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 بالموافقةتوصية 
 لمتفاوض بشأن مضمون مذكرت: التفاىم مع شركة تفويض رئيس الصندوقالمجمس التنفيذي مدعو إلى 

Unilever PLC  ومؤسسةIntel Corporation  الثان: من ىذه الوثيقةواستكماليما وفقا لمشروط الواردة ف: الممحق. 
 

 مقترحات بشأن اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص
التنفيذي مدعو لإلحاطة عمما بأن الصندوق يسعى إلى الدخول ف: اتفاقيت: تعاون منفصمتين مع  المجمس .1

، ومقرىما ف: لندن، Intel Corporationومؤسسة Unilever PLC كيانين من القطاع الخاص، وىما شركة 
غاية، يسعى رئيس المممكة المتحدة، وف: سانتا كالرا، الواليات المتحدة، عمى التوال:. وتحقيقا ليذه ال

الكيانين عمى مذكرة تفاىم  من الصندوق إلى الحصول عمى موافقة المجمس التنفيذي لمتفاوض مع كل
 واستكماليا وفقا لمشروط الواردة ف: الممحق الثان: من ىذه الوثيقة.

 –مع استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخاص: تعميق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص  وتمشيا .2
يعمل الصندوق عمى إشراك  –التزاماتو الت: قطعيا خالل مشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوق و 

األطراف الفاعمة ف: القطاع الخاص بصورة أكثر منيجية ف: البرمجة عمى المستوى الُقطري وعمى مستوى 
نشاء األسواق، المشروعات من أجل زيادة استثماراتيا المناصرة لمفقراء والمستدامة ف: المناطق ا لريفية، وا 

وزيادة الفرص المدرة لمدخل لصالح الفئات الت: يستيدفيا الصندوق، وتحسين وصول السكان الريفيين إلى 
 المدخالت والخدمات والمعارف والتكنولوجيا.

ف: اىتماميا بالتنمية إلى االضطالع  Intelومؤسسة  Unileverتيدف الكيانات الخاصة مثل شركة  وال .3
نما أصبحت التنمية المستدامة جزءا من  بمسؤولياتيما االجتماعية كشركات ف: ىذا المضمار فحسب، وا 
استراتيجيات األعمال الرئيسية لدييا، مثل الوصول المستدام إلى المواد الخام والمستمزمات، وتنويع المنتجات 

 إلى المستيمكين األكثر فقرا.واألسواق، وتوسيع نطاق الوصول 

أن يدعم أىداف الصندوق المتعمقة  Intelومؤسسة   Unileverشركةشأن إرساء شراكات استراتيجية مع  ومن .4
بإشراك القطاع الخاص. ومن شأن إبرام مذكرات تفاىم بين الشركاء والصندوق أن يدل عمى العزم عمى 

 جرائيا.التعاون ووضع إطار لتطوير األنشطة التعاونية وا  

، من اتفاقية إنشاء الصندوق، ُيطمب إلى المجمس التنفيذي تخويل الرئيس بالتفاوض 1، البند 7لممادة  ووفقا .5
، Intel Corporationومؤسسة ، وبين الصندوق  Unilever PLCبشأن مذكرة التفاىم بين الصندوق وشركة

الذي عرض  –ت الشراكات المؤسسية لمصندوق واستكماليما. وحسبما ترد اإلشارة ف: التقرير المتعمق باتفاقيا
1102عمى المجمس التنفيذي ف: سبتمبر/أيمول 

ف: إطار نيج الموافقات المسبقة، ستعرض اتفاقيات  - 1
 التعاون الموقعة عمى المجمس لمعمم ف: دورة الحقة.
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 Unilever PLCشركة 

خطة عيش مستدامة حددت أىدافا عريضة لتحقيق ما يم: بحمول  1101ف: عام  Unileverشركة  أعدت .6
مميار شخص عمى تحسين صحتيم ورفاىيتيم؛ وخفض أثرىا البيئ: إلى النصف؛  0: مساعدة 1111عام 

 411 111% من موادىا الخام الزراعية من مصادر مستدامة؛ وتحسين سبل عيش 011والحصول عمى 
الصغيرة من خالل إشراكيم ف: شبكة التوريد التابعة لمشركة.  مزارع عمى األقل من أصحاب الحيازات

إلى تحقيق ىذه األىداف من خالل إرساء شراكات مع المنظمات غير الحكومية،  Unilever وتسعى شركة
 والحكومات الوطنية، وشبكات الموردين، والمنظمات المتعددة األطراف.

والصندوق عمى العمل  Unilever ، اتفقت شركة1102اجتماع رفيع المستوى ُعقد ف: سبتمبر/أيمول  وبعد .7
سويا لمتعرف عمى الفرص المتصمة بالمشروعات/البرامج الممولة من الصندوق من أجل التعاون إلنتاج سمع 

، من أجل ربط صغار Unilever شركةو معينة تيم الفئات الت: يستيدفيا الصندوق والشركاء الوطنيين 
ال عن ذلك، يسعى الطرفان إلى االنخراط ف: تبادل منتظم لممعمومات بشأن المزارعين بسالسل القيمة. وفض

األولويات العامة والطمب الُقطري والدول: ف: األسواق لُيسترشد بيا ف: التخطيط وتصميم 
 المشروعات/البرامج.

رة ف: عدد من المبادرات المتعددة القطاعات، ومنيا مباد Unilever. تشارك شركة مالءمة الشريك مدى .8
التغذية والقضاء التام عمى الجوع" التابعة لألمم المتحدة، و"الرؤية الجديدة لمزراعة"  "التحدي لتوسيع نطاق

ف: إطار المنتدى االقتصادي الدول:، والدائرة المستديرة عن زيت النخيل المستدام )مؤسس مشارك( وتحالف 
 ، رئيس الموظفين التنفيذيين لشركةPaul Polman. ومّثل القطاع الخاص السيد 1111الغابات االستوائية 

Unilever  التابع  1104، باعتباره عضوا ف: الفريق الرفيع المستوى المعن: بخطة أعمال التنمية لما بعد
 لمطفولةلألمين العام لألمم المتحدة. ولمشركة أيضا مؤسسة خيرية تتعاون مع صندوق األمم المتحدة 

 مات غير الحكومية بشأن القضايا الصحية والتغذوية.  وبرنامج األغذية العالم: والمنظ

وباستخدام شركة متخصصة ف: إجراءات العناية الواجبة كطرف ثالث، قيم الصندوق األداء المؤسس:  .9
وفقا لمعايير إرساء الشراكات مع القطاع الخاص المطبقة ف: كيانات األمم المتحدة  Unilever لشركة

ثبت أن الشركة استوفت بالفعل حد الشراكة الذي وضعتو ىذه العممية. ويمكن والمؤسسات المالية الدولية، و 
 االطالع عمى مزيد من المعمومات عن الشركة ف: الممحق األول.

 Intel Corporation مؤسسة

التابع ليا، ىدفا يتمثل ف: تحسين  (The World Ahead)، من خالل برنامج العالم المقبل Intelوضعت  .11
حياة جميع سكان العالم عن طريق تسريع الوصول إلى المعمومات وتكنولوجيات االتصاالت. وتعمل 
المؤسسة بالتعاون مع منظمات محمية وعالمية عمى تعزيز إمكانية الوصول واالتصال والتعميم والمحتوى 

مشروعا مشتركا مع د. محمد يونس  Intelمؤسسة د، أقامت ألفراد المجتمعات النامية. وف: إطار ىذه الجيو 
وصندوق غرامين االتئمان: من أجل إنشاء حمول تكنولوجية لمتصدي لممشكالت االجتماعية ف: البمدان 
النامية. وباستخدام نموذج يركز عمى المجتمع المحم:، أنشأت شركة غرامين إنتل لألعمال االجتماعية 

لممساعدة ف: تحسين إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتشمل وحدات برمجيات المحدودة 
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اختبار التربة، واختيار البذور، ومكافحة اآلفات، كما تعمل عمى إسداء المشورة التكنولوجية ألصحاب 
 الحيازات الصغيرة ودعم تسويق منتجاتيم.

والصندوق عمى  Intel ، اتفقت1102وبعد عقد اجتماع لمتخطيط ف: مقر الصندوق ف: سبتمبر/أيمول   .11
استكشاف إرساء شراكة استراتيجية بالتعاون مع المشروعات/البرامج الممولة من الصندوق لتقييم إمكانية 
توصيل أدوات وتكنولوجيا برمجيات اإلرشاد الزراع: الت: طورتيا شركة غرامين إنتل لصالح أصحاب 

أربعة مجاالت تعاون تجريبية أولية ف: إقميم آسيا والمحيط الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين. وتم تحديد 
، ف: إطار مشروع أكبر لمشراكة، توجييات تقنية لدعم زيادة كفاءة Intel اليادئ. ويمكن أيضا أن توفر

 استخدام المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت عمى نطاق أوسع ف: حافظة مشروعات الصندوق.

ف: عدد من المبادرات المتعددة القطاعات، بما ف: ذلك مبادرة كل  Intel . تشاركمدى مالءمة الشريك  .12
امرأة كل طفل التابعة لألمم المتحدة، وحممة سوريا الت: أطمقتيا مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين، 
ة ومبادرة إطالق مستقبل رقم: لمطفل، ومبادرة حوسبة إنقاذ المناخ، وتحالف مؤسسات الصناعات اإللكتروني

المراعية لممواطنة، وبرنامج المصاىر المتحررة من النزاعات التابع لمبادرة االستدامة اإللكترونية العالمية. 
وى: أيضا عضو نشط ف: االتفاق العالم: لألمم المتحدة وساىمت ف: عممية مشاورات األعمال التجارية 

مؤسسة تدعم مشروعات الوصول إلى التعميم والتكنولوجيا ف: البمدان  Intelوتتبع . 1104لما بعد عام 
 النامية ف: شتى أنحاء العالم. 

ومرة أخرى، وباستخدام شركة متخصصة ف: إجراءات العناية الواجبة كطرف ثالث، تم تقييم األداء   .13
أنيا مستوفية لحد الشراكة الذي  وثبتIntel Corporation مؤسسة المؤسس: البيئ: واإلداري واالجتماع: ل

 عينتو العمميات ذات الصمة. ويرد مزيد من المعمومات بشأن المؤسسة ف: الممحق األول.
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 لمحات عن الشركتين
Unilever 

Unilever  عالمة  03ى: شركة إنكميزية ىولندية متعددة الجنسيات تعمل ف: مجال إنتاج سمع المستيمكين، وليا
مميار دوالر أمريك: سنويا. وتشمل خطوط إنتاجيا منتجات الرعاية الشخصية،  0تجارية يبمغ إجمال: قيمتيا 

مميار دوالر أمريك:؛  40حجم أعماليا ، بمغ 1101واألغذية والمشروبات، ومنتجات تنظيف المنازل. وف: نياية عام 
 بمدا. 081موظفا وبيعت منتجاتيا ف:  000 173ووصل عدد موظفييا إلى 

 الهيكل القانوني
، ومكتبيا الرئيس: ف: مبنى  Unilever PLC شركتان بأسيم مطروحة لمتداول العام، وىما شركة Unilever لمؤسسة

Unilever House  شركةف: لندن بالمممكة المتحدة؛ و Unilever N.V. ومقرىا روتردام بيولندا. وتعمل الشركتان ،
ن ظل كل منيا كيانا قانونيا منفصال لو قاعدة متنوعة من  والشركات التابعة ليا أساسا ككيان اقتصادي واحد، وا 

ويورك حممة األسيم ومدرج ف: أسواق مالية منفصمة )بورصة يورونكست، وبورصة لندن لألوراق المالية، وبورصة ني
 منيم من خارج المؤسسة( ف: مجمس: الشركتين األم. 01فردا،  17لألوراق المالية(. وُيمثَّل نفس األشخاص )

 Intel Corporationمؤسسة 
لتصنيع رقاقات أشباه الموصالت مقرىا ف: سانتا كالرا،  الجنسياتى: شركة متعددة  Intel Corporationمؤسسة 

كاليفورنيا. وى: أكبر منتج وصاحبة أكبر قيمة لمبيعات رقائق أشباه الموصالت ف: العالم، استنادا إلى إيراداتيا 
موظف وتنتشر مرافقيا التصنيعية  014 111. ويعمل لدى الشركة نحو 1101مميار دوالر أمريك: ف:  42البالغة 

 بمدا ومنطقة عمى مستوى العالم. 52: ف

 الهيكل القانوني
مينيين )تسعة منيم من خارج المؤسسة( ويشمل كبير  01من  Intel Corporationمؤسسة ويتألف مجمس إدارة 

 الموظفين التنفيذيين لممؤسسة. وأسيميا مطروحة لمتداول العام ف: بورصة ناسداك لألوراق المالية.

 



 EB 2013/110/R.38 الممحق الثان:

4 

 عينة لمذكرة تفاهم مع شريك من القطاع الخاص
 

 مذكرة تفاىم
 بين

 مؤسسة ]س[
 و

 الصندوق الدول: لمتنمية الزراعية
 

)المشار إلييا فيما بعد   XXف: يوم ]تاريخ[ بين ‘ المذكرة’أبرمت مذكرة التفاىم ىذه )المشار إلييا فيما بعد باسم 
، بغرض ]تذكر أىداف ‘(الصندوق’والصندوق الدول: لمتنمية الزراعية )المشار إليو فيما بعد باسم ‘( الشركة’باسم 

 الشراكة بشكل عام[.

 ف: ]تحدد ميمة الشركة بالنسبة إلى األىداف المتعمقة باالستدامة[؛ تتمثلميمة الشركة  حيث أن

 االستدامة ف: الشركة بالنسبة إلى الصندوق وفئاتو المستيدفة[؛ أىدافبـ ] الشركة ممتزمة وحيث أن

ميمة الصندوق تتمثل ف: تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغمب عمى الفقر، وىو ممتزم بزيادة الفرص  وحيث أن
 المتاحة لممزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومجتمعاتيم من أجل تحسين سبل عيشيم؛

مع بمدانو األعضاء، وميمة لالضطالع بذلك، من أجل تحقيق أولوياتيا  التعاونلمصندوق إرثا طويال ف:  نوحيث أ
 اإلنمائية؛ وتعتزم الشركة المساىمة ف: جيود الصندوق لتحقيق ىذه األولويات؛

...[ دعما الشركة والصندوق اجتمعا لتحديد الفرص الت: يمكن ليما التعاون ف: إطارىا لتحسين حشد ] وحيث أن
 لمسكان الريفيين ف: البمدان النامية؛

التنسيق بينيما فيما يتعمق بـ]...[ لصالح أصحاب الحيازات  تحسينالشركة والصندوق يرغبان ف:  وحيث أن
 الصغيرة ف: البمدان النامية ف: شتى أنحاء العالم؛

 لى التفاىم التال::خالل إبرام ىذه المذكرة، إ من، ‘(الطرفان)’توصمت الشركة والصندوق  فقد

 الهدف -أوال 

ىذه المذكرة إلى التعبير عن عزم الطرفين عمى التعاون ووضع إطار يمكن من خاللو إعداد أنشطة  تيدف .1
جرائيا من أجل السع: لتحقيق األىداف المحددة أدناه عمى نحو أكثر فعالية.  تعاونية وا 

عمى سبيل المثال ال الحصر، األنشطة المبينة التعاون،  مجاالتيتفاىم الطرفان عمى إمكانية أن تتضمن  .2
 ف: الممحق الذي يشكل جزءا من ىذه المذكرة.

وما لم يتفق عمى خالف ذلك، تنفذ األنشطة المشار إلييا ف: الممحق وفقا لالتفاقيات الفردية المقبولة من  .3
مشروع أو نشاط، ورىنا الطرفين والت: من المقرر إبراميا بين المشاركين المباشرين ف: التعاون ف: كل 

جراءات وموافقات كل طرف.  بسياسات وا 
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 طرائق التعاون -ثانيا 

المسائل الت: تنشأ عن ىذه المذكرة وغيرىا من المسائل ذات االىتمام  بشأنيجوز أن يتشاور الطرفان  .1
 المشترك.

من تحقيق أغراض  يجوز لمطرفين تبادل المعمومات والتعاون فيما بينيما من خالل وسائل أخرى لتمكينيما .2
ىذه المذكرة، رىنا بسياساتيما، بما ف: ذلك سياساتيما بشأن الشراء التنافس: لمسمع والخدمات، وتضارب 

 المصالح، واإلفصاح عن المعمومات وتبادليا مع أطراف خارجية.

ولتنفيذ ىذه المذكرة، يتفق الطرفان عمى أن يعين كل منيما موظف اتصال يتولى نقل االتصاالت  .3
 لمعمومات.وا

 األسماء والعالمات والشعارات -ثالثا 

منيما استخدام العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو عالمات  ألييتفاىم الطرفان عمى أنو ال يجوز  .1
 الخدمات أو الشعارات الخاصة بالطرف اآلخر دون الحصول عمى موافقة مسبقة منو وفقا التفاق مكتوب.

منيما استخدام اسم الطرف اآلخر بأي شكل كان بما يحمل أو  أليويتفاىم الطرفان عمى أنو ال يجوز  .2
يوح:، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإقرار أو دعم الطرف اآلخر لو أو لمنتجاتو أو خدماتو. وُيرتين أي 

العرضية أو المقبولة استخدام من جانب أحد الطرفين السم الطرف اآلخر بأي طريقة )غير االستخدامات 
 عموما( بموافقة مكتوبة من الطرف اآلخر.

 حدود مذكرة التفاهم -رابعا 

ال ينبغ: تفسير أي جزء من مذكرة التفاىم ىذه عمى أنيا: )أ( تفويض بالتنازل عن أي حق، أو افتراض أو إنشاء 
أن ليذا الطرف صالحية القيام بذلك؛ اآلخر أو نيابة عنو، أو التصريح ب الطرفأي عقد أو التزام من أي نوع باسم 

)ب( أو إقامة مشروع مشترك أو وكالة أو شراكة أو عمل أو أي عالقة مماثمة بين الطرفين؛ )ج( أو تنازل عن 
 االمتيازات والحصانات الممنوحة ألي طرف أو لمسؤوليو أو موظفيو، والمحتفظ بيا تحديدا بموجب ىذه الوثيقة.

 ة بين الطرفينعدم حصرية العالق -خامسا 

بأي تمويل. فأي التزام من ىذا النوع يورد ف: اتفاقيات  الطرفينال تشكل ىذه المذكرة أي التزام عمى  .1
 منفصمة قد يدخل فييا الطرفين، رىنا بالسياسات واإلجراءات المعمول بيا لدييما.

و تفضيمية لمطرف اآلخر وال تشكل ىذه المذكرة أي التزام عمى أي من الطرفين بتقديم أي معاممة حصرية أ .2
 ف: أي مسألة ترد ف: ىذه المذكرة أو ف: غيرىا.

 اإلشعارات -سادسا 

 جميع الرسائل بين الطرفين إلى مكتب: االتصال التاليين: توجولتيسير تنفيذ أىداف ىذه المذكرة، 
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 مكتب اتصال الشركة:

 مكتب اتصال الصندوق:

 اإلفصاح عن المعمومات -سابعا 

إتاحة ىذه المذكرة لالطالع العام وفقا لسياساتيما المتعمقة باإلفصاح عن المعمومات. وال تشير يجوز لمطرفين 
ف: الدعاية لمنتجاتيا أو خدماتيا أو ف: معرض سعييا  المذكرةبأي حال إلى التعاون الجاري ف: إطار ىذه  الشركة

ولة أو غير ممولة من الصندوق، ما لم لمحصول عمى أي عقود أو غير ذلك من األعمال االتجارية، سواء كانت مم
 ُيتفق عمى خالف ذلك كتابًة.

 الفوائد التجارية/تضارب المصالح -ثامنا 

ال يجوز لمشركة أو أي من الكيانات المنتسبة ليا استخدام أي نشاط يتم إجراؤه عمال بيذه المذكرة ألي  .1
رية بصورة مباشرة أو غير عمى فوائد تجا لمحصولغرض تجاري؛ وال يجوز لمشركة كذلك أن تسعى 

مباشرة من انخراط الصندوق ف: ىذا النشاط. غير أنو يجوز أن تتضمن المطبوعات الناشئة عن ىذه 
 األنشطة التعاونية إقرارا بالتعاون القائم بين الطرفين.

ىذه المذكرة منح أي ميزة خاصة أو معاممة تفضيمية  بموجبوال ييدف تعاون الصندوق مع الشركة  .2
ة أو أي من الكيانات المنتسبة ليا ف: التنافس مع أي كيان آخر فيما يتعمق بشراء الصندوق أو أي لمشرك

طرف ثالث لمسمع أو األشغال أو الخدمات، متى كان ىذا الشراء ناشئا عن أنشطة منفذة بموجب ىذه 
 المذكرة أو لو عالقة مباشرة بيا.

 سريانهادخول المذكرة حيز النفاذ ومدة  -تاسعا 

المخولين لممؤسستين عمييا ويجوز تعديميا بناء  الممثميندخل ىذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع ت .1
 عمى اتفاقية مكتوبة بين الطرفين.

من تاريخ دخوليا حيز النفاذ، ويجوز تمديدىا بناء  سنوات( 2وتستمر مدة سريان ىذه المذكرة لثالث ) .2
 عمى اتفاقية مكتوبة بين الطرفين، رىنا بالتقييمات الت: يراىا الطرفان مالئمة.

ويجوز ألي من الطرفين إلغاء ىذه المذكرة ألي سبب كان بعد إرسال إشعار مكتوب لمطرف األخر قبل  .3
 إلغائيا بشيرين.

وفق األصول، عمى ىذه المذكرة الت: ُحررت ف:  المفوض، كل من خالل ممثمو ، وقع الطرفانوشهادة منا بذلك
 أصميتين بالمغة اإلنكميزية من تاريخو.نسختين 

 

 

XX         الدول: لمتنمية الزراعية الصندوق 
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 الممحق

 تتضمن الممحقات ما يم::

 لمذكرة.موجز عام بالتعاون المتفق عميو والمقرر إجراؤه خالل مدة سريان ا -أوال 

 إطار إدارة النتائج بشأن الشراكة، بما ف: ذلك آليت: تمق: المالحظات والرصد والتقييم؛ -ثانيا 

 ىيكل االتصاالت واألفرقة العاممة. -ثالثا 

 


