
 ممثمي الدول األعضاء في المجمس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيكف

 :نشر الكثائؽ :األسئمة التقنية

Mohamed Beavogui 

مدير مكتب الشراكات كتعبئة المكارد، ككبير مستشارم 
 رئيس الصندكؽ
 2240 5459 06 39+رقـ الياتؼ: 

 : البريد اإللكتركني
 m.beavogui@ifad.org 

Cheryl Morden 

 مدير مكتب الشراكات كتعبئة المكارد ةنائب
 2822 5459 06 39+ رقـ الياتؼ:

 c.morden@ifad.org: البريد اإللكتركني

Rutsel Silvestre J. Martha 

 المستشار العاـ
 2457 5459 06 39+رقـ الياتؼ: 

 r.martha@ifad.org: البريد اإللكتركني

Deirdre McGrenra 
 شؤكف الييئات الرئاسية مكتب مديرة

 2374 5459 06 39+ :رقـ الياتؼ
 gb_office@ifad.org: كنيالبريد اإللكتر 

Danila Ronchetti 

 مستشار
 2384 5459 06 39+رقـ الياتؼ: 

 d.ronchetti@ifad.org: البريد اإللكتركني

 

 

 التاسعة بعد المائةالدكرة  -المجمس التنفيذم 
 2013سبتمبر/أيمكؿ  19-17، ركما
 

 لالستعراض

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 ة المؤسسيةشراكالتقرير عن اتفاقيات 

 الصندوق  في

Document: EB 2013/109/R.32 

A 

Agenda: 13(b) 

Date: 23 August 2013 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:m.beavogui@ifad.org
mailto:gb_office@ifad.org


 EB 2013/109/R.32 

1 

  المؤسسية في الصندوق ةشراكالن اتفاقيات تقرير ع

 الخمفية
ستراتيجية الجديدة السادسة بعد المائة لممجمس التنفيذم اال، استعرضت الدكرة 2012في سبتمبر/أيمكؿ  -1

ستراتيجية في أحد المككنات الرئيسية في إعداد ا(. كقد تمثؿ EB 2012/106/R.4لشراكات الصندكؽ )
. ككجد االستعراض أف ىناؾ أربعة أنكاع مف اتفاقيات الشراكة في الصندكؽ الحالية مف استعراض األنكاع

االتفاقيات التي تنظـ شراكات الصندكؽ الرسمية، كىي: اتفاقيات التمكيؿ، كالمنح، كاالتفاقيات التكميمية، 
 .كىي جميعيا تعتبر مف اتفاقيات المعامبلت، كاتفاقيات الشراكة المؤسسية

ستراتيجية الشراكات، التزمت اإلدارة باستعراض جميع اتفاقيات الشراكة المؤسسية ؽ اككأكلكية عاجمة في سيا -2
كبالبت فيما إذا كاف  –مف حيث مساىمتيا في تحقيؽ أىداؼ الصندكؽ  -المكقعة منذ بداية الصندكؽ 

 يتعيف االستمرار بيا أك تعديميا أك تنشيطيا أك إنياؤىا.

، كفي إطار 2012لممجمس التنفيذم في ديسمبر/كانكف األكؿ  المائة السابعة بعدالدكرة  كفي كقت الحؽ، في -3
ة عمى االتفاقيات كافقمتفاكض كالتكقيع كالمل المتبع جرا اإلمف جدكؿ األعماؿ بشأف  18استعراض البند 

( جميع مذكرات 1، أشار أعضا  القائمة ألؼ أف: )(EB 2012/107/R.44ة )شابيالقانكنية الم كثائؽكال
مف اتفاقية إنشا  الصندكؽ ينبغي أف يكافؽ  ،2، البند 8االتفاقيات المماثمة التي تحكميا المادة التفاىـ ك 

( ينبغي تقديـ معمكمات 3( ينبغي السعي إلى الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة قبؿ التكقيع؛ )2عمييا المجمس؛ )
ا اإلجرا  أف أف مف شأف ىذال يقؿ عف ثبلثة أشير، إذ يعتقد  إلى المجمس بشأف إطبلؽ المفاكضات قبؿ ما

 سمح لممجمس باتخاذ قرارات أكثر استنارة.يعزز الشفافية كأف ي

 كتجمع ىذه الكثيقة بيف اثنيف مف خطكط العمؿ، كىي تكفر لممجمس التنفيذم لمحة عامة عما يمي: -4

 فحص الشراكات وتحديدىا إزاءنيج الصندوق   -أوال

من اتفاقية  ،2، البند 8فاقيات المبرمة عماًل بالمادة موافقة الصندوق وتنفيذ االت طرائق  -ثانيا
 إنشاء الصندوق

 في الصندوق القائمة حالياً الشراكة  تاستعراض اتفاقيا -ثالثا

  اتفاقيات الشراكة في الصندوق تنفيذ أفضل الممارسات في -الطريق قدماً  -رابعا ً
 االستنتاجات -خامسا

 :كالدكر الذم تمعبو اتفاقيات الشراكة المؤسسية الصندكؽالشراكة في  كيعرض الجدكؿ التالي دكرة  -5

 إضفا  الطابع الرسمي عمى الشراكات كتنفيذىا الفحص كتحديد الشراكات مرحمة الشراكة
 بنا  عبلقات الشراكة المحتممة الوصف

 كضع أىداؼ مشتركة

إضفا  الطابع الرسمي مف 
 خبلؿ األطر القانكنية كاإلدارية 

التفاقيات التنفيذ مف خبلؿ ا
 الفرعية

 رصد االتفاقيات
أنواع االتفاقيات 

 المستخدمة
 بيانات اإلعبلف عف النكايا

 
 اتفاقيات التعاكف*

 
مذكرات التفاىـ الفرعية 

 كاالتفاقيات اإلطارية

، كذلؾ في حاؿ االتفاقيات اإلطارية أك مذكرات التفاىـ * كثيران ما يطمؽ عمى اتفاقيات التعاكف أيضا اسـ اتفاقيات الشراكة أك
 إصرار المؤسسة المتعاكنة عمى مثؿ ىذا االسـ.
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 الشراكات وتحديدىا فحصنيج الصندوق إزاء  – أوال
، اعترؼ الصندكؽ بأىمية كقيمة الشراكات بكصفيا 2015-2011في اإلطار االستراتيجي لمصندكؽ لمفترة  -6

الشراكة كتعزيز قدرتو عمى العمؿ كسيمة لتحقيؽ أىدافو اإلنمائية مف خبلؿ االلتزاـ "بالبحث عف فرص 
بفعالية مع الشركا  ... في جميع المجاالت المكاضيعية كعمى جميع المستكيات". كمع ذلؾ، فإف عممية بنا  

 الشراكة تتسـ بالتعقيد، فيي عممية تتطمب كثيران مف التفكير االستراتيجي قبؿ بمكغ مرحمة اتفاقية التعاكف.

تراتيجي، يخضع نيج اإلدارة في بنا  الشراكات المؤسسية لثبلث ركائز رئيسية كمراعاة لضركرة التركيز االس -7
 ىي:

 يتـ إجرا  تحميؿ داخمي أكثر تعمقا كتعاكنية قبؿ أف يدخؿ الصندكؽ في اتفاقيات التعاكف في  المفيـك ػ
 المستقبؿ

  قان أماـمف شأف ىذا النيج التعاكني أف يؤدم إلى تقديـ الصندكؽ جبية أكثر اتسا –صكت كاحد 
 ستراتيجية المثمى الممكنة.كف مف التفاكض عمى االتفاقيات االالشركا ، كبالتالي التم

  في مرحمة التنفيذ، يستخدـ أبطاؿ الشراكة كسبيؿ لتحقيؽ أىداؼ االتفاقيات. -األبطاؿ 

لى استخداـ في عممية الشراكة مف مرحمة البد  إلى مرحمة االستكشاؼ كالتطكير، تسعى اإلدارة إ كمع التقدـ -8
لى دعـ زيادة التعاكف مف  "بيانات اإلعبلف عف النكايا". كتستخدـ ىذه البيانات لمتكصؿ إلى تفاىـ متبادؿ كا 
خبلؿ تحديد األىداؼ المشتركة. كفي حاؿ رغبة المؤسستيف نشر إرادتيما السياسية لمدخكؿ في تعاكف، فإف 

جدكؿ األعماؿ المشترؾ. كما يمكف أف تستخدـ بيانات اإلعبلف عف النكايا تشكؿ كسيمة فعالة لتدعيـ 
إلعطا  إنذار مبكر لممجمس حكؿ الكجية التي تخطط اإلدارة القتراحيا فيما يتعمؽ بجيكد المنظمة 

 بما يتماشى مع شرط إببلغ المجمس بمفاكضات الشراكة. -بخصكص الشراكة المؤسسية 

ال جيدا عف ذلؾ. فيك يعتبر سجبلن مؤسسيان لبللتزاـ كيشكؿ اإلعبلف األخير عف نكايا الشراكة مع ألمانيا مثا -9
عمى المستكل الكزارم بإقامة شراكة مع الصندكؽ، عمى أف الشراكة تتطمب اتفاقيات إطارية أخرل إذا كاف 

 ليا أف تؤدم إلى فرص التمكيؿ المممكسة.

 عكامؿ النجاح اتفاقية الشراكة المنظمة 
إعبلف النكايا المكقع في  ألمانيا

  2013 عاـ
 

 تـ تكقيع اإلعبلف عمى المستكل الكزارم
 العب  اإلدارم عمى الصندكؽ خفيؼ جدا

يكضح اإلعبلف، سكا  داخميا أك لمجميكر األكسع، المجاالت 
 االستراتيجية الرئيسية لمتعاكف بيف الشركا 

ظيكر كاضح جدان لئلعبلف عمى مستكل األكساط اإلنمائية كفي 
 كسائؿ اإلعبلـ

 

في الدخكؿ في اتفاقية  اتساع عممية استكشاؼ الشراكة، قد يرغب الصندكؽ كالشريؾ المقابؿمع تعمؽ ك  -11
لمشراكة المؤسسية. كالمطمكب مف اإلدارة عند ىذه النقطة أف تحصؿ عمى مكافقة المجمس عمى التعاكف. 
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ؼ الشريكيف باإلضافة إلى تمكيف ىذه المكافقة، فإف ىذه االتفاقية تسيؿ أيضا اإلعراب بكضكح عف أىدا
 .كمكاردىما كأدكارىما، فضبلن عف ككنيا نقطة مرجعية في حالة التعرض لنزاع ما

من اتفاقية  2، البند 8طرائق موافقة الصندوق وتنفيذ االتفاقيات المبرمة عماًل بالمادة  – ثانيا
 إنشاء الصندوق

، 2، البند 8الصندكؽ كفقا لممادة يصؼ ىذا القسـ باقتضاب عممية المكافقة عمى االتفاقيات المبرمة مف قبؿ  -11
مف اتفاقية إنشا  الصندكؽ )كيشار إلى ىذه االتفاقيات أدناه باعتبارىا "اتفاقيات تعاكف"(. كىك يتناكؿ النقاط 

( الصككؾ 2التي يمكف لمصندكؽ أف يتشارؾ معيا ؛ ) سمطة المجمس في أف يقرر الجيات( 1التالية: )
( تنفيذ 4( طرائؽ المكافقة المسبقة كالبلحقة عمى اتفاقيات التعاكف؛ )3)ات؛ القانكنية إلقامة ىذه الشراك

 اتفاقيات التعاكف مف خبلؿ اتفاقيات فرعية.

 التي يمكن لمصندوق أن يتشارك معيا سمطة المجمس في أن يقرر الجيات (1)
اتفاقية إنشا  الصندكؽ بأف يتعاكف الصندكؽ بشكؿ كثيؽ مع األمـ المتحدة ككذلؾ مع تقضي 

منظمات كالمؤسسات كالككاالت األخرل المعنية بالتنمية الزراعية. كتحقيقا ليذه الغاية، يجكز لو أف ال
كعمى ىذا األساس،  1يبـر اتفاقيات أك أف يضع ترتيبات عمؿ مع ىيئات يقررىا المجمس التنفيذم.

ارؾ معيا. يحدد المجمس التنفيذم المؤسسة أك المنظمة أك الككالة التي ينبغي لمصندكؽ أف يتش
 كيكقع رئيس الصندكؽ عمى اتفاقيات التعاكف ىذه كينفذىا.

 القانونية إلقامة ىذه الشراكات الصكوك (2)

تبـر اتفاقيات تعاكف مع المؤسسات الشريكة. كيمكف أف يككف نطاؽ ىذا التعاكف عريضان كعامان أك 
ف تككف إما عمى شكؿ أف يقتصر تحديدان عمى نشاط أك مشركع معيف. كبالتالي، يمكف لبلتفاقية أ

اتفاقية عامة لمتعاكف تنص عمى المبادئ التكجييية لمتعاكف، أك عمى شكؿ اتفاقية محددة تتناكؿ 
 مجاالت تعاكف معينة.

 طرائق الموافقة المسبقة والالحقة عمى اتفاقيات التعاون (3)

ك الحؽ. يمكف التماس المكافقة عمى اتفاقيات التعاكف مف المجمس التنفيذم عمى أساس مسبؽ أ
 كتمخص الجداكؿ أدناه طرائؽ المكافقة التي قد تنطبؽ.

(، يقدـ اقتراح الشراكة إلى المجمس لممكافقة عميو 1في إطار نيج المكافقة المسبقة )الجدكؿ  (أ )
ذا لكقي ىذا االقتراح بالتأييد، فإنو يجكز لممجمس  كيتضمف ىدؼ الشراكة المقترحة كنطاقيا. كا 

كض عمى اتفاقية التعاكف كالعكدة إلى المجمس مع النص الذم تـ إما أ، يفكض الرئيس بالتفا
                                                   

 كالزراعة األغذية منظمة مع كثيقا تعاكنا الصندكؽ يتعاكف، مف اتفاقية إنشا  الصندكؽ عمى ما يمي: "2، البند 8تنص المادة  1

 الحككمات، بيف المشتركة األخرل المنظمات مع كثيقا تعاكنا يتعاكف كما المتحدة األمـ أسرة في األخرل المنظمات كمع المتحدة لؤلمـ

 مف الصندكؽ يطمب الغرض كليذا .الزراعية بالتنمية المعنية الحككمية كالككاالت الحككمية، غير كالمنظمات الدكلية، المالية كالمؤسسات

 أك اتفاقيات يعقد أف لو كيجكز .أنشطتو في معو تتعاكف أف تقدـ فيما المذككرة الجيات مف غيرىا كمف المتحدة لؤلمـ كالزراعة األغذية منظمة

 ".التنفيذم المجمس يقرره الذم النحك عمى الجيات ىذه مثؿ مع عمؿ عبلقات ينشئ
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التفاكض عميو لممكافقة، أك كبديؿ عف ذلؾ، أف يأذف لمرئيس بالتفاكض كالتكقيع عمى اتفاقية 
التعاكف عمى أساس شركط يمكف أف يككف المجمس قد كافؽ عمييا. كفي ىذه الحالة األخيرة، 

 المجمس لبلطبلع عمييا في دكرة الحقة. تقدـ اتفاقية التعاكف المكقعة إلى

 1الجدكؿ 

 طرائق الموافقة المسبقة عمى اتفاقيات التعاون

 الطريقة األكلى

 االقتراح  االقتراح 

 تقديـ اقتراح التعاكف إلى المجمس التنفيذم

بعد النظر في االقتراح، يخكؿ المجمس رئيس الصندكؽ 
 مع الكياف المعني بالتفاوض

 لتعاكف إلى المجمس التنفيذمتقديـ اقتراح ا

 بالتفاوضبعد النظر في االقتراح، يخكؿ المجمس رئيس الصندكؽ 
 مع الكياف المعني

 

 الطريقة الثانية

 االتفاقية  االقتراح 

 تقديـ اقتراح التعاكف إلى المجمس التنفيذم

بعد النظر في االقتراح، يخكؿ المجمس رئيس الصندكؽ 
تفاقية كفقا لشركط يمكف أف يككف عمى اال بالتفاوض والتوقيع
  المجمس قد قدميا

تقديـ االتفاقية المكقعة إلى المجمس التنفيذم لبلطبلع عمييا في دكرة 
 الحقة

 

 
 

متفاكض أك لمتفاكض كالتكقيع لتخضع  أف (، فإف االتفاقية إما2كفقا إلجرا  المكافقة البلحقة )الجدكؿ  (ب )
 عمى أف يكافؽ عمييا المجمس الحقان.

 2دكؿ الج

 طرائق الموافقة الالحقة عمى اتفاقيات التعاون
 الطريقة األكلى

 االتفاقية  االقتراح 
يقدـ اقتراح التعاكف إلى المجمس التنفيذم مقترنا بنص 
االتفاقية المتفاكض عميو لممكافقة. كيأذف المجمس لرئيس 

 الصندكؽ بالتكقيع عمييا

  االتفاقيةبعد مكافقة المجمس، يكقع رئيس الصندكؽ عمى 

 

 الطريقة الثانية
 االتفاقية االقتراح 

يقـك رئيس الصندكؽ بالتفاكض عمى االتفاقية كبتكقيعيا ثـ 
 يقدميا إلى المجمس لممكافقة عمييا

يقدـ اقتراح التعاكف مقترنان باالتفاقية المكقع عمييا لمكافقة 
المجمس. كتنص اتفاقية التعاكف عمى أف دخكليا حيز النفاذ 

 لمكافقة المجمس يخضع

 

 

كتعتقد اإلدارة أف طرائؽ المكافقة المسبقة كالبلحقة عمى اتفاقيات التعاكف، عمى النحك المذككر أعبله، ، تخدـ 
 المنظمة بشكؿ صحيح.
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 تنفيذ اتفاقيات التعاون من خالل اتفاقيات فرعية( 4)

ؿ اتفاقيات فرعية. كيقكـ رئيس الصندكؽ، يمكف أف يتقرر، عند الحاجة، تنفيذ اتفاقية التعاكف المعتمدة، مف خبل
كىك المسؤكؿ عف تسيير أعماؿ الصندكؽ تحت رقابة كتكجيو مف جانب مجمس المحافظيف كالمجمس 

بتنفيذ اتفاقية التعاكف مف خبلؿ اتفاقيات فرعية، أك يقـك بتفكيض سمطتو إلى مسؤكؿ آخر في  2التنفيذم،
 .الصندكؽ

 ات الفرعيةيمثال عمى االتفاق -12

ثال عمى اتفاقات فرعية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عمى الحيز المكتبي القطري والخدمات م (1)
، دخؿ الصندكؽ في اتفاقية لمتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 1978. في عاـ اإلدارية

يؽ أىدافيما كبمكجبيا اتفؽ الطرفاف عمى "التعاكف كالحفاظ عمى عبلقة عمؿ كثيقة مستمرة مف أجؿ تحق
الفردية كالمشتركة، كخاصة فيما يتعمؽ بزيادة إنتاج األغذية، كالحد مف الفقر، كتحسيف التغذية في 

ككافؽ المجمس التنفيذم عمى اتفاقية التعاكف مسبقان في دكرتو األكلى في ديسمبر/  3البمداف النامية".
 . ككفقا لشركط االتفاقية:1977كانكف األكؿ 

مـ المتحدة اإلنمائي عمى أف يضع تحت تصرؼ الصندكؽ خدمات ممثميو يكافؽ برنامج األ
المقيميف كمكاتبو الميدانية لمساعدة الصندكؽ، عند الحاجة كحسب الحاجة، مجاالت الصبلت 
كاالتصاالت مع الحككمات بشأف القركض كالمنح، أك فيما يتعمؽ بأنكاع أخرل مف الخدمات 

شتركة كالخدمات المشتركة( التي قد يتطمبيا الصندكؽ عمى كالمرافؽ )مف قبيؿ أماكف العمؿ الم
المستكل الميداني. كسكؼ يتـ االتفاؽ بيف األطراؼ مف حيف آلخر عمى شركط أدا  ممثمي 

 4برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي المقيميف كمكاتبو الميدانية ليذه الخدمات لمصندكؽ.

لرابعة، يجكز لمطرفيف مف حيف آلخر "أف يعتمدا مف المادة ا 2-4كعبلكة عمى ذلؾ، ككفقا لمفقرة 
 ترتيبات فرعية تدخؿ ضمف نطاؽ ىذه المذكرة، كيعتبرانيا مبلئمة".

  

في اتفاقية فرعية  2008، دخؿ الصندكؽ في سبتمبر/أيمكؿ 1978كعمى أساس اتفاقية التعاكف لعاـ 
كط كاألكضاع التي يكفر برنامج األمـ مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لتحديد الشر  5)اتفاقية إطارية(

المتحدة اإلنمائي بمكجبيا حيزان مكتبيان ضمف مبانيو كخدماتو اإلدارية لمكاتب الصندكؽ القطرية. ككفقا 
مع المكتب القطرم التابع لبرنامج  6لمتطمبات كؿ مكتب قطرم، تـ إبراـ اتفاقية عمى مستكل الخدمات

ية تحدد الخدمات التي ينبغي تقديميا إلى الصندكؽ كالتكاليؼ المقدرة األمـ المتحدة اإلنمائي، كىي اتفاق
 لتمؾ الخدمات.

                                                   

 .الصندوق اتفاقٌة إنشاءد( من ) 8-6 المادة 2
 .1-1 لفقرةابرنامج األمم المتحدة اإلنمائً، المادة اآلولى، بٌن الصندوق و مذكرة تفاهم 3
 .6-1 الفقرة المادة األولى،برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، بٌن الصندوق و مذكرة تفاهم 4
 إحدى المؤسسات أو المتحدة من قبل إحدى المنظمات التابعة لألمم تستضاف عادة المكاتب القطرٌة نظراً ألن. االتفاقيات اإلطارية 5

التً ستتم فٌها  فً البلدان التزامات متبادلة تنص علىالمضٌفة  وكالةال مقر اتفاقٌة إطارٌة مع فًٌدخل عادة  الصندوق، فإن المالٌة الدولٌة

 .المضٌفة وكالةمن قبل ال المكتب القطري استضافة
على  المضٌفة وكالةال هاالخدمات التً ستقدم المكتب القطري دد اتفاقٌةحت. (الخدمات اتفاقيات مستوىأو ) المكتب القطري اتفاقيات 6

 .الصندوق تحمٌلها علىٌتم هذه الخدمات ل تكالٌفكما تحدد ، معٌن قطريمكتب ل المستوى القطري
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 االتفاقيات الفرعية اتفاقية التعاكف المنظمة
برنامج األمـ المتحدة 

 اإلنمائي

، 1978مذكرة التفاىـ لعاـ 
كافؽ عمييا المجمس التنفيذم 

 في دكرتو األكلى

 

جبيا حدد الصندكؽ كبرنامج األمـ ، كبمك 2008لعاـ  االتفاقية اإلطارية
المتحدة اإلنمائي الخدمات المعينة التي سيقدميا البرنامج إلنشا  

 مكاتب الصندكؽ القطرية في بعض الدكؿ األعضا 

. كفقا لمتطمبات كؿ مف المكاتب القطرية، اتفاقيات مستوى الخدمات
راد تـ إبراـ اتفاقية خدمات مع الككالة المضيفة، تحدد الخدمات الم

 تقديميا لمصندكؽ كالتكاليؼ المقدرة لتمؾ الخدمات

 

مثال عمى اتفاقيات فرعية مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية لمتنمية لمعمل  (2)
، كعمى أساس قرار 1978. في عاـ بمثابة مؤسسة متعاونة في عمميات المشروعات / البرامج

المؤسسة الدكلية /كالتعميرالبنؾ الدكلي لئلنشا  تفاقية تعاكف مع المجمس في دكرتو األكلى، تـ إبراـ ا
يتعاكف البنؾ الدكلي كالصندكؽ بشكؿ كثيؽ أف " لمتنمية. كتنص اتفاقية التعاكف، في جممة أمكر، عمى

عداد المشاريع اإلنمائية التي يرجح أف تككف مناسبة لمحصكؿ عمى المساعدة المالية مف  في تحديد كا 
ك أف يتـ إطبلع مكظفي البنؾ الدكلي عمييا بنا  عمى طمب مف الصندكؽ ... كتحقيقا ليذه المنظمتيف أ

الغاية، يقـك البنؾ الدكلي كالصندكؽ باتخاذ الترتيبات المناسبة لتمكيف كمتا المنظمتيف مف تخطيط إلى 
 7خطة أنشطة كؿ منيما كبرمجتيا كتنسيقيا..."

 

ؾ الدكلي كالصندكؽ أف يدخبل في ترتيبات فرعية تقع ضمف كما تنص االتفاقية عمى أنو "يجكز لمبن
كتحقيقا ليذه الغاية، دخؿ الصندكؽ كالبنؾ الدكلي في اتفاقيات  8نطاؽ ىذه االتفاقية كتعتبر مبلئمة."

فرعية مف قبيؿ خطابات تعييف البنؾ كمؤسسة متعاكنة مسؤكلة عف إدارة تمكيؿ مشركعات/ برامج 
 ى تنفيذىا.الصندكؽ ك/ أك اإلشراؼ عم

 االتفاقيات التكميمية اتفاقية التعاكف المنظمة
البنؾ الدكلي لئلنشا  كالتعمير / المؤسسة 

 الدكلية لمتنمية
، كافؽ 1978مذكرة التفاىـ لعاـ 

عمييا المجمس التنفيذم في دكرتو 
 األكلى

 

تعييف البنؾ الدكلي لئلنشا  خطاب 
كالتعمير/المؤسسة الدكلية لمتنمية ليككف 

سة متعاكنة* مع الصندكؽ مسؤكلة مؤس
تمكيؿ مشركعات/برامج  عف إدارة

 أك اإلشراؼ عمى تنفيذىاالصندكؽ ك/
ينيا مسؤكلة ي، مف الشركط العامة لتمكيؿ التنمية الزراعية، تعتبر المؤسسة المتعاكنة التي يتـ تع2-3* بمكجب المادة الثالثة، الفقرة 

 عما يمي:

 ليا؛ كاالمتثاؿ التمكيؿ تفسير اتفاقية عمى المشركع في كاألطراؼ المتمقي/المقترض مساعدة طريؽ عف المشركع تنفيذ يسيرت (أ )

 حساب مف يسحبيا أف المتمقي/لممقترض يحؽ التي المبالغ لتحديد المتمقي/المقترض مف الُمقدمة السحب طمبات ستعراضا (ب )

 المنحة؛ حساب أك/ك القرض

قرار استعراض  (ج )  االعتراض؛ عدـ أساس التمكيؿ عمى مف الممكؿ لممشركع كالخدمات نية،المد كاألشغاؿ السمع، تكريد كا 

حاطة التمكيؿ، التفاقية االمتثاؿ مراقبة  (د )  لعدـ التصحيحية كالتكصية باإلجرا ات جكىرم، امتثاؿ عدـ بأم عممان  الصندكؽ كا 

 ىذا؛ االمتثاؿ

                                                   

 .2-1 الفقرة كلى،األ المادةالمؤسسة الدكلية لمتنمية، كالتعمير/البنؾ الدكلي لئلنشا  بيف الصندكؽ ك  مذكرة تفاىـ 7
 ب(.)1-5 الفقرةالخامسة،  المادةوالتعمٌر/البنك الدولً لإلنشاء بٌن الصندوق و مذكرة تفاهم 8
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  .التعاكف اتفاقية المبيَّف في النحك عمى ع،المشرك  عمى كاإلشراؼ التمكيؿ إدارة تقتضييا التي األخرل المياـ تنفيذ (ق )
 

. التنمية اآلسيوي لتوسيع مجاالت التعاون وتحسين نوعيتومصرف االتفاقيات الفرعية مع  عنمثال  (3)
، تـ إبراـ اتفاقية تعاكف مع مصرؼ التنمية 1978بعد مكافقة المجمس في دكرتو األكلى، في عاـ 

ف التالية: )أ( التمكيؿ المشترؾ؛ )ب( التمكيؿ الحصرم مف اآلسيكم. كتحدد االتفاقية طرائؽ التعاك 
جانب الصندكؽ مع تقديـ المصرؼ خدماتو كمدير لممشركع؛ )ج( الترتيبات البلزمة لتقييـ المشاريع 

دارتيا. كاستنادان إلى اتفاقية التعاكف لعاـ  ، 1978المشتركة، كمفاكضات القركض، كالمكافقة عمييا كا 
، في اتفاقية فرعية لتكسيع مجاالت التعاكف كتحسيف نكعيتو، 1994، في عاـ دخؿ المصرؼ كالصندكؽ

بما في ذلؾ إمكانية مشاركة الصندكؽ كالبنؾ في بعثات برامجيما القطرية. كقد كافؽ مصرؼ التنمية 
كعمى تجديد كتعزيز التعاكف بينيما  1978اآلسيكم كالصندكؽ مؤخران عمى إنيا  اتفاقية التعاكف لعاـ 

 بلؿ اتفاقية جديدة.مف خ

 

 االتفاقيات الفرعية اتفاقية التعاكف المنظمة

 مصرؼ التنمية اآلسيكم

 

، كافؽ عمييا المجمس 1978مذكرة التفاىـ لعاـ 
 في دكرتو األكلى

، كافؽ عمييا 2013مذكرة التفاىـ لعاـ  
 المجمس عف طريؽ المراسمة

مذكرة تفاىـ بشأف ترتيبات العمؿ بيف مصرؼ 
 1994سيكم كالصندكؽ في عاـ التنمية اآل

 

 . عمبلن عمىمثال عمى اتفاقيات فرعية مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتقديم الخدمات (4)
التعاكف كتحقيؽ األىداؼ المشتركة بينيما، كقع الصندكؽ كمنظمة األغذية كالزراعة عمى اتفاقية 

الطرفاف عمى أنو "بغية تيسير تحقيؽ أىدافيما  ، كفييا اتفؽ1977ديسمبر/كانكف األكؿ  15لمتعاكف في 
نتاج الغذا  كالتغذية، سيعمؿ  المشتركة كتعزيز نيج متسؽ إزا  التنمية الزراعية كالتنمية الريفية كا 

الطرفاف في تعاكف كثيؽ بينيما كسيتشاكراف فيما بينيما بشكؿ منتظـ بشأف جميع المسائؿ ذات االىتماـ 
التنفيذم عمى مشركع اتفاقية التعاكف في دكرتو األكلى في ديسمبر/كانكف ككافؽ المجمس  9المشترؾ."
، مف االتفاقية عمى أنو يجكز لمصندكؽ كمنظمة 5. كما تنص المادة السابعة، الفقرة 1977األكؿ عاـ 

األغذية كالزراعة "الدخكؿ في ترتيبات فرعية ضمف نطاؽ ىذه االتفاقية كفؽ ما قد يككف مرغكبان فيو". 
 باتفاقية التعاكف أعبله، فقد تـ الدخكؿ في العديد مف االتفاقيات الفرعية لتكفير الخدمات. كمف كعمبل

لتقديـ الخدمات الطبية مف قبؿ منظمة األغذية كالزراعة لمكظفي  2007األمثمة عمى ذلؾ اتفاقية عاـ 
 الصندكؽ كلبلستشارييف لديو.

 

 ة*االتفاقيات الفرعي االتفاقية اإلطارية المنظمة

 منظمة األغذية كالزراعة

 

، كافؽ عمييا المجمس 1978مذكرة التفاىـ لعاـ 
 في دكرتو األكلى

بيف منظمة األغذية  2007مذكرة التفاىـ لعاـ 
كالزراعة كالصندكؽ فيما يتعمؽ بتكفير 

 الخدمات الطبية

 ؤسسية".* يشار لبلتفاقيات المؤسسية المبرمة لتكفير الخدمات المؤسسية باسـ "العقكد الم

                                                   

 .1مذكرة تفاهم بٌن الصندوق ومنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة، المادة األولى، الفقرة  9
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 اتفاقيات الشراكة المؤسسية في الصندوقاستعراض  – ثالثا
ستراتيجية الشراكات إلى أف ىذه الشراكة المؤسسية في الصندكؽ في اأشار االستعراض األصمي التفاقيات  -13

 1978االتفاقيات "قد تكسعت في عددىا، بطريقة فضفاضة غير منتظمة نسبيا منذ إنشا  الصندكؽ في عاـ 
تبايف في نطاقيا مف اتفاقيات مركزة كمحددة )عمى سبيؿ المثاؿ اتفاقية لمتعاكف في دعـ مشركع ... كىي ت

معيف( إلى اتفاقيات غامضة كعامة )مثؿ االلتزاـ بالتعاكف بمعناه الكاسع(. كفي حيف أف بعض ىذه 
لـ يتجاكز أبدا ككنو االتفاقيات نشطة كليا قيمتيا، فإف العديد منيا دخؿ حيز اإلىماؿ كما أف بعضيا اآلخر 

 مجرد بياف عف حسف النية".

ستراتيجية الشراكات الحاجة إلى قياـ الصندكؽ اكعمى ىذا، كعمى أساس األكلكية العاجمة، حددت كثيقة  -14
باستعراض العدد الكبير مف اتفاقيات الشراكة القائمة مف حيث مساىمتيا في تحقيؽ أىداؼ الصندكؽ، 

يقاؼ كبتعديؿ ىذه االتفاقيات، حسب  عادة تفعيؿ النائـ منيا إذا كاف ىناؾ ما يبرر ذلؾ، كا  االقتضا ، كا 
 العمؿ بتمؾ التي تفكؽ تكاليفيا الفكائد التي تحققيا.

الصندكؽ ستعراض استراتيجية الشراكات، أحصى كاستنادان إلى قائمة اتفاقيات الشراكة التي تـ تجميعيا بغية ا -15
اتفاقية )صنفت منذ ذلؾ  70لشراكة الفرعية لديو ككجد أف عددىا اتفاقيات الشراكة المؤسسية كاتفاقيات ا

اتفاقيات كانت مدرجة في االستعراض األصمي باعتبارىا مف المعامبلت(. كترد قائمة محدثة  الحيف عدة
 .ذيؿ ىذه الكثيقةباالتفاقيات في 

 كبالنسبة لبلتفاقيات الجارية لمشراكة المؤسسية، يمكف مبلحظة ما يمي: -16

 مع المؤسسات المالية  34مع كيانات األمـ المتحدة، ك 25يا ىي مع الدكؿ األعضا ، كأربع من
مع المجتمع  7كالمتعددة األطراؼ غير التابعة لؤلمـ المتحدة )بما في ذلؾ المصارؼ كالصناديؽ(، 

 المدني كالمنظمات األكاديمية كال يكجد أية اتفاقية مع القطاع الخاص.

  أربع كأربعكف منيا ىي اتفاقيات شراكة كاسعة النطاؽ )عادة تحدد المجاالت ذات األكلكية المشتركة
ىي مذكرات تفاىـ أك اتفاقيات فرعية )تتعمؽ بأنشطة  13كاإلجرا ات القانكنية التي تنظـ التعاكف(، ك

جرا ات العمؿ تتعمؽ بىي اتفاقيات إطارية ) 8ابقا(، كضمف اتفاقية تعاكف أكسع مكقع عمييا س قكاعد كا 
ىي اتفاقيات زماالت أك اتفاقيات  3المشترؾ، مع عدـ كجكد معمكمات عف المكاضيع كاألنشطة(، ك

 كىناؾ اتفاقيتاف لبلستضافة. بخصكص مكظفيف مختصيف مزاكليف،

  في العقد األكؿ  25في تسعينيات القرف الماضي، ك 9، ك1990تـ تكقيع أربع كعشريف منيا قبؿ عاـ
 .2010منذ عاـ  12كا القرف مف ىذ

كقد سعى االستعراض لمعرفة االتفاقيات النشطة بيف اتفاقيات الصندكؽ، كتمؾ التي سيتـ إحياؤىا، كتمؾ  -17
 التي تعتبر نائمة كالتي سيتـ إنياؤىا. كيقدـ الجدكؿ التالي المعايير كالتحميؿ الخاص بذلؾ.

 

 
 



 EB 2013/109/R.32 

9 

 فاقيات نائمةات اتفاقيات سيتـ إحياؤىا اتفاقيات نشطة الحالة 
 المعايير 

 

عبلئـ التعاكف المستمر، سكا  مف  -
خبلؿ التمكيؿ المشترؾ المتكرر أك 
التمكيؿ التكميمي أك تبادؿ المعرفة 

 عقد اجتماعات منتظمة

جيات االتصاؿ كالنكاتج تميؿ إلى  -
 أف تككف كاضحة لكبل الشريكيف

عبلئـ عمى كجكد تعاكف متفرؽ  -
 يكجد إال ما بيف الشركا ، عمى أنو ال

قؿ مف معرفة اتفاقية الشراكة أك 
 اإلشارة إلييا ضمف الصندكؽ 

كفي حاالت أخرل، انقضت  -
اتفاقيات التعاكف، كلكف سيجرم 

إحياؤىا إذا كاف ذلؾ في مصمحة 
 الصندكؽ استراتيجيان 

تذكر عمى أم  عبلئـال يكجد  -
 تعاكف في السنكات الخمس الماضية

االتفاقيات، بالنسبة لكثير مف ىذه  -
كخصكصا تمؾ التي كقع عمييا أكثر 

عاما مضت، لـ تحدد  30مف 
بكضكح نقطة اتصاؿ كال يتكفر إال ما 
قؿ مف األدلة الفعمية أك الكمية عمى 

 أم تعاكف مؤخران 
 20 11 39 العدد

 

، الحظ 2000اـ اتفاقية تـ التكقيع عمييا منذ ع 32 كمف أصؿ اتفاقيات الشراكة الكاسعة النطاؽ البالغ عددىا -18
اتفاقية شراكة تعكس كجكد تعاكف فعاؿ مع الشريؾ المعني أك ازداد التعاكف الفعاؿ فييا.  17االستعراض 

كقد تـ  -الماضية  كمف األمثمة الكاضحة عمى ذلؾ شراكة الصندكؽ مع إيطاليا عمى مدل السنكات العشر
كأدل ذلؾ عمى الفكر إلى تعاكف أكثر تركيزا  ،2001التكقيع عمى اتفاقية التعاكف الشاممة اآلكلى في عاـ 

 كتكرران بيف الطرفيف الفاعميف، عمى النحك المبيف في المقتطؼ التالي:

 عكامؿ النجاح  اتفاقية الشراكة المنظمة 
 إيطاليا 

 

االتفاقية األصمية المكقعة عاـ 
2001 

تـ تحديث االتفاقية ثبلث 
 2001مرات منذ عاـ 

اتفاقيات  10كاتفاقية شاممة، كقد أدت إلى تكقيع تعمؿ اتفاقية الشراكة 
 إدارية أخرل

زادت األمكاؿ التكميمية كالتمكيؿ المشترؾ بشكؿ كبير منذ االتفاقية 
 األصمية

مما يؤدم  -تقارير سنكية  تتكخى االتفاقية إجرا  استعراضات كتقديـ
إلى فيـ مشترؾ بيف الطرفيف كزيادة التكامؿ في أعماؿ كؿ مف 

 فالشريكي
 

كبطبيعة الحاؿ، بالنظر إلى أف طبيعة اتفاقية الشراكة تقضي بأف تككف تعاكنية، فإف الصندكؽ ال يمكنو مف  -19
جانب كاحد إمبل  شركط اتفاقيات شراكاتو كال يصر عمى استخداـ قكالبو المكحدة الخاصة. كعمى أم حاؿ، 

ع أك مستكيات الترتيبات يتطمب األخذ بنُيج فإف نيج "حجـ كاحد يناسب الجميع" ال يعتبر مناسبا؛ فتبايف أنكا
مختمفة. كفي حيف أف االتفاقية مع إيطاليا كانت ناجحة بسبب نيجيا الذم يركز عمى النتائج، فإف االتفاقية 

 مع سكيسرا كانت مثمرة عمى كجو التحديد ألنو سمح ليا أف تظؿ كاسعة، كبالتالي أف تشجع المركنة.

 كامؿ النجاح ع اتفاقية الشراكة المنظمة 
 المؤسسة السكيسرية لمتنمية 

 
اتفاقية الشراكة المكقعة في 

 2001عاـ 

اتفاقية الشراكة تـ تحديثيا في 
  2012عاـ 
 

 المركنة

 طكؿ العمر

 الثقة المتبادلة المبنية مف خبلؿ التكاصؿ في إطار االتفاقية

دارة  التركيز بشكؿ خاص عمى مجاالت مكاضيعية معينة مثؿ المياه كا 
 المعرفة
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شركط اتفاقية  كيظير المثاؿ السكيسرم أف الصندكؽ يستفيد مف خبلؿ إظيار المركنة كالسماح بأف تظؿ -21
عريضة. كمع ذلؾ، يمكف أيضا أف يقاؿ إف لدل الصندكؽ ىذا العدد الكبير مف االتفاقيات النائمة تحديدان 

في المائة(  80) 25مة حاليا، يتضمف اتفاقية نائ 31ألف شركطيا كاسعة جدا في المقاـ األكؿ. كمف أصؿ 
إشارات عامة جدا إلى تبادؿ المعرفة، كترتيبات التنفيذ، كالشركط القانكنية، كاألحكاـ الختامية. غير أنيا ال 
تتضمف أية أحكاـ تتعمؽ باألكلكيات المتبادلة المكاضيعية أك الجغرافية، كال أية شركط مالية أك تتعمؽ 

بلستعراض أك لبلجتماعات السنكية. كعبلكة عمى ذلؾ، فإف عددان قميبلن جدا مف ىذه بالكقت، كال أية آليات ل
االتفاقيات لديو إطار زمني إلنيائيا. كيبدك أف ذلؾ يضعؼ الحافز لمتعاكف، كالكاقع أف تكقيع مثؿ ىذه 

 يؤدم إلى تصاعد التعاكف المتكاتر بيف المؤسستيف. واالتفاقيات نادرا ما يبدك أن

 اتفاقيات الشراكة في الصندوقفي الممارسات أفضل تنفيذ  –لطريق قدما ا – رابعا
اتفاقيات الشراكة بكضكح مف كماذا كلماذا كمتى ككيؼ في الشراكة المعنية. كتشمؿ معايير  ينبغي أف تحدد -21

أفضؿ الممارسات ما يمي: الغرض مف االتفاؽ، كطبيعة المؤسسات الشريكة، كنقاط االتصاؿ، كالنكاتج 
 قعة، كاألطر الزمنية كأحكاـ الرصد كاستراتيجيات الخركج كالمجاالت المكاضيعية.المتك 

عمى النحك  مع مصرؼ التنمية اآلسيكم، 2013 /نيسافكتعطي مذكرة التفاىـ الفرعية المكقعة في أبريؿ -22
ت الشراكة. الثاني، مثاال ممتازا ألفضؿ الممارسات عندما يتعمؽ األمر بصياغة اتفاقيا المشار إليو في القسـ

التنمية اآلسيكم مف خبلؿ عقد اجتماعات  مصرؼفقد تـ التفاكض عمى المذكرة بالتعاكف الكثيؽ مع 
منتظمة، حيث قاـ الصندكؽ بتعييف مجمكعة كاضحة مف نقاط االتصاؿ عمى مستكل عاؿ كعمى مستكل 

ا ات مممكسة، كأطران العمؿ لئلعراب عف نيج مكحد إزا  شراكة الصندكؽ. كتتضمف المذكرة الناتجة إجر 
  كمراحؿ محددة، مما يعكس االلتزاـ القكم بالشراكة. زمنية،

 عكامؿ النجاح  اتفاقية الشراكة المنظمة 
 مصرف التنمية اآلسيوي

 
، كافؽ 1978مذكرة التفاىـ لعاـ 

 عمييا المجمس في دكرتو األكلى

مذكرة تفاىـ تمت المكافقة عمييا 
 كتحديث التفاقية عاـ 2013عاـ 

1978  

تحدد بشكؿ مممكس طبيعة تطكر التعاكف  2013مذكرة التفاىـ لعاـ 
 بيف المؤسستيف

ستة  ىي أيضا كثيقة أكثر تحديدا، إذ تحدد 2013مذكرة عاـ 
 ستراتيجي، كالترتيبات المؤسسية البلزمةمجاالت لمتعاكف، كالسياؽ اال

 كا تعكس المذكرة المحدثة التفاعبلت المتكررة كالناجحة بيف الشر 
 

كقد كضع الصندكؽ نمكذجا لبلتفاقيات المستقبمية ككذلؾ لتعديؿ االتفاقيات السابقة مف خبلؿ خطط التنفيذ  -23
أك التعديبلت. كيحمؿ النمكذج العديد مف أفضؿ الممارسات التي تنعكس في اتفاقية مصرؼ التنمية 

ل الشركا ، بحيث يعكس أفضؿ اآلسيكم. كسيعمؿ الصندكؽ عمى تكسيع ىذا القالب، حيثما كاف قبكالن لد
 الممارسات.

الخدمة كاإلشراؼ عمى تقديـ الدعـ لبنا   كتتمثؿ ميمة مكتب الصندكؽ لمشراكات كتعبئة المكارد في -24
الشراكات. كيمكف لممكتب، مف خبلؿ التفاعبلت اليكمية مع الشركا  الداخمييف كالخارجييف كمعرفتو بأفضؿ 

الجديدة كالقائمة ستساعد الصندكؽ كمؤسسة كستكاصؿ تعزيز سمعتو الممارسات، أف يضمف أف االتفاقيات 
 بيف شركائو.
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كسيقـك الصندكؽ باالستثمار في تأميف تقبؿ أكبر لدل المكظفيف لضماف االختيار الناجح لمشراكات كتنفيذ  -25
ة أف األبطاؿ اتفاقياتيا. كتتمثؿ إحدل الميزات الرئيسية ليذا العمؿ في تحديد أبطاؿ الشراكات. كتبيف التجرب

يمكف أف يقكمكا بدكر حيكم في إنجاح اتفاقية التعاكف مف خبلؿ تكفير الزخـ البلـز لمدفع لتحقيؽ أىداؼ 
االتفاؽ. كباإلضافة إلى أبطاؿ الشراكات، فإف مف الضركرم أف يتكفر مفيـك متيف يعزز الغرض مف تمؾ 

 الشراكة.

ستراتيجية سيمكف الصندكؽ مف مضاعفة األثر عمى افي حيف أف اختيار اتفاقيات الشراكة بصكرة أكثر  -26
بشكؿ صحيح. كباالستناد إلى  ال يمكف تحقيقو إال إذا نفذت االتفاقيات كتـ رصدىا عممو، فإف ذلؾ

ستنشئ نظامان لمرصد لتتبع تنفيذ اتفاقيات شراكاتيا  االستعراض المبمغ عنو في ىذا التقرير فإف اإلدارة
 المؤسسية.

 جاتستنتااال - خامسا
لممجمس  السابعة بعد المائةكالمناقشات التي جرت في الدكرة  الشراكة في الصندكؽ ستراتيجيةافي ضك   -27

، فإف عممية مراجعة االتفاقيات أثبتت ككنيا أداة مفيدة لمغاية 2012التنفيذم في ديسمبر/كانكف األكؿ 
اإلدارة باتت اآلف أكثر تفيمان  لتكضيح عمميات اإلدارة في ميداف الشراكات المؤسسية. كبفضؿ ذلؾ، فإف

لؤلدكات المكجكدة تحت تصرفيا، مف بيانات إعبلف النكايا إلى اتفاقيات التعاكف الرسمية، كيمكنيا بالتالي أف 
 تعزز نيجيا االنتقائي كاستراتيجياتيا إزا  الشراكات المؤسسية.

ت كتنفيذىا سيقـك عمى ثبلث دعائـ كانطبلقان مف ذلؾ، فإف نيج اإلدارة في المستقبؿ إزا  تعيد الشراكا -28
 رئيسية ىي:

 .في مرحمة فحص الشراكات كتحديدىا، سيتحدث الصندكؽ بصكت كاحد 

 .في مرحمة إضفا  الطابع الرسمي، سكؼ تعزز اتفاقيات الشراكة بمفيـك متيف كاستراتيجي 

 .في مرحمة التنفيذ،سيساعد أبطاؿ الشراكة عمى تحقيؽ أىداؼ اتفاقيات الشراكة 

 

 تسعى اإلدارة إلى إنيا  أم اتفاقيات لمشراكة المؤسسية رسميان. كستعمؿ بدال مف ذلؾ عمى إحيا  تمؾ كال -29
االتفاقيات التي تعتبر أف المؤسسات المتعاكنة فييا ال يزاؿ لدييا دكر ىاـ تؤديو في العمؿ مع الصندكؽ 

الت التي يكجد فييا طمب داخمي تو. كىذا ىك الحاؿ بالنسبة إلحدل عشرة اتفاقية. كفي الحاميملتحقيؽ 
لمثؿ ىذا العمؿ، فاف اإلدارة ستتكاصؿ مع شركائيا بيدؼ تعديؿ كثيقة الشراكة األصمية أك كضع خطة 

 جديدة لتنفيذ اتفاقية الشراكة األصمية بصكرة أفضؿ.

 كسيتـ إنشا  أداة لمرصد لضماف أف الشراكات تحقؽ فكائد كاضحة لمصندكؽ. -31

النيج الجديد أعبله في تعيد الشراكات كتنفيذىا في المستقبؿ، فإف اإلدارة تعتقد أف كمع ذلؾ، كمع األخذ ب -31
الطرائؽ الحالية لممكافقة كالتنفيذ تتصؼ بقدر مف المركنة يكفي لخدمة عممية اتخاذ القرارات في الصندكؽ 

ة.جيدا. كليذا السبب، فإنيا ترل أنو ال حاجة إلى أية تغييرات في ىذه المرحم
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AGREEMENTS BETWEEN IFAD AND OTHER ORGANIZATIONS 
As of 31 July 2013 

 

Institution/ Organization Form of Cooperation Date 

African Development Bank Cooperation Agreement IFAD/AfDB 1978 

African Development Bank Memo of Understanding IFAD/ADB/African Dev. Fund 2008 

African Export-Import Bank Cooperation Agreement  1996 

African Regional Center for Technology Cooperation Agreement 1996 

Alliance for a Green Revolution in Africa Memo of Understanding between IFAD, FAO, WFP and 

AGRA 

2008 

 

Andean Development Corporation Cooperation Agreement  1982 

Arab Fund for Economic and Social 
Development 

Agreement 1980 

Arab Authority for Agricultural Investment and 

Development 

Cooperation Agreement 

 

2000 

 

Arab Bank for Economic Develop. in Africa Cooperation Agreement 1982 

Arab Organization for Agricultural 

Development 

Agreement 1981 

Asian Development Bank Cooperation Agreement  1978 

Asian Development Bank Asia and the Pacific Regional Food Security Framework 

Agreement ADB/FAO/IFAD 

2010 

 

Asian Development Bank Memo of Understanding 2013 

Caribbean Development Bank Agreement 1980 

Central American Bank Economic Integration Acuerdo de Cooperación 

 

1982 

 

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel 

Cooperation Agreement 1996 

Commonwealth Secretariat Memorandum of Understanding 1983 

Community of Portuguese Speaking Countries Agreement between CPLP/IFAD on rural development  2007 

Credit Union   

Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit 

Cooperating Agreement  

 

2004 

 

European Economic Community Agreement between EC/IFAD 2004 

Financial Fund for the Development of the 
Plata Basin 

Agreement 1986 

Food and Agricultural Organisation of the 
United Nations 

Memorandum of Understanding FAO/IBRD/IFAD 

 

1978 

 

Food and Agricultural Organisation of the 
United Nations 

Protocol of Joint Agreement IFAD/FAO 1999 

 

Food and Agricultural Organisation of the 

United Nations 

Copublishing Agreement FAO/IFAD  2000 

Former FAO and other UN staff association Cooperation Agreement 2003 
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Global Environment Facility Memo of Understanding 2005 

Gulf Cooperation Council Agreement 1989 

Netherlands Memorandum of understanding on APO programme 2010 

International Bank for Reconstruction and 
Development 

Financial Procedure Agreement 2009 

 

International Labour Organisation Agreement  1978 

Coalition Council of the International Land 
Coalition 

Concerning the hosting of the Secretariat of the ILC 2008 

Islamic Development Bank Cooperation Agreement IsDB/IFA 1979 

Islamic Development Bank Framework co-financing agreement 2010 

Islamic Educational Scientific and Cultural 
Organization 

Cooperation Agreement  

 

1995 

 

Japan International Cooperation Agency Memorandum of Understanding Between IFAD and 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

2010 

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS Memorandum of Understanding for a cooperation 

framework between IFAD/UNAIDS 

2001 

League of Arab States Cooperation Agreement LAS/IFAD  1993 

Lothan Youth Achievement Center Fellowship Agreement 2012 

Multi partner Declaration of Intent on Child Labour in Agriculture 
between ILO/FAOIFAD/IFAP/ IFPRI/CGIAR/IUF 

2007 

Multi partner Programmatic Cooperation on Food Security and 
Nutrition between EC/FAO/WFP/IFAD 

2010 

New Partnership for Africa’s Development Memorandum of Understanding IFAD/NEPAD 2004 

Organization of African Unity Cooperation Agreement 1982 

Organization of Islamic Cooperation Cooperation Agreement OIC/IFAD (English/Arabic) 1983 

OPEC Fund for International Development Framework agreement for the enhancement of 
cooperation and the direction of joint operations 
between IFAD and OFID  

2010 

Swiss Development Corporation Partnership Agreement 2013 

Union Economique et Monetaire Ouest 

Africaine 

Cooperation Framework Agreement 2000 

United Nations Agreement UN/IFAD 

 

1978 

 

United Nations Financial Management Framework Agreement 
UN/IBRD/IDA 

2006 

United Nations Administrative Tribunal Special agreement extending the jurisdiction of the 
UNAT to IFAD  

1980 

United Nations Capital Development Fund Amendment to the MOU between UNCDF/IFAD 2010 

 

Conference of the Parties of the United 
Nations Convention to Combat Desertification 

Modalities and Administrative Operations of the Global 
Mechanism 

 

1999 

United Nations Development Programme Memo of Understanding 

 

1978 
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United Nations Development Programme Agreement UNDP/IFAD 

 

2005 

 

United Nations Development Programme Framework Agreement UNDP/IFAD 2008 

United Nations Development Fund for Women Memo of Understanding 2003 

United Nations Environment Programme  1986 

United Nations Fund for International 
Partnerships 

Basic implementation Agreement IFAD/UNFIP 

 

2004 

United Nations High Commissioner for 

Refugees 

Agreement 

 

1988 

 

United Nations Human Settlement Programme 

(ex UNCHS) 

Memo of Understanding 

 

1981 

United Nations Industrial Development 
Organization 

Relationship Agreement IFAD/UNIDO 1989 

 

United Nations Population Fund General Cooperation Agreement 2002 

United Nations Office for Project Services Revised Cooperation Agreement 2008 

United Nations Dag Hammarskjold Library) Memorandum of agreement  2004 

University of Rome, La Sapienza Fellowship Agreement 2011 

West African Development Bank Accord de coopération FIDA/BOAD 1996 

World Bank Letter of agreement 1998 

World Food Programme Memo of Understanding between IFAD and WFP for 

operational partnership in Asia region  

2004 

 

 

World Food Programme MoU with WFP and Gapi S.A. for The Management of 
the Guarantee Fund under the Joint Programme 

2011 

 

World Health Organization Cooperation Agreement  

 

1980 

World Meteorological Organization IFAD/WMO exchange of letters 1981 

 


