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 مؤسسة تنمية األنديزو  مذكرة تفاهم بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
فّوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق ، 1065في دورته الخامسة عشرة بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أيلول  -1

لتوسيع التمويل المشترك للبرامج التي ستنفذ في  بالتفاوض على واستكمال مذكرة التفاهم مع مؤسسة تنمية األنديز
واالستفادة من ميزاتهما النسبية في التنمية الريفية واالجتماعية  الدول األعضاء المشتركة بين المؤسستين،

واالقتصادية وتنمية البنى األساسية واالستثمار في التحول الريفي المستدام والشمولي، من خالل إشراك القطاع 
مكين المؤسسات المجتمعية وأصحاب الحيازات الصغيرة لالنخراط في سالسل قيمة األغذية الزراعية. الخاص وت

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستطور المنظمتان وتختبران آليات تمويلية ألغراض جهودهما اإلنمائية وتعزيز إدارة 
 .الموظفينالمعرفة وتقاسمها وأنشطة التعاون التقني بما في ذلك من خالل تبادل 

، وُترفق بهذه الوثيقة 1065سبتمبر/أيلول  12ُوقعت اتفاقية التفاهم بين الصندوق ومؤسسة تنمية األنديز بتاريخ  -2
 نسخة من المذكرة الموقعة للعلم.
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 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة تنمية األنديز بين إطاريةتعاون اتفاقية 
 القانون الدولي العام ككيان قانوني يحكمهمنشأة  متعددة األطرافمؤسسة مالية  ، وهيمؤسسة تنمية األنديز إن

على النحو الواجب  ةوالممثل ،1186 فبراير/شباط 7خ ير بتا في بوغوتا، كولومبيا،  ةموقع إنشاء يةاتفاقبموجب 
الصندوق الدولي للتنمية و (،“ؤسسةالم”فيما يلي باسم  ا)المشار إليه L. Enrique Garcíaالتنفيذي السيد  ابرئيسه

تمت الموافقة على إنشائه من قبل  ومؤسسة مالية،، وهو وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة الزراعية
 13والذي دخلت اتفاقية إنشائه حيز النفاذ في  1178يونيو/حزيران  11مؤتمر األمم المتحدة المنعقد في 

المشار إليه فيما )، والممثل على النحو الواجب برئيس الصندوق السيد كانايو نوانزي 1177نوفمبر/تشرين الثاني 
 ؛“نيالطرف”ومعًا باسم  “الطرف”المشار إلى كل منهما على حدة باسم  (،“ندوقالص”يلي باسم 

، وفي االندماج اإلقليمي في اهي المساهمة في التنمية المستدامة في البلدان المساهمة فيه مؤسسةالمهمة  حيث إن
 أمريكا الالتينية؛ 

في الدول األعضاء تيسيرية للتنمية الزراعية بشروط  إلتاحتهاهو تعبئة موارد إضافية  الصندوق هدف وحيث إن
توسيع إنتاج األغذية، وتعزيز للمشروعات والبرامج المصممة تحديدًا امن أجل أساسًا وتوفير التمويل النامية 

 ؛ألولويات واالستراتيجيات الوطنيةالسياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار ا

عن طريق تنفيذ أنشطة مشتركة تساهم في عملية اإلدماج  اهتمامهما المشترك في تعزيز التعاون وتأكيدا على
والتنمية المستدامة في أمريكا الالتينية، باإلضافة إلى تحقيق التآزر والفرص ذات األهمية من خالل عالقات أوثق 

 وتقديم دعم أكمل من أجل هذه الغاية؛

 الطرفان على ما يلي: اتفق

 1 ةمادال

 قيام بجهود مشتركة لتعزيز التمويل المشترك لمشروعات التنمية في الدول األعضاء المشتركة، من أجل ال
من  -في مجاالت مثل االستثمارات في البنى األساسية لإلنتاج الريفي منها استخدام الميزات النسبية لكل 

دارة المياه، و ، الري، والمياه واإلصحاح، بين جملة أمور أخرى االقتصاد و االبتكار في مجال األعمال، و ا 
باإلضافة إلى التحول الريفي  –الطاقة و التمويل الصغري، و تغير المناخ والبيئة، و الزراعة، و األخضر، 

تعزيز مشاركة القطاع و المستدام والشامل، وترتيبات التشغيل والصيانة من أجل البنى األساسية لإلنتاج، 
أمور أخرى مستهدفة جملة الخاص، والتعزيز المؤسسي للرابطات ومواقعها داخل سالسل القيمة، من بين 

 من أجل المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة؛  

  ؛الوصول إلى الصناديق التي تقدم موارد مالية لإلقليمتقصي مرافق ابتكارية للتمويل اإلنمائي مثل 

  بادل تكة المؤسستين في أنشطة إدارة المعرفة في مجاالت االهتمام المشترك، بما في ذلك دفع مشار
 الموظفين. 
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 2 مادةال

بموافقة المؤسستين ومع مراعاة القواعد واألنظمة الداخلية لكل منهما، يمكن أن يتم التعاون بموجب هذه االتفاقية 
 حول األنشطة التالية:

 ة( من أجل ير ييستالذات الشروط و/أو المستردة التكاليف مشترك للموارد عمليات التمويل )التمويل ال
 ؛مشروعات التنمية

  ،؛المستردة التكاليفو/أو غير المستردة التكاليف التعاون التقني بشأن المشروعات ذات االهتمام المشترك 

  من المعلومات؛ك غير ذلبرامج نقل المعرفة، بما في ذلك تبادل الموظفين، وأفضل الممارسات و/أو  

  تنظيم أحداث وحلقات عمل؛ 

 ؛البحوث والمنشورات المشتركة 

 ؛أعمال االتصاالت 

  الطرفانأنشطة أخرى يتفق عليها. 

  3 ةدماال

ن يتم تقرير األنشطة التي تنفذ في إطار هذا التعاون باالتفاق المشترك، وبمبادرة من أي من الطرفين. وسوف تضم  
في اتفاقية محددة توضح طرائق مشاركة كل من األحكام والشروط التي تحكم كل نشاط، حيثما انطبق ذلك، 

 .المؤسستين

بأنه ال يترتب على هذه االتفاقية أية مضامين مالية بالنسبة لكل من الطرفين، وأن كل طرف يدرك الطرفان 
 .سيتحمل تكاليفه الخاصة بموجب هذه االتفاقية

رتب على تنفيذ األنشطة والمبادرات في إطار هذه االتفاقية حاجة إلى التمويل، سينص الطرفان على وفي حالة ت
في اتفاقيات محددة تتم الموافقة عليها حسب األصول من قبل كال الطرفين توضح  ذلك صراحة في كل حالة

 .واألنظمة الداخلية لكل طرفمساهمات كال منهما. وسوف تصرف األموال المساهم بها في كل حالة وفقا للقواعد 

 4 مادةال

واحدهما اآلخر باإلعالن عن إبرام هذه االتفاقية واألنشطة التي ستنفذ بموجبها، في كل من وسائل الطرفان فوض ي
  االتصاالت الداخلية والخارجية.

 5 مادةال

عن طريق ، المشترك بين الطرفينباالتفاق  تفاقيةأو تطبيق هذه اال ، أو تنفيذ،ينشأ عن تفسيرقد مما سوى أي نزاع ي
 .من خالل طريقة تسوية أخرى يتفق عليها الطرفانالتفاوض المباشر أو 

 6 مادةال

ة، على مشترك المنفذة بصورةستحدد حقوق الملكية الفكرية، وال سيما حق التأليف والنشر والطبع في حالة األنشطة 
 ذه االتفاقية.أساس كل حالة على حدة في كل اتفاقية تبرم ضمن إطار ه
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 7 مادةال

تم المحافظة من هذه االتفاقية، وما لم يتم االتفاق مقدما على غير ذلك خطيا، ست 4مع عدم المساس بأحكام المادة 
أو  ؤسسةوفرها المتالتي يتقاسمها الطرفان من قبل الطرف المتلقي. وأي معلومات  جميع المعلوماتعلى سرية 

الصندوق تبقى ملكيتها للكيان ذي الصلة بدال من الطرف المتلقي، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك خطيا. وسيتم 
التعامل مع المعلومات السرية التي يتقاسمها طرف مع الطرف اآلخر وفقا لنفس معايير السرية التي يطبقها الطرف 

 في إدارة المعلومات السرية الخاصة به.المتلقي 

 8 مادةال

   ما يلي:القيام ب، اتفق الطرفان على من شروط وأحكام ما ورد سابقابمقتضى و 

عتراف بدور ومساهمة كل طرف في أنشطة التعاون المشترك في جميع الوثائق اإلعالمية العامة ذات اال ( أ)
 الصلة المتعلقة بذلك التعاون؛

 رعيةلسياسات المباا التعاون المشترك، رهنعلقة بأنشطة استخدام اسم وشعار كل طرف في الوثائق المت  ( ب)
 .وعلى أساس اتفاق خطي مسبق بين الطرفينكل طرف، ل

 9 مادةال

، سواء صريح تنازل افسر على أنهت   تفترض أو، أو لن تشكل أية من أحكام هذه االتفاقية أو أي اتفاقية متعلقة بها
بها كل من الطرفين وفقا التفاقيات إنشائهما، التي يتمتع أو ضمني، عن الصالحيات واالمتيازات والحصانات 

 .لمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي العاملو 

 11 مادةال

ستكون جميع اإلشعارات، والطلبات، والرسائل الموجهة من أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر بموجب هذه االتفاقية 
 ى المتلقي في العنوان الخاص به، كما هو مبين أدناه:خطية، وسيعتبر أنها تمت بمجرد تسليم الوثيقة ذات الصلة إل

 :مؤسسة تنمية األنديزبالنسبة 
 Plaza Pablo Ruíz Picasso, 1. Torre Picasso, Planta 24. 

28020, Madrid. 
España 

 
 Vicepresidencia de Finanzas, Dirección de Recursos Financieros عناية:

Institucionales 
 2450-209 (212) 58+ الهاتف:رقم 

 2328-209 (212) 58+ رقم الفاكس: 
 lcalle@caf.com, priera@caf.com البريد اإللكتروني:

  

 Vicepresidencia de Desarrollo Social, Dirección de Proyectos de عناية:
Desarrollo Social   
 

 2245-209 (212) 58+ رقم الهاتف:

 adelacruz@caf.com, drivera@caf.com البريد اإللكتروني:
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 :الدولي للتنمية الزراعية النسبة للصندوقب
 54591 06 39+ :هاتفال رقم

 54593 06 39+ رقم الفاكس:
 prm@ifad.org البريد اإللكتروني:

 11 مادةال

 ما يلزم منكل من الطرفين  يفاءاستب رهنانافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها،  هذه االتفاقيةصبح ت
 سنوات قابلة للتجديد خمسنافذة المفعول لمدة  ظل االتفاقية، وتالمرعية لديهما الداخليةجراءات متطلبات وفقا لإل

خالف ذلك. وفي تلك ه اعتزاملطرفين الطرف اآلخر بصورة خطية ب، ما لم يخطر أي من امماثلةفترة ل التلقائي
 .ارشعثل هذا اإلم الطرف اآلخر تلقي تاريخستعتبر االتفاقية منتهية بعد ثالثين يوما من ، الحالة

يحق ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت بإرسال إشعار خطي إلى مع عدم المساس بما سبق، و 
 .ارشعتلقي مثل هذا اإل تاريخستعتبر االتفاقية منتهية بعد ثالثين يوما من الطرف اآلخر. و 

التعهد بها في سياق المشروعات المنفذة بموجب هذه لن يؤثر إنهاء هذه االتفاقية على أي من االلتزامات التي سبق 
 االتفاقية أو االتفاقيات المحددة المتفرعة عنها.

 12 مادةال

اهتمام الطرفين بتطوير عالقات تعاون على أساس التنفيذ الطوعي لألنشطة ذات االهتمام عن هذه االتفاقية  برتع
 في هذه االتفاقية. خارج األحكام الواردة صراحةتزامات المشترك، وال يقصد منها خلق أي نوع من االل

بتقديم أي نوع من أي من الطرفين  قبل ال يجوز افتراض أو تفسير أية من أحكام هذه االتفاقية على أنها التزام من
، أو عقد مثل هذا االلتزام في أي وقت آخر لصالح أحد الطرفين أو أي طرف ثالث. وعالوة على ذلك، ال التمويل
، أو أي هيكل اتحادبإرساء شراكة، أو  التزامأو يترتب عليها التزاما فسير أحكام هذه االتفاقية على أنها تنشئ يجوز ت

 ن أي من الطرفين كوكيل أو ممثل مفوض للطرف اآلخر.آخر ذي طابع قانوني، أو تعي  

المفوضين على النحو  يجوز تعديل هذه االتفاقية في أي وقت بناء على وثيقة خطية موقعة من ممثلي الطرفين
 الواجب.

 بنسختين أصليتين لهما ذات الحجية القانونية. 2312لعام  سبتمبر/أيلولمن شهر  28يوم في ال هذه االتفاقية تعقو  

 عن مؤسسة تنمية األنديز

 

 عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

L. Enrique García 

 تنفيذيرئيس الال
 

 كانايو نوانزي
 الدولي للتنمية الزراعية رئيس الصندوق
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