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 المجلس التنفيذي بالمراسلةنتائج تصويت 
، وبغية تبسيط جدول أعمال الدورة 2019أبريل/نيسان  2ف: اجتماع المنسقين واألصدقاء الذي انعقد بتاريخ  -1

على إرسال بندين من بنود جدول األعمال ألعضاء اتفق السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، 
من النظام الداخل:  23المادة عليه المجلس للمصادقة عليهما من خالل التصويت بالمراسلة، كما تنص 

 للمجلس التنفيذي.

واألعضاء المناوبين ف: المجلس التنفيذي من األعضاء  ُطلب ،2019 نيسان/أبريل 9 عليه، وبتاريخ وبناء   -2
 :ين التالييندعلى البنالمراسلة التصويت من خالل  أصواتهماإلدالء ب

 مقترح بشأن مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لالقتصاد الريف: البند األول

 مذكرة تفاهم بين المصرف العرب: للتنمية االقتصادية ف: أفريقيا والصندوق البند الثان:

يكون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلث:  ،23وبموجب المادة  -3
(. وبموجب المادة 5 546.927( من مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي )3 697.952األصوات )

أن تؤلف هذه  بها، شريطة الُمدلى، تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات 19-1
على أن  3-19، ف: حين تنص المادة عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي ر من نصف مجموعأكث األغلبية

 تعن: األصوات الت: تم اإلدالء بها األصوات مع أو ضد المقترح ذي الصلة.

( 5 546.927بالمائة من إجمال: األصوات وعددها  83حوال: صوتا ) 4 597.308ل تم استالم ردود تشك   -4
 .فيذي بحلول الموعد األقصى المحدداألعضاء أو األعضاء المناوبين ف: المجلس التنمن ، لكال البندين

 .23فقد تمت تلبية الطلب المنصوص عليه ف: المادة  ،وبالتال:

ين، ما لصالح البند اصوت 4 597.308 تم اإلدالء بما مجموعهعلى النحو التال::  وجاءت نتيجة التصويت
عن صوتا كامتناع  39.938 تم تسجيلف: حين  ،المتوفرةف: المائة من إجمال: األصوات  83يمثل 

 .وبذلك صادق المجلس التنفيذي على مذكرت: التفاهمالتصويت. 

 EB 2019/126/V.B.C.1ف: الوثيقتين  وكما هو تنص عليه التوصيتان الواردتان -5
مذكرت: على واستكمال لتفاوض با، يفو ض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق EB 2019/126/V.B.C.2و

تفاهم مع كل من المعهد الكوري لالقتصاد الريف:، والمصرف العرب: للتنمية االقتصادية ف: أفريقيا لغرض 
قتين بالوثي ينالمرفق ينالملحقألحكام الواردة ف: اإلى حد كبير على النحو الذي يطابق وضع إطار للتعاون، 

 .المذكورتين

 إطالع المجلس التنفيذي على نتائج التصويت بالمراسلة ف: رسالة صادرة عن رئيس الصندوق بتاريخ كما تم -6
 .2019 نيسان/أبريل 30
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 الموافقةبتوصية 

ف: صيغتها النهائية لغرض ووضعها مذكرة تفاهم  بشأنالمجلس التنفيذي مدعو إلى تفويض الرئيس للتفاوض 
إلى حد كبير وفقا لألحكام الواردة ف: الملحق  يكونتعاون مع المعهد الكوري لالقتصاد الريف:، للإطار  وضع

 .بهذه الوثيقة

 الكوري لالقتصاد الريفيمقترح بشأن مذكرة تفاهم مع المعهد 

 مقدمة -أوال
على و التنفيذي إلى النظر ف: مقترح إبرام مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لالقتصاد الريف:.  المجلس دعىيُ  -1

ف: صيغتها النهائية ووضعها مذكرة التفاهم  بشأنالتنفيذي للتفاوض  مجلسموافقة ال ُتلتمسوجه التحديد، 
 إلى حد كبير وفقا لألحكام الواردة ف: الملحق بهذه الوثيقة. يكون تعاونللإطار  وضعلغرض 

بوصفه ، حدد الصندوق المعهد الكوري لالقتصاد الريف: بشأن الشراكات الصندوق استراتيجيةتمشيا مع و  -2
المعرفة والخبرة ف: المجاالت ذات االهتمام المشترك مثل  تنميةتعزيز يمكن العمل معه على صلة  اذ اشريك

 التنمية الزراعية والريفية.
سياسات التنمية  المتعلقة بمسائلالمعهد الكوري لالقتصاد الريف: خبرة ف: إجراء البحوث عالية الجودة ولدى  -3

خبرته  وسُتضيف من المجتمع األكاديم:. األثرالزراعية والريفية الت: تتطلب استجابات موجهة نحو 
رصدة الصندوق، ال سيما ف: ضوء تركيزه على اثآثار ألسياسات التنمية الزراعية والريفية المتعلقة بمسائل 

 النمو االقتصادي الريف: الشامل والمستدام.مجال والنتائج ف: 

 عن المعهد نبذة –لمعهد الكوري لالقتصاد الريفي ا –ثانيا 
حكومة جمهورية  1978عام  وأنشأتها ف:المعهد الكوري لالقتصاد الريف: هو منظمة بحثية تمولها الحكومة  -4

 جية سليمة. ويحظى المعهد الكوري لالقتصاد الريف: بتقدير كبير ألبحاثهازراعية وحر  سياساتكوريا لوضع 
وتعزيز رفاهية المجتمعات  ،الزراعة والحراجةسياسات التنمية الزراعية والريفية الت: تشمل اقتصاد المتعلقة ب

المعهد الكوري  لدىباإلضافة إلى ذلك، و الزراعية.  اثآفاقوتغير المناخ و  ،وسياسة األغذية الزراعية ،الريفية
لالقتصاد الريف: خبرة فريدة ف: القطاع الزراع: لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كما أنه يدعم حكومة 

 المساعدة اإلنمائية الرسمية.با ف: تصميم وتنفيذ وتقييم المشروعات المتعلقة بالزراعة الممولة جمهورية كوري
التقدم بطلب للحصول  تعتزميقدم المعهد الكوري لالقتصاد الريف: مساعدة تقنية إلى البلدان النامية الت: و  -5

 الكوريبرنامج التصاد الريف: على مساعدة إنمائية رسمية من جمهورية كوريا. وينفذ المعهد الكوري لالق
وفر من خالله استشارات ف: ويألمن الغذائ: لبلدان نامية مختارة، من أجل االزراعية  اتالسياسلتجارب 

 مجال السياسات، والبحوث األساسية، وتنمية القدرات.
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 تركيز التعاونمجال  -ثالثا
التحول  (2؛ ):القضاء على الفقر الريف (1لتعاون ف: المجاالت المواضيعية التالية: )افرص  التماسسيتم  -6

المشروعات والتعاونيات الريفية الصغيرة  (5األمن الغذائ: والتغذوي؛ ) (4تغير المناخ؛ ) (3الريف:؛ )
 ( توظيف النساء الريفيات والشباب الريف:.6والمتوسطة؛ )

روع بحث تعاون:؛ مش (2المعرفة؛ ) تقاسم (1أساليب تعاون مختلفة بما ف: ذلك: ) استخدامسيتم و  -7
 تبادل الموارد البشرية. (5برامج تدريب مشتركة؛ ) (4) ؛العمل والندوات حلقات (3)

 التوصية -رابعا
إلى تفويض الرئيس للتفاوض  يالتنفيذ مجلسال ُيدعىلصندوق، ية إنشاء امن اتفاق 8 من المادة 2 للبند وفقا -8

إطار  وضعف: صيغتها النهائية لغرض ووضعها  مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لالقتصاد الريف: بشأن
مذكرة التفاهم الموقعة إلى  . وستُقدمإلى حد كبير وفقا لألحكام الواردة ف: الملحق بهذه الوثيقة يكونتعاون، لل

 الحقة. دورةالمجلس للعلم ف: 
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 مذكرة تفاهم
 بين

 المعهد الكوري لالقتصاد الريفي
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةو 

)المشار إليه  المعهد الكوري لالقتصاد الريفي بينمذكرة التفاهم هذه )المشار إليها فيما يلي باسم "المذكرة"(  تُبرم
"( وبين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )المشار إليها فيما يلي باسم الكوريالمعهد فيما يلي باسم "

 ".الطرفانباسم " معاا مطرف" ويشار إليهالباسم " يليبشكل منفصل فيما ى كل منهما المشار إلو "الصندوق"(، 

 لوضعحكومة جمهورية كوريا  1978عام ف:  وأنشأتهامنظمة بحثية تمولها الحكومة  المعهد الكوري هو حيث إن
أجرى المعهد وقد تنمية متوازنة للمناطق الحضرية والريفية. تحقيق جية سليمة تهدف إلى اسياسات زراعية وحر 

، وتعزيز رفاهية المجتمع الريف:، والمجاالت األخرى ذات الصلة. والحراجةثا عن اقتصاد الزراعة و الكوري بح
ألمن من أجل تحقيق الزراعة والتنمية الريفية واالكتفاء الذات: اسياسة لر ساهم المعهد الكوري ف: وضع تدابيو 

بالتعاون مع معاهد البحوث ف: البلدان األخرى والمنظمات الدولية، ساهم المعهد الكوري ف: و الغذائ: ف: كوريا. 
 تعزيز اإلنتاجية الزراعية والتنمية الريفية ف: البلدان النامية.

حسب األصول  أنشئت ومتواجدةالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية الصندوق هو وك وحيث إن
ودخلت حيز  1976 و/حزيرانيوني 13بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق الت: وافق عليها مؤتمر األمم المتحدة ف: 

لريف ف: البلدان تتمثل مهمة الصندوق ف: االستثمار ف: سكان او . 1977 /تشرين الثان:نوفمبر 30التنفيذ ف: 
 قدرتهم على الصمودمن الفقر من خالل مساعدتهم على بناء  والتخلصالنامية، وتمكينهم من زيادة أمنهم الغذائ: 

 وتوسيع أعمالهم وسبل عيشهم.

 النسبية مزاياالف: التعاون ف: مجاالت الزراعة والتنمية الريفية من خالل االستفادة من  انرغبي الطرفين وحيث إن
خطة ، وزيادة أوجه التكامل والتآزر بهدف المساهمة ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة ف: سياق نهمالكل م
 .2030 عام

 :على ما يل: الطرفان تفاهمعليه، بناء اآلن، و 

 1المادة 
 الهدف 

أي  وُتدرجتحدد هذه المذكرة إطارا للتعاون بين المعهد الكوري والصندوق ف: المجاالت ذات االهتمام المشترك. 
يجب تنفيذها و األموال.  وتُنفذ رهنا بتوافر الطرفينبموجب هذه المذكرة ف: برامج عمل وميزانيات  ُيضطلع بهاأنشطة 

 .كل من الطرفينوفقا لقواعد وممارسات 

 2المادة 
 مجاالت التعاون

الت المواضيعية لتعاون ف: المجاا فرصا، مهمهمة كل من، ضمن حدود الطرفان سيلتمسبموجب هذه المذكرة، 
، والتحول الريف:، وتغير المناخ، :التالية المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية، بما ف: ذلك القضاء على الفقر الريف
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توظيف النساء الريفيات والشباب و متوسطة، الصغيرة والالمشروعات والتعاونيات الريفية و واألمن الغذائ: والتغذوي، 
 قد يتم االتفاق عليها بين الطرفين من وقت ثآخر.الريف:، وأي مجاالت أخرى 

 3المادة 
 التعاون ُسبل

كل وسياسات  لمهمةستخدم الطرفان، وفقا يمن أجل تعزيز التعاون ف: المجاالت ذات االهتمام المشترك، س 3-1
 وتوافر الموارد، طرائق مختلفة تشمل، على سبيل المثال ال الحصر:منهما 

الطرفان المعلومات التقنية والبحثية والمهارات والخبرات. وقد  يتقاسم ويتبادلسوف  .المعرفة تقاسم )أ(
والمطبوعات، وبرامج الفرص  التقارير المواضيعيةتقارير السياسات/ إلعداديستلزم ذلك تقديم مدخالت 

ة سلسلة الدوريالستراتيجية القطرية للصندوق ووثائق تصميم المشروعات، وسلسلة أبحاث الصندوق، و اال
 لمعهد الكوري.األجنبية للزراعة وسلسلة االزراعة العالمية بشأن 

بمشروعات بحثية  لالضطالع معا. يتفق الطرفان على العمل البحوثفي مجال شروعات التعاونية الم )ب(
 التمايزونشر النتائج، بما ف: ذلك ف: مجاالت الزراعة والحراجة والتحول الريف: والتغذية وتغير المناخ و 

تشمل الخيارات و ن. يالطرف ات بينمشاور بناء على سيتم تحديد مشروعات بحثية محددة و الجنسين. بين 
من أجل الزراعية  اتالسياسلتجارب المعهد الكوري برنامج ( مساهمة الصندوق ف: 1الممكنة ما يل:: )

هد الكوري المع إجراء (2ألمن الغذائ: وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ف: البلدان النامية، )ا
برامج ، ودراسات الجدوى لمشروعات الصندوق و :والتحليل االقتصادي/السياسات ية،مشروعات بحثل

 االستراتيجية القطرية. الفرص

ونشر نتائج  لتقاسمتنظيم حلقات عمل وندوات االشتراك ف: . يوافق الطرفان على والندواتحلقات العمل  )ج(
  .الطرفينات مشروعالمكتسبة من خبرات الالبحوث و 

وحدات تنظيم و/أو المشاركة ف: دورات تدريبية و و/أو  إعداد للطرفين. يجوز برنامج تدريبي مشترك )د(
 عمل.حلقات وندوات و 

جراء المعرفة و  لتقاسمتبادل الباحثين والخبراء  للطرفين. يجوز تبادل الموارد البشرية )هـ(  ثيةمشروعات بحا 
 المشتركة. يةوبرامج تدريب

االحتياجات والفوائد والقدرات  بناء علىن بشكل مشترك يأخرى للتعاون بين الطرف ُسبلتقييم أي  سيتم 3-2
 إطار هذه المذكرة. بموجبالمالية /البشرية

جراءات ييخضع أي تبادل للمعلومات بين الطرف 3-3  المعلومات.كل منهما بشأن اإلفصاح عن ن لسياسات وا 

 4المادة 
 التفاهم تنفيذ مذكرة

توفير التوجيه  ن من أجل: )أ(يكجزء من التبادل المنتظم للمعلومات بين الطرف تشاوريةسيعقد الطرفان اجتماعات 
تقييم  تعاونية حسب االقتضاء؛ )ب(ثية لتنفيذ هذه المذكرة واستكشاف الخيارات لمشروعات بح العاماالستراتيج: 
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لدروس المستفادة وتحديد المسائل المعلقة واالتفاق على إجراءات التقدم المحرز والنتائج المحققة وتبادل اثآراء بشأن ا
 المتابعة المناسبة.

 5المادة 
 الشكر والتقدير والدعاية

على وجه و . أمكنكلما  يهأو اإلشارة إل الطرف اثآخرمشاركة ومساهمة بالطرفان على االعتراف  ُيشجع 5-1
عند و يشير كل طرف إلى تعاونه بموجب هذه المذكرة مع الطرف اثآخر ف: وثائقه الداخلية. يمكن أن الخصوص، 

من المناسب كون يقد و محايدة تعكس بدقة المساهمة الفعلية لكل طرف.  صيغةستخدم الطرفان يالقيام بذلك، سوف 
 من". تقن:مثل "بمساعدة" أو "بالتعاون مع" أو "بدعم  استخدام عبارات

والبيانات الرسمية وما إلى  مطبوعاتالصحفية وال النشراتيتفق الطرفان كتابة على شكل وصياغة أي من  5-2
، والبيانات المطبوعاتالنشرات الصحفية، و إصدار تلك ذلك فيما يتعلق باألنشطة المتوخاة ف: هذه المذكرة، قبل 

 لجمهور.على عامة االرسمية، وما إلى ذلك 

 6المادة 
 اء أو الشعاراتاستخدام األسم

لن يستخدم أي من الطرفين، دون الحصول على إذن كتاب: محدد من الطرف اثآخر المعن:، اسم الطرف اثآخر أو 
، أو اختصارات االسم أو الشعار أو المعرفات األخرى الت: تحتوي على أي من الفرعيةهيئاته كياناته أو أي من 

إلى الطرف اثآخر ف:  اإلشارةالمادة على حق أي طرف ف:  هؤثر هذتال و محمية قانونا. الختصارات االسماء أو األ
 السابقة. 5وفقا للمادة  المرخص بهادعاية الو  نصوص الشكر والتقدير

 7المادة 
 النظام القانوني والترتيبات اإلدارية والمالية

قوم به الطرفان بموجب هذه المذكرة سيخضع للسياسات والقواعد واللوائح واإلجراءات الداخلية يأي نشاط  7-1
 .للطرفين

عليها  يتفقنفذها الطرفان بموجب هذه المذكرة لترتيبات مكتوبة محددة يستخضع جميع األنشطة الت:  7-2
 ن.االطرف

تكاليف أي و على خالف ذلك. فق الطرفان سيغط: كل طرف تكاليف مشاركته ف: أي نشاط مشترك، ما لم يت 7-3
 .ة أي طرفنفقات إضافية على ميزاني تفترض ضمناقد تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة ال 

 8المادة 
 حقوق الملكية الفكرية

 المقررسيتفق الطرفان كتابة على ملكية أي حقوق ملكية فكرية قد تنشأ ف: أي عمل قد ينتج عن األنشطة التعاونية 
 االضطالع بها بموجب هذه المذكرة.
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 9المادة 
 التمثيل والتعهدات

أنهما يملكان كل الصالحيات والسلطات الالزمة للدخول ف: هذه المذكرة والقيام باألنشطة ب ويتعهدانيقر الطرفان 
 المتوخاة بموجب هذه المذكرة.

 10المادة 
 نيالتزامات الطرف

يتم التعبير عنه بحسن و ن للتعاون على أساس غير حصري، يونوايا الطرفتعكس هذه المذكرة وجهات نظر  10-1
على وجه الخصوص، من المفهوم و . اي منهمألنية ولكن دون إنشاء أي التزام قانون: أو تحمل أي مسؤولية 

فسر على أنه عرض أو وعد أو تعهد من جانب يشكل أو ي والمتفق عليه أنه ال يوجد ف: هذه المذكرة ما: )أ(
فسر ي ؛ )ب(أو مضطلع به بموجبها مذكرةال ههذمحدد ف: ن لتمويل كل أو جزء من أي نشاط أو مشروع يطرفال

شراكة أو عالقة وكالة أو عالقة عمل أو أي عالقة أخرى قد تؤدي إلى إقامة على أنه إنشاء مشروع مشترك أو 
 تفضيليةمن جانب أي طرف بمنح معاملة يفسر على أنه ينشئ أي التزام  ن؛ )ج(يبين الطرف غير مباشرة التزامات

 بموجب هذه المذكرة. متوخاةللطرف اثآخر ف: أي مسألة 

برمها الطرفان بموجب يمكن أن يات منفصلة ي، ف: اتفاقيرغبان ف: ذلك ينعكس أي التزام، إذا كان الطرفان 10-2
 هذه المذكرة.

 11المادة 
 السرية

الواردة إليه أو المقدمة له من والمعلومات والبيانات األخرى  الوثائقسرية  بالحفاظ علىيلتزم كل طرف  11-1
 ف اثآخر خالل فترة تنفيذ هذه المذكرة.الطر 

مذكرة التفاهم  انتهاءبعد  للطرفين( سنوات ثالث) 3لمدة  ةالمادة ملزم هأحكام هذ تظليتفق الطرفان على أن  11-2
 هذه.

ذا ُطلب من أي طرف بموجب و . المعمول بها للطرفينالمادة بالقوانين واللوائح  ههذالوارد ف: حكم الال يخل  11-3 ا 
 يقوم، فعليه أن أو اإلفصاح عنها مثل هذه الوثائق والمعلومات والبيانات األخرى تقديمالقوانين واللوائح المعمول بها 

لتأمين ما يتم تقديمه واإلفصاح  كون لديه فرصةت بحيثلطرف اثآخر أوال إشعارا بهذا الطلب ل يرسلذلك بشرط أن 
 .عنه أو تقييده أو حمايته

 12المادة 
 التشاور

تنشأ عن تفسير أو تطبيق أي  مشاكلحل ودي بحسن نية ألي  يان إلى التوصل إلىسوف يتشاور الطرفان ويسع
 .هاأو فيما يتعلق ب حكم من أحكام هذه المذكرة
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 13المادة 
 االمتيازات والحصانات 

أي من االمتيازات والحصانات عن لى أنه تنازل يمكن تفسيره عأي ش:ء ف: هذه المذكرة أو فيما يتعلق بها  ال يوجد
واإلعفاءات الت: يتمتع بها الصندوق بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق واتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة التابعة 

إجراء أي أو عنها أو التخل:  ،موجب القانون العرف: الدول:لألمم المتحدة، وأي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو ب
 .عليها تعديل آخر

 14المادة 
 والتعديالت والمدة واإلنهاء السريان

استكمال يفيد بمن جانب أحد الطرفين  إشعارتصبح هذه االتفاقية سارية المفعول ف: يوم استالم آخر  14-1
 الداخلية ذات الصلة. هإجراءات

يجوز تمديد هذه المدة بموافقة كتابية متبادلة من و ( سنوات. 5سارية المفعول لمدة خمس )المذكرة تظل  14-2
 الطرفين.

( يوما على األقل إلى 30مسبق قبل ثالثين ) كتاب: إشعارإنهاء هذه المذكرة بإعطاء ألي من الطرفين يجوز  14-3
اإلنهاء، شريطة أن تظل األحكام  إشعارالمحدد ف:  يسري مفعول هذا اإلنهاء اعتبارا من التاريخو . اثآخرالطرف 
سارية إلى الحد الضروري للسماح بتسوية جميع الترتيبات المتخذة فيما يتعلق بأنشطة  ف: هذه المذكرةالواردة 

ال يؤثر إنهاء هذه المذكرة على االلتزامات التعاقدية الت: تعهد بها بشكل منفصل و . بصورة سليمة التعاون الجارية
 ن بموجب هذه المذكرة.يالطرف من أي

 يجوز للطرفين إتاحة هذه المذكرة للجمهور وفقا لسياسات كل منهما بشأن الوصول إلى المعلومات. 14-4

 بشكل مكتوب.و الطرفين كتابية من يتم إجراء أي تعديل على هذه المذكرة بناء على موافقة  14-5

 15المادة 
 االتصاالت

"( يكون مسؤوال عن إدارة العالقات بموجب هذه الموظف)يشار إليه فيما بعد باسم " موظفايعين كل طرف  15-1
، Jongsun Kimآخر، سيمثل المعهد الكوري الدكتور  وحتى إشعار. ولهذا الغرض، الطرف نيابة عنبالالمذكرة 

 اتمكتب الشراك ، مديرLuis Jiménez-McInnisمدير مركز الشراكة الزراعية الدولية، وسيمثل الصندوق السيد 
 وتعبئة الموارد.

رساله إلى  15-2 عناية سيتم توجيه أي إشعار أو أي اتصال آخر يتم تقديمه أو إرساله بموجب هذه المذكرة وا 
قد يعينه أي طرف عن طريق إشعار للطرف  موظف مناوبأو  آخرالمسؤولين على العناوين أدناه أو أي مسؤول 

 اثآخر:
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 :د الريفيعن المعهد الكوري لالقتصا
 مركز الشراكة الزراعية الدولية
601, Bitgaram-ro, Naju-si 

Jeollanam-do 
Korea 

 2210 820 61 82+الهاتف: 

 2417 820 61 82+الفاكس: 
 sun589@krei.re.krالبريد اإللكترون:: 

 

 لصندوق الدولي للتنمية الزراعية:عن ا
 وتعبئة الموارد اتالشراكقسم 

Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome 

Italy 

 2705 5459 06 39+هاتف: ال
 3705 5459 06 39+الفاكس: 

 mcinnis@ifad.org-l.jimenezالبريد اإللكترون:: 

 

ث ه المذكرة من نسختين، واحدة لكل ممثليهما المفوضين حسب األصول، هذمن خالل باتا لما تقدَّم، وقَّع الطرفان، وا 
 :باللغة اإلنكليزية طرف،

_________________________    ___________________________ 

Chang-gil, Kim         جيلبير أنغبو 

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةرئيس      رئيس المعهد الكوري لالقتصاد الريف:
 التاريخ والمكان:       التاريخ والمكان:

 

mailto:sun589@krei.re.kr
mailto:l.jimenez-mcinnis@ifad.org
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 التنفيذيمذكرة إلى السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية
Charlotte Salford 

 نائبة الرئيس المساعدة
 دائرة العالقات الخارجية والحوكمة

 2142 065459 39+هاتف: رقم ال
 c.salford@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

Deirdre McGrenra 

 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة
 2374 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

 gb@ifad.org: لكترون:اإلبريد ال

Luis Jiménez-McInnis 

 مكتب الشراكات وتعبئة المواردمدير 
 2705 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 l.jimenez-mcinnis@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

 

 والعشرون بعد المائةالسادسة الدورة  -المجلس التنفيذي 

 2019مايو/أيار  3-2روما، 
 

 للموافقة
11 
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 توصية بالموافقة
التفلاوض بشلأن ملذكرة التفلاهم ملع المصلرف العربل: للتنميلة بالمجلس التنفيذي مدعو إلى تخويلل رئليس الصلندوق 

بملا يتفللق أساسللا  ملع األحكللام اللواردة فلل: ملحللق  ملن أجللل إقامللة إطلار للتعللاون، اسللتكمالهااالقتصلادية فلل: أفريقيلا و 
 .هذه الوثيقة

 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيامقترح مذكرة تفاهم بين  -أوال
 والصندوق

العربل: للتنميللة  مصلرفقتلرح اللداع: إللى إبلرام مللذكرة تفلاهم ملع المالالمجللس التنفيلذي ملدعو إللى النظلر فلل:  -1
تخويلل رئليس الصلندوق سللطة التفلاوض بشلأن  عللى موافقلة المجللس التنفيلذي ُتلتمس. االقتصادية ف: أفريقيا

  ها بما يتفق أساسا  مع األحكام الواردة ف: ملحق هذه الوثيقة.استكمالمذكرة تفاهم 

، 1982أغسللطس/آب  30مللذكرة تفللاهم فلل:  المصللرف العربلل: للتنميللة االقتصللادية فلل: أفريقيللاوق للع الصللندوق و  -2
 13إلللللى الوقللللت الحاضللللر، قللللدمت المؤسسللللتان تمللللويال مشللللتركا ألربعللللة مشللللروعات. وفلللل:  1982ومنللللذ عللللام 
العرب: للتنمية االقتصادية فل:  مصرفل، ُعقد اجتماع بين رئيس الصندوق والمدير العام ل2018فبراير/شباط 

ف علن للمصلر الملدير العلام  عللى هلاما اللدورة الحاديلة واألربعلين لمجللس المحلافظين أعلرب خاللله  أفريقيلا
 اهتمامه ف: المشاركة مع الصندوق ف: تمويل مشروعات ف: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

، نظمتينالحاجة إلى مزيد من التعاون االستراتيج: بين المت المناقشات بين الصندوق والمصرف على شددو  -3
ومللن . المنظمتللينا بهللدف تعزيللز التعللاون فلل: المجللاالت ذات االهتمللام المشللترك وفلل: البلللدان التلل: تنشللط فيهلل

 .يتم اقتراح مذكرة تفاهم جديدةأجل تلبية هذه الحاجة 

فل: علدد ملن المجلاالت التل: تناسلب  التعلاونهلو أن بلين المصلرف والصلندوق  جديلدةالتفلاهم الملذكرة وهدف  -4
فلل: قطللاع الزراعللة  اتعو تمويللل المشللر  (1): المجللاالت مللا يللل: همللا. وتشللمل هللذهكللل من واسللتراتيجيات مهمللة

القطللللاع الخللللاص عزيللللز ت (3)؛ الكبللللرىنلللل: ألفريقيللللا جنللللوب الصللللحراء تقتعزيللللز الللللدعم ال (2)والتنميللللة الريفيللللة؛ 
تنميللة  (5)الحللد مللن الفقللر فلل: المنللاطق الريفيللة فلل: أفريقيللا جنللوب الصللحراء الكبللرى؛  (4) ؛يوالتمويللل الصللغر 

 ،وملللوارد تجربلللة،المعرفلللة لالسلللتفادة ملللن  قاسلللمعزيلللز تتبلللادل المعلوملللات وت (6) القلللدرات البشلللرية والمؤسسلللية؛
 ،العمللل حلقللاتو الحلقللات الدراسللية، و  ،المللؤتمرات (8)بللرامج تبللادل المللوظفين؛  (7)الللبعض؛  اوخبللرات بعضللهم

 .ذات االهتمام المشترك ف: المجاالتوغيرها من االجتماعات 

 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا -ثانيا

فل: المنعقلد ب ملؤتمر القملة العربل: السلادس اعقلفل: أالعرب: للتنميلة االقتصلادية فل: أفريقيلا  المصرفتأسس  -5
مؤسسللة ماليللة  والمصللرف. 1975 /آذارفلل: مللارس عمليللاتال، وبللدأ 1973 /تشللرين الثللان:الجزائللر فلل: نوفمبر

 ،التعللاون االقتصللادي تعزيللزلوتللم إنشللاؤه  ،أعضللاء فلل: جامعللة الللدول العربيللة اعربيلل بلللداثمانيللة عشللر  تمولهللا
 .فريقيةاأل بلدانوال ةالعربي البلدانوالتقن: بين  ،والمال:



EB 2019/126/INF.8 الثان: قحلملا  

13 

إللى  :اإلقراضل هيهلدف برنامجلبللدا فل: أفريقيلا جنلوب الصلحراء الكبلرى. و  44بأنشطة فل: ضطلع المصرف ي -6
بلللرامج ( 1دعلللم تنفيلللذ بلللرامج التنميلللة فللل: البللللدان األفريقيلللة غيلللر العربيلللة ملللع التركيلللز بشلللكل خلللاص عللللى: )

 . نيةتقعمليات المساعدة الو  ؛الخاصو  العام ينالقطاع

لمشللاركة فللل: تمويللل التنميلللة االقتصللادية فللل: مهملللة ا ومللن أجللل تحقيلللق هللذه األهلللداف، أوكفللل إللللى المصللرف -7
تقللديم المسللاعدة التقنيللة لتنميللة و مسللاهمة رأس المللال العربلل: فلل: التنميللة األفريقيللة؛  وتيسلليرالبلللدان األفريقيللة؛ 

 : المصلللرفعطلللي، ايلللةالغ هلهلللذتحقيقلللا و . هلللو التخفيلللف ملللن حلللدة الفقلللرلمصلللرف الهلللدف األساسللل: لو  أفريقيلللا.
سلكان الأن الفقلر يملس إللى نظلرا و مباشر على الفقلر. المباشر وغير الثر ذات األالتنمية  اتعو األولوية لمشر 
 عللىية، والت: تساعد ساسالبنية األ اتعو على مشر  للمصرف :برنامج اإلقراضال، يركز يينالريفالحضريين و 

ية الحضللرية ساسللوتعزيللز البنيللة األ ،والتنميللة الريفيللة الزراعيللة يللةوزيللادة اإلنتاج ،بيئللة مناسللبة لالسللتثمار خلللق
إعللادة يسللتثمر المصللرف فلل: ذلللك،  . وباإلضللافة إلللىاالسللتثمار زيللزعللامال رئيسلليا فلل: تع هلل:والريفيللة التلل: 

بتلوفير  المصلرف. كملا قلام دخلولهمملن زيلادة  لسلكان الفقلراءا التل: تمك لنتنشيط اإلنتلاج، وخللق فلرص العملل 
 .والمتوسطة من خالل خطوط االئتمان ،والصغيرة ،الصغرى شاريعالتمويل للم

 التوصية -ثالثا

، مللن اتفاقيللة إنشللاء الصللندوق، ُيطلللب إلللى المجلللس التنفيللذي تخويللل رئلليس الصللندوق 2، البنللد 8للمللادة  وفقللا -8
والصللندوق، واسللتكمالها المصللرف العربلل: للتنميللة االقتصللادية فلل: أفريقيللا بالتفللاوض بشللأن مللذكرة التفللاهم بللين 

عرض ملذكرة وسلت .بملا يتفلق أساسلا  ملع األحكلام اللواردة فل: ملحلق هلذه الوثيقلة من أجل إقامة إطلار للتعلاون،
 التفاهم الموقعة على المجلس للعلم ف: دورة الحقة.
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 مذكرة تفاهم

 بين
 االقتصادية في أفريقياالمصرف العربي للتنمية 
 و

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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 مذكرة تفاهم

 

المصــرف العربــي للتنميــة االقتصــادية فــي بللين “( المللذكرة” )المشللار إليهللا فيمللا يللل: باسللم هللذه تفللاهمالمللذكرة ُأبرمللت 
)المشلار إليله فيملا يلل: باسلم الصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة و، “(المصلرف”)المشار إليه فيما يل: باسم  أفريقيا

حيثملا يتطلللب السلياق ذللك فلل: ، “الطلرفين”ومعلا  باسللم “ الطلرف”باسللم  منفلرداالمشلار إللى كللل منهملا و  ،“(الصلندوق”
 هذه المذكرة.

األفريقيلة البللدان  ، والملال:، والتقنل: بليناالقتصلادي علاونالت ها الرئيسل: تعزيلزهلدفؤسسة ماليلة م المصرفحيث أن 
وبلدان العالم العرب:. ولتحقيق هذا الهدف، سلوف يقلوم المصلرف بملا يلل:: المشلاركة فل: تمويلل التنميلة االقتصلادية 

رب: ف: التنمية األفريقية؛ والمشلاركة فل: تقلديم المسلاعدة التقنيلة وتحفيز مساهمة رأس المال الع ف: البلدان األفريقية؛
 المطلوبة للتنمية ف: أفريقيا.

بموجب اتفاقية دوليلة  أنشئتدولية  مؤسسة ماليةوكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، و  حيث أن الصندوقو 
تاحتهللا بشللروط إضللافية بهللدف تعبئللة مللوارد  )اتفاقيللة إنشللاء الصللندوق( لللدول ا مللن أجللل التنميللة الزراعيللة فلل: ميس للرةوا 

والبللرامج المصللممة  اتعو لتحقيللق هللذا الهللدف، سلليقدم الصللندوق التمويللل فلل: المقللام األول للمشللر . و األعضللاء الناميللة
وتعزيللز السياسللات والمؤسسللات ذات الصلللة  ،أو تحسللين نظللم إنتللاج األغذيللة ،أو توسلليع ،إلدخللال علللى وجلله التحديللد

 .ت واالستراتيجيات الوطنيةإطار األولويا ضمن

 فإن طرفي مذكرة التفاهم هذه:

البللدان ، التنمية الزراعية واألمن الغذائ: ف: ة كل منهمامهموفقا لللطرفين ف: تعزيز،  إلى االهتمام المشترك بالنظر
 ؛المتلقية المشتركة

، قام المصرف والصندوق بالتوقيع على اتفاقية تعاون )اتفاقية التعاون لعلام 1982أغسطس/آب  30بأنه ف:  واعترافا
 ؛البلدان المتلقية المشتركة( لتأسيس قاعدة للتعاون الوثيق بين الطرفين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة ف: 1982

كلل  خبرةئية الت: يمكن تعلمها من االحتياجات المتطورة للبلدان المتلقية المشتركة، والدروس اإلنما مع األخذ بالعلمو 
ين، يعتبلر واسلتدامة العمليلات اإلنمائيلة للطلرف ،وكفلاءة ،وأثلر ،وألغلراض تعزيلز فعاليلة، هذه المذكرة ف:طرف من طر 

، وتجديللد وزيللادة تعاونهمللا فلل: جميللع 1982اتفاقيللة التعللاون لعللام  المرغللوب فيلله إنهللاء المصللرف والصللندوق أنلله مللن
 المشترك بموجب هذه المذكرة؛ المجاالت ذات االهتمام

علللى تنفيللذ خطللة  البلللدان المتلقيللة المشللتركةأن المشللهد اإلنمللائ: يتغيللر وأن الطللرفين ملتزملان بمسللاعدة  وبــالنظر إلــى
 للتنمية المستدامة؛ 2030عام 

ديم ا، تقلملوموارده ،اموسياسلاته ،املتهمهموضلمن حلدود  ،ا المشتركةمم، من خالل جهودهيعلى تقد وتصميما منهما
 ؛ة وفعالة من حيث التكلفةكفؤ خدمات منسقة ومتسقة إلى البلدان المتلقية المشتركة، بطريقة 
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 ي:تاللام التفاهلى إ وصالت فقد

 المادة األولى
 الغاية

ذات االهتمللام المشللترك بالنسللبة تتمثللل الغايللة مللن هللذه المللذكرة فلل: تيسللير التعللاون بللين الطللرفين فلل: المسللائل  -1.1
 لهما، ووضع ترتيبات العمل الضرورية لتنفيذ هذه المذكرة.

 المادة الثانية
 النطاق

يتفلللق طرفلللا هلللذه الملللذكرة عللللى توحيلللد الجهلللود بينهملللا والحفلللاظ عللللى عالقلللة عملللل مسلللتمرة لتحقيلللق أهلللدافهما   -1.2
المشتركة. وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل الطرفان، وفقا لألحكام الواردة فيما يل:، على التعاون ف: المسائل ذات 

تنفيللذ األنشللطة المشللتركة فلل: مجللاالت االهتمللام المشللترك بالنسللبة لهمللا، ويقومللان بوضللع وتنفيللذ بللرامج عمللل ل
 التعاون المحتملة المحددة ف: المادة الثالثة أدناه. 

 المادة الثالثة
 مجاالت التعاون

 تشمل مجاالت التعاون المحتملة ما يل::   -1.3

 تمويل المشروعات ف: قطاع الزراعة والتنمية الريفية؛ (1)
 الكبرى؛ تعزيز الدعم التقن: ألفريقيا جنوب الصحراء (2) 
 تعزيز القطاع الخاص والتمويل الصغري؛ (3) 
 الحد من الفقر ف: المناطق الريفية ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ (4) 
  ؛البشرية والمؤسسية تنمية القدرات (5) 
 بعضهما البعض؛ اتتبادل المعلومات وتعزيز تقاسم المعرفة لالستفادة من تجربة، وموارد، وخبر  (6) 
 مج تبادل الموظفين؛برا (7) 

 تنظيم المؤتمرات، والندوات، وحلقات العمل، واالجتماعات المتصلة بالمسائل ذات االهتمام المشترك؛ (8)  
 مجاالت أخرى حسبما يتم االتفاق عليه بين الطرفين من حين إلى آخر. (9) 

 

 المادة الرابعة
 التشاور

االهتمللام  ذات مسللائلالطللالع ويتشللاور معلله عنللد اللللزوم حللول اكللل مللن الطللرفين الطللرف اثآخللر علللى  بقلل:يُ    -1.4
 .تعزز التعاون بينهما من المحتمل أن المشترك الت: يعتبران أنه
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علللى حللوار وثيللق لضللمان نهللج متماسللك وتحديللد مجللاالت الكفللاءة والتكامللل، ويجتمعللان كلمللا  الطرفللانحللافظ ي   -2.4
 :للقيام بما يل:وال سيما  كان ذلك مناسبا

 ألغراض التعاون؛  اتعو البرامج أو المشر تحديد  (1)
 ؛ اتعو تنفيذ تلك البرامج والمشر وضع خطط العمل والوثائق ذات الصلة من أجل  (2)
 .ذات االهتمام المشترك اتعو لبرامج والمشر ل اتاستعراضإجراء  (3)

 
 المادة الخامسة
 تبادل المعلومات

المسللللائل ذات االهتمللللام المشللللترك بالنسللللبة لهمللللا،  بشللللأنالطرفللللان المعلومللللات والبيانللللات ذات الصلللللة  تبللللادلي   -1.5
معملوال رهنلا بلأي ترتيبلات قلد تعتبلر ضلرورية أو ، نشلرهاو  ،وتحليلهلا ،جمع المعلومات والبيانات ف: انتعاونيو 

جراءات كل منهما المتعلقة باإلفصاح عن المعلوماتو  وفقا لسياسات بها  .ا 

 

 مادة السادسةال
 التمثيل

أو  ،أو النلللدوات حلقللات الدراسلللية،يتمتللع أي طلللرف فلل: هلللذه الملللذكرة بحريللة دعلللوة الطللرف اثآخلللر لحضلللور ال -1.6
 .أو المؤتمرات ذات االهتمام المشترك، والت: يعقدها هذا الطرف أو يدعمها بطريقة أخرى ،العمل حلقات

 
 المادة السابعة
 أحكام عامة

يللتم التعبيللر والتلل: فلل: التعللاون علللى أسللاس غيللر حصللري،  ينالمللذكرة وجهللات نظللر ونوايللا الطللرفتعكللس هللذه  -1.7
 ا.عنها بحسن نية ولكن دون إنشاء أي التزام قانون: أو تحمل أي مسؤولية من جانب أي منهم

طلراف ملن اللدخول فل: ملذكرات أو ترتيبلات ملع أ ينال يوجد ف: هذه الملذكرة ملا يحلد ملن حلق أو يمنلع الطلرف -2.7
 .أو مجال تعاون تتناوله هذه المذكرة ،أو مشروع ،أخرى فيما يتعلق بأي نشاط

أو نشلاط يلتم تنفيلذه بموجلب هلذه الملذكرة وفقلا لشلروط اتفاقيلة أو أكثلر ملن  ،أو مشروع ،سيتم تنفيذ أي تعاون -3.7
موافقللات السللارية لكللل ستخضللع هللذه االتفاقيللات للسياسللات واإلجللراءات والو ات المبرمللة بللين الطللرفين. يللاالتفاق
 .طرف

أي نلزاع ينشللأ علن أو فيمللا يتعللق بتفسللير أو تطبيللق أي حكلم وارد فلل: هلذه المللذكرة سليتم تسللويته بشللكل ودي  -4.7
 .من خالل المشاورات

أو أي تعلديل آخلر عللى  ،أو تخليلا ،ليس ف: هذه الملذكرة، أو ملا يتعللق بهلا، ملا يفسلر عللى أنله يشلكل تنلازال -5.7
واإلعفلللاءات التللل: يتمتلللع بهلللا الصلللندوق بموجلللب اتفاقيلللة إنشلللاء  ،والحصلللانات ،واالمتيلللازات ،أي ملللن الحقلللوق
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وأي معاهلدة أو اتفاقيلة دوليلة  ها،وحصلانات واتفاقيلة امتيلازات الوكلاالت المتخصصلة لألملم المتحلدة ،الصندوق
 . أو بموجب القانون العرف: الدول: ،أخرى

 
 المادة الثامنة

 والتعديالت، واإلنهاء، والمسائل األخرىنفاذ المفعول، والمدة، 

 تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول عند توقيعها بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ومجلس إدارة المصرف -1.8
ملن اتفاقيلة التعلاون  2-5، القسلم الخامسةباإلشارة إلى متطلبات اإلنهاء المنصوص عليها ف: المادة و . عليها
: آخلر، خطدون أي إشعار و ، بحكم الواقعه: تالطرفان على أن بدء نفاذ هذه المذكرة سين، يتفق 1982لعام 

 .1982اتفاقية التعاون لعام 

 1982الطرفللان علللى أن أحكللام اتفاقيللة التعللاون لعللام  تفللقبصللرف النظللر عللن أي مللن أحكللام هللذه المللذكرة، ي -2.8
 .قبل بدء نفاذ هذه المذكرة انالطرف سارية على جميع األنشطة وااللتزامات الت: تعهد بها بقىست

ملن تلاريخ نفاذهلا، ويجلوز تمديلد هلذه الفتلرة  اعتبلارا ( سلنوات5لملدة خملس ) سلارية المفعلولهذه المذكرة  تبقى -3.8
 .مناسبة انراها الطرفي، رهنا بالتقييمات الت: قد ينمن قبل الطرف خطيا

( أشلهر عللى 6إشلعار مسلبق قبلل سلتة ) إرسلالطريلق  يجوز إنهاء هذه المذكرة من قبل أي من الطرفين علن -4.8
يسري مفعول هذا اإلنهلاء اعتبلارا ملن التلاريخ المحلدد فل: إشلعار اإلنهلاء، شلريطة و لطرف اثآخر. إلى ااألقل 
سلارية المفعلول إللى الحلد الضلروري للسلماح بتسلوية منظملة لجميلع فل: هلذه الملذكرة األحكام اللواردة  بقىأن ت

ال يلؤثر إنهلاء هلذه الملذكرة عللى االلتزاملات التعاقديلة و الترتيبات المتخذة فيما يتعلق بأنشطة التعلاون الجاريلة. 
 .الت: تم إبرامها بشكل منفصل من قبل أحد الطرفين أو كليهما بموجب هذه المذكرة

ه المللذكرة مللع بعضللهما الللبعض بشللأن أي تعللديل مطلللوب فيمللا يتعلللق بشللروط هللذه المللذكرة. يتشللاور طرفللا هللذ -5.8
 عليه. ويصبح نافذ المفعول بعد توقيع الطرفين من هذا القبيل خطيا،يتم إجراء أي تعديل و 

جلراءات ليجوز للطرفين إتاحة هذه المذكرة للجمهلور وفقلا  -6.8  المعلوملات الخاصلة بكللاإلفصلاح علن سياسلات وا 
 .منهما

 المادة التاسعة
 االتصاالت

مسلؤول"( يكلون مسلؤوال علن إدارة العالقلات بموجلب هلذه اليعين كل طرف مسؤوال )يشار إليه فيما يل: باسلم " -1.9
، Luis Jiménez McInnis السليد الصلندوق للغرض المذكور وحتى إشعار آخر، سيمثلو المذكرة نيابة عنه. 
العربلل: للتنميللة االقتصللادية فلل:  مصللرفالعللي ن يحتللى إشللعار آخللر، و وتعبئللة المللوارد.  اتمللدير مكتللب الشللراك

 مسؤوله للغرض المذكور أعالهك أفريقيا

االجتمللاع مللرة واحللدة علللى األقللل فلل: السللنة لمناقشللة التقللدم المحللرز فلل:  ان أو مللن ينللوب عنهمللينللوي المسللؤوال -2.9
 .التعاون بموجب هذه المذكرة
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رسللاله إلللى  -3.9 عنايللة أي إشللعار أو أي اتصللال آخللر يللتم تقديملله أو إرسللاله بموجللب هللذه المللذكرة سلليتم توجيهلله وا 
إشلللعار  بموجللبأي مسللؤول إضللاف: أو بللديل آخللر يعينلله أي طللرف إلللى المسللؤولين علللى العنللاوين أدنللاه أو 

 :  للطرف اثآخر
 

 بالنسبة للمصرف:
 ]اسم اإلدارة[

 2640صندوق البريد: 
 الخرطوم
 السودان

 الفاكس: 
 البريد اإللكترون::

 
 بالنسبة للصندوق:

 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد
 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono, 44 
Rome 00142 

Italy 

 5043463-06(39)الفاكس: 
 mcinnis@ifad.org-l.jimenezالبريد اإللكترون:: 

 
  

mailto:l.jimenez-mcinnis@ifad.org
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وُيعتبللر أنلله قللد قُللد م إذا  ،ةخطيللمللذكرة بصللورة هللذه الأو أيللة رسللالة أخللرى بموجللب  ،أو طلللب ،ُيقللد م أي إخطللار -4.9 
أو الفللاكس، حسللب الحالللة، وذلللك علللى اإللكترونلل:،  بريللدال بواسللطة البريللد، أو أو ،سلللمه أحللد الطللرفين للخللر باليللد

 ر الطرف اثآخر به.اخطبإ يقوم أحد الطرفينأو على أي عنوان آخر  هذه المذكرة،العنوان المحدد ف: 
 

ثباتا لما تقدَّم باللغلة  تين، وقَّع الطرفان، كلل ملن خلالل ممثلله المفلوض عللى النحلو الواجلب، هلذه الملذكرة فل: نسلخوا 
 .اإلنكليزية

 

 
 

العربللل: للتنميلللة االقتصلللادية  مصلللرفال
 ف: أفريقيا

 نمية الزراعيةالصندوق الدول: للت 

 

 

 سيدي ولد التاه

 المدير العام

  

 

 جيلبير أنغبو

 الرئيس
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