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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المركز الدولي للزراعة الملحية و مذكرة تفاهم بين 

 

، فّوض المجلس التنفيذي رئيس 2018في دورته الرابعة العشرين بعد المائة المنعقدة في سبتمبر/أيلول  -1
الصندوق للتفاوض على، واستكمال، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية بغية تعزيز التعاون في 

 المجاالت ذات االهتمام المشترك، وفي البلدان التي تنشط فيها المؤسستان.

 13وقد ُوقعت اتفاقية التفاهم بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمركز الدولي للزراعة الملحية بتاريخ  -2
 . وترد نسخة من االتفاقية الموقعة للعلم. 2018نوفمبر/تشرين الثاني 
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 مذكرة تفاهم
 

)المشار  الملحيةمركز الدولي للزراعة الكل من بين  (“المذكرة”باسم )المشار إليها فيما يلي  هذه تفاهمالمذكرة تبرم 
 (،“لصندوقا”المشار إليه فيما يلي باسم )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و (“ركزالم”إليه فيما يلي باسم 

 .هذه المذكرةتطلب السياق ذلك في ي ماحيث ،“نيالطرف”ومعًا باسم  “الطرف”المشار إلى كل منهما على حدة باسم و 

ته مساعدة مهم ،ميز في البحوث والتنمية في البيئات الهامشيةتهو مركز دولي غير ربحي لل ركزالم حيث إن
ية الستخدام المياه البيئة ستدامالوا، والعدالة االجتماعية، اإلنتاجيةالبلدان التي تعاني من ندرة المياه على تحسين 

ومهمة ، مع تركيز خاص على المياه المالحة وذات الجودة الهامشية. من خالل نهج متكامل لنظم موارد المياه
وتركز البحوث  ".العمل في شراكة من أجل توفير حلول للزراعة وندرة المياه في البيئات الهامشيةالمركز هي "

دارته تغير المناخوأثر من أجل التنمية للمركز على تقييم الموارد الطبيعية،  التطبيقية نتاجيةو  ،وا  المحاصيل  ا 
 المعنية بالقدرة على الصمود. تربية األحياء المائية والطاقة الحيوية، والسياساتو  ،وتنويعها

بموجب اتفاقية  أنشئت مؤسسة مالية دوليةو ألمم المتحدة، من وكاالت اهو وكالة متخصصة  الصندوق وحيث إن
هدف إلى تعبئة موارد إضافية لجعلها متاحة بشروط تيسيرية للتنمية الزراعية في تدولية )اتفاقية إنشاء الصندوق( 

يوفِّر الصندوق التمويل أساسًا للمشروعات والبرامج  ،الدول األعضاء النامية. وفي سعيه إلى تحقيق ذلك الهدف
لمؤسسات ذات الصلة في المصممة تحديدًا إلدخال أو توسيع أو تحسين ُنظم إنتاج األغذية، ولتعزيز السياسات وا

 .ألولويات واالستراتيجيات الوطنيةإطار ا

 :ةفإن طرفي هذه المذكر 

 مهمةواألمن الغذائي في البلدان النامية، وفقًا ل ،في تعزيز التنمية الزراعية ينالمشترك للطرف االهتمام إلىر النظب
 ؛امكل منه

 ؛2030التزام كل طرف بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة عام  وبالنظر إلى

 ؛ا المشتركةما، لتحقيق أهدافهما وقواعدهمكما قد يكون متسقا مع سياساته، بفوائد التعاون بينهماواعترافا 

 ؛ا المشتركةمأهدافه وجه أفضل يخدم على تشغيليإقامة تعاون استراتيجي و  وتصميما على

 تفاهم على ما يلي:توصال إلى 

 1البند 
 الغرض

بين الطرفين،  االستراتيجي والتشغيليللتعاون  فائدة مشتركة يإطار ذالمذكرة هو إرساء هذه الغرض من . 1-1
 .التي ينشط فيها الطرفانبلدان الفي و  ،مجاالت االهتمام المشترك في بهدف تعزيز التعاون



EB 2018/125/INF.4 نسخة طبق األصل 

8 

 
 2البند 

 مجاالت التعاون

، والتي واستراتيجيات كل منهما اممه مع ناسبتبشأن عدد من المجاالت المحددة التي تسيتعاون الطرفان  .2-1
 تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

 ؛ األخرىجهات التمويل المشترك تحديد المشروعات المناسبة للتمويل المحتمل من الصندوق و/أو  (أ )

 ؛ المركزمن وقت آلخر بين الصندوق و  تم االتفاق عليهكما التقنية  اترف والخبر اتقديم المع (ب )

، وحلقات العمل، وغير ذلك من االجتماعات المتعلقة بالمسائل الدراسية تالحلقاتنظيم المؤتمرات، و  (ج )
   ذات االهتمام المشترك.

على مدى السنوات  الواسع خالل عمله من -تراكمت فيها للمركز ستشكل القطاعات التالية المجاالت التي   .2-2
 ثروة من – االبتكارات المناسبة لتعزيز اإلنتاج الزراعي في البيئات الهامشية بحثا عنالماضية  17الـ 
 :هالصندوق فيل دعمتقديم ال المركز يعتزمالتي ، و خبراتالو  ،تقدراالو  ،لمعارفا

دارة ملوحة و  (أ )  ؛ موارد األراضي والمياه قلويةالمحاصيل، وا 

 ؛ تغير المناخ، وبناء أنظمة مرنة لإلنذار المبكر للبيئات الهامشية آثار التخفيف من (ب )

والمياه  ة المعالجة،عادمال والمياهوقليلة الملوحة،  المياه المالحة مثلاستخدام المياه غير التقليدية ) (ج )
 حراجةاإلنتاج الزراعي و/أو ال أنواع ومياه البحر( لمختلف ،الصرف الزراعيمياه الصناعية، و 

 ؛الزراعية

، وغير المستغلة لجفافوالملوحة، ل ةتحملالممحاصيل ال إدخالالتكيف مع تغير المناخ من خالل  (د )
 ؛تزدهر في البيئات الهامشية والتي استغالال كامال،

، وكالهما يمكن أن يلعب دورا في جذب الشباب، وزيادة على نطاق صغيرونظم الري  ،إنتاج البذور (ه )
 ؛وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ ،التغذية

 التي قد يتم االتفاق عليها بين الطرفين من وقت آلخر.قطاعات التعاون األخرى  (و )

 3 البند

 التشاور

يتشاوران مع بعضهما البعض كلما كان ذلك ضروريا، س، و اطالعسيبقي الطرفان بعضهما البعض على  .3-1
 والتي يحتمل في رأيهما أن تعزز تعاونهما. بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك،
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 4البند 

 تبادل المعلومات
جراءات رهنًا بسياسات .4-1 سيتبادل الطرفان المعلومات والبيانات  الكشف عن المعلومات،فيما يتعلق ب كل طرف وا 

تلك المعلومات شر مثل بالنسبة لهما، ويتعاونان في جمع، وتحليل، ون بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك
 والبيانات.

 5البند 

 االجتماعات
أو  الحلقات الدراسية،أو  ،هذه المذكرة دعوة الطرف اآلخر لحضور االجتماعاتفي طرف كل يجوز ل .5-1

 .أو المؤتمرات ذات االهتمام المشترك، التي يعقدها أو يدعمها هذا الطرف ،العمل حلقاتأو  ،الندوات

 أحكام عامة
ا ملتعاون على أساس غير حصري، معبرا عنها عزمهما علىو  ينوجهات نظر الطرف المذكرةتعكس هذه  .4-1

 .ماولكن دون خلق أي التزام قانوني أو تحمل أي مسؤولية من جانب أي منه ،بحسن نية

ء معاملة تفضيلية لآلخر في أي مسألة من يالالمذكرة أي التزام من جانب أي من الطرفين بإهذه ال تمثل  .4-2
ا من مأو يمنعه ينشيء في هذه المذكرة سيحد من حق الطرف . والاألمور المتوخاة بموجب هذه المذكرة أو غير ذلك

أو مجال تعاون مشمول بهذه  ،أو مشروع ،ترتيبات مع أطراف أخرى فيما يتعلق بأي نشاطاتخاذ مذكرات أو  إبرام
 .المذكرة

ة إلى ترتيبات أو اتفاقيات تكميلية منفصلة يتم إبرامها بين يخضع أي نشاط يتم تطويره بموجب هذه المذكر  .4-3
، وتتناول ةنشطألمحددين لوالتي ستوضح بالتفصيل الشكل والمحتوى ال ،الطرفين على أساس كل حالة على حدة

 التي تنطبق عليها.واألحكام والشروط ، فيما يتعلق بتلك األنشطة طرفمسؤوليات وحقوق كل 

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

 ،المزاياو  الحقوق، عن أٍي من تنازاليشكل أنه  على ما يفسَّر ، أو ما يتعلق بها،ال يرد في هذه المذكرة .4-5
االتفاقية المتعلقة بامتيازات أو  اتفاقية إنشاء الصندوق،بموجب واإلعفاءات الممنوحة إلى الصندوق  ،والحصانات

القانون العرفي بموجب أو أخرى،  دوليةة تفاقيأي معاهدة أو اأو  ،وحصاناتها لألمم المتحدة الوكاالت المتخصصة
 .أو تعديلها على أي نحو آخر ،عنها ياأو تخل ،الدولي
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 5البند 

 االتصاالت والتنسيق
يقوم كل طرف بتعيين مسؤول )يشار إليه فيما يلي باسم "المسؤول"( يكون مسؤواًل عن إدارة العالقات بموجب  .5-1

، سيمثل الصندوق للغرض المذكور وحتى إشعار آخروتحقيقا هذه المذكرة نيابة عنه. 
عار آخر، السيدة حتى إش يعين المركزو ، مدير مكتب الشراكات وتعبئة الموارد. Luis Jimenéz McInnis السيد 

Tutundjian Seta،  من أجل الغرض المذكور أعاله. ةمسؤوللتكون ال، الشراكات والمعرفةشعبة إدارة مدير 

من ينوب عنهم االجتماع مرة واحدة في السنة على األقل لمناقشة التقدم المحرز في يعتزم المسؤولون أو  .5-2
 مجال التعاون بموجب هذه المذكرة.

 ينين الواردناو عناية المسؤولين على العن رسالة أخرى بموجب هذه المذكرة إلى ةل أي إشعار أو أيس  وير ه جَّ يو  .5-3
 يحدده أي من الطرفين بموجب إشعار إلى الطرف اآلخر: أي عنوان آخر أدناه أو إلى

 :ركزبالنسبة للم
 المعرفةو الشراكات شعبة إدارة 

 مدينة دبي األكاديمية
 2، الروية طريق العين

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 1155 336 4 971+ رقم الفاكس:

 s.tutundjian@biosaline.org.ae البريد اإللكتروني:
 

 بالنسبة للصندوق:
 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
Via Paolo di Dono, 44 

00142 Rome, Italy 
 5043463-06(39) رقم الفاكس:

 l.jimenez-mcinnis@ifad.org البريد اإللكتروني:
 

 6البند 

 والتعديل، واإلنهاءنفاذ المفعول، والمدة، 
موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها. ب رهناً  ،من قبل الطرفين توقيعها عندهذه المذكرة مفعول يبدأ نفاذ . 6-1
كل من عن طريق توقيع  مماثلةشريطة التنفيذ المرضي، لفترات  ،ويجوز تجديدها ،خمس سنوات تهاكون مدتسو 
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خطي مسبق  إشعار بإعطاء امدتهانتهاء قبل  ينطرفجانب أحد ال، أو إنهاؤها من ضمائمأو  ضميمةعلى الطرفين 
 .ستة أشهر إلى الطرف اآلخر قبل

أي حقوق أو التزامات بو  ،جارٍ كمال المنظم ألي نشاط تعاوني ستأي إنهاء لهذه المذكرة بااليجب أال يخل . 6-2
 .بموجب أي صك قانوني يتم تنفيذه بموجب هذه المذكرة ينأخرى للطرف

لوب فيما يتعلق بأحكام هذه طمتعديل  سوف يتشاور الطرفان في هذه المذكرة مع بعضهما البعض بشأن أي .6-3
 .عليه الطرفينكل من المفعول بعد توقيع  نافذصبح يو  خطيايجب أن يكون أي تعديل من هذا القبيل و  المذكرة.

ثباتًا لما تقدَّم،  ، كل من خالل ممثله المفوض على النحو الواجب، هذه المذكرة في الصندوقالمركز و وقَّع وا 
 ليزية.جنسختين باللغة اإلن

 

 الملحيةمركز الدولي للزراعة العن 
 

-------------------- 

  عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

----------------------- 

 أسمهان الوافي
 المدير العام

 ---------------- التاريخ:

Charlotte Salford 

 نائبة الرئيس المساعدة
 دائرة العالقات الخارجية والتسيير

 ------------------- التاريخ:

 


