Issue #30 Oct. 2012

A Tri-monthly Newsletter

Japan International Cooperation Agency Jordan Office
P.O. Box 926355 Amman 11190 Jordan
Tel: 962-6-5858921/3
Fax: 962-6-5858924
E-mail: jd_oso_rep@jica.go.jp web: http://www.jica.go.jp

جايكا تىقع إتفاقيت قرض "مشروع تطىير المىارد البشريت وتحسين البنيت التحتيت اإلجتماعيت"
رباح انشنطً

لمساعدة األردن على تخطً التحدٌات اإلستثنائٌة التً واجهتها منذ
مطلع ، 2011قررت الحكومة الٌابانٌة ممثلة بجاٌكا أن تقدم قرضا ً لتموٌل
مشروع تطوٌر الموارد البشرٌة وتحسٌن البنٌة التحتٌة اإلجتماعٌة.

حفم تىقٍع االتفاقٍة بٍن جاٌكا ووزارة انتخطٍط

فً الرابع عشر من شهر آب  2012وقع معالً الدكتور جعفر حسان – وزٌر
التخطٌط والتعاون الدولً ممثالً حكومة المملكة األردنٌة الهاشمٌة إتفاقٌة
القرض وتبادل المذكرات ،فً حٌن وقع ممثالً الحكومة الٌابانٌة سعادة السٌد
جونٌشً كوسوجً – سفٌر الٌابان لدى األردن على تبادل المذكرات  ،بٌنما وقع
ممثالً لجاٌكا السٌد توشٌاكً تاناكا  -الممثل األعلى فً مكتب جاٌكا األردن على
إتفاقٌة القرض.

قٌمة القرض تبلغ  12.234ملٌار ٌن ٌابانً (حوالى  156ملٌون دوالر أمرٌكً)  ،ونسبة الفائدة  ، %0..5فً حٌن
مدة التسدٌد بلغت  20سنة  ،أول ست سنوات منها هً فترة سماح.
الغرض األشمل من هذا القرض هو المساهمة فً استقرار األردن اإلقتصادي واإلجتماعً فً ظل اإلضطرابات الحالٌة
التً تعصف بالمنطقة ،من خالل توسٌع منشآت تطوٌر الموارد البشرٌة والخدمات الصحٌة والطبٌة والتعلٌم األساسً
والثانوي هادفا ً إلى تطوٌر القطاع الصناعً والخدمات الحكومٌة المقدمة.
القرض أٌضا ً سوف ٌساعد األردن فً التحول إلى اإلقتراض الخارجً والذي كلفته أقل من اإلقتراض الداخلً  ،وبناء
علٌه ٌساعد فً تحسٌن النمو اإلقتصادي وإٌجاد فرص عمل ومشارٌع تنموٌة أكثر خاصة فً المناطق األكثر فقراً والتً تتمٌز
أٌضا ً بتسجٌلها ألعلى معدالت البطالة فً البالد.
حٌث أن للمشروع مكونان وهما تطوٌر الموارد البشرٌة وتحسٌن البنٌة التحتٌة اإلجتماعٌة  ،فإن المكون األول ٌعنى
بتقدٌم دورات تدرٌب مهنً وتحدٌث المنشآت وتقدٌم األجهزة واآللٌات لمراكز التدرٌب المهنً وتوسٌع منشآت ومرافق التعلٌم
العالً فً البالد.بالنسبة للمكون الثانً فإن المشورع ٌساهم فً توسٌع وتحدٌث المنشآت الصحٌة والطبٌة من خالل توفٌر
التموٌل الالزم لشراء المعدات وتوسٌع منشآت تعلٌم الحضانة والمدارس اإلبتدائٌة والثانوٌة  ،وكذلك فً إنشاء مراكز التعلٌم
الخاصة لألشخاص الصم فً المناطق الفقٌرة.
هذا أول قرض تقدمه جاٌكا لألردن منذ عام ، 1...ولهذا فإنه ٌعكس عالقات التعاون القوٌة بٌن الٌابان واألردن والتً
تشمل تقدٌم القروض والمنح والمساعدات الفنٌة لألردن.

برنامج رفع كفاءة اليمنيين في مجال فاقد المياه

و.هانً انكردي

تعقد سلطة المٌاه األردنٌة بالتعاون مع جاٌكا ،التدرٌب النهائً فً مجال تقلٌل فاقد المٌاه خالل الفترة من  26تشرٌن
الثانً الى  6كانون االول لعام .2012
وتهدف هذه الدورة الى تحسٌن ادارة أنظمة المٌاه فً الٌمن علما بؤنه قد عقد سابقا دورتً تدرٌب للمستوى االساسً
والمستوى المتوسط  ،وهذه السنة ٌحضر المشاركون الدورة المتقدمة فً مجال الفاقد.
وكنتٌجة لهذه الدورة ٌتوقع أن ٌلم مسإولً ادارات المٌاه فً الٌمن بؤهمٌة تقلٌل فاقد المٌاه كمصدر مٌاه اضافً ،كما
سٌحصل المشاركون من المهندسٌن والفنٌٌن على المعلومات االساسٌة القٌمة للتعامل مع فاقد المٌاه.
خالل هذه الدورة ٌتلقى المشاركون المحاضرات النظرٌة والتدرٌب العملً من خالل عرض التجربة االردنٌة فً هذا
المجال ،باالضافة الى الزٌارات المٌدانٌة وسٌتم اٌضا عرض نتائج الدراسة لمشروع فاقد المٌاه فً فلسطٌن  /رام هللا.

بناء قدراث العاملين في قطاع الكهرباء في فلسطين
سهى باكٍر

قام وفد من جاٌكا وشركة الكهرباء الوطنٌة بزٌارة إلى فلسطٌن
خالل الفترة  1.-14تموز 2012 ،لعقد مناقشات مع سلطة الطاقة الفلسطٌنٌة
وبحث التدابٌر التً ٌتعٌن اتخاذها من قبل األطراف الثالثة لنجاح تنفٌذ برنامج
التدرٌب " لبناء قدرات العاملٌن فً قطاع الكهرباء فً فلسطٌن"

مناقشة بٍن جاٌكا و سهطة انطاقة انفهسطٍنٍة

وٌتمثل الهدف العام من التدرٌب الى تحسٌن إدارة سلطة الطاقة
الفلسطٌنٌة من أجل تسهٌل إعادة تؤهٌل خمس شركات توزٌع الكهرباء فً

مدٌنة نابلس ،أرٌحا ،الخلٌل ،الجنوب ،قطاع غزة .وٌشمل التدرٌب تطوٌر وتحسٌن جودة األداء ورفع الخبرة للعمل على
أجهزة التحكم وصٌانة الخطوط الناقلة الحٌة و تقنٌات اللحام واأللٌاف البصرٌة لتمكٌن المتدربٌن وتؤهٌلهم لٌكونوا مدربٌن فً
المستقبل القرٌب.
إن هذا التدرٌب فً نهاٌة المطاف هو بمثابة تشجٌع للشركات على استخدام التقنٌات الجدٌدة والمهارات واألسالٌب
الحدٌثة فً العدٌد من المجاالت التً تخدم نظمها التوزٌع الكهربائً.
سوف تقوم  JICAوشركة الكهرباء الوطنٌة بتنفٌذ هذا التعاون فً إطار التدرٌب فً البلد الثالث ،ومن المتوقع ان
ٌشارك حوالً  00مهندسا ً وفنٌا ً فً تلقً التدرٌب فً السنوات  2012و 2013

مشروع "تطىير سياحت مجتمعيت مستدامت في مدينت السلط"
و .عادل زرٌقات

لقد تم التوقٌع على محضر اإلجتماعات بٌن وزارة السٌاحة واالثار
ومكتب جاٌكا بتارٌخ  2012 /6/21حٌث تم البدء بالعمل فً مشروع " تطوٌر
سٌاحة مجتمعٌة مستدامة فً مدٌنة السلط" فً شهراٌلول ٌحث تم ارسال اربعة
خبراء ٌابانٌٌن  ,خالل فترة تنفٌذ المشروع على مدى ثالثون شهرا سٌقوم مكتب
جاٌكا بارسال ثمانٌة خبراء ٌابانٌٌن و تدرٌب النظراء االردنٌٌن فً الٌابان وتزوٌد
المشروع ببعض االجهزة الضرورٌة من اجل تحقٌق االهداف التالٌة:
ورشة عمم نعرض انمشروع

 )1اعداد الٌة للتطوٌر السٌاحً اعتمادا على فكرة االٌكومٌوزٌم.
 )2اٌجاد الٌة للحفاض على الفضاءات التارٌخٌة.
 )3تاسٌس نظام سٌاحً مكون من المتحف النواة والمسارات والستاالٌت.
 )4تطوٌرمنتجات سٌاحٌة تستعمل و تحافظ على المصادر التراثٌة المحلٌة و تحقق الفائدة للمجتمع المحلً بطرٌقة
مستدامة .
سٌتم تنفٌد المشروع بناء على نظام االٌكومٌوزٌم المعزز لقٌمة السلط كتراث حً حٌث تعتبر مدٌنة السلط بكاملها
كمتحف ٌعرض من خالله المجتمع المحلً مصادره التراثٌة و ٌحافظ علٌها.
سٌقود المشروع تنمٌة المجتمع المحلً من خالل التفاعل بٌن ابنائه والقادمٌن الٌه ,وٌهدف الى تطوٌر السٌاحة
مستفٌدا من المصادر التراثٌة مما ٌعود بالنفع على المجتمع المحلً.

