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 طريف املذكرة 
 :وعنوانه املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج: الطرف األول .1

 الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة
 م .ع.أ –، الشارقة 2052: ب.ص

 + 97165114111:  رقم اهلاتف
 + 97165114100: رقم الفاكس

ويشار إليه الحًقا . احلماديصاحل  عيسى/ وميثله يف التوقيع على هذه املذكرة مدير املركز سعادة الدكتور
 .وألغراض هذه املذكرة ابسم الطرف األول

 

 :وعنوانه  Universitas Negeri Malang جامعة ماالنج احلكومية: الطرف الثاين .2
 مدينة ماالنج، جاوة الشرقية، إندونيسيا

 65145، ماالنج 5شارع مسارانج . ب.ص
 +34155131262  :رقم اهلاتف

 +34155131262 :رقم الفاكس
ا ً  إبندونيسيا، ويشار إليه الحقمدير جامعة ماالنج احلكومية وميثلها يف التوقيع على هذه املذكرة 

 .لثاينوألغراض هذه املذكرة ابسم الطرف ا
 : ما يليكإبرام هذه االتفاقية اتفق الطرفان على 

 (التمهيد)األوىل  املـــادة
ا ال ً  من منطلق اهتمام قادة الدول األعضاء مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ابملشاركة اجملتمعية واعتبارها جزء

، يف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ومحايتهايتجزأ يف دعم التنمية املستدامة، ومواكبة االجتاهات العاملية احلديثة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة وإدارة املركز الرتبوي للغة  إبندونيسياجبامعة ماالنج احلكومية ا من القيادات ً  إميانو

الشراكة أبمهية الدور الذي تؤديه  -أحد أجهزة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج-العربية لدول اخلليج ابلشارقة
 .بني املؤسسات اجملتمعية يف النهوض مبستوى األداء، لتطوير ونشر تعليم اللغة العربية ومحايتها

 (ملشرتكةاجماالت التعاون وأهداف )املادة الثانية 
 .التعاون يف وضع وتنفيذ برامج وآليات لنشر الوعي أبمهية اللغة العربية ودورها يف تعزيز اهلوية واالنتماء الوطين .1
 .التعاون املشرتك يف تنفيذ البحوث والدراسات والربامج التطويرية للغة العربية ابملركز .2
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لتحقيق الطموحات اهلائلة، وتقليل السلبيات اليت قد ( البشرية واملادية)االستثمار األمثل للخدمات واملوارد  .3
ات، والندوات، وحلقات النقاش، تنجم عن نقص املوارد والكوادر البشرية يف تنفيذ الربامج واألنشطة كاملؤمتر 

 .املشرتكومجيع اجملاالت ذات االهتمام 
التنسيق بني الطرفني فيما يتعلق ابخلدمات املقدمة خلدمة اللغة العربية من املؤسسات اجملتمعية وكيفية توظيفها  .4

  .لإلفادة منها
، املطوايت، املنشورات، الكتب، اجملالت)تبادل اإلصدارات العلمية والفكرية والثقافية بني الطرفني  .5

 (.اإلصدارات اإللكرتونية
وضع خطة عمل متكاملة وبرامج مستقبلية للمسامهة الفعالة بني الطرفني يف حتقيق أهدافهما من خالل اقرتاح  .6

 .الربامج واملشاريع واألنشطة اليت تزيد من فاعلية النهوض بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ومحايتها
نظيم ندوات ومؤمترات وورش عمل ختدم اللغة العربية وتعزز من حضورها وتنشر الوعي أبمهيتها التعاون يف ت .7

 . وارتباطها ابهلوية
 . واملنشورات واألحباث ذات الصلة أبساليب تدريس اللغة العربية اإلصداراتالتعاون يف  .8
ربية وخدمتها على مستوى دول تعزيز سبل التعاون بني خمتلف املؤسسات واهليئات املعنية بتدريس اللغة الع .9

 .اخلليج وإاتحة الفرص لتبادل اخلربات
ةالتنسيق املتبادل حول أي .10 أو أنشطة أو فعاليات أو دورات تدريبية ينفذها أو يعتزم تنفيذها أحد  ،مشاريع ً 

 .الطرفني، ومن املمكن أن ُيسهم الطرف اآلخر يف دعمها أو املشاركة فيها
 (شرتكةاللجنة امل) الثةالثاملادة 

 

 :، وتتوىل تفعيل بنود االتفاقية وذلك من خالل"اللجنة املشرتكة"شكل جلنة من الطرفني تسمى ُ  ت
 .النظر يف قائمة املشاريع املقرتحة بني الطرفني .1
 .وضع اخلطط واملقرتحات لألنشطة والفعاليات اليت ميكن تنفيذها ابلتعاون بني الطرفني .2
 وحتديد املعوقات والصعوابت واقرتاح آليات التعديل تقييم ومتابعة العالقات بني اجلهتني .3

 .والتصحيح، ووضع احللول ألية خالفات قد تظهر بني اجلانبني
 .سرتاتيجية الطرفنيإوضع آليات إدارة األنشطة والتعاون املشرتك مبا يتماشى مع سياسة و .4
 .قبل الطرفنيعقد اجتماعات دورية متواصلة لضمان املتابعة وتوحيد اجلهود املشرتكة من  .5
 .رفع توصياهتا إىل اإلدارات العليا للطرفني العتمادها .6
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 (أحكام عامة)لرابعة ااملادة 
 

ال يرتتب على توقيع الطرفني على هذه املذكرة أية واجبات ملزمة جتاه الطرف اآلخر فهي وسيلة للتعبري عن  .1
دة اليت يستند اليها الطرفان يف حسن نية كٍل منهما ورغبته يف التعاون مع الطرف اآلخر، وتشكل القاع

 .ً  تطوير جماالت العمل املشرتك والتعاون بينهما مستقبال
 .ال تلزم مذكرة التفاهم هذه أي من الطرفني بتوفري دعم مايل أو دعم مباشر ألية نشاطات مستقبلية مشرتكة .2
ى شريطة أهنا تعامل ال متنع هذه املذكرة أي طرف من عقد اتفاقيات تعاون خدمية أو مذكرات تفاهم أخر  .3

 .بصفة مستقلة وبشروط وأحكام منفصلة عن مذكرة التفاهم
ةأي يةتسو .4 قد تنشب وتتعلق بتطبيق أحكام هذه االتفاقية ابلطرق الودية، وابلتشاور بني  اتخالف ً 

 . الطرفني وتفسر بنودها مبا يتفق وحسن النية
ليها مبوجب املذكرة من الطرف اآلخر دون ال حيق للطرفني إفشاء أية معلومات سرية أو مملوكة حيصل ع .5

 .احلصول على املوافقة اخلطية املسبقة منه
املذكرة على تنفيذ أو إهناء نشاطات أو عقود أخرى يعكف أي من الطرفني على ( انتهاء/إلغاء)ال يؤثر  .6

 .إجنازها
ةمهمة اللجنة املشرتكة تنسيقية واستشارية وليست خمولة ابختاذ أي .7 تب عليها التزامات على قرارات قد يرت  ً 

 .أحد الطرفني أو كليهما
ا أو ً  أي مراسالت أو اتصاالت ختص مذكرة التفاهم جيب أن تكون كتابية، كما جيب أن ُتسلم شخصي .8

  .سل ابلفاكس أو عرب الربيد اإللكرتوين، ويف كل حالة ترسل إىل مجيع األطراف املعنيني من كال الطرفنيرت
 

 (ذكرة م  قوانني دولة امإمااات العربية املتددةتوافق امل) خلامسةااملادة 
 

، ودولة إندونيسيا تتماشى وتتوافق كافة شروط وبنود هذه املذكرة مع قوانني وأنظمة دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .هي السائدةحدث فيها نزاع أو اختالف  اليت دولةالوإن وجد تعارض بينهما تكون قوانني وأنظمة 
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 (مدة املذكرة) لسادسةااملادة 
ا من اتريخ توقيعها من قبل الطرفني وتبقى سارية املفعول ملدة ً  التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبار مذكرة تدخل .1

 .سنة واحدة من اتريخ توقيعها
 على اً  يوم (30)حيق ألي من الطرفني إهناء مذكرة التفاهم وذلك مبوجب إشعار خطي يسلم قبل  .2

 . اجلهات املخولة من قبل الطرف املعيناتريخ اإلهناء إىل من األقل
 .تتجدد مذكرة التفاهم سنوًي  تلقائي ا إذا مل يقم أي طرف ابإلبالغ عن عدم رغبته يف جتديدها .3
مواد وحررت ابللغة العربية على نسختني أصليتني بواقع نسخة  وسبعصفحات  ستتتكون هذه املذكرة من  .4

 .هناك اختالف بني تلك اللغات تكون العربية هي السائدة وترمجت إىل اإلندونيسية وإذا كان لكل طرف
 (اإلعالم)املادة السابعة 

العربية ابستخدام اللغة يتم مذكرة هذه التعلق بت اعليه متفقأو  ةمطلوبآخر ألغراض أو اتصال عالم أي إ
الطرفني كل طرف من ىل إ( املعرتف هبا من الطرفني)أو الربيد اإللكرتوين لفاكس رسل مباشرة أو ابلربيد أو ابيو

 : على العنوان التايل
 :املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليجنج احلكومية إىل جامعة ماالمن 

  املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج -( مدير إدارة الربامج والتدريب)عادل حممد وهيب / األستاذ
 الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة

 م .ع.أ –الشارقة  ،2052: ب.ص
  gecal@abegs.org :الربيد اإللكرتوين

 +971544498042:      رقم اهلاتف
  .الشارقة، 66656: ب.ص دولة اإلمارات العربية املتحدة

 :نج احلكوميةجامعة ماال إىل اخلليجاملركز الرتبوي للغة العربية لدول ومن 
 .Evi Eliyanah, M.A., Ph.D  إيفي إلياانه كتورةدادة السع 

 احلكومية ججامعة ماالن األولدور بناية ساساان بودااي ال مدير مكتب العالقات الدولية
Direktur Hubungan Internasional, Gd. Sasana Budaya Lt.1 Universitas Negeri Malang  

  um.ac.idinfo.oia@أو   oia@um.ac.id:  اإللكرتوينالربيد 
 :   ext.360 62341551312+   رقم اهلاتف

 623415847459+:  رقم الفاكس

 65145، ماالنج 5شارع مسارانج . ب.ص مدينة ماالنج، جاوة الشرقية، إندونيسيا
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إبندونيسياجامعة ماالنج احلكومية               ربية لدول اخلليجاملركز الرتبوي للغة الع

احلمادي     صاحل  عيسى /الدكتورسعادة 
للغة العربية لدول اخلليج بويمدير املركز الرت

 أمحد رفيع الدين  /د.أ  سعادة       
إبندونيسيامدير جامعة ماالنج احلكومية 

م4/2021/       : خ لتاايام2021/ 4/   29 :التاايخ


