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 الفه)س

 
 

 رق; الAف@ة <عـــــــــــــــــال?<ض رق; ال*:7
 :تق)E) األمCD العام األول: ال*:ـ7 

  ) لل8?ل= االق0>اد; واالج80اعي.104م0ا.عة ت)ف&% ق#ارات ال!ورة ( -

-  AاBدورتي ال8?ل= ( األمانة العامةن E&اال–)105) و(104ف&8ا ب IانJ?ةالKق0>اد. 
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 )31( د.ععلـــى مPـــOJ0 الق8ـــة الـــ!ول الع#M&ـــة جامعـــة االق0>ـــاد; واالج80ـــاعي ل8?لـــ= ال8لـــف  الIاني:ال*:ـ7 
 .ال?JانI االق0>ادKة – )2020(مارس/آذار 

6 

ـــة فـــي دورتهـــا ال#ا.عـــة (مـــاالبI:  JالJالال*:ـ7  ـــة اإلف#Wق& &M#ـــ% قـــ#ارات الق8ـــة الع ـــا االســـJ0ائ&ة:  –م0ا.عـــة ت)ف& غ&)&
 ال?JانI االق0>ادKة. -واإلع!اد للق8ة في دورتها ال[امPة  )23/11/2016

9 

 10 م`Jر أع8ال ال!ورة: م)aقة ال0?ارة ال`#ة الع#M&ة الO#bc وتJaرات االت`اد ال?8#_ي الع#Mي. :)اLعالال*:ـ7 

قــة ال0?ــارة ر م)aأع8ـ!ة الb)&ــة ال0`0&ــة لل?ــJدة فـي إfــا حــ!أ -)ARACال?هـاز الع#Mــي لالع80ــاد ( :NامMالال*:ـ7 
 O#bcة ال&M#ال`#ة الع. 

177 

 181 االس8h0ار في ال!ول الع#M&ة. ال*:ـــ7 الOـادس:
 196 .الغ#ف ال0?ارWة الع#M&ة األج)b&ة ال0B8#_ةدور  :الOاLعال*:ـ7 

:CامIة  ال*:ـ7 ال&M#احةاالس0#ات&?&ة الع&P200 .لل 

 276 .الع#M&ة العام ل8?ل= الJح!ة االق0>ادKة لألم&Eلل80!ی! الJضع&ة القانJن&ة  ال*:7 الQاسع:
 تقارE) وق)ارات ال?RالM ال<زارEة واللRان: :العاش)ال*:ـ7 

 ال?RالM ال<زارEة: :أوالً 

دولـــة  –) ل8?لـــــــ= وزراء اإلســـnان وال0ع8&ـــــ# العـــ#ب (دبـــي 36تقـــــ#Wــــــــ# وقـــــــــــــ#ارات الـــــــــ!ورة ( -
 ).6/10/2019 مارات الع#M&ة ال08`!ة:اإل

) ل8?لـ= وزراء العـ#ب الP8ـpول&E عـE شـpون الo&bـة (األمانـة 31تق#Wــــــــ# وقــــــ#ارات الــــــــ!ورة ( -
 ).24/10/2019 العامة:

) لل8?لــــــــ= الــــــــJزار; الع#Mــــــــي للcه#Mــــــــاء (األمانــــــــة العامــــــــة: 13تق#Wــــــــ# وقــــــــ#ارات الــــــــ!ورة ( -
5/11/2019.( 

) ل8?لــــــ= وزراء ال)قـــــل الــــــع#ب (مقـــ# األكاد8K&ـــة 32ـــــــ!ورة العــــادیــــــة (تقــــ#Wــــــــــ# وقـــــــــــــ#ارات الـ -
 ;#`bج&ا وال)قل الJلJ(c0م والJة للعل&M#ة: -العWر!(n14/11/2019-13 م!ی)ة اإلس.( 

ــــ!ورة العادKـــة ( - ــــ#ارات الــــــ ــــ# وقـــــــ ) ل8?لــــــ= الـــJزراء العـــ#ب لالت>ـــاالت وال8علJمـــات 23تقــ#Wـــ
 ).18/12/2019ال88لcة الع#M&ة الPعJدKة: -ل#Wاض(ا

 -( م`افtــة األحPــاء) لل8?لــ= الــJزار; الع#Mــي للPــ&احة 22تق#Wــ# وقــ#ارات الــ!ورة العادKــة ( -
 ).23/12/2019ال88لcة الع#M&ة الPعJدKة: 
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 ثانDًا: اللRان:
ــــــة - ــــــاع ال[ـــــام= لل?)ـــــــــــــ ــــــ#ارات االج80ـــــــــ ــــــ# وقـــــــ ــــــة  تق#Wـــــ ــــــاء الع#M&ـــــ ــــــJcدات الb)ـــــ ــــــة لـــ ال!ائ8ــــــــ

 ).24/9/2019-22(األمـــــانـــــة العـــامـــــــــة: 
ـــة ال!ائ8ـــة لإلح>ـــاء40تق#Wـــ# وتJصـــ&ات االج80ـــاع ( - ـــة الف)& ـــة العامـــة: ) لل?) -13 (األمان

14/11/2019.( 
ــــ&ات االج80ـــــــــــــــاع االســـh0)ا - ــــة تق#Wـــــــــ# وتJصــــــ ــــات للP(0&ــــــــــــــw وال08ا.عـــــــــ ئي  لل?)ـــــــــــة ال8t(8ــــــــ

ــــــــــي ــــــــــاد; واالج80ــــــــاعــــــ ــــــــــ= االق0>ــــــــ ــــــــــة عـــــــــE ال8?لــــــــ ـــــــــة العامـــــــــة:  الhb(8قـــــــــ -17(األمان
19/12/2019.( 

ل8t(8ــات ة الJ8حــ!ة .ا!راســة األن8tــة األساســ&الل?)ــة الف)&ــة ال8ع)&ـة بتق#Wـ# وقــ#ارات اج80ــاع  -
 .)22/1/2020-20 (األمانة العامة:الع#M&ة ال08[>>ة 

 تق#Wــــــ# وتJصــــــ&ات االج80ــــــاع ال[ــــــام= لل?)ــــــة الف)&ــــــة لل8لc&ــــــة الفW#cــــــة (األمانــــــة العامــــــة: -
21-22/1/2020.( 
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 .) لل?RلM االقAQادZ واالجQ?اعي104مQاLعة ت:فVD ق)ارات ال7ورة (  -1

 )105) و(104فD?ـــا بـــCD دورتـــــي ال?RلــــM ( األمانـــة العامـــةن\ـــا,   -2
 .الR<ان_ االقAQاد^ة – 
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 مaV)ة شارحة
 L\أن

 تق)E) األمCD العام
 االقAQادZ واالجQ?اعي ) لل?Rل104MمQاLعة ت:فVD ق)ارات ال7ورة ( -1
  )105) و(104فD?ا بCD دورتي ال?RلM ( األمانة العامةن\ا,  -2

 (الR<ان_ االقAQاد^ة)
 ــــــــــ

 ع)ض ال?<ض<ع:

ــــــة العامــــــة .إعــــــ!اد تق#Wــــــ#  ــــــ= االق0>ــــــاد; واالج80ــــــاعي، تقــــــJم األمان ع8ــــــًال .أحnــــــام ال)tــــــام الــــــ!اخلي لل8?ل
 مانة العامة ف&8ا ب&E دورتي انعقاده.حJل م0ا.عة ت)ف&% ق#ارات ال8?ل= ونBاA األ

 
 (الQق)R?L (Eل7 مQOقل)

 ال?قQ)ح ال?dل<ب:

 األم# مع#وض على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.
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h>QO الق?ة د.ع على مال7ول الع)Dfة جامعة لف االقAQادZ واالجQ?اعي ل?RلM ال?
 قAQاد^ة.الR<ان_ اال -) 2020) (مارس/ آذار 31(
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 مaV)ة شارحة

 L\أن
 ال?لف االقAQادZ واالجQ?اعي ل?RلM جامعة ال7ول الع)Dfة 

 الR<ان_ االقAQاد^ة -) 2020(مارس/ آذار ) 31على مh>QO الق?ة د.ع (
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ع)ض ال?<ض<ع:
) ال8?لـ= 2006) (ال[#Jfم: 18) و(2004 (تJن=: )16ف م?ل= ال?امعة على مOJ0P الق8ة فى دورت&ه (كلّ  -

عــ#ض عل&ــه، ودراســة ال0قــارW# الــ%K Oُ  يواالج80ــاع ;.P8ــJoل&ة إعــ!اد ال8لــف االق0>ــاد يواالج80ــاع ;االق0>ــاد
ة مــE قbــل ال8?ــال= الJزارWــة الع#M&ــة وال8t(8ــات الع#M&ــة ال08[>>ــة وعــ#ض مق0#حاتــه .Bــأنها علــى الق8ــة !ّ عــال8ُ 

 الع#M&ة.
 :(فb#ایـــ# )67د.ع ( 1406ع80ـــ! .J8جـــI قـــ#اره رقـــ~ أن ال8?لـــ= االق0>ـــاد; واالج80ـــاعى ا لـــى إشـــارة ت?ـــ!ر اإل -

، وهــي الج80اع&ــة علــى الق8ــة الع#M&ــة) ال8عــای&# ال0ــي یــ0~ فــي ضــJئها عــ#ض الJ8ضــJعات االق0>ــادKة وا2001
 : ك8ا یلى

الـــ!ور  يوت#اعـــ يالع#Mـــ ;أن تcـــJن هـــ%ه الJ8ضـــJعات ذات أولWJـــة نPـــb&ة فـــى ت`ق&ـــw الc0امـــل االق0>ـــاد" *  
 الb8اش# وغ&# الb8اش# ف&ها. يال`Jnم

 * أن ت0قارب وجهات ال)t# حJلها ب&E م[0لف ال!ول الع#M&ة .`&� K`قw ع#ضها ال)0ائج الJB(8دة.
 ال0B8#ك. يإfار اآلل&ات القائ8ة للع8ل الع#M ي* أن JnKن ق! ت~ .`hها ف

ات[ـاذ القـ#ارات ال8)اسـbة .Bـأنها. وقـ!  يتPـاع! فـ ي* أن تق!م للق8ة م!عJمة .ال!راسات واأل.`اث الالزمـة ال0ـ
ـــى أه8&ـــة الـــ!ور الـــ% ـــه الق8ـــة فـــ ;أكـــ! الـــJزراء عل ت0ـــJزع  يمعال?ـــة الJ8ضـــJعات ال0ـــ يn8KـــE أن تقـــJم .

داخـل الـ!ول وتa0لـI معال?0هـا الP(0ـ&w بـ&E م[0لـف هـ%ه ال?هـات  يpPول&اتها ب&E ع!د مـE الـJزارات فـم
 داخل ال!ولة."

 (ب)الـ%; نـ� فـي فق#تـه ) 605القـ#ار رقـ~ () 25أص!ر م?ل= ال?امعة على مOJ0P الق8ة فى دورته العادKـة ( -
د لل8لـف االق0>ـاد; واالج80ـاعي للـ!ورات العادKـة الع#M&ة بbـ!ء اإلعـ!ا ال!ولتcل&ف األمانة العامة ل?امعة "على: 

/#b80bدورات ال8?لـ= االق0>ـاد; واالج80ـاعي فـي شـه# سـ Eـارًا مـb0ل  ل8?ل= ال?امعـة ال0`|ـ&#; للق8ـة اعJأیلـ
  .مE _ل عام"

، أصـ!ر 5/9/2019) ب0ـارWخ 104وMع#ض الJ8ضJع على ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي في دورته العادKـة ( -
 ) ال0الي ن>ه:2229(الق#ار رق~ 

ـــاة    -1" ـــ!ول األع|ـــاء وال8?ـــال= الJزارWـــة ال08[>>ـــة وال8t(8ـــات الع#M&ـــة ال08[>>ـــة إلـــى مJاف دعـــJة ال
ال0ــي ت#غــI فــي إدراجهــا ضــE8 ال8لــف  واالج80اع&ــة والWJ8(0ــة األمانــة العامــة .الJ8ضــJعات االق0>ــادKة
ى مOJ0P الق8ة، في مJع! أق>اه آخـ# ) ل8?ل= ال?امعة عل31االق0>اد; واالج80اعي لل!ورة العادKة (

وفقًا آلل&ات ع#ض الJ8ضJعات االق0>ادKة واالج80اع&ة على الق8ة وذل� ، 2019دb8PK#/ _انJن أول 
 الع#M&ة.

علـى ل الع#M&ـة الـ!و معـــــــــــــة جا) ل8?لـــــــــ= 31ــــــــ!ورة (للـــ واالج80ـاعي ی0ــــ|E8 ال8لـــــــــــــف االق0ـــــــــــــ>اد;   -2
 الJ8ضJعات ال0ال&ة: مOJ0P الق8ة

 مذكرة حمدثة
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·  #W#العام تق E&0#ك.األمB8ي الM#الع ;J8(0الع8ل االق0>اد; واالج80اعي ال Eع 

 على مOJ0P الق8ة.ال!ول الع#M&ة ) ل8?ل= جامعة 30م0ا.عة ت)ف&% ق#ارات ال!ورة (تق#W# حJل  ·

وال8t(8ات الع#M&ة ال08[>>ة وفw  ةالJزارW الJ8ضJعات ال0ي تق0#حها ال!ول األع|اء وال8?ال= ·
 "معای&# ع#ض الJ8ضJعات االق0>ادKة واالج80اع&ة على الق8ة.

قامـــــ� األمانـــــة العامـــــة .الP(0ـــــ&w مـــــع الـــــ!ول األع|ـــــاء وال8t(8ـــــات الع#M&ـــــة ال08[>>ـــــة وال8?ـــــال= الJزارWـــــة  -
0>ـاد; واالج80ــاعي ال08[>>ـة لJ8افاتهـا .الJ8ضــJعات االق0>ـادKة ال0ــي ت#غـI فـي إدراجهــا ضـE8 ال8لــف االق

زة .b8ـ#رات fلـI عـ�ّ ، علـى أن تcـJن مُ )31فـي دورتـه العادKـة (للع#ض على م?ل= ال?امعة علـى مPـOJ0 الق8ـة 
 ة مE قbل ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي.ق#ّ لل8عای&# ال8ُ  ةع#ضها ومJ0Pف&

 ل8#فJع للق8ة:الJ8ضJعات ال0ال&ة للع#ض ضE8 ال8لف االق0>اد; واالج80اعي ااألمانة العامة  تلق� -
رقــ~  م?لــ= الJحــ!ة االق0>ــادKةمــ%_#ة .J8جـI  ،ال#ؤWـة اإلســ0#ات&?&ة الع#M&ــة الB8ــ0#_ة لالق0>ــاد ال#ق8ــي"" .1

 .4/7/2019ب0ارWخ  538

Kة واالج80اع&ـة فــى قاعــ!ة لل0)8&ـة االق0>ـاد_"الc0امـل الع#Mـي فـى م?ـال ت`ق&ــw ال0)8&ـة ال#Wف&ـة الP8ـ0!امة  .2
 . 15/12/2019ب0ارWخ  1600رق~ `اد ال8ه)!س&E ال�راع&&E الع#ب .J8جI م%_#ة ات، الEfJ الع#Mي"

 ،15/12/2019ب0ـــــارWخ  140رقــــ~ .J8جــــI مــــ%_#ة ات`ــــاد الP8ــــEW#8h0 العــــ#ب عــــ!د مــــE ال8ق0#حــــات،  .3
  Eب&)هاوم: 

 .مJاصلة تWJa# م)aقة ال0?ارة ال`#ة الع#M&ة .أ

 .تWJa# اتفاق&ات ت`#W# ال0?ارة القائ8ة .ب

 .الع#M&ةتع#IW ال�Jائف فى الbل!ان  .ج

 .ب&E  ال!ول الع#M&ة لى م?ل= وزراء ال!اخل&ة الع#ب لJضع نtام یJف# ح#Wة ان0قال األف#ادإالJ0ج&ه  .د
"، 2030أهــ!اف ال0)8&ــة الP8ــ0!امة ورaMهــا .الع8ــل الع#Mــي الB8ــ0#ك  )8tــات"إعــ!اد اســ0#ات&?&ة شــاملة ل8 .4

 .12/12/2019ب0ارWخ  757رق~ .J8جI م%_#ة م)8tة الع8ل الع#M&ة وذل� 

مــــE األعbــــاء االق0>ـــادKة واالج80اع&ــــة ال08#تbـــة علــــى اس0|ــــافة  لل`ـــ!ّ  ال88لcــــة األردن&ـــة الهاشــــ8&ةدعـــ~  .5
E&WرJPال E&oة ال!ائ8ة لل8 ،الالج&Mم%_#ة ال8)!و IجJ8.8~ة رقcخ  135 لW19/1/2020ب0ار. 

ها فــى )&ت|ـ8ال0ـي سـ&0~ ل0`!یـ! الJ8ضـJعات االق0>ــادKة  ،الB8ُـار إل&هـا!راسـة ال8ق0#حــات باألمانـة العامـة قامـ�  -
الJ8ضـJعات ال0ال&ــة  اق0ــ#احوتـ~  ال8ُع80ـ!ة فــي هـ%ا الBــأن.8عــای&# الوفـw ، وذلــ� للق8ـةال8#فــJع ال8لـف االق0>ـاد; 

 0|8&)ها فى مB#وع ال8لف االق0>اد; واالج80اعي ال8#فJع للق8ة: ل
 تق#W# األم&E العام عE الع8ل االق0>اد; واالج80اعي الJ8(0; الع#Mي ال0B8#ك. .أ

 على مOJ0P الق8ة. ال!ول الع#M&ة ) ل8?ل= جامعة30م0ا.عة ت)ف&% ق#ارات ال!ورة (تق#W# حJل  .ب

 االس0#ات&?&ة الع#M&ة للP&احة. .ج

دع~ ال88لcة األردن&ة الهاش8&ة لل`ّ! مE األعbاء االق0>ادKة واالج80اع&ة ال08#تbة على اس0|افة الالجoـ&E  .د
E&WرJPال. 

 
 ال?قQ)ح ال?dل<ب:

 على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.األم# مع#وض 
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ا DـــغD: –ف)EقDـــة فـــى دورتهـــا ال)اLعـــة (مـــاالب< لق?ـــة الع)Dfـــة اإلمQاLعـــة ت:فDـــV قـــ)ارات ا
الR<انـــــ_  -واإلعـــــ7اد للق?ـــــة فــــي دورتهـــــا الNامOـــــة  )23/11/2016: االســــQ<ائDة
 .االقAQاد^ة

 )(ی<زع الحقـــــاً 
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م@ـــــ<ر أع?ــــــال الــــــ7ورة: م:dقــــــة الRQــــــارة ال@ــــــ)ة الع)Dfــــــة الm*ــــــ)h وتdــــــ<رات 
 االت@اد الa(?Rي الع)fي.
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 مaV)ة شارحة
  L\أن

 م@<ر أع?ال ال7ورة:
 م:dقة الRQارة ال@)ة الع)Dfة الh(*m وتd<رات االت@اد الa(?Rي الع)fي

 ــــــــــ
 ع)ض ال?<ض<ع:

الع#Mي و�ت8ام م#احله، وم0ا.عة ت)ف&% ق#ارات الق8~  الc0امل االق0>اد;تعw&8 اس8c0اًال لل?هJد الb8%ولة مE أجل 
 O#bcة ال&M#قة ال0?ارة ال`#ة العa(نامج م#bة وال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي ال[اصة بWJ8(0ة والKة العاد&M#الع

 ،وم0ا.عة ت)ف&% اتفاق&ة ت`#W# ال0?ارة في ال[!مات ب&E ال!ول الع#M&ة وخJaات إfالق االت`اد ال?8#_ي الع#Mي،
 أع!ت األمانة العامة ال0ق#W# ال0الي:

 h(*mة الDf(ارة ال@)ة العRQقة الd:أوًال: م)حلة م: 
 الQ:فVD وال?QاLعة: ·
ت)ف&ــــــ% قــــــ#ارات ال8?لــــــ= االق0>ــــــاد; واالج80ــــــاعي ذات العالقــــــة مانــــــة العامــــــة علــــــى م0ا.عــــــة األ عnفــــــ� -

ح&ـــــ�  لb0ـــــادل ال0?ـــــار;،مـــــE ا ىلـــــى مPـــــWJ0ات أعلـــــإلJصـــــJل ا.a(8قـــــة ال0?ـــــارة ال`ـــــ#ة الع#M&ـــــة الbcـــــ#O، و 
لقـــــــ#ار  ت)ف&ـــــــ%اً ، و 12/12/2019-10) خـــــــالل الف0ـــــــ#ة 48عقـــــــ!ت ل?)ـــــــة ال0)ف&ـــــــ% وال08ا.عـــــــة اج80اعهـــــــا (

اســــــــ0`!اث ، تــــــــ~ 7/2/2019ب0ــــــــارWخ ) 103د.ع () 2216ال8?لــــــــ= االق0>ــــــــاد; واالج80ــــــــاعي رقــــــــ~ (
تJاجـــــه  ال0ـــــي ب)ـــــ! دائـــــ~ علـــــى جـــــ!ول أع8ـــــال ل?)ـــــة ال0)ف&ـــــ% وال08ا.عـــــة یـــــ0~ مـــــE خاللـــــه م)اقBـــــة العقbـــــات 

 ،O#ـــــbcـــــة ال&M#قـــــة ال0?ـــــارة ال`ـــــ#ة العa(ـــــام مnأح wـــــ &baـــــ!ول األع|ـــــاء فـــــي ت ـــــي ال ـــــ%; ســـــاه~ ف حـــــل وال
   الع!ی! مE العقbات مE خالل تل� اآلل&ة.

 4/11/2019ب0ــــــارWخ  3239رقــــــ~ ج8هJرWــــــة م>ــــــ# الع#M&ــــــة مــــــE تلقــــــ� األمانــــــة العامــــــة مــــــ%_#ة وقــــــ!  -
 ،1/1/2020اعb0ـــــارًا مـــــE فـــــي إfـــــار الa(8قـــــة  الJ0اق&ـــــعتbـــــادل ن8ـــــاذج  .[>ـــــJصرفـــــع ت`فtهـــــا .Bـــــأن 

لقــــــــ#ارات ال8?لــــــــ= االق0>ــــــــاد; واالج80ــــــــاعي ال[اصــــــــة بP0ــــــــه&ل ال0?ــــــــارة بــــــــ&E الــــــــ!ول  وذلــــــــ� ت)ف&ــــــــ%اً 
 .الع#M&ة

، 6/9/2018ب0ــــــــارWخ ) 102د.ع () 2190رقــــــــ~ (القــــــــ#ار ال8?لــــــــ= االق0>ــــــــاد; واالج80ــــــــاعي أصــــــــ!ر  -
م)aقـــــة ال0?ـــــارة  تaـــــWJ#مـــــة حـــــJل أه8&ـــــة دعـــــ~ مق0ـــــ#ح األمانـــــة العا) علـــــى: "4فق#تـــــه (الـــــ%; نـــــّ� فـــــي 

ال`ــــ#ة الع#M&ــــة الbcــــ#O لB0ــــ8ل .عــــ� الJ8ضــــJعات مhــــل ال>ــــ`ة وال>ــــ`ة ال)bات&ــــة والق&ــــJد الف)&ــــة علــــى 
ال0?ـــــــارة وتPـــــــه&ل ال0?ـــــــارة وال8لc&ـــــــة الفW#cـــــــة، ودعـــــــJة ل?)ـــــــة ال0)ف&ـــــــ% وال08ا.عـــــــة إلـــــــى ت`ـــــــ!ی� اإلfـــــــار 

bcـــــ#O مـــــE خـــــالل انBـــــاء الل?ـــــان الف)&ـــــة الالزمـــــة الB0ـــــ#Wعي والقـــــانJني لa(8قـــــة ال0?ـــــارة ال`ـــــ#ة الع#M&ـــــة ال
إلعــــــ!اد مالحــــــw م8nلــــــة للb#نــــــامج ال0)ف&ــــــ%; للa(8قــــــة لJ00افــــــw مــــــع اتفاق&ــــــات م)8tــــــة ال0?ــــــارة العال8&ــــــة 

ــــــة". ــــــاwf ال`ــــــ#ة ال88اثل ــــــ! ومــــــع ال8) ــــــ�  وق ــــــة ب0ل ــــــ~ تBــــــn&ل الل?ــــــان ال8ع)& مــــــE الــــــ!ول  الJ8ضــــــJعات،ت
؛ فــــــي ع8لهــــــا مل`�Jــــــاً  تقـــــ!ماً ها حقــــــw .ع|ــــــ، و فــــــي م8ارســــــة مهامهـــــاهــــــ%ه الل?ـــــان Mــــــ!أت و  .األع|ـــــاء

 مذكرة حمدثة
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ح&ــــ� ان0هــــى .ع|ــــها مــــE إعــــ!اد  الP8ــــJدة األول&ــــة مــــE ال8الحــــw القانJن&ــــة للb#نــــامج ال0)ف&ــــ%; للa(8قــــة، 
لع#ضـــــها علـــــى ل?)ـــــة ال0)ف&ـــــ% وال08ا.عـــــة فـــــي اج80اعهـــــا  وجـــــار; م#اجع0هـــــا مـــــE الـــــ!ول األع|ـــــاء ت8ه&ـــــ!اً 

Jن&ــــJان/القــــادم فــــي شــــه# ی#Wني اللعقــــ!ت . _8ــــا 2020 ح�Jالقــــان wــــة ال8ع)&ــــة .إعــــ!اد ال8ل`ــــ لل8لc&ــــة ?)
ت بـــــــ!أ، و_ـــــــ%ل� )10/12/2019-9(األمانـــــــة العامــــــة:  ولاألج80اعهـــــــا ا الفW#cــــــة فـــــــي إfـــــــار ال8)aقــــــة

فـــــي إfـــــار الa(8قـــــة  لل?)ـــــة ال8ع)&ـــــة بa0ـــــWJ# الئ`ـــــة القJاعـــــ! االج#ائ&ـــــة ال08علقـــــة .آل&ـــــة فـــــ� ال8)ازعـــــاتا
ن ت)0هــــــي مــــــE ع8لهــــــا خــــــالل ، ومــــــE الJ08قــــــع أةان0هــــــ� مــــــE م)اقBــــــة .عــــــ� مــــــJاد اآلل&ــــــ. وقــــــ! ع8لهــــــا

اك آل&ــــــة أن nKـــــJن ه)ــــــهــــــJ ة )ــــــالل? Jجـــــهن تألــــــى وت?ـــــ!ر اإلشــــــارة إ.  2021م اال)>ـــــف االول مــــــE عــــــ
تcــــJن مع)&ــــة .nافــــة جJانــــf  Iــــار م)aقــــة ال0?ــــارة ال`ــــ#ة الع#M&ــــة الbcــــ#O،إواحــــ!ة لفــــ� ال8)ازعــــات فــــي 

: تق#Wــــــ# م#فــــــw مPــــــ0قل( عــــــة فــــــي هــــــ%ا الBــــــأن.لJ0ج&هــــــات ل?)ــــــة ال0)ف&ــــــ% وال08ا. وذلــــــ� ت)ف&ــــــ%اً ، الa(8قــــــة
 ) لل?)ة ال0)ف&% وال08ا.عة).48االج80اع (

  :الع)Dfة  الQفDAلDة ال?:\أق<اع7  ·
، 5/9/2019ب0ـــــــــارWخ  )104د.ع ( )2234لقـــــــــ#ار ال8?لـــــــــ= االق0>ـــــــــاد; واالج80ـــــــــاعي رقـــــــــ~ ( ت)ف&ـــــــــ%اً  -

) 2.القـــــائE&08 ( !رجـــــةM&ـــــة ال8ُ قامـــــ� األمانـــــة العامـــــة ب0ع8ـــــ&~ قائ8ـــــة قJاعـــــ! ال8)Bـــــأ ال0ف>ـــــ&ل&ة للPـــــلع الع# 
ـــــ� الPـــــلع ال>ـــــ)اع&ة والPـــــلع ال�راع&ـــــة J(bد ال0ـــــي _انـــــ� مb0ق&ـــــة مـــــE[اصـــــة .ـــــال)، وال3و( .J8جـــــI ، وذل

، علــــــى الــــــ!ول الع#M&ــــــة األع|ــــــاء الت[ــــــاذ الــــــالزم ن`ــــــJ 10/9/2019ب0ــــــارWخ  4704/5مــــــ%_#تها رقــــــ~ 
 Eــــــارًا مــــــb0اع wــــــ&ba0ح&ــــــ� ال E&08ل القــــــائJــــــ!خ ــــــI إل&هــــــا مJافــــــاة 1/6/2020تJف&ــــــw أوضــــــاعها ل ، والaل

  األمانة العامة .اإلج#اءات ال08[%ة في ه%ا الBأن.

"اســــــ80#ار الل?)ــــــة الف)&ــــــة لقJاعــــــ! الB(8ــــــأ  ج) مــــــE ذات القــــــ#ار، وال0ــــــي ن>ــــــ� علــــــى:/2وت)ف&ــــــ%ًا للفقــــــ#ة ( -
-14ج80اعهــــــا األول (األمانــــــة العامــــــة: االل?)ــــــة  عقــــــ!ت ،#M&ــــــة _ل?)ــــــة دائ8ــــــة تعقــــــ! .Bــــــnل دور;"الع
الBـــــ#وA ال8#جع&ـــــة لع8لهـــــا وجـــــار; م#اجعـــــة األحnـــــام العامـــــة مـــــE إعـــــ!اد  ان0هـــــ�ح&ـــــ� )، 16/1/2020

م#فــــــw مPــــــ0قل: تق#Wــــــ# (لقJاعــــــ! ال8)Bــــــأ الع#M&ــــــة فــــــي ضــــــJء مق0ــــــ#ح األمانــــــة العامــــــة فــــــي هــــــ%ا الBــــــأن. 
 ).االج80اع

تaلـــــI ف&هـــــا ، E دولـــــة اإلمـــــارات الع#M&ـــــة ال08`ـــــ!ةتلقـــــ� األمانـــــة العامـــــة رســـــالة .الW#bـــــ! اإلل0c#ونـــــي مـــــ -
ــــة  عــــ#ض ــــة الل?) ــــل تbع& WJ`ع تJضــــJــــة م ــــ= االق0>ــــاد; الف)& ــــة مــــE ال8?ل &M#ــــأ العB(8اعــــ! الJال!ائ8ــــة لق

ـــــ� وفقـــــاً  ـــــة ال0)ف&ـــــ% وال08ا.عـــــة، وذل ـــــى ل?) ـــــة أن  لعـــــ!د مـــــE الb8ـــــ#رات أه8هـــــا: واالج80ـــــاعي إل ـــــة الف)& الل?)
ي تعــــ! ل?)ــــة ال0ــــو تع8ــــل فــــي إfــــار م)aقــــة ال0?ــــارة ال`ــــ#ة الع#M&ــــة الbcــــ#O  ال!ائ8ــــة لقJاعــــ! الB(8ــــأ الع#M&ــــة

الل?)ــــة الف)&ـــــة ال!ائ8ــــة لقJاعــــ! الB(8ـــــأ تcل&فــــات  ، وأنالل?)ـــــة الfJ(8ــــة .08ا.عــــة أع8الهـــــاال0)ف&ــــ% وال08ا.عــــة 
علــــى عــــ#ض تُ وMعــــ! ذلــــ�  ،عــــ#ض علــــى ال8?لــــ= أوالً لc)هــــا تُ و تــــأتي مــــE ل?)ــــة ال0)ف&ــــ% وال08ا.عــــة  الع#M&ــــة

خـــــ#O علـــــى ال8?لــــ= م8ـــــا یـــــpد; إلـــــى ، ثـــــ~ تعــــ#ض مـــــ#ة أالل?)ــــة الف)&ـــــة ال!ائ8ـــــة لقJاعــــ! الB(8ـــــأ الع#M&ـــــة
 Eــــــcــــــأخ# ان?ــــــاز الع8ــــــل، ول ــــــة لقJاعــــــ! الB(8ــــــأ الع#M&ــــــةت ــــــة الف)& ــــــة الل?) ــــــي حــــــال تbع& ــــــة ال0)ف&ــــــ%  ف لل?)

وال08ا.عــــــة فإنهــــــا ســــــ0`!د جــــــ!ول أع8الهــــــا وعــــــ!د اج80اعاتهــــــا ومــــــ!O ال`اجــــــة ل0لــــــ� االج80اعــــــات وWــــــ0~ 
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ـــــ&~ أدائهـــــا، _8ـــــا أن ال0عامـــــل .Bـــــnل مbاشـــــ# بـــــ&E الل?)0ـــــ&E ســـــ&pد; ـــــى ت`Pـــــ تق& E األداء فـــــي إfـــــار &إل
 .O#ــــbcــــة ال&M#قــــة ال0?ــــارة ال`ــــ#ة العa(ــــة ال08`ــــ!ة فــــي هــــ%ا # وقــــ! تــــ~ عــــ#ض مق0ــــم&M#ح دولــــة اإلمــــارات الع

، )12/12/2019-10) (األمانــــــــة العامــــــــة: 48(ل?)ــــــــة ال0)ف&ــــــــ% وال08ا.عـــــــة اج80ـــــــاع علــــــــى ال[>ـــــــJص 
#M&ــــــة ال08`ــــــ!ة .Bــــــأن مــــــارات العأوصــــــ� .الaلــــــI مــــــE األمانــــــة العامــــــة عــــــ#ض مق0ــــــ#ح دولــــــة اإلح&ــــــ� 
 فــــيال!ائ8ــــة لقJاعــــ! الB(8ــــأ الع#M&ــــة علــــى ال8?لــــ= االق0>ــــاد; واالج80ــــاعي الف)&ــــة تbع&ــــة الل?)ــــة ت`!یــــ! 
  ما ی#اه م)اسbًا. الت[اذالقادمة دورته 

·  nـــD*dـــة تDام الـــ7ول آلoـــQـــةالDf(ـــاعي ذات العالقـــة األ الع?Qواالج ZـــادAQاالق MلـــR?قـــ)ارات الL ـــاءqع
 الع)Dfة الd:?L :h(*mقة الRQارة ال@)ة

ب0ارWخ ) 104د.ع () 2234ق#ار ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي رق~ (ب) مE /4للفق#ة ( اً ت)ف&%
رات ال8?ل= االق0>اد; .Bأن م0ا.عة ت)ف&% آل&ة ال�0ام ال!ول الع#M&ة األع|اء .ق#ا 5/9/2019

ال`#ة الع#M&ة الO#bc تw`K  w&ba لل!ول الع#M&ة األع|اء .a(8قة ال0?ارةوال0ي ن>� على: " ،واالج80اعي
مb!أ ال8عاملة .الh8ل .8ا ی0)اسI مع ح?~ ال|#ر، على _ل مE: ال?8هJرWة ال?�ائ#Wة ال!8Kق#اf&ة الBعb&ة 
وج8هJرWة الع#اق وال88لcة ال8غ#M&ة في م?ال الb0ادل ال0?ار; في إfار الa(8قة، على أن ت`اA األمانة 

"، %ا الBأن وأن تقJم .ع#ضها على ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعيالعامة عل8ًا .اإلج#اءات ال08[%ة في ه
 16/9/2019ب0ارWخ  4928/5قام� األمانة العامة .8[اbfة ال!ول األع|اء .J8جI م%_#تها رق~ 

 ول~ ت0لw .08[%ة ت?اه ال!ول ال0ي ص!ر .Bأنها الق#ارالج#اءات .اإلاألمانة العامة والaلI إل&ه~ مJافاة 
أKة ردود في ه%ا الBأن، ومE ث~ ل~ ی0~ االن0قال إلى تw&ba ال8#حلة األخ&#ة مE اآلل&ة ت?اه األمانة العامة 

 ال!ول ال0ي bfق� عل&ها اآلل&ة.  

 :الحmQاراتاال?:افOة وم)اق*ة  ·
(األمانة  ق! االج80اع العاش# لف#wW ال[b#اء في م?ال ال8)افPة وم#اقbة االحc0ارات في ال!ول الع#M&ةعُ 

خالل  وق! ت~ .) إلع!اد ب#وتJ_Jل ال0عاون في م?ال ال8)افPة .ال!ول الع#M&ة27/8/2019-26العامة: 
وMلJرته فى صJرته ال)هائ&ة. وت~ ع#ض تق#W# الف#wW على  الb#وتJ_Jل مB#وع االن0هاء مEاالج80اع 

ال8?ل= لع#ضه على  ت8ه&!اً ، )12/12/2019-10) (األمانة العامة: 48(اج80اع ل?)ة ال0)ف&% وال08ا.عة 
لل)t# في إحالة مB#وع ب#وتJ_Jل ال0عاون في م?ال ال8)افPة  )105(االق0>اد; واالج80اعي فى دورته 

 :1 م#فw( ل8#اجعة القانJن&ةلقaاع الpBون القانJن&ة .األمانة العامة  لىإ ال)هائ&ة.>&غ0ه .ال!ول الع#M&ة 
 الع80اد.لاالق0>اد; واالج80اعي ال!ورة القادمة لل8?ل=  علىومE ث~ ع#ضه ، )مB#وع الb#وتJ_Jل

 اتفاقDة الQعاون الa(?Rي بCD ال7ول الع)Dfة: ·
وافw ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي على اتفاق&ة ال0عاون ال?8#_ي ب&E ال!ول الع#M&ة .J8جI الق#ار رق~ 

ة ه .إحال0ها لل!ول الع#M&ة أع|اء م)aقة ال0?ارة ال`# ووجّ ، 3/9/2015ب0ارWخ ) 96د.ع () 2058(
على ت~ الJ0ق&ع ج#اءات الJ0ق&ع وال0>!یw عل&ها. وت?!ر اإلشارة إلى أنه إالع#M&ة الO#bc الس8c0ال 

ودولة  الع#M&ة الPعJدKة ودولة فلE&aP ال88لcة األردن&ة الهاش8&ة وال88لcة :) دول هي4مE قbل ( االتفاق&ة
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#aرة ووفقاً . قJ_%8ارد في االتفاق&ة الJل! ،لل)� ال Iلa0ة فإنها ت&M#ع دول عbق&ع سJلها ح&� ال)فاذ تJخ
دولة  :العامة م%_#ات مE _ل مE وق! تلق� األمانةاألمانة العامة. O ی!اع وثائw ال0>!یw ل!�أع|اء و 

 ت`�ل%ا  .االتفاق&ةال�WJc ودولة ل&b&ا وال88لcة ال8غ#M&ة وسلa)ة ع8ان، تف&! ب#غ0bها في الJ0ق&ع على 
الالزمة للJ0ق&ع  ج#اءاتهاء مE اإلن0ال0ي ل~ تJقع على اإلتفاق&ة س#عة االال!ول األع|اء األمانة العامة 

 ح&� ال0)ف&%.مE تba&قها .ع! دخJلها عل&ها في ضJء االنعnاسات االK?اب&ة الJ08قعة 
 ثانDًا: ت@)E) تRارة ال7Nمات:

.عــ!  14/10/2019ح&ــ� ال)فـاذ إعb0ــارا مـE اتفاق&ـة ت`#Wــ# ال0?ـارة فــي ال[ـ!مات بــ&E الـ!ول الع#M&ـة دخلـ�  -
ة الPـــعJدKة وج8هJرWـــة م>ـــ# ال88لcـــة الع#M&ـــو  ال88لcـــة األردن&ـــة الهاشـــ8&ة :وثـــائw ت>ـــ!یw _ـــل مـــE یـــ!اعإ

دول ع#M&ة  7ومE ث~ یb0قى  .ع� دولة االمارات الع#M&ة ال08`!ة عل&هال!O األمانة العامة. _8ا وقّ ، الع#M&ة
 Eفقــ قامــ� دولــة 11أصــل مــ�  ~K!ــ0ل�م م8ــ، جــ!اول ال�0اماتهــاب0قــPK ســ#اع تلــ� الــ!ول فــي ات[ــاذ االجــ#اء إا

 لى االتفاق&ة.إالالزمة لالن|8ام 

وال[ــاص  5/9/2019ب0ــارWخ  )104د.ع ( )2234ال8?لــ= االق0>ــاد; واالج80ــاعي رقــ~ ( لقــ#ار وت)ف&ــ%اً  -
انــة .إنBــاء ل?)ــة دائ8ــة ل08ا.عــة ت)ف&ــ% إتفاق&ــة ت`#Wــ# ال0?ــارة فــي ال[ــ!مات بــ&E الــ!ول الع#M&ــة، وتcل&ــف األم

العامــــة بــــ!عJة الل?)ــــة لالنعقــــاد ووضــــع الBــــ#وA ال8#جع&ــــة لع8لهــــا وع#ضــــها علــــى ال8?لــــ= االق0>ــــاد; 
واالج80ــاعي فــي دورتــه القادمــة، قامــ� األمانــة العامــة بــ!عJة الل?)ــة ال!ائ8ــة الB8ــار إل&هــا لعقــ! اج80اعهــا 

 . 2020 شbاA/األول في ال)>ف األول مE شه# فb#ای#

 الa(?Rي الع)fي:ثالIًا: م)حلة االت@اد  
الWJ8(0ة .Bأن ض#ورة اإلن0هاء مE اس8c0ال _افة العادKة و لق#ارات ال>ادرة عE الق8~ الع#M&ة لت)ف&%ًا 

لق#ار ال8?ل= االق0>اد;  اً مa0لbات إقامة االت`اد ال?8#_ي الع#Mي والw&ba0 الcامل لها، وت)ف&%
.إحالة مB#وع دل&ل اإلج#اءات ال[اص  5/9/2019ب0ارWخ ) 104د.ع () 2234واالج80اعي رق~ (

الع80اده مE  ال?8#_&ة الع#Mي الJ8ح! لقaاع لpBون القانJن&ة .األمانة العامة لل8#اجعة القانJن&ة، ت8ه&!اً 
إحالة مB#وع القانJن ال?8#_ي الع#Mي الJ8ح!  و_%ل�، دورته القادمةال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي في 
، فق! قام� األمانة العامة .إحالة الB8#وع&E لل8#اجعة القانJن&ة&ة والئ`0ه ال0)ف&%Kة وم%_#ته اإلK|اح

لل8#اجعة القانJن&ة له8ا، وال%; قام ب!وره .ع8ل .األمانة العامة الPابw ذ_#ه8ا إلى قaاع الpBون القانJن&ة 
 دمةالقاواألم# مع#وض على ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي فى دورته  ،تل� ال8#اجعات القانJن&ة عل&ه8ا

  لل)t# في اع80اده8ا.
) wح!2م#فJ8ي الM#وع دل&ل اإلج#اءات ال?8#_ي الع#Bم :( 

)wاح&ة :3 م#ف|Kة وم%_#ته اإلK%&ح! والئ`0ه ال0)فJ8ي الM#ن ال?8#_ي العJوع القان#Bم.( 

 ال?قQ)ح ال?dل<ب:

 األم# مع#وض على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.
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 مaV)ة شارحة

  L\أن
 )ARACالRهاز الع)fي لالعQ?اد (

 ة ال@)ة الع)Dfة الh(*m أح7 أع?7ة ال*:Dة الDQ@Qة للR<دة في إrار م:dقة الRQار 
 ــــــــــ

 
 ع)ض ال?<ض<ع:

-  ُK !ا.قـة ب)ـاًء علـى معـای&# دول&ـة مع0ـ#ف بهـا، وقـa80قل ل?هـات تق&ـ&~ الPاالع80اد .أنه تق&&~ م AاBتـ~ ع#ف ن
االع80اد ل|8ان وجJد إش#اف على ع8ل تلـ� ال?هـات الP8ـJoلة عـE تق&ـ&~ الa8ا.قـة لل0أكـ! مـE  ةأجه�  إنBاء

ل!ول&ة ال8ع0#ف بها، ح&� ی0~ اع80اد الb0]8#ات مE جهات دول&ة م0Pقلة ل|8ان اها ال8عای&# كفاءتها واتbاع
كفاءتهــا، وPWــ0[!م اع80ــاد الb0]8ــ#ات مJاصــفات ق&اســ&ة و�جــ#اءات تــ~ وضــعها .Bــnل خــاص ل0`!یــ! الcفــاءة 

Jاع خاصة مE االخb0ارات ع! اع80اد الb0]8#ات وس&لة ل0ق&&~ _فاءتها إلج#اء أنWُ و الف)&ة لع8ل تل� الb0]8#ات. 
 والق&اس وال8عای#ة وال0أك! ما إذا _ان� ال8عای&# ال0P8[!مة م)اسbة.

قل&8&ـــة فـــي م?ـــال االع80ـــاد _إحـــ!O أر_ـــان ع8ل&ـــة الb0ـــادل ال0?ـــار;، فقـــ! ووفقـــا لل88ارســـات فـــي الc0ـــ0الت اإل -
لــ� .إنBــاء جهــاز مPــ0قل وذ ،لل0عــاون والP(0ــ&w ف&8ــا ب&)هــا فــي م?ــال االع80ــاد اً ات[ــ%ت تلــ� الc0ــ0الت م)ه?ــ

علــي ســb&ل  وم)هــا K`>ــل علــى اع80ــاد مــE ال?هــات ال!ول&ــة والــ%; Kعaــي بــ!وره االع80ــاد لل?هــات الfJ)&ــة،
م)8tــــة  ،)APACم)8tــــة آســــ&ا وال8`ــــ&� الهــــاد; لالع80ــــاد (، )EA( م)8tــــة االع80ــــاد االوروMــــي: الh8ــــال

م?J8عـة ال0)8&ـة  ى). _8ـا تPـع80AFRACـاد (ف#Wق&ـة لالعال8)8tـة األ، )IAACم#nW&ة (!ان األللbلاالع80اد 
 إلف#Wق&ا ال?)MJ&ة لb<0ح ه&oة إقل&8&ة مع0#ف بها في م?ال االع80اد.

nان إنBاء جهاز ع#Mي مع)ي .ال0عاون والw&P(0 في م?ال االع80اد نه مE األه8&ة .8إ، فما سwbوفي ضJء   -
مع8ــJل .ــه فــي الc0ــ0الت  .8ــا هــO# J، أســJةً بــ&E الــ!ول الع#M&ــة فــي إfــار م)aقــة ال0?ــارة ال`ــ#ة الع#M&ــة الbcــ

مع العال~ ال[ارجي _wP(8 عـام ل8?ـاالت ال?ـJدة و اإلقل&8&ة الB8ابهة، مE أجل الق&ام ب!وره اإلقل&8ي الb&)ي 
 ودع~ أجه�ة االع80اد الfJ)&ة واالرتقاء .WJ0P8ات ال?Jدة .ال!ول الع#M&ة.

 :)ARACالRهاز الع)fي لالعQ?اد (
  نBـئ، وهJ أح! أع8!ة الb)&ة ال0`0&ة لل?ـJدة والـ%; أُ ع80اد هJ _&ان ع#Mي مع0#ف .ه دول&اً ال?هاز الع#Mي لال -

، وذلـ� .ال0عـاون مـع أجهـ�ة االع80ـاد #M&ـة لل0)8&ـة ال>ـ)اع&ة وال0عـ!یE.قـ#ار مـE ال8?لـ= الـJزار; لل8t(8ـة الع
b0ـــادل واســـ0`!اث آل&ـــات ق|ـــاKا االع0ـــ#اف ال8.الfJ)&ـــة للـــ!ول الع#M&ـــة، ل&nـــJن بـــ%ل� أول _&ـــان ع#Mـــي یهـــ0~ 

 ال0عاون في م?ال االع80اد ب&E ال!ول الع#M&ة.

مE خالل الل?)ة االسB0ارWة لالع80اد في الـ!ول  2008 ح0ى عامو  2000عام  %وق! اس80#ت الB8اورات م) -
، 18/6/2008ب0ــارWخ قــ#ار .إنBــاء ال?هــاز الع#Mــي لالع80ــاد  صــ!ر)، ح&ــ� AIDMOالع#M&ــة .ال8t(8ــة (

 ل&8ــارس 12/6/2011، وتــ~ إfالقــه فــي 5/4/2011ب0ــارWخ علــى ال)tــام األساســي لل?هــاز  ال8>ــادقة وتــ~
 .و�دارWاً  دوره اإلقل&8ي في ته&oة م?االت ال?Jدة في ال!ول الع#M&ة _?هة م0Pقلة مال&اً 
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-  ~|K يM#0ه حال&اً ال?هاز العWJ|17( في ع ( J|8ا اً ع.  ،O#bcة ال&M#قة ال0?ارة ال`#ة العa(ي أع|اء مaغK
) أع|ـاء مBـار_&E. وقـ! تقـ!م� عـ!ة دول الس0|ـافة ال?هـاز 5) ه&oة اع80اد ذات ع|WJة _املة، و(12(و

 ل!یها، وت�8 الJ8افقة .اإلج8اع على اس0|افة ال?8هJرWة الJ0نP&ة لل?هاز الع#Mي لالع80اد.

 :)ARACال?هام ال)ئDODة للRهاز الع)fي لالعQ?اد (
لالع80اد في تلb&ة الa08لbات ال!ول&ة وM)ـاء الhقـة ب)0ـائج خـ!مات تق&ـ&~  تh80ل ال8ه8ة ال#ئ&P&ة لل?هاز الع#Mي  -

 -ARACالa8ا.قـــة ال8ع80ـــ!ة مـــE قbـــل أجهـــ�ة االع80ـــاد الع#M&ـــة، عbـــ# اتفاق&ـــة االع0ـــ#اف م0عـــ!دة األfـــ#اف 
MLA ، ــلعPف`ــ� ومعــای#ة وتف0ــ&� واإلشــهاد .ال8>ــادقة علــى ال Eا.قــة مــa8ال0ــالي تفــاد; إجــ#اء تق&ــ&~ الMو
مات، م8ا یJف# ال?ه! والc0لفة وWعJد .الفائ!ة على االق0>ادات الع#M&ة، وق! ح>ل ال?هاز .الفعل على وال[!

 ).ILACوال8t(8ـة ال!ول&ـة الع80ـاد الb0]8ـ#ات (، )IAFاالع0#اف ال!ولي مE قbل ال8)0ـ!O الـ!ولي لالع80ـاد (
فـا� علـى االسـ0قالل&ة ال8ال&ـة مـE ال`ول|8ان اس80#ارWة ع8ل ال?هاز واالح0فا� .االع0#اف ال!ولي .ه، فالب! 

لقـ#ار  االنف>ال عـE ال8t(8ـة الع#M&ـة لل0)8&ـة ال>ـ)اع&ة وال0عـ!یE وذلـ� وفقـاً مه8ًا دارWة لل?هاز، ل%ا _ان واإل
 .ع! ان0هاء ف0#ة اس0|افة ال8t(8ة له. لل?هاز رح�b ال!ول .اس0|افة ال?8هJرWة الJ0نP&ة . وق!نBائهإ

 الAلة: ق)ارات الق?; وال?RالM ذات
 :دمBــــــw( )20(ال8?لــــــ= الــــــJزار; لل8)8tــــــة الع#M&ــــــة لل0)8&ــــــة ال>ــــــ)اع&ة وال0عــــــ!یE خــــــالل دورتــــــه  أصــــــ!ر -

 :هن> ال0الي) 376ق#ار رق~ (ال، )14-18/6/2008

 ال?هاز الع#Mي لالع80اد هJ ه&oة غ&# رM`&ة ت080ع .االس0قالل&ة وال`&ادKة في ات[اذ الق#ار." ·
 hا.ة م)Jtمة ألجه�ة االع80اد الfJ)&ة في ال!ول الع#M&ة. JnKن ال?هاز الع#Mي لالع80اد .8  ·

 على أع|اء ال?هاز: I?K ،وامh0اًال للa08لbات وال88ارسات ال!ول&ة -

 الع8ل .ع&!ًا عE ال!وافع ال0?ارWة، وتفاد; ال8)افPة. ·

 "أن ال Kع8ل في أنaBة تق&&~ الa8ا.قة. ·

 الع#M&ـة الWJ8(0ـة:ق8ـة الم)ها ق#ار و ر_ائ� ال0?ارة الع#M&ة، مE الق#ارات ال0ي ت!ع~  ع!داً أص!رت الق8~ الع#M&ة  -
وضــــع  الــــ%; ت|ــــE8 )22/1/2013 :ال#Wــــاض) (29االق0>ــــادKة واالج80اع&ــــة فــــى دورتهــــا الhالhــــة رقــــ~ (

#WJــaــة .>ــ&غ0ها ال)هائ&ــة وت&M#ــلع العPاصــفات الق&اســ&ة للJ8ــة الع80ــاد  ال&M#ــع فــي الــ!ول العb08ب الJاألســل
 ال)bPة لل>ادرات والJاردات الع#M&ة الb&)&ة.شهادات الa8ا.قة .

الـــ%;  19/2/2015ب0ـــارWخ ) 95د.ع () 2033(القـــ#ار رقـــ~ ك8ـــا أصـــ!ر ال8?لـــ= االق0>ـــاد; واالج80ـــاعي  -
ـــة علـــى مPـــ0: د)/1نـــ� فـــي فق#تـــه ( OJ األمانـــة العامـــة ل?امعـــة الـــ!ول الع#M&ـــة "دعـــ~ _افـــة ال?هـــJد الb8%ول

وال8t(8ــة الع#M&ــة لل0)8&ــة ال>ــ)اع&ة وال0عــ!یE وال8t(8ــات الع#M&ــة وال!ول&ــة ال8ع)&ــة لa0ــWJ# نtــام الJ8اصــفات 
الق&اس&ة الع#M&ة الJ8ح!ة والقJاع! الف)&ة وM)&ة ال?Jدة وسالمة الغ%اء في ال!ول الع#M&ة .8ا ف&ها جهـJد ال?هـاز 

ومa0لbـات االت`ـاد  80اد _أح! أع8ـ!ة الb)&ـة ال0`0&ـة لل?ـJدة فـي الـ!ول الع#M&ـة لـ!ع~ ال0?ـارة الb&)ـةالع#Mي لالع
بهـ%ا  )2013(ال#Wـاض:  ة: االق0>ادKة واالج80اع&ـال0)WJ8ةالع#M&ة لق#ار الق8ة  ت)ف&%اً  ، وذل�ال?8#_ي الع#Mي

 ."ال[>Jص
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وال0ـي ، 2021-2017خـالل الف0ـ#ة اور رئ&Pـ&ة م`ـ )6(لالع80اد خaة اس0#ات&?&ة مK  Eع80! ال?هاز الع#Mي -
 تأتي على ال)`J ال0الي: 

إزالة ال`Jاج�  ه!ف، بARAC-MLAاالع0#اف م0ع!د األf#اف لل?هاز و االع0#اف ال!ولي .االتفاق&ات   .أ
a(أمام ال0?ارة ودع~ م O#bcة ال&M#لع ، م8ا قة ال0?ارة ال`#ة العPف0ح ف#ص وآفاق ج!ی!ة لل Eم En8K

 األسJاق العال8&ة.الع#M&ة في 

 ألع|اء واالع0#اف به~ على الOJ0P8 الع#Mي.لاالرتقاء .Jt(8مة تق&&~ ال?هاز  .ب

 تع��W رؤWة ال?هاز ومJقفه على الOJ0P8 الع#Mي والOJ0P8 ال!ولي. .ج

 ت`ق&w مa0لbات ودع~ أجه�ة االع80اد األع|اء .ال?هاز. .د

 !رات الع#M&ة في م?ال االع80اد.أن JnKن ال?هاز الع#Mي نقaة االرتcاز ال#ئ&P&ة لb)اء الق .ه

 ):ARACال?oا^ا ال?Q@ققة مC وج<د الRهاز الع)fي لالعQ?اد (
) هــJ أحــ! أع8ــ!ة الb)&ــة ال0`0&ــة لل?ــJدة فــي إfــار م)aقــة ال0?ــارة ال`ــ#ة ARACال?هــاز الع#Mــي لالع80ــاد ( -

ى ال0?ـارة فـي إfـار م)aقــة الع#M&ـة الbcـ#O، لـ%ا سـJف یـ0~ اإلشــارة إل&ـه فـي ال8ل`ـw القـانJني للق&ـJد الف)&ــة علـ
ال0?ارة ال`#ة الع#M&ة الO#bc (ال%; ی0~ ال0فاوض عل&ه حال&ًا)، _?هة مpPولة عE الP(0ـ&w بـ&E الـ!ول الع#M&ـة 

فـإن فcـ#ة الJ0افـw حـJل مـE وفـJرات اق0>ـادKة للـ!ول األع|ـاء. ولـ%ل� في م?ال االع80اد، وذلـ� ل8ـا K`ققـه 
�ن إقامــة را.aــة و ع!یــ!ة ل?8&ــع الــ!ول علــى حــ! ســJاء،  w م&ــ�اتم?ــاالت تق&ــ&~ الa8ا.قــة والJ8اصــفات ت`قــ

م0B#_ة لل0عاون والw&P(0 ب&E أجه�ة االع80اد الع#M&ة سp0د; إلى ال`! مE ازدواج&ة اإلج#اءات وتقل&ل تcلفـة 
 وذل� مE خالل: ،االخb0ار لل8)0?ات م8ا PKهل انP&اب ال0?ارة ب&E ال!ول الع#M&ة

 أنaBة أجه�ة االع80اد ل?هات تق&&~ الa8ا.قة.مة وتJح&! إج#اءات و ءمJا   .أ

تع#�W ووضع نtام إقل&8ي ع#Mي في م?ال االع80اد، مJ0افw مع الJ8اصفات واألدلة وال88ارسات    .ب
 ال!ول&ة وWأخ% .االعb0ار �#وف وحاجات ال!ول الع#M&ة األع|اء. 

 اد الع#M&ة األع|اء. تWJa# اتفاق&ات االع0#اف الb08ادل م0ع!دة األf#اف ب&E أجه�ة االع80   .ج

مPاع!ة أع|اء ال?هاز وتق!K~ الJB8رة في األمJر ال08علقة .اع80اد جهاز تق&&~ الa8ا.قة مE خالل    .د
 ل?انه.

مة معای&# ع8ل أجه�ة االع80اد األع|اء، اس0)ادًا إلى ال8عای&# واألدلة ال!ول&ة والJثائw ءمJا   .ه
 ).ISO, IEC, ILAC, IAFالJ0ج&ه&ة ال>ادرة عE ال8t(8ات ال!ول&ة مhل (

 إدارة ع8ل&ات تق&&~ ت)ا�# ب&E أجه�ة االع80اد وفقًا لل88ارسات ال!ول&ة ال>ادرة عE ال8t(8ات ال!ول&ة   .و
)IAF, ILAC(  ها(&اف ب#fادل م0ع!د األb08ق&ع اتفاق&ات االع0#اف الJ0ل)MLA(. 

مE ال[!مات ال0ي تق!مها لWJa0# ال0عاون مع ال8t(8ات ال!ول&ة واإلقل&8&ة ذات العالقة، واالس0فادة    .ز
 ب#امج ال0!رIW في م?ال االع80اد وتق&&~ الa8ا.قة ل>الح أع|اء ال?هاز.

 ال?قQ)ح ال?dل<ب:
 األم# مع#وض على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.
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 االسIQ?ار في ال7ول الع)Dfة.
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 مaV)ة شارحة
 L\أن  

 االسIQ?ار في ال7ول الع)Dfة 

 ــــــــــ
 ع)ض ال?<ض<ع:

 ":الع)Dfة ال7Rی7ة اتفاقDة االسIQ?ار : "أوالً 
ته!ف اتفاق&ة االس8h0ار الع#M&ة ال?!ی!ة إلى تع��W ال0)8&ة االق0>ادKة واالج80اع&ة الBاملة في الـ!ول الع#M&ـة والc0امـل  -

االق0>ــاد; الع#Mــي، وذلــ� مــE خــالل تــJف&# م)ــاخ مالئــ~ لالســ8h0ار لW#`0ــ� ال8ــJارد االق0>ــادKة الع#M&ــة فــي م&ــ!ان 
لــى إاالســ8h0ار الع#Mــي الB8ــ0#ك الــ%; یa0لــI تPــه&ل اإلجــ#اءات ال08علقــة .االســ8h0ار فــي الــ!ول الع#M&ــة، .اإلضــافة 

 E&العــ#ب بــ EW#8h0ــP8ـه&ل ان0قــال الPــة وت&M#فهـا وح8ای0هــا داخــل الــ!ول الع&�Jــة وت&M#ال العJـه&ل ان0قــال رؤوس األمــPت
تPـه~ هـ%ه االتفاق&ـة فـي ت`ق&ـw ال0)8&ـة الP8ـ0!امة وال)8ـJ االق0>ـاد;  ال!ول الع#M&ة .8ا K[!م ال0)8&ة الP8ـ0!امة. وعل&ـه

االح0ــJائي وال#فاهــة االق0>ــادKة ونقــل الJ(c0لJج&ــا وتــJف&# فــ#ص الع8ــل وال0)8&ــة الBbــ#Wة، ف|ــًال عــE مnاف`ــة الفPــاد 
العامــة لهــ%ه ومــE ضــE8 األهــ!اف  وال0أك&ــ! علــى حــw ال!ولــة ال8|ــ&فة فــي ت)tــ&~ االســ8h0ار األج)bــي علــى أراضــ&ها.

 االتفاق&ة ال?!ی!ة ال0الي:
 .تB?&ع االس8h0ارات الع#M&ة الb&)&ة ب&E ال!ول الع#M&ة به!ف تع��W العالقات االق0>ادKة ب&E ال!ول الع#M&ة .1
 .تJف&# ال8)اخ االس8h0ار; ال8)اسI ل?%ب االس8h0ارات الع#M&ة في ال!ول الع#M&ة .2
ات الع#M&ة والEW#8h0P8 الع#ب في ال!ول الع#M&ة ال8|&فة تJف&# ال`8اKة وال|8انات الالزمة لالس8h0ار  .3

 .لالس8h0ار
 .م#اعاة ت`ق&w أه!اف ال0)8&ة ال0P8!امة في ال!ول الع#M&ة والb8اد� ال!ول&ة العامة ذات ال>لة .4
 .تB?&ع االس8h0ارات ال0B8#_ة ب&E الEW#8h0P8 الع#ب في ال!ول الع#M&ة .5

ب0ــــارWخ ) 104د.ع () 2235رقــــ~ (E قــــ#ار ال8?لــــ= االق0>ــــاد; واالج80ــــاعي ) مــــE الb)ــــ! أوًال مــــ1وت)ف&ــــ%ًا للفقــــ#ة ( -
 عــالي االج80ــاع فــي .فاعل&ــة الB8ــار_ة العامــة واألمانــة الع#M&ــة الــ!ول مــE الaلــI"، وال0ــي ن>ــ� علــى 5/9/2019

 OJ0ـــP8ـــ#اء الb]مي عقـــ!ه ال8قـــ#ر للJـــة 11/12/2019-10 یـــcـــة .ال88ل&M#ـــ&~ ال8غt(0ـــ0#ك بBم Eالعامـــة األمانـــة مـــ 
قامـــ� األمانـــة العامـــة .الJ0اصـــل مـــع  ،"لل0)8&ـــة اإلســـالمي والb)ـــ�) األون0cـــاد( وال0)8&ـــة لل0?ـــارة ال08`ـــ!ة األمـــ~ ومـــpت#8

علـى _افـة ال)ـJاحي اللJجPـ0&ة والt(0&8&ـة ال[اصـة .B8ـار_ة  ال?هات ال8t(8ة الB8ار_ة في اإلعـ!اد لالج80ـاع للJقـJف
80ـاع، وذلــ� لالسـ0فادة مــE م[#جـات االج80ـاع الــ%; ی)ـاق� االت?اهــات الـ!ول الع#M&ـة واألمانــة العامـة فــي أع8ـال االج

ال`!یhة في م?ال اتفاق&ات االس8h0ار ال!ول&ة وأوجه االس0فادة م)ها فـي إعـ!اد مBـ#وع مPـJدة اتفاق&ـة االسـ8h0ار الع#M&ـة 
  ال?!ی!ة.

8h0ار .8ـpت8# األمـ~ ال08`ـ!ة لpP8ول س&اسات االسـ 19/9/2019ب0ارWخ  5/5017األمانة العامة ال8%_#ة رق~  وجه� -
لل0?ارة وال0)8&ة، ولpP8ول ت#وWج االس8h0ار .الb)� اإلسالمي لل0)8&ة، تaلI ف&ها اس0&|اح األمـJر .Bـأن ال0أك&ـ! علـى 
مJعــ! عقــ! االج80ــاع وMعــ� ال0فاصــ&ل األخــ#O ال08علقــة ب0#ت&bــات الPــف# .ال)Pــbة للJفــJد الB8ــار_ة مــE الــ!ول الع#M&ــة 

ال88لcـــة . ال#MـــاAم!ی)ـــة فـــي  15/1/2020-14 یـــJميالج80ـــاع ل&nـــJن امJعـــ! تعـــ!یل تـــ~ قـــ! امـــة، و ووفـــ! األمانـــة الع
.Bــأن ســالمي لل0)8&ــة وتقــJم األمانــة العامــة .الP(0ــ&w مــع مــpت8# األمــ~ ال08`ــ!ة لل0?ــارة وال0)8&ــة والb)ــ� اإل ،ال8غ#M&ــة

  . لB8ار_ة في االج80اعاالP8ائل الt(0&8&ة واللJج0P&ة مع ال!ول األع|اء 
ــاًء عل&ــه - (Mة  ،وJج&ــه الــ!عJ0ات لقامــ� األمانــة العامــة ب&Mمــ%_#تها رقــ~ ال!ائ8ــة لل8)ــ!و IجــJ8. 5563لــ!ول األع|ــاء 

 .للB8ار_ة .فاعل&ة في اج80اع ال[b#اء ال8ع)&&E .إع!اد اتفاق&ة اس8h0ار ع#M&ة ج!ی!ة 17/10/2019ب0ارWخ 

 مذكرة حمدثة



- 183 - 

وذلـ� بt(0ـ&~ مBـ0#ك بـ&E  )،11/12/2020-10ة ال8غ#M&ـة : ال88لc –(ال#MاA االج80اع عالي الOJ0P8 لل[b#اء ق! عُ  -
: هــي دولــة )13(وB8Mــار_ة مh8لــي  األمانــة العامــة ومــpت8# األمــ~ ال08`ــ!ة لل0?ــارة وال0)8&ــة والb)ــ� اإلســالمي لل0)8&ــة،

ـــة الPـــعJدKة، &M#ـــة العcـــ&ة، ال88لPنJ0ـــة ال WرJـــة ال08`ـــ!ة، ال?8ه &M#ـــة الهاشـــ8&ة، اإلمـــارات الع ـــة  ال88لcـــة األردن& WرJج8ه
الPــJدان، ســلa)ة ع8ــان، دولــة قaــ#، ج8هJرWــة الق8ــ# ال08`ــ!ة، دولــة الWJcــ�، دولــة ل&b&ــا، ج8هJرWــة م>ــ# الع#M&ــة، 

 ال88لcة ال8غ#M&ة، ال?8هJرWة اإلسالم&ة الJ8ر0Wان&ة، وس0ة خb#اء دول&&E في م?ال إع!اد اتفاق&ات االس8h0ار ال!ول&ة.
في م?ـال اتفاق&ـات االسـ8h0ار ال!ول&ـة وأوجـه االسـ0فادة م)هـا فـي إعـ!اد مBـ#وع االت?اهات ال`!یhة ناق� االج80اع وق! 

ان0هــى إلــى م?J8عــة مــE ال8[#جــات ال0ــي أوصــى ال[bــ#اء إلــى األخــ% بهــا .عــ&E االعb0ــار مــE قbــل و  ،تفاق&ــةالمPــJدة ا
 .)[#جات االج80اع: م1 م#فwال!ول الع#M&ة ع)! ش#وعها في _0ا.ة ن>Jص "اتفاق&ة االس8h0ار الع#M&ة ال?!ی!ة" (

 ) 18ثانDًا: مuت?) أص@اب األع?ال وال?CE(?IQO الع)ب ال7ورة (

، شـار_� 5/9/2019ب0ـارWخ ) 104د.ع () 2235(رقـ~ ت)ف&%ًا للb)! الhال� مE ق#ار ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي  -
ل8)0ــ!O رواد األع8ــال  لhالhــة) ل8ــpت8# أصــ`اب األع8ــال والP8ــEW#8h0 العــ#ب، والــ!ورة ا18األمانــة العامــة فــى الــ!ورة (

االسـ8h0ار فـي الhـJرة ال>ـ)اع&ة ال#ا.عـة: "ت`ـ� شـعار: قـ! ال%; عُ و  )13/11/2019-11 :م8لcة الEW#`b( واالس8h0ار
بـ#از الفـ#ص االسـ8h0ارWة فـي قaاعـات الhـJرة ال>ـ)اع&ة إلـى إهـ!ف ال8ـpت8# و . "ال#Wادة واالبc0ـار فـي االق0>ـاد ال#ق8ـي

~ الع#Mـي، واسـ0ع#اض عـ!د مـE ال0?ـارب ال!ول&ـة والع#M&ـة ال)اج`ـة لع8ال واالبc0ار فـي العـاة األال#ا.عة وفي م?ال رWاد
لــى إ، الق0>ــاد ال#ق8ــي فــي م8لcــة الb`ــ#EWفــي هــ%ا ال8?ــال، وال0ع#Wــ� .الB8ــارWع والفــ#ص االســ8h0ارWة ال08احــة فــي ا

ول الع#M&ـة وتع�Wـ� ة .ـالJhرة ال#ق8&ـة فـي الـ!ع8ـال الع#Mـي .الo&bـة االسـ8h0ارWة ال?!یـ!ة ال8#تabـجانI تع#Wـ� م?80ـع األ
، وتPـل&� ال|ـJء علـى دور الBـbاب تJاجـه االسـ8h0ارات وسـbل معال?0هـا، والJقـJف علـى الB8ـnالت ال0ـي ال0عاون ب&)ها

 الق0>اد ال#ق8ي. لوال8#أة والp8سPات ال>غ&#ة والJ08سaة وال)اشoة في العال~ الع#Mي في ق&ادة مP&#ة الJ`0ل 
وB8Mـار_ة _ـل ، ملـ� م8لcـة الb`ـ#EWب#عاKة _#8Wة مE صاحI ال?اللة ال8ل� ح8! بE ع&Pى آل خل&فـة، 8# ق! الp8تعُ  -

 :E8ار وائ80ــان ال>ــادرات، .ال0عــاون مــh0ــة ل|ــ8ان االســ&M#ــة العPسp8ــة، ال&M#ــة، ات`ــاد الغــ#ف الع&M#جامعــة الــ!ول الع
الهامــة الفعال&ــة  هشــارك فــي هــ%وقــ!  ل>ــ)اع&ة.`ــ!ة لل0)8&ــة امــع غ#فــة ت?ــارة وصــ)اعة الb`ــ#EW، وم)8tــة األمــ~ ال08

 Iــي صــاحcال8ل J8ــPاألول ال Iالقائــ! األعلــى وال)ائــ Iــي ونائــ(W#`bح8ــ! آل خل&فــة ولــي العهــ! ال Eاألم&ــ# ســل8ان بــ
الـJزراء والP8ـpول&E ال`nـJم&&E ورواد األع8ـال الPـادة ل?امعـة ولف&ـف _b&ـ# مـE لاألمـ&E العـام و ل#ئ&= م?لـ= الـJزراء، 

 #8h0ــP8ث#ةوالpــ&ات العال8&ــة ال8ــ<]Bال Eــ# مــ&b_ وعــ!د EW ت8# إلــىpج8ــع صــ)اع القــ#ار وقــادة األع8ــال . وهــ!ف ال8ــ
، _ـي تع8ـل _8)>ـة ل0`ف&ـ� االسـ8h0ار ةواحـ!مtلـة و_bار الEW#8h0P8 والJجهات االس8h0ارWة ال#ئ&P&ة في العـال~ ت`ـ� 

مPـ8h0# ورائـ! ع8ـل مـE  1500د الB8ار_&E حJالي بلغ ع!. وق! ال>)اع&ةفي رWادة األع8ال واالبc0ار ال#ق8ي والJhرة 
 دولة. 75

-  Eصـــ&ات (صـــ!ر عـــJـــ# وتW#ت8# تقpال8ـــwرة ال>ـــ)اع&ة ال#ا.عـــة فـــي ال0)8&ـــة  ت|ـــ8)� ال0أك&ـــ! علـــى، )2 م#فـــJـــhدور ال
 ع! ف#صة هامة لل!ول الع#M&ة لJ8اكbة ال0قـ!م الJ(c0لـJجي ودفـعع&ة على مOJ0P دول العال~ وال0ي تاالق0>ادKة واالج80ا

القaـاع ال[ـاص و  تع��W دور ال`Jnمات_8ا أك! الp8ت8# على أه8&ة دع~ و  .0)8&ة والc0امل االق0>اد; الع#Mيع?لة ال
والp8سPــات ال0عل&8&ــة فــي تع�Wــ� ال0)8&ــة االق0>ــادKة  الp8سPــات ال8ال&ــةو  والغــ#ف والp8سPــات ال#اع&ــة للقaــاع ال[ــاص

 لhـJرة ال>ـ)اع&ة ال#ا.عـة وال0ـي ت>ـI فـي خ!مـة أهـ!اف ال0)8&ـةواالج80اع&ة فـي الـ!ول الع#M&ـة فـي عـ!د مـE قaاعـات ا
  .ال0P8!امة

 ال?قQ)ح ال?dل<ب:
 األم# مع#وض على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.
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 مaV)ة شارحة
 L\أن

  دور الغ)ف الRQارEة الع)Dfة األج:*Dة ال?\a(Qة

 ــــــــــ
 ع)ض ال?<ض<ع:

جاء تأس&= الغ#ف ال0?ارWة الع#M&ة األج)b&ة ال0B8#_ة، مع نهاKة ال0P&)&ات مE الق#ن ال8اضي،  -
اس0?ا.ة ل`اجات ع#M&ة م0ع!دة، م)ها ال`اجة إلى مJاقع ات>ال وص!اقة مع القaاعات 

، .اإلضافة إلى ت)8&ة الb0ادل االق0>اد; مع تل� الُغ#ف االق0>ادKة في الbالد ال0ي أق&�8 ف&ها
ه الbالد على أس= ب)اءة ومc0افoة، وخ!مة رجال األع8ال مE ال?انE&b في ش0ى ال)Bاfات ال0ي ه%

ل>Jرة لى إ�هار اإی#مي  ثقاف&اً  ت[!م األه!اف ال8`!دة للغ#ف. _8ا تb)� الغ#ف ال0B8#_ة دوراً 
ل8ي مE وت�امE �هJرها مع االنaالقة الع#M&ة في م?ال االق0>اد العا ،الع#M&ة ال?!ی#ة .االح0#ام

 خالل ال0?ارة وال8ال واالس8h0ارات. 
غ#فة، مJ0اج!ة في _ل ) 16الغ#ف ال0?ارWة الع#M&ة األج)b&ة ال0B8#_ة القائ8ة حال&ًا (یbلغ ع!د  -

 :EمPان&ا، ف#نaW#رج، بJb8P_Jا واللn&?ا، بلP8(ا، الaال&ا، مالaKنان، ای#ل)!ا، إJ&ا، أل8ان&ا، ال
BW#ف عل&ها ات`اد و  .`!ة، الb#ازWل، األرج)E&0، _&)&ا، أس0#ال&االb#تغال، سPWJ#ا، الJالKات ال08
مbاحhات إلقامة غ#ف م0B#_ة  . وت?#; حال&اً لل?امعة انة العامةمالغ#ف الع#M&ة .ال0عاون مع األ

 ج!ی!ة في ش#ق آس&ا.
م!O العقJد ال8اض&ة، أنها مpسPات راس[ة حقق� ل)فPها مnانة  علىلق! أث�0b الغ#ف ال0B8#_ة   -

ك0bP0ها .`EP األداء، وتJaرت .`&� أصb`� تقJم ب!ور هام في نaاق الع8ل االق0>اد; ا
الع#Mي وال!ولي، مE خالل تh8&لها للJ8?8عة الع#M&ة .8ا Kع�ز  ال>ع&!یEالع#Mي ال0B8#ك على 

لى ثقاف0ها وح|ارتها الع#Wقة. إوbW#ز ه0WJها الع#M&ة ال0P8)!ة  م>ال`ها الB0(8#ة في أرجاء العال~
وق! ن?`� الغ#ف ال0B8#_ة في رعاKة تل� ال8>الح وال0#وWج لها، وفي خلw م)اخ أكh# ص!اقة 
للbالد الع#M&ة، مE خالل تJس&ع االت>ال .ال!وائ# واله&oات االق0>ادKة الهامة في ال!ول ال8|&فة 

E&fJعي ل)قل وتP0#_ة .الB8م الغ#ف الJال!ول ال>)اع&ة  لها. _8ا تق Eج&ا مJلJ(c0الد لى إالbال
ل&ها في م?ال إالع#M&ة وتE&08 العالقات الhقاف&ة. وق! أصb`� م#اك� دائ8ة En8K ال#جJع 

واسa0اع� أن ت[لw ق)Jات ات>ال دائ8ة مع م?80عات األع8ال في  ،ال8علJمات واالت>االت
ال!ول ال0ي تع8ل ف&ها، و�قامة عالقات b&fة مع سائ# ال?هات اإلعالم&ة وال0#وWج لل>ادرات 

M&ة، ووضع ال!راسات والJ`bث عE االق0>اد الع#Mي واق0>اد ال!ولة ال8|&فة لها لل0ع#�W الع# 
.8)اخ وف#ص االس8h0ار، وت)t&~ ب#امج ت!رIW به!ف تB?&ع تbادل ال8علJمات وال[b#ات العل8&ة، 
وت)t&~ م)K!0ات ون!وات م0[>>ة تالقي إقbاال واسعا ع#M&ا ودول&ا، تPاه~ في لقاء أص`اب 
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والEW#8h0P8 مE ال?انE&b الع#Mي واألج)bي به!ف إنBاء ش#اكات اق0>ادKة واس0قaاب  األع8ال
 مpسPات وش#_ات قWJة.

الB8ـــــ0#_ة مـــــE قbـــــل ال8?لـــــ= االق0>ـــــاد; واالج80ـــــاعي  الغـــــ#فإن االه80ـــــام الـــــ%; حt&ـــــ� .ـــــه  -
جانـــــI مـــــE الWJ80ـــــل  شـــــهادات الB(8ـــــأ ل0ـــــEn80 مـــــE تـــــأم&E علـــــىالـــــ%; م)`هـــــا حـــــw ال0>ـــــ!یw و 

ـــــI هـــــJ  الـــــالزم لهـــــا، ـــــل خaـــــJة هامـــــة تa0ل h8ـــــى دعـــــ~ هـــــ%ه الغـــــ#ف ال0ـــــي ت اســـــ80#ار ال0أك&ـــــ! عل
الــــ!ول الع#M&ـــــة .J8?8عهـــــا، وتقـــــف علـــــى مPـــــافة واحــــ!ة م)هـــــا فـــــي ســـــb&ل خـــــ!م0ها علـــــى أف|ـــــل 

 .Eـــــn88ـــــالً  جـــــ�ءً تعـــــ! _8ـــــا أنهـــــا وجـــــه مnـــــي  م ـــــي الB8ـــــ0#ك وأذرعـــــه ف M#للع8ـــــل االق0>ـــــاد; الع
 لع8ل الع#Mي.و�ن ن?اح أ; غ#فة nBKل دع8ًا له%ا اال[ارج. 

Kعb0ـــــ# ال0عـــــاون القـــــائ~ بـــــ&E الغـــــ#ف الB8ـــــ0#_ة وجامعـــــة الـــــ!ول الع#M&ـــــة وات`ـــــاد الغـــــ#ف الع#M&ـــــة،  -
 E&هـــــــات Eـــــــ0#_ة مـــــــB8ـــــــ# الـــــــ%; تلقـــــــاه الغـــــــ#ف ال&bcادلـــــــة، وال0أی&ـــــــ! الb08قـــــــة الhـــــــي علـــــــى ال(b8ال

E&ــــ?~ مــــع  ،ال?ه0ــــP(ــــار العــــام ألع8ــــال هــــ%ه الغــــ#ف .8ــــا یfــــة األه8&ــــة، ألنــــه ی#ســــ~ اإلKفــــي غا
J0جهــــــات والa0لعــــــات الB8ــــــ0#_ة لل?امعــــــة واالت`ــــــاد ومق0#حاته8ــــــا ال0ــــــي مــــــE شــــــأنها أن ت#فــــــع ال

أداء الغـــــــ#ف الB8ـــــــ0#_ة ل0`ق&ـــــــw أهـــــــ!افها. _8ـــــــا أن الغـــــــ#ف الB8ـــــــ0#_ة تع8ـــــــل عـــــــE قـــــــ#ب مـــــــع 
 الPادة الPف#اء الع#ب في دول ال8قار وتلقى ال!ع~ والP8ان!ة م)ه~. 

; .اتـــــــ� تJل&ـــــــه الغـــــــ#ف الB8ـــــــ0#_ة .ق|ـــــــ&ة إلـــــــى االه80ـــــــام الbc&ـــــــ# الــــــ% اإلشـــــــارة أK|ـــــــاً  ت?ــــــ!ر -
إلــــــى الــــــ!ول الع#M&ــــــة وتBــــــ?&ع الP8ــــــEW#8h0 األجانــــــI علــــــى  اج0ــــــ%اب الW�8ــــــ! مــــــE االســــــ8h0ارات

، وذلــــــ� مـــــــE خــــــالل ت)tــــــ&~ ال8ـــــــpت8#ات الع#Mــــــياالســــــ0فادة مــــــE الفـــــــ#ص ال08احــــــة فــــــي العـــــــال~ 
ع8ـــــل  اســـــ0#ات&?&ات مc0bـــــ#ة وخaـــــةووضـــــع� لـــــ%ل�  ،اوال)ـــــ!وات ال[اصـــــة بـــــ%ل� والB8ـــــار_ة ف&هـــــ

 ل�Wادة األنaBة وال[!مات واس0قaاب أع|اء ج!د.
ــــع الغــــ#ف الB8ــــ0#_ة قامــــ� خــــالل  - ــــ%_# أن ج8& ــــخاأل العــــام&Eوجــــ!ی# .ال & EW# 0هاaــــBأن #WJــــa0ب

علـــــى الWJ80ـــــل الـــــ%اتي ول0فع&ـــــل دور هـــــ%ه  أكhـــــ#لالع80ـــــاد أنBـــــaة ج!یـــــ!ة  واســـــ0`!ث�وخـــــ!ماتها 
ق0>ـــــــادKة والhقاف&ـــــــة، فـــــــي ضـــــــJء الغـــــــ#ف وق&امهـــــــا .الـــــــ!ور ال8)ـــــــAJ بهـــــــا ل0ع�Wـــــــ� العالقـــــــات اال

یــــــ#ادات مــــــE خــــــ!مات ال0>ــــــ!یw، ووثــــــw الع!یــــــ! م)هــــــا عالقاتــــــه مــــــع  ال0#اجــــــع ال8ل`ــــــ�J فــــــي اإل
االت`ــــــــــادات والغــــــــــ#ف الfJ)&ــــــــــة فــــــــــي دول ال8قــــــــــار، ومpسPــــــــــات أكاد8K&ــــــــــة وتعل&8&ــــــــــة، ومــــــــــع 

 على سb&ل الh8ال: م)ها و  ،الp8سPات ال!ول&ة ذات االه80ام ال0B8#ك

 ( World Trade Organization- WTO)العال8&ة  م)8tة ال0?ارة   . 1

 Organization of the Petroleum Exporting)م)8tة ال!ول ال8>!رة لل0b#ول . 2

Countries - Opec)  
 United Nations Industrial Development)م)8tة األم~ ال08`!ة لل0)8&ة ال>)اع&ة   . 3

Organization – UNIDO)  
  (European Investment Bank - EIB )ر األوروMي ب)� االس8h0ا   . 4

 (European Union - EU) االت`اد األوروMي     . 5
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ا ب&)ها .Bأن الB8ارWع ال?!ی!ة ال0ي Kع8لJن 8.الw&P(0 وال0عاون ف& ال0B8#_ة حال&اً قJم الغ#ف ت  -
ة  ال>)اعة الع#M&غ#فة ال0?ارة و  :مEل0c#ون&ة ال0ي ت)ف%ها حال&ًا _ل عل&ها وم)ها ال8)>ات اإل

الع#M&ة الaW#bان&ة، غ#فة ال0?ارة الع#M&ة ال)P8اوWة، الغ#فة ال0?ارWة الع#M&ة  ال0?ارةاألل8ان&ة، غ#فة 
الB#_ات الع#M&ة واألج)b&ة خاص .ال0ي سnB0ل ب)� معلJمات  الbل?&n&ة اللJb8P_Jرج&ة،

مع .ع|ها في تbادل  واالس8h0ارWة العاملة في م[0لف القaاعات في دول ال8قار وتc0امل
 ال8علJمات.

لى إ وWه!ف "،Block chain"ك%ل� ب!أت الغ#فة ال0?ارWة الع#M&ة الb#ازWل&ة ب0)ف&% مB#وع .ع)Jان  -
&ة ال En8K اخ0#اقها وال ل0c#ون&ة رق8إ.W#aقة  والK!<0قاتالB(8أ  تWJa# ال`>Jل على شهادات

الJ0P8رد وال0P8هل� وال?هة ال#س8&ة في و  ر>!ّ الK ُ8?اد را.� ما ب&E إوذل� مE خالل  ،ت�وW#ها
 #bل وال!ولة ال8ُ الWردةرة >!ّ ازJ0P8ل على ، والJ<`لة وم>!اق&ة لل?8&ع في الJي سهaعK وه%ا

 َ̀ ال88لcة وق! ب!أت الغ#فة .الع8ل به%ا الB8#وع مع  .اللالBهادة الa8لMJة .8ا ف&ها شهادة ال
تع8ل و ". Block chain"ة األردن&ة الع80اد ح&� أب#م� اتفاقًا مع ال`Jnم ؛األردن&ة الهاش8&ة

Jc0ن ف#وعًا داع8ة وم#وجة لالغ#فة على ف0ح مnاتI لها في الb#ازWل و_%ل� في ال!ول الع#M&ة 
 لع8لها.

الع#M&ة األل8ان&ة ب0)ف&% مB#وع الnbBة ال#ق8&ة، به!ف تWJa#  وال>)اعةغ#فة ال0?ارة  وتقJم حال&اً  -
ل0c#ون&ة ت`J; قاع!ة ب&انات واسعة عE األع|اء وعE إ ع8الها وخ!ماتها، و�K?اد م)>ةأ 

ن0اج&ة. ح&� وضع� الغ#فة خaة اس0#اK?&ة الB#_ات والp8سPات األل8ان&ة حIP القaاعات اإل
الع8ل على تWJa# ولق! ت~ ح0ى اآلن ات[اذ ال[Jaات األولى و ق>&#ة ومJ0سaة وWJfلة األجل. 

اع!ة الb&انات ال0P8[!مة في الغ#فة، لJ00افw مع الb)&ة ال0`0&ة وت`!ی� م�ود ال[!مة و_%ل� ق
القJان&E العامة األوروM&ة ال?!ی!ة ل`8اKة الb&انات ول00)اسI وخ�a الغ#فة ألت08ة االع8ال 

)Automation (ادة اإلWات ال#وت&)&ة في الع8ل. وس&0~ وزJa]ال Eن0اج&ة واخ0>ار الع!ی! م
ال0B8#_ة والغ#ف  الغ#ف ال0?ارWة الع#M&ة األج)b&ةالJ0سع في ه%ا الB8#وع ع)! إن?ازه لل#�M مع 

 الع#M&ة ووفقًا لa08لbات الع8ل.
على إع!اد تق#W# عE األنaBة ال0ي قام� بها الغ#ف ال0?ارWة  وWع8ل ات`اد الغ#ف الع#M&ة حال&اً   -

 E&0#_ة خالل العامB8ة ال&b(ة األج&M#ع&ة ال0ي أح!ث0ها ف2019و 2018العJ(ي ، إلب#از ال)قلة ال
 ع8لها و�لقاء ال|Jء على ال?هJد ال88&�ة ال0ي تقJم بها. وس&0~ تJزWع ال0ق#W# فJر االن0هاء م)ه. 

 
 ال?قQ)ح ال?dل<ب:

 األم# مع#وض على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.
 
 



- 200 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 . الع)Dfة للDOاحةسQ)اتDRDة اال 
 

 
  



- 201 - 
 

 

 

 مaV)ة شارحة
 L\أن

 االسQ)اتDRDة الع)Dfة للDOاحة
 ــــــــــ

 ع)ض ال?<ض<ع:
علـــــJم (مقــــ# األكاد8K&ــــة الع#M&ــــة لل (21)ال8?لــــ= الــــJزار; الع#Mــــي للPــــ&احة فــــي دورتــــه  صــــ!رأ -

) 270القـــــــــ#ار رقـــــــــ~ () 10/12/2018 : م!ی)ـــــــــة االســـــــــn)!رWة والJ(c0لJج&ـــــــــا وال)قـــــــــل الb`ـــــــــ#; 
تcل&ــــــــف وزارة الPــــــــ&احة .?8هJرWــــــــة م>ــــــــ# الع#M&ــــــــة .8#اجعــــــــة وت`ــــــــ!ی� االســــــــ0#ات&?&ة .Bــــــــأن 

لJ8اكbـــــة الa0ـــــJرات ال0ـــــي BKـــــه!ها قaـــــاع  2014ها فـــــي عـــــام الع#M&ـــــة للPـــــ&احة الPـــــابw إعـــــ!اد
 الP&احة عال8&ًا.

.إعـــــــــ!اد مPـــــــــJدة أول&ـــــــــة لالســـــــــ0#ات&?&ة الع#M&ـــــــــة للPـــــــــ&احة ال8>ـــــــــ#Wة قامـــــــــ� وزارة الPـــــــــ&احة   -
ل8)اقBـــــة م`ـــــاور االســـــ0#ات&?&ة وآل&ـــــات ال0)ف&ـــــ% وال0عـــــ#ف علـــــى آراء الـــــ!ول الع#M&ـــــة ومق0#حاتهـــــا 

ــــي االســــ0#ات&?&ة ال)ها ــــ! ت|ــــ8)� االســــ0#ات&?&ة تPــــعة م`ــــاور ع8ــــل ی)ــــ!رج ل0|ــــ8&)ها ف ئ&ــــة، وق
)ه~ عــــــ!د مــــــE الbــــــ#امج ال0)ف&%Kــــــة ل0`ق&ــــــw األهــــــ!اف العامــــــة، واإلfــــــار ال�م)ــــــي ل0)ف&ــــــ% هــــــ%ه عــــــ

 االس0#ات&?&ة.
تــــــ~ عــــــ#ض االســــــ0#ات&?&ة الع#M&ــــــة للPــــــ&احة علـــــــى ال8?لــــــ= الــــــJزار; الع#Mــــــي للPــــــ&احة فـــــــي   -

) c23/12/2019ـــــــــة الع#M&ـــــــــة الPـــــــــعJدKة: ال88ل-اء(م`افtـــــــــة االحPـــــــــ )22( دورتـــــــــه العادKـــــــــة
ــــ#ار رقــــ~ ( ــــة 274ح&ــــ� أصــــ!ر الق ــــى ال)Pــــ[ة ال)هائ& ــــة الســــ0#ات&?&ة ل) .Bــــأن الJ8افقــــة عل &M#الع

لPـــــ&احة ال08|ـــــ8)ة ال8الحtـــــات الـــــJاردة مـــــE الـــــ!ول الع#M&ـــــة واالت`ـــــادات وال8t(8ـــــات الع#M&ـــــة ل
 . (م#فw) ذات ال>لة

 
 ال?قQ)ح ال?dل<ب:

 لJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.األم# مع#وض على ال8?ل= ا
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 مaV)ة شارحة
 L\أن

 ال<ضعDة القان<نDة للQ?7ی7 لألمCD العام ل?RلM ال<ح7ة االقAQاد^ة الع)Dfة
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ع)ض ال?<ض<ع:
 والــــ%;  )1(م#فـــw 20/6/2019ب0ـــارWخ  108د/  /1815الJحـــ!ة االق0>ـــادKة القـــ#ار رقـــ~  أصـــ!ر م?لـــ= -

 ن� على:

 .2022" * الJ8افقة على ت8!ی! ف0#ة سعادة الPف&# م`8! م`8! ال#M&ع ح0ى دورة یJن&ه/ ح�W#ان عام 
Jع! ال8`!د تcل&ف األمانة العامة لل8?ل= .إعالم ال!ول األع|اء .BغJر م)># األم&E العام في ال8 * 

 ".2021وفقًا لألن8tة واللJائح الba8قة على أن تع#ض ال0#ش&`ات في دورة دb8PK#/ _انJن أول 

ب0ـــــارWخ  3ج/ /61 /4005تلقـــــ� األمانـــــة العامـــــة مـــــ%_#ة مـــــE ال8)!وM&ـــــة ال!ائ8ـــــة ل?8هJرWـــــة العـــــ#اق رقـــــ~  -
ل8عـــالي األمـــ&E العـــام ال8#فـــw بهـــا مـــ%_#ة معـــالي وزWـــ# ال0?ـــارة ل?8هJرWـــة العـــ#اق والJ8جهـــة  18/6/2019

ل?امعـــة الـــ!ول الع#M&ـــة حـــJل اع0ـــ#اض ج8هJرWـــة العـــ#اق علـــى ال80!یـــ! للPـــ&! األمـــ&E العـــام ل8?لـــ= الJحـــ!ة 
ف  9 ق/ د ث و/ ) الJاردة في قـ#ارات الـ!ورة غ&ـ# العادKـة ال0اسـعة م/8االق0>ادKة وذل� ل8[الف0ه لل8ادة (

ون>ـــها "یـــ0~ تع&ـــ&E األمـــ&E العـــام  W#1983ـــل عـــام اب /) ن&Pـــان3ع8ـــان ال88لcـــة األردن&ـــة الهاشـــ8&ة فـــي (
واألم)ـــاء العـــام&E الP8ـــاع!یE مـــE قbـــل ال8?لـــ= مـــE بـــ&E م#شـــ`ي الـــ!ول األع|ـــاء وnWـــJن ال0ع&ـــ&E ل8ـــ!ة 
أق>اها خ8ـ= سـ)Jات قابلـة لل0?!یـ! مـ#ة واحـ!ة فقـ� bfـw قاعـ!ة ال0ـ!اول بـ&E الـ!ول مـb_ Eـار الB[>ـ&ات 

 #b]فاءات والcد لها .الJهB8ة ال&M#ات العال&ة".الع 
ب0ـارWخ  )104د.ع (  2249االج80اعي، فأص!ر ق#اره رق~ ت~ ع#ض الJ8ضJع على ال8?ل= االق0>اد; و  -

5/9/2019 wن&ــة إلبــ!اء الــ#أ; فــي  )2(م#فــJن القانJoــBــاع الaع إلــى قJضــJ8والــ%; نــ� علــى "إحالــة ال
ثالثــة شــهJر مــE تارW[ــه، ضــJء األن8tــة واإلجــ#اءات والقــ#ارات ال8ع8ــJل بهــا فــي هــ%ا الBــأن، وذلــ� خــالل 

 ت8ه&!ًا لع#ضه على ال8?ل= االق0>اد; واالج80اعي في دورته القادمة".

قام قaاع الJoBن القانJن&ة (إدارة الJoBن القانJن&ة) ب!راسة الJ8ضJع مE ال)اح&ة القانJن&ة وذل� اس0)ادًا إلـى  -
#ة .ــــال#أ; القــــانJني حــــJل هــــ%ا األن8tــــة واإلدراءات والقــــ#ارات ال8ع8ــــJل بهــــا فــــي هــــ%ا الBــــأن، وأعــــ!ت مــــ%_

 .)3(م#فwالJ8ضJع 

 ال?قQ)ح ال?dل<ب:
 األم# مع#وض على ال8?ل= الJ8ق# لل0ف|ل .ات[اذ ما ی#اه م)اسbًا.
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 ال?RالM ال<زارEة: :أوالً 

ــــــــــــــ!ورة ( - ــــــــــــــ#ارات الـــــ ــــــــــــــ# وقـــــــــ ــــــــــــــ# العـــــــــــــ#ب 36تقـــــ#Wــــ ــــــــــــــ= وزراء اإلســـــــــــــnان وال0ع8&ـ  ) ل8?لـــ
 ).6/10/2019مارات الع#M&ة ال08`!ة: إلدولة ا –(دبي 

ــــــــ!ورة ( - ول&E عـــــــE شـــــــpون الo&bـــــــة ) ل8?لـــــــ= وزراء العـــــــ#ب الP8ـــــــp 31تق#Wـــــــــــــــ# وقــــــــــــ#ارات الــــــ
 ).24/10/2019 (األمانة العامة:

ـــــــــ!ورة ( - ) لل8?لـــــــــ= الـــــــــJزار; الع#Mـــــــــي للcه#Mـــــــــاء (األمانـــــــــة العامـــــــــة: 13تق#Wـــــــــ# وقـــــــــ#ارات ال
5/11/2019.( 

ـــــــــــة ( - ـــــــــــ!ورة العــــادیــ ـــــــــــ#ارات الــــ ـــــــــــ# وقـــــــــ ـــــــــــع#ب (مقــــــــــ# 32تقــــ#Wــــــ ـــــــــــل الــ ـــــــــــ= وزراء ال)قـ ) ل8?لــ
M#8&ــــــــــــة العKــــــــــــ#; األكاد`bج&ــــــــــــا وال)قــــــــــــل الJلJ(c0م والJة: -&ــــــــــــة للعلــــــــــــWر!(nم!ی)ــــــــــــة اإلســــــــــــ 

13-14/11/2019.( 
ـــــــــــة ( - Kــــــــــــ!ورة العاد ــــــــــــ#ارات الــــــ ــــــــــــ# وقـــــــ ـــــــــــJزراء العـــــــــــ#ب لالت>ـــــــــــاالت 23تقــ#Wـــ ــــــــــــ= ال ) ل8?لــ

 ).18/12/2019ال88لcة الع#M&ة الPعJدKة: -وال8علJمات (ال#Wاض

(م`افtــــــــــة ?لــــــــــ= الــــــــــJزار; الع#Mــــــــــي للPــــــــــ&احة ) لل228تق#Wــــــــــ# وقــــــــــ#ارات الــــــــــ!ورة العادKــــــــــة ( -
 ).23/12/2019ال88لcة الع#M&ة الPعJدKة:  -األحPاء

 :اللRانثانDًا: 
ـــــــاء الع#M&ــــ - ـــــــJcدات الb)ـــــ ـــــــة لـــ ـــــــة ال!ائ8ــــــــ ـــــــاع ال[ــــــام= لل?)ـــــــــــــ ـــــــ#ارات االج80ـــــــــ ـــــــ# وقـــــــ ـــــــة تق#Wـــــ ـ

 ).24/9/2019-22ــــــــة: (األمـــــانـــــة العـــامـ
ـــــــ# وتJصـــــــ&ات االج80ـــــــاع ( - W#لل?)ـــــــة الف)&ـــــــة ال!ائ8ـــــــة لإلح>ـــــــاء (األمانـــــــة العامـــــــة:40تق ( 

13-14/11/2019.( 

-  wـــــــــــــ تق#Wــــــــــــــــــ# وتJصـــــــــــــــــــ&ات االج80ــــــــــــــــــــــــاع االســــــــــــh0)ائي  لل?)ــــــــــــــــــــة ال8t(8ـــــــــــــــــــــات للP(0&ــــــــــ
ـــــــة الhb(8قــ ـــــــي (األمانــــــة العامــــــة: وال08ا.عـــــــــ ـــــــاد; واالج80ــــــــاعــــــ ـــــــ= االق0>ــــــــ ـــــــة عــــــE ال8?لــــــــ ـــــــ

17-19/12/2019  .( 

تق#Wــــــــ# وقــــــــ#ارات اج80ــــــــاع الل?)ــــــــة الف)&ــــــــة ال8ع)&ــــــــة ب!راســــــــة األن8tــــــــة األساســــــــ&ة الJ8حــــــــ!ة  -
 ).22/1/2020-20.ال8t(8ات الع#M&ة ال08[>>ة (األمانة العامة: 

 االج80ــــــــــــاع ال[ــــــــــــام= لل?)ــــــــــــة الف)&ــــــــــــة لل8لc&ــــــــــــة الفW#cــــــــــــة (األمانــــــــــــة العامــــــــــــة: تق#Wــــــــــــ# وتJصــــــــــــ&ات -
21-22/1/2020.( 

(وثDقة مQOقلة) 


