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 القمة الثالثية بين األردن وقبرص واليونان

 
 في تعقد التي القمة، تركز، حيث واليونان وقبرص األردن بين ثالثية قمة 41/1/9142استضاف األردن يوم األحد 

 القتصاديةا خصوصا   المجاالت، مختلف في واليونان قبرص من وكل األردن بين التعاون توسيع آليات على الثانية، جولتها
 أهم تاليا  ، 9142 الثاني كانون شهر في قبرص استضافتها التي األولى القمة مخرجات على والبناء منها، واالستثمارية

 :أعمال القمة خالل تحققت التي النتائج
 

  بين الدول الثالث "القمة الثالثية"أعمال  على هامشالتي تم توقيعها تفاهم المذكرات: 
 

 ر.والوكالة اليونانية لالستثمار والوكالة القبرصية لتشجيع االستثما األردنيةمذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة االستثمار  -4
 تعزيز عالقات االستثمار وتحسين بيئة األعمال والتجارة.التوقيع: الهدف من 

 

 .9199-9142التعليم لألعوام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال  -9
 الهدف من توقيع المذكرة:

 الدول الثالث.تبادل الخبراء بين  -أ
 .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالثالثي في مجاالت التعليم البيئي والتنمية المستدامة  التعاونتعزيز   -ب
 .إنشاء روابط مباشرة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دولنا  -ت
 

  التي تم توقيعها بين األردن وقبرص على هامش أعمال القمة الثالثيةتفاهم المذكرات: 
 المشروعة غير والهجرة العقلية والمؤثرات بالمخدرات واالتجار المنظمة والجريمة اإلرهاب مكافحة في التعاون -4

 .األخرى الجنائية والجرائم
 .والتكنولوجيا واالبتكار البحث مجال في التعاون -9

 
 المشترك للقمة الثالثية الختامي البيان: 

 تقوية التعاون بين البلدان الثالثة من أجل تعزيز الشراكة في عدة مجاالت ذات االهتمام المشترك. -4
 وتفعيل االتفاقيات 9142ا في كانون الثاني من العام التي ُعقدت في نيقوسي األولىالبناء على مخرجات القمة الثالثية  -9

 .خاللها وقعت التي التفاهم ومذكرات
االتفاق على أن القيم األساسية التي تحكم التعاون الثالثي هي احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق األمم  -3

 المتحدة.
 أهمية احترام الحقوق السيادية وسيادة وسلطة كل دولة على مجالها البحري وفقا  للقانون الدولي. -1
لمصادر المياه وتربية االحياء المائية  واإلدارة الزراعيةالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تكثيف التعاون في كل من  -5

 ،وتكنولوجيا المعلوماتواإلنشاءات والتعليم  والبناءالنقل و ة وحماية اآلثاروالشحن التجاري والصح ةوالسياح
 ذات االهتمام المشترك. أخرىت الى استكشاف فرص التعاون في مجاال باإلضافة

طاع ق سيكون لها أثر كبير علىاألبيض  كبيرة في الحقول البحرية في منطقة شرق البحر بكمياتاكتشاف الغاز  -6
 االقتصادية في المنطقة. ةوالتنميالطاقة 

خالل االجتماع األول لوزراء  ، وذلكدى غاز شرق المتوسط" كمنتدى يمثل جميع دول المنطقةتعن انشاء "من االعالن -7
من احتياطات الغاز  هو االستفادة حيث أن الهدف من انشاء المنتدى، 41/4/9142الطاقة الذي ُعقد في القاهرة في 

 والبنية التحتية.
 على تركز التي ،"نيقوسيا اتفاقية" ،"الثقافية بالملكية المرتبطة بالجرائم المتعلقة األوروبي المجلس اتفاقية"أهمية  -2

 .الثقافية بالملكية المشروع غير االتجار تجريم
 المتوسط. األبيض البحر شرق لمنطقة الثقافي التراث حماية أهمية -2

 
 .لمسلحا النزاع مناطق في خاصة الثقافية، بالملكية المشروع غير واالتجار السلب عمليات مكافحة علىالتأكيد  -41
 والتصدير ادواالستير السرية الحفر وأعمال السرقة بمنع المتعلقة( واليونان وقبرص األردن بين) الثالثية االتفاقية -44

 تعتبر ،9142 /46/4 في توقيعها تم التي ألصحابها، إعادتها وتعزيز الثقافية، للممتلكات المشروع غير الملكية ونقل
 االتجار غير المشروع بالملكية الثقافية. لقضايا البلدان الثالثة توليها التي األهمية على شهادة

 البحر بمنطقة انعقاده المقرر واألردن، واليونان قبرص في البرلمانات لرؤساء األول الثالثي الجتماعالترحيب با -49
 .الثالثة الدول بين والتعاون العالقات تعزيز نحو مهمة إضافية كخطوة ،45/1/9142 في الميت،
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 تلفمخسيسهم في تطور وتقدم  الثالثية، القمة أعمال هامش على األردن في الذي تم عقده المشترك األعمال منتدى -43
 لعالقاتا توسيع سبل لمناقشة فرصة سيوفر كما ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجياوكالسياحة والطاقة  القطاعات
 لىإ الوصول من الخاص القطاع لتمكين مركزا   األردن واعتبار الثالث، الدول بين القائمة والتجارية االقتصادية

 .العراقي السوق
 مجتمع بين شراكاتال وإقامة البلدان الثالثة بين االقتصادي للتعاون القائمة اإليجابية البيئة وتطوير تشجيعالعمل على  -41

 .مختلفة قطاعات في االستثمار وجذب التجاري التبادل تعزيز في يسهم بما الخاص والقطاع األعمال
 الخاص طاعالق ممثلي بين للتفاعل صاتمن لتكون ومعارض، ومنتديات مؤتمرات وعقد تجارية بعثات تنظيم تسهيل -45

قتصادات ا توفرها التي المهمة التجارية الفرص على تبني مشتركة مشاريع إقامة الى باإلضافة ،البلدان الثالث في
 الدول الثالث.

 .القتصادات الدول الثالث التنافسية القدرة لتطوير الخبرات وتبادل المعرفة نقل تعزيز -46
 حددةم مبادرات تنفيذ خالل من الخارج، في الدول الثالث ايورعا المغتربين ليشمل التعاون توسيع إمكانيةبحث  -47

 .الشباب على خاص بشكل التركيز مع تشملهم،
 .وزخمها إمكاناتها كامل من االستفادة وضمان الثالثية اآللية لتطوير قبرص مقرها دائمة عامة أمانة إنشاء -42
 .الثالثي تعاوننا لتنسيق دولة كل في وطني منسق تعيين -42
 واألمن. والدفاع الخارجية السياسات حول المؤسسات بين المستوى رفيعة نقاشات أسسةم -91
 .والتجارة المالية وزراء يضم ثالثي وزاري تعاون منتدى إطالق  -94
 زمةأ تداعيات مع التعامل من لتمكينه واقتصاديا سياسيا األردن دعم لضمان األوروبي االتحاد مع العمل استمرار -99

 .التحتية والبنية االقتصاد على سببتها التي الكبيرة والضغوطات اللجوء
 اإلقليمية سواقلأل كبوابة االستراتيجي المملكة وموقع للمستثمرين األردني االقتصاد يوفرها التي الميزات استعراض -93

 .والعالمية
  
  فة تجارة غر الكباريتي ورئيسستثمار والعين نائل اال الدولة لشؤون ريأهم النقاط التي طرحها كل من معالي وزفيما يلي

 خالل منتدى األعمال األردني القبرصي اليوناني: ةوصناعة قبرص ورئيس هيئة االستثمار والتجارة اليوناني
 

  االستثمار:شؤون ولة لوزير الد/ شحادة مهند ما تقدم به معاليأهم 
 عيدص متقدم على خدمات مركزاألردن  ُيعد، حيث الوطني االقتصاد لنمو ا  اساسي ا  مفتاحتصدير السلع والخدمات  -1

 .التكنولوجيا واالبتكار
والعراق،  سوريا في االعمار اعادة مشاريع في والمساهمة المنطقة اسواق وبوابة لدخول انطالق ُيعد األردن نقطة -9

 منطقة ودوج الى اضافة ،العالمية للشركات تقديم خدمات في منها االستفادة يمكن شبابية خبرات وجود ظل خاصة في
 .للمستثمرين ومزايا حوافز تمنح الدولتين هاتين البرية من الحدود من بالقرب تنموية

وذلك وفقا  للتقرير الصادر  العربية الدول مستوى على ناشئة شركة (411) أفضل بين نم( شركة أردنية 97وجود ) -3
 عن المنتدى االقتصادي العالمي.

 
  العين نائل الكباريتي/ رئيس غرفة تجارة األردنما تقدم به أهم: 

 مستقبال لقتنط بالمملكة االستثمار لجهة وبخاصة متينة واستثمارية وتجارية اقتصادية وعالقات شراكات بناءاألمل ب -4
 .وسوريا العراق منها مجاورة لدول

 التشريعاتو واالستقرار االمن قدمتهافي ممقرا  للتجارة واالستثمار  منه تجعل التي االمتيازات من بالكثيراألردن  متعت -9
 .الدولية القوانين مع والمتوافقة الجاذبة

 ملكةالم كما أن المجاورة، الدول بناء في سهمتأ والتي لدى األردن والمؤهلة والمدربة المتعلمة البشرية القوىتوفر  -3
 االردنية راتالخب من لالستفادة الجانبين القبرصي واليوناني داعيا المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت لخدمات مصدرة

 .القطاع بهذا
 لتنويه الىوا والهند، والصين واليابان أمريكا جنوب بلدان على والتركيز الثالثة الدول بين السياحة تعزيز ضرورة -1

 مرتبةال الى ووصوله القطاع الطبي أحرزه الذي والتقدمفي مجال السياحية العالجية األردن  المقومات التي يمتلكها
 العالم. مستوى على السابعة

 
 قبرص: وصناعة تجارة غرفة رئيسانجاستينيوس/  السيد كريستودلوس به تقدم ما أهم 

 على ديزي اقتصادية نمو زيادة في ساهم مما الماضية الفترة خالل االقتصادية االصالحات من بالعديد قيام قبرص -4
 .(%6الى ) (%46) من البطالة معدالت وتخفيض (9%)
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 تعزيز يف يسهم وبما الثالثة الدول في االعمال لرجال الخدمات لتقدم االستعداد أتم على قبرص وصناعة تجارة غرفة  -9
 .بينهما التواصل

 
 االستثمار والتجارة اليونانيةئة يس هيرئ/ غريغوريس ستيرغيوليسبه السيد  مأهم ما تقد: 

 .وسوريا العراق في واالعمار البناء اعادة مشروعات من لالستفادة جديدة عالقات وبناء عاونضرورة الت -4
 دول عمل ضرورةو ،تدريجيا   الماضية السنوات خالل منها عانت التي المالية االزمة من الى خروج اليونان اإلشارة -9

 .المشتركة االقتصادية المنافع لتحقيق معا المتوسط االبيض البحر منطقة
 .االصطناعي والذكاء المعلومات وتكنولوجيا واالتصاالت السياحة بقطاعات التعاون تركيز أهمية -3
من خالل موانئ اليونان، والتأكيد  اوروبا وشرق وسط دول الى الثالث الدول ومنتجات البضائع وصول حركة تسهيل -1

 .البلدان لمختلف وحديث وسريع رخيص نقل توفير تستطيع اليونانعلى أن 
 
 
 

 
 


