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 اتفاق
 بشأن تبادل التعاون والمساصدة بين

 جامعة الدول العربية والمنظمة األفريقية اآلسيوية
 لإلنعاش الريفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ديثاخح 
، " اُدآؼاح "ُٔا ًإ ٖٓ تيٖ أؿشاض خآؼح اُذٍٝ اُؼشتيح ، أُشااس لُئٜاا كئاا يِال تٌِٔاح             

تؼااإٝ تاايٖ اُااذٍٝ أُشااتشًح كيٜااا كاال ٓداااصخ اُ٘شااال اصهتجااادي ٝأُاااُل ٝاصختٔاااػل     تحوياان اُ
شم ٝاُثشياذ ، ًٔاا إٔ   ثا ٝاُثواكل ٝاُجاحل ٝكال ٓئاااَ اُؼتهااخ اُتداسياح ٝاُدٔااسى ٝأُت اح ٝاُ       

، " أُ٘ظٔاح "أؿشاض أُ٘ظٔح األكشيوياح اسيايٞيح ُعٗؼاال اُشيلال ، أُشااس لُيٜاا كئاا يِال تٌِٔاح          
َ كل ت٘شيط  ياج أَٛ اُشيق اصختٔاػيح ٝاُثواكياح ٝاصهتجااديح ، ًٝلاُاح تثاادٍ ٝخٜااخ اُ٘ظاش       تتٔث

 . ٝأُؼِٞٓاخ ٝاُخثشاخ تيٖ اُذٍٝ األػضاء ٝلػذاد اُخطط اُتصٓح ُتحوين ٛزٙ األٛذاف 
        

ُٝٔا ًإ ٖٓ أُشؿٞب كيٚ إٔ تتؼاإٝ اُدآؼاح ٝأُ٘ظٔاح ُٞساغ ييايااخ ٝاتخاار لخاشاءاخ        
كال تخطايط ٝتطاٞيش ت٘لياز اُثاشآح أُ٘اياثح كال أُدااصخ أُشاتشًح  تا             إلتثاػٜاح ٓشتشًح ػآ

 . أًثش اُٞيااَ كاػِيح ُثِٞؽ أٛذاكٜا أُوجٞدج  لتثاعيٌٕٞ ت٘ليز ٛزٙ اُثشآح ػٖ طشين 
        

 : ُزُي كوذ اتلن اُطشكإ ػِ  ٓا يأتل 
  

 :المادة األولى 
  

        ٔ ٘ظٔااح كئااا تيٜ٘ٔااا ػااٖ طشياان أخٜضتٜٔااا اُخالااح ، كاال ًااَ أُئااااَ       تتؼااإٝ اُدآؼااح ٝاُ
أُتؼِوااح تاُ٘شااال اصهتجااادي أٝ أُاااُل أٝ اصختٔاااػل أٝ اُجااحل ٝؿيااش رُااي ٓااٖ أٝخااٚ اُ٘شااال        

 . أُشتشًح تيٜ٘ٔا 
  

 :التشاور المتبادل : المادة الثانيت 
  

األٛٔيااح أُشااتشًح توجااذ تحوياان   تتشاااٝس اُدآؼااح ٝأُ٘ظٔااح تاٗتظاااّ كاال أُئااااَ راخ     -1       
 .أٛذاف اُطشكيٖ تطشين كؼاُح كل اُذٍٝ األػضاء 

  
يخطش ًَ ٖٓ اُطشكيٖ اُطشف اسخاش تأياح ٓشاشٝػاخ تٜاذف لُا  صياادج ٝتأًياذ ٗشااطٚ          -2       

اإلهِئل كل أساسل اُذٍٝ األػضاء ، ٝي٘ظاش ًاَ ٜٓ٘ٔاا تؼايٖ اصػتثااس كال أياح ٓت ظااخ ياٞاكل          
 . خش تٜا تشإٔ ٛزٙ أُششٝػاخ ٝرُي توجذ تحوين تؼإٝ كؼاٍ تيٜ٘ٔا أ ذٛٔا اُطشف اس
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 : تبادل المعلوماث والوثائق : المادة الثالثت 
 

 . تتثادٍ اُدآؼح ٝأُ٘ظٔح اُثياٗاخ ٝأُؼِٞٓاخ ٝاُٞثاان راخ األٛٔيح أُشتشًح  -1       
 

ٜٓ٘ٔا اسخش ، تٔا ُذيٚ ٖٓ تشآح ػَٔ ٓئتوثت توجذ تحويان اُت٘ئاين   يحيط اُطشكإ ًَ  -2       
 . تيٜ٘ٔا 

  
 : التمثيل المتبادل : المادة الرابعت 

 
تحويوا ألٛاذاف اُطاشكيٖ تاذػٞ أُ٘ظٔاح اُدآؼاح إليلااد ٓشاهاة ئثِٜاا كال اصختٔاػااخ اُتال                   

 . تؼوذٛا أُ٘ظٔح 
 

لاد ٓشاهة كل اصختٔاػااخ اُتال تؼواذٛا اُدآؼاح ٝاُتال تثحا        ًٔا تذػٞ اُدآؼح أُ٘ظٔح إلي       
 . كل أٓٞس تتؼِن ت٘شال أُ٘ظٔح 

  
 : تنظيماث إداريت : المادة الخامست 

 
يتخااز ًااَ ٓااٖ األٓاايٖ اُؼاااّ ُِدآؼااح ٝاُئااٌشتيش اُؼاااّ ُِٔ٘ظٔااح اإلخااشاءاخ أُ٘ايااثح ُضاأإ         

 . ٔشج اُت٘ئين ٝاصتجاٍ اُلؼاٍ تيٖ اُطشكيٖ تجلح ٓئت
  

 : المادة السادست 
 

يداٞص ُِطاشكيٖ إٔ يؼوااذا اتلاهااخ ٓؼي٘اح أٝ تلجاايِيح تا٘ظْ ماشٝل ليااٜاّ ًاَ ٜٜٓ٘ٔاا كاال أي                
ٗشال ٓشتشى يحون أٛذاكا راخ أٛٔيح ٓشتشًح ،ػِ  إٔ تحذد ٛزٙ اصتلاهياخ مشٝل ليٜاّ ًاَ ٓاٖ   

 . ًَ ٜٓ٘ٔا  اُطشكيٖ كل ٛزا اُ٘شال ٝكل اصُتضآاخ أُاُيح اُتل توغ ػِ 
 

ًٔا يدٞص ُِطشكيٖ إٔ يدشيا ػ٘اذ اصهتضااء ٓشااٝساخ تيٜ٘ٔاا ُتتلاام ػِا  اُٞياااَ اٌُليِاح                
 .تؼتج ٓشاًَ خالح تْٜ اُطشكيٖ ٓؼا 

  
 : المادة السابعت 

 
يداٞص تؼااذيَ ٛاازا اصتلااام تٔٞاكوااح اُطااشكيٖ ًٔااا يداٞص ٌُااَ ٜٓ٘ٔااا لٜٗااا ٙ تاا ػتٕ يثِـااٚ لُاا           

 . ٖٓ تاسيخ اُتثِيؾ  أمٜشػِ  إٔ يؼتثش اإلٜٗاء ٝاهؼا تؼذ ٓضل يتح . خش اُطشف اس
  

 : المادة الثامنت 
 

يٞهاغ ٛازا اصتلااام ٓاٖ ٓٔثِاال اُدآؼاح ٝأُ٘ظٔااح ، ٝيجاثر ٗاكاازا تٔداشد تٞهيؼااٚ ػاٖ خآؼااح               
 . اُذٍٝ اُؼشتيح
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 : المادة التاسعت 

 
 .اإلٗدِيضيح ٌَُٝ ٖٓ اُ٘جيٖ راخ اُحديح  شس ٛزا اصتلام تاُِـتيٖ اُؼشتيح ٝ       

  
ٛا  أُٞاكان اُئاادط     1333اُواٛشج كل يّٞ األستؼاء اُثاُ  ػشش ٖٓ ماٜش ستياغ ثاإ يا٘ح             

 .ّ 1393ي٘ح ( أياس ) ػشش ٖٓ مٜش ٓايٞ 
  
 

 ػٖ
 أُ٘ظٔح األكشيويح اسييٞيح ُعٗؼال اُشيلل

 ماٗذ ًشيشإ
 األٓيٖ اُؼاّ

 

 ػٖ 
 ؼشتيحخآؼح اُذٍٝ اُ

 سياض ٓحٔٞد
 األٓيٖ اُؼاّ

 
 
 


