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 السیرة الذاتیة

تم تعیینھ وزیرا للداخلیة في  ،1962 عام انعمّ -الرمیل مدینة في مولود ،)أبناء 3، متزوج ولدیھ سنة 76(سالمھ حماد السحیم 
شغل منصب وزیر الداخلیة ، وقد سمیر إبراھیم المبیضینخلفا لمعالي  2019التعدیل الوزاري الثالث لحكومة عمر الرزاز في مایو 

 ً  .2016عام  سابقا

دبلوم المعھد  على درجة، و1976دارة المحلیة والحضارة الفرنسیة من جامعة السوربون عام ول في اإلاأل حاصل على درجة الدبلوم
 .1969بكالوریوس حقوق من جامعة بغداد عام ، كما حصل على درجة 1974دارة العامة في باریس عام الدولي في اإل

والفترة من ، 1996حتى  1993الفترة من خالل ب شغل نفس الَمنص، و2019مایو  11یشغل منصب وزیر الداخلیة األردني منذ 
 .2017حتى ینایر  2015

على  فأشر اكمدیر ناحیة، ثم مدیر قضاء، ثم شغل منصب مدیر قسم الجنسیات واألجانب، كم الداخلیة األردنیة وزارةبدأ العمل ب 
 ة.االنتخابات النیابی

 جة الثانیة.وسام الكوكب من الدروحصل على وسام االستقالل من الدرجة الثانیة، 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



 تنفیذي تقریر 
 2020 مارس 4 –المملكة األردنیة الھاشمیة -اجتماع ثنائي 

 صفحة 3 من 18

 معلومات الدولة

 عّمان العاصمة

 السكان
 )2020فبرایر (

 اإلحصاءاتدائرة 
 ردنیةالعامة األ

 الملك عبداللھ الثاني الرئیس 10,585,860

 أیمن الصفدي وزیر خارجیة  عمر الرزاز رئیس الحكومة

لدى  ردنسفیر األ
 دولة اإلمارات

 جمعة عبداللھ العبادي
أوراق اعتماده بتاریخ قدّم 

 2016/یونیو/29

سفیر دولة اإلمارات 
 ردنلدى األ

 أحمد علي البلوشي
قدّم أوراق اعتماده بتاریخ 

 2019/یونیو/17

 البیانات االقتصادیة للبلد
 نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بالدوالر األمریكي)

 الترتیب
 ردناأل

112 

اإلمارات 
25 

 المحلي (%) نمو الناتج
 الترتیب

 ردناأل
139 

اإلمارات 
148 

 (ملیار دوالر امریكي) الناتج المحلي اإلجمالي
 الترتیب

 األردن
92 

اإلمارات 
30 

2016 2017 2018
GDP per head Jordan 4,151 4,202 4,278
GDP per head UAE 36,226 37,733 40,711
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Real GDP Jordan 2.0 1.2 1.9
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2016 2017 2018
GDP Jordan 39,197.0 40,709.0 42,231.0
GDP UAE 357.0 377.6 414.1
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التجارة البینیة (ملیون دوالر أمریكي، المنتجات غیر النفطیة) 

الترتیب في 
قائمة أولویات 

 الدول
20 

 مةقائ في الترتیب
 اإلعفاء أولویات

 التأشیرة من
- 

المساعدات 
)2019( 

قیمة 
 المساعدات

121,789,230 
 دوالر أمریكي

 الترتیب
2018 

4 

رحالت الطیران األسبوعیة 
 المباشرة

 2019 شتاء

 17العربیة للطیران  21 طیران اإلمارات

 21 فالي دبي 14 االتحاد للطیران

مجموع رحالت 
 الجانب األردني

37  
 2ردني الطیران األ(

 )35 الملكیة األردنیة

 مجموع الرحالت
رحلة 73 اإلماراتیة

 االتفاقیات الرئیسیة

تجنب االزدواج 
الضریبي 

أبریل  5في وقعت 
2016 
 2017نافذة منذ ینایر 

 2009أبریل 15وقعت في  حمایة االستثمار 
 2010نافذة منذ فبرایر 

الطیران 
یونیو  23وقعت في 

1998 
 أغسطسنافذة منذ 

1999 

اللجنة المشتركة 

تم توقیع إتفاقیة إنشاء اللجنة 
أكتوبر  12الوزاریة المشتركة في 

2008  
)، 2011فبرایر  23منذ  (نافذة

و أبوعقد آخر اجتماع (الثالث) في 
 ،2017 أكتوبر 31 ظبي بتاریخ

 أیمن ومعالي سموكم برئاسة
 وشؤون الخارجیة وزیر الصفدي

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

2018 2017 2016 2015
Imports 364,718,804 454,748,986 447,729,101 422,030,469
Re Exports 1,464,886,168 830,103,962 841,688,416 904,762,774
 Export 741,126,543 610,041,962 530,872,913 640,379,956
Trade Balance 1,841,293,908 985,396,938 924,832,228 1,123,112,261
Trade Volume 2,570,731,516 1,894,894,909 1,820,290,429 1,967,173,200
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البیانات القنصلیة الثنائیة 
اإلعفاء من 
جوازات السفر  التأشیرات

جوازات السفر العادیة  جوازات السفر الخاصة الدبلوماسیة 

  اإلمارات

 األردن

مواطنو دولة 
 )2018اإلمارات (

السیاح  / الطالبن یالمقیمالسجناء 

 - 150  / 195 17,638 

 ردنیینالرعایا األ
)2019( 

 السیاح / الطالبالمقیمون السجناء 
113 199,197  /11,028 218,948 

 الترشیحات المتبادلة
ترشیحات دولة 

 األردنترشیحات  دعم اإلماراتترشیحات دولة اإلمارات اإلمارات

 المنافسین:
 ال یوجد تنافس

 فيالترشح للعضویة غیر الدائمة 
 )2023-2022مجلس األمن للفترة (

، 2021(االنتخابات: یونیو 
  نیویورك)

 
 

ال یحق للدولة التصویت
 

لجنة حمایة وحقوق جمیع العمال
 )CMWالمھاجرین (

 )2023-2020للفترة (

لم یتم التعمیم حتى 
 اآلن

 :المرشحون
 –كازاخستان  -الھند

 مالیزیا - قطر

للفترة  حقوق اإلنسانمجلس 
)2022-2024( 

، 2021 أكتوبر(االنتخابات: 
  نیویورك)

 

 وتم خاللھا التوقیع المغتربین،
 تفاھم. مذكرة 13 على

االعتراف 
المتبادل لرخص 

 القیادة

یمكن لمواطني الدولة 
القیادة باستخدام 
رخصة القیادة 

اإلماراتیة في حاالت 
 الزیارة

المشاورات لجنة 
 السیاسیة

تم التوقیع بتاریخ 
19/11/2012 

 (نافذة)
 لم تفعل بعد

لم یتم التوقیع  تم التوقیع باألحرف األولى تم التوقیع
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 2019 - 2015الزیارات المتبادلة بین الجانبین 

 الوصف التاریخ

زیارات الجانب 
 اإلماراتي

2020فبرایر  عھود الرومي وزیرة الدولة للسعادة وجودة  /معالي 
 الحیاة

2019أبریل ویونیو  وزیر شؤون مجلس الوزراء ،معالي/ محمد القرقاوي 
 والمستقبل

2019ینایر  وزیر الخارجیة، آل نھیان سمو الشیخ عبداللھ بن زاید 
 والتعاون الدولي

2018نوفمبر  صاحب السمو الشیخ/ محمد بن زاید آل نھیان، ولي 
 نائب القائد األعلى للقوات المسلحةوعھد أبوظبي 

2018مارس  وزیر الخارجیةآل نھیان، سمو الشیخ عبداللھ بن زاید  
 والتعاون الدولي

2017 مارس نائب رئیس  ،صاحب السمو الشیخ/ محمد بن راشد آل مكتوم 
 الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي

2016أكتوبر   وزیر دولة ،معالي/ سلطان الجابر 

2015دیسمبر   وزیر دولة ،معالي/ سلطان الجابر 

 الوصف التاریخ

زیارات الجانب 
 األردني

2019مایو ویونیو ویولیو   جاللة الملك عبداللھ الثاني 

2019مارس  وزیر الخارجیة وشؤون ،الصفديیمن أمعالي/  
 المغتربین

2019فبرایر   ووزیر الدفاع رئیس الوزراء ،الدكتور/ عمر الرزاز 

2018مارس وسبتمبر  وزیر الخارجیة وشؤون ،أیمن الصفدي معالي/ 
 المغتربین

2018فبرایر   جاللة الملك عبداللھ الثاني 

2017مایو  وشؤون وزیر الخارجیة -معالي/ أیمن الصفدي  
 المغتربین

2016مارس ومایو   جاللة الملك عبداللھ الثاني 

2015سبتمبر  www.m جاللة الملك عبداللھ الثاني 
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لم یتم التعمیم حتى 
 اآلن

 المرشحون:
لبنان -بنجالدیش   

 التنفیذي لیونیسیفمجلس ال
 )2024-2022للفترة (

، 2021 أبریل(االنتخابات: 
 نیویورك)

لم یتم التعمیم حتى 
 اآلن

اللجنة المعنیة بالمنظمات غیر 
 الحكومیة

 )2026-2023( للفترة
، 2022(االنتخابات: أبریل 
 نیویورك)

لم یتم التعمیم حتى 
 اآلن

 المرشحون:
 بنجالدیش 

اإلحصائیة التابعة لألمم اللجنة 
 المتحدة

 )2027-2024( للفترة
، 2023 مارس(االنتخابات: 

 نیویورك)

معروف الترشیح غیر ال ترشح دولة اإلمارات ال یوجد موقف ترشح اإلمارات  

 المواقف السیاسیة
 الوضع الموضوع

 داعمة الجزر اإلماراتیة

 ُمحایدةأزمة قطر 

 داعمة العقوبات على إیران

 المنظمات الدولیة

الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة  
 (آیرینا)

 العضویة

 عضو

 2020دبي إكسبو 

 المشاركة الدعم لحملة اإلمارات الكسبو العضویة

 داعمة عضو
 تم تأكید المشاركة في

 2017مارس  12 
 نوع المشاركة: تأجیر
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 ولویةنقاط البحث ذات األ

 كومة األردنیةتھنئة الحو ،وزیر الداخلیة، سالمھ حماد السحیم /لمعاليتقدیم التھنئة على تجدید الثقة تشكیل الحكومة األردنیة الجدیدة: 
التمنیات للفریق الوزاري الجدید اإلعراب عن ، ومؤخراً  الرزاز عمر األردني الوزراء رئیس أجراه الذي الرابع الوزاري على التعدیل

 مھامھ. أداء بالتوفیق والنجاح في

في مجلس الوزراء األردني برئاسة الدكتور عمر الرزاز، وجاءت  وزاریة حقیبة 11تعدیل  تم ،2019 نوفمبر 7بتاریخ : 1 (مالحظة
لتربیة الدكتور تیسیر منیزل النعیمي وزیرا لو ،الدكتور محي الدین شعبان توق وزیرا للتعلیم العالي والبحث العلمي :التعیینات كما یلي

حمود الدكتور محمد م، والمھندس إبراھیم صبحي الشحاحدة وزیرا للزراعةو ،الدكتور صالح علي الخرابشة وزیرا للبیئة، ووالتعلیم
محمد أحمد الخالیلة وزیرا لألوقاف والشؤون  الدكتور، وأمجد عودة العضایلة وزیر دولة لشؤون اإلعالم، والعسعس وزیرا للمالیة
الدكتور و ،فارس عبدالحافظ البریزات وزیرا للشبابالدكتور ، والدكتور باسم محمد الطویسي وزیرا للثقافة، ووالمقدسات اإلسالمیة

 .الدكتور خالد ولید سیف وزیرا للنقل، ووسام عدنان الربضي وزیرا للتخطیط والتعاون الدولي

تي ردنیة العلى الحكومة األ رابعدني عمر الرزاز ھو التعدیل الیعتبر التعدیل الوزاري الذي أجراه رئیس الوزراء األر :2المالحظة 
ً 2018 یونیو 14تشكلت بتاریخ  یرجع إلى أن مجلس الوزراء یعاني  ،وبحسب مصادر رسمیة ،سبب التعدیل الوزاري الرابعبأن  . علما

إلى قسمین، فیما یوجد وزراء في المجلس غیر محسوبین على أي فریق، وكان الرزاز المنقسمین  من عدم انسجام بین أعضاء الفریق
 .من وزراء حكومتھ خصوصا فیما یتعلق بأزمة إضراب المعلمین لى أداء عددٍ تحفظ ع قد أیضا

 طلب رئیس الوزراء األردني من فریقھ الوزاري تقدیم استقاالتھم تمھیداً إلجراء تعدیل وزاري ،2019نوفمبر  4بتاریخ : 3مالحظة 
 ).استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلةیأتي التعدیل عالم األردنیة المختلفة، بحسب وسائل اإلوعلى حكومتھ،  رابع

طلب ل الشكر على دعم المملكة األردنیة الھاشمیة تقدیم: تقدیم الشكر لدعم مرشح الدولة بعضویة اللجنة التنفیذیة لمنظمة اإلنتربول
)، وذلك 2024-2021للفترة (، "اإلنتربول" عن قارة آسیا الشرطة الجنائیةأحمد ناصر الریسي لرئاسة منظمة  د. /دعم المرشح اللواء

  في األوروغواي. 2020في االنتخابات التي ستجري خالل شھر أكتوبر 

وردنا كتاب من سفارة الدولة لدى عّمان یفید قرار المملكة األردنیة الھاشمیة الموافقة على دعم  ،2020ینایر  7بتاریخ : 1(مالحظة 
 ).ترشیح اللواء/ د. أحمد ناصر الریسي لمنصب رئیس المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة لإلنتربول

 د آل نھیانالشیخ عبداللھ بن زای سمولقاء واإلشارة إلى  البلدین، بین الثنائیة العالقات بمستوى اإلشادةاألردنیة: -العالقات اإلماراتیة
 خالل "2019ستقبل االستثمار على ھامش أعمال منتدى "مبادرة م مع جاللة الملك عبداللھ الثاني وزیر الخارجیة والتعاون الدولي

 . في الریاض 2019 أكتوبر شھر
 

 .الھاشمیة األردنیة المملكة مع ستراتیجياال والتنسیق التعاون استمرار على اإلمارات دولة حرص على التأكید
 

حفل إعالن في  دولة للسعادة وجودة الحیاة معالي عھود الرومي وزیرة شاركت معالي/ ،2020فبرایر  26بتاریخ  :1 مالحظة(
 ،األردنيھد ولي الع الثانياألمیر الحسین بن عبداللھ سمو  تحت رعایة "ولي العھد ألفضل تطبیق خدمات حكومیة"، الفائزین بجائزة

 عالقات الشراكة اإلستراتیجیة والتعاون بین البلدین الشقیقین. في إطارحضور سفیر الدولة في عّمان، وذلك بو

 الموضوع الفرعي الجھة الوطنیة المسؤولة  المفوض العام

  التنقل ردنیةھیئة االستثمار األ فریدون ھارتوقا
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، التقى سعادة أحمد علي البلوشي سفیر الدولة في عّمان مع معالي سالمة حماد وزیر الداخلیة، 2020فبرایر  17بتاریخ  :2مالحظة 
معالیھ دعوة من الفریق سمو الشیخ سیف بن زاید آل نھیان نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، للمشاركة بالقمة العالمیة وسلّم 

 ألمن المجتمعات والمعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر.

ش بزیارة إلى األردن؛ للمشاركة في ، قام وفد المجلس الوطني اإلتحادي برئاسة معالي صقر غبا2020فبرایر  7بتاریخ  :3مالحظة 
المؤتمر الثالثین الطاريء لإلتحاد البرلماني العربي في عّمان، وكان في إستقبالھ المھندس عاطف الطراونة رئیس اإلتحاد البرلماني 

 رئیس الوزراءالعربي، وجرى على ھامش المؤتمر لقاء جمع رئیس وزراء األردن، برؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، حیث أكد 
 أن الظروف التي تمر بھا المنطقة تستدعي مستوى عال من التنسیق بین األشقاء العرب.

نشر سمو األمیر الحسین بن عبداللھ الثاني، ولي العھد األردني، صورة في حسابھ على انستغرام، ، 2020ینایر  23بتاریخ  :4مالحظة 
في دولة اإلمارات الشقیقة وبالتدرب معھم. دامت عالقاتنا األخویة الراسخة، وعلق علیھا: "سعدت بوجودي بین إخواني األعزاء 

 خالص المحبة لكم قیادة وشعبا".

لألردن عبر صندوق أبوظبي للتنمیة، ملیون دوالر دعماً  300، أعلنت دولة اإلمارات عن تقدیم 2019دیسمبر  29بتاریخ  :5مالحظة 
 .دعماً لألردن الشقیقبناء على توجیھات رئیس الدولة ودعم محمد بن زاید ومتابعة منصور بن زاید، بناًء 

وفي إطار الشراكة االستراتیجیة في التحدیث الحكومي بین البلدین، ومحاورھا الرئیسة ، 2019دیسمبر  25بتاریخ  :6مالحظة 
الحكومیة، والخدمات الحكومیة، والمسرعات الحكومیة، عقدت حكومة دولة اإلمارات األربعة، األداء والتمیز الحكومي، وبناء القدرات 

، تحدث فیھا عدد من المدربین اإلماراتیین، وركزت الورشة على تطویر قدرات التخطیط »استشراف المستقبل«ورشة عمل بعنوان 
، وتطویر 2025توى خدماتھا، وتحقیق رؤیة األردن المستقبلي بعید المدى عبر سیناریوھات مدروسة لرفد جھود الحكومة في رفع مس

 6نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلیة، وخطط استراتیجیة مرنة قابلة للتعدیل حسب المتغیرات، وعقدت حكومتا اإلمارات واألردن 
 ورش تدریبیة في األردن.

احتلت دولة اإلمارات العربیة المتحدة المرتبة  اریة،بحسب إفادة إدارة الشؤون االقتصادیة والتج ،2019نوفمبر  20بتاریخ : 7مالحظة 
في حین مثل األردن الشریك الثالث والثالثین لدولة اإلمارات  ،2018الخامسة بین أفضل الشركاء التجاریین الدولیین لألردن في عام 
 العربیة المتحدة غیر النفطیة على مستوى العالم في نفس العام.

 اني في الریاض، علىمع جاللة الملك عبداللھ الث و وظزیر الخارجیة والتعاون الدولي، التقى سم2019 أكتوبر 29بتاریخ : 8مالحظة 
، الذي ینظمھ صندوق االستثمارات العامة السعودي، وتم بحث العالقات بین 2019االستثمار  مستقبل ھامش أعمال منتدى مبادرة

 البلدین والمستجدات في المنطقة وتم التأكید على أھمیة التنسیق والتشاور بین البلدین إزاء مختلف القضایا ذات االھتمام المشترك.

منكو المدیر التنفیذي  مد. تماو ،المزروعي وزیرة الدولة لشؤون الشبابت معالي شما وقعّ ، 2019أكتوبر  10بتاریخ  :9مالحظة 
لیمیة ابیة اإلق، مذكرة تفاھم إلنشاء مركز شباب ریادي متكامل في األردن، كجزء من شبكة المراكز الشباألردني لمؤسسة ولي العھد
 ).في عّمان وسعادة أحمد البلوشي سفیر الدولة ،بحضور سمو األمیر الحسین بن عبداللھ الثاني ولي العھد، في دولة اإلمارات

، والتي تم 2017األردنیة، المنعقدة في أكتوبر  -اإلماراتیة اإلشادة بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة اللجنة الوزاریة المشتركة: 
 ،في دورتھا الرابعة باألردن الھاشمیةة مع المملكة األردنیة التطلع لعقد اللجنة الوزاریة المشتركو مذكرة تفاھم،) 13( خاللھا توقیع

 .2020عقدھا خالل شھر یولیو  حیث تقترح دولة االمارات

بموعد  بوزارة الخارجیة والتعاون الدولي الشؤون االقتصادیة والتجاریة، تم موافاتنا من إدارة 2020ینایر  9بتاریخ : 1مالحظة (
سمو وزیر الخارجیة  بناء على توجیھات، 2020لعقد اللجنة المشتركة مع األردن خالل شھر یولیو  جانب دولة االماراتمقترح من 

 .والتعاون الدولي
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 عقد االجتماع األول للجنة المشاورات السیاسیةوجھ وزیر الدولة للشؤون الخارجیة بالموافقة على ، 2020ینایر  2بتاریخ : 2مالحظة 
األردنیة، بناًء على مقترح قدمتھ  –، وذلك على ھامش اجتماعات اللجنة الوزاریة المشتركة اإلماراتیة بین دولة اإلمارات واألردن

 إدارة الشؤون العربیة.

ینایر  12-5ح الجانب األردني موعد لعقد اللجنة المشتركة بین البلدین خالل الفترة من اقتر، 2019نوفمبر  14بتاریخ : 3مالحظة 
 ).2019موعد خالل شھر دیسمبر علماً بأنھم سبق وأن اقترحوا ، 2020

تفاص��یل التص��میم  ونتطلع الس��تالم، 2020كس��بو إمعرض  إبداء الرض��ا عن التقدم المحرز في مش��اركة األردن في :2020إكس��بو 
 المراجعة للتصمیم. وبدء عملیةالداخلي للجناح األردني 

في مقر رئاسة الوزراء، معالي سامي الداوود وزیر الدولة  األردن، سفیر الدولة لدىالتقى ، 2020فبرایر  13بتاریخ : 1 مالحظة(
د الوزني رئیس ھیئة اإلستثمار وفریدون حرتوقة أمین عام الھیئة، حیث جرى بحث آفاق د. خاللشؤون رئاسة الوزراء بحضور 

 .2020اكسبو  التعاون الثنائي وسبل تعزیزھا، خاصة مشاركة األردن في

دبي في عّمان، بحضور  2020 إكسبو لمعرض األردن بجناح المشاركة الخاص عقد ، تم توقیع2019أغسطس  7بتاریخ : 2 ةمالحظ
 .2021 ابریل 10 إلى 2020 أكتوبر 20 من الفترة في سیقام إكسبو الذي إلستضافة الدولة تحضیرات إطار في سفیر الدولة، وذلك

 عبداللھ الملك جاللة من رسالة الدولة لدى المعتمدة الھاشمیة األردنیة المملكة سفارة أرسلت ،2017 مارس 12 بتاریخ :3مالحظة 
 ).2020اكسبو في مشاركتھا تأكید بشأن الثاني

والصعوبات التي تواجھھا  ،ورات األوضاع في الداخل األردنيبحث آخر مستجدات وتطتطورات األوضاع الداخلیة في األردن: 
 . ینالسوری والالجئینمعدالت البطالة ومكافحة الفساد و المیاه والطاقة وعجز الموازنة الحكومة في مجاالت

المساعدات الخارجیة لدولة اإلمارات ، بحسب إفادة إدارة شؤون المساعدات الخارجیة، بلغ حجم 2020ینایر  9بتاریخ : 1(مالحظة 
 دوالر أمریكي. 1,405,597,617حوالي  2019حتى سبتمبر -2015خالل األعوام من األردن  المقدمة إلى

إطالق الحزمة التنفیذیة الثالثة من برنامجھا االقتصادي، الذي  ، أعلنت الحكومة األردنیة عن2019دیسمبر  5بتاریخ : 1مالحظة 
رة أطلق خالل الفت األردني وكان رئیس الوزراء، یھدف إلى تحسین المستوى المعیشي للمواطنین واالرتقاء بالخدمات المقدمة لھم

الماضیة، الحزمتین األولى والثانیة من البرنامج االقتصادي الحكومي، الذي یندرج تحت أربعة محاور رئیسة تتمثل بتنشیط االقتصاد 
 الوطني وتحفیز االستثمار، اإلصالح اإلداري، تحسین المستوى المعیشي للمواطنین وتحسین جودة الخدمات المقدمة لھم.

إحداھا كان  إلى القضاء قضایا فساد كبرى 5األردني  أحال مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، 2019نوفمبر  7تاریخ ب: 2مالحظة 
قضیة النائب الحالي "المحامي" في قیامھ بارتكاب أعمال تزویر واسخدامھ وكاالت وسندات مزّورة لالستیالء  تتمثلو .لنائب حالي

 .التحایل على أحد األشخاص للحصول لوالده على الجنسیة األردنیةو غیابھم المدة القانونیة، مضى علىعلى أموال أردنیین غائبین 

 الوطني االقتصاد تحفز واضحة، وإجراءات قرارات التخاذ األوان آن أنھ األردن، ملك أكد ،2019أكتوبر  23بتاریخ : 3مالحظة 
 اإلجراءات من العدید وضعت الحكومة أن األردني الوزراء رئیس وذكر البطالة، وتخفف المعیشیة المواطنین حاجات وتالمس

 یطوتنش والرواتب، األجور زیادة: ھي رئیسة، محاور أربعة ضمن تقع الحكومة ستتخذھا التي والقرارات اإلجراءات وأن والقرارات،
 العامة. والمالیة اإلداري واإلصالح للمواطنین، المقدمة الخدمات جودة وتحسین االستثمار، وتحفیز االقتصاد

طغت أزمة إضراب المعلمین على المشھد السیاسي في األردن، فقد أصر مجلس النقابة على  ،2019 أكتوبر 1 بتاریخ :4مالحظة 
أكتوبر بإقرار الحكومة  5واعتذار الحكومة، وانتھت األزمة في  %50استمرار اإلضراب لحین تحقیق مطالب المعلمین المتمثلة بعالوة 
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عتذار الحكومة. وقد عبّر ملك األردن في تغریدة: "بأنھ تابع تفاصیل وا %75إلى  %35مجموعة من العالوات التدریجیة التي تبدأ من 
 ).اإلضراب وبعضھ كان مؤلماً بعبثیتھ وأجنداتھ البعیدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعلیم وھذا یجب أال یتكرر"

 

 واضیع قد یطرحھا الجانب اآلخرم

في األردن، ومدى تأثیرھم على  الجانب األردني إلى موضوع اإلخوانقد یتطرق  على الُمجتمع األردني: اإلخوانجماعة  تأثیر
 في مواجھة جمیع التحدیات مع األردن على تضامن دولة اإلمارات الكامل التأكید طرح الموضوع، تم في حال. ردنيألا المجتمع

 وأھمیة مواصلة العمل في كل ما من شأنھ أن یحقق األمن واإلستقرار في المنطقة.

ومنع  عادة تشكیل اللجنة الوطنیة لمكافحة الفكر المتطرفإ ، قّرر رئیس الوزراء األردني2020فبرایر  27بتاریخ  :1 ُمالحظة(
ة لجھات الرسمیمناء العامین وممثلین عن ااألة وعضویة عدد من الوزراء والتطرف العنیف برئاسة وزیر الدولة للشؤون القانونی

  .داریاً بوزیر الدولة للشؤون القانونیةإ الوزراء،مكافحة التطرف في رئاسة  ربط وحدة، والمعنیة
؛ نیةاألرد بیاناً حول طرح الثقة بالحكومة النیابیة المحسوبة على اإلخوان، أصدرت كتلة اإلصالح، 2020ینایر  4بتاریخ : 2مالحظة 

اء ، وعلى إثره أعلن رئیس الوزرالثقة بحكومة عمر الرزاز، لطرح بتخصیص جلسةالستمرارھا باتفاقیة الغاز مع إسرائیل مطالبة 
 د. عمر الرزاز أن الحكومة بصدد مراجعة اتفاقیات الطاقة، وأنھا بحاجة إلى مھلة زمنیة لإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بقطاع الطاقة.

لجماعة اإلخوان)، رئیس الوزراء األردني ، طالب حزب جبھة العمل اإلسالمي (الذراع السیاسي 2019نوفمبر  19بتاریخ : 3مالحظة 
 عمر الرزاز باإلفراج عن المعتقلین من قیادات وأعضاء الحزب منذ أكثر من شھرین دون تھمة وعن جمیع المعتقلین السیاسیین.

ً ئتالفا، نفذت نقابة المعلمین األردنیین (أكبر النقابات المھنیة في األردن، ویضم مجلسھا 2019سبتمبر  5بتاریخ : 4مالحظة  من  ا
 ،%50بزیادة على الراتب األساسي بنسبة  مطالبة؛ أسابیع 4استمرت لمدة  الوطنیین واإلسالمیین) إحتجاجات واسعة في العاصمة عّمان

 .ب منھا حزب جبھة العمل اإلسالميلمھنیة األخرى ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاوقد تضامنت معھم النقابات ا
حزباً من األحزاب الوسطیة واإلسالمیة والمعارضة على مقترحات لتعدیل قانون  24 توافق، 2019یولیو  15بتاریخ  :5مالحظة 

ومة (تشیر المصادر برفض الحك .على مستوى الدائرةنتخاب، منھا: إعتماد نظام القائمتین الوطنیة على مستوى المملكة والمحلیة اال
 عتبار أنھا تصب في مصلحة جماعة اإلخوان كونھا مسیطرة على الساحة الحزبیة).اللمقترحات على 

ً أن األردن تشھد ضغط إلى أشار معالیھ مع معالي/ أیمن الصفدي، سموكم، خالل ُمقابلة 2019مایو  19بتاریخ : 6مالحظة  من قبل  ا
 تعدُ  خواناإل جماعة بأن وفي ھذا السیاق ذكر معالیھ .المجتمع، وذلك بسبب زیادة قوة وتأثیر بعض الجماعات المتطرفة في األردن

ً حزب ً سیاسی ا  اإلخوان ماعةج مشیراً بأن قوة یتم الخلط بینھا وبین الجمعیات المجتمعیة، یوظف الدین كغطاء لھ، ولھ ُمنظمات مجتمعیة ا
 )في عملھم االجتماعي من خالل قدرتھم على الدخول إلى المجتمعات الفقیرة وتقدیم الخدمات لھم.تكمن 

لوكالة األمم الُمتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین  ھادعم تجدید علىولة اإلمارات دلشكر ال الجانب األردني یقدمقد  :األونرواوكالة 
أن ھذا الدعم سیساعد األونروا  إلى اإلشارة الموضوع،طرح  تم في حال ،2019ملیون دوالر لعام  50بمبلغ  الفلسطینیین (األونروا)

في تقدیم الخدمات الصحیة وتنفیذ البرامج التعلیمیة وتقدیم خدمات أخرى ألكثر من خمسة مالیین فلسطیني یعیشون في ظل ظروف 
ً اإلمارات بالقضإنسانیة قاسیة. والتأكید على أن التزام دولة   .یة الفلسطینیة یظل أمراً أساسیا

من المؤكد أن الجانب األردني سیضعف دوره في القضیة الفلسطینیة بعد أن تطبّع الدولة مع الجانب اإلسرائیلي، بالتالي  :1 مالحظة(
إال أن  وجدیر بالذكر أنھ انتھت سیادة المملكة على القدس .ستتبدل المملكة بمشاكلھا االقتصادیة إلى بلد فقیر كمعظم البلدان األفریقیة

لّما یقبلون ھذه الحقیقة. ھذا ولعل إقامة العالقات مع الجانب األردني وقطر والعراق والجزائر لیست لصالح الدولة السلطات األردنیة 
  مناسبة. ومصالحھا الوطنیة، وقد یكون من األفضل تأدیب الملك عبداللھ الثاني ومعاقبتھ بطرق

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



 تنفیذي تقریر   
 2020 مارس 4 –المملكة األردنیة الھاشمیة -اجتماع ثنائي 

 صفحة 12 من 18

 عن تراجع العجز جئین الفلسطینیین (أونروا)، أعلنت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغیل الال2019دیسمبر  18 بتاریخ: 2مالحظة
ملیون دوالر، وذلك بعد جھود مكثفة بذلت على مدى األسابیع الثالثة  90ملیون دوالر إلى  167من  2019المالي في موازنتھا لعام 

  وفي ضوء نتائج تحقیقات مكتب الرقابة الداخلي لألمم المتحدة الذي تضمن عدم وجود أي فساد أو سوء استغالل مالي. الماضیة

، أرسل األمین العام لجامعة الدول العربیة رسالة إلى سموكم، تتضمن تقدیم الشكر والثناء على 2019سبتمبر  11بتاریخ  :3مالحظة 
 . 2020 للعامدعم دولة اإلمارات لوكالة (األونروا)، ومناشدتھ االستمرار في تقدیم المساھمة إلى الوكالة 

بھدف ملیون دوالر أمریكي لوكالة (األونروا)،  50عن تقدیم منحة بقیمة  اإلماراتأعلنت دولة ، 2019یولیو  29بتاریخ : 4مالحظة 
مساھمة  2018 العام الماضي الدولة قدمت، كما وقد تم صرف المبلغ بتقدیم المشاریع الصحیة لالجئین وتنفیذ البرامج التعلیمیة للطال

 ).األزمة المالیةساعدتھا على تخطي ملیون دوالر، لم 50إضافیة للوكالة بمبلغ 

 القتصاديا ن حول تحدید موعد لعقد المنتدىیقد یشیر الجانب األردني إلى أھمیة اتفاق الجانب: األردني -المنتدى االقتصادي اإلماراتي 
لتعاون ن؛ بھدف تعزیز ایاألردني في دورتھ الثالثة، وإیجاد أرضیة مشتركة للتغلب على التحدیات التي تواجھ الجانب – اإلماراتي

 .الدولةب الُمختصة الجھات مع الموضوع متابعة سیتم أنھ إلى اإلشارة الموضوع، طرح تم في حالاالقتصادي والتجاري بین البلدین. 
ً  ، تواصلت إدارة الشؤون االقتصادیة والتجاریة2019أغسطس  27بتاریخ : 1مالحظة ( مع وزارة االقتصاد، وأفادت بأنھا ما  ھاتفیا

 تزال في انتظار رد من وزارة االقتصاد بشأن التواریخ المقترحة لعقد المنتدى االقتصادي الثالث.

، أرسلت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین األردنیة مذكرة تتضمن تعذر عقد المنتدى المذكور 2019یولیو  2بتاریخ  :2مالحظة 
، وطلب الجانب األردني اقتراح مواعید 2019یولیو  25-22عید المقترحة من قبل وزارة االقتصاد بالدولة في الفترة أعاله خالل الموا

 أخرى.

االقتصادي اإلماراتي  ، اقترح الجانب األردني (وزارة الصناعة والتجارة والتموین) عقد المنتدى2019أبریل  24بتاریخ  :3مالحظة 
أفادت إدارة الشؤون  ، وقد2019أغسطس  8-7خالل الفترة من أو  یونیو 20-19خالل الفترة من  األردني (الثالث) في عّمان،

 واقترح موعد لعقد المنتدى. بأن التواریخ المقترحة غیر مناسبة لمعالي وزیر االقتصاد بالدولة مایو 19في  االقتصادیة والتجاریة

معالي المھندس/ سلطان  برئاسة ،2018دیسمبر  11-10الفترة من  عّمان خاللالمنتدى المذكور في كان من المقرر عقد : 4مالحظة 
بسبب قلة عدد  تأّجلإال أنھ  ،معالي الدكتور/ طارق الحموري وزیر الصناعة والتجارة والتموینوالمنصوري وزیر االقتصاد، 
 ) .االقتصاد وزیر طلب معالي/ سلطان المنصوريوبناًء على ، بالدولة المشاركین من القطاع الخاص

 1,3قد یطلب الجانب األردني الدعم لتحمل أعباء استضافة حوالي  طلب الدعم في تخفیف أعباء النازحین السوریین عن األردن:
اإلشارة إلى أن جھود دولة اإلمارات في دعم الالجئین السوریین قائمة ومستمرة  طرح الموضوع، تم في حال. في األردن ملیون سوري

، وتدیر دولة اإلمارات المخیم اإلماراتي 2019-2012ملیون دوالر أمریكي خالل الفترة  976.4حیث بلغت قیمة المساعدات اإلنسانیة 
ً سوریاً الجئ 6,941األردني (مریجیب الفھود) في األردن حیث یوجد فیھ   . ا

قام وفد المجلس األعلى لألمومة والطفولة برئاسة سعادة الریم عبداللھ الفالسي أمین عام ، 2019أكتوبر  15بتاریخ : 1(مالحظة 
المجلس، بزیارة إلى المخیم اإلماراتي األردني لالجئین السوریین"مریجیب الفھود"، لتنفیذ بعض األنشطة من دلیل الوقایة من التنمر 

 .في األردن المدارس، بحضور سعادة أحمد علي البلوشي سفیر الدولةفي 

، صّرح العقید مازن غندور رئیس مركز ھجرة نصیب الحدودي مع األردن أنھ منذ افتتاح 2019سبتمبر  11بتاریخ  :2مالحظة 
في المخیمات األردنیة وخاصة شخص، معظمھم كانوا یقیمون  27,470المعبر تجاوز عدد الالجئین السوریین العائدین إلى سوریا 

 مخیما الزعتري واألزرق.

ستجابة لألزمة السوریة منذ ا، بلغت قیمة المساعدات التي قدمتھا الدولة 2019ینایر  25بتاریخ  إستناداً لتقاریر إعالمیة: 3مالحظة 
 ).)ملیار درھم 3.59( ملیون دوالر 976.4مبلغ  2019-2012عام 
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   والدولیة اإلقلیمیة القضایا من الموقف

 سوریا

التأكید على ضرورة التوصل إلى حل سیاسي لألزمة، یحفظ وحدة سوریا أرضاً وشعباً، ویضمن عودة طوعیة وآمنة  موقف األردن:
 ، والتأكید على أھمیة ترسیخ األمن في مناطق الجنوب السوري، ورفض التدخل التركي في شمال سوریا.لالجئین السوریین

 

-فبرایر، أثارت منظمة الصحة العالمیة مخاوف بشأن التھدیدات الصحیة الخطیرة في سوریا بسبب تصاعد القتال في شمال 3بتاریخ 
منشأة صحیة بتعلیق  53ینایر، قامت  31وبتاریخ  مساعدة.الملیون شخص بحاجة إلى  2.9 حوالي فیھاالبالد، التي یتواجد  غرب
لألمم المتحدة جلستین بشأن الوضع السیاسي واإلنساني في التابع ایر، عقد مجلس األمن ین 29بتاریخ و ھا في ھذه المنطقة.خدمات
أعرب فیھا عن قلقھ إزاء تدھور الحالة  قدم مارك لوكوك، وكیل األمین العام للشؤون اإلنسانیة، إحاطة في الجلسة األولى، حیث سوریا

اص لألمین العام إلى سوریا، خولة مطر،عن قلقھا من أن اللجنة الدستوریة لم رت نائبة المبعوث الخاإلنسانیة. وفي الجلسة الثانیة، عبّ 
الحكومة السوریة. ومن المسائل الرئیسیة األخرى التي تم التركیز علیھا أھمیة  وضعتھابسبب القیود التي  2019تجتمع منذ نوفمبر 
لمتحدة وفرنسا أھمیة إنھاء العملیات العسكریة وضمان التزام بلجیكا والوالیات المتحدة والمملكة ا كل من أكدتوتدابیر بناء الثقة. 

 جمیع األطراف بالقانون الدولي وضرورة امتثال الحكومة السوریة اللتزاماتھا.

 العدوان التركي

ین. قوض السالم واألمن الدولییالتأكید على أن دولة اإلمارات ترفض بشدة أي تدخل أجنبي یؤثر على سیادة الدول العربیة و •
 التحذیر من عواقب ھذا العدوان على وحدة سوریا وسالمة أراضیھا، وعلى مسار العملیة السیاسیة في سوریا.

 القتال ضد داعش

اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بالعمل مع شركائھا الدولیین لھزیمة داعش ومنع انتشار أیدیولوجیتھا العنیفة  •
 على ضرورة قیام المجتمع الدولي بوضع تدابیر تمنع عودة داعش من الظھور مجدداً في سوریا.التأكید  أینما ظھرت.

 محادثات السالم

ولة كما تدعم الد .التأكید على أن دولة اإلمارات تؤمن بشدة بأن الحل السیاسي ھو الحل الوحید الكفیل بإنھاء األزمة في سوریا •
بشكل تام جمیع الجھود التي تبذلھا األمم المتحدة وكذلك جھود المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة لسوریا، جیر بیدرسون، 

 وفقاً لمسار جنیف. باإلضافة إلى أي جھود أخرى 

 اإلنساني الوضع

 ئةطار وإنمائیة إنسانیة كمساعدات أمریكي دوالر ملیار من أكثر بصرف اإلمارات دولة قامت النزاع، بدایة منذ أنھ إلى اإلشارة •
ً  والنازحین والیونان والعراق ولبنان األردن في السوریین لالجئین  . داخلیا

 )في حال تم طرح الموضوعإعادة افتتاح سفارة الدولة في سوریا (

تطلعات دولة اإلمارات نحو تفعیل العمل العربي المشترك في اإلشارة إلى أن إعادة افتتاح السفارة اإلماراتیة في دمشق ینسجم مع  •
 . الشأن السوري
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اإلشارة  .التأكید بأن غیاب التفاعل واالرتباط خالل السنوات الماضیة أدى إلى زیادة تدخل الدول اإلقلیمیة غیر العربیة في سوریا •
ولعب دور نشط  العودة إلى محیطھا العربي مرة أخرىإلى أنھ من األھمیة بمكان أن تكون سوریا قادرة في نھایة المطاف على 

 .وبناء فیھ

 العراق

یدعم األردن العملیة السیاسیة بالعراق، كما یدعم التوجھ و، التأكید على أھمیة استقرار العراق واللجوء إلى الحوارموقف األردن: 
شدد األردن على حمایة العراق، وتجنیب المنطقة تبعات سیاسیاً وأمنیاً واقتصادیاً، وفي قضیة مقتل سلیماني، والتقارب مع العراق 

 أزمات جدیدة وبناء عالقات إقلیمیة على حسن الجولر وعدم التدخل بالشؤون الداخلیة.

 

لعراق رئیساً جدیداً للوزراء في ا ،فبرایر، عین الرئیس العراقي برھم صالح، وزیر االتصاالت السابق محمد توفیق عالوي 1بتاریخ 
شعب لل وجھھراً لتشكیل حكومتھ التي سیقودھا لحین إجراء انتخابات مبكرة. وتعھد رئیس الوزراء الجدید، في خطاب ومنحھ شھ
یعمل ما في وسعھ لتلبیة مطالب المتظاھرین، وعقد انتخابات مبكرة، وحمایة العراق من التدخالت الخارجیة. وبعد  ھالعراقي، أن

 31بتاریخ ومھر المحتجون في بغداد والمدن الجنوبیة للتعبیر عن معارضتھم لتعیینھ. اإلعالن عن تعیین عالوي بوقت قصیر، تج
لى إینایر، أعلن التحالف الدولي ضد تنظیم داعش عن موافقة الجیش العراقي على استئناف العملیات المشتركة ضد تنظیم داعش 

ت قوات األمن العراقیة حمالت لقمع المتظاھرین في ینایر شنّ  25جانب التحالف الدولي بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة. وبتاریخ 
أشخاص وجرح العشرات من المتظاھرین. وجاءت ھذه الحمالت ضد  4بغداد والمدن الجنوبیة، مما أسفر عن مقتل ما ال یقل عن 

 . المناوئة للحكومةمظاھرات للعن  وقف دعمھالمتظاھرین بعد ساعات فقط من إعالن الزعیم الشیعي مقتدى الصدر بأنھ سی

 
 الوضع الحالي

للوضع الحالي الھش بعنایة وصبر شدیدین، وعلى ضرورة أن یحقق العراقیون  إدارة الحكومة العراقیةالتأكید على ضرورة  •
 الوحدة فیما بینھم. التأكید كذلك على أن التوترات األخیرة في العراق یجب أال تسمح بتفاقم االنقسامات بین أفراد المجتمع العراقي.

مزید من الحروب بالوكالة. تتضمن الإلى ساحة حرب  مخاطر عودة العنف الطائفي في العراق وتحویل البالد على تسلیط الضوء •
  .والتأكید على أن دولة اإلمارات تدعم كافة الجھود المعنیة بتحقیق األمن واالستقرار واالزدھار للعراق ولشعبھ

 .مال شعوبھاخیبت آاإلشارة إلى أن التظاھرات الشعبیة في العراق ولبنان تظھر أن االنقسامات الطائفیة التي أفرزتھا التدخالت قد  •
ة حسب، بل تشكل استجابوكونھا ردة فعل على األوضاع االقتصادیة المتردیة في التأكید على أن ھذه االحتجاجات ال تنحصر 

ساتھا وإضعاف مؤسالعربیة  الوطنیة الدولة مفھوم والھادفة إلى تقویض ،السیاسات اإلیرانیة في المنطقة ضدصریحة وعلنیة 
 .الشرعیة

 اإلیرانیة األمریكیة التوترات
وأعمال العنف التي جانب اإلیراني الالستفزازات المتزایدة من ل جاءت نتیجةً ن التطورات األخیرة في العراق أ اإلشارة إلى •

 .األمریكیة ومصالحھا المتحدة ضد الوالیات تمارسھا إیران
اق لن ن المزید من التصعید في العرأالتأكید على والحكمة خالل ھذه الفترة الحرجة. ب والتحليضبط النفس  ضرورةالتأكید على  •

 .من األطراف ي طرفأیخدم مصالح 
 وازنالت ضرورة إلى واإلشارة. والتصعید المواجھة مقابل باألولویة تحظى أن یجب السیاسیة الحلول أن على الضوء تسلیط •

 .العراق في الحالیة التوترات لتھدئة والدبلوماسیة
 

 مكافحة داعش
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 صوى.ق أولویة تمثلالتأكید على التزام دولة اإلمارات المستمر باالستقرار في العراق، والتأكید على أن سیادة العراق إعادة  •
 لتزاماتھا ودورھا وتواجدھا في العراق.باالتأكید على ضرورة مواصلة قوات التحالف  •
ضرورة أن ال یتم تؤكد على لخفض التصعید، واإلشارة إلى أنھ في ضوء األحداث األخیرة، تواصل دولة اإلمارات دعوتھا  •

تشكل ھزیمة لقوات  بأنھاعلى نحو خاطئ األحداث جھود التحالف، أو أن  تُفسر من استغالل تلك األحداث على نحو یقوض 
 التحالف. 

ً للحد من تواجد داع •  ھناك،ش حث أعضاء المجتمع الدولي على مواصلة القیام بدور فاعل في العراق، ومواصلة العمل معا
 .الحالیة التوترات ظل خصوصاً في

 نفي .ىأخر مناطق في واالنتشار العراق فيلصفوفھ  داعش تنظیم إعادة منع في التحالف لقوات الفاعل الدور على التشدید •
 مكافحة يفبجھود الحكومة المصریة  واإلشادة ،المصریة سیناء جزیرة شبھ في تنظیملتابعة ل خالیا بتواجد المتعلقة المزاعم
 .المنطقة تلك في داعش تنظیم انتشار دون للحیلولة اإلرھاب

دولة بشكل مشترك مجموعة الالتأكید على الدور الرائد والبارز لدولة اإلمارات في التحالف الدولي ضد داعش، حیث تترأس  •
 العمل المعنیة باالتصاالت االستراتیجیة ومجموعة العمل المعنیة باالستقرار. 

 واالستقرار  اإلعمارإعادة 

التأكید على دعم دولة اإلمارات المتواصل لجھود الحكومة العراقیة لتحقیق االستقرار وإعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.  •
  .2013منذ عام  ملیون دوالر أمریكي للعراق 750ما یزید على اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات قد قدمت 

ي أن تدیر الحكومة العراقیة عملیة إعادة اإلعمار بطریقة تضمن العودة اآلمنة للنازحین في جمیع على أنھ من الضرورالتأكید  •
 المناطق المتأثرة بالقتال، بما في ذلك المحافظات السنیة.

 

 قطر

على الرغم من تخفیض األردن للتمثیل الدبلوماسي القطري إلى قائم باألعمال وإغالق كافة فروع مكاتب قناة الجزیرة  موقف األردن:
ي لوحظ تحسن فو، ؛ إال أن العالقات الرسمیة لم تتأثر بشكل كبیر، وتحاول األردن اتخاذ موقف الحیاد2017عام  القطریة في األردن

، وعلى إثر ذلك لوحظ زیارات مكثفة ومتبادلة للمسؤولین ورجال 2019العالقات بین البلدین خاصة بعد تبادل السفراء بدایة أكتوبر 
 .مكاتب الجزیرة القطریة في عّمان تم إعادة فتح 2020وخالل شھر فبرایر األعمال األردنیین والقطریین، 

 

لشیخ خالد آل ثاني رئیساً للوزراء ووزیراً للداخلیة. وفي نفس الیوم، أصدرت الحكومة القطریة بیاناً ینایر، تم تعیین ا 28بتاریخ 
ینایر، وخالل جلسة عادیة لمجلس األمن  23وبتاریخ  ط.رحبت فیھ بخطة الرئیس األمریكي دونالد ترامب للسالم في الشرق األوس

 یةزمة الخلیجألضیة الفلسطینیة، جددت قطر دعوتھا للتوصل إلى حل سلمي لالق في ذلكالدولي حول الوضع في الشرق األوسط بما 
كما أعلنت بأنھا ستواصل التزامھا بجھود الوساطة، وعبرت عن تقدیرھا مجدداً لجھود  ،غیر المشروط""اء من خالل الحوار البنّ 

 . الوساطة الكویتیة

 استمرار األزمة

 .جیرانھا قلق أسباب ومعالجة األزمة حل محاولة في جدیة أيقطر  ال تظھر اآلن، حتى ،اإلشارة إلى أنھ •
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 قرارواست منأل ھاتقویض مواصلة في متعنتة القطریة القیادة ظلت طالما تطورات أي تشھد لن قطر مع األزمة أن على التأكید •
 .المنطقة

لألزمة  تدامومس جدّي حل إلى التوصل صمیم في ھي الرباعیة العربیة لدول األجل طویلة الحقیقیة القضایا معالجة أنّ  على التأكید •
 . مع الدوحة

 وسائل اإلعالمتحریض 

 وجیاتاإلیدیول لبث اإلعالمیة المنصات من وغیرھا العربیة الجزیرة قناة قطر استخدمت عدیدة، ولسنوات أنھ، على التأكید إعادة •
 .حكوماتھا ضد یةالعرب الشعوب وتحریض اإلرھابیة، األنشطة وتشجیع المتطرفة،

 ھالوسائ في الكراھیة على تحّرضو الرادیكالیة للطروحات تروج التي البرامج جمیع بإنھاء قطر قیام ضرورة على التأكید •
  .المنطقة لدول الوطني األمن تھدید اعنھ ینجم والتي یة،عالماإل

 االتفاقیات ومذكرات التفاھم

 العالقةاالتفاقیات 

 مالحظات آخر إجراء لدى عالقة االتفاقیة/مذكرة التفاھم

بروتوكول تع���اون في مج���ال  مش������روع
 اإلماراتدولة  مكافحة اإلغراق والدعم وتدابیر الوقایة 

أفادت إدارة  23/6/2019بتاریخ 
الشؤون االقتصادیة بناًء على كتاب 
سفارة الدولة في عّمان بتعذر عقد 

اجتماعات اللجنة التجاریة اإلماراتیة 
األردنیة، واقتراح الجانب األردني 

عقده على ھامش اجتماعات المنتدى 
األردني االقتصادي اإلماراتي 

 الثالث) في دورتھ المقبلة.(
 

وزارة الخارجیة بتاریخ تلقت 
كتاب وزارة االقتصاد  21/2/2019

بالدولة، والذي یفید بأنھ لم یتم حتى 
تاریخھ معالجة السبب الذي یحول 
دون التوقیع، وھو التدبیر الوقائي 

المفروض من الجانب األردني على 
صادرات الدولة من بروفیالت 

تم  6/3/2019األلمنیوم، وبتاریخ 
رة الشؤون إحالة الموضوع إلدا

االقتصادیة والتجاریة بموجب كتاب 
لالختصاص وموافاتھم  668رقم 

 .بالرد حول ما یستجد
 

 (في االنتظار)
لم یتفق الجانبان حتى 
اآلن على موعد عقد 
المنتدى االقتصادي 
اإلماراتي األردني 

 في دورتھ الثالثة

مذكرة تفاھم في مجال إنش������اء  مش������روع
 اإلماراتدولة  وإدارة المناطق الصناعیة

تم مخاطبة وزارة الطاقة والصناعة 
، حیث أرتأت 2/7/2018بتاریخ 

وزارة الطاقة والصناعة تأجیل 
الموضوع لحین مناقشتھ مع شركائھم 
المعنیین للرد على وزارة الخارجیة 

 )عدم الطرح(
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والتعاون الدولي، وترى وزارة الطاقة 
والصناعة التریث في الوقت الحالي 

 .إلیھالحین نقل ملف الصناعة 
) كتب إلحاق إلى وزارة 5تم إرسال (

الطاقة والصناعة آخرھا بتاریخ 
 لإلفادة بھذا الشأن. 24/7/2019

 
التف��اھم بش�������أن تب��ادل  م��ذكرة مش������روع

المعلوم�ات اإلش������رافیة والرقابیة وتعزیز 
  التعاون في مجال الرقابة المصرفیة

 
 

 اإلماراتدولة 

) كتب إلحاق للمصرف 4تم إرسال (
المركزي وآخرھا بتاریخ 

24/7/2019  
لموافاتنا بآخر المستجدات حول 

 المشروع.

بانتظار رد المصرف 
المركزي علماً بأنھ 
ال یوجد أي تجاوب 

 من جانبھم

مش����روع اتفاقیة التعاون اإلداري المتبادل 
 اإلماراتدولة  في المسائل الجمركیة 

ة الھیئتم التواصل مع المعنیین لدى 
االتحادیة للجمارك وموافاتھم بالمذكرة 

والمشروع مرة أخرى عبر البرید 
 .25/7/2019االلكتروني بتاریخ 

 
وزارة مذكرة من السفارة التلقت 

األردنیة في أبوظبي بتاریخ 
یفید بترحیبھم بالتوقیع،  28/8/2018

وعلیھ تم مخاطبة الھیئة االتحادیة 
تم ، كما 30/8/2018للجمارك بتاریخ 

) كتب إلحاق وآخرھا 5إرسال (
 . 15/5/2019بتاریخ 

 (في االنتظار)
تم التوقیع علیھا 
باألحرف األولى 

 30/10/2017بتاریخ 
وبانتظار رد الھیئة 
االتحادیة للجمارك 

على تعدیالت الجانب 
 األردني

  مشروع مذكرة تفاھم للتعاون الصناعي
 اإلماراتدولة  

السفارة تلقت الوزارة مذكرة من 
، یفید 13/6/2019األردنیة بتاریخ 

بترحیب الجانب األردني للتوقیع على 
المشروع خالل أعمال اللجنة 

المشتركة القادمة، وتم مخاطبة وزارة 
الطاقة والصناعة بھذا الشأن بتاریخ 

14/7/2019. 

 )عدم الطرح(

ال�برن���امج التنفی���ذي للتع����اون  مش������روع
 یةاألردنملكة الم  2020- 2019السیاحي لألعوام 

كتاب  25/7/2019بتاریخ  وردنا
والذي یفید بترحیب  وزارة االقتصاد
، وعلیھ تم مخاطبة الوزارة بالتوقیع

 بھذا ھبتاریخ سفارة الدولة لدى عّمان
 .الشأن

 طرح)ال(
بانتظار تأكید الجانب 
األردني على مدى 
جاھزیتھ لیتم اتخاذ 

 الالزم.

الش����ؤون مش����روع مذكرة تفاھم في مجال 
االجتم���اعی���ة بین وزارة تنمی���ة المجتمع 
ب��ال��دول��ة ووزارة الش������ؤون االجتم��اعی��ة 

 باألردن

 یةاألردنالمملكة 

تم مخاطبة  25/7/2019بتاریخ 
السفارة األردنیة بمذكرة إلحاق رقم 

لموافاتنا برد الجانب  30642
 األردني.
 9/4/2019قامت الوزارة بتاریخ 

ً متضمن بإرسال المشروع مالحظات  ا
إلى سفارة  وزارة تنمیة المجتمع

بموجب المذكرة األردن لدى الدولة 
 .15297رقم 

 طرح)ال(
بانتظار رد الجانب 
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مش����روع مذكرة تفاھم في مجال الس����المة 
 یةاألردنالمملكة  الغذائیة

تم مخاطبة سفارة األردن لدى الدولة 
بتاریخ  30579بمذكرة إلحاق رقم 

25/7/2019. 
 

إعادة إحالة المشروع لسفارة  تم
األردن لدى الدولة بتاریخ 

بموجب المذكرة  15/5/2019
 27/12/2018، وبتاریخ 20491

قامت الوزارة بإحالة المشروع 
متضمناً تعدیالت وزارة التغیر 

المناخي والبیئة إلى الجانب األردني 
وموافاة سفارة الدولة لدى عّمان 

 بنسخة.
 

 طرح)ال(
الجانب بانتظار رد 

 األردني

مشروع مذكرة التفاھم في مجال التدریب  
 یةاألردنالمملكة  المھني بین حكومتي البلدین

 
تم مخاطبة سفارة األردن لدى الدولة 

بتاریخ  30581بموجب المذكرة رقم 
لموافاتنا برد الجانب  25/7/2019

 األردني.
 
 23/12/2018وردنا بتاریخ 

تفید مذكرة السفارة األردنیة التي 
اھتمام ورغبة الجانب األردني بمتابعة 
المشروع وسیتم موافاتنا بالمالحظات 

كونھا ال تزال تحت الدراسة لدى 
 .الجانب األردني

 

 طرح)ال(
بانتظار رد الجانب 

 األردني
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