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GAMM -النهج الشمولي نحو الهجرة والتنقل

، اطار عمل لسياسة االتحاد األوروبي نحو 2005منذ •

الهجرة الخارجية وطلب اللجوء

ة تحدد كيف يقوم االتحاد األوروبي بحواراته السياسي•

ويتعاون مع البلدان غير األوروبية
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GAMMأولويات المنهجية الشمولية 

التنظيم األفضل للهجرة القانونية •

منع الهجرات غير المنظمة، ومكافحة االتجار بالبشر•

مضاعفة أثر الهجرة والتنقل على التنمية •

تشجيع الحماية الدولية وتعزيز البعد الخارجي لطلب•

اللجوء
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التوازن الجغرافي 

لدان يتم تطبيق اطار العمل والمنهجية الشاملة عالميا مع الب•

غير األوروبية المعنية

رقتعطى األولوية ألقرب الدول المجاورة في الجنوب والش•

من شراكات التنقل هي أهم اطر التعاون الثنائي الموسع ض•

المنهجية الشمولية  
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شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن 

التنقلشراكةاألوروبياالتحادوقع12014تشرين9في•

.االتحادفيأعضاءأوروبيةدولة14ضمتاألردن،مع

بدايةفيوهولندا2015تموزفياليهاليثوانياوأنضمت

السويد)مشاركةعضودولة16هناكوأصبحت2016

اوايطاليوقبرصوهنغارياوبولنداوالبرتغالورومانيا

ياوبلغاروالدنماركوألمانياواليونانواسبانياوفرنسا

.(وهولنداالتشيكوجمهوريةوليثوانيا
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2-شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن

...مجاالت من التعاون4•

التنقل والهجرة القانونية •

ادارة الحدود •

العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية •

...التنمية والحماية الدولية •

6



3-شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن 

يذه معا من شراكة التنقل توفر اطار متسقا من العمل ليتم تنف•

:قبل

االتحاد األوروبي•

الدول األعضاء المشاركة•

األردن، بشكل شمولي وبما ينسجم مع منهجية االتحاد •

.األوروبي الشمولية نحو الهجرة والتنقل
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4-شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن 

2.5تم اطالق مشروع ممول من االتحاد األوروبي بميلغ 2016في تموز •

بل المركز مليون يورو لتنفيذ شراكة التنقل بين الالتحاد األوروبي واألردن من ق

(ICMPD). الدولي لتطوير سياسات الهجرة

عامل الت( التشارك مع المغتربين األردنين في الخارج، ب( أ: تكون من محورين•

مع االتجار بالبشر
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5-شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واالردن 

على 2016نيسان 11صادق المجلس األوروبي في •

حول تفويض المفوضية للدخول بمحادثات موازية مع األردن

تسهيل التأشيرات واعادة القبول

.  المالحظات المتوقعة من األردن•
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السابق بخصوص الهجرة –3مشروع ميد 

الى 2010مليون يورو نفذ بالفترة من 7مشروع ب •

2013

يز هدف المشروع الى تطوير قدرات االحصاء وضمان التعز•

ي المؤسسي لمعاهد االحصاء الوطنية ونظام االحصاء الوطن

...

مليون يورو لألنشطة التي قام بها 1تم تخصيص حوالي •

قطاع الهجرة
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مشروع الحفاظ على الجودة في التعليم وفرص تطوير المهارات للشباب من 
سابقا-الالجئين السوريين في األردن 

هدفين وهدف لتحقيقليونسكوتم تنفيذ المشروع من قبل ا•

الحفاظ على جودة التعليم للسوريين(. 2015انتهى في)

موظفين واالردنيين من خالل رفع سوية التدريب للمعلمين وال

المعنيين بالتعليم

سمي التعليم الرسمي وغير الر-التعليم الموجه نحو الطلب•
ن وفرص تطوير المهارات للشباب السوريين واالردنيي

المتأثرين باالزمة السورية داخل االردن  11



السابقة-المشاريع الثنائية 

وافقت فرنسا على المشروع الثنائي الخاص بتزوير الوثائق•

يب في قامت ادارة الشرطة المركزية والحدود التابعة لوزارة الداخلية بتقديم تدر•

مجال مكاحة الوثائق المزورة 

جار دعمت انفاذ القانون االردني في مكافحة تهريب المهاجرين واالت–ايطاليا •
بالبشر

الكامل الهدف العام لهذا المشروع هو تعزيز قدرات الحكومة االردنية لكي تطبق ب•

لية لمكافحة االستراتيجيات الوطنية والمتطلبات التشريعية وكذلك المعايير الدو

تهريب األشخاص واالتجار بالبشر

من المكونات 2•

شكرا


