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 توصية بالموافقة

 .10لموافقة على التوصية الواردة في الفقرة إلى االمجلس التنفيذي مدعو 

  مقدمة –أوال 

تعاون وتمويل مشترك مع  يةاتفاقعلى يجري التماس موافقة المجلس التنفيذي على تفويض الرئيس بالتفاوض  -1

مع األحكام الواردة في ملحق هذه الوثيقة.  بصورة جوهريةبما يتفق وإبرامها  )البنك( البنك اإلسالمي للتنمية

 وستُقدَّم االتفاقية الموقَّعة إلى المجلس للعلم في دورة الحقة.

في إطارية للتمويل المشترك واتفاقية  1979مايو/أيار  3ووقَّع الصندوق والبنك اتفاقية تعاون في  -2

ووضعت خطة عمل مشتركة بين  .2019لمدة ثالث سنوات تنتهي في فبراير/شباط  2010فبراير/شباط  13

. بينهمالتجديد االتفاقية اإلطارية للتعاون والتمويل المشترك  2022- 2020 تغطي الفترةالبنك والصندوق 

 أساساً داعماً لتنفيذ االتفاقية بفعالية وفي الوقت المناسب. هذه الخطةوستُشكل 

التعاون االستراتيجي بين المنظمتين بهدف  المناقشات بين الصندوق والبنك على الحاجة إلى مزيد منوركزت  -3

اتفاقية التعاون تعزيز التعاون في مجاالت االهتمام المشترك وفي البلدان التي تنشط فيها المنظمتان. واقتُرحت 

لبرنامج  مشروعات مشتركةوالتمويل المشترك الجديدة لتلبية هذه الحاجة. وسيسعى الطرفان إلى تجهيز ذخيرة 

ً مؤقتاً  2024-2020سنوات للفترة  متجدد مدته خمس في الدول األعضاء المشتركة. وتشمل االتفاقية هدفا

مليون دوالر أمريكي من كل مؤسسة(. وفي  250مليون دوالر أمريكي ) 500للتمويل المشترك بما قيمته 

تستغرق التي  تخصيص الموارد على أساس األداء بدورة نظام مرهوناً حالة الصندوق، سيكون هذا المبلغ 

 . وسيجري النظر في فرص تبادل الموظفين بموجب االتفاقية لتيسير تنفيذها.ثالث سنوات

المنظمتين  بمهمةاالتفاقية إلى إقامة تعاون بين الصندوق والبنك في عدد من المجاالت ذات الصلة وتهدف  -4

لالستفادة من التجارب  وتقاسمهاالمعلومات والمعارف ( توليد 1واستراتيجياتهما. ويشمل ذلك ما يلي: )

رفيعة المستوى واالجتماعات التي سيجري ل المعرفة في فعاليات تباد كة( المشار2والخبرات المتبادلة؛ )

في  التي سيجري تمويلها بصورة مشتركة برامجالمشروعات وال( تحديد 3تنظيمها بصورة مشتركة؛ )

اون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بوسائل ( إعداد مبادرات للتع4؛ )محل االهتمام المشتركمجاالت ال

تنسيق العمليات اإلقليمية ( 5تشمل استكشاف التآزرات داخل المشروعات الجديدة والقائمة على السواء؛ )

( استكشاف 7( تبادل الموظفين وانتدابهم؛ )6والقطرية ومواءمة عمليات تصميم المشروعات وتنفيذها؛ )

 عبئة موارد إضافية من أجل توسيع نطاق العمليات. أدوات التمويل الممكنة لت

 البنك اإلسالمي للتنمية –ثانيا 

رسالته  وتهدفبلداً.  57هو مصرف إنمائي متعدد األطراف يبلغ عدد أعضائه  )البنك( البنك اإلسالمي للتنمية -5

تعزيز التنمية البشرية الشاملة عن طريق الحد من الفقر واالرتقاء بالصحة وتعزيز التعليم وتحسين الحوكمة  إلى

 ودعم االزدهار.

البنك في إتاحة المشاركة في رأس المال وتقديم القروض للمشروعات ومؤسسات األعمال  وظائفوتتمثل  -6

ً دوله األعضاء بالمسا د البنك أيضا ِّ عدة المالية وسائر أشكال المساعدة من أجل تنميتها اإلنتاجية. ويُزو 

 االقتصادية واالجتماعية وتعزيز التجارة الخارجية بين البلدان األعضاء.
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مليار دوالر  16وتزيد أصوله التشغيلية على  ؛AAAوحصل البنك على تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة  -7

 مراكزمدينة جدة وله مريكي. ويقع المقر الرئيسي للبنك في مليار دوالر أ 70أمريكي، ويبلغ رأسماله المكتتب 

في بنغالديش ومصر وإندونيسيا ونيجيريا  قطريةرئيسية في كازاخستان وماليزيا والمغرب والسنغال، ومكاتب 

 وتركيا.

مشروعاً في ألبانيا، وأذربيجان،  20حتى اآلن، شاركت المؤسستان في تمويل  1980وخالل الفترة من عام  -8

امبيا، وإندونيسيا، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وباكستان، والسنغال، والسودان، وتونس، وتركيا، وغ

 واليمن. 

وهناك فرص لزيادة مستويات التمويل المشترك وتوسيع األنشطة غير اإلقراضية بين الصندوق والبنك.  -9

من أجل زيادة األثر في الدول  نموذج جديد قائم على الالمركزية في أداء األعمالوشرعت المنظمتان في 

األعضاء. وستشمل بعض مجاالت العمل الرئيسية في المستقبل تعزيز المعرفة والممارسات الفضلى بشأن 

، ال سيما في المجاالت المواضيعية واألولويات المشتركة، وتبادلها التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

 ا السياسات.مثل تهيئة فرص العمل للشباب وقضاي

 التوصية –ثالثا 

ً للبند  -10 المجلس التنفيذي تفويض رئيس الصندوق  يُطلب إلىمن اتفاقية إنشاء الصندوق،  8من المادة  2وفقا

على اتفاقية تعاون وتمويل مشترك وإبرامها بين البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق من أجل وضع بالتفاوض 

 األحكام الواردة في ملحق هذه الوثيقة.إطار للتعاون يتفق بصورة جوهرية مع 
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 اتفاقية تعاون وتمويل مشترك

 بين

 البنك اإلسالمي للتنمية

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بتاريخ _______ بين البنك ( "االتفاقية"أو  "اتفاقية التعاون"باسم فيما يلي إليها  يشارتعاون وتمويل مشترك )اتفاقية 

باسم يلي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )المشار إليه فيما ، ("البنك"يلي باسم اإلسالمي للتنمية )المشار إليه فيما 

، وإلى كل منهما "الطرفين"ويُشار إلى البنك والصندوق في غير ذلك من الحاالت مجتمعين باسم (. "الصندوق"

 حيثما يتطلب السياق ذلك في هذه االتفاقية. "الطرف"منفرداً باسم 

 هذه:اتفاقية التعاون إن طرفي 

لها، وهو  مقراً  ، إيطاليا،بأن الصندوق وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، تتخذ من مدينة روما إقرارا منهما

تعبئة موارد مالية إضافية وإتاحتها ويتمثل هدفها في ، تمويل التنمية الزراعية والريفيةلسة مؤسسة مالية دولية مكرَّ 

 بشروط تيسيرية ألغراض التنمية الزراعية في البلدان النامية؛

تعزيز التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي في البلدان  هدفهاأن البنك مؤسسة مالية دولية  وإذ يضعان في االعتبار

شاركة في مختلف أنشطة التنمية، بما يشمل التنمية عن طريق الم ومجتمعةاألعضاء والمجتمعات اإلسالمية منفردة 

 الزراعية؛

عندما وقعا اتفاقية تعاون )اتفاقية التعاون  1979مايو/أيار  3بأن التعاون بين البنك والصندوق يعود إلى  وإقراراً منهما

كة في البلدان محل هدافهما المشترأل تعزيزاً ( من أجل إرساء األساس إلقامة تعاون وثيق بين الطرفين 1979لعام 

 المشترك؛  االهتمام

االحتياجات المتغي ِّرة لدى البلدان األعضاء عضوية مشتركة في الطرفين، والدروس اإلنمائية التي يمكن  وإذ يالحظان

التي يضطلع بها كل من  عمليات التنميةا من تجارب كل من طرفي هذه االتفاقية، وألغراض تعزيز فعالية همااستله

يرى البنك والصندوق أن من المستصوب وأثرها وكفاءتها واستدامتها، من خالل التعاون بينهما، طرفي االتفاقية 

تجديد التعاون بينهما والدفع به قدماً في جميع المجاالت محل االهتمام المشترك من خالل هذه االتفاقية التي ستحل 

 ؛ 2010فبراير/شباط  13واالتفاقية اإلطارية للتمويل المشترك المؤرخة  1979محل اتفاقية التعاون لعام 

 : اهتمام الطرفين بالمجاالت المشتركة التالية وإذ يضعان في االعتبار

 ؛مشروعات التنمية الزراعية والريفية، بما فيها مشروعات تنمية سالسل قيمة األعمال الزراعية (أ)

 دمات المالية الريفية؛تحسين سبل الوصول إلى األسواق والخ (ب)

 ؛العملالوصول إلى فرص ُسبل تحسين  (ج)

القدرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية، وضمان النماذج اإلنمائية بناء  (د)

 المستدامة؛

 تنمية القدرات البشرية والمؤسسية لدى البلدان محل التركيز المشترك؛ (ه)

 الربط العكسي؛والتعاون الثالثي/التعاون بين بلدان الجنوب  (و)

 المياه من أجل التنمية الريفية والزراعة؛ (ز)

 ؛شعبيةاستحداث نُهج مجتمعية/ (ح)
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التعاون بين الطرفين في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان األعضاء المشتركة من أجل تحقيق أهداف  (ط)

 المستدامة والنمو االجتماعي واالقتصادي؛التنمية 

 .ساتحوار السيا (ي)

قة ومتسقة إلى البلدان األعضاء في كل منهما بطريقة تتسم بالكفاءة وتحقق على تقديم خدمات منسَّ وإذ عقدا العزم 

 مردودية التكلفة، وذلك من خالل جهودهما المشتركة وضمن حدود مهمة كل منهما وسياساته وموارده؛

 :قد توصال إلى التفاهمات التاليةف

 1المادة 

 الغرض

االتفاقية في تيسير التعاون بين الطرفين لضمان إسهام برامج التنمية الزراعية والريفية يتمثل الغرض من هذه  1-1

ع هذه االتفاقية الطرفين على  في تحقيق األهداف المشتركة للقضاء على الفقر وتحقيق األمن الغذائي والتغذوي. وتُشج ِّ

لزيادة درات مشتركة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، مبا بوسائل تشمل استغالل جوانب التآزر والتكامل

األثر على السكان المستهدفين ولتعزيز فعالية كل طرف في تمويل البرامج والمشاركة في تمويلها، وبناء القدرات، 

المية؛ ووضع على المستويات الوطنية واإلقليمية والع والدعوةوحوار السياسات، وإدارة المعرفة، وكذلك الحوار 

 ترتيبات العمل الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقية.

-2020خمس سنوات للفترة  تهيسعى الطرفان إلى تجهيز ذخيرة مشروعات مشتركة من أجل برنامج متجدد مد 1-2

في البلدان األعضاء المشتركة. وتستند ذخيرة المشروعات المشتركة إلى فهم مشترك للرؤية واإلطار  2024

فاهيم أفضل ممارسات التمويل اإلنمائي. وتبلغ متطلبات التمويل اإلجمالية التقديرية من الطرفين من االستراتيجي وم

مليون دوالر  000 000 500مليون دوالر أمريكي )أجل ذخيرة المشروعات المشتركة ما يصل إلى خمسمائة 

ً يعادل يون دوالر أمريكي مائتين وخمسين مل ما يصل إلى أمريكي( تقريباً. ويستهدف البنك مبلغا

ً يعادل ما يصل إلى مائتين وخمسين مليون دوالر (دوالر أمريكي 000 000 250) ، ويستهدف الصندوق مبلغا

ً للمظروف المخصص  000 000 250أمريكي ) دوالر أمريكي(. ويكون هذا المبلغ في حالة الصندوق خاضعا

التي تستغرق ثالث سنوات. ويراجع  ءللزراعة والتنمية الريفية في إطار دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األدا

حيثما أمكن. وينظر  لزيادتهيولي المراعاة اإليجابية وموارده المتاحة،  في ضوءإلى آخر  نكل طرف هذا المبلغ من حي

الطرفان في جميع الفرص المناسبة لالستفادة من منصة التمويل المشترك هذه لتعبئة أموال إضافية من األطراف 

 . لطرفينلاألخرى المقبولة 

يتفق الطرفان، بمجرد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، على اتفاقية إطارية للتمويل المشترك لوضع وتوجيه  1-3

 المعرفية. عمال التعاون إلى جانب ذخيرة استراتيجية من المشروعات والمنتجات جدول أ

 2المادة 

 مجاالت التعاون

 يستكشف الطرفان، بموجب هذه االتفاقية، فرص التعاون في المجاالت التالية: 

المعلومات والمعارف وتقاسمها لالستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة فيما يتعلق بنُهج التنمية توليد   2-1

الريفية، والمعلومات االقتصادية والمتعلقة بأنشطة األعمال لدى المجموعات المستهدفة، واإلدارة، والتنفيذ، وطرائق 

 التخفيف من المخاطر. 

 .رفيعة المستوى واالجتماعات التي يشترك الطرفان في تنظيمهاة المشاركة في أحداث تقاسم المعرف 2-2

شروط الحصول على التمويل من كال الطرفين في المجاالت محل ب تفيتحديد المشروعات والبرامج التي  2-3

 االهتمام المشترك، بما في ذلك الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي، وفقا لسياسات كل طرف.
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ادرات مشتركة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بوسائل تشمل استكشاف التآزرات إعداد مب 2-4

يستخدم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون سالمشتركة داخل المشروعات القائمة أو داخل المشروعات الجديدة. و

للتمويل المشترك من أجل تعزيز هذه الثالثي لتعزيز التعاون التقني وتشجيع االستثمار، وسيجري التماس آليات 

 الطريقة في التعاون.

 تنسيق العمليات اإلقليمية والقطرية للطرفين وتحقيق التناغم بينهما في تصميم المشروعات وعمليات تنفيذها. 2-5

ً ، انتدابهمتبادل الموظفين و 2-6  االتفاق المتبادل بين الطرفين.ب على أن يكون ذلك مرهونا

 تعبئة موارد إضافية من أجل توسيع نطاق عمليات الطرفين.لالممكنة وات التمويل استكشاف أد 2-7

 إلى آخر. نجميع المجاالت األخرى التي قد يتفق عليها الطرفان من حي 2-8

 3المادة 

 االتصاالت

يتشاور الطرفان كل منهما مع اآلخر حول المسائل الناشئة عن هذه االتفاقية والمسائل األخرى ذات االهتمام  3-1

 المشترك. 

المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمجاالت محل االهتمام المشترك، ويتعاونان في جمع تلك  نطرفااليتبادل  3-2

ترتيبات تعتبر ضرورية أو واجبة التطبيق لدى الطرفين وفقا  ةتزام بأيالمعلومات والبيانات وتحليلها ونشرها، مع االل

 اإلفصاح عن المعلومات. لسياسة كل منهما بشأن

 ،متسقنهج ب األخذيحافظ الطرفان على الحوار الوثيق وينظمان اجتماعات سنوية/معتكفات من أجل كفالة  3-3

 لك مالئما، ال سيما من أجل ما يلي:وتحديد مجاالت االختصاص والتكامل، ويجتمعان متى كان ذ

 تحديد البرامج أو المشروعات المتاحة للتعاون؛ (1)

 وضع مسودات خطط عمل وما يرتبط بها من وثائق من أجل تنفيذ تلك البرامج أو المشروعات؛ (2)

 المشترك، للبرامج والمشروعات محل االهتمام المشترك.يشمل العمل إجراء استعراضات، بما  (3)

 ،ما من تحقيق أغراض هذه االتفاقيةللطرفين تبادل المعلومات والتعاون من خالل وسائل أخرى لتمكينهيجوز  3-4

 ً التنافسي للسلع والخدمات، وتضارب المصالح،  سياسات التوريدبسياسات كل منهما، بما في ذلك  رهنا

 واإلفصاح عن المعلومات وتبادلها مع األطراف الخارجيين.

 4المادة 

 التمثيل

حضور الحلقات الدراسية أو الندوات أو إلى لكل طرف من طرفي هذه االتفاقية حرية دعوة الطرف اآلخر  4-1

 حلقات العمل أو المؤتمرات محل االهتمام المشترك التي يدعو إليها ذلك الطرف أو يوفر لها الدعم على أي نحو آخر.

 5المادة 

 متنوعةأحكام 

  حسبما يريانه مالئما.االتفاقية ات تكميلية ضمن نطاق هذه يأو اتفاقفي ترتيبات الدخول يجوز للطرفين  5-1

، وفي هذا مقبولة للطرفينبطريقة  االتفاقيةمسألة ذات صلة لم يرد بشأنها نص في هذه  ةيتم البت في أي 5-2

 الخصوص، يولي كل طرف االعتبار الكامل ألي مقترح يقدمه الطرف اآلخر.
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 6المادة 

 حيز النفاذ ومدتها وتعديلها وإنهاء العمل بها ومسائل أخرى االتفاقيةدخول 

 أدناه، وتظل سارية رهناً بالمادة 6-6رهناً بالمادة  ،يبدأ سريان هذه االتفاقية في تاريخ توقيعها من الطرفين 6-1

 أدناه. 6-2

الطرفين بإخطار الطرف  أو لحين قيام أيٍ من 2024ديسمبر/كانون األول  31حتى  يستمر سريان هذه االتفاقية 6-2

( موجه إلى الطرف "إشعار إنهاء"اآلخر باعتزامه إنهاءها من خالل إشعار خطي باإلنهاء )يشار إليه فيما يلي باسم 

اآلخر قبل ستة أشهر من اإلنهاء؛ أو إذا حلت محلها اتفاقية أخرى. وال يؤثر إنهاء هذه االتفاقية على االلتزامات 

 من الطرفين على نحو منفصل بموجب هذه االتفاقية. أيالتعاقدية التي يُبرمها 

 ال يجوز تعديل هذه االتفاقية إال  باتفاق خطي متبادل بين الطرفين.  6-3

 عن المعلومات. اإلفصاحوفقاً لسياسة كل منهما بشأن  نشر هذه االتفاقيةيجوز للطرفين  6-4

وباإلشارة إلى ته القانونية و/أو اإلدارية الضرورية. يبدأ سريان هذه االتفاقية بعد استيفاء كل طرف متطلبا 6-5

من االتفاقية اإلطارية  02-3وفي البند  1979من اتفاقية التعاون لعام  1-6متطلبات اإلنهاء المنصوص عليها في البند 

شعار خطي إ هذه االتفاقية، بحكم الواقع وبدون الحاجة إلىنهي تُ الطرفان على أن  يتفق، 2010للتمويل المشترك لعام 

أحكام  ةوبصرف النظر عن أي .2010اإلطارية للتمويل المشترك لعام  واالتفاقية   1979التعاون لعام  ، اتفاقية  آخر

وأحكام اتفاقية التمويل  1979منصوص عليها في هذه االتفاقية، يوافق الطرفان على تطبيق أحكام اتفاقية التعاون لعام 

واتفاقية  1979لجارية المنفذة بموجب اتفاقية التعاون لعام اعلى جميع المشروعات  2010المشترك اإلطارية لعام 

 .2010التمويل المشترك اإلطارية لعام 

ما يقي ِّد أو يمنع حق الطرفين في إبرام مذكرات أو اتخاذ ترتيبات مع أطراف أخرى بشأن  االتفاقيةليس في هذه  6-6

 أي نشاط أو مشروع أو مجال تعاون مشمول بهذه االتفاقية.

ل أو ما يفسَّر بأنه تنازل عن أيٍ من المزايا والحصانات واإلعفاءات  االتفاقيةليس في هذه  6-7 الممنوحة ما يشك ِّ

واتفاقية إنشاء الصندوق،  ،عنها أو تعديلها على أي نحو آخر بموجب االتفاق المنشئ للبنك إلى البنك والصندوق أو تخل ٍ 

وأي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو  ،(1947واتفاقية امتيازات وكاالت األمم المتحدة المتخصصة وحصاناتها )

 بموجب القانون العرفي الدولي. 

أو فيما يتصل بها، بالطرق الودية من  االتفاقيةيسوى أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق أيٍ من أحكام هذه  6-8

 خالل المشاورات أو من خالل طريقة تسوية أخرى يتفق عليها الطرفان.

 7المادة 

 قناة االتصال واإلخطارات

ممثلين إضافيين أو مناوبين أو  تعيينالطرف اآلخر،  موجه إلى خطيإخطار  بموجبيجوز لكل طرف،  7-1

 مسؤولي اتصال خالفا ألحكام هذه المادة.

 عن البنك 

 ، شارع الملك خالد8111

 حي النزلة اليمنية

 22332-2444جدة  1الوحدة#

 ملكة العربية السعوديةمال
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 6712 646 12 966+الهاتف: رقم 

 6871 636 12 966+الفاكس: 

؛ البريد 6712 646 12 966+الهاتف: رقم ؛ العالمية وتعبئة الموارد اتالشراك، مدير إدارة كي منصورز: عناية

 zaki@isdb.orgاإللكتروني: 

 عن الصندوق

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono 44 

00142 Roma 

Italy 

 54591 06 39+الهاتف: رقم 

 5043463 06 39+الفاكس: 

 ، مدير شعبة االنخراط العالمي والشراكات وتعبئة الموارد؛ Ronald Hartman: عناية

 r.hartman@ifad.org؛ البريد اإللكتروني: 2610 5459 06 39+الهاتف: رقم 

ً مواالتفاقية يعتبر أي إخطار أو طلب أو اتصال آخر بموجب هذه  7-2 كتابة حيثما يتم تسليمه باليد أو بالبريد  جها

المحدَّد اآلخر على العنوان الطرف أو بالبريد اإللكتروني أو بالفاكس، وذلك حسب الحال، من أي من الطرفين إلى 

 مدة سريان هذه االتفاقية.أثناء خطر به أي من الطرفين الطرف اآلخر يُ  قدعلى أي عنوان آخر ، أو 1- 7في المادة 

 

 ]انتهت مواد االتفاقية[

 

. وتُحرر الوارد ذكره أعالهيهما المفوضين، هذه االتفاقية في التاريخ ، وقَّع الطرفان، من خالل ممثل  وإثباتاً لما تقدَّم

 هذه االتفاقية في نسختين أصليتين باللغة اإلنكليزية.

 

 عن البنك اإلسالمي للتنمية وبالنيابة عنه

 

 بندر حجار

 اإلسالمي للتنميةرئيس البنك 

 

 عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبالنيابة عنه

 

 جيلبير أنغبو

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

mailto:zaki@isdb.org
mailto:r.hartman@ifad.org

