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ال يستخدم مصطلح الشتات يف سياق السياسة األردنية.٣
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4 وزارة اخلارجية األردنية. اسرتاتيجية مشاركة املغرتبني واخلطة التنفيذية. مت االسرتجاع من
http://mfa.gov.jo/LinkClick.aspx?fileticket=eCSNbVTEWLE%3d&tabid=71 
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حملة عامة عن السياسة واإلطار التشريعي

قانــون الضمــان االجتماعــي الوطنــي للعــام ١9٧٨، املعــدل يف ٢٠١٠و٢٠١٤.  ينــص القانــون رقــم ٣0 للعــام 1978 علــى أن  ●
الشــتات األردين الذيــن يعمــل أو يعيــش أو يــدرس يف اخلــارج مؤهــل للتســجيل يف الضمــان االجتماعــي الوطنــي، وهــذه 

آليــة حمايــة ماليــة لكثــري مــن األردنيــني عنــد التقاعــد أو العــودة إىل البلــد األم.5

شــراكة التنقــل بــني االحتــاد األوروبــي واألردن للعــام ٢٠١٤. تركــز إحــدى الســمات الرئيســية لشــراكة التنقــل علــى تعزيــز  ●
اجلهــود جلنــي جميــع الفوائــد احملتملــة مــن الهجــرة وربطهــا بالتنميــة. وتهــدف إىل تعزيــز قــدرات األردن للوصــول بشــكل 
أكــر فاعليــة إىل جمتمعــات املغرتبــني واملشــاركة معهــم مــن أجــل تنميــة األردن.6 تتضمــن شــراكة التنقــل التدابــري 
املتخــذة لتحســني املعلومــات املتاحــة للمواطنــني األردنيــني حــول فــرص العمــل والتعليــم والتدريــب املتاحــة يف االحتــاد 

األوروبــي واالعــرتاف املتبــادل باملؤهــات املهنيــة واجلامعيــة.

تتضمن االسرتاتيجية اخلمسية وخطة عمل املغرتبني أربعة أهداف اسرتاتيجية: ●

الدفاع عن حقوق ومصالح املغرتبني األردنيني؛ و ●
إنشاء وتعميق أنشطة الوصول اخلارجي والتواصل بني املغرتبني األردنيني والبلد؛ ●
 وزيادة اخلدمات القنصلية التي تقدمها البعثات األردنية؛ ●
 وتشجيع إسهامات املغرتبني ومشاركاتهم يف النشاط التنموي الشامل يف اململكة. ●

تتضمــن االســرتاتيجية اخلمســية وخطــة عمــل املغرتبــني أربعــة أهــداف اســرتاتيجية: تعزيــز مشــاركة املغرتبــني يف  ●
دعــم مبــادرات التنميــة الشــاملة واملســتدامة يف األردن؛ وحتســني جــودة اخلدمــات املقدمــة للمغرتبــني؛ وتطويــر آليــات 
االتصــال بــني املغرتبــني والبلــد األم؛ وتعزيــز القــدرات املؤسســاتية مــن خــال بنــاء القــدرات لتحســني الكفــاءة أثنــاء تقــدمي 

اخلدمــات للمغرتبــني. 7

تضمنــت األنشــطة التــي متــت منــذ عــام 2019 رفــع مهــارات وزارة اخلارجيــة واملغرتبــني وكذلــك املوظفــني القنصليــني 
لفهــم احتياجــات املغرتبــني األردنيــني والتعامــل معهــا بشــكل أفضــل مــن خــال تكثيــف التواصــل واملشــاركة، وتطويــر 
ــاء  ــني وإنش ــن األردني ــث م ــاين والثال ــل الث ــة للجي ــة العربي ــول اللغ ــم لفص ــدمي الدع ــة، وتق ــات اإللكرتوني ــات واملعلوم اخلدم

ــة. 8 ــة الوطني صنــدوق اســتثمار املغرتبــني للتنمي

االجتاهات
ــجيع  ــتات وتش ــات الش ــع جمتمع ــط م ــة رواب ــة يف إقام ــة األردني ــدى احلكوم ــتات ل ــاركة الش ــات مش ــل أولوي تتمث
التحويــات واالســتثمارات احملليــة، وال ســيما يف التجــارة والســياحة. لتحقيــق هــذه األولويــة، تنظــم احلكومــة 
تهــدف  ذلــك،  الشــتات. عــاوة علــى  األردن وجمتمعــات  بــني  التجاريــة  الروابــط  لتعزيــز  للمغرتبــني  مؤمتــرات 
اســرتاتيجيات مشــاركة الشــتات إىل جمــع معلومــات عــن املهنيــني األردنيــني العاملــني يف اخلــارج يف منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة والــدول العربيــة مــن أجــل وضــع سياســات بشــأن الهجــرة العائــدة. )انظــر مؤمتــر 

الشــتات األردين أدنــاه(

تهــدف احلكومــة األردنيــة أيضــً إىل ربــط الشــتات مببــادرات اجملتمــع املــدين مــن خــال خمتلــف املنظمــات 
األردنيــة، باإلضافــة إىل تقــدمي اخلدمــات لألردنيــني يف اخلــارج. ومــن األمثلــة علــى ذلــك شــبكة الشــتات األردين التــي 
مت إطاقهــا يف الواليــات املتحــدة يف عــام 2015 حيــث أن جمموعــة مــن املهنيــني األردنيــني الذيــن يعيشــون يف 
اخلــارج، ومــن بينهــم املديريــن التنفيذيــني يف وادي الســيليكون، الذيــن عقــدوا اجتماعهــم األول يف ســانيفيل، 
كاليفورنيــا، كجــزء مــن شــبكة الشــتات األردين، يف حماولــة لدعــم ريــادة األعمــال والوصــول إىل األســواق بالنســبة 

ملواطنيهــم يف األردن.9 ال توجــد معلومــات إضافيــة تفيــد بأيــة أنشــطة أو مبــادرات حدثــت بعــد ذلــك. 

https://migrationpolicycentre.eu/docs/ 5 نبــذة عــن الهجــرة يف احتــاد البحــوث التطبيقيــة حــول الهجــرة الدوليــة األردن: احلقــوق والتســوية. مت االســرتجاع مــن
migration_profiles/Jordan.pdf

https://ec.europa.eu/commission/ ــن ــرتجاع م ــل. مت االس ــكل أفض ــرة بش ــل والهج ــدة إلدارة التنق ــراكة جدي ــي-األردن: ش ــاد األوروب ــة االحت ــة األوروبي 6 املفوضي
 presscorner/detail/en/IP_14_1109

https://www.mfa.gov.jo/content/expatriates-stra- 7 وزارة اخلارجيــة اســرتاتيجية 2019-202٣ وخطــة عمــل للوافديــن 2019-202٣. مت االســرتجاع والرتجمــة مــن
tegic-plan

8 دعم شراكة التنقل بني االحتاد األوروبي واألردن حملة عن املغرتبني األردنيني. حملة عامة عن أمناط وسياسات الهجرة يف األردن. 
https://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-diaspora-network-marks-us-launch .9 جوردان تاميز
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األردن

عــادة، ال تنظــم الســفارات أيــة فعاليــات أو جتمعــات ثقافيــة، وال توجــد تقاريــر عــن أيــة أنشــطة أو جهــود تقــام مــن 
ــا-19، ورد أن ســفارة األردن يف لنــدن تتواصــل  ــاء فــريوس كورون ــاء أزمــة وب ــك، أثن ــة. ومــع ذل قبــل وزارة اخلارجي
ــاء  ــات االتصــال اخلاصــة باألطب ــد اإللكــرتوين وتقــدم بيان مــع األردنيــني املقيمــني يف اململكــة املتحــدة عــرب الربي

األردنيــني يف اململكــة املتحــدة الذيــن تطوعــوا لتقــدمي املشــورة اجملانيــة عــرب الهاتــف.10

اإلجنازات
شــجعت اتفاقيــات العمــل الثنائيــة11 وكذلــك الوصــول إىل برنامــج الضمــان االجتماعــي الوطنــي علــى الهجــرة، 
ونتيجــة لذلــك مت حتديدهــا كاســرتاتيجية حكوميــة لتخفيــف البطالــة وجــذب املســاعدات األجنبيــة مــن دول 

جملــس التعــاون اخلليجــي املســتقبلة للمهاجريــن وزيــادة التحويــات املاليــة.12

العقبات

التواصــل: مل يتــم حتديــث موقــع وزارة اخلارجيــة حتــى متــوز / يوليــو 2020 ومــا زال يفتقــر إىل املعلومــات ، ومــن أهــم العقبــات  ●
التــي حتــول دون اســتخدام املغرتبــني للموقــع هــو االفتقــار إىل خيــارات اللغة. 

ــاد  ● ــني االحت ــل ب ــراكة التنق ــم ش ــروع »دع ــل مش ــن قب ــة م ــود املبذول ــن اجله ــد م ــاك العدي ــات: كان هن ــتخدام البيان اس
قبــل  مــن  البيانــات  هــذه  اســتخدام  كان  ذلــك  ومــع   ، األردين  للشــتات  خريطــة  لرســم   )JEMPAS( واألردن«  األوروبــي 

حمــدوًدا الســلطات 

االفتقــار إىل تنســيق السياســات وتنفيــذه: ال يــزال تنفيــذ السياســة ميثــل حتديــً بســبب قضايــا تخصيــص املــوارد وضعــف  ●
التنســيق بــني اإلدارات احلكوميــة. ال يتــم تنســيق اإلجــراءات الداخليــة التــي متارســها خمتلــف جهــات الشــتات الفاعلــة. ينتــج 
عــن هــذا عــدم القــدرة علــى الربــط بــني السياســات واالســرتاتيجيات واألولويــات. لقــد ثبــت أن هــذا دافــع إضــايف للجهــات 

الفاعلــة يف قطــاع األعمــال ملقاومــة القيــام باالســتثمارات.

اضاءات: املمارسات الفعالة

2016 حتــى اآلن: التدخــات التــي تدعمهــا وزارة العمــل مــن خــال تدابــري دعــم املهاجريــن مــن منظــور التوظيــف 
واملهارات 

تشــمل دعــم وتنظيــم هجــرة األردنيــني إىل اخلــارج عــن طريــق توفــري بوابــة إلكرتونيــة تتيــح لألردنيــني البحــث عــن فــرص عمــل يف 
ــع  ــال تتب ــن خ ــرة م ــجيع الهج ــى تش ــوزارة عل ــل ال ــة، تعم ــدالت البطال ــاع مع ــبب ارتف ــك، وبس ــة إىل ذل ــا. باإلضاف األردن وخارجه
فــرص العمــل يف دول اخلليــج واإلشــراف علــى أنشــطة وكاالت التوظيــف اخلاصــة. هنــاك 7٣ وكالــة توظيــف خاصــة تدعــم حاليــً 
املهاجريــن احملتملــني يف العثــور علــى عمــل يف اخلارج.1٣عــاوة علــى ذلــك، تقــوم التدابــري التــي تدعمهــا وزارة العمــل بالتحقــق 
مــن املســتؤيات التعليميــة واخلــربة العمليــة مــن خــال اعتمــاد الدبلومــات والشــهادات املســتلمة مــن جميــع مؤسســات 
ــة. أخــريًا، تخطــط هــذه التدخــات  ــاب العمــل الرســميني يف قطاعــات معين ــك مــن أرب ــم العامــة واخلاصــة وكذل ــب والتعلي التدري

لدعــم البحــث عــن عمــل والتوظيــف يف اخلــارج عــن طريــق القطــاع اخلــاص. 

http://jordanembassy.org.uk/covid-19-information/%D8%9Ffbclid=IwAR0i5gOrW4nuDBUzBCXDnhO8S1SWjOJfqMEUIDNNthGO7O97Giff4UXOzk 10
11 قطر )1997(، الكويت )2001(، اإلمارات العربية املتحدة )2006(،   

12 االختاف األكرب هو أن "عملية الهجرة" للشتات األردين وتطورها مل تكن بسبب الصراع بل هي نتيجة للظروف االجتماعية واالقتصادية.
1٣ تدابري دعم املهاجرين من منظور التوظيف واملهارات األردن
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مشروع اجليل املتوسط ملشاريع املغرتبني األردنيني )2016-201٣(:14

مت تنفيــذ املشــروع مــن قبــل شــبكة أنيمــا لاســتثمار، وهــي منصــة تعــاون متعــددة البلــدان مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة يف 
منطقــة البحــر األبيــض املتوســط، بالشــراكة مــع جلنــة االســتثمار األردنيــة. كان هــدف املشــروع هــو تنظيــم وتعبئــة »املواهــب« 
ــال  ــال األعم ــني ورج ــؤولني التنفيذي ــار املس ــك كب ــا يف ذل ــة، مب ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة يف دول منظم ــة املغرتب األردني
ــبكة  ــدرت ش ــروع، أص ــى املش ــا انته ــاد. عندم ــرية يف الب ــة والبش ــة االقتصادي ــم التنمي ــل دع ــن أج ــتثمرين، م ــاء واملس والعلم
أنيمــا لاســتثمار ورقــة بيضــاء يبــدو أنــه مت تعميمهــا داخليــً، تقــرتح ســتة إجــراءات حمــددة إلزالــة العقبــات التــي متنــع الشــتات 
مــن املســاهمة يف االقتصــاد األردين، والتــي تتعلــق بقضايــا التنقــل واجلاذبيــة االقتصاديــة والتعــاون، ليعتمدهــا صنــاع سياســة 
ــذه  ــة ه ــتثمار مواءم ــا لاس ــبكة أنيم ــت ش ــط. اقرتح ــض املتوس ــر األبي ــق البح ــة يف مناط ــات الفاعل ــة واجله ــة االقتصادي التنمي
ــدة  ــام قاع ــة ونظ ــكام القانوني ــقة واألح ــاكل املنس ــال الهي ــن خ ــا م ــتات وتنفيذه ــرتاتيجيات الش ــع اس ــة م ــاريع اخملصص املش

ر.  البيانــات املطــوَّ

ــاد  ــني االحت ــل ب ــراكة التنق ــم ش ــي واألردن )2016-2019( )دع ــاد األوروب ــني االحت ــل ب ــراكة التنق ــم ش ــروع دع مش
األوروبــي واألردن( 

هــو أول مشــروع أنشــأته شــراكة التنقــل بــني االحتــاد األوروبــي واألردن. مت تنفيــذ املشــروع مــن قبــل املركــز الــدويل لتطويــر 
سياســات الهجــرة وكان يهــدف إىل دعــم كل مــن األردن والشــتات األردين.15اســتضاف مشــروع دعــم شــراكة التنقــل بــني االحتــاد 
األوروبــي واململكــة األردنيــة الهاشــمية فعاليــة يف برلــني خــال أبريــل 2019 اســتهدفت األردنيــني يف أملانيــا الذيــن يعملــون يف 
ــل  ــر دلي ــية نش ــروع الرئيس ــرة املش ــت ثم ــً. وكان ــً أردني ــع 50 مهني ــات، وجم ــة والرياضي ــا والهندس ــوم والتكنولوجي ــاالت العل جم
عملــي حــول منهجيــات جمــع البيانــات واملعلومــات عــن األردنيــني يف اخلــارج ونبــذة عــن املغرتبــني األردنيــني »حملــة عامــة عــن 

منــط الهجــرة األردنيــة وسياســاتها«.16

تدريب مشرتك على مشاركة املغرتبني و قدرات القنصليات على إدارة األزمات )2019-2015(

مّولــه االحتــاد األوروبــي ونفــذه املركــز الــدويل لتنميــة سياســات الهجــرة.17 وبالتنســيق الوثيــق مــع املعهــد األردين للدبلوماســية، 
عــزز املركــز الــدويل لتنميــة سياســات الهجــرة قــدرات القنصليــات علــى إدارة األزمــات يف األردن. ونتيجــة لذلــك، مت حتســني 

ــوارئ.18 ــات الط ــة ويف أوق ــات العادي ــني يف األوق ــني األردني ــة للمغرتب ــات املقدم اخلدم

 https://www.med-tso.com/mediterranean.aspx?f=&title=Mediterranean+Project+1+(2015+-+2018( 14
https://www.med-tso.com/mediterranean2.aspx?f=&title=Mediterranean+Project+2+(in+progress%2c+2018+-+ 2020(و

https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/mediterranean/ongoing-projects/ .15 دعــم شــراكة التنقــل بــني االحتــاد األوروبــي واألردن
/jempas-support-to-the-mobility-partnership-between-the-european-union-and-the-hashemite-kingdom-of-jordan

https://www.facebook.com/ICMPDinJordan/photos/pcb. 11972391504316 ــن ــرتجاع م ــي واألردن.   مت االس ــاد األوروب ــني االحت ــل ب ــراكة التنق ــم ش ــدث دع 16 ح
ــوم  ــني بالعل ــا املهتم ــني يف أملاني ــني األردني ــة للمغرتب ــة توعي ــوان "فعالي ــرة بعن ــات الهج ــة سياس ــدويل لتنمي ــز ال ــي يف املرك ــر داخل 01/1197238590431657 / وتقري

ــات        ــر وتوصي ــات: تقري ــا والصناعــات الهندســية والرياضي والتكنولوجي
 /https://www.icmpd.org/our-work/policy-research/policy/migrants-in-countries-in-crisis 17 مشروع املهاجرين يف بلدان األزمات

https://www.icmpd.org/news-cen- .18 فعاليــة مشــرتكه بــني مشــروع دعــم شــراكة التنقــل بــني االحتــاد األوروبــي واألردن ومشــروع املهاجريــن يف بلــدان األزمــات
 /tre/news-detail/project-news-jempas-micic-conduct-joint-training-on-expatriate-engagement-and-consular-crisis-man
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https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/mediterranean/ongoing-projects/jempas-support-to-the-mobility-partnership-between-the-european-union-and-the-hashemite-kingdom-of-jordan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/mediterranean/ongoing-projects/jempas-support-to-the-mobility-partnership-between-the-european-union-and-the-hashemite-kingdom-of-jordan/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/mediterranean/ongoing-projects/jempas-support-to-the-mobility-partnership-between-the-european-union-and-the-hashemite-kingdom-of-jordan/
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امللحق:
قائمة اجلهات الفاعلة

املؤسسات ذات الصلة بالشتات

املؤسسات الوطنية ●

على املستوى الوزاري }

وزارة الرتبية والتعليم 1982

دور وزارة الرتبيــة والتعليــم فيمــا يتعلــق بالشــتات األردين هــو تصديــق درجــات وشــهادات التعليــم لألردنيــني يف اخلــارج ولغــري 
األردنيــني الذيــن يرغبــون بالدراســة يف األردن. 19

وزارة اخلارجية 19٣9

تهــدف دائــرة شــؤون املغرتبــني إىل تعزيــز التواصــل بــني األردنيــني يف اخلــارج عــن طريــق برامــج اســرتاتيجية وعمليــة مــن خــال 
خدمــة وحمايــة مصالــح املغرتبــني األردنيــني. 20

وزارة العمل 1976 21

ــا  ــع القضاي ــى جمي ــل عل ــش العم ــة تفتي ــغيل ومديري ــة التش ــع ملديري ــارج التاب ــني يف اخل ــغيل والعامل ــب التش ــم مكات ــز قس يرك
ــارج.  ــني يف اخل ــني العامل ــة باألردني املتعلق

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 1982

تكــون الــوزارة مســؤولة عــن تنفيــذ سياســات التعليــم العــايل والتنســيق بــني مؤسســات التعليــم العــايل وعقــد االتفاقيــات مــع الــدول 
األخــرى واالعــرتاف باجلامعــات والدرجــات العلميــة مــن البلــدان األخــرى. 22

وزارة الرتبية والتعليم 1982

يتمثل دور وزارة الرتبية والتعليم يف تصديق الدرجات والشهادات العلمية لألردنيني يف اخلارج. 2٣

الديوان امللكي الهاشمي 1946

يعمــل الديــوان امللكــي الهاشــمي كحلقــة وصــل بــني جالــة امللــك عبــد اهلل بــن حســني ومؤسســات الدولــة واملواطنــني. 
ــة  ــذ ومتابع ــن تنفي ــؤولة ع ــا مس ــا أنه ــارج. كم ــل واخل ــك يف الداخ ــطة املل ــذ أنش ــداد وتنفي ــى إع ــمية عل ــة الرس ــرف اجله تش

خمتلــف املبــادرات امللكيــة السياســية واالقتصاديــة والتنمويــة.24

/http://www.moe.gov.jo .19 مت االسرتجاع من املوقع الرسمي لوزارة الرتبية والتعليم
 fileticket=eCSNbVTEWLE&tabid = 71%3d؟http://mfa.gov.jo/LinkClick.aspx 20 وزارة اخلارجية اخلطة االسرتاتيجية للشتات 2014-2018. مت االسرتجاع من

21 وزارة العمــل مت االســرتجاع مــن http://www.mol.gov.jo/Default/Ar وتدابــري دعــم املهاجريــن مــن منظــور التوظيــف واملهــارات األردن. اإلطــار القانــوين لهجــرة 
األردنيــني. مت االســرتجاع مــن 

https://www.researchgate.net/publication/321158718_MIGRANT_SUPPORT_MEASURES_FROM_AN_EMPLOYMENT_AND_SKILLS_PERSPEC-
TIVE_MISMES_MIGRANT_SUPPORT_MEASURES_FROM_AN_EMPLOYMENT_AND_SKILLS_PERSPECTIVE_MISMES/citation/download

https://supporthere.org/page/higher-education-jordan#_Toc10632084 22 النطاق التعليم العايل يف األردن. مت االسرتجاع من
/http://www.moe.gov.jo .2٣ مت االسرتجاع من املوقع الرسمي لوزارة الرتبية والتعليم

https://rhc.jo/en/royal-court/about-royal-hashemite-court 24 الديوان امللكي مت االسرتجاع من

http://www.moe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
www.mfa.gov.jo
http://www.mol.gov.jo/
http://www.mol.gov.jo/
www.mohe.gov.jo
www.mohe.gov.jo
www.moe.gov.jo
www.moe.gov.jo
www.rhc.jo
www.rhc.jo
https://www.researchgate.net/publication/321158718_MIGRANT_SUPPORT_MEASURES_FROM_AN_EMPLOYMENT_AND_SKILLS_PERSPECTIVE_MISMES_MIGRANT_SUPPORT_MEASURES_FROM_AN_EMPLOYMENT_AND_SKILLS_PERSPECTIVE_MISMES/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/321158718_MIGRANT_SUPPORT_MEASURES_FROM_AN_EMPLOYMENT_AND_SKILLS_PERSPECTIVE_MISMES_MIGRANT_SUPPORT_MEASURES_FROM_AN_EMPLOYMENT_AND_SKILLS_PERSPECTIVE_MISMES/citation/download
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منظمات الشتات يف أوروبا

هنــاك العديــد مــن املنظمــات الطابيــة غــري املســجلة رســميً والتــي جتتمــع إلكرتونيــً عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي )مثــل 
جمموعــات فيســبوك أو واتســاب(.

الهيئة األردنية األوروبية العليا

األنشطة اإلمنائية
أنشطة التكامل

مبــادرة بــدأت عــام 2016 وتأسســت الحقــً عــام 2018. تقــع اإلدارة العامــة للمنظمــة ومقرهــا يف برلــني. تهدف املنظمــة إىل أن تكون 
منظمــة احتــاد األوروبــي شــاملة لــكل جمموعــات الشــتات األردين، بهــدف تعزيــز العمــل اجلماعــي وتقويــة التضامــن والتماســك 

االجتماعــي بــني أعضــاء الشــتات األردين وكذلــك أملانيــا. 

يهــدف الفــرع األملــاين للهيئــة األردنيــة األوروبيــة العليــا إىل املســاهمة بشــكل إيجابــي يف خدمــة املواطنــني األردنيــني يف أوروبــا 
الذيــن يعتــربون ســفراء لبلدهــم، وتعزيــز معنــى الهويــة ودعــم االســتقرار والتنمية الشــاملة لــألردن واملواطــن األردين يف الشــتات. 
تشــمل أنشــطة الفــرع إنشــاء قاعــدة بيانــات جلميــع أعضــاء الشــتات األردين حتتــوي علــى معلومــات مهنيــة، باإلضافــة إىل وضــع 

خطــة اســرتاتيجية للشــتات للســنوات اخلمــس والعشــرين القادمــة. 

اجلمعية األملانية األردنية )جمعية مسجلة(

األنشطة اإلمنائية

ــني  ــة ب ــة واملهني ــبكات اخلاص ــع الش ــة إىل جم ــدف املنظم ــات، ته ــاءات والتجمع ــهيل اللق ــال تس ــن خ ــام 196٣. م ــت ع تأسس
األردن وأملانيــا، وتعزيــز احلــوار بــني الثقافــات وخلــق الوعــي داخــل اجملتمــع األملــاين األردين، فضــًا عــن العمــل كوســيط للمعلومــات 

بــني البلديــن. 

اجملمع األردين املوحد التابع جلمهورية أملانيا االحتادية )جمعية مسجلة(

أنشطة التكامل

ــة  ــز العاقــات بــني الشــتات األردين واجملتمــع األملــاين وكذلــك استكشــاف الفــرص االقتصادي تأســس عــام 2015 ويهــدف إىل تعزي
بــني األردن وأملانيــا يف جمــاالت الســياحة واالقتصــاد والثقافــة والفــن. يف هــذا الصــدد، تســتضيف اجلمعيــة التجمعــات الثقافيــة 

وتنظــم األنشــطة الرياضيــة. 

اجلمعية األردنية يف أملانيا تأسست عام 1986 

توفر منربًا للتفاعل اإليجابي بني أعضاء الشتات األردين يف فرانكفورت من خال تنظيم الفعاليات واللقاءات الثقافية. 25

بلدية األردن برلني-براندنبورغ )جمعية مسجلة(

تريــد أن جتمــع أعضــاء الشــتات األردين للمشــاركة يف األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة. تأسســت اجلمعيــة عــام 2005. حاليً ليســت 
لديهــا أنشــطة جاريــة. 26 السوســنات هــو فــرع مــن منظمــة الشــتات األردين يف برلــني خمصــص للنســاء فقــط. مت إنشــاء هــذه 
ــة نســاء نشــيطات ومتحمســات مــن خمتلــف  ــرأة. تضــم هــذه اجملموع ــا امل ــادة املشــاركة يف قضاي ــة لزي اجملموعــة كمنص

املهــن، مثــل مرتجمــات ومســؤوالت مدينــة ومقدمــات الرعايــة لألطفــال وموظفــات الســفارات ووكاالت الســفر.27

25 تتواصل اجملموعة عرب الواتساب
26 تتواصل اجملموعة عرب جمموعة واتساب 

27 تخطيط ودراسة الشتات األردين يف األردن: جمموعة واتساب 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-The-Highest-Jordanian-European-Authority-1864701553805377/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-The-Highest-Jordanian-European-Authority-1864701553805377/
https://www.facebook.com/groups/147613091997400/
https://www.facebook.com/groups/147613091997400/
https://www.facebook.com/Vereinigte-Jordanische-Gemeinde-Deutschland%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-834315939992847/
https://www.facebook.com/Vereinigte-Jordanische-Gemeinde-Deutschland%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-834315939992847/
https://www.facebook.com/groups/147613091997400/
https://www.facebook.com/groups/147613091997400/
https://www.facebook.com/Jordanische-Gemeinde-Deutschland-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1635995096634992
https://www.facebook.com/Jordanische-Gemeinde-Deutschland-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1635995096634992


األردن

بلدية األردن-أملانيا )جمعية مسجلة(

أنشطة التكامل

تأسســت عــام 2012، تهــدف إىل جمــع الشــتات األردين مــن خــال املشــاركة الثقافيــة واجملتمعيــة وكذلــك تنظيــم األنشــطة 
الثقافيــة ورعايــة املبــادرات الصغــرية يف األردن.

اجلمعية الثقافية العربية األملانية )مسجد الهدى(

أنشطة التكامل

تأسســت عــام 2011 وحتمــل رســالة توجيــه األجيــال الشــابة مــن األردنيــني الذيــن نشــؤوا يف أملانيــا مــن خــال تعليمهــم الثقافــة 
العربيــة ونشــرها يف اجملتمــع بطريقــة مهذبــة ومــع احــرتام األديــان األخــرى. يف هــذا الســياق، تنظــم املنظمــة دروســً يف اللغــة 

العربيــة ودروســً دينيــة، وتســتضيف األنشــطة والتجمعــات الثقافيــة، وتشــجع املشــاركة االجتماعيــة. 

النساء األردنيات يف اململكة املتحدة

أول منصــة وجتمــع رســمي للنســاء األردنيــات املقيمــات يف اململكــة املتحــدة. الهــدف الرئيســي مــن هــذه املنصــة هــو 
التواصــل والدعــم واالستفســار مــع النســاء األردنيــات األخريــات وكذلــك الرتويــج اجلماعــي للــرتاث والهويــة األردنيــة يف اململكــة 

املتحــدة.28

28 مقابلة مع أردين يف نوتنغهام أحالنا إىل هذه اجلمعية 

www.diasporadevelopment.eu اكتشف املزيد على

بقلم: عوض نيللي
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة
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