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 توصية بالموافقة

مذكرة التفاهم الت: أبرمها كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية  أحكامالمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على 
  .4192فبراير/شباط  91والصندوق الدول: للتنمية الزراعية بتاريخ 

 الخليج العربيةمع مجلس التعاون لدول مذكرة تفاهم 
أبرم الصندوق الدول: للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع مجلس التعاون لدول  4172فبراير/شباط  71بتاريخ  -1

الخليج العربية بغية تعزيز اإلجراءات المشتركة ف: مجاالت األولوية المتبادلة مثل: التنمية الزراعية والريفية؛ 
دارة البيئة والموارد نتاج األغذية؛ وا   الطبيعية؛ واألنشطة البحثية. وا 

 وترد معلومات بشأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ف: الملحق األول. -2

( تبادل المعلومات/الوثائق 3( مجاالت التعاون؛ )4( األهداف؛ )7) تتضمن مذكرة التفاهم ما يل:: -3
 التنفيذ واإللغاء.و  ( التعديل1) ( حل النزاعات؛5( االتصاالت والتشاور والتعاون؛ )2واإلجراءات المشتركة؛ )

المقصود من مذكرة التفاهم هذه البناء على اتفاقية التعاون القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -4
وعلى أن تحل مذكرة  ،7111أغسطس/آب  4والصندوق الموقعة بتاريخ  (من خالل األمانة العامة للمجلس)

للسع: بصورة مشتركة لتحقيق األهداف اإلنمائية المشتركة الخاصة وذلك ة التفاهم هذه محل االتفاقية السابق
 بالتنمية الريفية والزراعية والتغذية والبحوث ذات الصلة.

بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على مذكرة التفاهم  -5
 ها ف: الملحق الثان:. الت: ترد نسخة منالدول: للتنمية الزراعية 
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 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دول  ، ونظام للتعاون اإلقليم: بين ستمجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة سياسية واقتصادية واجتماعية
 من دول الخليج العربية، وه:: البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

األعضاء  دوله، وهو ينسق التكامل بين 9199فبراير/شباط  2أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 
تركة ف: ميادين مختلفة مثل االقتصاد والشؤون المالية، . وقد وضع المجلس أنظمة مشهمويعزز التعاون بين

والتجارة، والجمارك، واالتصاالت، والتعليم، والثقافة، والشؤون االجتماعية، والصحة، واإلعالم، والسياحة، والشؤون 
ة والثروة والزراع دينالتشريعية واإلدارية. وهو يدفع بعجلة التقدم العلم: والتكنولوج: ف: مجاالت الصناعة والتع

قامة المشاريع المشتركة ويشجع على التعاون مع القطاع  المائية والحيوانية. كذلك فإنه يدعم البحوث العلمية وا 
 الخاص.

للصندوق دول أعضاء مؤسسة جميع الدول األعضاء ف: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء البحرين، 
غيرها من الدول األعضاء ف: منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، على الدول: للتنمية الزراعية، وقد ساعدت مع 

 . 9111إنشاء الصندوق عام 
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 نسخة طبق األصل

 

 
 مذكرة تفاهم

 بين 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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 مذكرة تفاهم

 بين 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

من ، المشار إليهما إن األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 اآلن وصاعدا بـ "الطرفين"،

عضاء األأهداف ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يدعو إلى التنسيق والتكامل بين الدول  علىتأكيدا 
أخرى، تشجيع التقدم العلم: والتكنولوج: ف: مجاالت الزراعة والمياه  أمورف: جميع المجاالت، بما فيها من جملة 

نشاء مراكز البحوث  دارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وتغير المناخ وا  وتربية الحيوانات والموارد السمكية وا 
قامة المشروعات المشتركة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص لصالح شعوب الدول األ عضاء ف: مجلس العلمية وا 

 التعاون لدول الخليج العربية،

اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية والت: تدعو إلى توفير المزيد الواردة ف: ألهداف والمبادئ ل واستلهاما
 من الموارد ألغراض التنمية الزراعية للدول األعضاء ف: الصندوق من خالل تمويل المشروعات والبرامج الهادفة

 وتحسين مستويات المعيشة، إلى زيادة اإلنتاج الزراع:

من كال الطرفين ف: المساهمة بصورة فعالة ف: تحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة أساسا ف: تمويل  ورغبة
نتاج األغذية ،المشروعات والبرامج الت: من شأنها أن تعزز التنمية الزراعية والريفية  ،وحل المشاكل البيئية ،وا 

 وارد الطبيعية واألنشطة البحثية ذات االهتمام المشترك لكال الطرفين،المو 

كما ه: واردة ف: اتفاقية  ،بأن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز فرص تحقيق هذه األهداف واقتناعا كامال منهما
ذكرة التفاهم ، والت: سيلغى العمل بها لتحل محلها م9191 أغسطس/آب 4التعاون المبرمة بين الطرفين بتاريخ 

 الحالية.

 ولكل ما ورد سابقا، اتفق الطرفان على ما يلي:

 

 .4172فبراير/شباط  –مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق  (7)
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 (1المادة )

 األهداف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو تعزيز العمل المشترك بين الطرفين من خالل زيادة جهودهما الرامية إلى المساهمة 
 .والسياسات والمهام المنوطة بهما املكل منهف: تحقيق أهدافهما المشتركة ضمن حدود الموارد المتاحة 

 

 (2المادة )

 مجاالت التعاون

 عليها ف: المجاالت التالية: يتفقانيوافق الطرفان على العمل وفقا لمشروعات وبرامج التعاون الت:  )ألف(

نتاج األغذية والقضايا البيئية  ف:التعاون  -9 القضايا ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية وا 
 واألنشطة البحثية ذات الصلة والهامة لكال الطرفين.

لفقر ف: المناطق الريفية من الدول النامية من خالل توفير المساعدة ف: الحد من ا علىالتعاون  -4
 مجاالت الزراعة واألغذية واألمن الغذائ:.

تطوير الحلول الهامة للمشاكل البيئية والناشئة عن التطورات الت: شهدتها دول  علىالتعاون  -3
 ،التنمية والسالمة البشرية تأثيرات سلبية علىمما كان له مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 عالوة على التلوث. ،مثل العجز المائ: والتصحر وتغير المناخ

 يمكن إضافة أي مجال آخر من مجاالت التعاون من خالل االتفاق المتبادل بين كال الطرفين. )باء(
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 (3المادة )

 تبادل المعلومات/الوثائق واإلجراءات المشتركة

يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق ذات االهتمام المشترك ف: مجاالت تهم الطرفين وفقا للقوانين المرعية 
 لكليهما على النحو التال::

معلومات أو بيانات ذات الصلة  ةللطرف اآلخر، ضمن إمكانياته، أيطرف يتيح كل  -9
 بالمشروعات المشتركة بينهما،

مجلس التعاون فيما يتعلق  دولليتبنى الصندوق اإلجراءات المالئمة لتوفير الدعم المطلوب  -4
 عليها الطرفان، يتفقبجميع المشروعات والبرامج الت: 

ج البحثية المتفق عليها الت: تنسق األمانة العامة لمجلس التعاون األنشطة والمشروعات والبرام -3
 يدعمها الصندوق.

 

 (4المادة )

 االتصاالت والتشاور والتعاون

إلى أقصى حد ممكن،  ،بهدف تحقيق األهداف المنصوص عليها ف: هذه المذكرة، سينفذ الطرفان
 المشروعات والبرامج ذات االهتمام المشترك من خالل آليات التعاون واالتصاالت والتشاور المذكورة أدناه:

اجتماع سنوي منتظم يترأسه كل من معال: األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو  -9
 مقري الطرفين.بين ورة متناوبة من يمثله، ورئيس الصندوق أو من يمثله، بحيث يعقد بص

 لحضور المؤتمرات والندوات والمنتديات.الدعوة يتبادل الطرفان  -4

واستعراض  ،التعاون المشترك برامجيتبادل الطرفان بصورة منتظمة المشاورات حول إقامة  -3
حيثما  ،ف: تنفيذ األنشطة المشتركة كل منهماالمجاالت ذات االهتمام المشترك، وتقرير مساهمة 

 كان ذلك ضروريا.

 ألغراض التنسيق ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. االتصاليعين الطرفان ممثليهما أو موظف:  -2
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 (5المادة )

 تسوية النزاعات

الطرفين بشأن تفسير وتنفيذ هذه المذكرة بصورة ودية من خالل التشاور أو يسوى أي نزاع مما قد ينشأ بين  
 الطرفان. االتفاوض بينهما، أو من خالل أي طريقة تسوية ثانية يتفق عليه

 

 (6المادة )

 التعديل والتنفيذ واإلنهاء

 يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين من خالل المراسالت المتبادلة. -9

ه الوثيقة بمثابة الترتيب اإلداري بين األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر هذ -4
 والصندوق دون أن تؤدي إلى خلق أية التزامات قانونية.

شريطة استكمال كل من الطرفين  ،اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها المفعول ةتصبح المذكرة الحالية نافذ -3
 المرعية لديهما. لألحكامفقا ألية متطلبات ضرورية و 

أي من الطرفين  يخطرتبقى هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد للفترة نفسها، ما لم  -2
هذه المذكرة نافذة المفعول بته ف: إنهاء العمل بهذه المذكرة، على أن تبقى رغبالطرف اآلخر بصورة خطية 
 تلق: مثل هذا اإلخطار. لفترة ثالثين يوميا بعد تاريخ

رة التفاهم هذه حيز النفاذ الغية ما أن تدخل مذك 9191تعتبر اتفاقية التعاون الت: أبرمها الطرفان بتاريخ  -5
 دون الحاجة إلى إخطار خط: بإلغائها.

 

في مدينة روما، إيطاليا بنسختين  ميالدي 11/42/2414 هجرية الموافق 11/44/1435بتاريخ  المذكرةوقعت هذه 
 أصليتين باللغة العربية واإلنجليزية؛ لهما ذات الحجية القانونية.

 
 
 

 
 

 عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 كانايو نوانزي يزيانلامعالي الدكتور عبد اهلل بن راشد 

 رئيس الصندوق األمين العام
 

 .4172 فبراير/شباط –مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق  (2)
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