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 أصحاب المعالي ،،،

 سعادة سفیر االتحاد االوروبي ،،،
 سعادة مدیرة العملیات في بنك اإلستثمار األوروبي،،، 

 اصحاب العطوفة والسعادة ،،،
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 
نھ لمن دواعي سروري ان اكون بینكم الیوم في اختتام اعمال المؤتمر السنوي لبنك االستثمار إ

المتعلق ببلدان الجوار لالتحاد االوروبي، والذي یأتي انعقاده  المنعقد في االردن، االوروبي

تجسیداً آلواصر التعاون والعالقات ما بین االتحاد االوروبي والبلدان في منطقة الشرق 

بكافة خدمات  تھدف لالرتقاءاالوسط ودول البحر االبیض المتوسط،  كعنوان للشراكة التي 

وتعزیز النمو االقتصادي  ، والتعلیم ، والصحة،والطاقةالبنى التحتیة واالجتماعیة والمیاه 

 المستدام.

 للسادة بنك االستثمار االوروبي وبنك االتحاد االوروبي بالشكر الجزیلاسمحوا لي ان اتقدم و

لكافة القائمین على اعمال ھذا المؤتمر الھام لجھودھم في دعم وتفعیل الشراكات وخصوصا و

ومشاریع البنیة التحتیة  والتعلیم والصحة االقتصادي والمیاه والطاقةالدعم لمشاریع النمو 

 والمنعة االقتصادیة.

 

 الحضور الكرام،،،

على كافة االصعدة  ،المنطقة، في ظروف استثنائیة ، تمر بھا یأتي انعقاد ھذا المؤتمر السنوي

السوري  ومنھا السیاسي واالجتماعي واالقتصادي، شكلت تحدیات ابرزھا ازمة اللجوء

وتداعیاتھا على الدول المستضیفة وخاصة االردن الذي یعتبر ثاني اكبر دولة مستضیفة 

 .، في العالم مقارنةً بحجم السكانلالجئیین

 

 

 



 السیدات والسادة،،،

والوصول بالتمویل  ات االقتصادیةحالیا على وضع اآللیات المناسبة لتنفیذ المبادر العملیُعد 

خاصة مبادرات دعم القدرات االقتصادیة، لما اولویة ھامة،  ذافي االردن ، للمشروعات 

تشكلھ ھذه المبادرات من دعم االقتصادات في دول الجوار االوروبي بما فیھا االردن حیث 

تشكل جزء من االستجابة االوروبیة لدعم االردن في ظل ازمة اللجوء السوري والتي یتم 

، وتدعم ھذه المبادرة االقتصادیة كالً من القطاع الخاص الوروبیة تنفیذھا بالشراكة مع الدول ا

 .والقطاع العام في االردن ودول الجوار االوروبي المتأثرة بازمة اللجوء السوري

في ظل وویعد قطاع الحمایة االجتماعیة من اكثر القطاعات تأثرا بتداعیات اللجوء السوري، 

 التي تشمل ؛االساسیة البنیة وتزاید الطلب على  خدماتالتغیرات المناخیة والجیوسیاسیة، 

، ال بد من دعم ھذا القطاع بتوفیر المیاه، الطاقة، النقل، التنمیة الحضریة، الصحة والتعلیم

من خالل توفیر  ،المرأة والشباب والطفل تستھدفالتمویل الالزم لھ خاصة المشروعات التي 

في وتسھیل اندماج الالجئین  ،توسطة ومتناھیة الصغرالصغیرة والمللمشاریع التمویل الالزم 

بواقع الخدمات في كافة القطاعات لما لھ من إنعكاسات  للنھوضالمجتمعات المستضیفة لھم، 

إیجابیة على قطاع الحمایة اإلجتماعیة الذي یستھدف الفئات الضعیفة والھشة األكثر تأثراً 

 األساسیة. باألزمات وشح الموارد وصعوبة الوصول للخدمات

 

 الحضور الكرام ،،،

تعد ھذه المشروعات استمراراً للتعاون المشترك ما بین االتحاد االوروبي والحكومة االردنیة، 

، وھذا ینسجم مع م وصحة وطاقة ومیاه ونمو اقتصاديلتحسین خدمات البنیة االساسیة من تعلی

الرؤیة الملكیة السامیة المتمثلة في مشروع النھضة الوطني الشامل الذي یعتمد قوامھ على 

تمكین االردنیین من تحفیز طاقاتھم والسعي لتحقیقھا وتلبیة احتیاجاتھم عبر خدمات نوعیة 

یة ضمن منظومة امان اجتماعي تحمي الفئات الضعیفة في ظل الظروف المعیشیة االقتصاد

الصعبة ، وبالتالي ال بد من توفیر الخدمات االساسیة للمواطنیین وفق افضل المعاییر الدولیة 

وبما یتماشى مع المصالح الفضلى واالتفاقیات الدولیة ، وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص 

ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعیات الخیریة كجھات فاعلة في وضع وتطویر 



االقتصادیة وسیاسات الحمایة االجتماعیة واحداث التغییر المنشود في المجاالت  السیاسات

االقتصادیة واالجتماعیة ، وتحقیق التكافل االجتماعي وبما ینسجم مع كتب التكلیف السامي 

خطة االستجابة االردنیة و، والبرامج التنفیذیة التنمویة المنبثقة عنھا 2025ورؤیة االردن 

 .لالزمة السوریة

 

 السیدات والسادة الكرام،،،

التحتیة واالقتصادیة واالجتماعیة، البنیة  تحسینتناول المؤتمر بمحاوره الثالث المتمثلة ب

 یتطلبومعالجة مشكلة الجفاف وندرة المیاه، والتخقیق من تداعیات أزمة اللجوء السوري، 

دعم من في ایجاد فرص عمل تنمویة شاملة، ب فعیل دور القطاع الخاص ظافر الجھود وتت

اقتراح والمانحین وتقدیم المساعدات التقنیة والفنیة للمساعدة في بناء المرونة االقتصادیة، 

وخاصة في الدول المستضیفة في منطقة البحر المتوسط،   المبادرات والمشاریع والحلول

وبي جھودة كبیرة ومستمرة  في دعم لبنك اإلستثمار األور نھأحیث ، لالجئیین ومنھا االردن

 مشاریع البنیة التحتیة ومنھا قطاع المیاه.

 

 السیدات والسادة،،،

، مربوطة خطط عمل واقعیةاسمحوا لي ان ادعوا الى اھمیة تحویل التوصیات الى سیاسات و

ً بشكل ملموس تنعكس أثارھا ، للقیاس قابلة مؤشراتببموازنات مالیة،  على قطاع ایجابیا

 والتعلیم والصحة، االجتماعیة والبنى التحتیة والطاقة والمیاه، االساسیة و الخدمات

 التي تشكل اولویة وطنیة. واالستثمار،

ً  اتقدم بالشكر الجزیل لكموفي الختام  ولجھودكم الجبارة في انجاح اعمال ھذا المؤتمر  جمیعا

من التوفیق والنجاح  اً لكم مزید یةً متنم لھذه القطاعات، بھذه التوصیات الھامةوالخروج الھام، 

، وحمى هللا االردن وكل من على ارضھ وبارك في امنھ واستقراره وتقدمھ في ظل قائدنا 

 المفدى جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم ( حفظھ هللا).
  معالي وزیر التنمیة االجتماعیة 
 ھالة بسیسو لطوف 
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