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مر�ســــوم �ســــلطانى

رقــم 2011/66

بالت�سديق على مذكرة تفاهم ب�ساأن احلوار اال�سرتاتيجى 

بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية باك�ستان االإ�سالمية

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلى مذكرة التفاهم ب�ساأن احلوار ال�سرتاتيجى بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية واملوقعة فى اأبوظبى بتاريخ 3 من ربيع الآخر 1432هـ 

املوافق 8 من مار�س 2011م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 
الت�سديق على مذكرة التفاهم امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 18 من جمادى الثانية �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 22 من مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد )936(
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 مذكرة تف�هم ب�س�أن احلوار اال�سرتاتيجى 
بني 

دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية 
وجمهورية ب�ك�ست�ن االإ�سالمية 

 ، ، اململكــة العربيــة ال�سعوديــة  اإن كــال مـن الإمــارات العربيـة املتحــدة ، مملكــة البحريـن 
ملجل�س  الأ�سا�سى  النظام  فى  الأع�ساء  الدول   ، الكويت  دولة   ، قطر  دولة   ، عمان  �سلطنة 
 ،  )  " التعاون  جمل�س  دول   " بـ  بعد  فيما  اإليها  وي�سار   ( العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ، وي�سار اإليهما فيما بعد بـ " الطرفني " . 
تاأكيدا على اللتزام مبقت�سيات النظام الأ�سا�سى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، 
واأنظمة وقوانني دوله الأع�ساء ، وبد�ستور وقوانني جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ، وميثاق 

الأمم املتحدة واللتزامات الدولية للطرفني ،
ورغبـة منهمـا فـى تعزيـز وتنميـة عالقـات ال�سداقـة والتعـاون بينهمـا فـى خمتلف املجالت ، 
واإدراكا منهما للمنافع املرتتبة على ت�ساور اأكرث فعالية حول الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك ،

وحيث قرر الطرفان و�سع اآلية للحوار ال�سرتاتيجى ، 
فقد تو�سال اإىل التفاهم التاىل : 

املــ�دة االأولـــــى
تعقـــد اجتماعــــات �سنويـــة علــــى م�ستـــوى وزراء اخلارجيـــــة : وزيـــر اخلارجيـــة   - 1
الرئا�سة فى جمل�س  دولة  ووزير خارجية   ، الإ�سالمية  باك�ستان  فى جمهورية 
التعاون لدول اخلليج العربية ، ومب�ساركة وزير خارجية دولة الرئا�سة القادم 
اأو من ينوب عنه ، والأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج  ملجل�س التعاون 

العربية .
مبجل�س  الرئا�سة  دولة  فى   ، الطرفني  بني  بالتناوب  �سنويا  الجتماعات  تعقد   - 2
باك�ستـــان  ، وجمهوريـــة  التعـــاون  العامــة ملجلــ�س  الأمانـــة  فــى مقــر  اأو  التعــاون 

الإ�سالمية ، ويتم حتديد املوعد عرب القنوات الدبلوما�سية .
ل تتعار�س هذه الآلية مع اآليات امل�ساورات الثنائية القائمة بني وزارة خارجية   - 3

جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ووزارات خارجية دول جمل�س التعاون .
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املــ�دة الث�نيــــة
تعترب الجتماعات الوزارية ، امل�سار اإليها فى املادة الأوىل اأعاله ، اإطارا لتخطيط وتطوير 
العالقـــات بيـــن الطرفيـــن وتن�سيــق مواقفهمــا فــى الق�سايــا الدوليــة والإقليميــة ، وتعزيــز 
ال�سابق  التالية : مراجعة احلوار والتعاون الذى مت بني الطرفني خالل العام  اجلوانب 
لكل اجتماع ، وبحث الق�سايا الراهنة ، وحتديد جمالت وتوجهات التعاون للعام املقبل . 

وميكن اأن ت�سمل جمالت التعاون مايلى :
الق�سايا ال�سيا�سية والأو�ساع الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك .  - 1

املجالت التجارية وال�ستثمارية والطاقة وغريها من الق�سايا القت�سادية ذات   - 2
الهتمام امل�سرتك .

تنفيـــذ التفاقيــــة الإطاريــــة للتعـــــاون القت�ســــادى املوقعــــة بيـــــن الطرفيـــن فـــى   - 3
26 اأغ�سط�س 2004م .

مفاو�سات اتفاقية التجارة احلرة .  - 4
التعاون فى جمالت الثقافة ، والتعليم والبحث العلمى ، والبيئة وال�سحة .  - 5

وميكن اإ�سافة جمالت اأخرى للتعاون بعد الت�ساور بني الطرفني ب�ساأنها .

املــ�دة الث�لـثــــة
يعقد اجتماع للجنة من كبار امل�سوؤولني من الطرفني مرة كل �سنة وذلك قبل   - 1

انعقاد الجتماع الوزارى امل�سرتك .
تتوىل جلنة كبار امل�سوؤولني التح�سري لالجتماع الوزارى امل�سرتك واإعداد جدول   - 2
الجتماع  اإىل  تقاريرها  وترفع   ، عليه  املطروحة  املو�سوعات  ومناق�سة  اأعماله 

الوزارى امل�سرتك .
ميكن للجنة كبار امل�سوؤولني ت�سكيل جلان فرعية متخ�س�سة للبحث فى خمتلف    - 3
جمالت التعاون امل�سرتكة بني الطرفني ترفع تو�سياتها للجنة كبار امل�سوؤولني .

املــ�دة الرابعــة
تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ بعد ا�ستيفاء الإجراءات اخلا�سة بكل طرف ، وتكون �سارية 
املفعول ملدة �سنتني وجتدد تلقائيا ملدد مماثلة ما مل يخطر اأى طرف الطرف الآخر كتابيا 

برغبته فى اإنهائها ، على اأن ت�ستمر املذكرة �سارية ملدة ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإخطار .
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املــ�دة الخ�م�سة
ميكن تعديل هذه املذكرة بعد موافقة الطرفني من خالل املرا�سالت املتبادلة وتتم ت�سوية 

اأى خالف ينجم عن تف�سري املذكرة اأو تنفيذها وديا من خالل الت�ساور بني الطرفني .

يوم  فى   ، املتحدة  العربية  الإمارات   ، اأبوظبى  مدينة  فى  املذكرة  هذه  على  التوقيع  مت 
باللغتني  اأ�سليتني  ، من ن�سختني  الآخر 1432هـ  املوافق 3 ربيع  الثالثاء 8 مار�س 2011م 
العربية والإجنليزية ، ولكل منها نف�س احلجية القانونية ، وعند الختالف يرجح الن�س 

الإجنليزى .

                               عن                                                                          عن
دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية                    جمهورية ب�ك�ست�ن االإ�سالمية

            عبداللـه بن زايد اآل نهي�ن                                           هين� راب�نى ك�ر
وزير خ�رجية االإم�رات العربية املتحدة                   وزيرة الدولة لل�سوؤون اخل�رجية

رئي�س الدورة احل�لية للمجل�س الوزارى 
                      ملجل�س التع�ون 

            عبدالرحمن بن حمد العطية 
              االأمني الع�م ملجل�س التع�ون 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON STRATEGIC DIALOGUE 

BETWEEN 

THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE 

ARAB STATES OF THE GULF 

AND 

THE ISLA MIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

The United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, 
the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait, members of the 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, hereinafter rcferred to as "GCC 
Member States", and the Islamic Republic of Pakistan, together hereinafter referred to 
as " the two parties " ,

Reaffirming the prerequisite of not ceontravening , the Charter of the GCC, the laws of 
the GCC member states the Constitution and laws of the Islamic Republic  of Pakistan 
the charter of the United Nations, and the intemational obligations of the two parties, 

Desiring ta enhance and expand their existing friendly and fraternal relations , and 
cooperation in various areas, 

Noting the benefıts to be attained through more effective consultations on issues of 
mutual concern, and 

Deciding to establish the strategic dialogue mechanism 

Have hereby reached the following understanding 

Article One 

 1 - The two parties shall hold annual strategic dialogue meetings at foreign 
ministers level to be attended by the Minister of Foreign Affairs of Pakistan, 
Minister of Foreign Affairs of the GCC Member State holding presidency of 
the GCC Ministerial Council, the Foreign Minister of the GCC Member State 
to hold presidency of the next session of the GCC Ministerial Council or his 
representative and the Secretary General of the Cooperation Council. 

2 - The annual meetings will be alternately held between the two parties; at the 
GCC Member State holding the Presidency of the GCC Ministerial Council  
or at the Headquarters of the GCC Secretariat. and in the Islamic Republic 
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of Pakistan. The date of each meeting will be determined through diplomatic 
channels. 

3. The present mechanism shall not be deemed in conflict with mechanisms of 
the bilateral political consultations existing between the Ministry of Foreign 
Affairs of Pakistan and the Ministnes of Foreign Affairs of the individual 
GCC States. 

Article Two

The Ministerial Meetings, referred to in Article One above, constitute a framework 
for planning and strengthening the relations between the two parties; coordinating 
their positions on international and regional issues; and enhancing their collective 
cooperation in all areas of mutual concern. The Ministerial Meetings shall cover the 
following aspects: reviewing the collective dialogue and cooperation between the two 
parties in the previous year; addressing existing issues and identifying the direction and 
areas of cooperation for the next year. The following areas may be included :

1 - Political issues and regional and intemational topics of mutual concern 
2 - Trade, investment, energy and other economic areas of mutual concern 
3 - Comprehensive implementation of the Framework Agreement for Economic, 

Trade, Investment and Technical Cooperation Between the Member States of 
the GCC and the Islamic Republic of Pakistan, signed by the two parties in 
August 2004. 

4 - Pakistan-GCC FTA negotiations. 
5 - Cooperation in areas of culture, education, scientific research, environment 

and health. 

Other areas of cooperation may be included subject to mutual consultations between 
the two parties.

Article Three

l -  A Senior Officials Committee (SOC) shall meet once a year, prior to the Joint 
Ministerial Meeting.

2 - The Committee shall prepare the agenda of the Joint Ministerial Meeting 
and review the topics to be discussed. The SOC shall submit its reports and 
recommendations to the Joint Ministerial Meeting.

3 - The SOC may establish subcommittees to examine vairous areas of cooperation 
between the two parties. These subcommittees shall submit their recommendations 
to the SOC. 
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Article Four

This MOU shall enter into force upon completion of respective procedures by each party, 
and will remain in effect for a period of  two years. The MOU will be automatically 
renewed for subsequent similar periods, unless either party gives a written notice of 
termination to the other party. Notwithstanding, this MOU will remain in effect for 
three months from the date of such notifıcation.

Article Five

This MOU may be amended by mutual consent of the two parties by the exehange 
of relevant letters. Any dispute that may arise between the two parties over the 
interpretation or implernentation of this MOU shall be amicably settled through 
consultations between the two parties.

SIGNED in the city of Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 8 March 2011, in two 
originals, each in the Arabic, and English languages, with the two texts being equally 
authentic. In the event of discrepancy, the English text shall be used.  

For the GCC Member States                                         For Pakistan

Abdullah Bin Zayed Al-Nahayan                                  Hina Rabbani Khar
 Minister of Foreign Affairs,                            Minister of State for Foreign Affairs
United Arab Emirates,
President of the Current Session
of the GCC Ministerial Council

Abdulrahman Bin Hamad AI-Attiyah 
Secretary General 
Gulf Cooperation Council 

 


