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   افقةالموبتوصية 

أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة على  المجلس التنفيذي مدعو للموافقة

  .2010تشرين األول / في أكتوبراليابانية للتعاون الدولي

 

  مذكرة تفاهم بين الصندوق والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

، مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 2010ين األول تشر/ أكتوبر19أبرم الصندوق، في  -1

 تعزيز تمويلمثل بغرض توفير إطار لتعزيز التعاون بشأن األنشطة ذات االهتمام المشترك، 

ري، وحوار السياسات وإدارة المعرفة، فضال على تشجيع طْالقدرات على المستوى القُاالستثمارات و

وستظل المذكرة سارية النفاذ لمدة .  واإلقليمية والدوليةقُطْرية على المستويات الدستقطاب التأييالحوار وا

 . سنواتيثمان

 تنمية زراعة ل التحالف من أجمبادرة في سياق  اليابانية بين الصندوق والوكالة للتعاون السابقاونظر -2

استراتيجيات مشتركة لتحقيق  إعداد شجيعتبينهما والتعاون ، وأنهما يهدفان إلى تقوية األرز في أفريقيا

: أثر أكبر على األمن الغذائي والحد من الفقر في أفريقيا، فسينصب تركيز هذا التعاون على ما يلي

في مشاركة ال) 2(سالسل القيمة ذات الصلة باألرز؛ تنمية البحوث واالستثمارات وروابط السوق و )1(

تحالف الاء المؤسسات ذات الصلة بمبادرة سات وبنالعمليات التي تقودها البلدان على غرار حوار السيا

 . وتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب) 3(تنمية زراعة األرز في أفريقيا؛ من أجل 

 .والمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على أحكام مذكرة التفاهم -3

 . ويرد في الملحق نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة -4
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  مذكرة تفاهم 

  بين 

  ي للتنمية الزراعيةالصندوق الدول

  والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

المشار (بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ") المذكرة"المشار إليها فيما بعد باسم (ُأبرمت مذكرة التفاهم هذه 

  "). وكالة اليابانيةال" بعد باسم فيماالمشار إليها (والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ") الصندوق"إليه فيما بعد باسم 

  إضافيةمالية موارد في تعبئة مهمتهاتمثل تألمم المتحدة امن وكاالت  الصندوق وكالة متخصصة حيث إن

وتحقيقا لهذا الهدف، . بالصندوقالنامية وإتاحتها بشروط تيسيرية ألغراض التنمية الزراعية في الدول األعضاء 

اريع والبرامج المصممة خصيصا الستحداث نظم إنتاج الغذاء  الصندوق التمويل في المقام األول للمشقدمي

وتوسيع نطاقها وتحسينها، وتعزيز السياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار األولويات واالستراتيجيات 

  . الوطنية

بانية من لى تنفيذ المساعدة اإلنمائية الرسمية للحكومة الياعمل ع الوكالة اليابانية وكالة إدارية مسجلة توحيث إن

 سليمة عن طريق دعم التنمية االجتماعية  على أسساالقتصاد الدوليوتنمية أجل تشجيع التعاون الدولي 

ملتزمة التزاما  حالياوهي  في المناطق النامية في العالم،  وتحقيق التعافي أو االستقرار االقتصادي،االقتصادية

  . راسخا بالتنمية الريفية في أفريقيا

  : ة التفاهم هذهفإن طرفي مذكر

أطلقت مبادرة التحالف نتاج األرز في أفريقيا، ، إداركاً منها باألهمية المتزايدة إل أن الوكالة اليابانيةمراعاة منهما

في مؤتمر طوكيو ")  التحالفمبادرة"المشار إليها في ما بعد باسم (من أجل تنمية زراعة األرز في أفريقيا 

 مجموعة استشارية من ترتكز إلىوالتي ، 2008أيار / األفريقية الذي انعقد في مايوالدولي الرابع المعني بالتنمية

األطراف والمؤسسات األفريقية والدولية، بهدف مضاعفة إنتاج األرز في ي  ومتعددينشركاء التنمية الثنائي

  . 2018أفريقيا جنوب الصحراء قبل عام 

في ") الطرفين"المشار إليهما فيما بعد باسم (كالة اليابانية  الصندوق والو بينفذ من تعاونما نُل ومراعاة أيضا

 أكبر  استراتيجيات مشتركة لتحقيق أثرتشجيع إعداد و، في تعزيز التعاون بينهمارغبتهما و،إطار مبادرة التحالف

  .  األمن الغذائي والحد من الفقر في أفريقياتحقيقعلى 
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  :فقد اتفقا على ما يليلذا 

  المادة األولى

  األهداف والنطاق

يتمثل الغرض من هذه المذكرة في توفير إطار لمواصلة التعاون بشأن األنشطة ذات االهتمام   1- 1 البند

 القدرات قوية أن هذا التعاون يعزز من فعالية كل طرف، بما في ذلك تمويل االستثمارات وتاعتُبرالمشترك متى 

 تشجيع الحوار واستقطاب التأييد إلى جانبإدارة المعرفة، ري، وتعزيز حوار السياسات وطْعلى المستوى القُ

  .  واإلقليمية والدوليةقُطْريةعلى المستويات ال

شريكين استراتيجيين في ك،  وفقا لألحكام الواردة فيما بعد الطرفان،تصرفوتحقيقا لهذه الغاية، ي  2-1  القسم

.  بمبادرة التحالفاألرز في أفريقيا فيما يتصل جميع المسائل ذات االهتمام المشترك لهما، السيما في قطاع

ا للقواعد واللوائح واإلجراءات المعمول بها لدى  بموجب إطار هذه المذكرة وفقجميع األنشطة المنفذة وستجرى

  . كل طرف

  المادة الثانية

  الموضوعات واألنشطة

  : سيركز التعاون على الموضوعات التالية  1-2البند 

   وسالسل القيمة ذات الصلة باألرز؛تنمية البحوث واالستثمارات وروابط السوق  )أ (

 انطبق، بما في ، حيثماالدولية/ اإلقليمية بالمبادراتتصلةالم(االشتراك في العمليات التي تقودها البلدان   )ب (

ة المؤسسات  حوار السياسات وبناء القدرات وتنميومنها، )ذلك برنامج التنمية الزراعية الشامل ألفريقيا

 ذات الصلة بمبادرة التحالف؛
   .تشجيع التعاون بين بلدان الجنوب  )ج (

فرص ال واإلقليمية لكل منهما، باستكشاف قُطْريةيقوم الطرفان، في سياق صياغة وتنفيذ البرامج ال  2-2البند 

اسب بشأن ، يتبادل الطرفان المعلومات في الوقت المنولهذا الغرض. جراء تدخالت مشتركة أو تكميليةإل

   . عليها ودعم تنفيذهامنهما وصياغة البرامج واإلشراف لكل قُطْريةاالستراتيجية ال

  الثالثة المادة

  التعاون واإلدارة

يجوز لهما هما،  كل منرهنا بالسياسات واإلجراءات المعمول بها فيتعزيزا للتعاون بين الطرفين، و  1-3البند 

  : ما يلي

  المسائل التي تنشأ عن هذه المذكرة؛ جميعفيفيما بينهما التشاور   )أ (
 وتعبئة ،ا مالئمعتبرا حسبما،  بين الطرفينذلك توفيق المواردإقامة أي ترتيبات إدارية مالئمة، بما في   )ب (

التي  من كيانات عامة وخاصة الستخدامها في تمويل البرامج والمشاريع مالئمةمساهمات مالية 

  مع أهداف المذكرة؛تتمشى 
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على أساس لمعلومات  اتبادل كجزء منيعقد الطرفان اجتماعات تشاورية   تماعات التشاوريةاالج  2-3البند 

  : للغرضين التاليين ، وذلكبينهما منتظم

 عتبر يحسبما اإلرشاد االستراتيجي الشامل لتنفيذ المذكرة واستكشاف بدائل للتدخالت المنسقة وفيرت  )أ (

 مالئما؛
 الدروس بشأن اآلراء  وتبادل والنتائج التي تم تحقيقها، التنفيذ على مستوى التقدم المحرزتدبر  )ب (

 واالتفاق على إجراءات المتابعة المناسبة على مستويات التدخل المعلقة،تحديد المسائل المستفادة، و

   .المالئمة

  الرابعة المادة

  هاء العمل بهاانت وامدتهوعلى المذكرة  تالتعديال

  . بين الطرفينمكتوبةافقة موموجب رة بمذكال ت علىتعديالإدخال وز يج  ت على المذكرةالتعديال   1-4البند 

تمشيا ( دخولها حيز التنفيذ لمدة ثمان سنوات من وقتهذه المذكرة سارية   تظل سريان المذكرةمدة  2- 4البند 

  .على خالف ذلككتابةً ، ما لم يتفق الطرفان ) الزمني األصلي لمبادرة التحالفخطمع ال

 من أجل البت في انتهاء سريان هذه المذكرة بثالثة أشهرقبل  يتشاور الطرفان  تهاء العمل بالمذكرةان  3-4البند 

  .  أو تجديدهاء العمل بهاإنها

  المادة الخامسة

  النفاذالدخول حيز 

يد يف للطرف اآلخر آخر إشعار  أحد الطرفينإرسال لدىتدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ   نفاذتاريخ ال   1-5البند 

  .إجراءاته الداخلية ذات الصلة هاستكمالب
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  المادة السادسة

  متفرقات

 والطلبات والتقارير وغيرها البريدية التالية لتلقي جميع اإلشعاراتددت العناوين ح   البريديةالعناوين  1-6البند 

  :  أو المحررة بموجب هذه المذكرةوجهةمن المراسالت الم

  : انيةالعنوان البريدي للوكالة الياب
Director General of the Rural Development Department 

Japan International Cooperation Agency 
3rd Floor, Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 

102-8012 
Japan 
  81352266660: هاتفرقم ال

  

  : العنوان البريدي للصندوق
Director of the Office of the President and of the Vice-President 

International Fund for Agricultural Development 
Via Paolo di Dono, 44 

00142 Roma 
Italy 

  54591 3906: رقم الهاتف

  

حرر جميع اإلشعارات والتقارير والوثائق وغيرها من المعلومات والمراسالت تُ  لغة المراسالت  6.2البند 

  .متعلقة بهذه المذكرة باللغة اإلنكليزيةال

اللغة  المحررة ب على هذه المذكرة،مفوض وفق األصول لكل منهماممثل من خالل ،  وقع الطرفانوشهادة بذلك،

  .2010تشرين األول / في التاسع عشر من أكتوبرباليابان،  في طوكيو، في نسختين أصليتينليزيةكاإلن

  

 

  

  

  يوكيكو أومورا/ السيدة

  بة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةنائ

  كنزو أوشيما/ السيد  

   للتعاون الدوليالنائب األول لرئيس الوكالة اليابانية

  

  


