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مقدمـة
رؤيتنا
رسالتنا
قمينا اجلوهرية
ا ألهداف الاسرتاتيجية
عنارص اخلطة ا ألساس ية
ا ألهداف الاسرتاتيجية والربامج واملشاريع التابعة لها
توصيات اخلطة الاسرتاتيجية
اخلطة التنفيذية لالسرتاتيجية
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مقدمة:
تأأيت اخلطة الاسرتاتيجية للمغرتبني تنفيذ ًا للرؤى امللكية وتوجهيات مولي صاحب اجلالةل الهامشية املكل عبدهللا الثاين ابن احلسني املعظم حفظه
هللا ورعاه عىل أأمهية تعزيز التواصل مع أأبناء الوطن يف بالد الاغرتاب وتوثيق تواصلهم مع وطهنم ا ألم .واس تجابة للرغبة امللكية السامية حرصت احلكومة
عىل اإيالء املغرتبني ا ألردنيني جل اهامتهما ،ومعلت عىل إاضافة مسمى "شؤون املغرتبني" إاىل وزارة اخلارجية.
لقد اكن الاهامتم بشؤون املغرتبني حمط عناية وزارة اخلارجية ،وجاءت التسمية اجلديدة للوزارة لتجدد احلكومة افتخارها ابملغرتبني ودورمه الهام
واحليوي وبوصفهم سفراء الوطن يف اخلارج ،وتأأكيد العزم عىل وضع اخلطط وإاطالق املبادرات الهادفة إاىل توطيد تواصلهم مع الوطن وتعزيز دورمه ل إالسهام
يف مسرية التمنية الشامةل يف اململكة وتذليل الصعوابت اليت قد تواهجهم وتقدمي خدمات ممتزية هلم.
ولبلورة اسرتاتيجية واقعية ومعلية وإاميا ًان مببد أأ التشاركية ،فقد لكفت فريق معل من الوزارة لاللتقاء مع املغرتبني ا ألردنيني يف أأماكن تواجدمه للتعرف
عن كثب عىل واقع ومتطلبات املغرتبني ا ألردنيني والاس امت لررامهم و أأفاكرمه حول تعزيز وتوثيق التواصل بيهنم وبني الوطن ا ألم .ولكفت جلنة متخصصة يف
الوزارة تضم عدد من السفراء واملدراء وبدمع فين من وزارة تطوير القطا العام لوضع مسودة اسرتاتيجية ميكن ترمجهتا إاىل خطط وبرامج معلية؛ تعكس ما
دلى الوزارة من خربات مرتامكة وترتمج ما تقدم به املغرتبون من أأفاكر ومقرتحات قيّمة خالل جوةل فريق العمل اذلي التقى بفعاليات وممثيل املغرتبني يف
( )02دوةل عربية واجنبية مشلت زايرة ( )42مدينة.
بناء عىل تلكيف احلكومة ،نطلق يف وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني اسرتاتيجية خاصة للمغرتبني حتتوي عىل أأربعة أأهداف اسرتاتيجية
واليوم و ً
وعدد من الربامج واملشاريع الهادفة إاىل حتقيق هذه ا ألهداف وخطة تنفيذية لها.
وفقنا هللا مجيع ًا خلدمة وطننا الغايل يف ظل راية قيادتنا الهامشية امللهمة.

انرص جوده
وزير اخلارجية وشؤون املغرتبني
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رؤيتنا
المتزي يف خدمة وحامية مصاحل املغرتب ا ألردين
رسالتنا
خدمة املغرتبني وحتقيق تطلعاهتم وأرماهلم وادلفا عن حقوقهم وحامية ورعاية مصاحلهم من خالل توطيد وتوثيق صةل املغرتب
بوطنه ا ألم وتبين املبادرات واملشاريع الهادفة اإىل خدمته وتعزيز مشاركته يف مسرية التمنية الشامةل وتعزيز قنوات التصال
والتواصل معهم للتعرف عىل القضااي املتعلقة بشؤوهنم ومصاحلهم
قمينا اجلوهرية
 الولء والانامتء
 الشفافية والزناهة
 التواصل والرشاكة
 المتزي يف الاداء
 التطوير والتحسني
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ا ألهداف الإسرتاتيجية
 .0حامية حقوق ومصاحل املغرتبني ا ألردنيني.
 .4مأأسسة وتعميق معلية التواصل والتصال بني املغرتبني ا ألردنيني والوطن.
 .3الارتقاء ابخلدمات القنصلية اليت تقدهما البعثات ا ألردنية.
 .2تشجيع اإسهامات املغرتبني ومشاركهتم يف معلية التمنية الشامةل يف اململكة.
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ا ألهداف الاسرتاتيجية والربامج واملشاريع التابعة لها
الهدف الاسرتاتيجي

املرشو

الربانمج

 انشاء ادارة منفصةل لشؤون املغرتبني يف الوزارة

برانمج تعزيز دور
الوزارة يف رعاية
وحامية مصاحل املغرتبني

حامية حقوق ومصاحل
املغرتبني ا ألردنيني

 اإنشاء قسم شؤون املغرتبني يف البعثات ا ألردنية
 انشاء مرصد للكفاءات واخلربات الاردنية يف اخلارج مضن ادارة شؤون املغرتبني
 دليل املواطن ا ألردين خارج الوطن
 تعزيز قدرة البعثات يف ادلفا عن حقوق املوقوفني واملعتقلني ا ألردنيني يف بالد الاغرتاب

برانمج اخلدمات
الالكرتونية
برانمج املوارد البرشية

 اإنشاء قاعدة بياانت حديثة حول املغرتبني
 اس تحداث منتدى تفاعيل للمغرتبني مضن املوقع الرمسي للوزارة
 توحيد املواقع الالكرتونية للبعثات ا ألردنية مضن املوقع الرمسي للوزارة
 تطوير قدرات و همارات موظفي الوزارة والبعثات الاردنية
 زايدة الاكدر الوظيفي يف البعثات ا ألردنية حسب احلاجة
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الهدف الاسرتاتيجي

املرشو

الربانمج

 عقد مؤمترات دورية يف ا ألردن للمغرتبني ا ألردنيني

برانمج مؤمتر املغرتبني
ا ألردنيني

 تشجيع املغرتب املبد واملمزي.
 دمع مقرتح املغرتبني لتأأسيس صندوق استامثر للمغرتبني
 اس تحداث صفحة الكرتونية خاصة مبؤمتر املغرتبني مضن املوقع الرمسي للوزارة

مأأسسة وتعميق معلية
التواصل والتصال بني برانمج تعميق التواصل
املغرتبني ا ألردنيني اب ألجيال الشابة للمغرتبني
والوطن
برانمج التواصل الإعاليم
برانمج متكني املرأأة
املغرتبة

 دمع اإنشاء مدارس أأردنية يف بالد الاغرتاب
 حافظ عىل لغتك ا ألم
 تواصل مع وطنك
 دمع تقدمي منح دراس ية ألبناء املغرتبني
 اإصدار جمةل الكرتونية للمغرتبني مضن املوقع الالكرتوين لوزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني
 تشجيع بث املزيد من الربامج ا إلاذاعية والتلفزيونية املوهجة للمغرتبني
 دمع مشاركة املر أأة املغرتبة يف نشاطات امجلعيات وا ألندية ا ألردنية
 دمع اإقامة جتمعات متخصصة لس يدات ا ألعامل املغرتابت يف جمال التمنية الشامةل
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الهدف الاسرتاتيجي

املرشو

الربانمج

 أأمتتة وحتديث اخلدمات القنصلية املقدمة للمغرتبني

برانمج اخلدمات
الارتقاء ابخلدمات القنصلية
الالكرتونية واللوجستية

اليت تقدهما البعثات
ا ألردنية

 مراجعة وحتديث التعلاميت القنصلية مع الرشاكء
 تمنية وتطوير قدرات وهمارات موظفي البعثات ا ألردنية يف جمال اخلدمات الالكرتونية
 تطوير انظمة التصال يف البعثات الاردنية

زايدة المتثيل ادلبلومايس
والقنصيل

 فتح املزيد من السفارات والقنصليات العامة والفخرية يف أأماكن جتمع املغرتبني
 دراسة التعاون مع ادلول الصديقة لفتح ماكتب رعاية مصاحل ل ألردن
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الهدف الاسرتاتيجي

الربانمج

تشجيع اسهامات
املغرتبني ومشاركهتم يف برانمج الرشاكة من اجل
التمنية والاستامثر
معلية التمنية الشامةل يف
اململكة

املرشو
 تعريف املغرتبني ا ألردنيني ابلفرص الاستامثرية املتاحة
 دمع تروجي قطا الس ياحة يف أأوساط املغرتبني
 دمع مقرتح اإنشاء هيئة أأو مجعية لرجال ا ألعامل املغرتبني ا ألردنيني
 دمع مقرتح تأأسيس رشكة مسامهة أأردنية هتدف اإىل اإقامة مشاريع اإساكنية للمغرتبني يف الوطن
 دمع تسويق الكفاءات واخلربات الاردنية للعمل يف اخلارج
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توصيات اخلطة الاسرتاتيجية
 ان يمت انشاء رابطة اردنية عاملية جتمع اكفة املغرتبني الاردنيني ابلس تفادة من افضل جتارب ادلول الاخرى يف هذا اجملال وينبثق عهنا
جملس عام ملمثيل اجلاليات الاردنية يف اخلارج واذكل خالل مؤمتر املغرتبني القادم.
 ان تقوم اجلهات اخملتصة بدراسة قضااي ومطالب املغرتبني املتعلقة ابلشؤون التالية:
 الاستامثر الشأأن امجلريك التأأمني الصحي الراتب التقاعدي للمعارين واجملازين قبول ابناء املغرتبني يف اجلامعات الضامن الاجامتعي شؤون نقابية الاجازة بدون راتب -قانون الانتخاب وازدواجية اجلنس ية
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