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ىمذكرةىتفاهم

ىبون

ىاألمانةىالعامةىلجامعةىالدولىالعربوةى

ىووزارةىالشؤونىالخارجوة
ىباكستانىاإلسالموةجمهوروةىل

ىــــــــــــــــــــــــى

 : دٌباجت
 

، ٔٔصاسة  بأليبَت انعبيتب - فًٛب بعذ -ب انًشبس إنٛٓ إٌ األيبَت انعبيت نجبيعت انذٔل انعشبٛت

،  ٕصاسةببن - فًٛب بعذ -ب ، انًشبس إنٛٓ اإلساليٛت ٕسٚت ببكسخبٌجًٓحكٕيت انشؤٌٔ انخبسجٛت ن

 . انًشبس إنًٛٓب فًٛب بعذ ببنطشفٍٛ

     ٕ ٚيت بيٍٛ انيذٔل    إدساكًب يًُٓب ألًْٛت دعى ٔحشسيٛ  ؤاريش انايذاات انخدهٛذٚيت ٔانعالايبث األ 

 ببكسخبٌ ، انعشبٛت ٔجًٕٓسٚت 

نهخشييبٔس باييتت دٔسٚييت  آنٛييت ٔإَشييب  ًييب ،انخعييبٌٔ فًٛييب بُٛٓ ٔ خُسييٛ ان حعضٚييض فدييذ احتدخييب عهييٗ

ٗ  ببإلضبفت،  فٙ انًؤحًشاث ٔانًحبفم انذٔنٛتيٕااتًٓب  حُسٛ بٓذف   فًٛيب بًُٛٓيب  حُشيٛ  انخعيبٌٔ    إني

 .راث االْخًبو انًشخشك انًجبالث كبفتفٙ 

 :لذلك فقذ اتفقا على ما ٌلً

 :  المجال السٍاسً:  أواًل 

ّ   نجبيعت انذٔل انعشبٛتعدذ اجخًبع سُٕ٘ بٍٛ األيٍٛ انعبو - 1 بأليٍٛ بي  - فًٛيب بعيذ   - انًشيبس إنٛي

ّ   اإلساليٛت جًٕٓسٚت ببكسخبٌحكٕيت نٔٔصٚش انشؤٌٔ انخبسجٛت  ، انعبو فًٛيب   - ، انًشيبس إنٛي

نًدخضيٛبث انريشٔف    ٔفديب  الل افخخبح دٔساث انجًعٛت انعبيت نأليى انًخحيذة   ٕصٚشببن  - بعذ

 .ٔاحتبق انطشفٍٛ

ببكسييخبٌ ٔانسييتشا  نبييٍٛ انًُييذٔة انييذا ى  -ث انرييشٔف ٔفدييب نًدخضييٛب -عدييذ اجخًييبع دٔس٘ - 2

انعييشة انًُييذٔبٍٛ انييذا ًٍٛ نييذٖ األيييى انًخحييذة ٔس ييٛ  بعنييت انجبيعييت فييٙ َٕٛٚييٕسك ، ٔرنيي   

ابم افخخبح دٔساث انجًعٛت انعبييت نألييى انًخحيذة ٔاجخًيبع األييٍٛ انعيبو نهجبيعيت        سبًب ٚكٌٕ 

 .ٕصٚش انٔ
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 .ٔف  يب حدخضّٛ انحبجت  وببد إسالوٕصٚش ٔستشا  انذٔل انعشبٛت فٙ ناعدذ اجخًبع بٍٛ - 3

، ٔرني  ويٕل    األيبَيت انعبييت  ٕصاسة َٔرشا ٓى فٙ انٚجشٖ حببدل ٔجٓبث انُرش بٍٛ يسئٕنٙ - 4

 .اندضبٚب راث االْخًبو انًشخشك عهٗ انسبوخٍٛ انذٔنٛت ٔاإلاهًٛٛت 

بٓيذف حبيبدل اٜسا  ويٕل اندضيبٚب انًخخهتيت       األيبَيت انعبييت  ٕصاسة كم عيبو ٔفيذًا إنيٗ    انحشسم - 5

 .راث االْخًبو انًشخشك

 : المىح الذراسٍت:   ثاوٍا

ٕصاسة يُحيت سيُٕٚت ؤ وكنيش نهًسيؤٔنٍٛ انعيبيهٍٛ فيٙ األيبَيت انعبييت نحضيٕس دٔساث          دذو انح- 1

انخبسجٛت فيٙ  ٌٔ انشؤ وكبدًٚٛتٔانذبهٕيبسٛت انذٔنٛت فٙ  انذٔنٛت دساسٛت ااٛشة عٍ انعالابث

 .آببد إسالو

 : المجال االقتصادي:   ثالثا

 :ٚسعٗ انطشفبٌ إنٗ انخشبٔس ٔحببدل انًعهٕيبث ٔانخعبٌٔ انًشخشك فٙ انًجبالث انخبنٛت - 1

 .انضساعت - 1

 .انخجبسة - 2

 .االسخنًبس - 3

 .ٔانخجبسة  اإلَخبجاضبٚب انعٕنًت بًب فٙ رن  - 4

 .حكُٕنٕجٛب انًعهٕيبث - 5

 .ندضبٚب انعًبنٛت ٔحطٕٚش انًٓبساث ا- 6

 .انُدم انجٕ٘ ٔانبحش٘ - 7

 .يكبفحت انخاحش ٔوًبٚت انبٛئت - 8

 .حببدل إواب ٛبث انخجبسة انبُٛٛت - 9

 .انسٛبوت  - 10

 

بخٛسييٛش عدييذ اجخًبعييبث بييٍٛ يًنهييٙ انحكٕيييت انببكسييخبَٛت ٔانًؤسسييبث      األيبَييت انعبيييت حدييٕو - 2

، بٓييذف حتعٛييم انخعييبٌٔ فييٙ     األيبَييت انعبيييت عبيهييت فييٙ َطييبق   االاخاييبدٚت انًبنٛييت ٔانتُٛييت ان  

 .انًجبالث انًُإص عهٛٓب فٙ انبُذ ثبننب 
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 : الختامٍت األحكام:   رابعًا

 .ٚجٕص حعذٚم ْزِ انًزكشة بُب  عهٗ يٕافدت انطشفٍٛ  .1

 .حٕاٛع انًًنهٍٛ انًتٕضٍٛ ابََٕب يٍ انطشفٍٛ فٙ حبسٚ  حذ م انًزكشة وٛض انُتبر  .2

بُب  عهٗ إ طبس اويذ انطيشفٍٛ ، ُٔٚخٓيٙ انعًيم بٓيب       –فٙ و٘ ٔاج  –ٓب  انًزكشة إَ ٚجٕص .3

بعذ ثالثت وشٓش يٍ حبسٚ  اإل طبس ،  عهٗ وٌ حسخًش االنخضايبث انُبشئت عٍ حطبٛي  ووكيبو   

 .انًزكشة وخٗ اَجبصْب

 

بييبنهيخٍٛ  ٛخٍٛرييهويييٍ َسييخخٍٛ  2005/ 9/  21، انًٕافيي    َٕٛٚييٕسكٔاعييج انًييزكشة فييٙ  

 .ٛت ٔاالَجهٛضٚت نًٓب راث انحجٛت انعشب

 
 

 عه
 وسارة الشؤون الخارجٍت

 باكستان اإلسالمٍتلجمهىرٌت 
 
 قاصىري. خىرشٍذ م

 وسٌز الخارجٍت
 

 

 عه  
 األماوت الفىٍت

 جامعت الذول العزبٍتل
 

 عمزو مىسى
 األمٍه العام

 
 


