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Support to the Mobility Partnership
between the European Union and the Hashemite Kingdom of Jordan

دعم شراكة التنقل بين االردن واالتحاد األوروبي مشروع 

والدروس المستفادةاألساسية الحقائق 

2017نموز 10,عمان

لمملكة دعم شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي وا

االردنية الهاشمية
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:مدة المشروع

2018كانون االول -2015كانون االول 

االتحاد االوروبي:الجهة المانحة

ICMPD  الهجرةلنطوير سياسات المركز الدولي :الجهة المنفذة

بلغاريا والمجر وبولندا والبرتغال :الشركاء
ورومانيا

شراكة التنقل بين :األساس القانوني
االتحاد األوروبي واألردن

دعم شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي والمملكة األردنية الهاشمية
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ما نهدف إلى تحقيقه؟

• تعزيز قدرة الحكومة على ر

ةالوطنية للهجرتطويروتنفيذ سياستها 

تعزيز الجهود الرامية إلى منع االتجار .....

بالبشر، وزيادة المالحقة القضائية للمتاجرين

وتوفير الحماية لضحايا االتجار

الى واشراك مجتمعات الوصول .....

الخارجالمغتربين األردنيين في 

بشكل أكثر فعالية

.........من خالل
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مجاالت السياسة 

2014تم توقيعها في أكتوبر :شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن

(GAMM) للهجرة والتنقلالشمولي تماشيا مع النهج : األهداف

(I) معالجة االتجار  :تعزيز ادارة الحدود ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وبناء بالبشر بجميع أشكاله من خالل تعزيز اإلصالحات القانونية واإلدارية

القدرات

(II)المقيمين في تشجيع االستثمار، بما في ذلك بين األردنيين":الهجرة والتنمية

"تعزيز دور المواطنين األردنيين المقيمين خارج األردن"، "الخارج
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أكبر واشراكهم بفعالية تعزيز قدرات األردن للوصول إلى األردنيين بالخارج : األولالمكون 

:الركن األول

تعزيز التواصل مع 

المغتربين

:الركن الثاني

بينتحسين الخدمات للمغتر

:الركن الثالث

وضع إطارعمل جديد 

الستراتيجية المشاركة

الوضع الخاص للمغتربين



Sarah Schlaeger, Amman 10/07/2017 6 6

ملف المغتربين

:شركاء حكوميين رئيسين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين،

االحصاءات العامةوزارة العمل، دائرة 

مخرجات المشروع

 األردنيينملف المغتربين

 المغتربينأدوات جمع المعلومات النوعية والكمية عن

 عن المغتربينوالمعلومات / جمع البياناتتعزيز
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تعزيز التواصل مع المغتربين: الركن األول
:شريك رئيسي حكومي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 

وزارة العمل، وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات
مخرجات المشروع

 الى المغنربينوخارجها والوصول / عبر االنترنت القدرات في مجال االتصاالت بناء

 الطويل، خبير على المدى)وسلسلة التعلم ( البوابة، التطبيقات)تطوير أدوات تقنية االتصال

(الزمالة

 العملوخطة االتصاالتتطويراستراتيجية.

المنتظملجمع المعلومات أداة المسح.
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تعزيز الخدمات للمغتربين: الركن الثاني
:شريك رئيسي حكومي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 

(سيم تشكيلها)اللجنة الوطنية 
مخرجات المشروع

ربينللمغت/ القنصليةالشؤونللدبلوماسيين علىالمدربينوتدريبمنهاج التدريب

إلى دولة عضو في االتحاد األوروبيدراسيةزيارة

 وتبادل الممارسات الجيدة للمغتربين/ اجتماعات طاولة مستديرة حول تقديم الخدمات

دعم مناسبات التواصل مع المغتربين االردنيين في الخارج
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إطارعمل تطوير االستراتيجية: الركن الثالث

:شريك رئيسي حكومي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 

واللجنة الوطنية
مخرجات المشروع

 وتطوير خطة عمل2015مراجعة مخرجات التعاون االردني االوروبي لعام

اعتبارا )تقييم الوضع الحالي وتطورات استراتيجية التواصل والمشاركة الجديدة وخطة العمل

(2018من 

المتابعة والتقييمورشة عمل حول
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مقاربة أصحاب المصلحة المتعددين 

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة العمل

ريق هيئة حكومية إضافية في الف16

الدولي العامل بين المؤسسات 

المعنية بشؤون المغتربين

تمكين

اتحاد المرأة األردنية

المنظمة الدولية للهجرة

برنامج االمم المتحدة االنمائي
منظمة العمل الدولية

رةالمركز الدولي لتطوير سياسات الهج

بلغاريا والمجر وبولندا والبرتغال 
ورومانيا
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التشبيك مع المبادرات األخرى

العنصر االول

“JOSTA"للعلوم والتكنولوجيااألعلىمبادرة المجلس•

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي•

العنصر الثاني

تحاد المرأة األردنيةتمكين،ا: المدنيمنظمات المجتمع•

ة منظمة العمل الدولية، مكتب األمم المتحد:منظمات دولية•

المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة
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االتـصـــاالت

الموقع األليكتروني للمركز

الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

صفحة فيسبوك دعم شراكة 

التنقل بين االردن واالتحاد االوروبي 

@ICMPD

@ICMPD_THB

االتجار بالبشر 
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النهج التشاركي

!الشمول

الفريق العامل المشترك 

من المؤسسات

ع جمع األفكار حول التواصل م

المغتربين

اردور الخبراء هو دعم تنظيم األفك
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أهمية اإلطار المؤسسي المعمول به•

الهجرة الخبراء والمركز الدولي لتنمية سياسات: القيادة/ التملك / النهج التشاركي •

كميسرين 

عمل التصميم وتشكيل المسؤوليات •

التعاون بين المؤسسات•

السياسات والممارسات•

جمع البيانات •

البناء القوي للقدرات يلزم لكل عنصر من المحاور •

الرصد؟•

الدروس المستفادة
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Sarah Schlaeger 
Project Coordinator, ICMPD Jordan

منسق المشروع، المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة 

E-mail: sarah.schlaeger@icmpd.org

ICMPDICMPDinJordan

www.icmpd.org

mailto:elisa.trossero@icmpd.org

