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للتنمية الزراعية والمصرف األوروبي لإلنشاء مذكرة تفاهم بين الصندوق الدولي 
 والتعمير

، أذن المجلس التنفيذي لرئيس الصندوق 4102سبتمبر/أيلول في المنعقدة المائة الثانية عشرة بعد في دورته  -1
والموافقة عليها، سعيًا للحصول على  مع المصرف األوروبي لإلنشاء والتعميرالتفاوض على مذكرة تفاهم ب

رساء شراكات، واستقطاب استثمارات من القطاع الخاص في الزراعة تكون إضافية آليات تمويلي ة مبتكرة، وا 
وتتسم بالشمولية والمساواة واالستدامة، والتعاون على مبادرات متعددة األطراف بشأن التنمية والفعالية 

 المالية.

 00في اء والتعمير والمصرف األوروبي لإلنشوقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الصندوق  -2
 .للعلملمعروضة االموقعة،  مذكرةلا. ويرد رفق هذه الوثيقة نسخة مصورة عن 4102أكتوبر/تشرين األول 
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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  01ويدعم مشروعات في أكثر من  ،، بصيغته المعدَّلة“(االتفاق)” 5221مايو/أيار  42

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

ه ة 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

ية تهدف إلى تعبئة موارد إضافية الصندوق، وهو وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، مؤسسة مالية دول وحيث إن
لجعلها متاحة بشروط تيسيرية للتنمية الزراعية الفقر في الدول األعضاء النامية. وفي سعيه إلى تحقيق ذلك الهدف 
يوفِّر الصندوق التمويل أساسًا للمشروعات والبرامج المصممة تحديدًا إلدخال أو توسيع أو تحسين ُنظم إنتاج 

  .ألولويات واالستراتيجيات الوطنيةسياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار ااألغذية، ولتعزيز ال

 مجاالت االهتمام التالية:يشتركان في لطرفين ا وحيث إن

 الزراعة واألمن الغذائي في بلدان عملياتهما المشتركة؛ 

 آليات وشراكات التمويل المبتكرة؛ 

  التنمية.المبادرات المتعددة األطراف المعنية بفعالية 

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

 ت التكامل والتآزر بينهما؛ هما النسبيتين وزيادة عالقايعن طريق تسخير ميزت

 تفاهم الطرفان على ما يلي:

 الغرض - 1البند 

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

الغذائي تساهم في تحقيق النمو االقتصادي المستدام الذي يشكل غاية مشتركة للطرفين في بلدان العمليات المشتركة 
 للمصرف والصندوق.

 مجاالت التعاون - 2البند 

 سيلتمس الطرفان، في إطار هذه المذكرة، فرص التعاون في المجاالت التالية:
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 ها سالسل القيمة ونماذج األعمال الشاملة مع أصحاب الحيازات الصغيرة تنمية األعمال الزراعية، بما في
وأصحاب المصلحة اآلخرين في المجاالت التي يمكن فيها لإلجراءات المشتركة بين المصرف والصندوق 
في الزراعة واألمن الغذائي أن تستفيد من خبرة المصرف مع مستثمري القطاع الخاص ومن خبرة 

 لقيمة وفي حشد المنتجين والسلطات المحلية؛الصندوق في سالسل ا

 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؛

 وار السياسات العالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية؛تحليل السياسات والمساهمة في ح 

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

 تعبئة الموارد المالية؛ 

 واإلبالغ عنه رامج، وتقييم األثرإدارة 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:

في كل مجاالت االهتمام المشترك، وبخاصة فيما يتعلق بوسائل والخبرة تقاسم المعرفة واألفكار  - 5
 االستثمارات الزراعية واألمن الغذائي وتعزيز سالسل القيمة؛ومبادرات وُنهج 

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

في مجاالت  يةرسائل السياساتالالمنظمات الدولية المعنية األخرى، وبث من خالل  التنسيق مباشرة  - 0
 االهتمام المشترك؛

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

 انتداب الموظفين؛ - 1

 االتصاالت - 4البند 

يجوز للطرفين التشاور حول المسائل الناشئة عن هذه المذكرة وحول المسائل األخرى ذات االهتمام  - 5
 المشترك.

في ذلك سياساته المتعلقة بالشراء التنافسي للسلع والخدمات، وتضارب رهنًا بسياسات كل طرف، بما  - 4
المصالح، والكشف عن المعلومات وتقاسمها مع أطراف خارجية، يجوز للطرفين تبادل المعلومات 

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

لمذكرة، على أن يعيِّن كل منهما مسؤول اتصال لتوصيل يوافق الطرفان، من أجل تنفيذ هذه ا - 0
 الرسائل والمعلومات بينهما.
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أي  نقاط االتصال التالية أو إلى رسالة أخرى بموجب هذه المذكرة إلى ةل أي إشعار أو أيس  ه وير جَّ يو  - 2
 يحدده أي من الطرفين بموجب إشعار إلى الطرف اآلخر: عنوان آخر

 
 بالنسبة للصندوق:

 

 المسائل المؤسسية: مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ةمسائل األعمال: نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج: ومدير 

 

 

 بالنسبة للمصرف:
 : رئيس وحدة تنسيق السياسات الخارجيةالمسائل المؤسسية

 المصرفية لألعمال الزراعيةمدير الدائرة مسائل األعمال: 

 أحكام نهائية - 5البند 

 همادون أن يقع على أٍي منو تعبِّر هذه المذكرة عن وجهات نظر الطرفين واعتزامهما، بحسن النية  - 5
لتعاون بصورة غير حصرية. وال يحصل أي امسؤولية،  منهما أية تكبد أييأي التزام قانوني أو 

 من هذه المذكرة. طرف ثالث على أي فائدة قانونية

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

 بموجبها.

التفاق بين الطرفين على ترتيبات محددة ألي نشاط أو ألي فرص، يتعيَّن اتلك الفي حال تحديد  - 0
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.

ام مذكرات أو اتخاذ ترتيبات مع أطراف ال تتضمن هذه المذكرة ما يقيِّد أو يمنع حق الطرفين في إبر  - 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  - 1
حو آخر بموجب االتفاق عنها أو تعديلها على أي ن وحة إلى المصرف والصندوق أو تخلالممن

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

يسوى أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق أٍي من أحكام هذه المذكرة أو فيما يتصل بها، بالطرق  - 1
 الطرفان. الودية من خالل المشاورات أو من خالل طريقة تسوية أخرى يتفق عليها
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تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها، أو عند استكمال كل طرف فيها جميع المتطلبات  - 7
مثل هذه المذكرات، أيهما أقرب.  ليبشأن تفععند الطرفين الضرورية وفقًا للقوانين الداخلية السارية 
خر اآلنهاء العمل فيها من خالل إرسال أحد الطرفين للطرف إوتبقى المذكرة نافذة المفعول إلى حين 

 نهائها.إيومًا من  01إشعارًا خطيًا قبل 

 يجوز تعديل هذه المذكرة بناًء على اتفاق خطي متبادل بين الطرفين. - 8

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

 

 عن المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير للتنمية الزراعيةعن الصندوق الدولي 
 

 االسم: كانايو نوانزي

 الدولي للتنمية الزراعية اللقب: رئيس الصندوق

 التاريخ:

 االسم: سوما تشاكرابارتي

 اللقب: رئيس المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير

 التاريخ:

 


