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 مليون يورو لتنفيذ الشراكة بين االتحاد األوروبي واألردن في مجال التنقل 2.5إطالق مشروع بقيمة 

 

مشروع "دعم  (ICMPD) أطلقت بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن اليوم والمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة

مليون يورو. سيقوم المشروع  2.5( والممول بقيمة JEMPASالتنقل" ) شراكة االتحاد األوروبي واألردن في مجال

على مدى ثالث سنوات بالتركيز على مجالين  ICMPDالمركز الدولي  الممول من االتحاد األوروبي والذي ينفذه

 .رئيسيين: تعزيز المشاركة مع المغتربين األردنيين في الخارج ومنع االتجار بالبشر

يسرني جدا أن نتمكن اليوم من إطالق "ألوروبي لدى األردن السيد أندريا ماتيو فونتانا خالل الحفل: قال سفير االتحاد ا

هذا المشروع الهام، والذي يعد نتيجة مباشرة لشراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن. وسنعمل على دعم الحكومة 

 األردنية في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة".

، أنشأت بين الحكومة األردنية واالتحاد األوروبي شراكة في مجال التنقل تخلق إطاراً 2014شرين األول من عام في ت

  .مرناً لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل

الشراكة في مجال  هذه يضيف السفير فونتانا: "األردن شريك أساسي لالتحاد األوروبي في الشرق األوسط، وتخلق

تعمل على تقريب المواطنين األردنيين ها ارة شؤون الهجرة والتنقل، كما أنرصة لتعزيز التعاون المشترك في إدالتنقل ف

 ". من بعضهم البعض واألوروبيين

على تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع السلطات األردنية (ICMPD)سيعمل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة 

زارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الداخلية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ذات الصلة، بما في ذلك و

ووزارة العدل ووزارة العمل. باإلضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع على االستفادة من خبرة خمسة دول أعضاء في 

 االتحاد األوروبي )بلغاريا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا(.

 

 

  صحفي بيان



 
 

 للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع:

 مسؤولة الصحافة واإلعالم في بعثة االتحاد األوروبيمنال بركات ، ، 

  majid.barakat@eeas.europa.eu-abdel-manal، البريد اإللكتروني: 4607000 (06) 00962هاتف: 

 رة شاليغر، منسقة المشروع، المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، سا 

 Sarah.Schlaeger@icmpd.org، البريد اإللكتروني: 00962  (06)5007351هاتف 

 
 

 

 

 

 ردنية الهاشمية، شارع األميرة بسمة، شمال عبدونبعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة األ

 ، األردن11185، عمان 852099ص.ب: 

  (06) 6460700000962هاتف:  

 (06) 00962 64607001فاكس: 

 بريد إلكتروني:ال

 jordan@eeas.europa.eu-Delegation  

 http://eeas.europa.eu/delegations/jordanموقع إلكتروني: ال

 تعتبر المفوضية األوروبية الجهة التنفيذية لالتحاد األوروبي

دولة قررت سوياً ربط خبراتهم ومواردهم  28"يتكون االتحاد األوروبي من 

ت الدول األعضاء معاً خالل فترة توسع ومصائرهم. معاً بشكل تدريجي. تمكن

عاماً من بناء منطقة تتميز باالستقرار والديمقراطية  50االتحاد  لمدة تزيد عن 

والتنمية المستدامة مع الحفاظ على التنوع الثقافي وقيم التسامح والحريات 

الفردية. يلتزم االتحاد األوروبي بمشاركة إنجازاته وقيمه مع الدول والشعوب 

 خرى من خارج االتحاد".األ

mailto:manal-abdel-majid.barakat@eeas.europa.eu
mailto:Sarah.Schlaeger@icmpd.org
mailto:Delegation-jordan@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

