الوثائق واالتفاقيات التي وقعت بين األردن واالمارات خالل اجتماعات اللجنة الوزارية األردنية المشتركة.

وقعت االردن واالمارات ( ) 21وثيقة تضمنت اتفاقيات وبروتوكوالت ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من
شأنها االسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين ،وذلك خالل اجتماعات اللجنة الوزارية األردنية اإلماراتية
المشتركة في دورتها الثالثة التي عٌقدت في أبو ظبي.
 مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين األردن واالمارات:
 .2مذكرات تفاهم بشأن التعاون المالي والفني.
 .1مذكرات تفاهم بشأن االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعالمة الجودة للمنتجات بين مؤسسة
المواصفات والمقاييس األردنية وهيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.
 .3مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني بين
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت االماراتية.
 .4مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال النمو األخضر بين وزارة البيئة االردنية ووزارة التغير المناخي
والبيئة االماراتية.
 .5مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال سياسة وقانون المنافسة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين
األردنية ووزارة االقتصاد اإلماراتية.
 .6مذكرات تفاهم بشأن التعاون بتسجيل ومراقبة الشركات بين حكومتي البلدين.
 .7مذكرة تفاهم في مجال االعالم بين حكومتي البلدين الشقيقين.
 البروتوكوالت التي تم توقيعها بين األردن واالمارات:
 .2بروتوكول التعاون الفني بين هيئة االستثمار األردنية ووزارة االقتصاد اإلماراتية.
 .1بروتوكول االعتراف المتبادل بالشهادات األهلية البحرية للمالحين العاملين في البحر بين الهيئة البحرية
األردنية والهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية االماراتية.
 البرامج التنفيذية التي تم توقيعها بين األردن واالمارات:
 .2البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومتي البلدين الشقيقين لألعوام .1111-1127
 .1البرنامج التنفيذي لالتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األردنية ووزارة التربية والتعليم اإلماراتية للسنوات .1111-1122-1122
 .3البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومتي البلدين الشقيقين للسنوات .1122-1127
 التوصيات التي خرجت بها اعمال الدورة الثالثة الجتماعات اللجنة الوزارية األردنية المشتركة والتي
تهدف الى معالجة مختلف المواضيع ذات الصلة بقطاعات الطاقة والسياحة واالتصاالت والبيئة والتعليم
العالي وغيرها:
.2
.1
.3
.4

اعتماد جدول تنفيذي يتضمن آلية متابعة عملية ذات سقف زمني محدد ،وذلك لمتابعة وتنفيذ ما تم
االتفاق عليه من توصيات ووثائق.
تكليف وزارتي الخارجية في البلدين إلعداد تقارير نصف سنوية حول تقدم سير العمل بشأن انجاز
مخرجات أعمال الدورة.
االرتقاء بمستوى المبادالت التجارية لتعكس اإلمكانيات المتوفرة في البلدين.
مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل العربية واإلقليمية والدولية ،بما يحقق المصالح المشتركة
للبلدين.

 .5الدفع باتجاه تنفيذ قرارات القمم العربية ومجالسها المتخصصة
 .6االتفاق على عقد الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي األردني اإلماراتي في عمّان بالتنسيق والتشاور مع
القطاع الخاص في كال البلدين ،وذلك خالل العام .1122
 .7التعاون المشترك لتسهيل دعم مشاركة األردن في إكسبو دبي .1111
 .2اقامة استثمارات مشتركة في المملكة في قطاع الصلب والحديد.
 .2تسهيل تصدير منتجات الصلب اإلماراتية من خالل األردن.
 .21إتمام عملية الربط اإللكتروني وتبادل المعلومات بين إدارتي الجمارك في البلدين.
 .22طلب تخفيض رسوم التأشيرة من نوع سفرة واحده لسائقي الشاحنات األردنية في حال المرور عبر
اإلمارات إلى سلطنة عُمان واالكتفاء بدفع رسومها مرة واحدة.
 .21تسهيل حصول سائقي الشاحنات على تأشيرات متعددة لدخول أراضي دولة اإلمارات.
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