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 المعهد الكوري لالقتصاد الريفيذكرة تفاهم مع م

 مجلسال فّوض ، 2019ف: مايو/أيار  المنعقدة السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي ف: دورته -1
لسع:  المعهد الكوري لالقتصاد الريف:مذكرة تفاهم مع  على واستكمال لتفاوضبا رئيس الصندوقي التنفيذ

وراء الفرص المتاحة للتعاون ف: المجاالت المواضيعية ذات الصلة بالتنمية الريفية والزراعية، بما ف: ذلك 
المشروعات وضع القضاء على الفقر الريف: والتحول الريف:، وتغير المناخ، واألمن الغذائ: والتغذوي، و 

االت والتعاونيات الريفية المتوسطة والصغيرة الحجم، وعمالة النساء الريفيات والشباب الريفيين، وأي مج
 ا الطرفان من طرف إلى آخر.أخرى قد يتفق عليه

من المذكرة  صّورةم. ومرفق بهذه الوثيقة للعلم، نسخة 2019مايو/أيار  13وقد وقعت مذكرة التفاهم بتاريخ  -2
الموقعة. 
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 مذكرة تفاهم
 بين

 المعهد الكوري لالقتصاد الريفي
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةو 

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

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

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

يف:، والمجاالت األخرى ذات الصلة. ، وتعزيز رفاهية المجتمع الر والحراجةثا عن اقتصاد الزراعة و بح الكوري
ألمن من أجل تحقيق الزراعة والتنمية الريفية واالكتفاء الذات: اسياسة لف: وضع تدابير  المعهد الكوريساهم و 

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

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

تتمثل مهمة الصندوق ف: االستثمار ف: سكان الريف ف: البلدان و . 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 لكل منهما

 .2030 عام

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

 1المادة 
 الهدف 

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

 .الطرفينكل من وفقا لقواعد وممارسات 

 2المادة 
 مجاالت التعاون

لتعاون ف: المجاالت المواضيعية ا فرص ،امهمهمة كل منضمن حدود  ،الطرفان سيلتمس ،بموجب هذه المذكرة
 ،وتغير المناخ ،والتحول الريف: ،:بما ف: ذلك القضاء على الفقر الريف ،التالية المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية
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توظيف النساء الريفيات والشباب و  ،متوسطةالصغيرة والالمشروعات والتعاونيات الريفية و  ،واألمن الغذائ: والتغذوي
 وأي مجاالت أخرى قد يتم االتفاق عليها بين الطرفين من وقت آلخر. ،الريف:

 3المادة 
 التعاون ُسبل

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

المعلومات التقنية والبحثية والمهارات والخبرات. وقد  الطرفان تبادليتقاسم ويسوف  .المعرفة تقاسم )أ(
ات، وبرامج الفرص والمطبوع التقارير المواضيعيةتقارير السياسات/ إلعداديستلزم ذلك تقديم مدخالت 

الدورية سلسلة الستراتيجية القطرية للصندوق ووثائق تصميم المشروعات، وسلسلة أبحاث الصندوق، و اال
 .لمعهد الكورياألجنبية للزراعة وسلسلة االزراعة العالمية بشأن 

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

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

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

 االستراتيجية القطرية. الفرص

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

وحدات دورات تدريبية و تنظيم و/أو المشاركة ف: 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(  ثيةبح مشروعاتا 
 المشتركة. يةوبرامج تدريب

االحتياجات والفوائد والقدرات  بناء علىبشكل مشترك  نيالطرفأخرى للتعاون بين  ُسبلسيتم تقييم أي  3-2
 إطار هذه المذكرة. بموجبالمالية /البشرية

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

 4المادة 
 التفاهم تنفيذ مذكرة

توفير التوجيه  من أجل: )أ( نيالطرفكجزء من التبادل المنتظم للمعلومات بين  تشاوريةاجتماعات  الطرفانسيعقد 
تقييم  تعاونية حسب االقتضاء؛ )ب(ثية بح مشروعاتلتنفيذ هذه المذكرة واستكشاف الخيارات ل العاماالستراتيج: 
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التقدم المحرز والنتائج المحققة وتبادل اآلراء بشأن الدروس المستفادة وتحديد المسائل المعلقة واالتفاق على إجراءات 
 المتابعة المناسبة.

 5المادة 
 والدعاية الشكر والتقدير

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

من المناسب كون يقد و محايدة تعكس بدقة المساهمة الفعلية لكل طرف.  صيغة الطرفانستخدم يالقيام بذلك، سوف 
 من". تقن:مثل "بمساعدة" أو "بالتعاون مع" أو "بدعم  عباراتاستخدام 

والبيانات الرسمية وما إلى  مطبوعاتالصحفية وال النشراتيتفق الطرفان كتابة على شكل وصياغة أي من  5-2
، والبيانات المطبوعات، و لنشرات الصحفيةاإصدار تلك اة ف: هذه المذكرة، قبل ذلك فيما يتعلق باألنشطة المتوخ

 لجمهور.على عامة االرسمية، وما إلى ذلك 

 6المادة 
 استخدام األسماء أو الشعارات

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

إلى الطرف اآلخر ف:  اإلشارةعلى حق أي طرف ف:  المادة هؤثر هذتال و محمية قانونا. الختصارات االسماء أو األ
 قة.الساب 5وفقا للمادة  مرخص بهاالدعاية الو  الشكر والتقدير وصنص

 7المادة 
 النظام القانوني والترتيبات اإلدارية والمالية

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

عليها  يتفقبموجب هذه المذكرة لترتيبات مكتوبة محددة  الطرفاننفذها يستخضع جميع األنشطة الت:  7-2
 ن.االطرف

تكاليف أي و على خالف ذلك. سيغط: كل طرف تكاليف مشاركته ف: أي نشاط مشترك، ما لم يتفق الطرفان  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

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

 10المادة 
 نيالطرفالتزامات 

يتم التعبير عنه بحسن و للتعاون على أساس غير حصري،  نيالطرفتعكس هذه المذكرة وجهات نظر ونوايا  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: لتمويل كل أو جزء من أي نشاط أو مشروع  نيالطرف

عمل أو أي عالقة أخرى قد تؤدي إلى شراكة أو عالقة وكالة أو عالقة إقامة على أنه إنشاء مشروع مشترك أو 
 تفضيليةيفسر على أنه ينشئ أي التزام من جانب أي طرف بمنح معاملة  ؛ )ج(نيالطرفبين  غير مباشرة التزامات

 بموجب هذه المذكرة. متوخاةللطرف اآلخر ف: أي مسألة 

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

 11المادة 
 السرية

أو المقدمة له من إليه الواردة والمعلومات والبيانات األخرى  الوثائقسرية  بالحفاظ علىيلتزم كل طرف  11-1
 خالل فترة تنفيذ هذه المذكرة.ف اآلخر 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 . لطرفينلالمعمول بها المادة 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 فرصة ت بحيثلطرف اآلخر أوال إشعارا بهذا الطلب ل يرسلذلك بشرط أن 
 .حمايتهأو تقييده أو  عنه

 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
المتخصصة التابعة  إنشاء الصندوق واتفاقية امتيازات الوكاالت واإلعفاءات الت: يتمتع بها الصندوق بموجب اتفاقية

إجراء أي أو عنها أو التخل:  ،، وأي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو بموجب القانون العرف: الدول:لألمم المتحدة
 .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  إشعاريسري مفعول هذا اإلنهاء اعتبارا من التاريخ المحدد ف: و . اآلخر الطرف
متخذة فيما يتعلق بأنشطة سارية إلى الحد الضروري للسماح بتسوية جميع الترتيبات ال ف: هذه المذكرةالواردة 

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

 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 Kimالدكتور  المعهد الكوريآخر، سيمثل  وحتى إشعار. ولهذا الغرض، الطرف نيابة عنبالالمذكرة 

 ات، مدير مكتب الشراكLuis Jiménez-McInnisمدير مركز الشراكة الزراعية الدولية، وسيمثل الصندوق السيد 
 وتعبئة الموارد.

رساله إلى  15-2 ية عناسيتم 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 

 اآلخر:
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 :معهد الكوري لالقتصاد الريفيعن ال
 مركز الشراكة الزراعية الدولية
601, Bitgaram-ro, Naju-si 

Jeollanam-do 
Korea 

 2210 820 61 82+هاتف: ال

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

 

 لصندوق الدولي للتنمية الزراعية:عن ا
 وتعبئة الموارد اتقسم الشراك

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 من خالل ممثليهما المفوضين حسب األصول، هذباتا 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:
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