهي الطاقة والأر�س  وذلك من خالل اإجنازات علمية على 

  Helmholtz والبيئة وال�سحة والتقنيات البالغة الأهمية وتركيب املادة والنقل والف�ساء. وتعد جميعة

مبا يزيد على 31745 م�ظفة وم�ظف يف 18 مركز بحث، اأكرب منظمة علمية اأملانية. فهي تتبع يف عملها 

تقاليد عامل الطبيعية العظيم هرمان ف�ن هيلمه�لتز )1821 - 1894(.

UFZ ر�صالة مركز

كمركز كفاءة دويل لعل�م البيئة يبحث مركز UFZ التاأثري املتبادل واملعقد بني الإن�سان والطبيعة حتت 

 UFZ تاأثري التح�ل العاملي. فبالتعاون ال�ثيق مع القائمني باتخاذ القرار واملخت�سني يق�م علماء مركز

بتط�ير حل�ل لنظام حت�سني اإدارة الأنظمة البيئية ومعاجلة امل�ساكل البيئية. 

الطبيعة  الأرا�سي على  ا�ستخدام  وتاأثري تغريات  املياه،  اإدارة م�سادر  نعمل يف  املثال، نحن  �سبيل  فعلى 

الإن�سانية والتن�ع البيئي، وتاأثري الكيماويات على البيئة وعلى �سحة الإن�سان كا�سرتاتيجية تاأقلم مع التغري 

املناخي.  فاحلل�ل الناجحة تتطلب اأ�س�س علمية ثابتة. لكن هذا اأمرًا غري كافيًا.  فالبحث البيئي الذي 

ي�سيطر عليه علماء الطبيعة ح�سل ب�سكل متزايد على ارتباط بالعل�م الإن�سانية والجتماعية والقان�نية. 

يجب اأن يتم ت�جيه البحث البيئي من خالل امل�ساكل واأن يتعامل مع ال�اقع العملي والتعقيدات وال�سك�ك. 

املجالت  وخربات  الكفاءات  وت�سافر  وات�سالت  م�سرتك  تفهم  وتط�ير  املعل�مات  تبادل  يتطلب  هذا 

املختلفة واإندماج ا�سحاب القرار واملخت�سني من جمالت ال�سيا�سة 

من  م�ست�ى  اأعلى  يتطلب  هذا  وباخت�سار   - واملجتمع  والقت�ساد 

الإندماج املمكن. 

هذا ه� التحدي الذي ن�اجهه نحن - الـ 1000 �سخ�س الذين يعمل�ن 

لدى UFZ . اإن ر�سالتنا هي اقرتاح الطرق التي ت�سمن الت�ازن بني 

التط�ر املجتمعي والقت�سادي من جهة وبني حماية م�سادرنا الطبيعية على الأمد البعيد من جهة اأخرى. 

UFZ مو�صوعات البحث اخلا�صةبـ

بالنظر اإىل جمالت بحثه فاإن مركز UFZ يركز يف ن�ساطه على ثالث م��س�عات ج�هرية هي اإمكانيات 

ا�ستخدام الأرا�سي / التن�ع البيئي / الطاقة احلي�ية، املاء / الأر�س والكيماويات يف البيئة / ال�سحة / 

وكذلك ثالث مقاطع عر�سية يف جمالت الكفاءة )اأنظر الر�سم البياين(. وكل خم�س �سن�ات يتم تقييم 

برامج بحث جمعية Helmholtz ب�ا�سطة فريق من اخلرباء الدوليني املرم�قني من حيث متيزها العلمي 

	  

	  



29

واأهميتها ال�سرتاتيجية. 

ن�صاط مركز UFZ يف الأردن

املتاحة  املائية  للم�ارد  امل�ستدامة  )الإدارة   SMART م�سروع  اإن 

املتكاملة  الإدارة  تطبيق  على  يعمل  املبتكرة(  التقنيات  با�ستخدام 

وادي  غ�ر  من  ال�سفلية  املنطقة  يف     )IWRM( املياه  مل�سادر 

العلمي  التعليم والبحث  الأردن ه� م�سروع بحثي مدعم من وزارة 

الأملانية )BMBF(.  ويهدف اىل تط�ير منهجيات قابلة لتطبيق 

مبادئ الدارة املتكاملة مل�سادر املياه،   وميكن تطبيقها يف املناطق 

التي تعاين من حمدودية م�سادر املياه يف غ�ر الأردن.  ي�سارك يف امل�سروع 25 �سريك من اأملانيا واإ�سرائيل 

والأردن وفل�سطني. وقد بداأ امل�سروع باملرحلة الأوىل )2006 

- 2010( وه� الن يف املرحلة الثانية )2010 - 2013(.  اإن 

مركز UFZ ه� جزء من م�سروع SMART ومن�سق امل�سروع 

بتعاون مع جامعتي كارل�سروها وج�يتينجن.  

املياه  وادارة  ا�ستخدام  الأردنية  والري  املياه  وزارة  تعترب 

العادمة املعاجلة من خالل حمطات معاجلة لمركزية واإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي اإجراء 

ا�سرتاتيجي لتخفيف م�سكلة ندرة املياه. فامل�سروع »مكتب عمان التنفيذي« )12/6 - 15/5(  - املم�ل 

من وزارة التعليم والبحث العلمي الأملانية )BMBF( - ي�سهل عمل » اللجنة ال�طنية التنفذية لتفعيل 

حمطات املعاجلة الالمركزية وو�سع ال�سيناري�هات الالزمة لعادة ال�ستخدام اللجنة ال�طنية التنفيذية 

لتفعيل وادارة حمطات املعاجلة الالمركزية.

اال�ستخدام،  اإعادة  ومعايري  امل�ستخدمة  التكن�ل�جيا  تقنية  )مثل  هامة  عنا�سر  تط�ير  ه�  اإن هدفه   .«

الريفية  للمناطق  منا�سبة  اإدارة �سرف �سحي  اأجل  اإلخ( من  وال�سيانة،  الت�سغيل  اأنظمة  امل�قع،  تط�ير 

واحل�سرية التي على م�سارف املدن، التي متكن الدولة من احل�س�ل على جزء من  الدعم املايل الدويل. 

حتت  ال�زارة  مببنى  مكتب  من  ت�سريه  ويتم  والري،  املياه  ووزارة   UFZ مركز  بني  تعاون  ه�  فامل�سروع 

اإدارة خرباء من مركز UFZ. من خالل امل�سروع ح�سل مركز UFZ على دور هام يف دعم ونقل التقنية 

واملعل�مات من اأملانيا والتي تتعلق بالتخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي من خالل م�ساركة خرباء م�سه�رين 

)مثل ال�سركة الأملانية للمياه واملنظمة الأملانية للمياه ومياه ال�سرف ال�سحي والنفايات واأخرين(.

بيانات الت�صال

 NICE /SMART مكتب ،UFZ للبحث البيئي - مركز Helmholtz مركز

 �س. ب. �سندوق بريد 238 926، عمان 11190، الأردن - هاتف. 65 22 565 6 962+ خارجي 1162

mi-yong.lee@ufz.de - www.ufz.de 
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موؤ�ص�صة التعاون الدويل التابعة للجمعية الأملانية لتعليم الكبار

للجمعية  التابع  الدويل  بالتعاون  املخت�س  الق�سم  »dvv international« هي  الدويل  التعاون  م�ؤ�س�سة 

 dvv الأملانية لتعليم الكبار، وهي مظلة م�ؤ�س�سية ت�سم ح�ايل 1000 مركز لتعليم الكبار يف اأملانيا. تعمل

international  يف اأكرث من 40 دولة ح�ل العامل؛ تقدم برامج واأن�سطة يف جمالت تعليم الكبار بهدف 
التنمية واحلد من الفقر والبطالة يف تلك الدول. تتلقى امل�ؤ�س�سة معظم دعمها من وزارة التنمية والتعاون 

الإقت�سادي الفدرالية يف جمه�رية اأملانيا الحتادية.

تعمل dvv international على ثلثة م�صتويات حمورية: 

امل�صتوى اجلزئي: تدريب ومتكني الكبار والعاملني يف جمال تعليم الكبار

مبتكرة  برامج  بدعم   dvv international تق�م 

تلك  وال�سباب؛  الكبار  تعليم  ومهنية يف جمال  تدريبية 

اخلالقة  اإمكاناتهم  من  ال�ستفادة  على  حتفزهم  التي 

من  ميَكنهم  مبا  قدراتهم  وبناء  م�اهبهم  واكت�ساف 

اإيجاد فر�س عمل اأو حتى تط�ير م�ساريعهم اخلا�سة. 

 من خالل تلك الربامج وبال�سراكة مع م�ؤ�س�سات تعليم 

  dvv international تق�م  واإقليميا،  حمليا  الكبار 

بتط�ير ون�سر اأ�ساليب واأدوات مبتكرة ملحاربة الفقر والبطالة ت�ستند اإىل منهجيات تعلمية ت�ساركية.

امل�صتوى املتو�صط: بناء قدرات موؤ�ص�صات تعليم الكبار 

تعليم  ومراكز   م�ؤ�س�سات   dvv international تدعم 

الكبار من خالل تط�ير برامج وت�جهات ت�ستجيب ملتطلبات 

مراكزًا  جعلها  يف  وت�ساهم  امل�ستهدفة،  والفئات  املجتمعات 

تعليمية تدريبية حي�ية يف �ستى املجالت.  

بناء قدرات م�ؤ�س�سات تعليم الكبار ي�سمل حتديد احتياجاتها 

التدريبية والفر�س املتاحة، تط�ير املناهج وكافة الإجراءات 

الحتياجات  بكافة  امل�ؤ�س�سات  وتزويد هذه  باجل�دة  املتعلقة 

وامل�اد التدريبية الالزمة. 

املحلية  والعالقات  الروابط  وتق�ية  ت�سهيل  على   dvv international تعمل  �سبق،  ما  اإىل  بالإ�سافة 

والإقليمية والدولية يف خمتلف جمالت تعليم الكبار.
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امل�صتوى الكلي: ن�صر مفاهيم ومبادئ تعليم الكبار يف �صيا�صات وتوجهات الأطراف املعنية

خرباتها  خالل  من  الكبار  تعليم  نح�  وامل�ؤ�س�سات  احلك�مات  ت�جهات    dvv international تدعم 

واملي�سرين  للمتعلمني  داعمة  بيئة  واإيجاد  ت�فري  بهدف  وذلك  املجال  هذا  يف  واملتخ�س�سة  ال�ا�سعة 

وم�ؤ�س�سات تعليم الكبار. وعليه، تعقد امل�ؤ�س�سة ح�ارات وفعاليات تعزز وت�ؤكد على اأهمية وج�د ت�جهات 

داعمة لتعليم الكبار يف اأجندات �سانعي القرار والأطراف املعنية والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تعزيز 

عمليات التنمية امل�ستدامة. 

ملزيد من املعلومات الرجاء الإت�صال بــ: 

كاترين دينيز

املديرة الإقليمية – ال�سرق الأو�سط

�سارع الباع�نية – بناية رقم 10. 

عمان – جبل الل�يبدة

تلف�ن: 5526 461 6 00962

فاك�س: 5526 461 6 00962

الربيد الإلكرتوين:

info@dvv-international.jo 

املكتب الرئي�صي يف اأملانيا: 

Obere Wilhelmstraße 32

53225 Bonn
تلفون: 690 975 228 0049

فاك�ض: 955 756 228 0049

الربيد الإلكرتوين:

info@dvv-international.de
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موؤ�ص�صة كونراد اأديناور )كا�ض(

الرتبية  برامج  تهدف  اخلارج،  يف  كما  اأملانيا  يف 

اإىل  )كا�س(  اأديناور  ك�نراد  م�ؤ�س�سة  يف  املدنية 

بالرتكيز  وذلك  والعدالة،  وال�سالم  احلرية  ترويج 

وتعزيز  اأوروبا  وت�حيد  الدميقراطية،  ت�طيد  على 

يف  التعاون  عن  ف�سال  الأطل�سي،  عرب  العالقات 

جمال التنمية.

تعمل م�ؤ�س�سة ك�نراد اأديناور يف الأردن منذ 1982. 

بالإ�سافة اإىل م�س�ؤوليتنا هنا، يت�ىل مكتب عمان تنفيذ برامج واأن�سطة يف العراق و�س�ريا. وتتن�ع م�ساريعنا 

فاإن   العراق،  يف  اأما  والجتماعية.  والقت�سادية،  والثقافية  ال�سيا�سية  امل�ا�سيع  ت�سمل  بحيث  الأردن  يف 

تركيزنا الرئي�س ين�سب على النه��س بحق�ق املراأة ودعم امل�ساواة بني اجلن�سني، وه� حاليًا م��س�ع ذو 

اأهمية كربى هناك. ويف حني اأننا �سنق�م باإن�ساء م�ساريع يف امل�ستقبل، ل يزال عملنا يف �س�ريا يقت�سر، 

حتى الآن، على حتليل التط�رات ال�سيا�سية يف البالد وتاأثريها على املنطقة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن احل�ار الأورومت��سطي له اأهمية اأ�سا�سية لعملنا يف املنطقة. لذلك، ينبغي علينا 

تق�ية التعاون مع دول البحر املت��سط من اأجل تعزيز ال�ستقرار والأمن والرخاء.

القت�سادي  الإ�سالح  نهج  ندعم  نحن  �سيا�سية،  م�ؤ�س�سة  وك�ننا 

وال�سيا�سي والجتماعي يف بلدان املنطقة. ول �سيما ما يلي:

• امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ومبداأ �سيادة القان�ن
• املجتمع املدين، ول �سيما املنظمات غري احلك�مية وو�سائل الإعالم

• احل�ار بني الأديان والثقافات
• مفه�م اقت�ساد ال�س�ق الجتماعي

• احل�ار ب�ساأن ال�سيا�سات الأمنية واحل�ار املت��سطي
• التعاون بني دول ال�سرق الأو�سط واأوروبا

مع القيام بذلك، نحن ملتزم�ن مببداأ ال�سراكة: لذا نحن نتطلع ل�سركاء من املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات 

م�ساريع  لتنفيذ  ا�ستعداد  وعلى  اأهدافنا  ي�سارك�ننا  الذين  من  الإعالم،  وو�سائل  واجلامعات  احلك�مية 

يرتكز على الحرتام  تعاوننا  اأن  اإىل ذلك. وحيث  وما  التدريبية  العمل  وور�س  والندوات  امل�ؤمترات  مثل 

والثقة املتبادلة، نحن ناأخذ دائما يف العتبار اأهمية الأفكار التي ُتطرح من قبل �سركائنا، الذين يحتل�ن 

اأن تاأخذ جذورا  مركز ال�سدارة بالن�سبة لنا. هذه الإ�سالحات املبتكرة والأفكار اجلديدة ل ميكن لها 

	  

	  



33

�سناع  قبل  وتطبيقها من  ت�سكيلها  يتم  ما مل  م�ستدامة، 

القرار ال�سيا�سيني والجتماعيني املحليني جنبا اإىل جنب 

مع امل�اطنني املعنيني.

من خالل ت�سليط ال�س�ء ون�سر امل�ساريع ال�طنية واأف�سل 

لالأردن  مناذج  مبثابة  تك�ن  اأن  ميكن  التي  املمار�سات 

واملنطقة، نحن ن�سعى لت�سجيع التبادل والت�ا�سل املكثف. 

مكتب  ي�سعى  ال�ساملة،  الإعالمية  �سيا�سته  خالل  ومن 

عمان اإىل زيادة اهتمام  اأملانيا والحتاد الأوروبي بالأردن واملنطقة.

ملزيد من املعلومات،

http://www.kas.de/jordanien/en  الرجاء زيارة م�قعنا على الإنرتنت 

 م�ؤ�س�سة ك�نراد اأديناور

مكتب عمان

املمثل املقيم: د. اأومتار اأورينغ

23، �سارع اإ�سماعيل حقي عبده

ال�س�يفية

�س. ب. 831025

عمان 11183

الأردن

 هاتف: 777 29 59 6 962+  

 فاك�س: 087 33 59 6 962+ 

Info.jordan@kas.de
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)SES( خدمة كبار اخلرباء الأملان

1. مقدمة

التدريب  خدمات  بتقدمي  تق�م  للربح  هادفة  غري  منظمة  هي   )SES( الأملان  اخلرباء  كبار  خدمة 

من  جمم�عه  طريق  عن  والقت�سادية  التقنية  املجالت  يف  خ�س��سا  واخلارج  اأملانيا  يف  وال�ست�سارات 

اخلرباء املتقاعدين.

خدمة كبار اخلرباء الأملان تهدف اىل تقدمي خدمات م�جهة وعملية مع الرتكيز ب�سكل خا�س على التنمية 

امل�ستدامة و م�ساعدة متلقي اخلدمة على التط�ير الذاتي اىل جانب تقدمي حل�ل للم�ساكل امللحة ب�سكل 

عام. وبهذه الطريقة، يتم اإعطاء الفر�سة له�ؤلء املتقاعدين  لتن�سيط ونقل خرباتهم ومهاراتهم الط�يلة 

الأمد ل�سالح التعاون الدويل و تنمية الإقت�ساد العاملي.

2. كبار اخلرباء

يتم ت�سجيل كبار اخلرباء يف �سجل اخلرباء )اأكرث من10،000 خبري( وهم 

املنتفعة بدفع م�سروف جيب  اأجر. وتق�م اجلهة  متقاعدون يعمل�ن بدون 

ب�سيط للخبري لتغطية م�ساريفه ال�سخ�سية خالل امل�سروع.

يتم اإختيار اخلرباء بناءا على معايري من اأهمها اخلربة املهنية، وال�سحة، 

ال�ستقالل  اخلارج،  يف  املكت�سبة  اخلربة  الأجنبية،  اللغات  ومعرفة 

القت�سادي، والقدرة على التكيف مع الظروف املحلية.

3. �صروط املهام / امل�صاريع 

من�ذج طلب اخلبري ه� اأول واأهم وثيقة للم�سي يف اإ�ستقطاب وتعيني اخلبري املنا�سب ويتم تقييم الطلبات 

بناءا على جمم�عة من املعايري من اأهمها درجة التط�ير املت�قعه، اخلربات التي �سيتم نقلها، التدريب 

بتعيني  املنظمة  وتهتم  امل�سيفة. كما  للدول  التنمية القت�سادية  امل�ساهمة يف  �سيتم تقدميه ومدى  الذي 

اخلرباء يف امل�ساريع التعليمية والتدريبية للم�ظفني املحليني، وم�ساريع زيادة الإنتاجية و امل�ساريع الهادفة 

خللق و تاأمني فر�س العمل. ميكن اإ�ست�سافة اخلبري ملدة 

ل تقل عن ثالث اأ�سابيع ول تزيد عن �ستة اأ�سهر بح�سب 

طبيعة املهمة كما وميكن تنفيذ مهام املتابعة اأي�سا.

4. ما هي اجلهات ايل ميكنها الإ�صتفادة من اخلدمة

املتطلبات الأ�سا�سية لدرا�سة و تنفيذ الطلب هي اأن يتم 

املنظمة  وتهدف  وا�سح،  ب�سكل  وهدفها  املهمة  تعريف 

واملت��سطة  )ال�سغرية  لل�سركات  خدماتها  تقدمي  اىل 
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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�سة الإ�ستفادة من اخلدمة اأي�سا. 

مع  اأخر  و عقد  )العميل(  امل�ستفيدة  مع اجلهة  باإبرام عقد  املنظمة  تق�م  الطلب  امل�افقة على  يف حال 

اخلبري مبا ي�سمن اإلتزام اخلبري ب�سروط املهمة. 

5. التم�يل

على العميل اأن يت�قع حتمل جميع التكاليف يف بلد املهمة )الطعام، وال�سكن، والنقل، والبدلت الي�مية(، 

وتكاليف ال�سفر، وتكاليف البحث داخل اأملانيا لإعداد واإمتام املهمة. يف حال كان العميل من ال�سركات 

الأم�ال  بع�س  ا�ستخدام  ميكن  اخلا�سة   املهام  بع�س  و  الربحية  غري  واملنظمات  واملت��سطة  ال�سغرية 

احلك�مية لتغطية جزء من تكاليف املهمة.

6. ممثل املنظمة يف الأردن 

يف عام 2012 مت ت�قيع اإتفاقية بني املنظمة واملعهد الأوروبي الأردين لتط�ير الأعمال )اإيجابي( – غرفة 

�سناعة عمان كممثل ر�سمي للمنظمة يف الأردن. 

لالإ�ستف�سارات ومزيد من املعل�مات، يرجى الإت�سال باملعهد الأوروبي الأردين لتط�ير الأعمال )اإيجابي( 

على العناوين التالية w.paulo@ejabi.org.jo  )هاتف: 4644133 06، فرعي 318(.
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

حيث  الحتادية،  اأملانيا  حلك�مة  تابعة  دولية  م�ؤ�س�سة  هي 

ن�ساند احلك�مة يف حتقيق اأهدافها يف التعاون الدويل من 

اأجل التنمية امل�ستدامة.

بداأت GIZ  عملها  يف 1 كان�ن الثاين عام 2011  بدمج 

 Deutscher من  لكل  الط�يلة  واخلربات  الكفاءات 

 Entwicklungsdienst )DED( gGmbH
 Deutsche،))خدمات التنمية الأملانية )دي اإيه دي(

GTZ( GmbH( Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ) التعاون 
 Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH الفني الأملاين(، و

InWEnt – )التدريب الدويل للكفاءات الب�سرية(.5. التم�يل
على العميل اأن يت�قع حتمل جميع التكاليف يف بلد املهمة )الطعام، وال�سكن، والنقل، والبدلت الي�مية(، 

وتكاليف ال�سفر، وتكاليف البحث داخل اأملانيا لإعداد واإمتام املهمة. يف حال كان العميل من ال�سركات 

الأم�ال  بع�س  ا�ستخدام  ميكن  اخلا�سة   املهام  بع�س  و  الربحية  غري  واملنظمات  واملت��سطة  ال�سغرية 

احلك�مية لتغطية جزء من تكاليف املهمة.

6. ممثل املنظمة يف الأردن 

يف عام 2012 مت ت�قيع اإتفاقية بني املنظمة واملعهد الأوروبي الأردين لتط�ير الأعمال )اإيجابي( – غرفة 

�سناعة عمان كممثل ر�سمي للمنظمة يف الأردن. 

اخلربة واملعرفة ال�ساملة للتنمية امل�ستدامة

ت�سكل اخلربة القليمية املتميزة واملعرفة التخ�س�سية العالية والقدرات الدارية املبنية على املمار�سات 

 Deutsche Gesellschaft. التي تقدمها العم�د الفقري للخدمات  التي متت جتربتها،  العملية 

für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH  وب�سفتنا �سركة متلكها 
حك�مة املانيا الحتادية، ن�ساند احلك�مة يف حتقيق اهدافها يف التعاون الدويل من اجل التنمية امل�ستدامة. 

بال�سافة اىل ذلك، فاننا ن�سطاء يف جمال التعليم يف جميع انحاء العامل.

خدمات تلئم الحتياجات

اأجل  من  الحتياجات  ح�سب  ومكيفة  املتطلبات  لتلبي  خ�سي�سًا  وم�سممة  فعالة،  خدمات  نقدم  نحن 

حتقيق التنمية امل�ستدامة. ومع نهجنا املتكامل ال�سامل والذي يتم�سك بالقيم ومبادئ النتظام الجتماعي 

لأملانيا ن�سمن م�ساركة جميع الأطراف امل�ؤثرة. وهكذا ن�سكل التغيري ومنكن النا�س من م�ا�سلة العمل يف 

عملية التنمية غلى م�س�ؤوليتهم، لأننا نعمل دائما من منطلق مفه�منا الأمثل من اأجل التنمية امل�ستدامة، 

حيث ناأخذ يف العتبار الأبعاد ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والبيئية اأثناء تاأديتنا لعملنا، وندعم 

اىل  والتخطيطية  ال�سرتاتيجية  الق�سايا  يف  والدويل  وال�طني  والإقليمي  املحلي  امل�ست�ى  على  �سركائنا 
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جانب حتقق الهداف ال�سيا�سية. 

تطوير احللول

تن�سط ال�سركة يف العديد من جمالت العمل - والتي ترتاوح من 

تعزيز القت�ساد وفر�س العمل اإىل احل�كمة والدميقراطية، 

وتعزيز ال�سالم والأمن واإعادة الإعمار، ومعاجلة ال�سراعات 

وال�سحة  الغذاء  وتاأمني  ال�سالم  وبناء  املدنية  احلل�ل  عرب 

والتعليم الأ�سا�سي وحتى حماية البيئة وامل�ارد واملناخ. ونحن 

ن�ساند �سركائنا يف تنفيذ املهام والأن�سطة التنم�ية عرب ت�فري اخلدمات الإدارية والل�ج�ستية. كما نق�م 

احلادة  الط�ارئ  حالت  يف  ونق�م  متفاوتة.  م�سالح  و�سمن  ح�سا�سة  بيئة  يف  للتفاو�س  ال��سيط  بدور 

اإىل  باإر�سال اخلرباء والعاملني يف جمال التنمية  بتنفيذ برامج لالإغاثة وبرامج للالجئني. كذلك نق�م 

التنمية. كذلك ن�فر اخلرباء املدجمني  باعتبارنا م�ؤ�س�سة معرتف بها يف جمال خدمة  ال�سريكة  الدول 

والعائدين ونعزز الت�ا�سل املت�سابك واحل�ار بني الأطراف الفاعلة يف التعاون الدويل. كما اأن بناء قدرات 

نقدم  ذلك  اىل  بالإ�سافة  جانبنا.  من  املقدم  العر�س  من  اأ�سا�سي  جزء  ه�  �سركائنا  من  الأخ�سائيني 

للم�ساركني يف براجمنا الفر�س املتن�عة لالإ�ستفادة من الت�سالت التي اأجروها. ونعطي لل�سباب الفر�سة 

لكت�ساب اخلربة يف العمل الدويل. وتعطي برامج تبادل العاملني ال�سباب الفر�سة لإر�ساء اأ�س�س العمل 

الناجح يف �س�ق العمل ال�طني والدويل.

GIZ عملء

القت�سادي  للتعاون  الحتادية  ال�زارة 

املكلف  هي   )BMZ( والتنمية 

الرئي�سي لـ GIZ، بالإ�سافة اإىل ذلك، 

اأخرى-  GIZ ل�زارات احتادية  تعمل 

وخا�سة وزارة اخلارجية، ووزارة البيئة 

للتعليم  الحتادية  وال�زارة  الحتادية، 

والبحث العلمي – كما تعمل نيابة عن ال�ليات والبلديات، وعمالء القطاعني العام واخلا�س يف اأملانيا 

املف��سية  جانب  اإىل  الأخرى،  البلدان  يف  احلك�مات  من  بع�س  تكلفها  اأي�سًا  �س�اء.  حد  على  وخارجها 

الأوروبية والأمم املتحدة والبنك الدويل. ونحن نتعاون ب�سكل وثيق مع القطاع اخلا�س ون�ساهم يف التفاعل 

اإن العديد من �سن�ات خربتنا مع التحالفات �س�اء يف  اأن�سطة التنمية والتجارة اخلارجية.  الهادف بني 

القت�سادي  املجال  فقط يف  لي�س  الدويل،  التعاون  لنجاح  اأهميتها  اأثبتت  ال�سريكة  البلدان  اأو يف  اأملانيا 

والعلمي والثقايف، ولكن اأي�سًا يف املجال الإجتماعي واملدين.
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تواجد عاملي – نظرة عامة على ال�صركة

 GIZ لها ن�ساط يف اأكرث من 130 بلدا ح�ل العامل. كما تت�اجد يف جميع ال�ليات الأملانية تقريبا. اأما 

مقرها الرئي�سي فيقع يف ب�ن وا�سب�رن.

الردن يف    GIZ
يف املا�صي

يعترب الأردن احد �سركاء التعاون التنم�ي الملاين. يعمل GIZ يف الأردن، بالنيابة عن ال�زارة الحتادية 

الأملانية للتعاون القت�سادي والتنمية، منذ اأكرث من 35 عاما ولديه م�ظفني دوليني وحمليني، مبا يف ذلك 

م�ست�ساري تنمية وتقنيني، وخرباء ق�سريي وط�يلي المد بال�سافة اىل اخلرباء العائدين التابعني ملركز 

.)CIM( الهجرة والتنمية الدويل

خالل ال�سن�ات ال�سابقة، غطى م�سم�ن التعاون ما بني  GIZ وال�سركاء الأردنيني جمالت خمتلفة مثل 

الزراعة والثقافة والقت�ساد والتعليم وال�سحة والطاقة والبيئة 

وبناء امل�ؤ�س�سات واحلد من الفقر واملياه.

اليوم

للدولة،  املتغرية  لالحتياجات  وا�ستجابة  احلا�سر،  ال�قت  يف 

التنمية  جمالت  على  اهتمامه  الردين  الملاين  التعاون  يركز 

وكفاءة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ومعاجلة  املياه  م�ا�سيع  يف 

الطاقة والتربيد بالطاقة ال�سم�سية والنفقات العامة والالجئني 

الفل�سطينيني وغريها من امل�ا�سيع.
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