
 ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Hoonae Kim 
 مديرة شعبة آسيا والمحيط اليادي

 2640 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 hoonae.kim@ifad.org لتترون::اإلد بريال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الييئات الرئاسية مديرة متتب

 2374 5459 06 39+ ياتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لتترون::اإلبريد ال

Wu Jinkang 
 ليم آسيا ومستشار خاص لرئيس الصندوقرئيس إق
 2833 5459 06 39+ ياتف:رقم ال

 ifad.orgji.wu@ لتترون::اإلبريد ال

 

Sylvie Martin 

 المتشار العام المساعد
 2574 5459 06 39+رقم الياتف: 

 s.martin@ifad.orgالبريد اإللتترون:: 

 

 

 

 الثامنة بعد المائةالدورة  -ذي المجلس التنفي

 3102أبريل/نيسان  00-01، روما
 

 لمموافقة

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 مصرف التنمية اآلسيوي مذكرة تفاهم بين 
  الدولي لمتنمية الزراعية الصندوقو 

Document: EB 2013/108/R.17/Rev.1 

A 

Agenda: 9(a) 

Date: 10 April 2013  

Distribution: Public 

Original: English 



 EB 2013/108/R.17/Rev.1 

0 

 

 توصية بالموافقة

الصندوق الدول: و  مصرف التنمية اآلسيوي مذترة التفاىم المقترحة بين ىالموافقة علبالمجلس التنفيذي يوصى 
وتفويض  وفقا لشروط وأحتام مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: ىذه الوثيقة للتنمية الزراعية
 ف: الملحق.  ةالواردمذترة التفاىم التوقيع على برئيس الصندوق 

 
  دولي لمتنمية الزراعية ومصرف التنمية اآلسيويمذكرة تفاهم بين الصندوق ال

 المقدمة والخمفية -أوال
دوق، اعتمد اصة بالتجديد الثامن لموارد الصنتاستجابة مباشرة لبللتزام الوارد ف: تقرير ىيئة المشاورات الخ  -1

قراره بأىمية توفير الشراتات توسيلة لتحقيق أىدافو اإلنمائية و  الصندوق استراتيجية للشراتة تؤتد إقراره بقيمة ا 
إطار استراتيج: لجيوده ف: مجال الشراتات. واليدف العام من استراتيجية الصندوق ف: مجال الشراتات 
ىو تمتين المزيد من ستان الريف من الخروج من ربقة الفقر عن طريق االستخدام االنتقائ: للشراتات 

دارتيا إدارة فعالة. ، أثناء المناقشات الت: جرت ف: الصندوقو  آلسيويمصرف التنمية اوتبعا لذلك، اتفق  وا 
، على أنو ينبغ: تجديد اتفاقية التعاون 2012االجتماع السنوي لمصرف التنمية اآلسيوي ف: مايو/أيار 

تحتوي على عدد من مظاىر التترار  احيث إني 1978 /نيسانبريلأ 11وقعة بين ىاتين المؤسستين ف: الم
 ن المؤسستين. وأنيا تقيد تعزيز التعاون بي

، والت: تقض: بأن يعيد 1978سبق أن تعاونت المؤسستان ف: ظل اتفاقية التعاون المبرمة بينيما ف: عام  -2
الصندوق إلى مؤسسات دولية بإدارة القروض/المنح واإلشراف على تل المشروعات والبرامج الت: يموليا. 

فقد تان وال يزال يقدم خدمات بموجب  نة،وباعتبار مصرف التنمية اآلسيوي واحدا من المؤسسات المتعاو 
تلك االتفاقية تمدير للمشروعات مفوض من جانب الصندوق. وقد استمرت ىذه العبلقة بينيما، وىناك ف: 

تستمر  وسوف 1الوقت الحال: خمسة مشروعات ممولة من الصندوق يتولى إدارتيا مصرف التنمية اآلسيوي.
المشروعات؛ ولن تتأثر ىذه المشروعات بإنياء العمل باتفاقية عام ىذه الترتيبات حتى تواريخ إنجاز ىذه 

والمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على مذترة التفاىم المقترحة شرط  وبدء نفاذ مذترة التفاىم الجديدة. 1978
 أن تعرض أية تغييرات أساسية تطرأ على الشروط الواردة ف: ىذه الوثيقة على المجلس ف: دورة مقبلة.

س مذترة التفاىم المقترحة التغيرات المترتبة على القرار الصادر عن مجلس محافظ: الصندوق ف: عام تعت -3
من أجل السماح للصندوق بأن يتولى إدارة المشروعات والبرامج بتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق  2006

لتعاون بين المؤسستين. الممولة من جانبو واإلشراف علييا بشتل مباشر، ومن ثم فإنيا تدخل تحديثا على ا

                                                   
1
ق الضيق؛ وكمبوديا: مشروع تنمية أصحاب الحيازات هي: بنغالديش: مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطا  

الصغيرة والحد من الفقر في تونليه ساب؛ والوس: مشروع تنمية سبل العيش المستدامة في المنطقة الشمالية من خالل تنمية الثروة 

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  الحيوانية؛ والوس: مشروع اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز اإلنتاجية؛ والفلبين: مشروع

 والبيئة.  
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وى: توسع وتعزز أيضا نطاق التعاون بما يتجاوز تمويل المشروعات وتنفيذىا، وذلك من أجل تشجيع 
            التعاون والتعلم األوسع بينيما تمؤسستين.   

 الغرض -ثانيا
المذترة وأثرىا  :ففعالية العمليات اإلنمائية الت: يضطلع بيا تل من طر  ىو تعزيز مذترةالىذه اليدف من  -4

وتفاءتيا واستدامتيا. وعن طريق التعاون المتوخى ف: مذترة التفاىم، يرى الصندوق والمصرف أنو من 
 المرغوب فيو والممتن عمبل تعزيز التعاون بينيما ف: تل المجاالت محل االىتمام المشترك. 

 التالية بمفيوميا الواسع: وتحقيقا ليذه األىداف، تعتزم المؤسستان تعزيز التعاون ف: المجاالت -5

تقاسم المعلومات عن الدروس المستفادة بشأن التحديات الت: تواجو تنفيذ ورصد السياسات  (1)
واالستراتيجيات المؤسسية والبرامج والمشروعات واإلجراءات والممارسات التشغيلية لدى تبل 

 الطرفين؛
البلدان األعضاء عضوية مشترتة تيسير تحقيق األمن الغذائ: والتنمية الريفية والزراعية ف:  (2)

 ف: الطرفين عن طريق توسيع نطاق المشروعات التجريبية الناجحة؛
بشأن الموضوعات اإلنمائية ذات  ون ف: ميادين البحوث والمعرفة وحوار السياساتالتعا (3)

األولوية وبشأن تحقيق األىداف اإلنمائية الدولية، مع الترتيز على العبلقة بين ىذه 
ف: البلدان األعضاء  ثرىا على تخفيف حدة الفقرأاألىداف العامة وبين الموضوعات و 

 عضوية مشترتة ف: الطرفين؛
 الموظفين وندبيم، شريطة االتفاق المتبادل بين الطرفين؛تبادل  (4)
تحديد المشروعات والبرامج الت: تستوف: شروط الحصول على التمويل من تبل الطرفين ف:  (5)

وفقا لتنمية الريفية واألمن الغذائ:، ك، بما ف: ذلك الزراعة واالمجاالت محل االىتمام المشتر 
 لسياسات تل طرف؛ 

تنسيق العمليات اإلقليمية والقطرية للطرفين وتحقيق التناغم بينيما ف: تصميم المشروعات  (6)
 وعمليات تنفيذىا.   

 السياق االستراتيجي -ثالثا
إقليم تنفيذ مشروعات الصندوق ف:  ى اآلن علىحتدوق مع مصرف التنمية اآلسيوي تعاون الصن بينما رتز -6

الجوانب المتملة المتبادلة بينيما تتيح إمتانية بعيدة المدى  آسيا والمحيط اليادي، اتفقت المؤسستان على أن
. وسوف تتون التنمية الزراعية لمزيد من التعاون ومزيد من تخفيف حدة الفقر ف: إقليم آسيا والمحيط اليادي

التنمية اآلسيوي ف: تبارىا محور ميمة الصندوق، متملة لبلستراتيجية المفوضة إلى مصرف باع والريفية،
الفقراء ف: إقليم آسيا والمحيط اليادي من ربقة الفقر ف: ظل محرتات التغير االستراتيجية الخمسة  انتشال

يد وتنمية ( التسيير الج2( تنمية القطاع الخاص وعمليات القطاع الخاص؛ )1لعمل المصرف وى:: )
( الشراتات. وتحقيقا ليذه 5( الحلول القائمة على المعرفة؛ )4( المساواة بين الجنسين؛ )3القدرات؛ )

/تانون األول الصندوق على ىيئة منتجع ف: مانيبل ف: ديسمبرو  المصرفاإلمتانية، عقد اجتماع بين 
ضاف2012 ة إلى ذلك، حدد الطرفان فرصا ، حيث تم االتفاق على خطة عمل تعاون: مدتيا ثبلث سنوات. وا 
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 المقاومة لتغير المناخ ى األساسية الساحليةنيا التعاون من خبلل مشروع البنملموسة للتعاون التشغيل:، م
عادة  بنغبلديشف:  الممول من جانب مصرف التنمية اآلسيوي والصندوق والمؤسسة األلمانية لئلقراض وا 

 اإلعمار.

خطوة رئيسة للمنظمتين من أجل التصدي معا ىم بين المصرف والصندوق التفاويشتل التآزر بموجب مذترة  -7
رساء األمن الغذائ: ف: تل ربوع إقليم آسيا والمحيط اليادي. ونظرا لتون ستان ىذا اإلقليم ال يزال  للجوع وا 
بينيم ثلثا الجياع ف: العالم، فإن ىذه المذترة تتوخى شراتة بين الصندوق والمصرف تشجع توسيع نطاق 
البرامج التجريبية الحفازة الت: وضعتيا المؤسستان. وسوف تمتن ىذه المذترة المؤسستين من ضم مياراتيما 

ف: مجال التنمية الريفية من أجل الترويج آلليات التمويل االبتتارية،  ومنظوراتيما المتمل تل منيا لآلخر
للجميع تحقق فوائد لصغار المزارعين ووضع نماذج عمل شاملة  وبناء شراتات بين القطاعين العام والخاص

 المحليين. 

وتيدف تلتا المنظمتين إلى المساىمة ف: الوفاء بااللتزامات الت: قطعتيا على نفسيا تل من مجموعة  -8
ألمن الغذائ: عالميا، وتذلك الثمانية ومجموعة العشرين ومجموعة السبعة والسبعين من أجل تعزيز وتحقيق ا

 تعتزم المنظمتان زيادة فعالية المعونة بما يتوافقآسيا والمحيط اليادي. تما  قليمإجو الخصوص ف: و على 
بع رفيع ل التعاون اإلنمائ: الفعال الت: تم االتفاق علييا ف: المنتدى الراجمع أىداف الشراتة العالمية من أ

إلى تعزيز  . وأخيرا، ييدف الصندوق والمصرف2011المعقود ف: عام  فعالية المعونةب المستوى المعن:
 التعاون على مستوى المقر وعلى المستوى القطري عن طريق إدارة المعرفة وتنمية قدرات الموظفين.

  ترتيبات التنفيذ -رابعا
من أجل  الصندوق و  المصرف جع مرة واحدة سنويا بينسيجري تنظيم اجتماع رفيع المستوى على ىيئة منت  -9

فق برامج الفرص االستراتيجية القطرية لدى الصندوق استعراض فرص التعاون ف: تطوير المشروعات و 
واالستراتيجيات والبرامج القطرية لدى المصرف؛ ومناقشة تنفيذ التعاون والمبادرات المخططين ف: مجاالت 

دارة المعرفة؛ ورسم الخطط الرامية إلى تعزيز التعاون.   حوار السياسات وا 

ة إطارية بشأن وف تتون مذترة التفاىم مدعومة باتفاقيوعلى تل من المستوى القطري ومستوى المشروع، س -11
ترتيبات التنفيذ، وتحتوي على قائمة خيارات من بينيا الحفاظ على إمتانية االستفادة من الدعم التمويل تبين 

 اإلداري من جانب مصرف التنمية اآلسيوي حيثما تان ذلك مرغوبا فيو ويتسم بالتفاءة.

من خبلل الجديدة مجاالت إلبراز جيود الصندوق ف: إقليم آسيا والمحيط اليادي وأخيرا، تتيح مذترة التفاىم  -11
ىا من المؤتمرات الت: تنظم ف: ر تعزيز المشارتة ف: االجتماعات السنوية لمصرف التنمية اآلسيوي وف: غي

قدرات آسيا من قبل المصرف وبالتعاون معو، ومن خبلل األنشطة المشترتة ف: مجال إدارة المعرفة وتنمية 
     الموظفين وتبادليم حسبما يتفق عليو ف: اجتماعات المنتجعات. 
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 مذكرة تفاهم

 بين
 مصرف التنمية اآلسيوي

 الصندوق الدولي لمتنمية الزراعيةو 
 

الموافق   من  ----اليوم  )المشار إلييا فيما بعد باسم "مذترة التفاىم" أو "المذترة"( ىذه مذكرة التفاهمأبرمت 
الصندوق الدول: مصرف التنمية اآلسيوي )المشار إليو فيما بعد باسم "المصرف"( و بين  2013عام   ----شير 

 . للتنمية الزراعية )المشار إليو فيما بعد باسم "الصندوق"(
لى تل منيما منفردا باسم صندوق ويشار إلى المصرف وال ف: غير ذلك من الحاالت مجتمعين باسم "الطرفين" وا 

 "الطرف" حيثما يتطلب السياق ذلك ف: ىذه المذترة. 
 إن طرفي مذكرة التفاهم هذه:

الصندوق وتالة متخصصة من وتاالت األمم المتحدة، تتخذ من مدينة روما مقرا ليا، وىو مؤسسة  بأن منهما اإقرار 
تاحتيا ما لية دولية مترسة من أجل تمويل التنمية الزراعية والريفية ويتمثل ىدفيا ف: تعبئة موارد مالية إضافية وا 

 بشروط تيسيرية ألغراض التنمية الزراعية ف: البلدان النامية؛
و، أنشئ بيدف أن المصرف، باعتباره مصرفا إنمائيا إقليميا يتخذ من مدينة مانيبل، الفلبين، مقرا ل ومراعاة منهما

تيسير التنمية االقتصادية ف: إقليم آسيا والمحيط اليادي وذلك بسبل أىميا القروض والمنح وحوار السياسات 
 والمساعدة التقنية واستثمارات األسيم؛

دراكا منهما  لى تل منيما باسم "المؤسسة"(  أن الصندوق والمصرفوا  )المشار إلييما مجتمعين باسم "المؤسستين" وا 
( إلرساء األساس للتعاون 1978)ى: اتفاقية التعاون لعام  على اتفاقية تعاون 1978أبريل/نيسان  11ف:  وقعا

 الوثيق بين المؤسستين من أجل الترويج ألىدافيما المشترتة ف: البلدان محل االىتمام المشترك؛ 
 

ذ ي والدروس اإلنمائية الت:  : الطرفينالحاجات المتغيرة باستمرار لدى البلدان األعضاء عضوية مشترتة ف ذكرانوا 
يمتن استلياميا من تجارب تل من طرف: ىذه المذترة، وألغراض تعزيز فعالية العمليات اإلنمائية الت: يضطلع بيا 

الصندوق أنو من المصرف و يرى ون بينيما، ا، من خبلل التعتل من طرف: المذترة وأثرىا وتفاءتيا واستدامتيا
وتجديد وتعزيز التعاون بينيما ف: تل المجاالت محال  1978المرغوب فيو إنياء العمل باتفاقية التعاون لعام 

 االىتمام المشترك بإبرام ىذه المذترة؛ 
ذ عقد على تقديم خدمات منسقة ومتسقة إلى البلدان األعضاء ف: تل منيما بطريقة تتسم بالتفاءة وتحقق  ا العزموا 

 مردودية التتلفة، وذلك من خبلل جيودىما المشترتة وضمن حدود ميمة تل منيما وسياساتو وموارده؛
 قد اتفقا عمى ما يمي: 
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 المادة األولى
 الغرض

رساء  لدييما ف: تيسير التعاون بين الطرفين ف: المسائل محل االىتمام المشترك يتمثل الغرض من ىذه المذترة وا 
 لتنفيذ ىذه المذترة.  ترتيبات العمل البلزمة

 المادة الثانية
 النطاق

ضم جيودىما والحفاظ على عبلقة عمل مستمرة من أجل تحقيق أىدافيما  يتفق طرفا ىذه المذترة بموجبيا على
الحفاظ على ىذه  اإلنمائية، ومن أجل ء تل منيما ف: اإلقليم ف: أنشطتيمالمشترتة المتمثلة ف: مساعدة أعضا

وتحقيقا ليذه الغاية، يسعى الطرفان وفقا لؤلحتام المبينة أدناه إلى التعاون ف: المسائل محل  المذترة وتنفيذىا.
مجاالت التعاون االىتمام المشترك لدييما ورسم وتنفيذ برامج عمل من أجل تنفيذ األنشطة المشترتة الواقعة ضمن 

 الممتنة المبينة أدناه ف: المادة الثالثة من ىذه المذترة.
 
 الثالثةالمادة 

 مجاالت التعاون
 تشمل مجاالت التعاون الممتنة ما يل:: 

المعلومات عن الدروس المستفادة بشأن التحديات الت: تواجو تنفيذ ورصد السياسات  تقاسم: 3-1
واالستراتيجيات المؤسسية والبرامج والمشروعات واإلجراءات والممارسات التشغيلية لدى تبل 

 الطرفين؛
األمن الغذائ: والتنمية الريفية والزراعية ف: البلدان األعضاء عضوية مشترتة تيسير تحقيق : 3-2

 ف: الطرفين عن طريق توسيع نطاق المشروعات التجريبية الناجحة؛
بشأن الموضوعات اإلنمائية ذات األولوية وبشأن  ن البحوث والمعرفةالتعاون ف: ميادي: 3-3

لموضوعات واألىداف يز على العبلقة بين ىذه اتحقيق األىداف اإلنمائية الدولية، مع الترت
 رىا على تخفيف حدة الفقر ف: البلدان األعضاء عضوية مشترتة ف: الطرفين؛أثالعامة وبين 

 تبادل الموظفين وندبيم، شريطة االتفاق المتبادل بين الطرفين؛: 3-4
تبل الطرفين  تحديد المشروعات والبرامج الت: تستوف: شروط الحصول على التمويل من: 3-5

لتنمية الريفية واألمن الغذائ:، ف: المجاالت محل االىتمام المشترك، بما ف: ذلك الزراعة وا
 وفقا لسياسات تل طرف؛ 

تصميم المشروعات تنسيق العمليات اإلقليمية والقطرية للطرفين وتحقيق التناغم بينيما ف: : 3-6
 ؛وعمليات تنفيذىا

 متن االتفاق علييا بين الطرفين من وقت إلى آخر.ي: تل المجاالت األخرى الت: 3-7
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 المادة الرابعة
 التشاور

: يطلع الطرفان تل منيما اآلخر على المجاالت محل االىتمام المشترك ويتشاوران بشأنيا، متى تان ذلك 4-1
ن أنو من المرجح ليا ال سيما المجاالت المبينة أعبله ف: المادة الثالثة، وتل المجاالت األخرى الت: يريا ضروريا،

 أن تؤدي إلى التعاون. 
: يحافظ الطرفان على الحوار الوثيق من أجل تفالة وجود نيج متماسك وتحديد مجاالت االختصاص 4-2

   والتتامل، ويجتمعان متى تان ذلك مبلئما، ال سيما من أجل ما يل:: 
 

 تحديد البرامج أو المشروعات المتاحة للتعاون؛ (1)

 عمل وما يرتبط بيا من وثائق من أجل تنفيذ تلك البرامج أو المشروعات؛ وضع مسودات خطط  (2)

 إجراء استعراضات، بما ف: ذلك العمل المشترك، للبرامج والمشروعات محل االىتمام المشترك. (3)
 

 اجتماعات سنوية على ىيئة منتجعات )سواء فعلية أو باستخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة(،: ينظم الطرفان 4-3
خيرة للعمل التعاون: والخطوات ذ( االتفاق على 1بيدف ما يل:: ) 2013األخير من عام  فصلمن ال اوذلك بدء

التفاءة ف: تزامن الدورات وتحقيق وفورات  المشروعات من أجل تفالة ( وضع خريطة لعمليات دورات2الية؛ )الت
 وس المستفادة. ( تقاسم الدر 3زمنية عن طريق تقاسم الوثائق ف: سياق التعاون؛ )

 المادة الخامسة

 تبادل المعلومات

المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمجاالت محل االىتمام المشترك، ويتعاونان ف: جمع  طرفا ىذه المذترةيتبادل 
تلك المعلومات والبيانات وتحليليا ونشرىا، مع االلتزام بأي ترتيبات تعتبر ضرورية أو واجبة التطبيق لدى الطرفين 

 .اتاإلفصاح عن المعلومالسارية لدى تل منيما بشأن سياسة لوفقا ل

 المادة السادسة

 التمثيل

 عملالندوات أو حلقات ال الحلقات الدراسية أو دعوة الطرف اآلخر لحضورلتل طرف من طرف: ىذه المذترة حرية 
 لدعم على أي نحو آخر. محل االىتمام المشترك الت: يدعو إلييا ذلك الطرف أو يوفر ليا ا أو المؤتمرات
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 المادة السابعة

 أحكام متفرقة

 يجوز للطرفين أن يدخبل ف: ترتيبات أو اتفاقات تتميلية ضمن نطاق ىذه المذترة حسبما يريانو مبلئما.  :7-1

تتقرر أي مسالة ذات صلة لم يرد بشأنيا نص ف: ىذه المذترة بطريقة مقبولة بالتبادل لدى الطرفين، وف:  :7-2
 الشأن يول: تل طرف االعتبار التامل ألي مقترح يقدمو الطرف اآلخر. ىذا 

 المادة الثامنة

 دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها وتعديلها وإنهاء العمل بها ومسائل أخرى

 2تدخل ىذه المذترة حيز النفاذ ف: تاريخ التوقيع علييا من الطرفين وتظل سارية مع الخضوع ألحتام الفقرة  :8-1
 لمادة الثامنة أدناه.من ا

بتوجيو إخطار متتوب إلى الطرف اآلخر بإلغاء العمل بيا  العمل بيذه المذترة ءإنياألي من الطرفين : يجوز 8-2
 )يسمى فيما يل: "إخطار إنياء العمل بالمذترة"( مدتو ستة أشير. ويسري إنياء العمل بيذه المذترة على ىذا النحو

إخطار إنياء العمل بالمذترة، شريطة استمرار سريان تل األحتام الجوىرية الت:  ف: اعتبارا من التاريخ المحدد
تحتوي علييا ىذه المذترة بالقدر البلزم للسماح بتسوية منظمة لتل الترتيبات الموضوعة المتعلقة بأنشطة التعاون 

فييا أي من الطرفين أو تبلىما  االلتزامات التعاقدية الت: يدخل الجارية. وال يؤثر إنياء العمل بيذه المذترة على
 بموجب ىذه المذترة.

 : ال يجوز إدخال تعديبلت على ىذه المذترة إال بموجب موافقة متتوبة بين الطرفين. 8-3

وفقا للسياسة السارية لدى تل منيما بشأن اإلفصاح عن  ة ىذه المذترة لبلطبلع العام: يجوز للطرفين إتاح8-4
 .المعلومات

، أو الممثل )أو الممثلين( المعينين ن ف: المادة التاسعةخطار ممثل: تل من الطرفين المعينيإ : سيجري فورا8-5
وفقا للمادة التاسعة ف: حال تغيير ممثل، )المشار إلييم باسم "الممثلين"(، بتل الشواغل الت: يمتن أن تؤثر على 

ل إلى حل ودي ليا. فإذا لم يتمتن مبلئمة للتوصممثلون اإلجراءات الإمتانية التعاون الفعال بين الطرفين. ويتخذ ال
 الممثلون من حل ذلك الشاغل بما يرض: الطرفين، يتخذ الطرفان أي إجراء يعتبرانو مبلئما للتوصل إلى حل ودي. 

تدخل ىذه المذترة حيز النفاذ بعد استيفاء تل مؤسسة لمتطلباتيا القانونية و/أو اإلدارية البلزمة وعند إنياء  :8-6
 2المبينة ف: البند  1978. وبالنسبة لمتطلبات إنياء العمل باتفاقية التعاون لعام 1978عمل باتفاقية التعاون لعام ال

بحتم الواقع ، يتفق الطرفان على أن دخول ىذه المذترة حيز النفاذ يعن: المذتورة تفاقيةاالمن المادة الثامنة من 
أي  دون الحاجة إلى أي إخطار متتوب إضاف:. وبصرف النظر عنمن  1978إنياء العمل باتفاقية التعاون لعام 

تسري على تل المشروعات  1978أحتام ترد ف: ىذه المذترة، يوافق الطرفان على أن أحتام اتفاقية التعاون لعام 
 . المذتورة تفاقيةاالالمستمرة المنفذة بموجب 
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تفاقية إطارية للتمويل المشترك من أجل االرتقاء : فور دخول ىذه المذترة حيز النفاذ، يتفق الطرفان على ا8-7
رشاده، وذلك إلى جانب ذخيرة استراتيجية للمشروعات ومنتجات المعرفة.   بييتلة جدول أعمال التعاون وا 

 المادة التاسعة

 قناة االتصال واإلخطارات

ن أو أو مناوبي يعين ممثلين إضافيين أن ، بتوجيو إخطار متتوب إلى الطرف اآلخر،يجوز لتل طرف: 9-1
 ىذه المادة. حتام مسؤول: اتصال خبلفا أل

 

 

 في حال الصندوق في حال المصرف

Asian Development Bank  
 

The International Fund for Agricultural 
Development  

 

6 ADB Avenue, Mandaluyong City  
1550 Metro Manila 
 
The Philippines 
Telephone:+63 2 632 4444 
Fax:+63 2 636 2182 

Via Paolo di Dono, 44 
Rome, Italy 
00142 
 

Attn: Director General, Strategy and 
Policy Department 

Attn:    
 

 

خطار أو طلب أو اتصال آخر بموجب ىذه المذترة موجيا تتابة حيثما يتم تسليمو باليد أو بالبريد أي إيعتبر  :9-2
أو بالفاتس، وذلك حسب الحال، من أي من الطرفين إلى اآلخر على العنوان المبين ف: أو بالبريد اإللتترون: 

المادة التاسعة أو على أي عنوان آخر يجوز أن يخطر بو أي من الطرفين الطرف اآلخر إبان مدة سريان ىذه 
 المذترة.
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ذه المذترة ف: التاريخ ، وقع الطرفان، من خبلل ممثل لتل منيما مفوض وفق األصول، على ىوشهادة بذلك
 المدون أعبله. وقد حررت ىذه المذترة ف: نسختين أصليتين.

 مصرف التنمية اآلسيويعن 

 

 االسم:

 المقب:

 التاريخ:

 

 الصندوق الدولي لمتنمية الزراعيةعن 

 

 االسم:

 المقب:

 التاريخ:


