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 توصية بالموافقة

 .4الواردة في الفقرة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 

 مقدمة -أوال 

، أسست شركة 2014. ومنذ عام Kühneتابعة لمؤسسة  هي شركة غير ربحية HELP Logisticsشركة  -1

HELP logistics   أربعة مكاتب إقليمية: سنغافورة )آسيا(، وعمان )الشرق األوسط(، ونيروبي )أفريقيا

سالسل ن في وهذه المكاتب اإلقليمية، يدخل الخبراء المختص ومنية والجنوبية(، وداكار )غرب أفريقيا(. قالشر

مع مجموعة من المؤسسات الحكومية، واألكاديمية، والمهنية.  اتفي شراك المكرسة واللوجستياتاإلمداد 

تساهم في تحسين الحياة، والفرص،  حلوال للوجستيات وسالسل اإلمداد HELP logisticsوتطور شركة 

الشركة تبادل المعارف في القطاعين الخاص والعام، وبشكل رئيسي من خالل الشركاء ر واالقتصادات. وتيس  

لتحقيق المستوى األمثل  HELPاإلنمائيين والمجتمعات األكاديمية لدعم التعليم وبناء القدرات. وتسعى شركة 

 لسالسل اإلمداد من خالل تحسين توريد، ونقل، وتخزين، وتوزيع سلع اإلغاثة.

إنشاء المؤسسات إلطار تعاون ذي والصندوق في  HELP logisticsشركة ذكرة التفاهم بين يتمثل هدف مو -2

 HELPشركة  ةإلى خبرونظرا في المجاالت ذات االهتمام المشترك. فائدة مشتركة، بهدف تيسير التعاون 

( تحليل وتحقيق المستوى 1بوجه خاص، المساعدة التقنية من أجل: ) ،ستقدمفإنها قطاعات،  الشاملة لعدة

األساسية من أجل توفير التكاليف، وتقليص المهل الزمنية،  تهانيب، وها، وعملياتسالسل اإلمداد  األمثل لوظائف

التحليل  ( نشر أدوات وأساليب لدعم2الصورة باستخدام األدوات والنُهج األكاديمية والتجارية؛ )وضوح وزيادة 

وإعداد الحلقات ، اإلمداد( توفير التدريب على سالسل 3وصنع القرار في القطاعين اإلنساني واإلنمائي؛ )

محدد لتعزيز قدرات الموارد واألداء التنظيمي؛ السياق الو العالية الجودة ذات وبرامج التعلم المعيارية الدراسية

تكاملة لسالسل اإلمداد، وال سيما ضد الكوارث الطبيعية المخاطر الم( ضمان كفاءات التوريد ضمن إدارة 4)

سل اإلمداد على القدرة س( تحليل وتعزيز حلول 5؛ )ةالمتكررة في القطاعات الضعيفة الرئيسية مثل الزراع

 .وجاهزيتهاصمود ال

ولم تجد شعبة االنخراط العالمي والشراكات وتعبئة الموارد أي مسائل حرجة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بشركة  -3

Help Logistics وبالتالي فقد صن فت الشراكة في الفئة "الخضراء" )أدنى مستوى( فيما يتعلق بمخاطر ،

 الشراكة.

 التوصية -ثانيا 

رئيس الصندوق تفويض المجلس التنفيذي  يرجى منمن اتفاقية إنشاء الصندوق،  8من المادة  2للبند وفقا  -4

إطار  وضع والصندوق وإبرامها، من أجل HELP Logisticsمذكرة تفاهم بين شركة على بالتفاوض 

على بعد توقيعها عرض مذكرة التفاهم تُ وستعاون بما يتفق أساسا مع األحكام الواردة في ملحق هذه الوثيقة. لل

 في دورة الحقة.للعلم لمجلس التنفيذي ا
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 مذكرة تفاهم

 

شار إليها فيما يلي ي) HELP Logistics)يشار إليها فيما يلي باسم "المذكرة"( بين شركة هذه برمت مذكرة التفاهم أُ 

المشار إلى كل )“( الصندوق”شار إليه فيما يلي باسم ي"( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )HELPباسم "شركة 

 “(.الطرفين”ومعاً باسم  ؛“الطرف”منهما على حدة باسم 

هي مؤسسة خاصة أسستها أسرة و، Kühneتابعة لمؤسسة  شركة غير ربحيةهي  HELPشركة  حيث إنو

Kühne  وُسجلت شركة 1976في سويسرا في عام .HELP logistics  الخبرة م يفي سويسرا لتقد 2015في عام

 تعزيز الفعالية والكفاءة.من ألجل اللوجستيات وإدارة سالسل اإلمداد في مجال  الرائدة

، أنشئت بموجب اتفاقية دولية مؤسسة مالية دوليةوألمم المتحدة، ا من وكاالتالصندوق وكالة متخصصة  وحيث إن

ية الزراعية في الدول األعضاء تاح بشروط تيسيرية للتنمتهدف تعبئة موارد إضافية ب )هي اتفاقية إنشاء الصندوق(

إلدخال  خصيصا للمشروعات والبرامج المصممة في المقام األوليوف ِّر الصندوق التمويل  ،الهدف هذا تحقيقلالنامية. و

أو توسيع أو تحسين نُظم إنتاج األغذية، ولتعزيز السياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار األولويات 

 واالستراتيجيات الوطنية. 

 :هذه المذكرةطرفي  فإن

 لالهتمام المشترك للطرفين في تعزيز التنمية الزراعية واألمن الغذائي في البلدان النامية، وفقا لمهمة كل منهما؛نظرا 

 لفوائد التعاون بينهما، بما يتفق مع سياسات وقواعد كل منهما، من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة؛وإدراكا 

 استراتيجي وعلى مستوى العمليات من أجل خدمة أهدافهما المشتركة على أفضل وجه؛ تعاون على إقامة وتصميما

   :قد اتفقا على ما يلي

 1المادة 

 الغرض

بهدف تيسير التعاون في  بين الطرفين، للتعاون ذي فائدة مشتركة إطاروضع  المذكرة هوهذه الغرض من  1-1

والقيمة الغذائية  اإلمداد يتعلق بتحسين لوجستيات سالسلالمجاالت ذات االهتمام المشترك وال سيما فيما 

  شبكات القيمة الغذائية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. خاصة إلىوالزراعية، مع إشارة 

 2المادة 

 مجاالت التعاون

وفقا لمهمة، وسياسات، وقواعد كل منهما، سيسعى الطرفان إليجاد فرص للتعاون في عدد من المجاالت،  2-1

 ث، والتحليل، والتعليم، والتنمية، والتمويل.وحصر، البحالبما في ذلك على سبيل المثال ال 

 3المادة 

 التشاور

كلما كان ذلك ضروريا، بشأن المسائل فيما بينهما ، ويتشاوران اطالععلى  أحدهما اآلخر بقي الطرفانسيُ  3-1

 ذات االهتمام المشترك، والتي يحتمل في رأيهما أن تعزز تعاونهما.
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 4المادة 

 تبادل المعلومات

بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك بالنسبة لهما،  ذات الصلة رة المعلومات والبياناتكيتبادل طرفا المذ 4-1

 منهمارهنا بسياسات وإجراءات كل  ،ويتعاونان في جمع، وتحليل، ونشر مثل تلك المعلومات والبيانات

 . فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات

هذه والمعلومات المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه عن مذكرة التفاهم  العام للجمهوريجوز للطرفين الكشف و 4-2

يتفقان على أن جميع الوثائق أو المعلومات المتبادلة بين  الطرفينغير أن وفقا لسياساتهما الخاصة. 

كشف عنها ألطراف ثالثة من قبل الطرف المتلقي لتلك يُ  لنالتفاهم هذه ين في سياق تنفيذ مذكرة طرفال

 الخطية المسبقة للطرف اآلخر. الوثائق والمعلومات دون الموافقة

 5المادة 

 عترافستخدام االسم والشارة، وشكل االا

اختصار لهما، فيما يتعلق بأعماله اسم، أو شارة الطرف اآلخر، أو أي  استخدام من الطرفينيجوز ألي ال  5-1

  حالة.في كل اآلخر للجمهور دون الموافقة الخطية المسبقة الصريحة للطرف من أجل النشر أو 

أوال فيما يتعلق بطريقة وشكل أي دعاية أو اعتراف بدعم الطرف اآلخر فيما  فيما بينهما ناالطرف يتشاور 5-2

 يتعلق بأي أنشطة مضطلع بها بموجب هذه المذكرة.

 6المادة 

 الملكية الفكرية

عن ينجم أي عمل أو منتج قد في فكرية قد تنشأ الملكية لليتفق الطرفان خطيا على ملكية أي حقوق  6-1

، التقديراألنشطة التعاونية المضطلع بها بموجب هذه المذكرة. وتبقى الملكية الفكرية في شكل منهجيات 

أو األدوات، أو البحوث، أو األطر التحليلية، أو التدريب، التي يجلبها كل من الطرفين إلى الشراكة، 

 لذلك الشريك.الحصرية الملكية 

 7المادة 

 أحكام عامة

 بحسن نية،والمعبر عنها الطرفين في التعاون على أساس غير حصري، ونوايا  آراءهذه المذكرة  كستع 7-1

 من قبل أي منهما.مسؤولية  ةأو تحمل أيواجب ملزم ولكن دون إنشاء أي 

ل أو ما يفسَّر بأنه عرض : )أ(يكون مفهوما ومتفقا عليه أنه ال يوجد في هذه المذكرة 7-2 أو  ،أو وعد ،ما يشك ِّ

ل، كليا أو جزئيا، أي نشاط محدَّد في هذه المذكرة أو  ِّ ؛ )ب( ما هاوفقا لتعهد من أي من الطرفين بأن يمو 

يفسر على أنه ينشئ مشروعا مشتركا، أو شراكة، أو عالقة وكالة، أو عالقة عمل، أو أية عالقة أخرى 

من  أو األطراف؛ )ج( ما يفسر على أنه ينشئ أي التزام بين الطرفينبالنيابة يمكن أن ينتج عنها مسؤولية 

  اة بموجب هذه المذكرة.قبل أي طرف بمنح الطرف اآلخر معاملة تفضيلية في أي مسألة متوخ

أي نشاط قد يحدده الطرفان بموجب هذه المذكرة، حسب االقتضاء، لترتيبات أو اتفاقيات تكميلية سيخضع  7-3

ل الشكل والمضمون المحددين تفص  و، تبرم بين الطرفين على أساس كل حالة على حدة ،منفصلة

التزامات ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بتلك األنشطة، والشروط واألحكام  تتناوللألنشطة، و

  المنطبقة عليها.
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ودية بصورة أو فيما يتصل بها،  ،نشأ عن تفسير أو تطبيق أيٍ من أحكام هذه المذكرةخالفات تأي  ىسوت 7-4

 ن.يالطرف بينمن خالل المشاورات 

 من يأل ، أو تعديالإسقاطا، أو فسر على أنه يشكل تنازالبها، ما يُ يتعلق ما في ليس في هذه المذكرة، أو  7-5

اتفاقية إنشاء الصندوق يتمتع بها الصندوق بموجب التي عفاءات اإلحصانات، والمتيازات، واالحقوق، وال

 بموجب وألتنمية الزراعية، أو اتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وحصاناتها، لالدولي 

  .معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو بموجب القانون العرفي الدوليوثيقة، أو  أي

 

 8المادة 

 االتصاالت والتنسيق

يكون مسؤوال عن إدارة العالقات بموجب  ( )يشار إليه فيما يلي باسم "المسؤول"يعي ِّن كل طرف مسؤوال 8-1

مديرها اإلداري. وحتى  HELPولهذا الغرض وحتى إشعار آخر، يمثل شركة  هذه المذكرة بالنيابة عنه.

 إشعار آخر، يعين الصندوق المدير اإلقليمي ألفريقيا الشرقية والجنوبية كمسؤوله للغرض المذكور أعاله. 

ه ويرَسل أي إشعار أو  8-2 المسؤولين على  بموجب هذه المذكرة إلى يقدمان أو يصدران أخرى مراسلةيوجَّ

إشعار إلى الطرف عن طريق يحدده أي من الطرفين على النحو الذي أي عنوان آخر العنوانين أدناه أو 

 اآلخر:

 : HELPبالنسبة لشركة 

 المدير اإلداري

HELP Logistics AG 

Dorfstrasse 50 

8834   Schindellegi, Switzerland 

 9670 786 44 41+رقم الهاتف: 

 sean.rafter@kuehne-stiftung.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 بالنسبة للصندوق:

 المدير اإلقليمي

 شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية

 دائرة إدارة البرامج

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono 44, 00142 Rome 

ITALY 

 2838 5459 06 39 +رقم الهاتف: 

 s.mbago-bhunu@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 
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 9المادة 

 نفاذ المفعول، والمدة، واإلنهاء، والتعديل

  ة المفعول عند توقيع الطرفين عليها، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها.فذانهذه المذكرة تصبح  9-1

من الطرفين قبل ثالثة  متبادلة الفترة بموافقة خطيةهذه تمديد ويجوز ( سنوات. 3مدة المذكرة ثالث ) 9-2

 أشهر من انتهاء مدة المذكرة. 

 ( يوما على األقل90مدته تسعين ) إشعار خطي مسبقبتقديم المذكرة هذه إنهاء ي من الطرفين أل جوزي 9-3

 يةجارالتعاون ال من أنشطة ألي نشاط المنظمباإلتمام أي إنهاء لهذه المذكرة  ال يمسو .إلى الطرف اآلخر

 هذه المذكرة.ب عمال ينفذالتزامات أخرى للطرفين بموجب أي صك قانوني  وأوأي حقوق 

يجري أي تعديل مطلوب فيما يتعلق بشروط هذه المذكرة. و بشأن فيما بينهماالمذكرة  هذه يتشاور طرفا 9-4

 بعد التوقيع عليه من قبل كال الطرفين. المفعول  ، ويصبح نافذأي تعديل من هذا القبيل خطيا

هذه المذكرة على ، حسب األصولالصندوق، كل من خالل ممثله المفوض و HELPت شركة وإثباتاً لما تقدَّم، وقَّع

 ليزية. جفي نسختين باللغة اإلن

 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية HELP LOGISTICSشركة 

 

      

 االسم:

 :الوظيفي لقبال

 

 

      

 االسم:

 :الوظيفي للقبا

 

     التاريخ: 

     المكان: 

     التاريخ: 

     المكان: 

 

 

  


