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 ية بالموافقةتوص

 للتنمية الزراعية وصندوق  الدوليالصندوق بين االتفاقية اإلطاريةعلى أحكام مدعو للموافقة المجلس التنفيذي 

  .2010كانون األول / ديسمبر3 للتنمية الدولية المبرم في األوبك

 

 

 لتعزيز التعاون وتوجيه العمليات المشتركة بين الصندوق الدولي ة إطارييةاتفاق

   للتنمية الدوليةاألوبكمية الزراعية وصندوق للتن

 األوبك مع صندوق ية، دخل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اتفاق2010كانون األول / ديسمبر3في  -1

ومن . للتنمية الدولية الغرض منه وضع إطار لتعزيز التعاون بشأن األنشطة موضع االهتمام المشترك

. شراكة استراتيجية راسخة منذ عهد طويل في مجال التنمية الزراعية الصندوقين يتمتعان بالمعلوم أن

وانطالقاً من هذا االتفاق يسعى الصندوقان إلى وضع إطار تشغيلي بغية تعزيز التعاون الجاري وإلى 

تحديد طبيعة ونطاق العمليات المشتركة التي يضطلعان بها وإلى تحديد سلسلة من األساليب التشغيلية 

 .2013-2011مجهما المشترك للفترة لتسيير برنا

رمي تكمل االجراءات والترتيبات التي تحكم حالياً العالقات بين الصندوقين وت وة اإلطارييةؤكد االتفاقتو -2

إلى تحسين إدراج الدروس المستخلصة والخبرة المكتسبة طوال ثالثة عقود من التعاون في عدد كبير من 

قوم على أساس وجهات النظر المشتركة بشأن ت يوه. الم الناميالعمليات المشتركة في شتى بلدان الع

االحتياجات الخاصة بأقل البلدان نمواً وعلى أساس فهم مشترك لالستراتيجيات التي نجحت في النهوض 

 .بالتنمية الريفية وضمان األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر

ع والبرامج التي تتواءم على أفضل وجه مع ويعمد الصندوقان بالدرجة األولى إلى تمويل المشاري -3

وسيوفر الصندوقان الدعم والمساندة والتمويل . استراتيجيات كل منهما أثناء الفترة التي يشملها هذا اإلطار

 كما تستهدف ، الزراعي أو توسيع نطاقه أو تحسينهاإلنتاجللمشاريع والبرامج التي تستهدف تحديداً 

 . القيمة على الصعيد المحلي أو الوطني أو الدولي في سلسلةاإلنتاجتضمين هذا 

ويسعى الصندوقان، باستغالل ما لديهما من خبرة مشتركة، إلى تحديد وتأكيد الروابط ما بين االستثمارات  -4

داخل المزرعة وخارج المزرعة وأهمية البنية التحتية والخدمات االجتماعية من أجل النهوض 

 .لى استدامتهاباالستثمارات الزراعية والعمل ع

 .ة اإلطاريية االتفاقهوالمجلس التنفيذي مدعو ألن يوافق على أحكام هذ -5

 .ة الموقّعة اإلطارييةويتضمن الملحق نسخة من االتفاق -6
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ي  لتعزيز التعاون وتوجيه العمليات المشتركة بين الصندوق الدولة إطارييةاتفاق

  ك للتنمية الدوليةللتنمية الزراعية وصندوق األوب

  

إليه فيما شار ي( بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 2010كانون األول / ديسمبر3بتاريخ  ة إطارييةاتفاق

صندوق "يشار إليه فيما بعد باسم ( للتنمية الدولية األوبك، بوصفه الطرف األول، وصندوق ")الصندوق"بعد باسم 

  .، بوصفه الطرف الثاني")األوبك

  :حيث أن

 تعاون وثيق راسخة وشراكة استراتيجية في مجال التنمية بعالقةالطرفين يتمتعان منذ عهد طويل  -1

 .الزراعية

رغبان في وضع إطار تشغيلي من أجل تعزيز التعاون الجاري بينهما ولتحديد طبيعة ونطاق الطرفين ي -2

 .العمليات المشتركة وكذلك لتحديد سلسلة من األساليب التشغيلية لتسيير برنامجهما المشترك

ى رمي إلت، و والترتيبات التي تحكم حالياً العالقات بين الصندوقيناإلجراءاتكمل تؤكد وت يةاالتفاق -3

تحسين إدراج الدروس المستخلصة والخبرة المكتسبة طوال ثالثة عقود من التعاون في عدد كبير من العمليات 

قوم على أساس وجهات النظر المشتركة بشأن االحتياجات الخاصة ت يوه. المشتركة في شتى بلدان العالم النامي

نجحت في النهوض بالتنمية الريفية وضمان بأقل البلدان نمواً وعلى أساس فهم مشترك لالستراتيجيات التي 

 .األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر

  : على ما يليية االتفاقهاتفق الطرفان في هذلذلك، 

  طبيعة العمليات المشتركة  -1

 على األوبك كل من الصندوقين، وحيثما كان ممكناً، يشارك الصندوق وصندوق مهمةاتساقاً مع   1-1

د ذاتها في تمويل مشاريع زراعية وما يتصل بها من أنشطة في بلدان تهم أساس كل حالة في ح

  .وقد تختلف الطبيعة المحددة للعمليات من بلد آلخر. الطرفين

 ومقبولة اجتماعياً ومستدامة مجديةيتفق الصندوقان على أن تكون العمليات المشتركة، عموماً،   1-2

دمات التي تنطوي عليها العمليات المشتركة،  والخالسلعوفي معرض المناقشات بشأن . بيئياً

  .يسترشد الصندوقان بأهداف المشروع وبما لديهما من خبرات سابقة وممارسات فضلى

  نطاق تطبيق العمليات المشتركة  -2

 محاربةيتفق الصندوقان على أن الغاية المرجوة من العمليات المشتركة التي يقومان بها هي   2-1

وهما يتفقان على أن . خاصة على فقراء الريف، بمن فيهم النساء والشبابالفقر، بالتركيز بصفة 

األمن الغذائي على الصعيدين الوطني والمحلي هدف يسعى إليه الكثير من البلدان الشركاء لدى 

  .الصندوقين
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يعمد الصندوقان بالدرجة األولى إلى تمويل المشاريع والبرامج التي تتواءم على أفضل وجه مع   2-2

ويسعى الصندوقان عموماً إلى مساندة . راتيجيات كل منهما أثناء الفترة التي يشملها هذا اإلطاراست

وتمويل المشاريع والبرامج التي تستهدف تحديداً االنتاج الزراعي أو توسيع نطاقه أو تحسينه كما 

  .يتستهدف إدراج هذا االنتاج في سلسلة القيمة على الصعيد المحلي أو الوطني أو الدول

يسعى الصندوقان، باستغالل ما لديهما من خبرة مشتركة، إلى تحديد وتأكيد الروابط ما بين   2-3

االستثمارات داخل المزرعة وخارج المزرعة وأهمية البنية التحتية والخدمات االجتماعية من أجل 

ة من ويرحب الصندوق بمبادرة الطاق. النهوض باالستثمارات الزراعية والعمل على استدامتها

  ويقر بأهميتها في تعزيز الزراعة والرفاه االجتماعياألوبكأجل الفقراء التي ينهض بها صندوق 

  .لفقراء الريف

يسعى الصندوقان إلى تطوير القدرات المحلية، وال سيما من خالل ضلوعهما في صوغ وتنفيذ   2-4

جيع مشاركة جميع ويعمد الصندوقان إلى تيسير التكامل المؤسسي وتش. المشاريع والبرامج

ولسوف يعمل الصندوقان على ربط المشاريع والبرامج التي ينهضان بها . أصحاب المصلحة

بالسياسات الوطنية للنمو االقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر وباالستراتيجيات الرامية إلى 

لها وسوف يتوخيان تنسيق ومواءمة عملياتهما مع العمليات التي تمو. تطوير قطاع الزراعة

  .المؤسسات المالية اإلنمائية األخرى

  األساليب التشغيلية  -3

  :يسعى الصندوقان إلى تحسين كفاءة التعاون بينهما من خالل  3-1

 توسيع معرفتهما بالزراعة والتنمية الريفية؛ •
 تعزيز إدارة تنفيذ عملياتهما المشتركة؛ •
 ضلى؛تطوير عمليات جديدة تتضمن الدروس المستخلصة والممارسات الف •
 .االنفتاح إزاء برامج المؤسسات األخرى •

وكثيراً ما . يالحظ الصندوقان أن الرؤى واالستراتيجيات في قطاعات معقدة مثل الزراعة متغيرة  3-2

وهذه التحوالت في منهجيات السياسة . تتجاوز فترة المشاريع واليات حكومات وبرلمانات متغيرة

 بمعرفتهما بهذه التطورات وإلى االرتقاء الصندوقان إلى ويسعى. والتنفيذ هي من األمور المألوفة

وإذ يركزان على المشاريع والبرامج المحلية، سوف . المساهمة في توسيع قاعدة المعارف لديهما

  .يرصد الصندوقان النماذج المتغيرة والتطورات العالمية

 كل بمهمةرزة ذات الصلة لقد ساهم الصندوقان بنصيب وافر في أنشطة العديد من المحافل البا  3-3

بحوث المراكز ولكال الصندوقين باع طويل في مساندة أنشطة البحوث التي تنهض بها . منهما

وال يقل عن ذلك أهمية الدروس المستخلصة من تنفيذ المشاريع في العديد من بقاع . ةيالزراع

  .العالم

ليات من أجل إدارة هذا المورد وإدراكاً ألهمية هذه المعارف، يعكف الصندوقان على إنشاء آ  3-4

 علماً باستراتيجية الصندوق في مجال إدارة األوبكوفي هذا السياق، يأخذ صندوق . الثمين
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المعارف، األمر الذي من شأنه أن يجعل من هذا الصندوق مركز تميز ومورداً مرجعياً في مجال 

 األوبكماً بدور صندوق ويأخذ الصندوق عل.  الصغيرة وزراعة الكفافزراعة أصحاب المزارع

التي من شأنها أن تسهم بنصيب وافر في معارف جميع قطاعات " بوابة التنمية العربية"في تنفيذ 

ويتفق الصندوقان على عقد . االقتصاد في البلدان العربية بما فيها الزراعة واألمن الغذائي

ويتفقان على مبدأ إجراء دراسة . المشاورات وتبادل المعلومات من أجل التعاون في هذا المجال

طاقة المعقولة التكلفة في تطوير زراعة الحيازات الصغيرة مشتركة عن الحاجة إلى خدمات ال

  .وأثرها على هذه الزراعة

  تطوير عمليات جديدة  -4

 والصندوق في تمويل عدد ال بأس به من المشاريع، وقد أفضى حجم األوبكشارك صندوق   4-1  

وستكون . اًالعمليات وكثافة العالقات بينهما إلى تكوين عالقة غير رسمية ولكنها مفهومة جيد

قاعدة المعارف هذه مفيدة في صوغ برنامج التعاون الجديد وفي تنفيذه، علماً بالحاجة إلى حسن 

  .تسيير المشاريع ودورها في هذا الشأن

 منفتحاً لتمويل كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية، اتفق الفريقان على األوبكلما كان صندوق   4-2  

  . هو قطاع األولوية في نظرهاأن تحدد البلدان الشريكة ما

في معرض الحوار مع البلدان الشريكة، يسعى الصندوقان إلى استغالل كامل مرونة صندوق   4-3  

 وقدرته على تمويل البنية التحتية خارج المزرعة، من قبيل إنشاء الطرق الريفية وشبكات األوبك

  .الري ومرافق التسويق

يف مبعث اهتمام كبير، ومن ثم سوف يسترعي الصندوقان اهتمام ما زال توفير الطاقة لفقراء الر  4-4  

وسوف يسعى الصندوقان، لدى صوغ . البلدان الشريكة إلى مبادرة الطاقة من أجل الفقراء

 والتي تشجع وصول فقراء الريف األوبكالمشاريع، إلى دمج األنشطة الممولة من موارد صندوق 

  . الحديثة، حيثما يستوجب األمر ذلكالذين يشملهم المشروع إلى خدمات الطاقة

 3لمدة رهناً بترتيب أولويات البلدان، وكجزء من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء   4-5  

 100 إلى توفير مساهمة للبرنامج بما ال يقل عن األوبكسنوات في الصندوق ، يسعى صندوق 

  .2013-2011وق أثناء الفترة مليون دوالر أمريكي سنوياً، لنحو عشر عمليات يمولها الصند

حرصاً على إعداد المشاريع والبرامج على النحو المالئم، قد ينظر الصندوقان، على أساس كل   4-6  

، على "مرفق إلعداد المشاريع"مشروع في حد ذاته، في تمويل مسبق لدراسات جدوى من خالل 

  .أن تُسترد األموال لدى الموافقة على القروض

دوقان المعلومات بشأن ما لدى كل منهما من مشاريع تنتظر التمويل والتي يمكن يتبادل الصن  4-7  

وتصنَّف المشاريع . النظر فيها بغية التمويل المشترك ويتفقان على استشارة البلدان بشأن أولوياتها

 وتُستكمل هذه العملية . ممكنةمجرد أو محتملة جداً  أوتحظى بالموافقةالتي تناقش على أنها 

ويبقى البرنامج رهن االستعراض المستمر ويجري . 2011كانون الثاني /ى بنهاية ينايراألول

وبحسب الممارسة المتبعة يمكن تطبيق تمويل الصندوقين على مكون . تحديثه كلما دعا األمر
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وفي جميع األحوال يلتزم الصندوقان ). موازتمويل (أو على مكون مستقل ) مشتركتمويل (واحد 

  .ع وتنفيذه برمتهبمفهوم المشرو

يتفق الصندوقان على طبيعة ومستوى التعاون بينهما في صوغ وتطوير وتنفيذ عملياتهما   4-8  

 والخبرة المكتسبة في مهمتهماونظراً إلى تكامل . المشتركة على أساس كل حالة في حد ذاتها

، مفهوم ممارسات كل منهما، سوف يتجنب الصندوقان االزدواج ويطوران، حيثما كان مالئماً

ات ياتفاق وسوف يتفقان أيضاً على الوثائق المالئمة لمثل هذا الترتيب على غرار .الوكالة الرائدة
  .إدارة شؤون المشاريع والقروض

 التعاون مع المؤسسات المالية اإلنمائية وغيرها من أصحاب المصلحة  -5

اعة أصحاب الحيازات ة، وزرتنمية الزراعيتفق الصندوقان على أن أفضل وسيلة لضمان   5-1 

. الصغيرة على وجه التحديد، هي من خالل المزيج المالئم من مداخالت القطاعين العام والخاص

ويتفقان أيضاً على أن بإمكان المؤسسات المالية اإلنمائية أن تؤدي دوراً مفيداً في تحقيق تواؤم 

المرافق المالية  في هذا الصدد ويالحظان باهتمام الخبرة التي اكتسبتها. األموال العامة والخاصة
ويلتزمان بمواصلة استخالص الدروس من هذه التجارب بغية  األوبكالخاصة والتجارية لدى 

  .توسيع نطاق مداخالتهما المشتركة وتنويع وسائلها

يتفق الصندوقان على أن الزراعة توفر فرصاً سانحة للتنمية الوطنية وللتخفيف من وطأة الفقر   5-2  

الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية عموماً وثيقة الصلة بالتمويل أصحاب تنمية زراعة وعلى أن 

ويتعين أن تكون المساعدة اإلنمائية أكثر فعالية، . في إطار المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة

رورة ويتفقان على ض. ولذلك ال بد من تحقيق المواءمة والتنسيق بين المؤسسات المالية اإلنمائية

توفر كتلة حرجة من التمويل من أجل عكس اتجاه تراجع التمويل من أجل الزراعة الذي شهدته 

ولهذه الغاية سوف يناشدان المؤسسات المالية اإلنمائية األخرى ألن تعزز . العقود القليلة الماضية

  .دعمها للزراعة ولألمن الغذائي

  الرصد والمتابعة  -6

مشاورات منتظمة بين الصندوقين /ولسوف تُعقد اجتماعات.  تنفيذاً فعاالًيةالتفاقالصندوقان ملتزمان بتنفيذ ا  

  .وسوف يحدد الطرفان مكان وموعد هذه االجتماعات. ية االتفاقهلرصد واستعراض أهداف هذ

  واالسمالرؤية واستخدام الشعار   -7

ن صحفي أو مذكرة أو يتفق كل طرف على عدم استعمال أي من اسم أو شعار الطرف اآلخر في أي بيا  

  . دون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخرية االتفاقهتقرير أو أي منشور آخر متصل بهذ
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  حقوق الملكية الفكرية  -8

تبقى حقوق المكية الفكرية، وخصوصاً حقوق التأليف للمواد من قبيل المعلومات والبرامجيات والتصاميم،   

، في حوزة الطرف الذي ية االتفاقهفيذ األنشطة بموجب هذالتي يوفرها الصندوقان لالستخدام في تن

  .استحدثها

  تسوية المنازعات  -9

، أو أي وثيقة ية االتفاقهتتم تسوية أي منازعة أو خالف أو مطالبة بين الصندوقين بشأن تفسير وتنفيذ هذ  

  .، عن طريق التفاوض بين الصندوقينا أو ترتيب يتصل بهيةأو اتفاق

  التعديل  - 10

  . بواسطة اتفاق خطي بين الصندوقينية االتفاقهز تعديل هذيجو  

  الدخول حيز النفاذ  - 11

 حيز النفاذ في اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين التبليغ النهائي من الطرف اآلخر ية االتفاقهدخل هذت  

  . الداخلية ذات الصلةإجراءاتهباستكمال 

  ية االتفاقهأثر هذ  - 12

وفيما يتعلق باألنشطة . اراً عاماً يمكّن الطرفين من تطوير وتنفيذ أنشطة تعاونية إطية االتفاقهوفر هذت  

، يجوز للصندوقين، إذا دعا األمر، ية االتفاقهبهذوالمشاريع المشتركة التي يضطلع بها للمضي قدماً 

  .ات محددة أخرىيالدخول في اتفاق

  اإلنهاء  - 13

  . اتفاق خطي متبادل بين الطرفينفي أي وقت بواسطة ية االتفاقههذيجوز إنهاء   

 بقدر ما هو ضروري لتسوية األمور العالقة يةسارية بعد انتهاء أو إنهاء االتفاق ية االتفاقههذتبقى أحكام   

  .تسوية منتظمة، بما في ذلك الحسابات القائمة بين الصندوقين

  االتصاالت  - 14

  : كما يلييةفاق االتهينبغي توجيه كل المراسالت المقبلة بشأن تنفيذ هذ  

  المدير العام المساعد  :األوبكبالنسبة لصندوق     

  إدارة العمليات            

   للتنمية الدوليةاألوبكصندوق             
            Parkring 8  
            A-1010 Vienna, Austria  

  

  نائب الرئيس المساعد    :بالنسبة للصندوق    

  دائرة إدارة البرامج            

  ية الزراعيةالصندوق الدولي للتنم            
            Via Paolo di Dono, 44  

      00142 Rome, Italy 
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 للتنمية الدولية، كلُّ من جانب األوبك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق هذه االتفاقية، وقّع وإثباتاُ لذلك

باللغة ممثله المفوض حسب األصول بذلك، في التاريخ الوارد ذكره أعاله، وحرر في نسختين أصليتين 

  .االنكليزية

  

  عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  

                           ) نوانزي كانايو(     : توقيع

  الرئيس              

  

   للتنمية الدوليةاألوبكعن صندوق 

                         ) سليمان الحربيش(     : توقيع

  المدير العام              

 


