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 الموافقةبتوصية 
 3بتاريخ  AGREENIUM اتفاقية شراكة مبرمة بين الصندوق و بنودالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 .4102فبراير/شباط 
 

 AGREENIUMاتفاقية شراكة مع  
ألغراض توفير إطار لتعزيز التعاون  AGREENIUMأبرم الصندوق اتفاقية شراكة مع ، 4102فبراير/شباط  3بتاريخ  -1

وتعزيز العمل المشترك لتحقيق أثر أكبر على األمن الغذائي وحجم الفقر.  ،حول األنشطة ذات االهتمام المشترك
 .0في الملحق  AGREENIUMوترد المعلومات ذات الصلة بـ 

( تطوير 4في الصندوق؛ ) AGREENIUM( اإلعداد لبرامج التدريب الداخلي لطالب 0سيركز هذا التعاون على: ) -2
 اريةقى هذه االتفاقية سبالترويج إلدارة المعرفة وتبادلها. وسوف ت( 3االتساق التشغيلي على المستوى القطري؛ )

على أن يتم رصد تنفيذها بصورة متنظمة من قبل الشخصيات المرجعية من كال  ،المفعول لمدة خمس سنوات
 الطرفين من خالل اجتماعات سنوية لمناقشة التقدم المحرز والتخطيط للتوجهات المستقبلية.

 رد في الملحق الثاني نسخة عنها.تالمجلس التنفيذي مدعوة للموافقة على بنود اتفاقية الشراكة التي  -3
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AGREENIUM 

 
AGREENIUM  هي كيان قانوني يجمع المعهد الوطني للبحوث الزراعية، ومركز التعاون الدولي في مجال البحوث

الزراعية من أجل التنمية، ومعهد العلوم والصناعات األحيائية والبيئة، والمعهد العالي للعلوم الزراعية والغذائية الزراعية 
ات العليا في مجال العلوم الزراعية، والمعهد الوطني للبوليتكنيك في والمركز الدولي للدراس ،والبستانية والمناظر الطبيعية

 آكيتن.-تولوز، والمعهد الوطني األعلى للعلوم الزراعية واألغذية والبيئة، والكلية الوطنية العليا للعلوم الزراعية في بوردو

 غذائي والتنمية المستدامة.والغاية هي الترويج لدور البحوث الزراعية والبيطرية لمواجهة تحديات األمن ال

 إجراءات وبرامج تربط البحوث بالتدريب والتطوير على المستوى العالمي. AGREENIUMوتنفذ 

كمؤسسة بحثية تعليمية هذه المنظمة من بناء إجراءات تعاون طويلة تضم  AGREENIUMوتمكن المكانة التي تتمتع بها 
على أساس طوعي مع السماح لكل طرف باإلبقاء على مسؤولياته  ،منهم اأو جزء ،جميع أعضائها المؤسسين لها

خبرات جميع األطراف في البحوث والتعليم والنقل في و وهذه الصيغة المرنة للتنسيق تسمح بتنفيذ مهارات  .ووضعيته
 مشروعات دولية طويلة األمد وواسعة النطاق.
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 اتفاقية شراكة
 

 بين

 Via Paolo di في روما ومقره المتحدة، لألمم تابعة متخصصة وكالة ،الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

Dono, 44 – 00142، ،هذه االتفاقية ألغراض األصول حسب المفوض ،الحالي رئيسه ويمثله إيطاليا،  
 ("الصندوق"فيما يلي )

 ،من ناحية

 و

AGREENIUM، 147 ، ومقرهاالعلمي لتعاونعامة ل مؤسسة rue de l’Université, 75345 Paris Cedex 07، 
 ،هذه االتفاقية ألغراض األصول حسب ةالمفوض ،ةالحالي هاترئيس مثلهاتو 

 ("AGREENIUM"فيما يلي )

 ،من الناحية األخرى
 (."الطرف" بعبارة فردي وبشكل" الطرفان" بعبارةين مجتمع امإليه يشار) 

 :يتفق الطرفان على ما يلي
 المتحدة ألمما منصة - روما ومقره المتخصصة المتحدة األمممن وكاالت  ووكالة دولية مالية مؤسسة الصندوق

 الدول في الزراعية للتنمية ميسرة إضافية مالية موارد وتوفيريتمثل هدفه في تعبئة و  – المعنية باألغذية والزراعة
التي تهدف  برامجالو  لمشروعاتبصفة خاصة إلى ا تمويال الصندوق يقدم ،الهدف هذا ضوء فيو . النامية األعضاء

 األولويات إطار في الصلة ذات والمؤسسات السياسات وتعزيز األغذية إنتاج نظم تحسين أوتنمية  وأ إنشاءإلى 
التي تعاني من الفقيرة  بلدانال في نتاجهذا اإل زيادة إلى الحاجة االعتبار في األخذ مع ،الوطنية االستراتيجياتو 

مكانية ،الغذائي العجز  الظروفو  التغذوي الوضع تحسين أهميةو  األخرى، النامية البلدان في الغذائي اإلنتاج زيادة وا 
 .النامية البلدان فيالفقراء  لسكانل المعيشية

 
AGREENIUM في  العالي والتعليم لبحوثل الفرنسية العامةالمؤسسات  كبرى جمعت العلمي للتعاون عامة مؤسسة

 والبحوث العالي التعليم وزارةو  السمكية والثروة الزراعة وزارة 4119 عام في أتهاأنش، 1والبيطرية الزراعية العلوممجال 
 AGREENIUMوتمثل  .المدنية الخدمةو  العامة الحساباتو  الميزانية ووزارة واألوروبية الخارجية الشؤون وزارةو 

 مع شراكاتال لتسهيل مشتركة أدواتعمل و  أطر فهي توفر ،النحو هذا علىو . عضائهاالمشتركة أل دوليةال البوابة

                                                      
1

 التنمية، أجل من الزراعية البحوثمجال  في الدولي التعاون ومركز الزراعية، للبحوث الوطني المعهد: هم Agreenium أعضاء 

 والمركز ،الطبيعية والمناظر والبستانية الزراعيةوالغذائية  الزراعية لعلومالمعهد العالي لو والبيئة، ات األحيائيةصناعالو علومال ومعهد
 الزراعية لعلومالوطني األعلى ل معهدالو تولوز، في نيكللبوليتك الوطني والمعهد الزراعية، العلوممجال  في للدراسات العليا الدولي

 .آكيتن-بوردوفي  الزراعية للعلومالعليا  الوطنية والكلية ،والبيئة واألغذية
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 الغذائي األمن تحديات لمواجهة البيطريةو  الزراعية العلوم دور وتعزيز ةالفرنسي العالي التعليمو  البحوث مؤسسات
 .المستدامة التنميةو 
 

 وتحسين لتعزيزبينهما  للتعاون العام اإلطار تحديد في انرغبيو  تكميلية أهداف امله AGREENIUMو الصندوقو 
 (."الشراكة" يلي فيما) شراكتهما

 
 :يلي ما علىوبناء عليه، يتفق الطرفان 

 الشراكة اتفاقية من الغرض -1

 هورصد هتنفيذ طرائقمن اتفاقية الشراكة هذه في وضع إطار عمل مشترك بين الطرفين فضال عن  الغرضيتمثل 
 .مشترك اهتمامذات  أهدافلتحقيق  AGREENIUMو الصندوق بين نشطة شراكة تطويربما يسمح ب

فيما يتعلق  بينهماالتشغيلي  التعاون تحسينو  الحوار لتعزيز ممكن جهد كل سيبذل الطرفان ،الشراكة هذه خالل منو 
 .لبعضها البعض مكملة هماوخبراتوأنشطتهما  كفاءاتهما تكون فيها التي مشروعاتالو  البرامجب

 الشراكة نطاق -2

 ،أعضائهاو  AGREENIUMو لصندوقالمحتملة ل والجغرافية عيةيضاالمو التدخل  قطاعات جميعب شراكةال تتعلق
 .البرنامج في المحددة ولوياتألل وفقا

بالمعاملة بالمثل من حيث  التزامتجاه الطرف اآلخر وال  الطرفين من ألي حصري التزام الشراكة اتفاقية تشكل الو 
 .التمويل

 (البرنامج) التعاون ومجاالت السنوي برنامجال -3

 2 المادة في عليها المنصوص للشروط وفقا ،سنوي تحديثو  رصد إلى أدناه، موضح هو كما البرنامج،سيخضع 
 (.الشراكةرصد )

 في عضاءالمؤسسات األ معمحددة  تعاونسيتم تناولها وفقا لطرائق  رئيسية موضوعات ثالثة البرنامج يغطيو 
AGREENIUM تنفيذهال: 

 الصندوقفي  AGREENIUM طالب استقبال تسهيل -3-1
 هذه تهدف ،AGREENIUMو الصندوقفي  البشرية المواردالسارية المتعلقة ب والسياسات اإلجراءات احترام مع

 (،الدكتوراهو  الماجستير وطالب الهندسة طالب) لتخرجالذين أوشكوا على ا الطالب استقبال تسهيل إلى االتفاقية
، AGREENIUMالمؤسسات األعضاء في  في المسجلينو  الصندوق في األعضاء الدول من األجانب أو الفرنسيين

 .لصندوقفي ا التدريب برنامج في
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 في الميدان التآزرتنمية عمليات التعاون التشغيلي وأوجه  -3-2
 :بما يلي للسماح ،الصندوق لصالح AGREENIUM في عضاءاأل خبراتيمكن تعبئة 

 ؛وتدريبهم الصندوق مشروعات وموظفي للصندوق القطرية المكاتب موظفيعلى  اإلشراف 
  ؛للصندوقالتابعة  والتدريبية البحثية مشروعاتلل خارجي تقييمإجراء 
  مثل ،الصندوق في األعضاء النامية البلدان في والبحوث التدريب مهارات لتعزيز مشتركة أنشطةتنفيذ 

وما  عية،اضيمو  تدريبية عمل حلقات وتنظيم، تدريبصياغة أدلة و ، عن بعد التدريب وحدات تصميم
 ؛إلى ذلك

 مشترك اهتمام ذات مواضيعالمتعلقة ب والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمقابالت ألحداثفي ا المشاركة 
دارة، الزراعية سالسل القيمة مثل وما إلى ذلك ، المزارعين منظمات وتعزيز، الزراعية المخاطر وا 

 .االقتضاء عند مهاتنظيواالشتراك في 

 المشتركة األفكار تطوير -3-3
 :AGREENIUMو الصندوق بين مناقشات موضع التالية المواضيع ستكون

 دارة و  تنظيم " المعرفة حدود" بشأن الصندوق لموظفي، السنة في مرتين أو واحدة مرة ،دراسية حلقاتا 
 التنمية؛ مجال في" الفكرية المذاهبو"

  الدول في التنمية برامج تصميم (4؛ مشروعاتال أثر تقييم طرائق (0: عن مشتركة دراساتإجراء 
 والشرق أفريقيا شمال في الزراعية اإلنتاجية ضعف (2؛ األوسط الشرق في المعرفة إدارة (3؛ الهشة

 األوسط؛
  لمجموعة العشرين؛ " المدارية لزراعةا منصة" مبادرة (0: مثل الرئيسية العالمية المبادراتالمشاركة في

 "Agrimonde-Terra" ستطالعيةاال دراسةال (4
 علميةال أوو/ العامة المجالت في للمقاالت مشتركال نشرال. 

 الشراكة رصد -4

 .البرنامج وتنفيذ صياغة خالل من وخاصة ،الشراكة تنفيذ تحسينو  تسهيلل طرف من جانبه إلى كيسعى 

 .لطرفينالتابعة ل االتصال نقاط قبل من منتظم بشكل الشراكة بتنفيذ المتصلة األنشطة جميع رصد وسيتم

 الشراكة تنفيذ لتقييم ،الطرفين أحد من مبادرة على بناء ،األقل على السنة في واحدة مرة عمل حلقة تنظيم وسيتم
عدادو المحرز في األعمال الجارية  التقدم وتقدير ،هانتائجو   .ةالتالي السنة برنامج ا 

 الشراكة تنفيذ طرائق -5

 مع ةمحدد يةاتفاق طريق عن الشراكة هذهفي إطار  التعاون أنشطة جميع على الرسمي الطابع إضفاء سيتم
AGREENIUM األهداف الخصوص وجه علىتحدد و  هذه الشراكة يةاتفاق إلى صراحة تشير أعضائها أو 

 وأي للتنفيذ الزمني الجدولفضال عن ، طرف كلة لتقنيالو  والمالية البشريةوالموارد  واألنشطة التي يتعين تنفيذها
 .صلة ذات تكون قد أخرى شروط
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 االتصاالتو  الفكرية الملكية -6

 الملكية الفكرية -6-1

 ستخداماالو  والتمثيل االستنساخ حقوق سيما وال ،ونشر طبع حقوق الشراكةالحاالت التي ينشأ فيها عن هذه  في
 التي الوثائقو  والدراسات والبحوث التقاريرعلى  الحقوق تلكالطرفان  تقاسمي ،االستغالل عامة بصفةواالقتباس و 

 .للحماية الحقوق هذه تخضع فيها مدة لكاملو كله  لعالمذلك في او  الشراكة في إطار هذه تصدر

دارة بتخصيص المتعلقة القواعد تحديد وسيتم  محددة اتياتفاق في التعاون عن أنشطة الناتجة الممتلكات حمايةو  وا 
 أنشطة لتحقيق طرف كلل الصلة ذات البشرية والمادية المساهمات مراعاة مع ،الشراكة يةاتفاق بموجبمبرمة 
 .هذهالتعاون 

 االتصاالت -6-2
 هما.اتصاالت في الشراكة هذه تعزيز إلى يسعى الطرفان

 إلى أن تشير ويجب ،الطرفين بين المتبادل التفاقالناتجة عن أنشطة التعاون ل االتصاالت أو المنشورات تخضعو 
بنشر على أي اقتراح  (4) شهرين غضون في لردبا طرف كل يتعهدو . التعاونأنشطة  في طرف كل مشاركة

 .اآلخر الطرفعن  ةصادر  اتصاالتمعلومات أو 

في وثائقهما الخاصة و  نترنتاإل على ماموقعه على ،الشراكةهذه  وجودنشر معلومات عن  للطرفين يجوزو 
 .داخليا لشراكةعن هذه ا الرسائل، ويحتفظ كل طرف بالحق في نشر معلوماتو بالعروض 

 عن ينمسؤول اليس الطرفين أنو  هامؤلف ال تعبر إال عن رأي اأنه إلى منشوراتال أو رسائلجميع الويجب أن تشير 
 .المنشورات أو الرسائل هذه في الواردة لمعلوماتممكن ل استخدام أي

 بالتحفظ وااللتزام السرية -7

 الكشف يجوز وال المحدد لها للهدف إال وال يجوز استخدامها سرية، الطرفين بين المتقاسمة معلوماتال تكون جميع
 .اآلخر الطرف من مسبقة كتابية موافقة دون عنها

 .ئهاانتها بعد سنوات (5) خمسو  الشراكة يةاتفاق مدة طوال ساريا االلتزام هذا ويبقى

 :إذا سرية المعلومات تعتبر ال ذلك، ومع
 ؛نشرها وقت العام المجال في بالفعل كانت 
 ؛نشرها قبل اآلخر الطرفمن جانب  معروفة كانت 
  المجال العام بعد نشرها، دون أي انتهاك من جانب أي طرف.أصبحت في 

 االتفاقية إنهاء -8

 الوصول بعلم ةمصحوب ةمسجل رسالة إرسال من يوما (31) ثالثين بعد الشراكة اتفاقية إنهاءألي من الطرفين  يجوز
 .إلى الطرف اآلخر
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 الفكرية الملكية) 6 المادتين في عليهاالمنصوص  االلتزاماتتبقى ، الشراكة اتفاقية إنهاء أو انتهاء بعدو 
آخر اتفاقية  انقضاء تاريخ من سنوات( 5) خمس انقضاء حتى سارية( وااللتزام بالتحفظ السرية) 7( وواالتصاالت

 .يةاالتفاق ههذ بموجبمحددة 

 الشراكة اتفاقية تعديل -9

 أي يتم أن يجبو . الطرفين موافقة دونعليها  تعديلأي إجراء  أو الشراكة يةاتفاق أحكام من حكم أيال يجوز تعديل 
 .كتابة تعديل

 قانونيةال قيمةال -11

 القانونية. القيمة ا نفسلهو  الشراكة يةاتفاق من يتجزأ ال جزءا أعالهالواردة  الموادتشكل 

 واجب التطبيق والقانون الصندوق وحصانات امتيازات -11

 وال للصندوق الممنوحة اإلعفاءات أو االمتيازات وأ الحصانات وأ حقوقال على ههذ الشراكة يةاتفاق أحكامال تؤثر 
 .وطني قانوني نظام أي تطبيق استبعادب ،الدولي للقانون العامة للمبادئ يةاالتفاق وتخضع هذه. تقيدها

 المقراختيار  – اإلشعارات -12

 عناوينال إلىهذه أو فيما يتعلق بها كتابة  الشراكة يةاتفاق بموجبأو الطلبات أو االتصاالت  اإلشعاراتترسل جميع 
 .الطرفين من كلذات الصلة ل

 :التالية العناوين يختار الطرفان كمقر ،الشراكة يةاتفاق لتنفيذو 
  AGREENIUM   الصندوق
 :العنوان

Via Paolo di Dono, 44 

00142 Rome, Italie 
 CS 30735 147 rue de العنوان: 

l’Université 75345 Paris Cedex 

07, France 
 1.42.75.96.04(0) 33+ الهاتف:  2240 5459 06 39+ الهاتف:
 1.42.75.93.77(0) 33+ الفاكس:  463 5043 06 39+ الفاكس:
 Mohamed Béavogui إلى عناية:

 مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد 
 كبير مستشاري رئيس الصندوقو 

 Frédéric Lapeyrie إلى عناية: 
 العامالمدير 

مدته  تقل ال إشعارب مسؤول يشير إليه أحد الطرفين للطرف اآلخر أو دائرة اسم أو فاكس رقمأو  آخر عنوان أي أو
 .عمل أيام (5) ةخمس عن
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 عاتاز نال تسوية -13

 يةاالتفاق ههذ تطبيق أو تفسير وأ بتنفيذ تتعلق أو عن نشأخصومات ت أو اتخالف أو اتنزاع أي تسوية يجب
 أو صالحيتها أو وجودهاب أيضاما يتعلق  ذلك في بما ،هذه االتفاقيةبموجب المبرمة األخرى  محددةال اتيتفاقاالو 

 التحكيم"لقواعد  وفقا ،الملزمالنهائي و  التحكيمعن طريق  ،السبل الودية فشل حالة في أو ،ةوديبطريقة  ،إنهائها
  ."4104 لعام الدائمة لتحكيما لمحكمة

 المدة - السريان تاريخ -14

 من االتفاقية هذه على الموافقةمن أي من الطرفين يفيد ب آخر إشعار تاريخ في النفاذ حيز الشراكة يةاتفاق ستدخل
 يقم لم ما للتجديد قابلة سنوات (5) خمس لمدة ساريةوستكون  ،للطرف الداخلي لنظامل وفقا التنفيذية الجهات قبل
 .ابإنهائه الطرفين أحد

 اللغة -15

 حال في بها يعتد التي الوحيدة النسخة ، وهيالفرنسية اللغةووقع عليها ب الشراكة اتفاقية من األصلية النسخأعدت 
 .الطرفين بين نزاع نشوء حالة في أو الشراكة يةاتفاق أحكام تفسير في اختالفوجود 

 
 .2102 باطش/فبراير 3 ،إيطاليا ،روما في تينأصلي (2)أعدت في نسختين 

 
 AGREENIUMمؤسسة   الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق 

 Marion GUILLOUالسيدة  مثلهات  نوانزي كانايو السيد يمثله

 
 
 
 

  

   

 
 
 
 
 


