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 توصية بالموافقة

المجلس التنفيذي مدعو إلى تفويض رئيس الصندوق بالتفاوض على برنامج للتعاون المشترك مع مركز سلمان لإلغاثة 

 بما يتفق أساسا مع األحكام الواردة في ملحق هذه الوثيقة. وإبرامهواألعمال اإلنسانية 

 2019ديسمبر/كانون األول  في عقد رئيس الصندوق أثناء زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية -1

سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية لبحث ُسبل تعزيز التعاون بين الملك اجتماعا مع كبار المسؤولين في مركز 

 الصندوق والمركز.

الثاني الذي نظمه مركز الملك سلمان اإلنساني في المنتدى الدولي شارك الصندوق  ،2020مارس/آذار في و -2

على أهمية عالقة المنتدى نسانية بالتعاون مع األمم المتحدة ومنظماتها اإلنسانية. وركز لإلغاثة واألعمال اإل

 الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية.

بهدف  ،لتعاون االستراتيجي بين المنظمتينوشدَّدت المناقشات بين الصندوق والمركز على الحاجة إلى زيادة ا -3

 ن. المنظمتا فيهاتنشط  ام المشترك وفي البلدان التيتعزيز التعاون في المجاالت ذات االهتم

 واليةويهدف برنامج التعاون المشترك بين الصندوق والمركز إلى التعاون في عدد من المجاالت التي تناسب  -4

 ( تحسين األمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية في العالم؛ 1ويشمل ذلك ما يلي: ). واستراتيجيته منهما كل

( التعاون في المجاالت ذات 5الميدانية؛ ) والخبرة( تبادل المعرفة 4( تبادل الخبرات؛ )3( بناء القدرات؛ )2)

 ( أي مجاالت أخرى يحددها الطرفان معا في المستقبل.6االهتمام المشترك؛ )

 مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية -أوال 

 وأنشئ. 2015أسس الملك سلمان بن عبد العزيز مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في عام  -5

 ةمهمالمركز في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة المحتاجين في العالم أجمع. وتتمثل 

ن توفير المعونة الخارجية بما يتفق مع على المستوى الدولي لضما وتنسيقها في إدارة أنشطة اإلغاثة المركز

 المصالح الوطنية.

مشروع في العالم  200 1مليار دوالر أمريكي. ودعم أكثر من  3.25بلدا وأنفق  44وساعد المركز منذ إنشائه  -6

لمعالجة قضايا تشمل األمن الغذائي وتنسيق اإلغاثة في الحاالت اإلنسانية وحاالت الطوارئ، والتعليم، والمياه 

مع  وعمل ،حوالي مليار دوالر أمريكيبمساعدات بلغت  2019في عام  المركز . وتبرعالصحي والصرف

 المحتاجين في جميع أنحاء العالم. لمساعدةمن الشركاء  114

وأقام المركز عددا من الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية، بما فيها برنامج األغذية  -7

ج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، ومنظمة األغذية العالمي، وبرنام

السامية لألمم مفوضية الوالزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و

ذات  إلى الدولبالدرجة األولى المركز دعمه ويقدم المتحدة لشؤون الالجئين، واللجنة الدولية للصليب األحمر. 

، إلى خرىأمنظمات مع  الشراكةويسعى المركز، من خالل العمل ب. اتالمتأثرة بالنزاع وأالهشة  األوضاع

واسع النطاق التخفيف من أثر األزمات اإلنسانية على األسر والمجتمعات المحلية الضعيفة. وقدم المركز دعما 

 ا واليمن. إلى األسر المحتاجة في لبنان وسوري
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 التوصية  -ثانيا 

من المجلس التنفيذي تفويض رئيس الصندوق  يرجىمن اتفاقية إنشاء الصندوق،  8من المادة  2وفقا للبند  -8

 وإبرامه والصندوقمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية بين بالتفاوض على برنامج تعاون مشترك 

برنامج  وسيُعرضا مع األحكام الواردة في ملحق هذه الوثيقة. من أجل وضع إطار للتعاون بما يتفق أساس

 .التعاون المشترك بعد توقيعه على المجلس للعلم في دورة الحقة



 EB 2021/132/R.28 الملحق

3 

 

 

 

 

 التعاون المشترك )البرنامج(برنامج 

 بين

  مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

 )المركز(

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 )الصندوق(

 

 

 

  



 EB 2021/132/R.28 الملحق

4 

 الدولية واإلغاثة المعونةمكّرس لتقديم سعودي  كيان (المركز) عمال اإلنسانيةمركز الملك سلمان لإلغاثة واأل إنحيث 

 .العالم في جميع أنحاءلمستفيدين إلى ا

 ةدولي يةاتفاق بموجب أنشئت دولية مالية ومؤسسة المتحدة األمم وكاالت من متخصصة وكالة “الصندوق” نإ حيثو

 بشروط تتاح إضافية موارد تعبئة في األساسي هدفها يتمثل  ،(الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقيةهي )

 في المقام األول التمويل يوفر الصندوق الهدف، هذا ولتحقيق. النامية األعضاء الدول في الزراعية للتنمية ميسرة

 السياسات تعزيزلو ،األغذية إنتاج نظم أو توسيع أو تحسين إلدخال ا  خصيص المصممة والبرامج للمشروعات

 الوطنية؛ واالستراتيجيات األولويات إطار في الصلة ذات والمؤسسات

 المشتركة والرؤى واألهداف المجاالت إطارفي  ،كل منهما مع اآلخر ،التعاون فييرغبان  الطرفين نإ وحيث

هذا  في على النحو المبين بمزيد من التفصيل المشترك هتمامالا ذات المحددة المجاالت في الدعم بتقديم المرتبطة

 .البرنامج

على الدخول في هذا  والصندوق المركز اتفق الودي، التعاونمن  روحبو المتبادلة الثقةروح  من انطالقا لذا،

 :البرنامج وفق ما يلي

 والمالحق والمرفقات: الديباجة -1

 .البرنامجمن هذا  يتجزأ ال ا  جزء أعالهتشكل الديباجة الواردة 

 :الغرض - 2

وتمهيد الطريق لكال الطرفين  والصندوقبين المركز  متبادلةتعاون  عالقات إقامة ومن هذا البرنامج ه الغرض -1

خطيا ( على تحديده  الطرفان يتفق)وفق ما قد األساس وإيضاح  متبادلةالمنفعة ال قائمة علىلتعزيز وإرساء شراكة 

 .والمحرومين الضعفاء األشخاص وإفادة دعم واإلدارة سعيا  إلى والتنفيذ والغرض

 أوجه التآزروالصندوق لالستفادة من للتعاون بين المركز  فرصالبرنامج إلى إتاحة الطرفان من خالل يهدف  -2

 هموتصمي ديرهوتق البرنامج استراتيجية في كل مراحل بناء ومن خالل التعاون. تهواليفي  لكل منهما الطبيعية

 .هانطاقجهودهما ونوعيتها و كفاءة تحسينمن  المركز والصندوقسيستفيد ، وتنفيذه وتقييمه

تستند إليه المبادرات  مرجعا ذلك إلى باإلضافة. وسيكون التعاون بين الطرفين نظمي ا  عام ا  إطارهذا البرنامج  يشكل -3

وبناء على . مشروعكل ل كل طرفسيحددها التي  والمبالغ إيجابية بصورةمحددة  مشاريعبناء  على المستقبلية 

 التعاون.أوجه  لبيان تفاصيلسواء كاختصاصات أو في أي شكل آخر،  ،تعاقدية منفصلة اتفاقاتذلك، ستبرم 

 :التعاون - 3

بين الطرفين على  فعالةشراكة  الكفيلة بتحقيقالبرنامج سبل التعاون الفعالة  هذا سيوفر: هونطاقالتعاون شروط  -1

يتفق عليها التي  والمناطق البلدانستعمل الشراكة في و. والدراية القدرات تقاسمالتركيز على مع  ،الصعيد العالمي

  .الطرفان

الطرفان إلى  وسيسعى. والصندوقبين المركز  الحوار المنتظمعالقة مؤسسية من خالل  ستقوم بين الطرفين -2

حالة  الستعراضالحوار فرصة هذا سيكون والحاجة.  حسب ما تقضيه على جميع المستويات بانتظام االجتماع

 المتفق تحقيق األهدافنحو  المحرز التقدم ، واستعراضتحديد أولويات التعاونوالعالقة والتعاون بين الطرفين، 

  .اعليه
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 التعاون مجاالت - 4

 :التالية المجاالت في التعاون على الطرفان تفقي

 سوء التغذية في العالم؛ومكافحة ي تحسين األمن الغذائ أ(

 بناء القدرات؛ ب(

 ؛تبادل الخبرات ج(

 المعرفة والخبرة الميدانية؛تبادل  د(

 المجاالت ذات االهتمام المشترك؛ي التعاون ف هـ(

 .في المستقبلمعا  ناالطرف يحددها أخرى مجاالت أي و(

 ،حسب تقديره الخاصواألموال  بتوافر ا  ، رهنالطرفين ألي منيجوز : المتبادللتدريب والمساعدة التقنية/التعلم ا -3

 على النحو المتفق عليه خطيا   ،الطرفين من ألييجوز  بالمثل،و. للطرف اآلخر التقنيتدريب أو الدعم ال تقديم

للترتيبات المعمول بها  ا  وفق اآلخر على أساس استرداد التكاليفللطرف  التقنيالدعم أو  التدريب يقدم أن بينهما،

 .الطرف ذلك لدى

 التكاليــف - 5

)ب( أي وهذا البرنامج  الدخول في)أ(  كل ما يقع عليه من تكاليف ونفقات ناتجة أو متعلقة بما يلي كل طرفيتحمل 

تكاليف السفر  – على سبيل المثال ال الحصر –البرنامج بما في ذلك  هذا في إطاراتفاقات أو أنشطة يتم تنفيذها 

 ، بماالتشغيلية للطرف اآلخر الحتياجاتا األموال لتلبيةتوفير ب ملزما الطرفين أي من يكون الووالتفاوض.  والمعيشة

رواتب موظفي الطرف األخر وشراء المعدات واللوازم ل األموال المخصصة -على سبيل المثال ال الحصر – في ذلك

 .، وما إلى ذلكوالغذاء

 مدة البرنامج - 6

 هما لم يتم إنهائ، نتهاءالحتي تاريخ ا تاريخ النفاذمن  بدءا   (مدة البرنامج)شهرا  ( 12)يسري هذا البرنامج لمدة  -1

 . مبكرا

 لكعليها وتمديد البرنامج لمدة يوافق  شراكتهما ضاستعرعلى اأن يتفقا ن ، يجوز للطرفيانتهاء البرنامجقبل  -2

 .أثر وليس له أي البرنامج منتهيا  وإال يعتبر هذا  ،خطيا منهما

 في صفحة التوقيع بهذا البرنامج. األحدث كما ورد توقيعال يكون تاريخ النفاذ هو تاريخ -3

 اإلنهاء - 7

 ثالثين قبل موجه إلى الطرف اآلخر إشعار خطي بموجب سببدون  البرنامجألي من الطرفين إنهاء هذا  يجوز -1

 .من موعد اإلنهاء ا  يوم (30)

 نيالطرف الموقعة بين األخرى التعاقدية المنفصلة االتفاقاتعلى أي من  ال يؤثر المبكر إلنهاءا من المتفق عليه أن -2

تلو االخرى، ما لم يتفق  ةواحد منهاانتهاء كل  تاريخ حتى منها لبك العمل هذا االتفاق، ويستمرل والخاضعة

 ذلك. خالفخطيا  على  الطرفان

 الملكية الفكرية - 8

المعلومات المتبادلة بين الطرفين أثناء تنفيذ هذا مصادر ووالمعلومات تبقى جميع البرامج والدورات والبيانات  -1

 .المعلوماتمصادر و والمعلومات البرامج والدورات والبياناتينشئ هذه  وأيمتلك للطرف الذي  ا  ملكالبرنامج 

 تلقيالمالطرف  ، يجب علىبيانات محتوية علىمعلومات على  قيام أحد الطرفين باطالع الطرف اآلخر حال فيو
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 والمعلومات البرامج والدورات والبيانات هذه وعدم استخدام هذه اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية حقوق الملكية

 دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المالك لها. طرف ثالثى أو نقلها إلالمعلومات مصادر و

ال يحق ألي من الطرفين استخدام اسم أو شعار الطرف األخر أو أي من عالماته الخاصة أو حقوق الملكية  -2

 الطرف. ذلكالخاصة به دون أخذ موافقة خطية مسبقة من  أو األدبية الفكرية

من  مبكرا  ألي سببنهائه إأو بعد وبعد انتهائه  البرنامجهذا  طوال مدة سريانبأحكام هذه المادة  يلتزم الطرفان -3

 .األسباب

 الحصانات االمتيازات و – 9

 واالمتيازات الحقوق من عن أي تنازال   يشكل أنه على به ما يُمكن أن يُفسر يتعلقما في  أو البرنامج هذا في ليس

 عرفي قانون أو اتفاقية أو دولية معاهدة أو مستند أي أي من الطرفين بموجب بها يتمتع التي واإلعفاءات والحصانات

ما يمكن  وال لها على أي نحو آخر، أو تعديال   واإلعفاءات والحصانات واالمتيازات الحقوقهذه ل إسقاطا أو دولي،

التي يمكن  متيازاتالا أو حصاناتال من ا  أي وكالئه، أو موظفيه منأي  أو الطرفين من أي يمنح أنه على يُفسرأن 

 .موظفيهل أو اآلخر للطرف تُمنح أن

 فـض المنـازعــات - 10

 التشاور الوديمن خالل به، صلة الأو ذات  عن هذا البرنامج ناشئةمطالبات  وأخالفات  وأنزاعات  أي تسوى -1

 بين الطرفين. 

 يخضع والهذا البرنامج،  شروطلومقبولة دوليا  العامة ال القانون لمبادئ ناشئ عنه نزاع يخضع هذا البرنامج وأي -2

 . معينة قضائية والية قوانين إلىهذا البرنامج  تحيلقواعد قانونية  ألي

  لتزام بالقوانينالا - 11

 ح التنظيميةئواللواالقوانين والقواعد جميع ب، وفي جميع األوقات، على نفقته الخاصة سيلتزمنه أيتعهد كل طرف ب -1

 .التي يمكن أن تنطبق عليه في المستقبلفي تاريخ نفاذ هذا البرنامج أو  المنطبقة عليهوالمراسيم 

أو أوامر  تنظيمية لوائح أو قواعدو أ قوانينفي أي أنشطة من شأنها اإلخالل بأي  ينطرفأي من الال يشارك  -2

 .هذا الطرف منطبقة على رسمية

يلتزم وأنه  شارك فيهايأو  العنف أو اإلرهاب أعمال شجعي ولن لم بأنه، بدخوله في هذا البرنامج، طرفكل  يتعهد -3

 ةالمرتبط والمنظمات مع األفراد التي تحظر التعاملو المنطبقة عليهواللوائح بجميع القوانين  كامال   ا  التزام

 بجميع هذهااللتزام  القانونية لضمان مسؤوليةال. ويتحمل كل من الطرفين الهتقديم الموارد والدعم وباإلرهاب 

 قوانين بموجب الصندوق على التزامات أي البند هذا ينشئوال  .الواجبة التطبيق واللوائح التنظيميةالقوانين 

 .األعضاء هدول من ألي التنفيذية واألوامر والقواعد التنظيمية واللوائح ،األصول ومراقبة اإلرهاب تمويل مكافحة

 التعديـالت  - 12

أي شروط أو أحكام أو ضمانات صريحة الذي توصل إليه الطرفان، وال يتضمن  كامل االتفاقهذا البرنامج  يشكل -1

لم يُدّون  ما ملزما للطرفين أي تعديل على هذا البرنامج يكون ، والفي هذه الوثيقة ةواردال غير تلكأو ضمنية 

 . ويوقّع من جميع األطراف التي يؤثر عليها ذلك التعديل ا  خطي

 السرية  -13

من  تقديمهاوقت  سريتهامعلومات كل منهما متى كان هناك ما ينص صراحة على حترام سرية ان بيتعهد الطرفا -1

 .إلى الطرف اآلخر طرف
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 من المعمول بها لدى كل الصلة ذات واإلجراءات والقواعد للسياسات عنها والكشف السرية المعلومات تخضع -2

 ها.عن والكشف سرية الوثائق بشأن الطرفين من أي سياسة( الحصر ال المثال سبيل على) ذلك في بما الطرفين،

أو إلغائه ألي سبب من  ئهأو إنهاالبرنامج  هذا يبقى التعهد المذكور أعاله للطرفين معموال  به حتى بعد انتهاء -3

 األسباب.

 واالتصاالتاإلشعارات  -14

 من قبل أي طرف إلى الطرف اآلخربالبريد المسجل المدفوع مسبقا   عند إرسالهاصالحة  جميع اإلشعاراتعد تُ  -1

يعلن و ،تسليمهاأو تاريخ بالبريد  رسالهاإ الثاني بعد يوم هو تاريخ اليوم تبليغالويكون تاريخ  ،أو عند تسليمها باليد

 : انالرسمي همابريد اهما عنوان التاليين العنوانينالطرفان أن 

King Abdullah Road, 

Riyadh 12371, 7046 - Kingdom of Saudi Arabia 

Phone: +966 920 008 554 

 عنوان المركز:

IFAD, Via Paolo di Dono 44, Rome 00142, Italy  الصندوقعنوان 

 

 :وستكون جهتا االتصال لهذه الشراكة -2

 االسم الشمري عبدهللا بن يحيى. د
 عن المركز

 الوظيفي اللقب الدولية والعالقات الشراكات إدارة مدير

y.alshammari@ksrelief.org البريد اإللكتروني  

  الهاتف 00966555166828

 االسم (Ronald Hartman) هارتمان رونالد

 الصندوقعن 
 الوظيفي اللقب الموارد وتعبئة والشراكات العالمي االنخراط شعبة مدير

r.hartman@ifad.org البريد اإللكتروني 

 الهاتف 00390654592610

 

 أحكام عامــة -15

التشغيليين والمتبرعين  الشركاء وإشرافه اإلداري على للمركز على العالقة التعاقدية ما يؤثر هذا البرنامجليس في  -1

المنظمات المنظمات الحكومية و بما يشمل وكياناته ذات الصلة، الصندوقوالهيئات الخارجية وال على العالقة بين 

 .غير الحكومية

 بإبرام أيالطرفين  أي منمن  التزام صريح أو ضمني أو أي تعهد على أيتنفيذ هذا البرنامج ال ينطوي  -2

 .اختصاصات ت محددة أوافاقأو ات إضافية كوالتوبروت

وال يمتلك أي من ، أو وكالة أو شراكة بين الطرفين ا  مشترك ا  مشروعما يعتبر أنه ينشئ هذا البرنامج ليس في  -3

في هذه  غير منصوص عليهبأي أمر  أو إلزامه على أي نحو مهما كان الطرف اآلخرسلطة إجبار الطرفين 

 . الوثيقة

 .منح أي حقوق أو نقلها على أي نحو آخرضمنيا  بأنها تعني هذا البرنامج  مأحكاأي من ال يجوز تفسير  -4

mailto:y.alshammari@ksrelief.org
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من الخيارات  أي ممارسة أو عدم ،هذا البرنامج في أي وقت أي من أحكام بإنفاذأحد الطرفين  قيام عدم يعتبرال  -5

 هذا البرنامججزء من ؤثر بأي شكل من األشكال على صالحية أي وال يحكام األ هذه عن التناز ،المذكورة فيه

 .بعد ذلك في تطبيق كل حكم من أحكامهحق الأو 

اللوائح التنظيمية المعمول بها  وأالقوانين  بموجب لإلنفاذو غير قابل أ باطال  هذا البرنامج  حكامأ من أيكان  إذا -6

على سبيل بما يشمل ) الصندوق المنطبق علىالتنظيمي القانوني أو أو اإلطار و/ السعودية المملكة العربية في

فإنه  الجمعية العامة لألمم المتحدة(أو عن  هيئته الرئاسية القرارات ذات الصلة الصادرة عن المثال ال الحصر

 .الحال مقتضى حسبوغير قابل لإلنفاذ سواء بالنسبة للمركز أو للصندوق  يصبح في هذه الحالة باطال  

يكون للنسختين يوافق الطرفان على أن و .ليزيةكواإلن العربية باللغتين البرنامج هذا تنفيذ على الطرفان يوافق -7

 .نفس الحجية البرنامجمن هذا  العربية واإلنكليزية

أو التعاقد  طرف ثالث إلى أي هفي المنصوص عليها لتزاماتاال وأحقوق أي من ال هذا البرنامج أوإحالة  يجوزال  -8

أو على هذا التعاقد من  هذه اإلحالةعلى األخر الطرف موافقة خطية مسبقة من بإال  معه من الباطن على أدائه

 الباطن.

 

 وفيما يلي صفحة التوقيع 
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الممثلين المفوضين قانونا   خاللفي تاريخ النفاذ من  البرنامجع الطرفان هذا على ما سبق وتوثيقا  لما تقدم، وقّ  بناء  

منه للعمل  أصلية يحتفظ كل طرف بنسخة، وليزيةكالعربية واإلن باللغتيننسختين أصليتين  في ،منهماعن كل 

 ابموجبه

 

 التوقيع

 مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

 العزيز الربيعة هللا بن عبد الدكتور/عبد

 المشرف العام

 

 .…………………/..……………/…………………     :التاريخ

 

 التوقيع

 

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 السيد/جيلبير أنغبو

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةرئيس 

 

 .…………………/..……………/…………………:      التاريخ

 

 التوقيع

 

 

 

 


