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 الفه&س

 

 ال47ض4ع رق- ال,+#
رق- 

 ال9ف8ة

 ال,+# األول:
 

 :تق&?& األم<= العام

  .) لل3:ل8 االق/7اد6 واالج/3اعي104م/ا-عة ت)ف&% ق#ارات ال!ورة ( -

ـــــــــة العامـــــــــةن<ـــــــــا=  - ـــــــــ8 ( األمان ـــــــــي ال3:ل ـــــــــ&A دورت  – )105) و(3CD104ـــــــــا ب
 ال:GانF االج/3اCEة.
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7ــــــاد6 واالج/3ــــــاعي ل3:لــــــ8 جامعــــــة الــــــ!ول الع#CMــــــة علــــــى مKــــــ/JG ال3لــــــف االق/ ال,+# الEانـي:
 ال:GانF االج/3اCEة. –) 2020) (مارس/ آذار 31الق3ة د.ع (

5 

 16 ال/عاون الع#Mي ال!ولي في ال3:االت االج/3اCEة وال/)TG3ة. :الEالFال,+# 

 تقار?& وق&ارات الI7الK ال4زار?ة واللIان: :ال&اHعال,+# 

 ورة األولــــــــــــى لل3:لــــــــــــ8 الع#Mــــــــــــي للKــــــــــــXان وال/)C3ــــــــــــة قــــــــــــ#ارات الــــــــــــ!تق#Tـــــــــــ# و  -
 ).29/10/2019 -28 :ال33ل]ة األردنCة الهاشC3ة -ع3ان(

) ل3:لــــــــ8 وزراء ال<ــــــــ_ون االج/3اCEــــــــة العــــــــ#ب     39قــــــــ#ارات الــــــــ!ورة (تق#Tــــــــ# و  -
 ).17/12/2019ال33ل]ة األردنCة الهاشC3ة:  –(ع3ان 
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) لل3:لـــــــــــــــ8 االق/7ـــــــــــــــاد6 104م/ا-عـــــــــــــــة ت)ف&ـــــــــــــــ% قـــــــــــــــ#ارات الـــــــــــــــ!ورة ( -1
 واالج/3اعي.

 – )105( و )3CD104ـــــا بـــــ&A دورتــــــــي ال3:لـــــ8 ( األمانـــــة العامـــــةن<ـــــا=  -2
 .ةانF االج/3اGCE ال:

 

 

 



4 

 

 
 

 مNO&ة شارحة
 QHأن

 تق&?& األم<= العام
 ) للI7لK االق9RادV واالج7Rاعي104مRاHعة ت+ف<O ق&ارات ال#ورة ( -1

2- WاQاألمانة العامة ن ) KلI77ا ب<= دورتي الYZ104)105) و( 
I4 (الY[7اRةان\ االج( 

 ــــــــــ
 

 ع&ض ال47ض4ع:
ع3ــــــًال -أحXــــــام ال)dــــــام الــــــ!اخلي لل3:لــــــ8 االق/7ــــــاد6 واالج/3ــــــاعي، تقــــــGم األمانــــــة العامــــــة -إعــــــ!اد 

 #T#ل تقGدورتي انح A&3ا بCD عقادهم/ا-عة ت)ف&% ق#ارات ال3:ل8 ون<ا= األمانة العامة. 

 
 (الRق&?& I7Hل# م^Rقل)

 
 

 ال7قR&ح ال7_ل4ب:
 .#اه م)اسmاً یتkاذ ما لل/فjل -االG3ق#  ال3:ل8األم# مع#وض على 
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 KلـــI77ـــاعي لRواالج V9ـــادRـــةال7لـــف االقYa&4  جامعـــة الـــ#ول العRعلـــى م^ـــ c  الق7ـــة
 .ال4Iان\ االج7Rا]Yة -) 2020(مارس/ آذار ) 31( د.ع
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 مNO&ة شارحة
 QHأن

 )31ال7لف االق9RادV واالج7Rاعي لI7لK الIامعة على م^c4R الق7ة في دورته العادeة (
 ال4Iان\ االج7Rا]Yة -) 2020(مارس/ آذار 
  ــــــــــــــــــــــ 

 
 ع&ض ال47ض4ع:

) ال3:لـــ8 2006) (الq#kـــGم: 18) و(2004) (تـــGن8: 16كّلـــف م:لـــ8 ال:امعـــة علـــى مKـــ/JG الق3ـــة فـــى دورتCـــه ( -
االق/7ـادJ واالج/3ـاعى -K3ـGsلCة إعـ!اد ال3لـف االق/7ـادJ واالج/3ـاعى الـ%rُ Jعـ#ض علCـه، ودراسـة ال/قـارT# ال3ُعـّ!ة 

 مA قtل ال3:ال8 الGزارTة الع#CMة وال3d(3ات الع#CMة ال77k/3ة وع#ض مق/#حاته -<أنها على الق3ة الع#CMة.
 ) 67د.ع ( 1406الج/3ـــــــــاعى اع/3ـــــــــ! -G3جـــــــــF قـــــــــ#اره رقـــــــــv ت:ـــــــــ!ر اإلشـــــــــارة إلـــــــــى أن ال3:لـــــــــ8 االق/7ـــــــــاد6 وا -

) ال3عــای&# ال/ــي یــ/v فــي ضــGئها عــ#ض الG3ضــGعات االق/7ــادrة واالج/3اCEــة علــى الق3ــة الع#CMــة، 2001(فt#ایــ#: 
 وهي 3yا یلى: 

 يوت#اعــي الــ!ور ال~XــGم يالع#Mــ 6أن ت]ــGن هــ%ه الG3ضــGعات ذات أولTGــة نKــCtة فــى ت~ق&ــ{ ال/]امــل االق/7ــاد" *  
 الm3اش# وغ&# الm3اش# ف&ها.

 *  أن ت/قارب وجهات ال)d# حGلها ب&A مk/لف ال!ول الع#CMة -~&� r~ق{ ع#ضها ال)/ائج الG>(3دة.
 *  أن GXrن ق! تv -~�ها فى إqار اآللCات القائ3ة للع3ل الع#Mى ال3</#ك.

ذ القــ#ارات ال3)اســmة -<ــأنها. وقــ! أكــ! تKــاع! فــى اتkــا يقــ!م للق3ــة م!عGمــة -ال!راســات واأل-~ــاث الالزمــة ال/ــ*  أن تُ 
ت/ــGزع مKــ_ولCاتها بــ&A  يالــGزراء علــى أهC3ــة الــ!ور الــ%X3r JــA أن تقــGم -ــه الق3ــة فــى معال:ــة الG3ضــGعات ال/ــ

 ع!د مA الGزارات فى داخل ال!ول وت/�لF معال:/ها ال/)K&{ ب&A مk/لف ه%ه ال:هات داخل ال!ولة."

) الــ%6 نــ� فــي فق#تــه (ب) علــى: 605) القــ#ار رقـv (25فــى دورتــه العادrــة (أصـ!ر م:لــ8 ال:امعــة علــى مKــ/JG الق3ـة  -
ـــ!ورات العادrـــة ل3:لـــ8  الـــ!ول"ت]لCـــ� األمانـــة العامـــة ل:امعـــة  الع#CMـــة بtـــ!ء اإلعـــ!اد لل3لـــف االق/7ـــاد6 واالج/3ـــاعي لل

لــGل مــy Aــل عــام". ال:امعــة ال/~jــ&#6 للق3ــة اع/mــارًا مــA دورات ال3:لــ8 االق/7ــاد6 واالج/3ــاعي فــي شــه# ســt3/t#/ أی
، أصـ!ر القـ#ار 5/9/2019) ب/ـارTخ 104علـى ال3:لـ8 االق/7ـاد6 واالج/3ـاعي فـي دورتـه العادrـة ( الG3ضـGعوMع#ض 

) vال/الي ن7ه:2229رق ( 

دعـــGة الـــ!ول األعjـــاء وال3:ـــال8 الGزارTـــة ال77k/3ـــة وال3d(3ـــات الع#CMـــة ال77k/3ـــة إلـــى مGافـــاة األمانـــة  -1"
ال/ـــي ت#غـــF فـــي إدراجهـــا ضـــA3 ال3لـــف االق/7ـــاد6  واالج/3اCEـــة وال/)TG3ـــة 7ـــادrةالعامـــة -الG3ضـــGعات االق/

) ل3:ل8 ال:امعـة علـى مKـ/JG الق3ـة، فـي مGعـ! أق7ـاه آخـ# دKrـy /#t3ـانGن 31واالج/3اعي لل!ورة العادrة (
 وفقًا آللCات ع#ض الG3ضGعات االق/7ادrة واالج/3اCEة على الق3ة الع#CMة.وذل� ، 2019أول 

علـى مKـ/JG الـ!ول الع#CMـة جامعـــــــــــــة ) ل3:لـــــــــ8 31ـــــــ!ورة (للـــ واالج/3اعي ـA3j ال3لـــــــــــــف االق/ــــــــــــ7اد6ی/ـــ  -2
 الG3ضGعات ال/الCة: الق3ة

·  #T#العام تق A&ي ال3</#ك.األمM#6 العG3(/الع3ل االق/7اد6 واالج/3اعي ال Aع 

 على مJG/K الق3ة.ال!ول الع#CMة ) ل3:ل8 جامعة 30ق#ارات ال!ورة (م/ا-عة ت)ف&% تق#T# حGل  ·

 مذكرة حمدثة
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وال3d(3ـــات الع#CMـــة ال77k/3ـــة وفـــ{  الGزارTـــة الG3ضـــGعات ال/ـــي تق/#حهـــا الـــ!ول األعjـــاء وال3:ـــال8 ·
 "معای&# ع#ض الG3ضGعات االق/7ادrة واالج/3اCEة على الق3ة.

- d(3ـــاء والjـــ&{ مـــع الـــ!ول األعK(/ـــة قامـــ� األمانـــة العامـــة -الTزارG77ـــة وال3:ـــال8 الk/3ـــة الCM#77ـــة3ـــات العk/3ال 
ال/ـي ت#غـF فـي إدراجهــا ضـA3 ال3لـف االق/7ـاد6 واالج/3ـاعي للعـ#ض علـى م:لــ8  االج/3اCEـةلG3افاتهـا -الG3ضـGعات 

)، علــى أن ت]ــGن معــ�زة -t3ــ#رات qلــF ع#ضــها ومKــ/CDGه 31ال:امعــة علــى مKــ/JG الق3ــة الع#CMــة فــي دورتــه العادrــة (
 ال3ق#ة مA قtل ال3:ل8 االق/7اد6 واالج/3اعي.لل3عای&# 

ـــــة العامـــــة ال3ـــــ%y#ت&Aفـــــي هـــــ%ا اإلqـــــار،  - ـــــارTخ 5884/5() و5882/5(رقـــــv  وجهـــــ� األمان ـــــى 4/11/2019) ب/ ، إل
مGافاتهـــا -الG3ضـــGعات االق/7ـــادrة  ت�لـــF، الع#CMـــة ال77k/3ـــة وال3d(3ـــات لـــ!ول األعjـــاءال!ائ3ـــة ل3)ـــ!وCMات ال

دراجهـــا ضـــA3 ال3لـــف االق/7ـــاد6 واالج/3ـــاعي ل3:لـــ8 جامعـــة الـــ!ول الع#CMـــة علـــى واالج/3اCEـــة ال/ـــي ت#غـــF فـــي إ
 ، وفقًا لل3عای&# ال3<ار إل&ها.مJG/K الق3ة في دورته العادrة القادمة

- ) vــة رقــCM#3ــة الع3ــل العd(ة م#y%خ 756تلقــ� األمانــة العامــة مــTإدراج )1(م#فــ{ 12/12/2019) ب/ــار Fلــq ــأن>- ،
ـــة الK3ـــ/!امة مGضـــGع "االســـ/#اتC:Cة الع C3(/ـــار أهـــ!اف الqض -ع3ـــل ال3ـــ#أة فـــي إGـــة لل)هـــCM#2030 ـــف "، ضـــA3 ال3ل

 االق/7اد6 واالج/3اعي ل3:ل8 جامعة ال!ول الع#CMة على مJG/K الق3ة.

، الـ%6 تjـ3)� )2(م#فـ{ 17/12/2019ب/ـارTخ  )880م:ل8 وزراء ال<ـ_ون االج/3اCEـة العـ#ب القـ#ار رقـv ( أص!ر -
qــار االســ/#اتC:ي الع#Mــي ل3ه))ــة الع3ــل االج/3ــاعي، GyثCقــة اس/#شــادrة تــ!عv جهــGد الــ!ول فق#تــه ال#ا-عــة اع/3ــاد اال

)، 2020) ل3:لـــ8 جامعـــة الــــ!ول الع#CMـــة علــــى مKـــ/JG الق3ــــة (31الع#CMـــة فـــي هــــ%ا ال3:ـــال، ورفعــــه إلـــى الــــ!ورة (
G3افقــة علــى مق/ــ#ح الــ%6 ن7ــ� فق#تــه األولــى علــى "ال ،)3(م#فــ{) 3y887ــا أصــ!ر ال3:لــ8 القــ#ار رقــv ( .الع/3ــاده

دولــة فلKــ�&A -إن<ــاء الy#3ــ� الع#Mــي ل!راســات ال/X3ــ&A االق/7ــاد6 االج/3ــاعي ب!ولــة فلKــ�&3y ،"Aــا ن7ــ� فق#تــه 
األمانـــة الف)Cـــة  –الق�ـــاع االج/3ـــاعي (إدارة ال/)C3ـــة والCKاســـات االج/3اCEـــة  –ال�انCـــة علـــى "ت]لCـــ� األمانـــة العامـــة 

ق/7ـــاد6 واالج/3ـــاعي فـــي دورتـــه القادمـــة، ت3ه&ـــ!ًا ل#فعـــه إلـــى الق3ـــة لل3:لـــ8)، -عـــ#ض الG3ضـــGع علـــى ال3:لـــ8 اال
، مــــA 20/1/2020) ب/ــــارTخ 2020م ف//191/1، وفــــي هــــ%ا اإلqــــار تلقــــ� األمانــــة العامــــة ال3ــــ%y#ة رقــــv (الع#CMــــة"

A&�6 م#فــ{ بهــا مKــGدة ال)dــام األساســي للy#3ــ� الع#Mــي ل!راســات ال/X3ــ&A االق/7ــاد ،ال3)!وCMــة ال!ائ3ــة ل!ولــة فلKــ
) vتها رقـ#y%مـ FجـG3- ـاءjات الـ!ول األعCM3هـا علـى م)ـ!وC320/0429/5واالج/3ـاعي، وقامـ� األمانـة العامـة ب/ع (

 .23/1/2020ب/ارTخ 

 
 ال7قR&ح ال7_ل4ب:

 #اه م)اسmًا.یاتkاذ ما ل/فjل -األم# مع#وض على ال3:ل8 الG3ق# ل
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 مNO&ة شارحة
 QHأن

 الRعاون الع&aي ال#ولي في الI7االت االج7Rا]Yة والR+47?ة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ع&ض ال47ض4ع:
ج/3اCEــة الــ!ولي فــي ال3:ــاالت اال –ت)ف&ــ%ًا لقــ#ارات ال3:لــ8 االق/7ــاد6 واالج/3ــاعي -<ــأن ال/عــاون الع#Mــي  -

) -<ـــأن ال/عـــاون 105-104(ال3:لـــ8  دورتـــيامـــة ال/ق#Tـــ# ال3#حلـــي ال/ــالي بـــ&A األمانـــة الع أعـــ!توال/)TG3ــة، 
 ال!ولي في ال3:االت االج/3اCEة وال/)TG3ة: –الع#Mي 

 :ال9<+ي –أوًال: م+c#R الRعاون الع&aي 
 :ال7&أةفي مIال  -1

-<ـــأن  11/9/2018) ب/ـــارTخ 150د.ع ( )8305( قـــ#ار م:لـــ8 ال:امعـــة علـــى الK3ـــ/JG الـــGزار6 رقـــvلت)ف&ـــ%ًا  -
العالقات الع#CMة مـع ج3هGرTـة -<أن " ته ال#ا-عة، وخاصة فق# مع ال/:3عات ال!ولCة واإلقلC3Cة العالقات الع#CMة
 -4/2/2019) لل:)ـــة ال3ـــ#أة الع#CMـــة (38) ال7ـــادرة عـــA الـــ!ورة (4لل/GصـــCة رقـــv (وت)ف&ـــ%ًا  ،"ال7ـــ&A ال<ـــعCtة

�لـT  Fة ال!3rق#اCqة ال<عCtة)ال:3هGرTة ال:�ائ# - Fـي ال7ـ&)ي، ال/ـي ن7ـ� علـى: "ال/#ح&ـM#أن ال/عاون الع>-
قامـ�  ،"2019ال33ل]ة الع#CMة الKعGدrة -<أن اس/jافة م)/!J ال3#أة الع#CMة ال7ـ&)Cة فـي دورتـه ال�ال�ـة لعـام 

ع3ــGم ال)Kــاء ات~ــاد  ومــع ،rةاألمانــة العامــة -ال/)Kــ&{ مــع وزارة ال/)C3ــة االج/3اCEــة -ال33ل]ــة الع#CMــة الKــعGد
 . وس&# أع3اله لJ!/(3لي مA خالل -ع�ة جامعة ال!ول الع#CMة بA&Xm، -<أن اس/jافة ال33ل]ة ال7&)

ال7ــ&)Cة، ت~ــ� ع)ــGان "ال3ــ#أة وصــ)اعة مKــ/قtل مtــ!ع ومKــ/!ام"، -ال/عــاون مــع  –انعقــ! م)/ــ!J ال3ــ#أة الع#CMــة  -
األســـ#ة -ال33ل]ـــة الع#CMـــة الKـــعGدrة، وات~ـــاد ع3ـــGم ال)Kـــاء وال/)C3ـــة االج/3اCEـــة وم:لـــ8 شـــ_ون  الع3ـــلوزارة 

 -3ق# جامعة األم&#ة نGرة -ال#Tاض -ال33ل]ة الع#CMة الKعGدrة.  20/12/2019-19ال7&)ي، وذل� یGمي 

ال7ـ&)Cة �3rـل ف#صــة  –أكـ!ت ف&هـا علـى أن م)/ــ!J ال3ـ#أة الع#CMـة خــالل ال3)/ـ!J،  ألقـ� األمانـة العامـة yل3ـةً  -
 G/ة لCــ! اســ/�)ائ&q#ة أواصــC(&ــة ال7ــCM#ل ال3ــ#أة العtــ/قKخــالل  ، وذلــ�الع3ــل ال3<ــ/#ك واالســ/�3ار فــي م Aمــ

عالقـــات الع#CMـــة ال7ـــ&)Cة -<ـــXل عـــام. ال3~ـــ#ز وال3<ـــهGد فـــي إqـــار تع�Tـــ� ال فـــي إqـــار ال/قـــ!مو مk#جاتـــه 
�Tـ! مـA ال:هـ! إلى أن وجGد آلCة لل/عاون ال3</#ك ل/A&X3 ال3ـ#أة تـ!عG إلـى بـ%ل ال3األمانة العامة وأشارت 

 ل/ع��T وضع ال3#أة وتGف&# yافة سtل ال/A&X3 لها.

مA ال3~اور الهامة فـي م:ـال ال/X3ـ&A االق/7ـاد6 لل3ـ#أة، ودور الق�ـاع غ&ـ# ال#M~ـي  اً -~� الJ!/(3 ع!د -
في دعv ال3#أة في ال3:االت ال3ه)Cة واالج/3اCEة والC~7ة واالق/7ادrة، -اإلضافة إلى دور ومXانة ال3ـ#أة 

واالخـ/الف وال�ـvC ال3<ـ/#yة ب&)ه3ــا، فjـًال عـA الtــ#امج  ه�قافـة الع#CMـة وال7ــ&)Cة مـA ناحCـة أوجـه ال/<ــا-ال فـي
ال/!رCtTــة وال/علC3Cــة فــي م:ــال االق/7ــاد وال/])GلGجCــا الG3جهــة لل)Kــاء، وأخ&ــ#ًا إr:ــاد نقــا= االل/قــاء بــ&A ال3ــ#أة 

 الع#CMة والC(&7ة في ش/ى ال3:االت.
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 في مIال الF8j العل7ي والiR+4ل4جYا: -2

- ) vخ 104) د.ع (2254ت)ف&%ًا لق#ار ال3:ل8 االق/7اد6 واالج/3اعي رقـTنـ� ، الـ%6 5/9/2019) ب/ـار
) علـى: "ت]لCـ� األمانـة العامـة -G3اصـلة اإلجـ#اءات الالزمـة لإلعـ!اد وال/~jـ&# ال:&ـ! 2في فق#تـه  (ثانCـًا/

ال7ــ&)ي ل)قـل ال/])GلGجCـا واإلبــ!اع، ال3قـ#ر عقــ!ه خـالل عــام  –لع#Mـي لعقـ! الـ!ورة ال�ال�ــة ل3)/ـ!J ال/عــاون ا
 –ل!ورة ال�ال�ة لJ!/(3 ال/عاون الع#Mـي شار�y األمانة العامة في ا، في ج3هGرTة الA&7 ال<عCtة"، 2019

 في مقاqعة ن&)غ<Cا -:3هGرTة ال7ـ&A ال<ـعCtة، 6/9/2019-5ل)قل ال/])GلGجCا واإلب!اع، یGمي ال7&)ي 
أرMـع فعالCـات قـ! تjـ3)� الـ!ورة و . 3ع#ض الA&7 وال!ول الع#CMةلق!ت على هام� ال!ورة ال#ا-عة عُ  وال/ي

مــ_تmy #3ــار الK3ــ_ول&A ل)قــل ال/])GلGجCــا و أساســCة: ال:لKــة االف//احCــة ل3عــ#ض ال7ــ&A والــ!ول الع#CMــة، 
:امعـات وال3#اكـ� الC�~mـة اج/3اعـات ال/Gأمـة بـ&A ال<ـ#yات والو ات ال/ق)Cة ال~!ی�ـة، ع!ّ مع#ض مُ و ب!اع، واإل

 وعق! لقاءً  ،�Tارة إلى جامعة ن&)غ<Cا للm~� العل3يبفي الA&7 وال!ول الع#CMة. 3yا قام وف! األمانة العامة 
تـــv خاللـــه م)اق<ـــة واق/ـــ#اح ، (CASTTC)مـــع الK3ـــ_ول&A فـــي الy#3ـــ� الع#Mـــي ال7ـــ&)ي ل)قـــل ال/])GلGجCـــا 

~mة في م:ال ال� � العل3ي وال/])GلGجCا.تGسCع م:االت ال/عاون واألن<
 :ح4ار الk8اراتفي مIال  -3

-  vة رقـ#y%ـة ال3ـCM#ـة ال!ائ3ــة لل33ل]ـة ال3غCMو!(ال3 Aتلقـ� األمانـة العامـة مـ)خ  )2780T22/7/2019ب/ــار، 
ل)!وة العالقات  ال�ام)ة الدورةأع3ال لعق!  12/12/2019-11ال3غ#CMة یGمي 3ة )dّ ال3ُ :)ة -<أن ت~!ی! الل

اق/#حــ� ، و -العاصــ3ة ال3غ#CMــة ال#Mــا= وذلــ� ،ل~ــGار بــ&A ال~jــارت&A الع#CMــة وال7ــ&)Cةالع#CMــة ال7ــ&)Cة وا
3ــة أن XrــGن الG3ضــGع ال#ئKCــي لل)ــ!وة هــG "ال<ــ#اكة ال~jــارTة الع#CMــة ال7ــ&)Cة فــي ت#ســCخ )dّ الل:)ــة ال3ُ 

~ـــاوره ورقـــة مk/7ـــ#ة حـــGل الG3ضـــGع ال#ئKCـــي لل)ـــ!وة وم -3ـــ%y#تها. وقـــ! أرفقـــ� ال3)!وCMـــة ثقافـــة الKـــالم"
 الف#CEة، وم<#وع ب#نامج ع3ل ال)!وة.

ال<ــعCtة ســفارة ج3هGرTــة ال7ــ&A إلــى  1/8/2019ب/ــارTخ  ) (5/4099رقــv ال3ــ%y#ةاألمانــة العامــة  وجهــ� -
، ال3<ـار إل&هـا إلحاq/ها -G3j3ن مـ%y#ة ال3)!وCMـة ال!ائ3ـة لل33ل]ـة ال3غ#CMـة، ل!J ج3هGرTة م7# الع#CMة

هـ%ا ، ب#نـامج الع3ـل وم<ـ#وعحGل الG3ضGع ال#ئKCي لل)ـ!وة وم~اورهـا  بGرقة مk/7#ة ب/�وT!هاك3ا قام� 
، لل33ل]ـة ال3غ#CMـةبالغ رئ8C -ع�ة ال:امعة الع#CMة في -JG/~3- A&X مـ%y#ة ال3)!وCMـة ال!ائ3ـة إلى جانF إ

 Fل�   لCه ال/)K&{ مع وزارة الkارجCة الC(&7ة في ه%ا ال<أن.إوال
ــــة العامــــة  وجهــــ� - ــــى6/8/2019) ب/ــــارTخ 4173/5ال3ــــ%y#ة رقــــv (األمان ــــ!وCMات ال ، إل ــــ!ول ال!ائ3ــــة ل3) ل

ال7ــ&)Cة وال~ــGار بــ&A ال~jــارت&G3 Aعــ! عقــ! الــ!ورة ال�انCــة ل)ــ!وة العالقــات الع#CMــة - حاq/هــاإلعjــاء األ
، والGرقــة الk3/7ــ#ة حــGل الG3ضــGع ال#ئKCــي لل)ــ!وة، وم~ــاوره الف#CEــة، وم<ــ#وع ب#نــامج الع#CMــة وال7ــ&)Cة

   .ع3ل ال)!وة

 ،5/12/2019ب/ــارTخ  )4824(العامـة مـA ال3)!وCMـة ال!ائ3ــة لل33ل]ـة ال3غ#CMـة ال3ـ%y#ة رقـv  األمانـةتلقـ�  -
لــ!ورة ال�ام)ـة ل)ــ!وة العالقـات الع#CMـة ال7ــ&)Cة وال~ـGار بــ&A ال~jـارت&A الع#CMــة اتأج&ـل مGعــ! ت)dـvC  -<ـأن

 .12/12/2019-11، ب!ًال مA یGمي 18/12/2019-17ل/m7ح یGمي  ،والC(&7ة
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ـــارTخ 6605/5األمانـــة العامـــة ال3ـــ%y#ة رقـــv ( وجهـــ� - ـــ!وCMات ال، إلـــى 8/12/2019) ب/ لـــ!ول ال!ائ3ـــة ل3)
 األعjاء -<أن إحاq/هv عل3ًا -الG3ع! ال:!ی!.

ال!ورة ال�ام)ة ل)!وة العالقات الع#CMـة ال7ـ&)Cة وال~ـGار بـ&A ال~jـارت&A الع#CMـة  انعق!ت ب)اًء على ما تق!م، -
، -اس/jــافة 3T#yــة مـــA ال33ل]ــة ال3غ#CMــة، ت~ــ� ع)ــGان "ال<ـــ#اكة 18/12/2019-17ال7ــ&)Cة، یــGمي و 

 .الC(&7ة في ت#سCخ ثقافة الKالم" -ال~jارTة الع#CMة

شـارك فـي ال)ـ!وة مKــ_ولGن وخtـ#اء وMـاح�Gن فــي م:ـال ال~ـGار بـ&A ال�قافــات وال~jـارات مـA الــ!ول  §
A&7ة والCM#الع، CM#ة العCماسGع�ات ال!بلmةال3ع/3!ة ة -اإلضافة إلى الCM#ال33ل]ة ال3غ-.  

فــي  ةالمادrــوال ةمقGمــات ال#أســ3الCة ال3ادrــ مــA ال3~ــاور الهامــة ال/ــي تjــ3)� اً -~�ــ� الGرشــة عــ!د §
اس/لهام نT#dات ال/ع!دrـة ، و الK3/!امة في ب)اء ثقافة الKالم دور ال/)C3ة، و ال7&)ي -الفjاء الع#Mي

االت7ــال ال/قل&!rــة وال�ــGرة ال3علGماتCــة ال~!ی�ــة فــي  دور وســائل، و قــافيال�قاCDــة ل/ــ!ب&# واقــع ال/)ــGع ال�
األدوار ال:!یــ!ة لل7ــ)اعات ال�قاCDــة واإلب!اCEــة ، و ل!ی)Cــة ومXاف~ــة ال/�ــ#ف وال]#ا�Cــةن<ــ# ال3ع#فــة ا

.vار وال/فاهG~الم والKة في م&!ان ن<# ثقافة الCذجG3(ال 
ت]ـــ#8T روح T#qـــ{ ال~#Tـــ# صـــ!ر عـــA ال)ـــ!وة بCـــان خ/ـــامي أكـــ! CDـــه ال3<ـــارGyن ح#صـــهv علـــى مGاصـــلة  -

وت~ق&ـ{ ال/Gاصـل ، /فادة الm/3ادلة وال]FK ال3<ـ/#ك"ال�3/3ل في "الKالم وال/عاون واالنف/اح وال/Kامح واالس
قامـة م:/3ـع إمـA أجـل ، &A ال<عF ال7ـ&)ي وال<ـعGب الع#CMـةب&A ال~jارت&A وال/فاهv وال/عا�r الKل3ي ب

m/3& Aـادل وت~ـالف ال~jـارت&A -اع/mـارهv شـ#yاء Ctqع&ـذ6 م7&# م</#ك للT#>mة على أساس االح/#ام ال
 vجــ%وره ودعــ Aاف~/ــه مــXــ#ف وم�فــي ب)ــاء مmــادرة "ال~ــ�ام وال�#Tــ{"، 3yــا أكــ!وا علــى ضــ#ورة ال/7ــ!6 لل/

ر�M ال/�#ف  وأعلى رف� �اه#ة "اإلسالمGفCMGا" ، -اإلضافة إلى ال/أك&! ال:هGد الm/3ادلة في ه%ا ال3:ال
 .#ق واإلرهاب ب!یA أو عِ 

 اله+#V: -ثانYًا: م+c#R الRعاون الع&aي 
 مIال الRعلY- والF8j العل7ي:

- vخ 104، د.ع ()2254( ت)ف&ــــ%ًا لقــــ#ار ال3:لــــ8 االق/7ــــاد6 واالج/3ــــاعي رقــــTــــأن 5/9/2019) ب/ــــار>- ،
م)/ــ!J ال/عــاون -<ــأن الفقــ#ة ال�ال�ــة  وخاصــةال/عــاون الع#Mــي الــ!ولي فــي ال3:ــاالت االج/3اCEــة وال/)TG3ــة، 

M#وال/ـي  -ي الع ،(ـ� العل3ـي~mوال vCـة وال/علـCM#/فـي م:ـال ال) ـ� األمانـة العامـة  ن7ـ�اله)ـ!6Cعلـى "ت]ل
-G3اصــلة االجــ#اءات الالزمــة لإلعــ!اد وال/~jــ&# ال:&ــ! لعقــ! مــ_ت3# رؤســاء ال:امعــات الع#CMــة واله)!rــة، 

ة"، وجهــ� األمانــة ، فــي دولــة اإلمــارات الع#CMــة ال3/~ــ!2019ال3قــ#ر عقــ!ه خــالل ال#Mــع األخ&ــ# مــA عــام 
vة رق#y%3خ ) 5/5853( العامة الTة ال3/~!ة، إلى ال 4/11/2019ب/ارCM#ة ال!ائ3ة ل!ولة االمارات العCM3)!و

ت�لــF م)هــا ت~!یــ! مGعــ! لعقــ! ال3ــ_ت3# وyــ%ل� عقــ! اج/3ــاع ت)KــCقي لل/~jــ&# لل3ــ_ت3#، وتلقــ� األمانــة 
، تف&ـ! ب/#ح&ـF جامعـة 18/11/2019ب/ـارTخ  )293(-G3جF الy%3#ة رقـv ال!ائ3ة العامة ردًا مA ال3)!وCMة 



20 

ه)!rـة خـالل الف/ـ#ة اإلمارات الع#CMة ال3/~ـ!ة -اس/jـافة الـ!ورة األولـى ل3ـ_ت3# رؤسـاء ال:امعـات الع#CMـة وال
 ، وم#ف{ بها م~اور مق/#حة لل3_ت#3.16-17/12/2019

لــى نق�ــة االت7ــال -ال:انــF إ 19/11/2019ب/ــارTخ  ل]/#ونـياإلT#tــ! رســالة عtــ# الاألمانــة العامــة  وجهـ� -
مــاراتي لعقــ! الــ!ورة األولــى ل3ــ_ت3# رؤســاء ال:امعــات الع#CMــة -الG3عــ! ال3ق/ــ#ح مــA ال:انــF اإلتف&ــ! اله)ــ!6 
 –:امعـــةلوتق/ــ#ح عقــ! اج/3ــاع ت)KــCقي بــ&A ال:هــات ال3ع)Cــة ب/)dــvC ال3ــ_ت3# (األمانــة العامــة ل ،واله)!rــة

ال:انـــF اله)ـــ!6) خـــالل األســـGtع األول مـــA شـــه#  –3/~ـــ!ة ال:هـــة ال3ع)Cـــة فـــي دولـــة االمـــارات الع#CMـــة ال
#t3Krن أول /دGت/ل{ -3ق# األمانة العامة 2019كان vة ردود، ولrهح/ى  أkTتار. 

إلــى ال3)!وCMــة ال!ائ3ــة ل!ولــة  19/11/2019ب/ــارTخ ) 5/6224( رقــv 3ــ%y#ةال ب/GجCــهقامــ� األمانــة العامــة  -
في جامعة اإلمارات  17/12/2019-16 یGمي&tها -عق! ال3_ت3# ب/#حف&ها االمارات الع#CMة ال3/~!ة، تف&! 

عقـ! اج/3ـاع  واق/#حـ� األمانـة العامـة فـي هـ%ا ال<ـأنأنهـا أبلغـ� ال:انـF اله)ـ!6 بـ%ل�، و الع#CMة ال3/~ـ!ة، 
 2019الل األســGtع األول مــA شــه# دKrــt3#/كانGن أول ت)KــCقي بــ&A ال:هــات ال3ع)Cــة ب/)dــvC ال3ــ_ت3# خــ

ت~!ی! ال!ائ3ة ال3)!وCMة وق! qل�t األمانة العامة مA  امة، وذل� لل/~j&# ال:&! لل3_ت3#.-3ق# األمانة الع
وتلقـــ� األمانـــة العامـــة ردًا مـــA نق�ـــة ات7ـــال لل/)Kـــ&{ -<ـــأن yافـــة ال/#ت&mـــات الف)Cـــة واللGجKـــ/Cة لل3ـــ_ت#3، 

االت7ـال  نق�ـةحGل ، ت/A3j معلGمات 24/11/2019ب/ارTخ ) 13701(رقv  م%y#تها-G3جF ال3)!وCMة 
 مارات الع#CMة ال3/~!ة لل/)K&{ في ه%ا ال<أن.في م)!وCMة دولة اإل

إلـى سـفارة اله)ـ! -القـاه#ة تف&ـ!ها  26/11/2019ب/ارTخ  5/6395رسال الy%3#ة رقv إقام� األمانة العامة - -
األولـى -أنها قام� -k3اmqة نق�ة االت7ال ال/ي تv ت~!ی!ها مA جانF الKـفارة لل/)Kـ&{ -<ـأن عقـ! الـ!ورة 

 أنهــا اق/#حــ�مــاراتي لعقــ!ه، و ل3ــ_ت3# رؤســاء ال:امعــات الع#CMــة واله)!rــة وMالG3عــ! ال3ق/ــ#ح مــA ال:انــF اإل
ال:هـــة ال3ع)Cـــة فـــي دولـــة  – عقـــ! اج/3ـــاع ت)KـــCقي بـــ&A ال:هـــات ال3ع)Cـــة ب/)dـــvC ال3ـــ_ت3# (األمانـــة العامـــة

 y 2019ـانGن أول /مـA شـه# دKrـt3#ال:انـF اله)ـ!6) خـالل األسـGtع األول  –االمارات الع#CMة ال3/~ـ!ة 
 .28/11/2019، وتK/ع:ل ال#د في ه%ا ال<أن في مGع! أق7اه -3ق# األمانة العامة

-  Aعـ! ال3ق/ـ#ح مـG3افقـة علـى الG3سفارة اله)! -القـاه#ة -<ـأن ال Aة ردود مrء ع!م تلقي األمانة العامة أGوفي ض
) ب/ــارTخ 6527/5هــ� األمانــة العامــة ال3ــ%y#ة رقــv (دولــة اإلمــارات الع#CMــة ال3/~ــ!ة لعقــ! أع3ــال ال3ــ_ت3#، وج

إلى ال3)!وCMة ال!ائ3ة ل!ولة اإلمارات الع#CMة ال3/~!ة، تق/#ح خاللها تأج&ـل عقـ! أع3ـال ال3ـ_ت#3  3/12/2019
إلى -ع�ة ال:امعـة  11/12/2019) ب/ارTخ 6678/5الy%3#ة رقv (إلى وق� الح{. 3yا وجه� األمانة العامة 

ال:انF اله)!6 -أrة مK/:!ات -<أن الG3ضGع وم!J اس/ع!ادهv  مKA&{ مع ال:هات ال3ع)Cة في ن&Gدلهي لل/)
 لعق! أع3ال م_ت3# رؤساء ال:امعات الع#CMة واله)!rة.

 
  :ال7_ل4ب ال7قR&ح

 #اه م)اسmًا.یما  لل/فjل -اتkاذالG3ق# ال3:ل8 األم# مع#وض على 
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 :والل:ان ال8 الGزارTةق#ارات ال3:تقارT# و 

ــــــــ# و  - T#ــــــــة تق C3(/ان والXــــــــKــــــــي لل M#ــــــــ8 الع ــــــــى لل3:ل ــــــــ!ورة األول قــــــــ#ارات ال
 ).29/10/2019 -28 :ال33ل]ة األردنCة الهاشC3ة -ع3ان(

) ل3:لــــــــــ8 وزراء ال<ــــــــــ_ون االج/3اCEــــــــــة 39قــــــــــ#ارات الــــــــــ!ورة (تق#Tــــــــــ# و  -
 ).17/12/2019ال33ل]ة األردنCة الهاشC3ة:  –(ع3ان  الع#ب

 

 (مIل# م^Rقل) 
  

 
 


