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 اتفاقية شراكة بين الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية 
 والوكالة الفرنسية لمتنمية

 

 3117كانون األول /دورتو التاسعة والثمانين المنعقدة ف: شير ديسمبرف:  عمًما المجمس التنفيذي أحيط -1
الزراعية والوكالة بين الصندوق الدول: لمتنمية  3117تشرين الثان: /نوفمبر 28باتفاقية التعاون الموّقعة ف: 

 الفرنسية لمتنمية.

تشرين األول /أكتوبر 4ُوّقعت اتفاقية جديدة مع الوكالة الفرنسية لمتنمية ف:  ،وبناء عمى اتفاقية التعاون ىذه -2
 معمم.لنسخة موّقعة مرفقة  وىذه. 3123
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 الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية      الوكالة الفرنسية لمتنمية 
30/03/2302 

 اتفاقية شراكة
  بين

 Via Paolo diمركزه روما ، وكاالت األمم المتحدة، وىو وكالة متخّصصة من الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية

Dono, 44-00142،حسب األصول ألغراض ىذه  ، بصفتو رئيسا لو، مخّوالنايو نوانزياكويمّثمو السّيد  ، روما
 االتفاقية،

 "(الصندوق)والمسّمى ف: ما بعد "

 من جهة

 و
 rue Roland Barthes 75598 Paris Cedex 12 ,6وى: مؤسسة عامة مركزىا باريس  الوكالة الفرنسية لمتنمية،

اًل حسب مخو  ا،را، بصفتو مديرا عامي، ويمّثميا السّيد دوف ز 886 776 ::6مسّجمة ف: السجل التجاري تحت الرقم 
 األصول ألغراض ىذه االتفاقية،

 "(الوكالةف: ما بعد " اة)والمسمّ 

 من جهة أخرى

 

 .("الطرف"وكل عمى حدة  "ناالطرف")ويسميان مًعا 
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 :من المتّفق عميه أن

 الت: تعّد مركز الشؤون صة من وكاالت األمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية مقّره روماالصندوق ىو وكالة متخص
وىدفو تعبئة الموارد المالية ألعضائو من الدول النامية وتوفيرىا بشروط ميّسرة.  ،ألمم المتحدةف: االغذائية والزراعية 
الوسائل المالية، خاصة لمشروعات تيدف إلى إنشاء وتطوير أو تحسين نظم إنتاج ن الصندوق وليذه الغاية، يؤمّ 

ا لضرورة نظر  القطريةواالستراتيجيات غذائ: وتعزيز السياسات والمؤسسات المرتبطة بيا ضمن إطار األولويات 
زيادة اإلنتاج ف: أفقر بمدان العجز الغذائ: وزيادة إمكانية زيادة اإلنتاج الغذائ: ف: البمدان النامية األخرى وأىمية 

 لممجموعات السكانية األفقر ف: البمدان النامية.تحسين المستوى التغذوي والظروف المعيشية 

تقوم و والوكالة ى: مؤسسة عامة ذات طابع صناع: وتجاري تخضع لمقانون النقدي والمال: لمجميورية الفرنسية. 
العامة لممساعدات سياسات الإطار  وتمارس نشاطيا ف: ،بمياميا تحت وصاية وزارات الخارجية واالقتصاد والمالية

 اإلنمائية الفرنسية.

إلى المنافع العامة العالمية  باالنتباهف اإلنمائية لؤللفية وف: تمويل النمو قيق األىداحف: تة الوكالة تساىم ميمو 
ا ف: أفريقيا ومنطقة المحيط اليادئ وآسيا ومنطقة البحر الكاريب: ومنطقة بمد 71وتعمل الوكالة ف: أكثر من 

وراء البحار. وتحظى  امالمحيط اليندي ومنطقة البحر المتوّسط وأمريكا الالتينية وكذلك ف: مقاطعات ومجتمعات 
ل بوسائل مختمفة )منح، قروض، الخ( مشروعات ف: مو  تُ ى: حول العالم. و  االوكالة بشبكة من ستين وكالة ومكتب

تيدف ىذه المشروعات إلى تحسين مستدام ف: و وف: قطاعات الصحة والتعميم والبيئة.  قطاعات اقتصادية متعددة
تعمل لصالح الدول والمؤسسات العامة والخاصة والقطاع المال: و معنية. الظروف المعيشية لممجموعات السكانية ال

عالقات وثيقة مع  ،منذ بضع سنوات ،والمجتمعات المحمية والجمعيات األىمية. وتنسج الوكالة الفرنسية لمتنمية
لخاص، ف: بمدان مختمف الفاعمين ف: مجال المساعدات الدولية والفاعمين التقميديين والجدد، ف: القطاعين العام وا

 اح والحوار لخمق تآزر يعزز أثر التدخالت.تالشمال وبمدان الجنوب، من منطمق االنف

يسعى الصندوق والوكالة لتحقيق أىداف مشتركة: دعم البمدان النامية من خالل الزراعة والتنمية الريفية. ويتدّخل و 
ف: العمل  االمتيازطران رؤية قطاعية ورغبة ف: الصندوق والوكالة ف: مناطق جغرافية ومواضيعية متكاممة، ويتشا

تشرين /نوفمبر 28تفاقية التعاون الموّقعة بينيما ف: ال اامتدادو  ،وبالنظر إلى الجوانب التكاممية لخدمة المستفيدين.
يما ، والت: ما تزال سارية المفعول، يوّد الصندوق والوكالة تجديد إطار تعاونيما العام لتعزيز شراكت3117الثان: 

 )المسماة ف: ما بعد "الشراكة"( وتمتينيا.

 وبناء عمى ذلك، اتفق الطرفان عمى ما يمي:

 اتفاقية الشراكة موضوع -0

زة بين الطرفين يكون ىدفيا الرئيس: تطوير العمميات المشتركة موضوع اتفاقية الشراكة ىذه ىو تطوير شراكة معزّ 
 عام وشروط التنفيذ والرصد.ىا الوتحديد إطار 

ومن خالل ىذه الشراكة، سيبذل الطرفان قصارى جيودىما لتعزيز الحوار وتحسين التعاون التنفيذي ف: المشروعات 
 ظير فييا التكامل بين مياراتيما وأعماليما وخبراتيما.الت: 
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مية أنشطتيما قدراتيما لتعزيز شامل لفاعويحّدد الطرفان مًعا األولويات االستراتيجية الت: يودان العمل عمييا وتعبئة 
 ف: البمدان الت: يتدخالن فييا.

 نطاق الشراكة -2

ا نطاق تدّخل كل لقطاعية لمصندوق ولموكالة، محترمقد يشمل نطاق الشراكة مجموع قطاعات التدخل الجغرافية وا
 واأللويات المحددة ف: البرنامج. طرف

 اآلخر وال التزام تمويل متبادل.ا ألي من الطرفين تجاه فاقية الشراكة ىذه التزاما حصريال تعتبر ات

 البرنامج السنوي ومحاور التعاون )"البرنامج"( -0

 .5سنويين، وفق الشروط المذكورة ف: الفقرة  سيخضع البرنامج كما ىو مذكور أدناه لرصد وتحديث

تغّير والعالقات بين الزراعة والبيئة )الوسيشمل البرنامج، من دون حصر، تمويل المزارعين وتعزيز منظماتيم 
 المناخ: والتنّوع البيولوج: ونوعية المياه، الخ( ونشر التقنيات الزراعية الحديثة.

 وسيكون ليذا البرنامج ثالثة أىداف أساسية تكون موضوع شروط التعاون التالية.

 نسبية لكل طرفالالميزات  إبرازنفيذي والتآزر عمى األرض من خالل تطوير التعاون الت 0-0

انطالًقا من صياغة وثائق االستراتيجيات القطاعية منيجة الحوار االستراتيج: بين المؤسستين  (2)
 ؛)برنامج األىداف االستراتيجية القطرية( القطريةواالستراتيجيات 

 ؛حيث المصمحة مشتركةف: البمدان  ف: الحوار القطاع:المنّسقة المشاركة  (3)

 ؛بمدان التدّخل ومكاتب الوكالة تشجيع الحوار بين مكاتب الصندوق ف: (4)

 .أو التمويل المتوازي والمنّسق/تشجيع البرمجة والتعميمات المشتركة لموصول إلى التمويل المشترك و (5)

 اإلقميمية التنسيق حول المواضيع المقطعية أوتعزيز  0-2

ان أن يعّززا فييا تعاونيما يودّ حّدد الطرفان المواضيع المقطعية أو اإلقميمية حيث لكل منيما قيمة مضافة والت: 
 عمى الشكل التال::

 مواضيع مشتركة أو مبادرات متعددة المانحين،تنمية التعاون التنفيذي المتعدد البمدان، من خالل  (2)

 .الطرفين تيمّ مواضيع  حولأو المشاركة المنّسقة ف: لقاءات أو مؤتمرات /تنظيم مشترك و (3)

دارة المخاطر الزراعية الزراعية سالسل القيمةتنظيم  مواضيع بشكل خاص وليذه الغاية، سيتضّمن األمر وتعزيز  ،وا 
 منّظمات المزارعين.
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 رالتفكّ تنمية الرسممة المتقاطعة و  0-0

 ؛ودراسات مشتركة أو إنتاج تقارير خبرة تقنية معّمقةمتقاطعة أنماط من الرسممة الإنجاز  (2)

ولقاءات وندوات ومؤتمرات عن مواضيع قريبة من استراتيجيات التدّخل المشتركة  مناسباتالمشاركة ف:  (3)
 ؛من ىذا النوع لمناسباتلمطرفين باإلضافة إلى التنظيم المشترك 

 ؛أو مجالت عممية متخّصصة/نشر مشاركات أو مقاالت مشتركة ف: مجالت تعنى بالمواضيع العامة و (4)

 لت: تيّم الطرفين وتنفيذ األنشطة المحددة المتعّمقة بيا.سيذكر البرنامج تحديد اإلشكاليات ا

 رصد الشراكة -4

يعمل الطرفان عمى تيسير تنفيذ الشراكة وتحسينيا، كل ف: مجال األمور المنوطة بو، وال سيما من خالل صياغة 
 البرنامج وتنفيذه.

 المرتبطة بتنفيذ الشراكة. إجمال: األنشطةبانتظام سترصد الفرق التقنية وجيات التنسيق لدى الطرفين 

 .3117تحقيق تبادل الموّظفين كما ىو مذكور ف: االتفاقية اإلطارية لسنة سيعمل الطرفان عمى 

بيان بوضع تنفيذ الشراكة  عملوذلك من أجل  ،ا عمى األقل، بمبادرة من أحد الطرفينمّرة سنوي ،سينّظم لقاء عمل
 ونتائجيا واإلعالن عن تقّدم األعمال الجارية وتحضير برنامج السنة الالحقة.

 تنفيذ الشراكة شروط -5

وذلك من خالل وضع اتفاق  ،طّور ضمن إطار ىذه الشراكةكل نشاط تعاون يينبغ: إضفاء الطابع الرسم: عمى 
باإلضافة  ،محّدد يعّرف األىداف واألنشطة المزمع إجراؤىا والموارد البشرية والمالية والتقنية الت: سيقّدميا كل طرف

  صمة. يإلى جدول زمن: لمتنفيذ وأي شرط آخر ذ

 خاصة بو. يكون كل نشاط تعاون يطّور ضمن إطار ىذه الشراكة بدعم مال: من الوكالة موضع اتفاقية

 كانت طبيعتيا. أيايتحّمل كل طرف أعباءه المرتبطة برصد الشراكة وتنفيذىا، من أتعاب ونفقات، 

 واالتصاالتالممكية الفكرية  -6

 الممكية الفكرية 6-0

 ،مالية، وال سيما حقوق طبع ونقل وتصوير وتمثيل واستخدام واقتباسإذا نتجت عن ىذه الشراكة حقوق فكرية 
تنشأ عن التقارير والبحوث سالت: تمك وبشكل عام حقوق استغالل، يتقاسم الطرفان ىذه الحقوق الناشئة أو 

 وذلك ف: كل أنحاء العالم وطوال مّدة حماية ىذه الحقوق. ،والدراسات والوثائق المنجزة ضمن إطار ىذه الشراكة

دار تعاون ممكية نتائج األعمال الناجمة عن أنشطة التحّدد قواعد إسناد  ا ف: اتفاقات محّددة تبرم تطبيق تياوحماي تياوا 
 التفاقية الشراكة ىذه مع أخذ اإلسيامات البشرية والمادية لكل طرف ف: إنجاز أنشطة التعاون ىذه بالحسبان.
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 االتصاالت 6-2

 يبذل الطرفان قصارى جيودىما إلبراز ىذه الشراكة ف: اتصاالتيما.

وينبغ: أن تأت: عمى ذكر  ،الناجمة عن أنشطة التعاون باتفاق مشترك بين الطرفينتوضع المنشورات واالتصاالت 
نشر أو ( عمى كل اقتراح 3، ضمن ميمة شيرين )بالرديتعّيد كل طرف و ل طرف ف: أنشطة التعاون. كمشاركة 
باستثناء النتائج الت: قد  ،يعتبر عدم رد الطرف اآلخر موافقةف الثان:. وبعد انقضاء ىذه المّدة، ر الط من اتصال

 تخضع لتقديرات اقتصادية.

يمكن أن يخبر الطرفان بوجود ىذه االتفاقية من خالل موقعيما عمى اإلنترنت وف: وثائقيما اإلعالمية ويحتفظان 
 بحق التواصل الداخم: بشأنيا.

يسا مسؤولين عن استخدام وأن الطرفين ل امزم إال صاحبيتُ ال  اأنيالمنشورات واالتصاالت ذكر كل تينبغ: أن 
 .ايالمعمومات الموجودة في

 التحّفظبلتزام اال السرية و  -7

 السرية 7-0

وال يمكن  ،تعتبر كل المعمومات المتبادلة بين الطرفين سرية وال يمكن استخداميا إال لميدف الذي أعطيت من أجمو
 من دون إذن خط: مسبق من الطرف اآلخر. اإلفصاح عنيا

من دون االحتفاظ بأي نسخة أو  ،إرجاع أي معمومات سرية أعطاىا أحدىما لآلخر عند الطمبيتعّيد الطرفان 
 باستثناء نسخة إلزامية لؤلغراض المحاسبية أو الضريبية. ،صورة

 ( سنوات بعد انتيائيا.6يبقى ىذا االلتزام سارًيا طوال مدة اتفاقية الشراكة ولمدة خمس )

 ال تعتبر معمومات سرية:

 ؛المعمومات الموجودة ف: الممكية العامة عند تبادليا   -

 ؛المعمومات الت: كان الطرف اآلخر يعمم بيا قبل تبادليا   -

 ؛من دون تقصير من أحد الطرفين المعمومات الت: تصبح ف: الممكية العامة بعد تبادليا   -

 المعمومات الت: ُنقمت إلى طرف ثالث يحق لو التصّرف بيا.   -



 EB 2012/107/INF.6EB 2012/107/INF. 

8 

 إبطال -8

لطرف اآلخر بواسطة بريد ( يوًما عمى إبالغ ا41انقضاء ثالثين )اتفاقية الشراكة بعد أن يبطل أحد الطرفين يمكن 
 .مع إشعار باالستالم مسجل

 8)الممكية الفكرية واالتصاالت( و 7بعد انتياء أو إبطال اتفاقية الشراكة، تبقى االلتزامات المذكورة ف: المادتين 
( سنوات عمى تاريخ انتياء مّدة آخر اتفاق محدد ناشئ عن 6التحّفظ( قائمة حتى انقضاء خمس )بلتزام اال)السرية و 

 ىذه االتفاقية. 

 تعديل اتفاقية الشراكة  -9

موافقة الطرفين. وينبغ: أن يتم أي تعديل  دون ال يمكن إجراء أي تعديل عمى أي من أحكام ىذه االتفاقية من
 خطًيا.

 القيمة القانونية -03

 ولو القيمة القانونية عينيا.ا ال يتجزأ من االتفاقية جزء عرضو يشكل كل ما سبق

 امتيازات وحصانات الصندوق والقانون المطّبق -00

من أي من الحقوق أو الحصانات أو االمتيازات أو اإلعفاءات الت: يتمّتع  ال تؤّثر أحكام االتفاقية الراىنة وال تحدّ 
 باستثناء تطبيق نظام قضائ: قطري محّدد. ،ية إلى مبادئ القانون الدول: العامةبيا الصندوق. وتخضع االتفاق

 اإلشعارات واتخاذ محل إقامة -02

بيا خطًيا وأن يرسل إلى محل إقامة  متعّمقينبغ: أن يكون أي إشعار أو طمب أو بالغ باسم اتفاقية الشراكة أو 
 الطرفين.

 محل إقامة عمى العنوانين التاليين: التفاقية، يّتخذ الطرفانتنفيذ ىذه اولغرض 

 لشريكا

  الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية
 Via Paolo di Dono, 44 العنوان:

 2240 5459 06 39+ رقم الياتف:
 463 5043 06 39+ رقم الفاكس:

 Béavogui M. Mohamed جية االتصال:
 لرئيسامدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد وكبير مستشاري 
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 الوكالة

 العالقات الخارجية والشراكات إدارة –المقر الرئيسي  –الوكالة الفرنسية لمتنمية 
 Rue Roland Barthes – 75598 Paris Cedex 12 ,5 العنوان:

 23 46 44 53 01 رقم الياتف:
 463 5043 06 39+ رقم الفاكس:

  M. Louis-Jacques Vaillant جية االتصال:
 التنفيذي المسؤول عن العالقات الخارجية والشراكات  المدير

آلخر بواسطة إبالغ مسبق مّدتو خمسة لعنوان أو رقم فاكس، أو اسم دائرة أو مسؤول يعّينو أحد الطرفين أو أي 
 ( أيام عمل عمى األقل.6)

 تسوية المنازعات -31

 ا.ىذه وّديتسّوى كل المنازعات الت: تنشأ عن اتفاقية الشراكة 

 االتفاقية حّيز التنفيذ ومّدتهادخول  -31

 .تدخل اتفاقية الشراكة حّيز التنفيذ يوم يوّقعيا الطرفان وتكون مّدتيا ثالث سنوات من تاريخ التوقيع

 المغة -31

ى: النسخة الوحيدة المقبولة ف: حال حصول و ُحّررت النسخة األصمية من اتفاقية الشراكة وُوّقعت بالمغة الفرنسية، 
 روط اتفاقية الشراكة أو ف: حال حصول نزاع بين الطرفين.خالف بشأن تفسير ش

 3123تشرين األول /أكتوبر 4نسخ أصمية، ف: باريس ، ف:  ثالث منُحّررت االتفاقية 

 

 الشريك
 الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية

 الوكالة الفرنسية لمتنمية

 ممثاًل بالسيد دوف زيرا ممثاًل بالسيد كانايو نوانزي
 )التوقيع( )التوقيع(
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