
V.10-50512 (A) 

  صيغة منوذجية
    

  اتفاق التعاون األساسي بني منظمة األمم املتحدة
      [..........]للتنمية الصناعية وحكومة 

اليت يشار إليها فيما يلي (من دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  ١٦املادة  حيث إن  
ة ورهنا بنظامها املايل، ما يقدم إىل تنص على أنه جيوز للمدير العام أن يقبل، باسم املنظم") اليونيدو"  بـ

املنظمة من تربعات من جانب احلكومات أو املنظمات احلكومية الدولية أو غري احلكومية أو من مصادر غري 
  حكومية أخرى؛

من دستور اليونيدو تنص على أن يكون لليونيدو من أجل زيادة مواردها  ١٧املادة  وحيث إن  
حتياجات البلدان النامية بسرعة ومرونة، صندوق للتنمية الصناعية يمول مما يقدم وتعزيز قدرا على تلبية ا

  إىل املنظمة من تربعات ومن أي إيرادات أخرى ينص عليها النظام املايل للمنظمة؛
واملرفق الثاين لدستور اليونيدو يقضيان بأن متول نفقات املنظمة على املساعدة  ١٣املادة  وحيث إن  
وسائر األنشطة ذات الصلة يف ميدان التنمية الصناعية من التربعات املذكورة أعاله وكذلك من حصة التقنية 
  يف املائة من إمجايل امليزانية العادية املقررة للمنظمة؛ ٦قدرها 

  تعزيز فعالية اليونيدو كأداة للتعاون الدويل يف ميدان التنمية الصناعية؛ وعزما على  
ى إرساء األحكام والشروط األساسية اليت ميكن لليونيدو مبقتضاها أن الستصواب وجدو وإدراكا  

تقدم مساعدة يف ميدان التنمية الصناعية تمول من صندوق التنمية الصناعية أو غريه من الصناديق اليت 
  تديرها اليونيدو؛

واليونيدو على ") احلكومة"اليت يشار إليها فيما يلي بـ[..........] (، اتفقت اآلن حكومة فلذلك  
  :إبرام اتفاق التعاون األساسي التايل

    
  املادة األوىل
  نطاق االتفاق

  
جيسد هذا االتفاق األحكام والشروط األساسية اليت ميكن لليونيدو مبقتضاها أن تساعد احلكومة   - ١

قبيل ويسري هذا االتفاق على كل مساعدة من هذا ال. على حتقيق أهدافها يف ميدان التنمية الصناعية
  .عليه احلكومة واليونيدو من وثائق مشاريع تتفقما قد على تقدمها اليونيدو، وال سيما 
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يوصف كل مشروع وصفا كامال يف وثيقة مشروع يوقَّع عليها نيابة عن احلكومة واليونيدو وتبين   - ٢
احلكومة  ما يتعلق بأنشطة املشروع ومتويله من أحكام وشروط خاصة، وكذلك دور ومسؤولية كل من

  .واليونيدو يف هذين الشأنني
ال تقدم اليونيدو أي مساعدة يف إطار هذا االتفاق إال استجابة ملا تقدمه احلكومة من طلبات توافق   - ٣

وتوفَّر تلك املساعدة للحكومة أو ألي هيئة تسميها احلكومة، على أن جيري تقدميها وتلقيها . عليها اليونيدو
  .نيدو من قرارات ومقررات وأنظمة ورهنا بتوافر األموال الالزمة لدى اليونيدووفقا ملا يسري على اليو

    
  املادة الثانية

  أشكال املساعدة
  

  :ميكن أن تتألف املساعدة اليت تقدمها اليونيدو إىل احلكومة يف إطار هذا االتفاق مما يلي  
شارين املعاونني، وكذلك خدمات خدمات موظفي اليونيدو واخلرباء االستشاريني واخلرباء أو املست  )أ(

  الشركات أو املؤسسات املتعاقَد معها من الباطن اليت ختتارها اليونيدو وتكون مسؤولة أمامها؛
  ؛")املتطوعني"الذين يشار إليهم فيما يلي بـ" (متطوعي األمم املتحدة"خدمات أعضاء   )ب(
  املعدات واإلمدادات الالزمة لتنفيذ أي مشروع معتمد؛  )ج(
  مشاريع عروض إيضاحية وأفرقة خرباء عاملة وحلقات دراسية وما شابه ذلك من أنشطة؛  )د(
الزماالت أو املنح الدراسية أو برامج التدريب أو الترتيبات املماثلة اليت ميكن مبقتضاها للمرشحني   )ه(

  أو خارجه؛ الذين تسميهم احلكومة وتوافق عليها اليونيدو أن يدرسوا أو يتلقوا التدريب داخل البلد
  .أي شكل آخر من املساعدة يف ميدان التنمية الصناعية ميكن أن تتفق عليه احلكومة واليونيدو  )و(
    

  املادة الثالثة
  [..........]ممثل اليونيدو يف 
  

يكون مسؤوال عن أنشطة اليونيدو العملياتية هو و[..........]. جيوز لليونيدو أن تعين ممثال هلا يف   - ١
االتصال الرئيسية بني احلكومة  كما يكون املمثل، لدى تأدية واجباته، قناةَ .التنمية الصناعيةيف ميدان 

املمثل، باسم  ويقيم. واليونيدو يف األمور املتعلقة بصوغ وتنفيذ وتقييم املشاريع اليت تساعدها اليونيدو
أنشطة منسق األمم املتحدة املقيم  األجهزة املختصة يف احلكومة وينسق أنشطته معاتصاال مستمرا باليونيدو، 

  .ومع املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البلد
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مسامهة احلكومة يف تكاليف الدعم املتكبدة لقاء خدمات املمثل يف اتفاق تكميلي يعترب  تحدد  - ٢
  .مدرجا يف هذا االتفاق باإلحالة ويصبح جزءا منه

    
  املادة الرابعة

  شاريعتنفيذ امل
  
تتوىل احلكومة املسؤولية العامة عن أي مشروع تساعده اليونيدو، مبا فيها املسؤولية عن تنفيذ   - ١

  .املشروع وحتقيق أهدافه، وفقا لوثيقة املشروع ذات الصلة
يقوم كل من احلكومة واليونيدو بتنفيذ األنشطة والتدابري املنصوص عليها يف وثيقة املشروع املعنية   - ٢

العمل ذات الصلة اليت تشكل جزءا من وثيقة املشروع، واليت تعهدتا بإجنازها عندما وقَّعتا على  ويف خطة
  .وثيقة املشروع

مسؤولة مباشرة عن مشاركة اليت هي احلكومة اليونيدو باسم الوكالة املتعاونة احلكومية تبلّغ   - ٣
أن تتفقا، دون مساس مبا تتواله وجيوز للحكومة واليونيدو . احلكومة يف كل مشروع تساعده اليونيدو

احلكومة من مسؤولية عامة عن املشاريع اليت تساعدها اليونيدو، على أن تتوىل اليونيدو املسؤولية الرئيسية 
ترتيب ذا الشأن يف وثيقة  أي ويذكَرعن تنفيذ أي مشروع بالتشاور واالتفاق مع الوكالة املتعاونة؛ 

الصلة اليت تشكل جزءا من وثيقة املشروع، جنبا إىل جنب مع الترتيبات املشروع أو يف خطة العمل ذات 
القيام به أثناء تنفيذ  وهذا جيباخلاصة بنقل تلك املسؤولية إىل احلكومة أو إىل أي هيئة تسميها احلكومة، 

  .املشروع، على أال يتجاوز ذلك موعد إجناز املشروع عملياتيا
على لزوم الوفاء به لكي تقدم اليونيدو مساعدة  اتفقسبق كان قد يكون وفاء احلكومة بأي التزام م  - ٤

ويف حال البدء بتقدمي تلك املساعدة . اليونيدو مبسؤولياا إزاء ذلك املشروع لوفاءإىل أي مشروع شرطا 
ا قبل الوفاء بتلك االلتزامات املسبقة، جيوز لليونيدو أن توقف تلك املساعدة أو تنهيها دون إمهال، حسبم

  .تراه مناسبا
يكون أي اتفاق يربم بني احلكومة واليونيدو، مبا يف ذلك وثائق املشاريع، أو بني احلكومة وأي من   - ٥

من املادة الثانية أعاله، بشأن تنفيذ مشروع تساعده اليونيدو، ) ب(أو ) أ(األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 
  .خاضعا ألحكام هذا االتفاق

مع اليونيدو، مديرا متفرغا لكل مشروع يتوىل  وبالتشاورتعاونة، حسب االقتضاء الوكالة املتعين   - ٦
تشاور مع احلكومة، مستشارا وبال، حسب االقتضاء وتعين اليونيدو. أداء املهام اليت تكلِّفه ا تلك الوكالة

ليونيدو يف تقنيا كبريا أو منسقا للمشروع يكون مسؤوال أمام اليونيدو عن اإلشراف على مشاركة ا
ويتوىل ذلك املستشار اإلشراف على أنشطة خرباء اليونيدو وسائر موظفيها وتنسيق تلك . املشروع

كما يكون ذلك املستشار . األنشطة، ويكون مسؤوال عن تدريب موظفي النظري احلكومي أثناء العمل
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املقدمة إىل املشروع، واستغالل تلك  مسؤوال عن إدارة مجيع املسامهات اليت متوهلا اليونيدو، مبا فيها املعدات
  .املسامهات استغالال ناجعا

 أو الشركات واملؤسسات املستشارون املعاونونأو اخلرباء أو  االستشاريوناخلرباء يعمل   - ٧
مع احلكومة ومع األشخاص أو اهليئات اليت تسميها  بالتشاور الوثيق، لدى تأدية واجبام، واملتطوعون
ملا تقدمه احلكومة من توجيهات حسبما يناسب طبيعة تلك الواجبات واملساعدة املراد  نوميتثلواحلكومة، 

  .تقدميها، وحسبما يكون قد اتفق عليه بني اليونيدو واحلكومة
وتدار تلك الزماالت وفقا لسياسات اليونيدو وممارساا . تتوىل اليونيدو اختيار متلقي الزماالت  - ٨

  .املتعلقة بذلك
ملعدات التقنية وغري التقنية واإلمدادات وسائر املمتلكات اليت متوهلا اليونيدو أو توفِّرها مملوكة تظل ا  - ٩

لليونيدو ما مل تنقَل، وإىل أن تنقَل، ملكيتها إىل احلكومة، أو إىل هيئة تسميها احلكومة، وفقا ألحكام 
  .عليها احلكومة واليونيدو تتفقوشروط 

تعلقة برباءات االختراع وحقوق التأليف والنشر وسائر احلقوق املماثلة يف أي تكون احلقوق امل  -١٠
حيق  ولكن،. عن مساعدة اليونيدو يف إطار هذا االتفاق من نصيب اليونيدو اكتشاف أو عمل ناشئ

داخل البلد دون دفع إتاوة أو أي رسم آخر  أي اكتشاف أو عمل من ذلك القبيلللحكومة أن تستخدم 
  .مشابه، ما مل تكن قد اتفقت مع اليونيدو على خالف ذلك يف كل حالة على حدةذي طابع 

    
  املادة اخلامسة

  املعلومات املتعلقة باملشاريع
  
احلكومة لليونيدو ما قد تطلبه من تقارير وخرائط وحسابات وسجالت وكشوف ووثائق توفِّر   - ١

ليونيدو أو بتنفيذ ذلك املشروع أو وبيانات إحصائية ومعلومات أخرى تتعلق بأي مشروع تساعده ا
  .استمرارية جدواه وصالحيته، أو تتعلق بوفاء احلكومة مبسؤولياا مبقتضى هذا االتفاق أو وثائق املشاريع

تتعهد اليونيدو بأن تطلع احلكومة أوال بأول على سري أنشطتها اخلاصة بتقدمي املساعدة يف إطار هذا   - ٢
  . أن يراقب يف أي وقت سري العمليات املتعلقة باملشاريع اليت تساعدها اليونيدووحيق ألي من الطرفني. االتفاق

احلكومة لليونيدو، بناء على طلبها، معلومات عن تتيح عقب إجناز أي مشروع تساعده اليونيدو،   - ٣
الضرورية أو  املنافع املتأتية من ذلك املشروع وعن األنشطة املضطلع ا لتعزيز أهدافه، مبا يف ذلك املعلومات

  .تتشاور مع اليونيدو وتسمح هلا باملراقبة هلذا الغرضواملناسبة لتقييمه أو لتقييم املساعدة املقدمة من اليونيدو، 
احلكومة واليونيدو بشأن القيام، عند االقتضاء، بنشر أي معلومات تتعلق بأي مشروع  تتشاور  - ٤

أنه جيوز لليونيدو أن تفصح للمستثمرين احملتملني عن أي غري . تساعده اليونيدو أو باملنافع املتأتية منه
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معلومات تتعلق بأي مشروع ذي توجه استثماري، إال إذا ومىت كانت احلكومة قد طلبت إىل اليونيدو 
  .كتابة أن حتد من نشر املعلومات املتعلقة بذلك املشروع

    
  املادة السادسة

  مشاركة احلكومة وإسهامها يف تنفيذ املشاريع
  
من أجل وفاء احلكومة مبسؤوليتها املتعلقة باملشاركة يف تنفيذ املشاريع اليت تساعدها اليونيدو يف   - ١

عينيا، وبالقدر املبني تفصيليا يف وثائق  احلكومة إطار هذا االتفاق وبإسداء العون يف هذا الشأن، تسهم
  :املشاريع ذات الصلة، مبا يلي

  الفنيني منهم وغري الفنيني؛ توفري خدمات املوظفني احملليني،  )أ(
  األراضي واملباين ومرافق التدريب واملرافق األخرى املتاحة أو املنتجة داخل البلد؛  )ب(
  .املعدات واملواد واإلمدادات املتوافرة أو املنتجة داخل البلد  )ج(
التكاليف  حيثما كان توفري املعدات يشكّل جزءا من مساعدة اليونيدو للحكومة، تتحمل احلكومة  - ٢

املتعلقة بالتخليص اجلمركي لتلك املعدات ونقلها والتأمني عليها من ميناء الدخول إىل موقع املشروع، مع 
ما يرتبط بذلك من نفقات مناولة أو ختزين ونفقات ذات صلة، وكذلك تكاليف التأمني عليها بعد توصيلها 

عمل وصيانتها ما مل تكن وثيقة املشروع ذات إىل موقع املشروع، كما تتحمل تكاليف تركيبها وجتهيزها لل
  .الصلة تنص على خالف ذلك

  .تتحمل احلكومة أيضا مرتبات املتدربني ومتلقي الزماالت أثناء مدة زماالم  - ٣
تعترب تكاليف األشياء اليت متثّل إسهام احلكومة العيين يف تنفيذ املشروع، حسبما هي مفصلة يف   - ٤

  .ند إىل أفضل املعلومات املتاحة وقت إعداد تلك امليزانيةميزانيته، تقديرات تست
إذا كانت وثيقة املشروع تنص على ليونيدو، لليونيدو، أو تتخذ ترتيبات لكي تدفع احلكومة لتدفع   - ٥

حسبما هي حمددة يف ميزانية  ،من هذه املادة ١املبالغ املطلوبة لتوفري أي من األشياء املعددة يف الفقرة ذلك، 
  .ملشروع الواردة يف وثيقة املشروع، ومن مث حتصل اليونيدو على األشياء الالزمةا
املدير العام لليونيدو هلذا  يعينهتدفع النقود املستحقة لليونيدو مبقتضى الفقرة السابقة إىل حساب   - ٦

ون مبالغ تلك النقود وتك. الغرض، وتتوىل اليونيدو إدارة تلك النقود وفقا لنظام اليونيدو املايل املعمول به
املستحقة على احلكومة، واملبينة بالتفصيل يف ميزانية املشروع، خاضعة للتعديل، كلما اقتضت الضرورة، 
لكي جتسد التكلفة الفعلية اليت تتكبدها اليونيدو للحصول على تلك األشياء وقت عقد الصفقة اخلاصة 

  .بذلك
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حسب االقتضاء، الفتات مناسبة تبين أنه حيظى مبساعدة  يف موقع كل مشروع، احلكومة تضع  - ٧
  .اليونيدو

    
  املادة السابعة

  إسهام احلكومة يف تكاليف األشياء األخرى
  املدفوعة بالعملة احمللية

  
  :تتعهد احلكومة بأن توفر عينيا اخلدمات واملرافق احمللية التالية  - ١
  ؛ما يلزم من املكاتب وغريها من مرافق املباين  )أ(
متكني املوظفني الدوليني من التمتع مبا هو متاح للموظفني املدنيني الوطنيني من خدمات وتسهيالت   )ب(

  طبية؛
  ؛للمتطوعني أماكن مبيت بسيطة ولكن جمهزة جتهيزا الئقا توفري  )ج(
  .مساعدة املوظفني الدوليني على إجياد مساكن مناسبة  )د(
احلكومة أيضا يف حتمل نفقات ذلك املمثل  تسهم، [..........]يف حال إيفاد اليونيدو ممثال هلا يف   - ٢

  :ليونيدو يف كل سنة مبلغا مقطوعا متفقا عليه لتغطية النفقات املتعلقة مبا يليلوموظفيه، بأن تدفع 
  مكتب الئق جمهز باملعدات واللوازم، يكون مناسبا لتلبية احتياجات املمثل؛  )أ(
في السكرتاريا والكَتبة، وخدمات الترمجة الشفوية والتحريرية وما مساعدة حملية مناسبة من موظ  )ب(

  يتصل بذلك من مساعدات؛
  تنقُّل املمثل وموظفيه داخل البلد ألغراض رمسية؛  )ج(
  خدمات الربيد واالتصال اخلاصة باألغراض الرمسية؛  )د(
  .رمسيةالنفقات املعيشية للممثل وموظفيه أثناء تنقّلهم داخل البلد ألغراض   )ه(
أعاله، باستثناء البندين  ٢يكون للحكومة خيار التوفري العيين للتسهيالت املشار إليها يف الفقرة   - ٣
  .)ه(و) ب(
ليونيدو املبالغ النقدية املستحقة مبقتضى أحكام هذه املادة، وتتوىل اليونيدو إدارة لتدفع احلكومة   - ٤

  .هذا االتفاقمن املادة السادسة من  ٦تلك املبالغ وفقا للفقرة 
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  املادة الثامنة
  العالقة باملساعدات املقدمة من مصادر أخرى

  
يف حال احلصول على مساعدة من أجل تنفيذ أي مشروع من مصادر أخرى غري احلكومة أو   

تنسيق املساعدات املتلقاة من مجيع املصادر واستغالهلا بصورة  تتشاور احلكومة واليونيدو من أجلاليونيدو، 
ال جيوز تعديل التزامات احلكومة مبقتضى هذا االتفاق مبا قد تربمه من ترتيبات مع سائر اهليئات و. فعالة

  .املتعاونة معها على تنفيذ املشروع
    

  املادة التاسعة
  استخدام املساعدة

  
قصارى جهدها الستخدام املساعدة املقدمة من اليونيدو على أجنع حنو ممكن، احلكومة تبذل   

احلكومة هلذه الغاية ما تنص عليه وثيقة املشروع من  وتتخذ. ملساعدة يف الغرض املقصود منهاتستخدم تلك او
  .خطوات، دون تقييد لعمومية ما ذُكر أعاله

    
  املادة العاشرة

  االمتيازات واحلصانات
  
احلكومة على اليونيدو، مبا يف ذلك هيئاا وممتلكاا وأمواهلا وموجوداا، وكذلك على تطبق   - ١

يف البلد، أحكام اتفاقية امتيازات األمم  وموظفوه العاملون[..........] موظفيها، مبن فيهم ممثل اليونيدو يف 
إىل اتفاقية امتيازات  ،فيما يتعلق باليونيدو ،املتحدة وحصاناا، أما إذا كانت احلكومة قد انضمت

ة األخرية، مبا يف ذلك املرفق السابع عشر، عليها أن تطبق أحكام االتفاقيفالوكاالت املتخصصة وحصاناا 
  .املتعلق باليونيدو

يمنح املمثل وموظفوه ما قد يلزم من امتيازات وحصانات إضافية لكي ميارسوا مهامهم بصورة   - ٢
ويتعني على وجه اخلصوص أن يتمتع املمثل بنفس االمتيازات واحلصانات اليت متنحها احلكومة . فعالة

  .اسيني وفقا للقانون الدويلللمبعوثني الدبلوم
باستثناء احلاالت اليت ميكن أن تتفق فيها احلكومة واليونيدو يف وثائق املشاريع املتعلقة   )أ(  - ٣

مجيع األشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن احلكومة مبشاريع معينة على خالف ذلك، متنح 
رعايا احلكومة املستخدمني حمليا، نفس أعاله، باستثناء  ٢و ١اليونيدو والذين ال تشملهم الفقرتان 

من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة  ١٨االمتيازات واحلصانات املمنوحة للموظفني مبقتضى املادة 
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من اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناا، حسب مقتضى  ١٩وحصاناا أو املادة 
  احلال؛

ازات واحلصانات املشار إليهما يف األجزاء السابقة من هذه ألغراض االتفاقيتني املتعلقتني باالمتي  )ب(
  :املادة

تعترب مجيع األوراق والوثائق املتعلقة بأي مشروع، واليت هي يف حيازة األشخاص املشار إليهم يف   ’١’
  أعاله أو حتت سيطرم وثائق مملوكة لليونيدو؛) أ( ٣الفقرة الفرعية 

ات اليت جلبها أولئك األشخاص إىل البلد أو اشتروها أو استأجروها تعترب املعدات واملواد واإلمداد  ’٢’
  .ملكا لليونيدو ،داخل البلد، ألغراض أي مشروع

، املستخدم يف املواد العاشرة واحلادية عشرة والرابعة "األشخاص الذين يؤدون خدمات"يشمل تعبري   - ٤
باريني، وكذلك األشخاص الطبيعيني عشرة من هذا االتفاق، املتطوعني واملستشارين واألشخاص االعت

وهو يشمل املنظمات احلكومية أو غري احلكومية أو الشركات اليت ميكن أن تستبقيها اليونيدو . ومستخدميهم
لكي تتوىل تنفيذ مساعدة اليونيدو ملشروع ما أو لكي تساعد على تنفيذ تلك املساعدة، كما يشمل 

جيوز تأويل أي شيء يف هذا االتفاق على حنو حيد من وال . مستخدمي تلك املنظمات أو الشركات
  االمتيازات أو احلصانات أو التسهيالت املمنوحة لتلك املنظمات أو الشركات أو ملستخدميها يف أي 

  .صك آخر
    

  املادة احلادية عشرة
  تقدمي التسهيالت لتنفيذ مساعدة اليونيدو

  
اليونيدو وخربائها وسائر األشخاص الذين يؤدون احلكومة ما قد يلزم من تدابري الستثناء  تتخذ  - ١

خدمات نيابة عنها من أحكام اللوائح أو غريها من األحكام القانونية اليت ميكن أن حتول دون القيام 
متنحهم ما قد يلزم من تسهيالت أخرى لتنفيذ مساعدة اليونيدو و بالعمليات املندرجة يف إطار هذا االتفاق،

  :احلقوق والتسهيالت التاليةخصوصا  ومتنحهم ،بسرعة وجناعة
اإلسراع بإجناز التصاريح الرمسية للخرباء وغريهم من األشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن   )أ(

  اليونيدو؛
  اإلسراع بإصدار التأشريات والتراخيص واألذون الالزمة دون مقابل؛  )ب(
  زمة؛إمكانية الوصول إىل موقع العمل، ومجيع حقوق املرور الال  )ج(
حرية التنقل داخل البلد أو االنتقال منه أو إليه بالقدر الالزم لتنفيذ مساعدة اليونيدو على الوجه   )د(

  األكمل؛
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  أفضل سعر قانوين لصرف العملة؛  )ه(
أي أذون الزمة السترياد املعدات واملواد واللوازم دون ضرائب وال رسوم مجركية، ولتصديرها   )و(

  م؛الحقا دون ضرائب وال رسو
أي أذون الزمة السترياد املمتلكات العائدة ملوظفي اليونيدو أو سائر األشخاص الذين يؤدون خدمات   )ز(

نيابة عنها ألغراض االستعمال أو االستهالك الشخصي دون ضرائب وال رسوم مجركية، ولتصدير 
  تلك املمتلكات الحقا دون ضرائب وال رسوم؛

  .أعاله من اجلمارك) ز(و) و(ذكورة يف الفقرتني الفرعيتني اإلسراع باإلفراج عن األشياء امل  )ح(
، تتحمل .......][...املساعدة املقدمة يف إطار هذا االتفاق هي ملنفعة حكومة وشعب  نظرا لكون  - ٢

وتكون احلكومة مسؤولة عن معاجلة املطالبات اليت . كل خماطر العمليات الناشئة عن هذا االتفاقاحلكومة 
مها أطراف ثالثة ضد اليونيدو أو موظفيها أو سائر األشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عنها، ميكن أن تقد

وال يسري . وأن تؤمنهم من أضرار املطالبات أو التبعات الناشئة عن العمليات املندرجة يف إطار هذا االتفاق
أن املطالبة أو التبعة املعنية نامجة  احلكم السابق يف احلاالت اليت تكون فيها احلكومة واليونيدو قد اتفقتا على
  .عن إمهال جسيم أو سوء سلوك متعمد من جانب األفراد املذكورين أعاله

    
  املادة الثانية عشرة

  إيقاف املساعدة أو إاؤها
  
احلكومة، أن توقف مساعدا ألي مشروع إذا ما نشأ حسب  إىلجيوز لليونيدو، بإشعار خطي   - ١

وجيوز . حتقيق أغراضه دون دون إجناز املشروع بنجاح أو و ينذر بأن حيولأ تقديرها أي ظرف حيول
لليونيدو أن تبني، يف اإلشعار اخلطي نفسه أو يف إشعار خطي الحق، الشروط اليت هي مستعدة يف ظلها أن 

ويستمر ذلك اإليقاف إىل حني قبول احلكومة بتلك الشروط وتوجيه . تستأنف مساعدا للمشروع
  .إىل احلكومة إشعارا خطيا بأا مستعدة الستئناف مساعدااليونيدو 

ال متس أحكام هذه املادة مبا قد يكون لليونيدو يف الظروف املعنية من حقوق أو سبل انتصاف   - ٢
  .أخرى، سواء مبقتضى املبادئ القانونية العامة أو غريها

    
  املادة الثالثة عشرة
  تسوية النـزاعات

  
نـزاع بني اليونيدو واحلكومة ينشأ عن تفسري  من الطرفني، أي بناء على طلب أييحال إىل التحكيم،   

 التسويةأو بغريه من طرائق  بالتفاوضيسوى   هذا االتفاق أو تطبيقه، أو يتعلق بذلك التفسري أو التطبيق، وال
ا النحو حمكّما ثالثا يكون هو ويعين كل طرف حمكَّما واحدا، ويعين احملكَّمان املعينان على هذ. املتفق عليها
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يوما من تاريخ طلب التحكيم، أو إذا مل  ٣٠يف غضون  حمكَّماطرف  أي يعينوإذا مل . رئيس هيئة التحكيم
ألي طرف أن يطلب إىل  جازني، الثالث يف غضون مخسة عشر يوما من تاريخ تعيني احملكَّم احملكّم يعين

ويتوىل احملكّمون حتديد إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان نفقات . حمكّمرئيس حمكمة العدل الدولية تعيني 
يقبل الطرفان وإليها،  استندباألسباب اليت  بيانقرار التحكيم  ويدرج يف. التحكيم حسبما يقيمها احملكّمون

  .ذلك القرار كحكم ائي فاصل يف النـزاع
    

  املادة الرابعة عشرة
  أحكام عامة

  
خيضع هذا االتفاق للتصديق من جانب احلكومة، ويبدأ .] [اذ هذا االتفاق عند التوقيع عليهيبدأ نف[  - ١

إىل حني التصديق  مؤقتانافذا  ويعتربه الطرفان. نفاذه عند تلقي اليونيدو إشعارا من احلكومة بالتصديق عليه
ب هذا االتفاق، حال بدء ويج. أدناه ٣ويظل هذا االتفاق نافذا إىل حني إائه مبقتضى الفقرة .] عليه

نفاذه، ما يوجد من اتفاقات بشأن تقدمي املساعدة إىل احلكومة من موارد اليونيدو وبشأن أي مكتب 
لليونيدو يف البلد، ويسري هذا االتفاق على كل مساعدة تقدم إىل احلكومة وإىل أي مكتب لليونيدو منشأ 

  .ا هذا االتفاقيف البلد مبقتضى أحكام االتفاقات اليت جبه
وعلى الطرفني أن يسويا أي مسألة ذات صلة ال . جيوز تعديل هذا االتفاق باتفاق خطي بني طرفيه  - ٢

يوجد يف هذا االتفاق نص بشأا مبا يتوافق مع القرارات واملقررات ذات الصلة اليت تصدرها هيئات 
دمه الطرف اآلخر مبقتضى هذه الفقرة يف أي اقتراح يقوعلى كل طرف أن ينظر بإجياب . ختصةاليونيدو امل

  .وأن يدرسه دراسة تامة
جيوز ألي طرف إاء هذا االتفاق بإشعار خطي يوجه إىل الطرف اآلخر، وينتهي نفاذه بعد ستني   - ٣

  .يوما من استالم ذلك اإلشعار
) ملتعلقة باملشاريعبشأن املعلومات ا(تظل االلتزامات اليت يرتبط ا الطرفان مبقتضى املادة اخلامسة   - ٤

كما تظل . من هذا االتفاق قائمة بعد انقضاء أجله أو إائه) بشأن استخدام املساعدة(واملادة التاسعة 
اليت تتناول (من املادة الثالثة  ٢االلتزامات اليت ترتبط ا احلكومة يف أي اتفاق تكميلي يربم يف إطار الفقرة 

اليت تتعلق باملزايا (، مبقتضى املادة العاشرة [..........])يف  تكاليف الدعم اخلاصة مبمثل اليونيدو
واملادة الثالثة ) اليت تتعلق بالتسهيالت املمنوحة لتنفيذ مساعدة اليونيدو(واملادة احلادية عشرة ) واحلصانات

يلزم لتمكني  من هذا االتفاق قائمة بعد انقضاء أجله أو إائه، بقدر ما) اليت تتعلق بتسوية النـزاعات(عشرة 
ا وأيأشخاص يؤدون خدمات نيابة عنها يف إطار هذا  اليونيدو من سحب موظفيها وأمواهلا وممتلكا

  .االتفاق سحبا منظما
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  املادة اخلامسة عشرة
  التسجيل

  
اليت ترسل نسخة مصدقة منه إىل األمانة العامة لألمم املتحدة  يسجل هذا االتفاق لدى أمانة اليونيدو  

  .عداد ملف له وتدوينهإل
، قام املوقّعان أدناه، املعينان حسب األصول ممثلني عن منظمة األمم املتحدة للتنمية ملا تقَدم وإثباتا  

الصناعية وعن احلكومة، بالتوقيع باسم الطرفني على هذا االتفاق، احملرر باللغة اإلنكليزية يف نسختني، يف 
  [  ].٢٠٠[........]من .] [.......، يف هذا اليوم [.......]

    
  

  عن منظمة األمم املتحدة
      :للتنمية الصناعية

  
  

  عن حكومة  
:[..........]  

  كانديه يومكيالّ
 املدير العام

  )االسم(  
  )اللقب(

  


