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 Unilever PLC اتفاقية شراكة مع 

س التنفيذم لرئيس ، أذف المجم2013في دكرتو العاشرة بعد المائة المعقكدة في ديسمبر/كانكف األكؿ  -1
، كباستكماليا، لدعـ أىداؼ مشاركة الصندكؽ Unilever PLCع الصندكؽ بالتفاكض عمى مذكرة تفاىـ م

 في شراكات مع القطاع الخاص.

. كيرد رفؽ 2014فبراير/شباط  20في  Unilever PLCككقد تـ التكقيع عمى مذكرة التفاىـ بيف الصندكؽ  -2
 اقية المكقعة، كىي مقدمة لمعمـ.ىذه الكثيقة نسخة مصكرة عف االتف
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 مذكزة تفاهم

 Unilever PLCبين 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

، كالتي يقع مكتبيا Unilever PLCبيف  4102فبراير/شباط  41( في المذكرةتـ االتفاؽ عمى مذكرة التفاىـ ىذه )
"( الشركة)كيشار إلييا في ىذه المذكرة بكممة " Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZDالمسجؿ في 

في ركما بإيطاليا )كيشار  Via Paolo di Dono, 44, 00142كبيف الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية، كيقع مركزه في 
لى االثنيف معان بكممة "طرف"( )كيشار إلى كؿ منيما بكممة "الصندوقليو في ىذه المذكرة بكممة "إ  "(.الطرفين" كا 

 Unileverالشركة كالصندكؽ سيعمالف عمى تحديد الفرص التي تمكنيما مف التعاكف تعزيزان لشبكة أنشطة  وحيث أن
عمان لممجمكعات السكانية الزراعية الريفية في البمداف عمى المستكل القطرم كالمشركعات التي يمكليا الصندكؽ د

 النامية؛

الشركة كالصندكؽ سيسعياف لتحسيف التنسيؽ بينيما فيما يتعمؽ بالتنمية الريفية المستدامة لفائدة أصحاب  وحيث أن
 الحيازات الصغيرة في البمداف النامية؛

أثرىا البيئي، مع العمؿ في الكقت نفسو عمى زيادة أثرىا رسالة الشركة تتمثؿ في فؾ االرتباط بيف نمكىا ك  وحيث أن
 االجتماعي االيجابي؛

 :4141الشركة ممتزمة بتحقيؽ األىداؼ الثالثة التالية بحمكؿ عاـ  وحيث أن

 تحسيف الصحة كالرفاه؛ (0)

 الحد مف أثرىا البيئي؛ (4)
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زيز سبؿ العيش في المائة بصكرة مستدامة كتع 011تأميف مصادر مكادىا الزراعية الخاـ بنسبة  (3)
 لمناس عبر سمسمة القيمة لدييا؛

رسالة الصندكؽ تتمثؿ في تمكيف فقراء الريؼ مف التغمب عمى الفقر، كىك ممتـز بزيادة فرص تحسيف سبؿ  وحيث أن
 العيش لممزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة كمجتمعاتيـ المحمية؛

التعاكف مع البمداف األعضاء عمى تحقيؽ األكلكيات  لدل الصندكؽ تقميد قديـ ككالية طكيمة األجؿ في وحيث أن
 كحيث أف الشركة تعتـز المساىمة فيما يقدمو الصندكؽ مف دعـ لتمؾ األكلكيات؛ اإلنمائية ليذه البمداف،

ىذه المذكرة تعبر عف نية الطرفيف فيما يتعمؽ بتعاكنيما كتضع إطاران لمتعاكف عمى مستكل المقريف  وحيث أن
ى المستكل الميداني عمى إحراز تحسف مستداـ في إمكانية حصكؿ المزارعيف أصحاب الحيازات الرئيسييف كعم

الصغيرة عمى التكنكلكجيا كالمعرفة كالخدمات ككصكليـ إلى األسكاؽ، كحيث أف بإمكاف الطرفيف  أف يطكرا أنشطة 
 فعالية.تعاكنية كأف يضطمعا بيا عمالن عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة أدناه بصكرة أكثر 

 الشركة كالصندكؽ )الطرفاف(، باتفاقيما عمى ىذه المذكرة، قد تكصال إلى التفاىمات التالية: فإن

 تعاريف وتفسيرات 1

ذا لـ يرد خالؼ ذلؾ، فإف لمكممات التالية المعاني المحددة أدناه  0-0 في ىذه المذكرة )كىي تشمؿ المالحؽ(، كا 
 قبالة كؿ منيا:

 كعات التي يضطمع بيا الطرفاف لتحقيؽ الغاية.األنشطة كالمشر  األنشطة
المضافة إلى ىذه المذكرة كالتي تشكؿ جزءان أساسيان منيا، كيسمى كؿ  5إلى  0المالحؽ  المالحؽ

 منيا باسـ "ممحؽ"
كالمحددة فيو، كيمكف مف حيف آلخر تعديؿ قائمة ىذه  2البمداف المدرجة في الممحؽ  بمداف التعاكف

 فييا كتحديثيا، كيسمى كؿ منيا باسـ "بمد التعاكف"البمداف كالتكسع 
اليكلندية كأية شركة أخرل تممؾ فييا  Unileverالمحدكدة العامة ك Unileverتشمؿ  مجمكعة الشركات

في المائة مف  51إحداىما أك االثنتاف معا بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ما ال يقؿ عف 
العادية، أك تسيطر فييا إحداىما أك االثنتاف  حقكؽ التصكيت المرتبطة بأسيـ رأس الماؿ

 معا بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى تعييف األغمبية في مجمس إدارتيا.
تعني أيان مف المعمكمات كجميعيا )بما يشمؿ دكف أم تقييد أية معمكمات خاضعة لمممكية  المعمكمات السرية

أك مالية أك دراية أك مركبات أك  أك بيانات تقنية أك أسرار تجارية أك شؤكف تسكيقية
عمميات أك تصميمات أك صكر أك رسكمات أك مكاصفات أك عينات أك مكاد أك خبرات( 
ميما كانت طبيعتيا ككاف شكميا، مما يفشيو أك يتيحو، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، 

الت أحد الطرفيف إلى الطرؼ اآلخر، ككذلؾ جميع النسخ كالمذكرات كالتقارير كالتحمي
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كاالستعراضات، مما يتصؿ بكؿ ما كرد ذكره، كما يعده المتمقي بنفسو أك يعٌد بالنيابة 
 عنو.

إحراز تحسف مستداـ في إمكانية حصكؿ المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة عمى  الغاية
 التكنكلكجيا كالمعرفة كالخدمات ككصكليـ إلى األسكاؽ.

 طرائق التعاون 2

التعاكف، عمى أساس غير حصرم، كعمى تقاسـ المعمكمات، عمى أساس أف يؤدم ذلؾ  يتفؽ الطرفاف عمى 4-0
إلى ترتيبات تعاكنية بيف الشركة )أك عضك مف أعضاء مجمكعة الشركات(  كحككمة محمية في أحد بمداف 

تحقيؽ التعاكف، أك ككالة مقرىا في ذلؾ البمد، فيما يتعمؽ بمشركع في بمد التعاكف ذاؾ بغية الدفع قدمان ب
 الغاية. 

 ، دكف أف تنحصر فييا.0كيفيـ الطرفاف أف مجاالت التعاكف يمكف أف تشمؿ األنشطة المدرجة في الممحؽ  4-4

كما يتفؽ الطرفاف عمى تقاسـ المعرفة فيما بينيما، مما يعتبره كؿ منيما معرفة تساعد عمى الدفع قدمان  4-3
 بتحقيؽ الغاية.

بمكجب اتفاقيات  فردية يقبميا  0الؼ ذلؾ، يضطمع باألنشطة المدرجة في الممحؽ إال إذا تـ االتفاؽ عميو خ 4-2
الطرفاف )"االتفاقيات"( تبـر بيف المشتركيف مباشرة في التعاكف في كؿ مشركع أك نشاط، كرىنان بالسياسات 

دة في الممحؽ كاإلجراءات كالمكافقات لدل كؿ مف الطرفيف. كيتعيف أف تمتثؿ ىذه االتفاقيات لممبادئ الكار 
3. 

 يتفؽ الطرفاف عمى أف يعيف كؿه منيما مكظؼ ارتباط تمٌر عبره الرسائؿ كالمعمكمات. 4-5

 يجكز لمطرفيف التشاكر عمى المسائؿ المتمخضة عف ىذه المذكرة كعمى المسائؿ األخرل التي تيميما. 4-6

دئ األعماؿ كمدكنتيا لمزراعة المستدامة عمى التقيد بالمبادئ الكاردة في مدكنة الشركة لمبا فيتفؽ الطرفا 4-7
كمبادئ مشاركة الصندكؽ في شراكات مع القطاع الخاص، كالتي يمكف أف تعدؿ مف حيف إلى آخر 

 (.5)الممحؽ 

ال تشكؿ ىذه المذكرة أم التزاـ يتعمؽ بأم تمكيؿ يقع عمى عاتؽ الطرفيف. فأم التزاـ مف ىذا القبيؿ  4-8
جراءات كؿ منيما.سينعكس في اتفاقيات منفصمة   يمكف لمطرفيف أف يتكصال إلييا، رىنان بسياسات كا 

تقبؿ الشركة كتسمػػِّػـ بأف القرار يعكد في نياية المطاؼ لمحككمات كالككاالت المحمية لمبت في كيفية التشارؾ  4-9
 مع الشركة كفيما إذا كانت تمؾ الحككمات كالككاالت ستتشارؾ مع الشركة.
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  التسيير واإلبالغ 3

فيما يتعمؽ بطرائؽ التعاكف  4يتفؽ الطرفاف عمى اتباع مبادئ التسيير كاإلبالغ المعركضة في الممحؽ  
 أعاله. 4المدرجة في الفقرة 

 حقوق الممكية 4

يفيـ الطرفاف أنو ال يجكز ألم منيما أف ينتيؾ حقكؽ الممكية الفكرية كالصناعية العائدة لمطرؼ اآلخر في  2-0
ـ، بما يشمؿ دكف تقييد حقكؽ النشر، أك العالمات التجارية، أك األسماء التجارية، أك أم مكاف مف العال

عالمات الخدمة، أك حقكؽ قكاعد البيانات، أك الشعارات، أك المعمكمات التجارية أك السرية، أك الدراية، أك 
 األسرار التجارية )"الممكية الفكرية"(.

أف يستخدـ اسـ الطرؼ اآلخر بأم شكؿ كاف يعني بصكرة مباشرة أك  يفيـ الطرفاف أنو ال يجكز ألم منيما 2-4
غير مباشرة  تأييد أك دعـ الطرؼ أك منتجاتو أك خدماتو مف جانب الطرؼ اآلخر، أك يكحي بذلؾ. كتخضع 
استخدامات أحد الطرفيف السـ الطرؼ اآلخر بأم شكؿ كاف )فيما عدا االستخدامات الداخمية أك العابرة أك 

 ة عمكمان( لمكافقة كتابية مف جانب الطرؼ اآلخر.المقبكل

 حدود هذه المذكرة 5

 ال تتضمف ىذه المذكرة ما يمكف أف يفسر بأنو: 5-0

إذفه باإلعفاء مف أم حؽ أك تكلي أك إنشاء أم عقد أك التزاـ ميما كاف نكعو باسـ الطرؼ اآلخر  5-0-0
 الطرؼ إذنان بذلؾ؛ أك بالنيابة عنو، أك باإلدالء بأم بياف يفيد بأف لدل

 أك إقامةي مشركع مشترؾ  أك ككالة أك عمالة مشتركة أك أية عالقة مماثمة بيف الطرفيف؛ 5-0-4 

 أك إعفاءه مف التزامات كحصانات أحد الطرفيف أك مسؤكليو أك مكظفيو. 5-0-3 

 العالقة غير حصرية 6

ديـ معاممة حصرية أك تفصيمية لمطرؼ اآلخر ال تمثؿ ىذه المذكرة أم التزاـ يقع عمى عاتؽ أحد الطرفيف لتق
 بخصكص أية مسألة تخص ىذه المذكرة، أك غيرىا.

فشاء المعمومات 7  السرية وا 

يمتـز كؿ مف الطرفيف تجاه الطرؼ اآلخر بأنو، خالؿ فترة نفاذ ىذه المذكرة أك بعد تمؾ الفترة، لف يستخدـ أك  7-0
معمكمات سرية تتعمؽ بالطرؼ اآلخر ، ألم شخص آخر،  يفشي أك يسمح باستخداـ أك نسخ أك إفشاء أية
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كلف يستخدـ المعمكمات السرية بأم شكؿ كاف فيما عدا ألغراض أداء كؿ منيما لتعيداتو بمكجب ىذه 
المذكرة، إال إذا كاف الطرؼ اآلخر قد أذف بصكرة كتابية بيذا النسخ أك االستخداـ أك اإلفشاء، أك إذا كاف 

ناظمة تقتضي ذلؾ النسخ أك االستخداـ أك اإلفشاء، كفي ىذه الحالة يتعيف تزكيد القانكف أك أم ىيئة 
 الطرؼ اآلخر بمذكرة خطية بيذا الخصكص كبصكرة عاجمة.

يجكز لمطرفيف إعالف ىذه المذكرة عمى المأل، كؿ منيما كفؽ ما لديو مف سياسات بخصكص إعالف  7-4
عاكف بمكجب ىذه المذكرة في إعالنات منتجاتيا أك خدماتيا أك المعمكمات. كلف تقـك الشركة باإلشارة إلى الت

 التماسان منيا لمحصكؿ عمى عقكد أك أعماؿ أخرل، إال إذا تـ االتفاؽ بصكرة كتابية عمى خالؼ ذلؾ.

أدناه، ال يقـك أحد الطرفيف باإلعالف عف ىذا  2-9أك  3-9إذا تـ إنياء العمؿ بيذه المذكرة بمكجب الفقرة  7-3
 اء عمى المأل  أك خارجيان دكف الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف الطرؼ اآلخر.اإلني

 الفوائد التجارية / تضارب المصمحة 8

ال يجكز أف تستخدـ الشركة، ىي أك إحدل الشركات التابعة ليا، أم نشاط يضطمع بو بمكجب ىذه المذكرة  8-0
مباشرة أك  ةمس تحقيؽ فائدة تجارية بصكر ألية أغراض تجارية.  عالكة عمى ذلؾ، ال يجكز لمشركة أف تمت

غير مباشرة مف مشاركة الصندكؽ في ذلؾ النشاط. عمى أنو يجكز لممنشكرات الناتجة عف ىذه األنشطة 
 التعاكنية أف تذكر التعاكف بيف الطرفيف.

شركة ليس المقصكد مف تعاكف الصندكؽ مع الشركة في أنشطة بمكجب ىذه المذكرة إعطاء الشركة أك أم  8-4
تابعة ليا ميزة أك أفضمية خاصة في تنافسيا مع كياف آخر فيما يتعمؽ بقياـ الصندكؽ أك جية ثالثة بشراء 
السمع أك األشغاؿ أك الخدمات، إذا كاف ىذا الشراء ناتج غف األنشطة المضطمع بيا بمكجب ىذه المذكرة أك 

 جاء كنتيجة لعالقة مباشرة بتمؾ األنشطة.

 النفاذ ومدتها دخول المذكرة حيز 9

ذا حصؿ التكقيع عمى  9-0 تدخؿ المذكرة ىذه حيز النفاذ بتاريخ تكقيع ممثمي المؤسستيف المخكليف عمييا. كا 
 المذكرة بتاريخيف مختمفيف، فإنيا تدخؿ حيز النفاذ اعتباران مف التاريخ األحدث.

اريخ دخكليا حيز النفاذ. كيجكز تمديد ( سنكات اعتباران مف ت5لممذكرة ىذه فترة صالحية أكلية مدتيا خمس ) 9-4
 ىذه الفترة باتفاؽ الطرفيف كتابيان عمى ذلؾ، رىنان بما يعتبرانو مالئمان مف تقييمات.

يمكف ألم مف الطرفيف إنياء العمؿ بيذه المذكرة، كألم سبب كاف، عمى أف يعطي لمطرؼ اآلخر إخطاران  9-3
 كتابيان مدتو شيراف اثناف. 
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م مف الطرفيف إنياء العمؿ بيذه المذكرة عمى الفكر في حاؿ أم خرؽ ليا مف جانب الطرؼ كما يمكف أل 9-2
 اآلخر.

 المراسالت 11

 ألغراض تيسير تنفيذ ىذه المذكرة، تكجو كافة الرسائؿ بيف الطرفيف إلى مكاتب االرتباط التالية: 01-0

 مكاتب ارتباط الشركة: 01-0-0 
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 Miguel.pestana@unilever.comالبريد االلكتركني: 

 
Martin Huxtable  

 مدير المشتريات، إدارة المككنات كتطكير المكرديف

Unilever Asia Private Limited 
#06-22 Mapletree Business City,  

20 Pasir Panjang Road, Singapore, 117439 

 3010 6643 65+ رقـ الياتؼ: 
 5770 9018 65+رقـ الياتؼ الجكاؿ: 
 Martin.huxtable@unilever.comالبريد االلكتركني: 

 
 

 
Giulia Di Tommaso 

 المستشارة العامة

Unilever Italy Holdings S.r.l. 
Via Paolo Di Dono 3/A, 00142 Roma, Italy 

  2448 5449 06 39+رقـ الياتؼ: 
 3457885377 39+رقـ الياتؼ الجكاؿ: 
 Giulia.di-tommaso@unilever.comالبريد االلكتركني: 

 

 مكاتب ارتباط الصندكؽ: 01-0-4 
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Mohamed Beavogui 

 مدير مكتب الشراكات كتعبئة المكارد 
 ككبير مستشارم رئيس الصندكؽ
 الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 

 2240 065459 39+رقـ الياتؼ: 
 m.beavogui@ifad.orgالبريد االلكتركني: 

 
 

Mylene Kherallah 

 كبيرة المستشاريف التقنييف، القطاع الخاص كالتنمية كمؤسسات األعماؿ الريفية، كاألسكاؽ
 شعبة السياسات كاالستشارات التقنية

Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 

 69 26 59 54 06 39+رقـ الياتؼ: 
 m.kherallah@ifad.orgالبريد االلكتركني: 

 
Nicole Carta 

 المسؤكلة عف الشراكات مع القطاع الخاص
 مكتب الشراكات كتعبئة المكارد

Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 

 16 28 59 54 06 39+رقـ الياتؼ: 
 n.carta@ifad.orgالبريد االلكتركني: 

 

 تعتبر الطمبات أك اإلخطارات أك الرسائؿ قد سػيػممت أصكالن في الحاالت التالية: 01-4

 إذا تـ التسميـ باليد عندما تترؾ في عنكاف المراسالت المنصكص عميو في ىذه الفقرة؛ 01-4-0

ستثناء أياـ السبت ساعة مف اإلرساؿ )مع ا 28أك، في حاؿ اإلرساؿ ببريد الدرجة األكلى، بعد  01-4-4
 كاألحد كالعطؿ العامة( ؛

 أك، في حاؿ اإلرساؿ بالبريد االلكتركني، عمى الفكر عند اإلرساؿ. 01-4-3

يتعيف أف ترسؿ الطمبات أك اإلخطارات أك الرسائؿ المقدمة بمكجب ىذه المذكرة بصكرة كتابية، كأف تككف  01-3
المحدد في ىذه المذكرة أك عمى أم عنكاف آخر يبمغ  مكجية إلى المرسىؿ إليو عمى عنكاف المرسىؿ إليو

mailto:m.beavogui@ifad.org
mailto:m.kherallah@ifad.org
mailto:n.carta@ifad.org
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المرسىؿ إليو المرًسؿ مف حيف آلخر بصكرة كتابية بأف ىذا العنكاف ىك عنكاف مراسالت المرسىؿ إليو، أك 
 .0-01بالبريد االلكتركني إلى العنكاف االلكتركني المحدد في الفقرة 

 مسائل متنوعة 11

 اسيان مف ىذه المذكرة.تشكؿ جميع المالحؽ جزءان أس 00-0

يجكز أف تكقع ىذه المذكرة بأم عدد مف النسخ، كتعتبر كؿ نسخةو نسخةن أصمية مف ىذه المذكرة، عمى أف  00-4
 جميع النسخ تشكؿ معان صكان متماثالن كاحدان.

 ييا.يعني التكقيع عمى ىذه المذكرة أف المكقعيف سيبذالف قصارل إمكانياتيما لبمكغ اليدؼ المحدد ف 00-3

ثباتًا لما تقدم ، قاـ الطرفاف، ككؿ منيما يتصرؼ مف خالؿ ممثمو المخكؿ أصكالن، بالتكقيع عمى ىذه المذكرة بثالث وا 
 ( نسخ أصمية، بالمغة اإلنجميزية، بالتاريخ المسجؿ أدناه.3)

  Unileverعف 
Paul Polman 

 رئيس الشركة التنفيذم

 

 

 عف الصندكؽ
Kanayo F. Nwanze 

 كؽرئيس الصند
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 المالحق

 مكجز عاـ لمتعاكف المتفؽ عمى تنفيذه خالؿ فترة صالحية المذكرة 0الممحؽ 

 التسيير كاإلبالغ 4الممحؽ 

 المبادئ العامة لمعقكد المحمية 3الممحؽ 

 قائمة البمداف التي سيبدأ فييا عمى األرض استكشاؼ سبؿ التعاكف 2الممحؽ 

األعماؿ كمبادئ مشاركة الصندكؽ في شراكات مع لمبادئ  Unileverمدكنة شركة  5الممحؽ 
 القطاع الخاص
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 1الممحق 

 موجز عام لمتعاون المتفق عمى تنفيذه خالل فترة صالحية المذكرة

يتفؽ الطرفاف عمى العمؿ نحك مجاالت التعاكف التالية عمالن عمى بمكغ الغاية مف ىذه المذكرة، أال كىي إحراز تحسف 
كؿ المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة عمى التكنكلكجيا كالمعرفة كالخدمات ككصكليـ إلى مستداـ في إمكانية حص

 األسكاؽ.

العمؿ عمى الدفع قدمان بالمسائؿ المتصفة باألكلكية لدل كال الطرفيف، مف قبيؿ مبادرات الحد مف ىدر  (أ )
 ية، كغيرىا.األغذية، كالمساكاة بيف الجنسيف، كمؤسسي المشاريع الزراعية الشباب، كالتغذ

تنسيؽ الجيكد المشتركة كاستكشاؼ الفرص لتعزيز مشاركة المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة في  (ب )
مشركعات مستدامة لتأميف السمع كفي برامج لمتنمية الريفية الشاممة لمجميع، لصالح المزارعيف أصحاب 

مشركعات سالسؿ القيمة في الحيازات الصغيرة في البمداف النامية. كسيضطمع بيذا العمؿ مف خالؿ 
البمد المعني كمف خالؿ اجتماعات دكرية لتقاسـ المعرفة حكؿ طمب األسكاؽ كاألكلكيات القطرية، تعقد 

 بيف مديرم مكاتب الصندكؽ اإلقميمية كالقطرية كمديرم مشتريات يكنيميفر.

شركعات التي ألغراض االنخراط عمى المستكل القطرم، سيعمؿ الطرفاف بالشراكة مع مكظفي الم (ج )
يمكليا الصندكؽ كسيحدداف مشركعات بعينيا لمعمؿ عمييا معان. كيمكف أف يشمؿ ذلؾ، عمى سبيؿ 

 المثاؿ ال الحصر، ما يمي: 

التعاكف عمى مدارس المزارعيف الميدانية المشتركة ك/أك عمى آليات أخرل لتحسيف نقؿ  (0)
 ات الصغيرة كاعتمادىـ ليا.الممارسات الزراعية المستدامة إلى المزارعيف أصحاب الحياز 

إدماج صغار المزارعيف في سالسؿ القيمة الزراعية المستدامة كالشاممة لمجميع كالتي تؤدم إلى  (4)
عالقة طكيمة األجؿ مجزية لمجميع بيف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة كمشترم السمع في 

 القطاع الخاص، بما في ذلؾ شركة يكنيميفر.

سمطات المحمية أك المركزية لتحسيف بيئة األعماؿ لصالح تنمية قطاع حكار السياسات مع ال (3)
األعماؿ الشامؿ لمجميع ضمف القطاع الزراعي، بما يشمؿ الشراكات بيف القطاعيف العاـ 

 كالخاص.

 أية مجاالت أخرل مما يمكف االتفاؽ عميو بيف الطرفيف مف حيف آلخر. (2)
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فاف، تكضع أىداؼ كاضحة كأىداؼ مشتركة لكؿ مف عند تحديد مشركعات بعينيا سيتعاكف عمييا الطر  (د )
المشركعات، بما يشمؿ عدد المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة الذيف سيستفيدكف مف المشركع، 

كمستكل الفكائد اإلضافية التي سيكتسبيا المزارعكف أصحاب الحيازات الصغيرة مف الشراكة مف 
 ئج حسب الجنس.الناحيتيف الكمية كالنكعية. كستصنؼ ىذه النتا

تعزيز قدرة الطرفيف مف خالؿ تبادؿ المكظفيف كانتدابيـ كغير ذلؾ مف طرؽ سيتـ تحديدىا، رىنان  (ق )
 باالتفاؽ المتبادؿ بيف الطرفيف.
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 2الممحق 

 التسيير واإلبالغ

 يتفؽ الطرفاف عمى ما يمي: 0

مكجب ىذه المذكرة، إجراء استعراض فصمي عمى المستكل العامؿ ينظمو مكظفك االرتباط المعينكف ب (أ )
 مف خالؿ التكاصؿ الياتفي ك/أك االجتماع المادم في مكاف يناسب الجميع كيقرره الطرفاف مسبقان؛

 إجراء استعراض مرحمي سنكم مع القيادة العميا عمى شكؿ يبت فيو باالتفاؽ المتبادؿ بيف الطرفيف؛ (ب )

ية، كذلؾ خالؿ اجتماع التحديث كضع تفاىـ حكؿ مسؤكليات كؿ مف الطرفيف فيما يتعمؽ بتحقيؽ الغا (ج )
 الفصمي األكؿ بعد التكقيع عمى ىذه المذكرة.

 

 

 



EB 2014/111/INF.5 قفرم  

49 

 3الممحق 

 المبادئ العامة لمتعاون المحمي

 

سيسعى الصندكؽ ألداء دكر الميسر بيف بمداف التعاكف كالحككمات المحمية كالكطنية ككيانات األمـ المتحدة األخرل 
ك مجمكعة الشركات. كعمى كجو الخصكص، سيعمؿ الصندكؽ عمى ضماف  أك المؤسسات المالية المتعددة األطراؼ

ذا كاف الصندكؽ طرفان في التيسير فإنو سيعمؿ أيضان عمى تسجيؿ 5االمتثاؿ لممبادئ العامة الكاردة في الممحؽ  . كا 
 الشركط بدقة، مما يتـ التفاكض عميو بيف األطراؼ نتيجة لدكره كميٌسػر.
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 4الممحق 

 التي سيبدأ فيها عمى األرض استكشاف سبل التعاون قائمة البمدان

 

 األرجنتيف

 الصيف

 إككادكر

 غانا

 اليند

 إندكنيسيا

 ميانمار

 نيجيريا

 ركاندا

 تنزانيا
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 5الممحق 

 

 لمبادئ األعماؿ Unilever PLCمدكنة 

 معايير السمكؾ

 اإلنساف كمصالح مكظفينا. إننا نجرم عممياتنا بشرؼ ككرامة كعمى العمف، متحميف باحتراـ حقكؽ
، عمى الشاكمة نفسيا، المصالح المشركعة لمذيف أقمنا معيـ عالقات.  كما نحتـر

 طاعة القانكف

 كمكظفييا االمتثاؿ لقكانيف كلكائح البمداف التي يعممكف فييا. Unileverيػيػشترط في شركات 

 المكظفكف

تبادلة كاالحتراـ المتبادؿ، كيشعر فييا الجميع بالمسؤكلية عف بالتنكع في بيئة عمؿ تسكدىا الثقة الم Unileverتمتـز 
 أداء الشركة كسمعتيا.

إننا نكظؼ المكظفيف كنعينيـ كنرقييـ استنادان إلى أساس كحيد يتمثؿ في المؤىالت كالقدرات الالزمة لمعمؿ المطمكب 
 أداؤه.

م شكؿ مف أشكاؿ العمؿ القسرم أك إننا ممتزمكف بشركط عمؿ آمنة كصحية لجميع المكظفيف. كلف نستخدـ أ
 اإلجبارم أك عمؿ األطفاؿ.

ننا نحتـر كرامة الفرد كحؽ  كما أننا ممتزمكف بالعمؿ مع المكظفيف لتطكير كتعزيز ميارات كقدرات كؿ فرد منيـ. كا 
المكظفيف في حرية تشكيؿ الجمعيات. كسنحافظ عمى اتصاالت جيدة مع المكظفيف مف خالؿ إجراءات الشركة 

 خاصة بالمعمكمات كالمشاكرات.ال

 المستيمككف

ممتزمة بتكفير منتجات كخدمات تحمؿ عالماتيا كتعطي عمى الدكاـ قيمة مف حيث السعر كالجكدة،  Unileverشركة 
كىي تتصؼ بأماف استخداميا المقصكد. كسيجرم بصكرة دقيقة كسميمة كضع العالمات عمى المنتجات كالخدمات 

 الخاص بيا. كاإلعالف عنيا كالتكاصؿ

 حممة األسيـ

عممياتيا كفقان لممبادئ المقبكلة دكليان لمتسيير الجيد لمشركات. كسنقدـ إلى جميع حممة األسيـ  Unileverتجرم 
 المعمكمات الحسنة التكقيت كالمنتظمة كالمكثكقة حكؿ أنشطتنا كىياكمنا كأكضاعنا المالية كأدائنا.
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 شركاء األعماؿ

Unilever ننا نتكقع مف شركائنا، في  ممتزمة بإقامة عالقات ذات فائدة متبادلة مع مكردينا كزبائننا كشركاء أعمالنا. كا 
 سياؽ معامالتنا الخاصة باألعماؿ، أف يتقيدكا بمبادئ لألعماؿ متسقة مع مبادئنا نحف.

 المشاركة المجتمعية

جزء أساسي مف المجتمع، أماـ ألف تككف مكضع ثقة كشركة مكاطنة كألف تفي بمسؤكلياتيا، ك Unileverتسعى 
 المجتمعات كالمجتمعات المحمية التي تعمؿ فييا.

 

 األنشطة العامة

ع شركات  مع  Unileverعمى التركيج لمصالح أعماليا المشركعة كعمى الدفاع عنيا. كستتعاكف  Unileverتشجَّ
التجارية، لتطكير التشريعات  الحككمات كالمنظمات األخرل، بصكرة مباشرة كمف خالؿ ىيئات مف قبيؿ الرابطات

 المقترحة كغيرىا مف المكائح التي يمكف أف تؤثر عمى مصالح أعماليا المشركعة.
األحزاب السياسية كال تساىـ في تمكيؿ المجمكعات التي تنظـ أنشطتيا بقصد التركيج لمصالح  Unileverكال تدعـ 

 حزبية.

 البيئة

Unilever  في إدارة أثرنا البيئي كفي اليدؼ األطكؿ أجالن كالمتمثؿ في تطكير ممتزمة بإجراء تحسينات متكاصمة
بالشراكة مع اآلخريف لمتركيج لرعاية البيئة كزيادة فيـ القضايا البيئية كتعميـ  Unileverأعماؿ مستدامة. كستعمؿ 

 الممارسات الفاضمة.

 االبتكار

يف، سنحتـر شكاغؿ مستيمكينا كمجتمعنا. كسنعمؿ في سياؽ ابتكارنا العممي الرامي إلى تمبية احتياجات المستيمك
 مستنديف إلى العمـك المتينة، مطبقيف معايير صارمة في مجاؿ سالمة المنتجات.

 المنافسة

بالمنافسة القكية كالمنصفة في الكقت نفسو، كىي تدعـ كضع قكانيف مالئمة تنظـ المنافسة. كتقكـ  Unileverتؤمف 
 ياتيـ كفقان لمبادئ المنافسة المنصفة كلجميع المكائح السارية.كمكظفكىا بعمم Unileverشركات 

 نزاىة األعماؿ
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كال تتمقى، بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، الرشاكل أك غيرىا مف الفكائد غير السميمة لتحقيؽ  Unileverال تقدـ 
ية أك أية أمكاؿ تشكؿ مكاسب تجارية أك مالية. كال يجكز ألم مكظؼ أف يقدـ أك أف يعطي أك أف  يتمقى أية ىد

رشكة، أك يمكف فيميا عمى أنيا تشكؿ رشكة. كيجب القياـ فكران برفض أم طمب لمرشكة أك أم عرض ليا  كبإبالغ 
 اإلدارة بذلؾ الطمب أك العرض. 

تقديـ كصؼ دقيؽ يعكس طبيعة المعامالت المستند إلييا.  Unileverػ كيجب في السجالت كالمستندات المحاسبية ل
 جكز إنشاء أم حساب أك صندكؽ أك أصؿ غير معمف أك غير مسجؿ، أك االحتفاظ بو. كال ي

 تضارب المصالح

تجنب األنشطة الشخصية كالمصالح المالية التي يمكف أف تتضارب مع  Unileverينتظر مف جميع مكظفي 
 مسؤكلياتيـ في الشركة.
 لغيرىـ مف خالؿ إساءة استخداـ مناصبيـ.أال يسعكا لتحقيؽ مكسب ألنفسيـ أك  Unileverكيجب عمى مكظفي 

 اإلبالغ –الرصد  –االمتثاؿ 

مسؤكؿ عف ضماف تطبيؽ  Unileverيعتبر االمتثاؿ ليذه المبادئ عامالن أساسيان مف عكامؿ نجاح أعمالنا. كمجمس 
نده في ذلؾ لجنة ىذه المبادئ في الشركة كميا. كيعٌد كبير المكظفيف التنفيذيف مسؤكال عف تنفيذ ىذه المبادئ كيسا

عالمية لممدكنة كالسياسة يشارؾ فييا كؿ مف المسؤكؿ القانكني األكؿ )كىك رئيس المجنة العالمية لممدكنة كالسياسة(، 
كرئيس مراجعة الحسابات، كالمراقب المالي، كنائب الرئيس األقدـ لشؤكف االتصاالت، كنائب الرئيس لشؤكف المخاطرة 

عف سمسمة اإلمداد، كعف المكارد البشرية. كيتضمف تقرير المراقب المالي تقارير فصمية كاالمتثاؿ، كممثمكف معنيكف 
عف المخاطرة كالرقابة. كتفكض المسؤكليات اليكمية لجميع أعضاء اإلدارة العميا لمتقسيمات الجغرافية كلمفئات 

دئ ىذه، كليا أف تقـك بذلؾ في حاؿ كاالختصاصات كالشركات التشغيمية. كاإلدارة العميا ىي المسؤكلة عف تنفيذ المبا
الضركرة مف خالؿ تكجييات أكثر تفصيالن مصممة كفؽ االحتياجات المحمية. كتساندىا في أداء ىذه المسؤكليات 
لجاف لمدكنة المجمكعات  تشمؿ المستشار العاـ لممجمكعات إلى جانب ممثميف مف جميع االختصاصات كالفئات 

ثاؿ كؿ سنة كىك يخضع لمرصد السنكم. كما يخضع االمتثاؿ لممدكنة لالستعراض مف ذات الصمة. كيقدـ تثبيت االمت
جانب المجمس بدعـ مف لجنة المسؤكليات المؤسسية كمف جانب لجنة مراجعة الحسابات فيما يتعمؽ بالمسائؿ المالية 

ني األكؿ. كال يجكز أف ينتقد كالمحاسبية.كيتعيف اإلبالغ عف أم خرؽ لممدكنة كفقان إلجراءات يحددىا المسؤكؿ القانك 
إدارة الشركة لخسارة أعماؿ نتيجة االمتثاؿ ليذه المبادئ كغيرىا مف السياسات كالتعميمات اإللزامية.  Unileverمجمس 

مف المكظفيف أف يبمغكه أك أف يبمغكا اإلدارة العميا عف أم خرؽو أك ما يشتبو بأنو خرؽه ليذه  Unileverكيتكقع مجمس 
 قد كضع نظاـ يمكف المكظفيف مف اإلبالغ بسرية كال يتعرض أم مكظؼ  لألذل نتيجة قيامو بذلؾ.المبادئ. ك 

 متاحة عمى المكقع التالي: لمزراعة المستدامة Unileverمدكنة 

-://www.unilever.com/images/sd_Unilever_Sustainable_Agriculture_Code_2010_tcm13http
216557.pdf 

http://www.unilever.com/images/sd_Unilever_Sustainable_Agriculture_Code_2010_tcm13-216557.pdf
http://www.unilever.com/images/sd_Unilever_Sustainable_Agriculture_Code_2010_tcm13-216557.pdf
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 مبادئ مشاركة  الصندكؽ في  شراكات مع القطاع الخاص

  يتحرؾ الدعـ أك الشراكة بالدرجة اآلكلى كاألىـ بفعؿ مصالح كاحتياجات صغار المزارعيف كفقراء
ف التي يعمؿ فييا الصندكؽ؛ كعمى كجو التحديد، ينبغي أف يستفيد فقراء المنتجيف الريفييف في البمدا

 الريؼ، رجاالن كنساءن، مف ىذه المشاركة بصفتيـ منتجيف أك مكرديف أك زبائف أك مكزعيف أك مكظفيف؛

  بحدكد االقتضاء، يجب أف يكجد ما يدؿ عمى الممكية القطرية كالدعـ القطرم لمشراكات مع القطاع
 ما ينص عميو برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أك تصميـ المشركع أك كثيقة المنحة(؛  الخاص )كفؽ

  عمى كجو الخصكص في الحاالت التي تشارؾ فييا شركات كبيرة كدكلية، يتعيف عمى الشركات أف
عمى تمتثؿ لممعايير االجتماعية كالبيئية )التي يتـ تقديرىا مع الحرص الكاجب خالؿ إعداد المشركع، ك 

بشأف التعاكف بيف األمـ المتحدة كقطاع  4119الصادرة عاـ المبادئ التكجييية أقؿ تقدير استنادان إلى 
 (؛1األعماؿ التجارية

 يتعيف أف يككف أثر المشاركة مستدامان بعد انتياء مساىمة الصندكؽ في الشراكة؛ 

 اده؛ كبككف المسؤكليات كاضحة ينبغي أف تتكفؿ الشراكة بالشفافية؛ كبنزاىة الصندكؽ كاستقاللو كحي
 كمتفؽ عمييا؛ كبخضكع جميع األطراؼ لممساءلة.
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