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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/67
بالت�صديــق علــى اتفاقيــة
�إن�شاء التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة وبروتوكول تعديلها
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلــى اتفاقي ـ ــة �إن�ش ــاء التحال ــف العامل ــي للأرا�ض ــي اجلافــة املوقعــة ف ــي مدينــة الدوحــة
بتاريخ  21من �أبريل 2021م،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية �إن�شاء التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة املوقع فـي مدينة
الدوحة بتاريخ  21من �أبريل 2021م،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وبروتوكول تعديلها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وبروتوكول تعديلها،
وفقا لأحكامهما.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 12 :من ربيع الثاني �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 17 :من نوفمبـــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــة
ب�ش�أن �إن�شاء التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة
ديباجـــة
�إن ال ــدول الأع�ض ــاء،
�إذ تــقر بـ�أن الأمن الغذائي كان ق�ضية الإن�سان الأوىل عرب التاريخ،
و�إذ تدرك �أن بلدان املناطق اجلافة معر�ضة ملخاطر ج�سيمة جراء تغري املناخ فـي العامل،
والنمو ال�سكاين ،واال�ضطرابات االقت�صادية واالجتماعية،
و�إذ تعي حجم املخاطر التي تهدد الأمن الغذائي فـي البلدان اجلافة،
واقتناعا منها ب�أن م�ستقبل البلدان اجلافة ي�ستدعي توجيه االهتمام �إىل البحث العلمي
والتطور التكنولوجي فـي الزراعة فـي الأرا�ضي اجلافة� ،سعيا �إىل حتقيق م�ستوى مقبول
من الأمن الغذائي،
و�إذ تدرك �أن ت�صميم وتنفـيذ برامج الأمن الغذائي فـي البلدان اجلافة يتطلب �إجراءات
فورية ،ور�ؤية لال�ستمرار على املدى البعيد،
وحر�صا منها على التعاون الدويل للتن�سيق فـي ا�ستخدام املوارد حتقيقا لهدف حت�سني
الإنتاج الزراعي وتوثيق عرى العمل امل�شرتك مع املنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات املالية
املعنية بالأمن الغذائي على امل�ستويني الدويل والإقليمي،
و�إذ ت�شدد على �ضرورة التعاون بني البلدان اجلافة وتن�سيق �سيا�ساتها لرفع م�ستوى الأمن
الغذائي فـي كل بلد من البلدان اجلافة ،وفـيها جمتمعة� ،إزاء ما تواجهه من حتديات،
قد اتفقت على ما يلي:
الف�صـــل الأول
�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
التعاريف وامل�صطلحات امل�ستخدمة
لأغرا�ض هذه االتفاقية يق�صد بالكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ض
ال�سياق معنى �آخر:
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�أ  -التحالف:
التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة.
ب  -اللجنة:
جلنة درء الأزمات والت�صدي لها.
ج  -الأزمــة:
�أزمة الغذاء التي حتدث عندما ترتفع معدالت اجلوع و�سوء التغذية ب�شكل حاد على
امل�ستــوى املحل ــي �أو الإقليمـ ــي �أو الدول ــي ،نتيج ــة التبايـ ــن بني الع ــر�ض والطل ــب
فـي �سوق الغذاء العاملية� ،أو ب�سبب انخفا�ض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعية
وامل�شاكل البيئية.
د  -املجل�س التنفـيذي:
هيئة ت�ضم ممثلني عن الدول الأع�ضاء فـي اتفاقية �إن�شاء التحالف ،ويكونــون
مفو�ضني باتخاذ القرارات نيابة عن الدول الأع�ضاء التي ميثلونها ،فـي ال�ش�ؤون
الواقعة فـي نطاق �أهداف واخت�صا�ص التحالف وتنفـيذ �أحكام هذه االتفاقية.
هـ  -املدير التنفـيذي:
املدير التنفـيذي املعني من قبل املجل�س التنفـيذي وذلك من مواطني �إحدى الدول
الأع�ضاء ،والذي يتوىل رئا�سة الأمانة العامة للتحالف.
و  -الأمانة امل�ؤقتة:
الأمانة التي تتوىل مهام ال�سكرتارية ريثما تن�ش�أ الأمانة العامة.
ط  -الدول الأع�ضاء  /الدولة الع�ضو:
جميع الدول  /الدولة الطرف فـي هذه االتفاقية.
ي  -ال�شريـــك:
كل دولة� ،أو منظمة دولية� ،أو منظمة متعددة الأطراف� ،أو م�ؤ�س�سة بحثية� ،أو منظمة
غري حكومية� ،أو م�ؤ�س�سة تابعة للقطاع اخلا�ص ،قبلت االن�ضمام �إىل التحالف
ب�صفة �شريك بناء على دعوة من املجل�س التنفـيذي ،ووفقا للإجراءات واملعايري
التي يحددها املجل�س.
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ك  -الأمانة العامة:
املكاتب الإدارية للتحالف.
ل  -ال�صندوق الطوعي:
ال�صن ــدوق النق ــدي الذي يجم ــع امل�ساهمــات الطوعية والهبات والتربعات واملنح
املقدمة من الدول الأع�ضاء وال�شركاء وغريهم �إىل التحالف ،بغر�ض متويل �أهداف
التحالف وممار�سة اخت�صا�صاته وتنفـيذ مهامه.
م  -الوديــــع:
�أي دولة �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة يعهد �إليها بحفظ االتفاقية.
ن  -ا�ستعرا�ض الأقران:
عملية تقييم م�شرتك بني الدول الأع�ضاء فـي منظمة ما للت�أكد من احرتام معايري
الكفاءة واجلودة فـي جمال حمدد.
املــادة ( ) 2
الأهــداف العامــة
ين�ش�أ التحالف من �أجل حتقيق الأهداف التالية:
�أ  -العم ــل ع ــلى تعزيــز الأمن الغذائي للدول الأع�ضاء من خالل حت�سني قدراتها
الفردية على اتق ــاء الأزم ــات الغذائيـ ــة ،ومواجهة الأزمات بالتعاون وامل�ساعدة
املتبادلني ،وباالعتماد على املوارد الفردية واجلماعية ،ح�سب احلاجة.
ب  -دعم وحت�سني وتطوير القدرات الفردية واجلماعية ملواجهة خطر النق�ص فـي الأغذية،
والتكليف ب�إجراء البحوث ،وتطبيق التدابري الأكرث فعالية القرتاح حلول جديدة
للم�شاكل امل�شرتكة فـي الأمن الغذائي ،وتقدمي امل�ساعدة املتبادلة فـي حاالت
احلاجة اال�ستثنائية.
ج  -الت�شاور واالجتماع عندما يرى �أحد الأطراف �أن خطرا داهما يهدد الأمن الغذائي
لأي دولة �أو �أكرث� ،أو لدول التحالف جمتمعة.
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املــادة ( ) 3
الو�ضــع وال�صالحيــات القانونيــة
 - ١ت�ؤ�س�س الدول الأع�ضاء ،مبوجب هذه االتفاقية ،التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة ،وهو
منظمة حكومية دولية ذات �شخ�صية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية الالزمة
ملمار�سة �صالحياتها ومهامها ،وحتقيق �أهدافها ،وي�شمل ذلك على وجه التحديد ،دون
االنتقا�ص من ال�صالحيات العامة ،ما يلي:
�أ � -إبرام املعاهدات واالتفاقات والعقود.
ب  -امتالك وحيازة الأموال والأ�صول ،مبا فـي ذلك املنقولة والثابتة وحقوق امللكية
الفكرية والت�صرف بها بكافة �صور الت�صرفات القانونية ،وفقا لقوانني الدولة
التي توجد بها الأموال والأ�صول واحلقوق.
ج � -شراء الأ�صول ،وبيعها ،وت�أجريها ،وحت�سينها ،وت�شغيلها.
د  -اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها.
 - ٢التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة هو حتالف بني الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية
�أو التي قد تن�ضم �إليها الحقا.
املــادة ( ) 4
االخت�صـــا�ص
 - ١حتقيقا للأهداف املحددة فـي املادة ( )٢من هذه االتفاقية ،ي�ضطلع التحالف ،بحكم
دوره ومهامه باالخت�صا�صات الرئي�سية التالية:
�أ  -حتدي ـ ــد ،وا�ستعـ ــرا�ض ،واقتـ ــراح التح�سيـ ــنات فـ ــي عمليات التخطيط واقرتاح
ال�سيا�سات فـي الدول الأع�ضاء ،بهدف تعزيز �أمنها الغذائي.
ب  -اال�ضطالع بدور فاعل فـي �إجراء البحوث ومتابعة االبتكارات التكنولوجية فـي
املجاالت التي تلبي احتياجات الدول الأع�ضاء فـي جماالت ا�ستخدام املياه والطاقة
لأغرا�ض الزراعة وفـي جمال الأمن الغذائي.
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ج  -تقيي ــم البحـ ــوث وتقدي ــم االقرتاح ــات ب�ش�أن تنفـيذ الربامج الإمنائية للدول
الأع�ضاء وتعزيز �أمنها الغذائي.
د  -اتخاذ تدابري احرتازية ال�ستباق الأزمات الغذائية ودرئها.
هـ  -اعتماد ال�سيا�سات امل�شرتكة واتخاذ التدابري للتخفـيف من حدة املخاطر التي
تهدد الأمن الغذائي فـي الدول الأع�ضاء.
و  -تطوير قدرات الدول الأع�ضاء لتمكني كل دولة ومتكني التحالف من الت�صدي
للم�شاكل و�إدارة �أزمات الأمن الغذائي.
ز  -ت�سهيل م�شاركة الدول الأع�ضاء وتن�سيقها فـي امل�ساعي وامل�شاريع الدولية واملتعددة
الأطراف فـي جمال الأمن الغذائي.
ح  -تعميم فوائد �أحدث البحوث واالبتكارات التكنولوجية على الدول الأع�ضاء للحد
من �سوء التغذية ،ومكافحة اجلوع والفقر.
 - ٢ي�ضطلع التحالف بوظائف ومهام �أخرى على النحو الذي يقرره املجل�س التنفـيذي
ح�سب احلاجة.
الف�صــل الثانـــي
الـدول الأع�ضـاء وال�شركـاء
املــادة ( ) 5
الــدول الأع�ضــاء
�أع�ضاء التحالف هم من الدول التي تغطي الأرا�ضي اجلافة ن�سبة ( )%٥٠من م�ساحة �أرا�ضيها
وتواجه خطرا حمدقا على الأمن الغذائي ،وتبدي ا�ستعدادا وقدرة على االلتزام ب�أهداف
التحالف ومهامه.
املــادة ( ) 6
ال�شركــــاء
 - ١يجوز للمجل�س التنفـيذي �أن يوجه الدعوة �إىل �أي دولة �أو منظمة دولية� ،أو منظمة
متعددة الأطراف� ،أو معهد بحوث� ،أو منظمة غري حكومية� ،أو م�ؤ�س�سة تابعة للقطاع
اخلا�ص ،لالن�ضمام �إىل التحالف ب�صفة �شريك.
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 - ٢يجوز لل�شركاء امل�شاركة فـي �أن�شطة التحالف عمال بقرارات املجل�س التنفـيذي.
 - ٣اله ــدف م ــن مـ ــبد�أ ال�شراكة هو تعزيز التعاون ،فـي مبادرات االهتمام امل�شرتك ،بني
التحالف والدول التي تواجه م�شاكل فـي الأمن الغذائي وكذلك مع املنظمات والهيئات
التي تعنى بو�ضع وتنفـيذ برامج للأمن الغذائي.
املــادة ( ) 7
ال�شراكــــات
 - ١يجوز للتحالف ،حتقيقا لأهدافه� ،أن يبني عالقات تعاون مع منظمات �أخرى ،كاملنظمات
الدولية ،واملنظمات احلكومية الدولية ،واملنظمات غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص فـي الدول الأع�ضاء وفـي دول �أخرى.
 - ٢يجوز للتحالف �إقامة عالقات �شراكة ا�سرتاتيجية للتعاون املتبادل ،على املدى املتو�سط
والطويل ،مع منظمات ت�سعى �إىل �أهداف مماثلة.
 - ٣تكون ال�شراكات و�سيلة لت�سهيل تعميم ما يتو�صل �إليه التحالف من ممار�سات جيدة،
ودراية تقنية ،وحلول ناجعة.
الف�صــل الثالــث
ا�ستعرا�ض وتن�سيق ال�سيا�سات
املــادة ( ) 8
االلتزام بعملية ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات والت�شاور ب�ش�أنها
 - ١تقوم عملية ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات على �أ�س�س من �أهمها التعاون فـي ا�ستعرا�ض الأقران
وي�شارك الأع�ضاء با�ستمرار فـي عملية اال�ستعرا�ض املتبادل لل�سيا�سات والت�شاور ب�ش�أنها
باعتبار ذلك عن�صرا من عنا�صر التعاون بهدف تعزيز الأمن الغذائي ل�سكان الدول
الأع�ضاء وت�سهل هذه العملية تعميم �أف�ضل املمار�سات وتبادل التجارب واخلرباء بني
الدول الأع�ضاء.
 - ٢يحدد املجل�س التنفـيذي بناء على اقرتاحات املدير التنفـيذي �أهداف عملية ا�ستعرا�ض
ال�سيا�سات بني الدول الأع�ضاء و�آليات �سريها.
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املــادة ( ) 9
�أهداف عملية اال�ستعرا�ض
 - ١جتري عمليات اال�ستعرا�ض باال�ستفادة من خدمات خرباء وعلماء و�أكادمييني ،يعينهم
املجل�س التنفـيذي خ�صي�صا لهذه املهام وتقتــ�ضي عمل ــية اال�ستع ــرا�ض النظـ ــر فـي ال�سيا�سات
وتقدمي التو�صيات لتح�سني النظ ــم القائم ــة فـي الدول الأع�ضاء بحيث ت�ساهم فـي:
�أ  -تعزيز الأمن الغذائي ملواطني الدول الأع�ضاء واملقيمني على �أرا�ضيها.
ب  -حتقيق ا�ستدامة الزراعة وحماية املوارد النادرة.
ج  -تو�سيع قاعدة املعرفة لدى الدول الأع�ضاء وتنظيمها وحماية املوارد الطبيعية،
وتقييم نظم التعليم القائمة (مبا فـي ذلك خدمات الإر�شاد الزراعي) من حيث
فعاليتها ومالءمتها لغر�ض �إنتاج الأغذية ،ونقلها ،وتخزينها ،وا�ستهالكها.
د  -تقييم مدى �إمكانية ا�ستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي فـي حتقيق الأمن الغذائي.
هـ  -حتقيق امل�ستوى الأمثل من الكفاءة فـي �إنتاج الأغذية وا�ستخدام املوارد الطبيعية
من مياه وطاقة.
و  -حت�سني �إمكانات احل�صول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء.
 - ٢توثق النتائج والتو�صيات املنبثقة من كل عملية ا�ستعرا�ض فـي تقرير واف يحلل بنية
ال�سيا�سات القائمة ويقرتح تدابري ملعاجلة امل�شاكل وتن�سيق ال�سيا�سات مبا يخدم �أهداف
التحالف.
الف�صــل الرابــع
البحوث والعلوم والتكنولوجيا
املــادة ( ) 10
االلتزام بالتعاون فـي البحث واالبتكار التكنولوجي
 -١يدعم التحالف البحث واالبتكار التكنولوجي لتطوير املعارف وتبادلها بني الدول الأع�ضاء،
وذلك بهدف حت�سني قدرتها فـي جمال الأمن الغذائي وحماية وتوفـري املياه والطاقة.
ويركز العمل فـي جمال البحث واالبتكار على �سد الثغرات فـي املجاالت املعرفـية الهامة
ومعاجلة امل�شاكل فـي �أجهزة التنفـيذ ،مع احلر�ص على اال�ستفادة من البحوث واملبادرات
القائمة فـي منظمات وهيئات �أخرى جتنبا لالزدواجية.
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 - ٢ميول برنامج البحث واالبتكار من جملة م�صادر منها ال�صندوق الطوعي للتحالف
وميكن توجيه التمويل �إىل املنظمات الدولية واملتعددة الأطراف ومعاهد البحوث
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،والعلماء الأفراد ،وذلك وفقا ملا يقرره
املجل�س التنفـيذي عند احلاجة.
الف�صــل اخلامــ�س
امل�ساعـــدة املتبادلـــة
املــادة ( ) 11
غايـات امل�ساعـدة املتبادلـة
يعنى التحالف مبعاجلة الأ�سباب اجلذرية مل�شاكل انعدام الأمن الغذائي ولن يكتفـي
مبعاجلة �أعرا�ضها ويلتزم الأع�ضاء باجلهوزية وتبادل امل�ساعدة عمال بقرارات املجل�س
التنفـيذي ،وذلك للت�صدي للأزمات ومعاجلة النق�ص فـي الإمدادات من املواد الغذائية
ومدخالت الإنتاج الزراعي الذي قد يحدث ،من وقت �إىل �آخر ،فـي �أي دولة من الدول
الأع�ضاء.
املــادة ( ) 12
�إجراءات درء الأزمات و�إدارتها والت�صدي لها
 - ١ين�شئ التحالف جلنة درء الأزمات والت�صدي لها ويعمل الأع�ضاء على و�ضع وتن�سيق
وتنفـيذ �آليات لدرء الأزمات والت�صدي لها ،وذلك من خالل املجل�س التنفـيذي وجلنة
درء الأزمات والت�صدي لها .ويتخذ املجل�س التنفـيذي ،بناء على م�شورة اللجنة املذكورة،
وح�سبما يراه منا�سبا ،قرارات ب�ش�أن احلد الأدنى من خمزون املواد الغذائية ومدخالت
الإنتاج الزراعي وغري ذلك من التدابري الوقائية ،مبا يتما�شى مع املبادئ التي ين�ص
عليها هذا الف�صل ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة.
 - ٢يعود للمجل�س التنفـيذي ،بناء على م�شورة جلنة درء الأزمات والت�صدي لها ،القرار ب�ش�أن
احلدث �أو الأحداث التي متلي �ضرورة العمل مبوجب امل�ساعدة املتبادلة ،املن�صو�ص
عليه فـي هذا الف�صل ،كما يحدد املجل�س التنفـيذي جمريات امل�ساعدة املتبادلة ت�صديا
لأحداث حمددة يوجه عنايته �إليها ع�ضو �أو �أكرث من الدول الأع�ضاء.
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الف�صـــل ال�ســاد�س
التمويـــل
املــادة ( ) 13
امل�ساهمــات املقتطعــة
 - ١ت�ضع الدول الأع�ضاء �أ�سا�سا متوازنا لتحديد امل�ساهمات الإلزامية لتمويل امليزانية
املعتمدة للتحالف.
 - ٢حت�سب ح�ص�ص امل�ساهمات الإلزامية للدول الأع�ضاء بالتنا�سب وفقا جلدول �إر�شادي
ي�أخذ فـي احل�سبان الناجت القومي الإجمايل للدولة الع�ضو وقدرتها االقت�صادية.
 - ٣يجوز للمجل�س التنفـيذي �أن يتلقى م�ساهمات نقدية �أو عينية من الأع�ضاء الراغبني
لتمويل النفقات اليومية ،مبا فـي ذلك نفقات الأمانة ،ومبوافقة املجل�س التنفـيذي،
ميكن �أن تكون هذه امل�ساهمات ذات طابع م�شروط �أو غري م�شروط.
 - ٤يعتمد املجل�س التنفـيذي ح�ص�ص الدول الأع�ضاء املحددة باجلدول الإر�شادي املذكور
بعد موافقة الدول الأع�ضاء عليه ،ويكون تعديل هذه احل�ص�ص باعتماد املجل�س
التنفـيذي بناء على موافقة الدول الأع�ضاء.
 - ٥يجـ ــوز للمجل ــ�س التنفـ ــيذي �أن يتلقى م�ساهمات نقدية �أو عينية  -غري م�شروطة  -من
الدول الأع�ضاء �أو ال�شركاء الراغبني لتمويل النفقات اليومية ،مبا فـي ذلك نفقات
الأمانة العامة.
 -٦يجوز للمجل�س التنفـيذي قبول الهبات �أو التربعات �أو املنح �أو امل�ساهمات الأخرى
النقدية �أو العينية  -غري امل�شروطة  -من الدول الأع�ضاء �أو ال�شركاء �أو من غريهم
بغر�ض متويل �أن�شطة ومهام التحالف �أو تنفـيذ براجمه �أو �أعماله.
املــادة ( ) 14
جلنــة التدقيــق
 - ١يعني املجل�س التنفـيذي مدققني ماليني م�ستقلني لإجراء تدقيق دوري على العمليات
املالية مرة فـي ال�سنة على الأقل وو�ضع تقارير التدقيق فـي متناول جميع الأع�ضاء.
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 - ٢ي�شكل املجل�س التنفـيذي جلنة للتدقيق ت�ضم ما ال يقل عن ثالثة ممثلني من الدول
الأع�ضاء ،يعينهم املجل�س التنفـيذي فـي بداية كل �سنة مالية ملراجعة تقارير التدقيق
ال�سنوية.
 - ٣يجب على �أع�ضاء جلنة التدقيق حماولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك ي�شجع
تقدمي �أ�صوات معار�ضة من �أع�ضاء جلنة التدقيق وت�سجيل تربيرهم لها فـي حم�ضر
االجتماع ،يجب اتخاذ قرارات جلنة التدقيق ب�أغلبية الأ�صوات ،وفـي حال التعادل يجب
على رئي�س اللجنة �أن يقدم الت�صويت املرجح.
الف�صـــل ال�سابـــع
�أجهـــزة التحالـــف
املــادة ( ) 15
املجلــ�س التنفـيــذي
 - ١املجل�س التنفـيذي هو اجلهاز امل�س�ؤول عن اتخاذ القرارات ،وي�ضم ممثال عن كل دولة
من الدول الأع�ضاء فـي اتفاقية �إن�شاء التحالف.
 - ٢يجت ــمع املجل ــ�س التنفـيذي مرتني فـي ال�سنة على الأقل مبقر التحالف ويجوز له
االجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغر�ض ،وكذلك يجوز ،مبوافقة
الدول الأع�ضاء� ،أن يجتمع املجل�س التنفـيذي فـي مكان �آخر يتم االتفاق عليه ،بخالف
مقر التحالف� ،إذا وجدت مربرات تقت�ضي ذلك الأمر.
 - ٣تتناوب الدول الأع�ضاء على رئا�سة املجل�س �سنويا بالرتتيب الأبجدي على �أ�سا�س
الأبجدية الإجنليزية.
 - ٤يكون للمجل�س التنفـيذي �صالحية مراجعة االتفاقية ،واتخاذ القرارات وتف�سري �أحكام
االتفاقية.
 - ٥يدعو املجل�س التنفـيذي ال�شركاء حل�ضور اجتماعاته ،من وقت �إىل �آخر ،ملناق�شة
موا�ضيع تهمهم ولال�ستفادة من م�ساهماتهم.
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 - ٦يتخذ املجل�س قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ما مل يتخذ قرارا بخالف
ذلك ،من خالل عملية الت�صويت املعتادة ،وميكن �أن يعتمد قاعدة �أخرى للت�صويت
على القرارات ب�ش�أن موا�ضيع حمددة.
وتتخذ القرارات ب�ش�أن ميزانية التحالف واملوافقة على متويل الأن�شطة غري الإدارية
من امل�ساهمات الإلزامية ،واعتماد الأنظمة والقواعد املالية ،وحتديد معايري ان�ضمام
دول �أخرى �إىل هذه االتفاقية ،وتعيني املدير التنفـيذي ،فـي جميع احلاالت ،ب�إجماع
جميع الأع�ضاء الذين ميلكون حق الت�صويت.
 - ٧تخ�سر احلق فـي الت�صويت فـي املجل�س التنفـيذي كل دولة تت�أخر فـي دفع م�ساهماتها
الإلزامية ،مبا يعادل �أو يتجاوز القيمة املرتتبة عليها ل�سنتني ،ما مل يقرر املجل�س
التنفـيذي �أن هذا الت�أخري يعزى لأ�سباب �أو ظروف خارجة عن �سيطرة الدولة.
 - ٨ال يجوز عقد اجتماع للدول الأع�ضاء �أو املجل�س التنفـيذي �إال بعد الت�أكد من اكتمال
الن�صاب ال�ضروري لعقد االجتماع.
 - ٩يجوز للمجل�س التنفـيذي �إن�شاء �أي �أجهزة فرعية الزمة ملمار�سة مهامه واخت�صا�صاته،
وحتدد القرارات ال�صادرة من املجل�س التنفـيذي فـي هذا ال�ش�أن مهام واخت�صا�صات
الأجهزة املن�ش�أة.
املــادة ( ) 16
الأمانــة العامــة
 - ١ين�شئ املجل�س التنفـيذي �أمانة للتحالف تتوىل مهام ال�سكرتارية حتت �سلطة املجل�س
التنفـيذي ،وب�إ�شراف وتوجيه املدير التنفـيذي وتعنى الأمانة بتنفـيذ برنامج عمل
التحالف وحتقيق �أهدافه.
 - ٢يعني املجل�س التنفـيذي مديرا تنفـيذيا من بني مر�شحي الدول الأع�ضاء متتد واليته
لفرتة �أربع �سنوات ،وال يجوز �أن ي�شغل املن�صب لأكرث من واليتني متتاليتني ،ويجوز
للمجل�س التنفـيذي �إعفاء املدير التنفـيذي من مهامه.
 - ٣ت�ضطلع �أمانة م�ؤقتة بالوظائف واملهام امل�سندة �إىل الأمانة العامة ويتوىل �أعلى
موظفـيها رتبة مهام املدير التنفـيذي للتحالف م�ؤقتا ،حتى يتم �إن�شاء الأمانة العامة
وتعيني املدير التنفـيذي.
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الف�صـــل الثامـــن
م�سائـل ماليـة و�إجرائيـة
املــادة ( ) 17
املــوارد املاليــة
 - ١ميول التحالف من:
�أ  -امل�ساهمات الإلزامية للدول الأع�ضاء.
ب  -امل�ساهمات الطوعية التي ترد �إىل ال�صندوق الطوعي من الدول الأع�ضاء.
ج  -امل�ساهمات والتربعات والهبات واملنح الطوعية ،ومنها م�ساهمات امللكية الفكرية،
والهبات العينية ،الواردة من م�صادر غري حكومية ومن القطاع اخلا�ص وال�شركاء.
د  -بيع املطبوعات.
هـ  -عوائد الودائع والرثوات.
و  -التمويل املبتكر.
ز � -أي م�صادر �أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة املالية التي يعتمدها املجل�س
التنفـيذي.
 - ٢تدعى الدول الأع�ضاء  -بح�سب احلاجة � -إىل دعم التحالف مب�ساهمات طوعية �سنوية
فـي التمويل الأ�سا�سي ،وبامل�شاركة بفعالية فـي الأن�شطة ،وبو�سائل منا�سبة �أخرى.
املــادة ( ) 18
املقـــر
 - ١يتخذ التحالف مقرا دائما له فـي مدينة الدوحة فـي دولة قطر وي�ضم املقر مكاتب
الأمانة العامة ،وتعقد فـيه اجتماعات املجل�س التنفـيذي واملجل�س اال�ست�شاري فـي حال
�إن�شائه ما مل يتخذ املجل�س التنفـيذي قرارا بخالف ذلك.
 - ٢يجوز للمجل�س التنفـيذي �أن يتخذ قرارا بت�أ�سي�س مكاتب �إقليمية من �أجل خدمة
�أهداف التحالف.
املــادة ( ) 19
اللغـــات
يتخذ التحالف من اللغات العربية والإنكليزية والفرن�سية لغات ر�سمية ولغات عمل وت�صدر
باللغات الثالث جميع القرارات والوثائق املتعلقة بربامج التحالف.
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املــادة ( ) 20
االمتيــازات واحل�صانــات
 - ١يتمتع التحالف وجميع موظفـيه ،على �أرا�ضي كل دولة من الدول الأع�ضاء ،ما عدا
من هم من رعايا هذه الدولة ،بالأهلية القانونية وباالمتيازات واحل�صانات الالزمة
ملمار�سة وظائفهم مبا يتوافق مع �أهداف التحالف.
 - ٢يحدد الو�ضع القانوين ملقر التحالف فـي الدولة امل�ضيفة واالمتيازات واحل�صانات التي
متنح ملوظفـيه فـي اتفاق منف�صل للمقر يعقد مع الدولة امل�ضيفة.
 - ٣متكن االمتيازات واحل�صانات التي تعطى مبوجب هذا االتفاق موظفـي التحالف من
�أداء مهامهم على �أكمل وجه وبا�ستقاللية تامة ،ويجوز للتحالف ،عند ال�ضرورة،
�إبرام اتفاقات ثنائية مع دول �أخرى من الدول الأع�ضاء متنح مبوجبها االمتيازات
واحل�صانات ملوظفـي التحالف من تلك الدول.
الف�صـــل التا�ســع
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 21
التنفــــيذ
 - ١تعمل الدول الأع�ضاء على اتخاذ كافة التدابري الوطنية املنا�سبة لتنفـيذ �أحكام هذه
االتفاقية ،والقرارات ال�صادرة عن املجل�س التنفـيذي ،وال�سيا�سات والربامج الأخرى
التي يعتمدها التحالف.
 - ٢من �أجل الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه االتفاقية ،تقوم كل دولة ع�ضو بتعيني جهة
ات�صال لتكون جهة االت�صال الوطنية لت�أمني التوا�صل الفعال مع الأمانة التنفـيذية
وغريها من الدول الأع�ضاء.
 - ٣تنفـيذ �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية مرهون باالحرتام الكامل وعدم خمالفة القوانني
�أو القواعد �أو النظم املعمول بها فـي الدول الأع�ضاء.
املــادة ( ) 22
ت�سويــة النزاعــات
فـي حال ن�شوب نزاعات �أو خالفات فـي �سياق تطبيق �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية ،تدخل
الدول الأع�ضاء �أو جمموعات الدول الأع�ضاء املتنازعة فـي مفاو�ضات بهدف �إيجاد حل ودي
فـي هذا ال�ش�أن وفـي حال تعذر التو�صل �إىل ذلك ،يتم حل النزاع �أو اخلالف بالطرق الدبلوما�سية.
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املــادة ( ) 23
االن�ضمــام والت�صديــق
 - ١يجب على الدول الأع�ضاء الت�صديق على هذه االتفاقية وفقا ملتطلباتها القانونية
الوطنية ،تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بالن�سبة للدول التي �صدقت عليها ومت
�إيداع ت�صديقاتها لدى الوديع.
 - ٢يجوز للدول الأع�ضاء دعوة �أي دولة �إذا كان ان�ضمامها �سوف ي�سهم فـي دعم وحتقيق
مبادئ هذه االتفاقية وت�صبح الدولة املدعوة طرفا فـي هذه االتفاقية ب�إيداع �صك
االن�ضمام لدى الوديع ويتوىل الوديع �إ�شعار جميع الدول الأع�ضاء ب�صكوك االن�ضمام
التي تودع لديه.
 - ٣ال يف�سر �أي ن�ص من �أحكام هذه االتفاقية على �أنه يحد �أو ينتق�ص  -ب�أي حال من
الأحوال  -من االلتزامات املرتتبة على �أي دولة من الدول الأع�ضاء مبوجب املعاهدات
واالتفاقيات الدولية الأخرى.
املــادة ( ) 24
بــدء الإنفـــاذ
تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ فور الت�صديق عليها من قبل ( )5خم�س دول من الدول
املوقعة عليها.
املــادة ( ) 25
االن�سحــــاب
يجوز لأي من الدول الأع�ضاء االن�سحاب من هذه االتفاقية بعد تقدمي �إ�شعار خطي يفيد
بذلك  -عرب القنوات الدبلوما�سية � -إىل الأمانة العامة للتحالف وجميع ممثلي الدول
الأع�ضاء والوديع ،وي�سري االن�سحاب بعد ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ ا�ستالمهم
للإ�شعار اخلطي املذكور ،ويتوقف العمل بجميع حقوق والتزامات الدولة الع�ضو املن�سحبة
من هذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ �سريان االن�سحاب.
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املــادة ( ) 26
الوديــــع
 - 1تكون دولة قطر هي الوديع لهذه االتفاقية.
 - 2تودع الن�سخة الأ�صلية لهذه االتفاقية لدى الوديع.
 - 3ير�سل الوديع �إىل الهيئات الوطنية املعينة من قبل الدول الأع�ضاء ن�سخا م�صدقة من
االتفاقية.
 - 4ما مل تن�ص هذه االتفاقية على خالف ذلك ،ف�إن �أي �إخطار من �أي دول ــة عــ�ضو يجــب
�أن ير�سل �إىل الوديع مع ذكر الدول الأع�ضاء املوجه �إليها ذلك الإخطار.
 - 5يتوىل الوديع �إبالغ الدولة الع�ضو املعنية بالإخطار ،وت�ؤكد الدولة الع�ضو  -بر�سالة
�إىل الوديع  -ا�ستالمها للإخطار املذكور.
حررت هذه االتفاقية ووقعت مبدينة الدوحة بتاريــخ  15مــن �أكتوبــر 2017م ،ف ــي ن�سخــة
�أ�صلية واحدة ،تت�ساوى فيها الن�صو�ص العربية والإنكليزية والفرن�سية فـي احلجية.
و�إثباتا ملا تقدم ،قام املوقعون �أدناه ،املفو�ضون من طرف حكوماتهم ،بالتوقيع على هذه
االتفاقية.
عـن �سلطنــة عمـان
�سعادة ال�سفري  /جنيب بن يحيى البلو�شـي
�سفري �سلطنة عمان املعتمد لدى دولة قطر
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بروتوكول بتعديل اتفاقية �إن�شاء التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة
�إن الدول الأع�ضاء فـي التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة،
رغبة منها فـي تعديل اتفاقية �إن�شاء التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة املوقعة فـي الدوحة
بتاريخ  15من �أكتوبر 2017م ،وامل�سماة فـي ما يلي "االتفاقية"،
قد اتفقت على ما يلي:
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل الفقرة ( )4من املادة ( )15من االتفاقية بالن�ص التايل لتقر�أ على النحو التايل:
"يكون للمجل�س التنفيذي �صالحية مراجعة االتفاقية ،واتخاذ القرارات وتف�سري �أحكام
االتفاقية".
املــادة ( ) 2
ت�ستبدل الفقرة ( )1من املادة ( )26من االتفاقية بالن�ص التايل لتقر�أ على النحو التايل:
"تكون دولة قطر هي الوديع لهذه االتفاقية".
املــادة ( ) 3
يعترب هذا الربوتوكول جزءا من االتفاقية ويدخل حيز النفاذ فور التوقيع عليه من طرف
( )5خم�س من الدول امل�صدقة على االتفاقية.
و�إثباتا ملا تقدم ،قام املوقعون �أدناه ،املفو�ضون بذلك وفقا للأ�صول من طرف حكوماتهم،
بالتوقيع على هذا الربوتوكول كل فـي التاريخ الوارد �إزاء �إم�ضائه.
حرر هذا الربوتوكول فـي مدينة الدوحة بتاريخ  31من يناير 2021م ،من ن�سختني �أ�صليتني
بكل من اللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية ،ولكل منها ذات احلجية ،وفـي حالة
االختالف فـي تف�سري ن�صو�ص هذا الربوتوكول يرجح الن�ص املحرر باللغة الإجنليزية.
عـن �سلطنــة عمـان
�سعادة ال�سفري  /جنيب بن يحيى البلو�شـي
�سفري �سلطنة عمان املعتمد لدى دولة قطر

