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 توصية بالموافقة
من اتفاقية إنشاء الصندوق، يرجى من المجلس التنفيذي تخويل رئيس الصندوق صالحية  8من المادة  2وفقًا للبند 

قامة شراكة معها بما يتفق على نحو  برامها مع الجمعية الدولية للضمان االجتماع: وا  التفاوض على مذكرة تفاهم وا 
بصيغتها ن: لهذه الوثيقة. وسُيقدَّم نص مذكرة التفاهم أساس: مع مشروع مذكرة التفاهم الوارد ف: الملحق الثا

 إلى المجلس التنفيذي للعلم ف: دورة الحقة. المتفاوض عليها والموقعة

 

 مقترح بشأن مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية للضمان االجتماعي
مع الجمعية الدولية  رغبة الصندوق ف: إقامة شراكة استراتيجيةب اإلحاطة علماً المجلس التنفيذي مدعو إلى  -1

للضمان االجتماع:. وتحقيقًا لهذه الغاية، يلتمس رئيس الصندوق موافقة المجلس التنفيذي على التفاوض 
برامها بما يتفق  مع األحكام الواردة ف: المشروع الوارد ف: الملحق  على نحو أساس:على مذكرة تفاهم وا 

 الثان:.

وااللتزامات المعقودة خالل اجتماعات هيئة المشاورات  1دوقوتماشيًا مع استراتيجية الشراكات ف: الصن -2
الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، رأى الصندوق أن الجمعية الدولية للضمان االجتماع: 

دارة  معايير الضمان االجتماع:عن طريق وضع  شريك مناسب للعمل معه ف: تحقيق تحول ريف: شامل وا 
 داخل البلدان. مخططاته

بين الكيانين وسُتمكِّن من توثيق أواصر التعاون  أوجه التكاملالشراكة االستراتيجية من هذه وسوف تستفيد  -3
، لكل منهما التوجيهية واإلجراءات التشغيلية : ضمن حدود األطر القانونية والخطوطالبرنامج: واالستراتيج

 ن الصندوق.الضمان االجتماع: وتعزيزه ف: التدخالت الممولة م توفيرف: دعم 

مجاالت تركيز الجمعية الدولية للضمان االجتماع: ذات الصلة بالصندوق.  تفاصيلالملحق األول  وترد ف: -4
 وُتحدِّد مذكرة التفاهم األهداف الخمسة التالية:

  ،دمج عناصر و زيادة وع: وحدات الصندوق ومكاتبه بأهمية الحماية االجتماعية ف: المناطق الريفية
 ؛والبرامج الممولة من الصندوق ذات الصلة مشروعاتالالحماية االجتماعية بصورة منهجية ف: 

 ن االجتماع: مع المناطق الريفية؛تعزيز تواصل المنظمات األعضاء ف: الجمعية الدولية للضما 

 فية، واإلنتاجية إجراء بحوث وتحليالت مشتركة بشأن الصلة بين الحماية االجتماعية ف: المناطق الري
سلسلة من المطبوعات المشتركة تحت عنوان عن الريفية. ويمكن أن يسفر ذلك وسبل كسب العيش 

 ؛“الحماية االجتماعية الريفية”

  المنظمات األعضاء ف: الجمعية الدولية للضمان االجتماع: من أجل توفير المساعدة  خبراتتعبئة
سداء المشورة ف: مجال الحماية ا الجتماعية دعمًا للمشروعات والبرامج الممولة من التقنية وا 
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، بوسائل البلدان األخرى ومنالصندوق؛ ويمكن أن يشمل ذلك أعضاء الجمعية من البلد المضيف 
 تشمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

  عالمية مشتركة حول الحماية االجتماعية ف: المناطق الريفية. أحداثتنظيم 

أحكام ( 4؛ )سبل التعاون( 3)؛ مجاالت التعاون( 2( الغرض؛ )1التالية: ) الموادوتتضمن مذكرة التفاهم  -5
 ختامية.
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 لجمعية الدولية للضمان االجتماعيا -أواًل 

 المالمح البارزة

 تحت رعاية منظمة العمل الدولية. 1927الجمعية الدولية للضمان االجتماع: منظمة دولية ُأسست ف: عام  -1
 متعزيز التعاون بين مؤسسات الضمان االجتماع: ومساعدة أعضائها على نطاق العال والغرض منها هو

ضمان االجتماع: على أساس تعزيز دور نتائج البالتحسينات التقنية واإلدارية ومن ثم عضوًا( منظمة  155)
 دالة االجتماعية ف: العالم أجمع.الع

ف: المائة من سكان العالم  الخمسينالضمان االجتماع: بما يتجاوز  نطاقوتهدف الجمعية إلى توسيع  -2
عون بتغطية متف: المائة فقط يت 20الذين يمكنهم الحصول على شكل ما من أشكال الضمان االجتماع: )

الشيخوخة الديموغرافية للسكان، وتطور التركيبة  من قبيلكافية(، بوسائل تشمل معالجة قضايا السياسات، 
 األسرية، وآثار العولمة االقتصادية، ونمو أسواق العمل غير الرسم:، والتطورات الوبائية والبيئية.

بأنه أي برنامج للحماية االجتماعية يكون قد أنشئ بموجب التشريع “ الضمان االجتماع:”وُتعرِّف الجمعية  -3
طوارئ أو وفقًا ألي ترتيب إلزام: آخر لتزويد األفراد بدرجة ما من ضمانات الدخل عندما يواجهون 

أن يوفِّر ن ، أو العجز، أو اإلعاقة، أو البطالة، أو تربية األطفال. ويمكالتقدم ف: العمر، أو الشيخوخة
 الضمان االجتماع: أيضًا إمكانية الحصول على رعاية طبية عالجية أو وقائية.

ف: إدارة الضمان االجتماع: الذي يشمل ُحزمة مبتكرة من  التميزمركز  2013وافتتحت الجمعية ف: عام  -4
خدمات  التميزز المنظمات األعضاء. وُيقدِّم مرك الت: تجريهاالخدمات لتيسير ودعم التحسينات اإلدارية 

ودعمًا إلى إدارات الضمان االجتماع: الملتزمة باإلدارة السليمة واألداء العال: وجودة الخدمات. ويستفيد 
المركز من سلسلة من الخطوط التوجيهية المهنية المعترف بها دوليًا ف: مجاالت إدارة الضمان االجتماع: 

 األساسية.

سميًا مع منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز التعاون من أجل دعم اتفاقًا ر  2012وأبرمت الجمعية ف: عام  -5
الضمان االجتماع: وتعزيزه. ويعترف االتفاق باإلسهام الرئيس: لمؤسسات الضمان االجتماع: ف:  توفير

بداية فصل جديد ف: الشراكة االستراتيجية الممتدة بين المنظمتين  االتفاقتوسيع نطاق التغطية. وكان إبرام 
 الضمان االجتماع: على نطاق العالم. توفيرز جهود وعزَّ 

 الخلفية -ثانيًا 

 أجرىانطالقًا من النتائج الت: أكدت أن الحماية االجتماعية يمكن أن ُتعزز التحول الريف: وُتحسِّن شموله ) -6
(، وقَّعت الجتماعية والتحول الريف: الشاملالحماية ا بحثًا تناول فيه 2017ف: يناير/كانون الثان:  الصندوق

أغسطس/آب  4الجمعية الدولية للضمان االجتماع: والصندوق الدول: للتنمية الزراعية خطاب نوايا ف: 
2017. 

، ومجاالت خبرة وتأثير كل منهما، للصندوق والجمعية ل خطاب النوايا إطار تقييم الميزتين النسبيتينوشكَّ  -7
تحديد فرص تعزيز الضمان الهدف من ذلك هو ات التآزر ف: نماذج عمل كل منهما. وكان فضاًل عن عالق

ف: تعزيز رفاه السكان  أن يساهم لضمان االجتماع:ويمكن ل .االجتماع: ف: البرامج الت: يدعمها الصندوق



 EB 2014/112/R.42  األول الملحق

4 

الضعيفة، مثل  /أو الخدمات الصحية، وبخاصة بين الفئاتالحصول على الغذاء وب كفيلةمن خالل تدابير 
خطاب النوايا  ويشكلذوي اإلعاقة، والمرضى، والعاطلين عن العمل. األطفال، وكبار السن، واألشخاص 

 برام اتفاق شراكة ف: المستقبل )مذكرة تفاهم(.إل منطلقاً 

( 2017وضمن هذا اإلطار، ُأجري تقييم مشترك بين الجمعية والصندوق ف: السنغال )ديسمبر/كانون األول  -8
 تأمين التأمين الصح:؛ )ب( غطاءما يل:: )أ(  لتقييمبعثة ا(. وتناولت 2018ا )فبراير/شباط يإندونيسف: و 

 معاشات.الالدخل؛ )ج( الوقاية من حوادث العمل والتعويض عنها؛ )د( 

الضمان  أداة تمويلأن قروض الصندوق لن تكون  ف: وتمثل االستنتاج الرئيس: الذي خلصت إليه البعثتان -9
يمكن أن ُتساهم بدور استراتيج: ف: إذكاء الوع: بأهمية الضمان االجتماع:، ال سيما  هااالجتماع:، ولكن

 باالشتراك مع منظمات المزارعين.

 للضمان االجتماعيأهمية التعاون بين الصندوق والجمعية الدولية  -ثالثًا 

عتبر الدول ف: العادة من اإلعالن العالم: لحقوق اإلنسان. وتُ  22المادة  ف: الضمان االجتماع: يرد مفهوم -11
 وينبغ: أن يتسع ذلك بما يكف: مواطنيها.مسؤولة عن ضمان توفير حد أدنى من الرفاه المادي لجميع 

الغالبية العظمى من  مثلذوي الموارد المحدودة، من الرئيسية الت: ال يستطيع األفراد  طوارئ الحياةلتغطية 
 .بأنفسهمصندوق، تغطيتها األفراد الذين تستهدفهم العمليات الممولة من ال

ويمكن أن ُيشير الضمان االجتماع: أيضًا إلى البرامج الحكومية الت: تهدف إلى تعزيز رفاه السكان من  -11
خالل تدابير تكفل الحصول على الغذاء و/أو الخدمات الصحية، خاصة للقطاعات الضعيفة، مثل األطفال، 

 وكبار السن، والمرضى، والعاطلين عن العمل.

 باألنشطةط الضمان االجتماع: )خاصة الُنظم الخاصة بإصابات العمل والصحة( ارتباطًا وثيقًا ويرتب -12
صغار المنتجين ف: البلدان النامية. ويمكن لالستثمار ف: الرعاية  ايضطلع به الت: ةالخاص ةاالقتصادي

اقتصادية واجتماعية إيجابية  الصحية، والتعليم، والتحويالت النقدية المصمَّمة تصميمًا سليمًا، أن تؤت: ثماراً 
 ا.لبلدان على اختالف مراحل تطورهف: ا

وُتمثِّل شبكات الحماية االجتماعية واألمان االجتماع: للمناطق الريفية أدوات إدارة المخاطر الرئيسية الت:  -13
واالستقالل ات، ُتعزز القدرة على الصمود واألمن الغذائ: لأُلسر الزراعية، واالستثمار، والوصول إلى االئتمان

 .المال: بصورة أعم

 تعزيزالتوعية بأهمية  ف:بين الصندوق والجمعية الدولية للضمان االجتماع:  المقترح التعاون وسوف يسهم -14
التكامل بين  وسوف يستفيد التعاون من أوجه ف: التدخالت الممولة من الصندوق.الضمان االجتماع: 

مكانية إقامة تعاون أوثق على المستويين البرنامج: واالستراتيج: ضمن حدود اأُلطر القانونية  الكيانين وا 
التقدير البيئ: والمناخ:  الصندوق بشأن إجراءاتمثل لكل منهما ) والخطوط التوجيهية واإلجراءات التشغيلية

 واالجتماع:(.

عن طريق تطبيق تماع: أن تؤدي دورًا هامًا على المستوى الدول: ويمكن للجمعية الدولية للضمان االج -15
ف: عديد من البلدان نظرًا لما لديها من خبرة ف: هذا  هوتيسير إدارة مخططاتالضمان االجتماع: معايير 
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الضمان االجتماع:، ووكاالت  شركات اكتتابالمجال، بينما يمكن للصندوق تيسير الحوار بين 
 .ف: مشروعاته تعاونياتهمأصحاب الحيازات الصغيرة أو المشروعات، وجماعات 
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صندوق( والجمعية الدولية المشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )
 جمعية(الللضمان االجتماعي )

 

والجمعية “( الصندوق”تُبرم مذكرة التفاهم هذه بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية )المشار إليه فيما يل: باسم 
لتعزيز التعاون بين الصندوق والجمعية بهدف “( الجمعية”باسم  يل:الدولية للضمان االجتماع: )المشار إليها فيما 

 لريفية.سد فجوة غطاء الحماية االجتماعية ف: المناطق ا

 الديباجة

دارتها من أجل  حيث إن الصندوق وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية معنية بتعبئة الموارد وا 
، يوفِّر الصندوق التمويل أساسًا للمشروعات والبرامج لهذه الغايةالتنمية الزراعية ف: الدول األعضاء النامية، وتحقيقًا 

تعزيز السياسات والمؤسسات ذات لال ُنظم إنتاج األغذية الشاملة أو توسيعها أو تحسينها و المصمَّمة خصيصًا إلدخ
 الصلة ضمن إطار األولويات واالستراتيجيات الوطنية؛

وكاالت الضمان االجتماع: واإلدارات الحكومية والمنظمات لتعزيز  بين الجمعية منظمة دولية تجمع وحيث إن
ظم الحماية االجتماعية المالئمة وطنيًا للجميع عن طريق دعم التميُّز ف: إدارة الضمان االجتماع: الفعال ونُ 

 عن طريق توفيرالتابع لها  التميزالضمان االجتماع:، وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف أساسًا من خالل مركز 
 والتقنية ذات الصلة؛ الخطوط التوجيهية المهنية، وبناء القدرات، وخدمات المعرفة، والمنصات العالمية واإلقليمية

 شمول:اقتصادي  ، يسعيان إلى دعم نمو“الطرفين”الصندوق والجمعية، المشار إليهما فيما يل: باسم  وحيث إن
ومستدام، وتحسين ُسبل وصول الفقراء إلى الخدمات ف: المناطق الريفية من البلدان النامية من خالل طائفة واسعة 

 نماذج وقنوات اإليصال؛المن الشركاء و 

دعم تعزيز اإلنتاجية والحماية االجتماعية ف: المناطق الريفية كوسيلة لالطرفين يرغبان ف: العمل معًا  وحيث إن
ال سيما الغايات  ،لتشجيع التحول الريف: الشامل إسهامًا منهما ف: تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 )التغطية الصحية الشاملة للجميع(؛ 8-3)اإلنتاجية الزراعية( و 3-2( و)الحماية االجتماعية 1-3

الطرفين يسلمان بأن ُنظم الضمان االجتماع: الحديثة والفعالة والشاملة يمكن أن ُتشكل أداة قوية لمكافحة  وحيث إن
 الفقر وتعزيز التحول الريف: الشامل والمستدام بوسائل تشمل مشاركة القطاع الخاص؛

إلى إندونيسيا والسنغال، على تعزيز الضمان االجتماع:  استكشافيتيناستنادًا إلى بعثتين الطرفين اتفقا،  نوحيث إ
التعاون توثيق أواصر التكامل بينهما وآفاق  أوجهمن خالل التدخالت الممولة من الصندوق، مع مالحظة  وتوفيره
طر القانونية والخطوط التوجيهية واإلجراءات على المستويين البرنامج: واالستراتيج: ضمن حدود األُ  بينهما

 لكل منهما؛ التشغيلية

 وصل الطرفان إلى التفاهم التال::ت
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 الغرض -المادة األولى 

بين الطرفين، على أساس غير حصري،  التآزرالغرض من هذه المذكرة هو إرساء إطار للتعاون ولتيسير  1-1
ف: المجاالت ذات االهتمام المشترك. وسوف تسعى الشراكة بصفة خاصة إلى ربط الحماية االجتماعية 

 ليات المشتركة للجمعية والصندوق.من أجل تعزيز ُسبل كسب العيش الريفية ف: بلدان العم

 مجاالت التعاون -لمادة الثانية 

 ف: إطار والية كل منهما وهياكل تسييره، فرص التعاون ف: المجاالت التالية: سيلتمس الطرفان، 2-1

 زيادة الوع: ف: الصندوق بأهمية الحماية االجتماعية ف: المناطق الريفية؛ -1

 زيادة الوع: ف: الجمعية ولدى منظماتها األعضاء بوالية الصندوق ونموذج عمله وُنهجه وعملياته؛ -2

 اية االجتماعية ف: المناطق الريفية واإلنتاجية الريفية والدخل الريف:؛تيسير تحليل الصلة بين الحم -3

التابع للجمعية وخبرة المنظمات األعضاء من أجل  التميزخدمات مركز  االستفادة منالسع: إلى  -4
سداء المشورة ف: مجال الحماية االجتماعية دعمًا للمشروعات والبرامج  توفير المساعدة التقنية وا 

لصندوق، مع التركيز بصفة خاصة على التعاون بين األعضاء ف: سياق التعاون فيما الممولة من ا
 بين بلدان الجنوب؛

السع: إلى تعزيز غطاء الضمان االجتماع: الذي توفره المنظمات األعضاء ف: الجمعية ف:  -5
بير المناطق الريفية بهدف الحد من الحوادث واألمراض المهنية وتعزيز الصحة عن طريق تنفيذ تدا

 الوقاية ف: الزراعة وتجهيز األغذية؛

 أي موضوع آخر متصل بوالية الطرفين واهتماماتهما. -6

 ُسبل التعاون -المادة الثالثة 

هما وهياكل تسييرهما، إلى تركيز عالقة الشراكة والتعاون بينهما على ييوافق الطرفان على السع:، ضمن إطار واليت
 المجاالت ذات األولوية التالية:

 

: سيدعم الطرفان، ضمن إطار والية كل منهما، الدول األعضاء ف: الصندوق ف: االستراتيجيات الوطنية 3-1
لتنمية الريفية تشمل جوانب الحماية االجتماعية، والمؤسسات األعضاء ف: الجمعية ف: استراتيجيات لتنفيذ 

 الريفية والفقراء الريفيين. للمناطقالحماية االجتماعية  توفيرتطوير هياكل إدارية وتنفيذها من أجل 

: تبادل التقارير والمطبوعات ونتائج البحوث والبيانات والمعلومات العامة بشأن جميع تقاسم المعرفة 3-2
 القضايا ذات االهتمام المشترك.

قطرية : ُتدرج، قدر المستطاع، عناصر الحماية االجتماعية ف: برامج الصندوق اللصندوقلالبرامج القطرية  3-3
المقبلة )برامج الفرص االستراتيجية القطرية( فضاًل عن إدراج محور تركيز ريف: ف: الخطط والبرامج 

 المتوسطة األجل للمنظمات األعضاء ف: الجمعية.
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: تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: 3-4
دراج عناصر الحماية كوسيلة لت بادل الخبرات والمعارف بشأن الحماية االجتماعية بين البلدان النامية؛ وا 

االجتماعية، قدر المستطاع، ف: المبادرات الت: يتخذها الصندوق ف: المستقبل بشأن التعاون فيما بين 
 ف: الجمعية.بلدان الجنوب والتعاون الثالث:، ال سيما مع البلدان الت: تستضيف منظمات أعضاء 

: وضع ونشر مطبوعات مشتركة بوسائل تشمل وسائط اإلعالم اإللكترونية، تتناول المطبوعات المشتركة 3-5
 االجتماعية ف: المناطق الريفية. جميع الجوانب المتصلة بالحماية

ائر األحداث االجتماعات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وسدعوة كل منهما اآلخر إلى  األحداث المشتركة: 3-6
وتنظيمها على المستويات ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة؛ ويجوز للطرفين أيضًا إقامة أحداث مشتركة 

 الوطنية واإلقليمية والدولية.

وخبرة منظماته األعضاء لدعم برامج الصندوق القطرية ذات  التميز: تيسير خدمات مركز الموارد البشرية 3-7
الصلة ف: كل بلد من البلدان األعضاء على حدة؛ وسوف يسعى الصندوق إلى تقديم الدعم التقن: إلى 

 الراغبة ف: توسيع نطاقها ك: يشمل المناطق الريفية. ،المنظمات األعضاء ف: الجمعية

ت تجريبية مشتركة على نطاق محدود، بناًء على طلب الحكومات تنفيذ مشروعا :األنشطة التجريبية 3-8
الوطنية والمؤسسات األعضاء ف: الجمعية، الختبار وتوضيح عالقة التعاضد بين الحماية االجتماعية 

 والوقاية من حوادث العمل، واإلنتاجية الريفية.

 أحكام ختامية -المادة الرابعة 

جراءاته، تكون جميع األنشطة المنفذة ف: إ 4-1 طار هذه المذكرة مرهونة بوالية كل طرف وهياكل تسييره وا 
على  :ومدى توافر األموال والموظفين والموارد األخرى، وال يجوز تفسيرها على أنها تفرض أي التزام تمويل

 أٍي من الطرفين.

حصري. وال  ُتعبِّر هذه المذكرة عن وجهات نظر الطرفين بشأن التعاون بحسن نية على أساس غير 4-2
أو أي أٍي من الطرفين إزاء الطرف اآلخر  علىتفرض أي التزام ملزم من الناحية القانونية أو أي مسؤولية 

 حق أو منفعة ألي طرف ثالث.

من  اً أو تعهد اً أو وعد اً عرض يعتبرف: هذه المذكرة ما ُيشكل أو ما  يردمتفقًا عليه أنه ال و يكون مفهومًا  4-3
ل، كليًا أو جزئيًا، أي نشاط أو مشروع محدَّد ف: هذه المذكرة أو بموجبها. وف: أي من الطرفين بأ ن يموِّ

ويتعيَّن إبرام  ،حال تحديد تلك الفرص، يتعيَّن اتفاق الطرفين على ترتيبات محدَّدة لذلك النشاط أو المشروع
. ويغط: كل من رورة ذلككلما اقتضت الضحيثما و ُتحدِّد الترتيبات المتفق عليها  اتفاقات خطية بينهما

الطرفين نفقاته الخاصة الناشئة عن تنفيذ هذه المذكرة، ما لم يرد ما ينص على خالف ذلك ف: اتفاقات 
 منفصلة ذات صلة.

ف: إبرام مذكرات أو اتخاذ ترتيبات مع أطراف أخرى ال تتضمن هذه المذكرة ما ُيقيِّد أو يمنع حق الطرفين  4-4
بشأن أي نشاط أو مشروع أو مجال تعاون مشمول بهذه المذكرة. ويجوز للطرفين، بالرضا المتبادل بينهما، 

 األنشطة. منإشراك طرف ثالث ف: مجاالت معيَّنة 
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تسوية  ات أو من خالل طريقةعن هذه المذكرة بالطرق الودية من خالل المشاور  تنشأ اتسوى أي نزاعت 4-5
 أخرى يتفق عليها الطرفان.

بموجب اتفاقية إنشاء  مزايا الصندوق وحصاناته او يؤثر علىال يرد ف: هذا االتفاق ما ُيعد تنازاًل  4-6
المتخصصة وحصاناتها  وكاالت األمم المتحدةالصندوق الدول: للتنمية الزراعية، أو اتفاقية امتيازات 

معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو بموجب أي قانون عرف: دول:، أو ما يؤثر على تلك (، أو أي 1947)
 المزايا والحصانات على أي نحو آخر.

ستعراض تنفيذ اليوافق الطرفان على االجتماع مرة واحدة ف: السنة على األقل على مستوى رفيع المستوى  4-7
تخطيط األنشطة المشتركة لو  ،ال ف: خطة عمل مشتركةمذكرة التفاهم على النحو المحدَّد على سبيل المث

 للسنة التالية.

جراءاته بشأن ليجوز للصندوق و  4-8 لجمعية نشر هذه المذكرة والمعلومات ذات الصلة وفقًا لقواعد كل منهما وا 
 الكشف عن المعلومات واالطالع على الوثائق والمعلومات.

مقترح أو مقدَّم بموجب هذه اتصال آخر تواصل أو أو أي يمكن توجيه أي إشعار أو متطلب أو تقرير  4-9
 المذكرة إلى:

 الدولية للضمان االجتماع:: الجمعية
 مدير فرع تطوير الضمان االجتماع:

Case postale l 
4 route des Morillons  
CH-1211 Geneva 22 

 سويسرا
 
 لصندوق الدول: للتنمية الزراعية:ا

 المواردمدير مكتب الشراكات وتعبئة 
Via Paolo di Dono, 44, 

00142 Rome 

 إيطاليا

يبدأ نفاذ هذه المذكرة ف: تاريخ توقيعها، رهنًا باستيفاء كل طرف ما يلزم من متطلبات وفقًا لقوانينه و 
كتابًة من الطرفين الطرف اآلخر  أيالسارية، وتظل المذكرة نافذة لمدة خمس سنوات، ما لم يخطر 

( يومًا من استالم الطرف اآلخر 30تلك الحالة، ينته: العمل بالمذكرة بعد ثالثين ) ها. وف:باعتزامه إنهاء
 ذلك اإلشعار؛

ال يؤثر إنهاء هذا االتفاق على أٍي من االلتزامات المتكبدة من قبل ف: سياق المشروعات المنفذة ف: إطار  4-11
 هذه المذكرة أو االتفاقات المحدَّدة المنبثقة عنها؛

 ديل هذه المذكرة أو تمديدها بناًء على اتفاق خط: بين الطرفين.يجوز تع 4-11
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