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 توصية بالموافقة
برامها تخويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى  مع المصرف  رئيس الصندوق صالحية التفاوض على مذكرة تفاهم وا 

قامة شراكة األوروبي لإلنشاء والتعمير  .لهذه الوثيقة بما يتفق أساسًا مع األحكام الواردة في الملحق الثاني معه وا 

 

 مقترح شراكة مع المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
صرف مشراكة استراتيجية مع ال إقامةفي  بدعو إلى أن يالحظ أن الصندوق يرغالمجلس التنفيذي م -1

رئيس الصندوق إلى الحصول على موافقة المجلس  األوروبي لإلنشاء والتعمير. وتحقيقًا لهذه الغاية، يسعى
برامها بما يتفق أساسًا مع األحكام الواردة في الملحق الثاني.  التنفيذي على التفاوض على مذكرة تفاهم وا 

وااللتزامات المعقودة خالل اجتماعات هيئة المشاورات  1وتماشيًا مع استراتيجية الشراكات في الصندوق -2
 شريكالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير أن الصندوق  رأىسع لموارد الصندوق، الخاصة بالتجديد التا

للعمل معه في إيجاد آليات وشراكات تمويلية مبتكرة؛ وتشجيع استثمارات القطاع الخاص اإلضافية  مناسب
الفعالية  والشاملة والمتكافئة والمستدامة في الزراعة؛ والتعاون في مبادرات متعددة األطراف من أجل تحقيق

 اإلنمائية والمالية.

وسوف تستفيد الشراكة االستراتيجية من خبرة المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير في التعاون مع مؤسسات  -3
القطاع الخاص والمصارف التجارية في بلدانه األعضاء، ال سيما البلدان ذات االقتصادات النامية، وفي 

اآلن شمال أفريقيا والشرق األوسط، ال سيما مصر واألردن المصرف المتسعة التي تضم  عملياتمنطقة 
والمغرب وتونس. ويتناول الملحق األول بالتفصيل المناطق التي يركز عليها المصرف األوروبي لإلنشاء 

 والتعمير وتهم الصندوق.

/الوثائق الطرائق )بما في ذلك تبادل المعلومات (4)الغرض؛  (7)وتتضمن مذكرة التفاهم البنود التالية:  -4
األحكام النهائية )بما في ذلك تسوية النزاعات، والتعديل،  (2)االتصاالت؛  (3)واإلجراءات المشتركة(؛ 

 واإلنهاء(.  ،والتنفيذ

من اتفاقية إنشاء الصندوق، يرجى من المجلس التنفيذي تفويض رئيس الصندوق  1من المادة  4 للبندوفقًا و  -5
صندوق والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير وأن يبرم تلك المذكرة. بأن يتفاوض على مذكرة تفاهم بين ال

وكما لوحظ في التقرير المتعلق باتفاقات الشراكة المؤسسية للصندوق الذي عرض على المجلس التنفيذي في 
في إطار نهج الموافقة المسبَّقة، ستعرض اتفاقية التعاون الموقَّعة على المجلس للعلم  4173سبتمبر/أيلول 

 في دورة الحقة. 

                                                      

1
 .EB 2012/106/R.4الوثيقة   
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 للمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ةالمالمح العام
المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير منظمة دولية ُأنشئت بموجب القانون الدولي العام، عماًل باالتفاق  -1

 .7221مايو/أيار  42المنشئ للمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير المؤرخ 

، وآسيا الوسطى، وجنوب وشرق البحر وسط وشرق أوروبا تحول بلدانوتتمثل والية المصرف في تعزيز  -2
السوق  نحو إلى اقتصادات موجهةبلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط منذ عهد أقرب، في وكذلك ؛ المتوسط

المفتوحة والترويج للمبادرات الخاصة ومبادرات تنظيم المشروعات. ويوفِّر المصرف األوروبي لإلنشاء 
، وال يستثمر إاّل في الضمانات، وتسهيالت اإليجار وتمويل التجارةو والتعمير تموياًل بالقروض واألسهم، 

اجتذاب التمويل بشروط مماثلة. ويستثمر المصرف أساسًا في المشروعات  بدونهالمشروعات التي ال يمكنها 
 الخاصة باالشتراك أحيانًا مع الجهات الشريكة التجارية. 

والمصرف األوروبي  ،تين دولتين )االتحاد األوروبييبلدًا ومؤسستين حكوم 42وتعود ملكية المصرف إلى  -3
لالستثمار(. ويقيم المصرف حوارًا سياسيًا عن كثب مع الحكومات والسلطات وممثلي المجتمع المدني تعزيزًا 
ألهدافه. ويعمل أيضًا في تعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 الت األمم المتحدة المتخصصة. االقتصادي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكا

وتكمن األولوية االستراتيجية للمصرف في دعم اإلنعاش المستمر في البلدان المستهدفة والحفاظ عليه في  -4
التركيز بقوة خالل فترة اإلنعاش على تنمية أسواق رأس المال  وينصبأعقاب األزمة المالية العالمية. 

 الجهات المقترضة غير المتحوطة. المحلي وتقليص إقراض العمل األجنبية إلى

ه المصرف أيضًا في أنشطته األخيرة اهتمامًا خاصًا إلى عدد من المبادرات االستراتيجية لتعميق  -5 ووجَّ
اثنين من األقل تقدمًا ولمعالجة أمن الطاقة وكفاءة الطاقة باعتبارهما  بلدانه األعضاءوتوسيع األنشطة في 

 المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية. تواجهها  رئيسية التيالتحديات ال

وباإلضافة إلى االستثمار المباشر في القطاع الخاص، يوفِّر برنامج المصرف لدعم األعمال الصغيرة  -6
على بناء القدرة على  ذلك يساعدو  ،عةقطاع الزرابما في ذلك  ،غيرة والمتوسطةالمشورة للمشروعات الص
 تحسين سالسل القيمة. 

 يز المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ذات الصلة بالصندوقمجاالت ترك -أوال

 الزراعة واألمن الغذائي
ما  7227ي لإلنشاء والتعمير منذ عام المصرف األوروباستثمر . األعمال الزراعية مشروعاتفي االستثمار  -7

، 4173وفي عام  بلدًا. 32مشروع في قطاع األعمال الزراعية في  011مليار يورو في أكثر من  1.1 قيمته
 حافظةفي المائة من  41 ويتألف نحو مشروعًا. 02 من أجلمليون يورو  117التزم المصرف بمبلغ 

 لديون، وكلها في القطاع الخاص.لتمويل  الحافظة فهومن أسهم، وأما سائر  األعمال الزراعية

في المائة في تصنيع  22استثمر المصرف  .االستثمارات في األعمال الزراعية حسب القطاع الفرعي -8
في المائة في متاجر األغذية والمشروبات؛  71في المائة في أنشطة دعم المحاصيل؛ و 71األغذية؛ ونحو 
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في المائة في إنتاج  2في المائة في الميكنة الزراعية؛ و 4في المائة في تصنيع المشروبات؛ و 77و
لية بنحو  من حافظة األعمال الزراعية للمصرف األوروبي  في المائة 41المحاصيل. وتستأثر الزراعة األوَّ

 لإلنشاء والتعمير.

 01اإلنتاج الزراعي العالمي إلى زيادة بنسبة  بحاجةاعترافًا  .طاع الخاص من أجل األمن الغذائيمبادرة الق -9
 في المائة خالل السنوات األربعين المقبلة من أجل إطعام سكان العالم، وبالدور الحاسم الذي ستساهم به
استثمارات القطاع الخاص في الوفاء بذلك الطلب، أطلق المصرف مبادرة القطاع الخاص من أجل األمن 

مع المستثمرين وعمالء القطاع  عالقاته. ويحشد المصرف من خالل هذه المبادرة 4177الغذائي في عام 
يمة، وبالتالي تحفيز الخاص والهيئات الحكومية لتحسين بيئة األعمال الزراعية في كل مراحل سلسلة الق

 استثمارات القطاع الخاص وتحسين إمدادات األغذية.

 قضايا اإلدماج 
ُتدمج هذه المبادرة في مشروعات المصرف، حسب االقتضاء،  .المبادرة االستراتيجية للمساواة بين الجنسين -11

 سوق العمل.االقتصادي للمرأة، وتكافؤ الفرص والمشاركة في  -عناصر لتعزيز التمكين االجتماعي 

ل . برنامج دعم األعمال الصغيرة -11 لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  بمنحةهو برنامج استشاري مموَّ
تحسين وصول المرأة إلى التمويل وبناء  بهدف‘ المرأة في قطاع األعمال’ويشمل مكونًا خاصًا يركز على 
 .المرأةقدرة األعمال التي تملكها/تديرها 

في  يغرس المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير تدابير اإلدماج االقتصادي. قتصاديتدابير اإلدماج اال -12
 بمختلف الطرق: همشروعات

فرص  وتهيئةمن التدريب إلى العمل،  لتيسير التحولالعمل مع العمالء والمدارس المهنية المحلية   
 ل الزراعية.لتدريب القائم على العمل للشباب الوافدين إلى سوق العمل في قطاع األعمال

المشاريع التي تشمل نقل المهارات إلى المزارعين المحليين والتي يمكن أن تشمل بناء القدرات   
 منتجات األلبان على سبيل المثال.صالت مع سالسل اإلمداد في قطاع وتكوين 

 آليات التمويل -ثانيا
يوفِّر المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير التمويل في كل مراحل سلسلة القيمة بدءًا من أدوات تمويل  -13

ويجري الزراعة وما قبل الحصاد وما بعده، والتجهيز والتجارة وصواًل إلى توزيع األغذية وتغليفها وتجزئتها. 
جانب وكذلك المشروعات الصغيرة العمالء المؤسسيين المحليين واأل من خالل دعمالقطاع  أيضا تطوير

طويلة األجل، وقروض رأس الخاصة القروض ال هاوالمتوسطة. ويستخدم العديد من أشكال التمويل، بما في
المال العامل، وتمويل السلع، واألسهم، والمشاركة في المخاطر غير الممولة، والضمانات، والتسهيالت 

موال التعاون التقني المقدمة من الحكومات والمؤسسات المتعددة المشروعات. ويمكن للمصرف استخدام أ
الدولية لتحسين إعداد وتنفيذ المشروعات االستثمارية؛ وتقديم الخدمات االستشارية إلى العمالء وللمشاركة 

قبيل الجهود المبذولة في إطار مبادرة القطاع الخاص من أجل األمن  منفي جهود حوار السياسات، 
 الغذائي.
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، بما فيها الشراكة لمناقشات العالمية حول الفعالية اإلنمائية واألهداف اإلنمائية العالميةا -ثالثا  
 5102وما بعد عام  فعالية التنميةجل أالعالمية من 

يشترك الصندوق والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير في عضوية الفريق العامل للمصارف اإلنمائية  -14
المعونة والفريق العامل المعني بالنتائج ذات الصلة. وفي هذا السياق، المتعددة األطراف المعني بفعالية 

يجري تبادل وجهات النظر والتعاون في مواضيع الفعالية اإلنمائية وُأطر قياس النتائج وأهداف التنمية 
، والمواضيع ذات الصلة، مثل المبادرة الدولية للشفافية في المعونة. وأقيمت 4170المستدامة لما بعد عام 

 التحضيرفي هذا السياق الكثير من عالقات التعاون المثمر. ومن المعالم البارزة التي شهدتها الساحة مؤخرًا 
المكسيك في  من أجل تعاون إنمائي فعال الذي عقد فيللشراكة العالمية  األول الرفيع المستوى لالجتماع

مركزة حيث تعاونت المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف في تنظيم عدة جلسات  4172أبريل/نيسان 
في تصميم وتنظيم العديد من حلقات النقاش العامة، وأصدرت كتيبًا مشتركًا عن جهودها في ساهمت 

 الفعالية اإلنمائية. 
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 مشروع مذكرة تفاهم بين المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

المشار إليه فيما يلي )( بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “المذكرة”)المشار إليها فيما يلي باسم مذكرة تفاهم 
(، المشار إلى كل “المصرف”والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير )المشار إليه فيما يلي باسم  (“الصندوق”باسم 

 “.نيالطرف”ومعًا باسم  “الطرف”منهما على حدة باسم 

عماًل باالتفاق المنشئ للمصرف المؤرخ  ،المصرف مؤسسة مالية دولية منشأة بموجب القانون الدولي العام حيث إن
بلدًا، في أوروبا الشرقية  31ويدعم مشروعات في أكثر من  ،، بصيغته المعدَّلة“(االتفاق)” 7221مايو/أيار  42

ويستثمر أساسًا في العمالء من القطاع الخاص الذين ال  ،وجنوب وشرق منطقة البحر المتوسطوآسيا الوسطى 
ز المبادرات الخاصة ومبادر  ع يمكن تلبية احتياجاتهم بالكامل من خالل السوق، ويعزِّ ات تنظيم المشروعات، ويشجِّ

هة نحو السوق المفتوحة في بلدان وسط وشرق أوروبا وجنوب وشرق البحر المتوسط  التحول نحو االقتصادات الموجَّ
وُتطبِّق تلك  ،واقتصاد السوق ،والتعددية السياسية ،بيةز التعددية الح القائمة على ديمقراطيةالة بمبادئ الملتزم
 ؛المبادئ

الصندوق، وهو وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تعبئة موارد إضافية  وحيث إن
لجعلها متاحة بشروط تيسيرية للتنمية الزراعية من أجل الحد من الفقر في الدول األعضاء النامية. وفي سعيه إلى 

برامج المصممة تحديدًا إلدخال أو توسيع أو تحقيق ذلك الهدف يوفِّر الصندوق التمويل أساسًا للمشروعات وال
  .ألولويات واالستراتيجيات الوطنيةتحسين ُنظم إنتاج األغذية، ولتعزيز السياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار ا

 مجاالت االهتمام التالية:يشتركان في لطرفين ا وحيث إن

 الزراعة واألمن الغذائي في بلدان عملياتهما المشتركة؛ 

 وشراكات التمويل المبتكرة؛ آليات 

 .المبادرات المتعددة األطراف المعنية بفعالية التنمية 

من أجل العمل معًا بصورة مشتركة لتعزيز ‘( الشراكة)’يرغبان في إرساء شراكة استراتيجية  الطرفينوحيث إن 
رك لتنمية القطاع الزراعي تعاونهما في مجاالت االهتمام المشترك وتحقيق أثر أكثر حسمًا في تحقيق الهدف المشت

 هما النسبيتين وزيادة عالقات التكامل والتآزر بينهما؛ يعن طريق تسخير ميزت

 تفاهم الطرفان على ما يلي:

 الغرض - 0البند 

الغرض من المذكرة هو إرساء إطار للتعاون ولتيسير التعاون بين الطرفين، على أساس غير حصري، في المجاالت 
المشترك. وسوف تسعى الشراكة بصفة خاصة إلى التأكد من أن االستثمارات في الزراعة واألمن ذات االهتمام 

الغذائي تساهم في تحقيق النمو االقتصادي المستدام الذي يشكل غاية مشتركة للطرفين في بلدان العمليات المشتركة 
 للمصرف والصندوق.
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 مجاالت التعاون - 5البند 

 ذه المذكرة، فرص التعاون في المجاالت التالية:سيلتمس الطرفان، في إطار ه

  تنمية األعمال الزراعية، بما فيها سالسل القيمة ونماذج األعمال الشاملة مع أصحاب الحيازات الصغيرة
وأصحاب المصلحة اآلخرين في المجاالت التي يمكن فيها لإلجراءات المشتركة بين المصرف والصندوق 

ن تستفيد من خبرة المصرف مع مستثمري القطاع الخاص ومن خبرة في الزراعة واألمن الغذائي أ
 الصندوق في سالسل القيمة وفي حشد المنتجين والسلطات المحلية؛

 الزراعة المرنة مناخيًا واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ 

  قامة عالقات تآزر بين االقتصادات التنويع االقتصادي وتهيئة فرص العمل، بما يشمل السكان الريفيين وا 
 الريفية وشبه الحضرية والحضرية؛

 تحليل السياسات والمساهمة في حوار السياسات العالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية؛ 

  التعاون والمواءمة في برامج ومبادرات المصارف المتعددة األطراف/المؤسسات المالية الدولية من أجل
 فعالية التنمية؛

  المالية؛تعبئة الموارد 

 رامج، وتقييم األثر واإلبالغ عنهإدارة النتائج على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الب.  

 ُسبل التعاون - 3البند 

 يلتزم الطرفان بالعمل معًا من أجل تعظيم أثر إجراءاتهما في المجاالت السالفة الذكر من خالل الوسائل التالية:

لفنية في كل مجاالت االهتمام المشترك، وبخاصة فيما يتعلق تقاسم المعرفة واألفكار والدراية ا - 7
 بوسائل ومبادرات وُنهج االستثمارات الزراعية واألمن الغذائي وتعزيز سالسل القيمة؛

 ؛مستوى البلدان والقطاعاتعلى ن األولويات واالحتياجات والفرص التشاور بشأ - 4

الدولية المعنية األخرى، وبث رسائل السياسات في التنسيق مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات  - 3
 مجاالت االهتمام المشترك؛

 المشاركة في أحداث تقاسم المعرفة الرفيعة المستوى واالجتماعات التي يشترك الطرفان في تنظيمها؛ - 2

 انتداب الموظفين؛ - 0

 برامجتقصي إمكانات التمويل المشترك للمشروعات وال - 4

 تاالتصاال - 4البند 

يجوز للطرفين التشاور حول المسائل الناشئة عن هذه المذكرة وحول المسائل األخرى ذات االهتمام  - 7
 المشترك.
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رهنًا بسياسات كل طرف، بما في ذلك سياساته المتعلقة بالشراء التنافسي للسلع والخدمات، وتضارب  - 4
يجوز للطرفين تبادل المعلومات المصالح، والكشف عن المعلومات وتقاسمها مع أطراف خارجية، 

 والتعاون بوسائل أخرى لتمكين كل منهما لآلخر من تحقيق أغراض هذه المذكرة.

يوافق الطرفان، من أجل تنفيذ هذه المذكرة، على أن يعيِّن كل منهما مسؤول اتصال لتوصيل  - 3
 الرسائل والمعلومات بينهما.

أي  نقاط االتصال التالية أو إلى رى بموجب هذه المذكرة إلىرسالة أخ ةل أي إشعار أو أيس  ه وير جَّ يو  - 2
 يحدده أي من الطرفين بموجب إشعار إلى الطرف اآلخر: عنوان آخر

 
 بالنسبة للصندوق:

 العنوان:
 عناية:

 رقم الفاكس:
 البريد اإللكتروني:

 

 بالنسبة للمصرف:
 العنوان:
 عناية:

 رقم الفاكس:
 البريد اإللكتروني:

 

 أحكام نهائية - 2البند 

 همادون أن يقع على أٍي منو تعبِّر هذه المذكرة عن وجهات نظر الطرفين واعتزامهما، بحسن النية  - 7
لتعاون بصورة غير حصرية. وال يحصل أي امسؤولية،  منهما أية تكبد أييأي التزام قانوني أو 

 طرف ثالث على أي فائدة قانونية من هذه المذكرة.

ومتفقًا عليه أنه ال يوجد في هذه المذكرة ما يشكِّل أو ما يفسَّر بأنه عرض أو وعد أو يكون مفهومًا  - 4
ل، كليًا أو جزئيًا، أي نشاط أو مشروع محدَّد في هذه المذكرة أو  تعهد من أٍي من الطرفين بأن يموِّ

 بموجبها.

دة ألي نشاط أو ألي فرص، يتعيَّن االتفاق بين الطرفين على ترتيبات محدتلك الفي حال تحديد  - 3
مشروع من ذلك القبيل. ويتكبد كل من الطرفين نفقاته الخاصة الناشئة عن تنفيذ هذه المذكرة، ما لم 

 يرد ما ينص على خالف ذلك في اتفاقات منفصلة ذات صلة.
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ف ال تتضمن هذه المذكرة ما يقيِّد أو يمنع حق الطرفين في إبرام مذكرات أو اتخاذ ترتيبات مع أطرا - 2
 أخرى بشأن أي نشاط أو مشروع أو مجال تعاون مشمول بهذه المذكرة.

ال يرد في هذه المذكرة ما يشكِّل أو ما يفسَّر بأنه تنازل عن أٍي من المزايا والحصانات واإلعفاءات  - 0
عنها أو تعديلها على أي نحو آخر بموجب االتفاق  وحة إلى المصرف والصندوق أو تخلالممن

 واتفاقية إنشاء الصندوق، أو االتفاقيات الدولية، أو أي قوانين منطبقة. المنشئ للمصرف

يسوى أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق أٍي من أحكام هذه المذكرة أو فيما يتصل بها، بالطرق  - 4
 الودية من خالل المشاورات أو من خالل طريقة تسوية أخرى يتفق عليها الطرفان.

ة في تاريخ توقيعها، رهنًا باستيفاء كل طرف ما يلزم من متطلبات وفقًا لقوانينه يبدأ نفاذ هذه المذكر  - 1
ها. ءزامه إنهاأي من الطرفين الطرف اآلخر كتابة باعت إشعارالسارية، وتظل المذكرة نافذة لحين 

يومًا من تلقي الطرف اآلخر ذلك  (31)وفي تلك الحالة، ينتهي العمل بهذه المذكرة بعد ثالثين 
 عار.اإلش

 يجوز تعديل هذه المذكرة بناًء على اتفاق خطي متبادل بين الطرفين. - 1

ثباتا  لما تقدَّم، وقَّع  ، كل من خالل ممثله المفوض على النحو الواجب، هذه المذكرة في الصندوق والمصرفوا 
 نسختين باللغة اإلنكليزية. 

 

 لإلنشاء والتعميرعن المصرف األوروبي  عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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