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تصرغر تعل تظفغث الخظثوق

3SL2C 

 2022أبریل  -بیان التبرعات العینیة خالل فترة مارس 

الكمیة  سعر المفرد  السعر اإلجمالي 
 المستلمة 

 الطبیعة  النوع 

 التعاون الیاباني   مجفاد  1 40000 40,000
 التعاون الیاباني   مستخرجة  أوتوماتیكیة للتنقیة  1 500000 500,000
 التعاون الیاباني   غطاء التدفق الصفیحي 1 150000 150,000
  40-بدرجة حرارة منخفضة للغایة من   TDEمجمدة   2 120000 240,000

 درجة  86-إلى 
 التعاون الیاباني  

 50-بدرجة حرارة منخفضة للغایة من   TDEمجمدة   2 120000 240,000
 86-إلى درجة 

 التعاون الیاباني

  10-1كمیة من الماصة أحادیة القناة بحجم قابل للتعدیل  3 25000 75,000
 میكرولتر   20-2میكرولتر، 

 التعاون الیاباني

 التعاون الیاباني   ماصة متعددة القنوات 8CHمجموعة ذات حجم متغیر  3 25000 75,000
 التعاون الیاباني 12CHمجموعة ماصة متعددة القنوات ذات حجم متغیر  3 30000 90,000

 التعاون الیاباني   Sorvall ST16Rأجھزة الطرد المركزي المبردة  3 40000 120,000
 التعاون الیاباني Ionogrammeجھاز  10 120000 1,200,000

شوكات األنف مناسبة لألطفال الخدج وشوكات األنف  1000 150 150,000
 لحدیثي الوالدة 

 التعاون الیاباني  

 التعاون الیاباني شوكات األنف مناسبة للخدج والرضع  1,000 150 150,000
 التعاون الیاباني   مقیاس ضغط الدم عند حدیثي الوالدة  10 2000 20,000
 التعاون الیاباني   مقیاس التأكسج لحدیثي الوالدة  10 3000 30,000

 التعاون الیاباني   قناع جراحي معدات الوقایة الشخصیة  50000 6 300,000
 الصین    إنسان آلي أمراض الدم  1 500000 500,000
 الصین    أجھزة الطرد المركزي  3 130000 390,000
 الصین    مقیاس تخثر الدم 1 150000 150,000
 الصین    طاوالت ساخنة  2 180000 360,000
 الصین    حاضنات  1 200000 200,000
 الصین     جھاز تنفس مزود بعبوتین ، مصاصة للمخاط  1 400000 400,000
 الصین     أنبوب محقنة  3 60,000 180,000
 الصین    أسرة إنعاش مع حشایا ومعالق  2 50000 100,000

 الصین     المرضى عربة لنقل  2 15000 30,000
 الصین   معلمات  6شاشات مراقبة ذات  1 50000 50,000
 الصین     منظار الصور الشعاعیة 5 5000 25,000
 الصین     الكراسي المتحركة  10 4000 40,000
 الصین    عربات العالج  10 6000 60,000
 الصین     % 0.9كلورید الصودیوم  100 10 1,000
 الصین     Ringerرینجر  100 10 1,000

 الصین     قفازات غیر معقمة  100 5 500
 الصین    مل  500جل مائي كحولي  100 60 6,000

 الصین     VG70 Trolleyمروحة   170 18000 3,060,000
 الصین     VG70مروحة تحكم  50 18000 900,000

 الصین     مكثف االوكسجین 180 25000 4,500,000
 الوالیات المتحدة   PCRكواشف   36000 136 4,896,000

 الصین    Sinophramلقاح  1000000 370 370,000,000
 الوالیات المتحدة  Astra Zenecaلقاح  127200 370 47,064,000
 الوالیات المتحدة  Pfizerلقاح  57330 1073 61,515,090

 المجموع  497,808,590

مارس وأبريل 2022

وزارة المالغئ
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عمال بالفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم 66-2020 الصادر بتاريخ 4 مايو 2020 القاضي بإنشاء 
لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن االجتماعي الخاص ومكافحة فيروس كورونا، 

نقدم لكم تقرير التنفيذ لشهري مارس وأبريل 2022. 
والنفقات  الصندوق،  إيرادات  الصندوق:  بتسيير  المرتبطة  الرئيسة  المعتادة  البنود  وسنتناول 

المتعهد بها، وحالة حملة التلقيح على امتداد التراب الوطني،
واليونيسف،  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  حكومة  بين  اتفاقية  على  نظرة  وأخيًرا، 
صندوق األمم المتحدة للطفولة لتوريد اللقاح المضاد لكوفيد 19 وما يرتبط بها من توريدات 

وتوفير بعض الخدمات.

طصثطئ
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اللقاحات:
 ■    عدد جرعات اللقاح التي تم الحصول عليها 530 184 1 جرعة.

 ■  بلغ عدد من تلقوا اللقاح خالل الفترة 982 38 منهم 885 2 تلقوا الجرعة األوىل و 523 23 تلقوا 

جرعة  تلقوا   12  554 و  الجرعة،  وحيد  جونسون  اند  جونسون  لقاح  او  الثانية  الجرعة 
المنشطة، كما تم تلقيح 228 7 مراهق مابين 12 و 18 سنة.

إيرادات الفترة:
بلغت إيرادات الصندوق يف 30 أبريل 2022 مبلغ 036 305 502 أوقية جديدة على شكل تبرعات 

عينية أساسا. 
479.808.590 قيمة المساهمات العينية

4.496.446  مساهمة نقدية من المنظمة العالمية للصحة و منظمة اليونسيف

نفقات المرحلة:
بلغت المصاريف خالل شهري مارس وإبريل ، مبلغ  487 878 116 أوقية جديدة موزعة على 

النحو التايل:  
واألطباء  العدوى  وأخصائيي  الرئة  أمراض  وأخصائيي  القلب  أطباء  قبل  من  التكوين   ■
الباطنيين لصالح الموظفين وتكوين أطباء الربط الجهويين والمقاطعيين يف مجال التلقيح 
على شكل أربع مجموعات جهوية على جودة أدوات جمع البيانات وتسييرها للتطعيم ضد 

فيروس كورونا بمبلغ قدره                                                                    3.167.046 أوقية جديدة،
■ تكلفة المتابعة والبحث واإلشراف بمبلغ قدره                               1.329.400 أوقية جديدة،

■ نقل لقاحات التطعيم بمبلغ قدره                                                       525.010 أوقية جديدة،
■ اقتناء اللقاحات (358.000  جرعة جونسون):                             99.382.532 أوقية جديدة،
■ الرواتب واألتعاب والمكافآت:                                                          12.145.960 أوقية جديدة،

■ نفقات تسيير أخرى:                                                                            328.539 أوقية جديدة.

ططثص ظحاط الحعرغظ
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جديدة  أوقية  مليار   2 إىل  تصل  الدولة  ميزانية  من  مساهمات  الصندوق  موارد  تشمل 
ومساهمات من المؤسسات العامة والخاصة ومساهمات من الشركاء الدوليين ومساهمات 

من األفراد.

لقد تلقى الصندوق حتى اآلن  10,59 مليار أوقية جديدة تتوّزع على النحو التايل:
 (%19) حصة الدولة، (%19) مساهمة الشركاء، (%20) مساهمات المؤسسات العامة والخاصة 

وكذلك األفراد، (%42) تبرعات عينية.
خّصص الشركاء يف التنمية غالفا ماليا بقيمة 2,06 مليار، تم تحصيل 1,99 مليار أوقية جديدة 

منه، وهو ما يمثل نسبة 97%. 
الدولية والمنظمات  الشقيقة والصديقة والمنظمات  الدول  العينية من  التبرعات  وقد وردت 

غير الحكومية، ويفصل الجدول أدناه التبرعات المستلمة خالل شهري مارس وإبريل:

2 000 000 000,00; 
19%4 437 282 172,16; 

42%

10,59

مليار أوقية
جديدة

2 157 824 313,27; 
20%

1 991 053 570,79; 
19%

الدولةالشركاءالمؤسسات واألفرادالهبات العينية

المبلغ باألوقية الجديدة

إغرادات الخظثوق
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 2022أبریل  -بیان التبرعات العینیة خالل فترة مارس 

الكمیة  سعر المفرد  السعر اإلجمالي 
 المستلمة 

 الطبیعة  النوع 

 التعاون الیاباني   مجفاد  1 40000 40,000
 التعاون الیاباني   مستخرجة  أوتوماتیكیة للتنقیة  1 500000 500,000
 التعاون الیاباني   غطاء التدفق الصفیحي 1 150000 150,000
  40-بدرجة حرارة منخفضة للغایة من   TDEمجمدة   2 120000 240,000

 درجة  86-إلى 
 التعاون الیاباني  

 50-بدرجة حرارة منخفضة للغایة من   TDEمجمدة   2 120000 240,000
 86-إلى درجة 

 التعاون الیاباني

  10-1كمیة من الماصة أحادیة القناة بحجم قابل للتعدیل  3 25000 75,000
 میكرولتر   20-2میكرولتر، 

 التعاون الیاباني

 التعاون الیاباني   ماصة متعددة القنوات 8CHمجموعة ذات حجم متغیر  3 25000 75,000
 التعاون الیاباني 12CHمجموعة ماصة متعددة القنوات ذات حجم متغیر  3 30000 90,000

 التعاون الیاباني   Sorvall ST16Rأجھزة الطرد المركزي المبردة  3 40000 120,000
 التعاون الیاباني Ionogrammeجھاز  10 120000 1,200,000

شوكات األنف مناسبة لألطفال الخدج وشوكات األنف  1000 150 150,000
 لحدیثي الوالدة 

 التعاون الیاباني  

 التعاون الیاباني شوكات األنف مناسبة للخدج والرضع  1,000 150 150,000
 التعاون الیاباني   مقیاس ضغط الدم عند حدیثي الوالدة  10 2000 20,000
 التعاون الیاباني   مقیاس التأكسج لحدیثي الوالدة  10 3000 30,000

 التعاون الیاباني   قناع جراحي معدات الوقایة الشخصیة  50000 6 300,000
 الصین    إنسان آلي أمراض الدم  1 500000 500,000
 الصین    أجھزة الطرد المركزي  3 130000 390,000
 الصین    مقیاس تخثر الدم 1 150000 150,000
 الصین    طاوالت ساخنة  2 180000 360,000
 الصین    حاضنات  1 200000 200,000
 الصین     جھاز تنفس مزود بعبوتین ، مصاصة للمخاط  1 400000 400,000
 الصین     أنبوب محقنة  3 60,000 180,000
 الصین    أسرة إنعاش مع حشایا ومعالق  2 50000 100,000

 الصین     المرضى عربة لنقل  2 15000 30,000
 الصین   معلمات  6شاشات مراقبة ذات  1 50000 50,000
 الصین     منظار الصور الشعاعیة 5 5000 25,000
 الصین     الكراسي المتحركة  10 4000 40,000
 الصین    عربات العالج  10 6000 60,000
 الصین     % 0.9كلورید الصودیوم  100 10 1,000
 الصین     Ringerرینجر  100 10 1,000

 الصین     قفازات غیر معقمة  100 5 500
 الصین    مل  500جل مائي كحولي  100 60 6,000

 الصین     VG70 Trolleyمروحة   170 18000 3,060,000
 الصین     VG70مروحة تحكم  50 18000 900,000

 الصین     مكثف االوكسجین 180 25000 4,500,000
 الوالیات المتحدة   PCRكواشف   36000 136 4,896,000

 الصین    Sinophramلقاح  1000000 370 370,000,000
 الوالیات المتحدة  Astra Zenecaلقاح  127200 370 47,064,000
 الوالیات المتحدة  Pfizerلقاح  57330 1073 61,515,090

 المجموع  497,808,590
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الهبات  احتساب  (بدون  جديدة.  أوقية  مليار   3,16 الصندوق  على  اإلجمالية  النفقات  بلغت 
العينية)، أما التغييرات التي لوحظت لهذين الشهرين فتبلغ 487 878 116 أوقية جديدة موزعة 

على النحو التايل:  
واألطباء  العدوى  وأخصائيي  الرئة  أمراض  وأخصائيي  القلب  أطباء  قبل  من  التكوين    ■  
الباطنيين لصالح الموظفين وتكوين أطباء الربط الجهويين والمقاطعيين يف مجال التلقيح 
على شكل أربع مجموعات جهوية على جودة أدوات جمع البيانات وتسييرها للتطعيم ضد 

فيروس كورونا بمبلغ قدره                                                                3.167.046 أوقية جديدة،
 ■  تكلفة المتابعة والبحث واإلشراف بمبلغ قدره                        1.329.400 أوقية،

 ■  نقل لقاحات التطعيم بمبلغ قدره                                                525.010 أوقية جديدة،
 ■  اقتناء اللقاحات (اتفاقية اليونيسف)                                        99.382.532 أوقية جديدة،
 ■  الرواتب واألتعاب والمكافآت                                                     12.145.960 أوقية جديدة،

 ■  نفقات تسيير أخرى                                                                       328.539 أوقية جديدة.
يوضح الرسم البياني أدناه توزيع هذه النفقات حسب البنود األساسية:

اإليواء والغذاء
وسالمة الطرق

والنقل

تعويض 
البلديات

النفقات الضريبية
(الكسب الضائع)

دعم األسر
(مكونة تآزر)

مكونة الصحةالمياهالكهرباء

التنفيذ البرمجة

1 367 913 559,57

1 367 913 559,57
565 000 000,00

310 658 486,35

79 682 075,00

79 682 075,00

744 666 234,00 568 000 000,00

568 000 000,00

10 767 733,00

12 920 603,00 82 003 241,56

82 003 241,56

751 596 234,00

تظفغث الظفصات
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إن إجمال عدد األفراد الذين تلقوا الجرعة األوىل بتاريخ 30 إبريل 2022 قد وصل 041 567 1 
منهم 149 068 1 تلقوا الجرعة الثانية أو جونسون آند جونسون و تلقى 137 47 شخصا الجرعة 
المنشطة. بلغ إجمال عدد الملقحين من الفئة العمرية من 12 إىل 18 سنة 991 175، ويظهر التوزيع 
أي 71.67 %من   ،1  123 إىل 064  البلد  الحملة داخل  وصلت  التايل.  الجدول  الوالية يف  حسب 

إجمال عدد األشخاص الذين تلقوا الجرعة األوىل.

تعزغع افحثاص الثغظ تطصعا الطصاح تسإ العقغات 

 يات  شخاص الذين تلقوا اللقاح حسب الوالألتوزيع ا 
 

  041قد وصل    2202  بريلإ  30بتاريخ    األو�الذين تلقوا الجرعة    األفرادإن إجمال عدد   
  137  تلقى   وجونسون آند جونسون  أو  تلقوا الجرعة الثانية    1  068  149منهم    1  567
  18  إ�  12الفئة العمرية من    منالمنشطة. بلغ إجمال عدد الملقحين    الجرعةشخصا    47

. وصلت الحملة داخل البلد  الجدول التا�  �  الواليةحسب    التوزيع  ، ويظهر 175  991سنة  
 .األو�الذين تلقوا الجرعة  األشخاصمن إجمال عدد % 71.67أي  ،1 123  064 إ�
 
 

 جرعة أو�  جرعة ثانية  جرعة الثالثة الجميع 

جرعة   الواليات 
 الثالثة

جرعة  
 ثانية 

جرعة  
 أو� 

العمرية    الفئة 
 18فوق 

الفئة العمرية 
12-18 

العمرية    الفئة 
 18فوق 

الفئة العمرية 
12-18 

العمرية    الفئة 
 18فوق 

الفئة العمرية 
12-18 

3,266 186,495 199,217 3,266 0 186,495 0 180,442 18,775 
الحوض  
 الشرقي 

2,298 79,768 136,187 2,121 177 78,403 1,365 114,082 22,105 
الحوض  

 الغربي 

 لعصابه  23,060 95,580 243 104,691 80 1,244 118,640 104,934 1,324
 كوركول  24,053 131,811 1,211 93,412 380 2,677 155,864 94,623 3,057
 لبراكنه  22,237 102,583 12,568 77,874 366 2,961 124,820 90,442 3,327
 الترارزه  16,379 83,205 2,825 64,372 32 2,590 99,584 67,197 2,622

 آدرار 1,889 14,592 542 14,202 31 293 16,481 14,744 324

 نواذيبو  5,649 64,365 615 46,762 15 1,593 70,014 47,377 1,608

 تكانت  2,779 27,693 195 17,444 5 405 30,472 17,639 410
 كيديماغه  16,559 115,624 3,813 80,805 304 4,377 132,183 84,618 4,681
 تيرس  708 30,936 116 13,824 42 263 31,644 13,940 305
 إينشيري  875 7,083 53 5,129 10 12 7,958 5,182 22

4,807 67,410 146,680 4,304 503 65,228 2,182 138,824 7,856 
نواكشوط  

 الشمالية

16,305 116,478 146,945 16,081 224 116,061 417 143,500 3,445 
نواكشوط  

 الغربية 

2,781 77,302 150,352 2,771 10 76,610 692 140,730 9,622 
نواكشوط  

 الجنوبية

 موريتانيا  175,991 1,391,050 26,837 1,041,312 2,179 44,958 1,567,041 1,068,149 47,137
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مختلفة  ألنواع  والمخزنة  والمستخدمة  المستلمة  الكميات  تفاصيل  أدناه  الجدول  يوضح 
من اللقاحات ضد فيروس كورونا. 

تفاخغض تعل طثجون الطصاتات

جغظعشارم
المستلمة والمستخدمة والمخزنة ألنواع مختلفة  الكميات  أدناه تفاصيل  الجدول  يوضح 

 من اللقاحات ضد فيروس كورونا. 
 

وضعية  
 المخزون 

الكمية  
 المستعملة

الكمية  
 المستلمة

 نوع اللقاح  المصدر الطبيعة 

 اإلمارات هدية 5,000 5,000 0

 سينوفارم

 اإلمارات هدية 10,000 9,984 16
 الصين هدية 50,000 50,000 0

 اإلمارات هدية 10,000 9,817 183

 الصين هدية 280,000 278,893 1,107
0     
0     

 اإلمارات هدية 80,000 80,000 0
0 3,000 3,000   

 اإلمارات هدية 30,000 29,560 440

0 30,000 30,000   

0 40,000 40,000   

  هدية 200,000 177,924 22,076

 الصين هدية 500,000 5,000 495,000

500,000 0 500,000   

 الصين هدية 500,000 0 500,000

500,000 0 500,000   

 الجميع    2,738,000 719,178 2,018,822
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اجارازظضا

 
االتحاد    127,800 127,800 0

 اإلفريقي 

 استرازنكا 

تحالف   فرنسا  69,600 69,600 0
 اللقاحات

تحالف   فرنسا  31,200 31,200 0
 اللقاحات

فريق األمم  500 500 0
 المتحدة 

SNU 

تحالف   فرنسا  74,400 74,400 0
 اللقاحات

فريق األمم  450 450 0
 المتحدة 

SNU 

تحالف   ألمانيا 165,600 165,600 0
 اللقاحات

الواليات   213,600 213,600 0
 المتحدة 

تحالف  
 اللقاحات

 إسبانيا هدية 120,000 120,000 0

 إسبانيا هدية 120,000 120,000 0

 تونس هدية 100,000 100,000 0

االتحاد    326,400 326,400 0
 اإلفريقي  

تحالف   كندا  201,600 201,600 0
 اللقاحات 

الواليات   127,200 0 127,200
 المتحدة 

تحالف  
 اللقاحات 

 الجميع      1,678,350 1,551,150 127,200

      
 
 
 

المستلمة والمستخدمة والمخزنة ألنواع مختلفة  الكميات  أدناه تفاصيل  الجدول  يوضح 
 من اللقاحات ضد فيروس كورونا. 

 
وضعية  
 المخزون 

الكمية  
 المستعملة

الكمية  
 المستلمة

 نوع اللقاح  المصدر الطبيعة 

 اإلمارات هدية 5,000 5,000 0

 سينوفارم

 اإلمارات هدية 10,000 9,984 16
 الصين هدية 50,000 50,000 0

 اإلمارات هدية 10,000 9,817 183

 الصين هدية 280,000 278,893 1,107
0     
0     

 اإلمارات هدية 80,000 80,000 0
0 3,000 3,000   

 اإلمارات هدية 30,000 29,560 440

0 30,000 30,000   

0 40,000 40,000   

  هدية 200,000 177,924 22,076

 الصين هدية 500,000 5,000 495,000

500,000 0 500,000   

 الصين هدية 500,000 0 500,000

500,000 0 500,000   

 الجميع    2,738,000 719,178 2,018,822
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق

Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

جعظسعن آظث جعظسعن

 
0 4,800 4,800 

 هدية

تحالف  
 اللقاحات

جونسون 
آند 

 جونسون

0 297,600 297,600 

0 108,000 108,000 

241,200 3,600 244,800 

الواليات   168,000 168,000 0
 المتحدة 

 اسبانيا  388,800 0 388,800

الواليات   840,000 170,225 669,775
 المتحدة 

 بلجيكا 50,400 0 50,400

 هوالندا 180,000 0 180,000

 المجموع    2,282,400 752,225 1,530,175

 فايزر   هدية 262,080 96,984 165,096
 الجميع     262,080 96,984 165,096

 المجموع    6,960,830 3,119,537 3,841,293

 
 
 
 
 
 

المستلمة والمستخدمة والمخزنة ألنواع مختلفة  الكميات  أدناه تفاصيل  الجدول  يوضح 
 من اللقاحات ضد فيروس كورونا. 

 
وضعية  
 المخزون 

الكمية  
 المستعملة

الكمية  
 المستلمة

 نوع اللقاح  المصدر الطبيعة 

 اإلمارات هدية 5,000 5,000 0

 سينوفارم

 اإلمارات هدية 10,000 9,984 16
 الصين هدية 50,000 50,000 0

 اإلمارات هدية 10,000 9,817 183

 الصين هدية 280,000 278,893 1,107
0     
0     

 اإلمارات هدية 80,000 80,000 0
0 3,000 3,000   

 اإلمارات هدية 30,000 29,560 440

0 30,000 30,000   

0 40,000 40,000   

  هدية 200,000 177,924 22,076

 الصين هدية 500,000 5,000 495,000

500,000 0 500,000   

 الصين هدية 500,000 0 500,000

500,000 0 500,000   

 الجميع    2,738,000 719,178 2,018,822

     
 

 

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق



11

بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

ظزرة سطى اتفاصغئ بغظ تضعطئ الةمععرغئ ا�جقطغئ المعرغااظغئ 
والغعظغسش، خظثوق افطط الماتثة لططفعلئ لاعرغث الطصاح المداد 

لضعشغث 19 وطا غرتئط بعا طظ تعرغثات وتعشغر بسخ الثثطات
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

.(IDA) والرابطة الدولية للتنمية (IBRD) 1 تشمل اإلشارات يف هذه االتفاقية إىل "البنك الدويل" أو "البنك" كًال من البنك الدويل لإلنشاء والتعمير

 يات  شخاص الذين تلقوا اللقاح حسب الوالألتوزيع ا 
 

  041قد وصل    2202  بريلإ  30بتاريخ    األو�الذين تلقوا الجرعة    األفرادإن إجمال عدد   
  137  تلقى   وجونسون آند جونسون  أو  تلقوا الجرعة الثانية    1  068  149منهم    1  567
  18  إ�  12الفئة العمرية من    منالمنشطة. بلغ إجمال عدد الملقحين    الجرعةشخصا    47

. وصلت الحملة داخل البلد  الجدول التا�  �  الواليةحسب    التوزيع  ، ويظهر 175  991سنة  
 .األو�الذين تلقوا الجرعة  األشخاصمن إجمال عدد % 71.67أي  ،1 123  064 إ�
 
 

 جرعة أو�  جرعة ثانية  جرعة الثالثة الجميع 

جرعة   الواليات 
 الثالثة

جرعة  
 ثانية 

جرعة  
 أو� 

العمرية    الفئة 
 18فوق 

الفئة العمرية 
12-18 

العمرية    الفئة 
 18فوق 

الفئة العمرية 
12-18 

العمرية    الفئة 
 18فوق 

الفئة العمرية 
12-18 

3,266 186,495 199,217 3,266 0 186,495 0 180,442 18,775 
الحوض  
 الشرقي 

2,298 79,768 136,187 2,121 177 78,403 1,365 114,082 22,105 
الحوض  

 الغربي 

 لعصابه  23,060 95,580 243 104,691 80 1,244 118,640 104,934 1,324
 كوركول  24,053 131,811 1,211 93,412 380 2,677 155,864 94,623 3,057
 لبراكنه  22,237 102,583 12,568 77,874 366 2,961 124,820 90,442 3,327
 الترارزه  16,379 83,205 2,825 64,372 32 2,590 99,584 67,197 2,622

 آدرار 1,889 14,592 542 14,202 31 293 16,481 14,744 324

 نواذيبو  5,649 64,365 615 46,762 15 1,593 70,014 47,377 1,608

 تكانت  2,779 27,693 195 17,444 5 405 30,472 17,639 410
 كيديماغه  16,559 115,624 3,813 80,805 304 4,377 132,183 84,618 4,681
 تيرس  708 30,936 116 13,824 42 263 31,644 13,940 305
 إينشيري  875 7,083 53 5,129 10 12 7,958 5,182 22

4,807 67,410 146,680 4,304 503 65,228 2,182 138,824 7,856 
نواكشوط  

 الشمالية

16,305 116,478 146,945 16,081 224 116,061 417 143,500 3,445 
نواكشوط  

 الغربية 

2,781 77,302 150,352 2,771 10 76,610 692 140,730 9,622 
نواكشوط  

 الجنوبية

 موريتانيا  175,991 1,391,050 26,837 1,041,312 2,179 44,958 1,567,041 1,068,149 47,137
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

المستلمة والمستخدمة والمخزنة ألنواع مختلفة  الكميات  أدناه تفاصيل  الجدول  يوضح 
 من اللقاحات ضد فيروس كورونا. 

 
وضعية  
 المخزون 

الكمية  
 المستعملة

الكمية  
 المستلمة

 نوع اللقاح  المصدر الطبيعة 

 اإلمارات هدية 5,000 5,000 0

 سينوفارم

 اإلمارات هدية 10,000 9,984 16
 الصين هدية 50,000 50,000 0

 اإلمارات هدية 10,000 9,817 183

 الصين هدية 280,000 278,893 1,107
0     
0     

 اإلمارات هدية 80,000 80,000 0
0 3,000 3,000   

 اإلمارات هدية 30,000 29,560 440

0 30,000 30,000   

0 40,000 40,000   

  هدية 200,000 177,924 22,076

 الصين هدية 500,000 5,000 495,000

500,000 0 500,000   

 الصين هدية 500,000 0 500,000

500,000 0 500,000   

 الجميع    2,738,000 719,178 2,018,822
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

 
االتحاد    127,800 127,800 0

 اإلفريقي 

 استرازنكا 

تحالف   فرنسا  69,600 69,600 0
 اللقاحات

تحالف   فرنسا  31,200 31,200 0
 اللقاحات

فريق األمم  500 500 0
 المتحدة 

SNU 

تحالف   فرنسا  74,400 74,400 0
 اللقاحات

فريق األمم  450 450 0
 المتحدة 

SNU 

تحالف   ألمانيا 165,600 165,600 0
 اللقاحات

الواليات   213,600 213,600 0
 المتحدة 

تحالف  
 اللقاحات

 إسبانيا هدية 120,000 120,000 0

 إسبانيا هدية 120,000 120,000 0

 تونس هدية 100,000 100,000 0

االتحاد    326,400 326,400 0
 اإلفريقي  

تحالف   كندا  201,600 201,600 0
 اللقاحات 

الواليات   127,200 0 127,200
 المتحدة 

تحالف  
 اللقاحات 

 الجميع      1,678,350 1,551,150 127,200

      
 
 
 

143SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق



15

بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق

Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

 
0 4,800 4,800 

 هدية

تحالف  
 اللقاحات

جونسون 
آند 

 جونسون

0 297,600 297,600 

0 108,000 108,000 

241,200 3,600 244,800 

الواليات   168,000 168,000 0
 المتحدة 

 اسبانيا  388,800 0 388,800

الواليات   840,000 170,225 669,775
 المتحدة 

 بلجيكا 50,400 0 50,400

 هوالندا 180,000 0 180,000

 المجموع    2,282,400 752,225 1,530,175

 فايزر   هدية 262,080 96,984 165,096
 الجميع     262,080 96,984 165,096

 المجموع    6,960,830 3,119,537 3,841,293
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

المطتصات

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

إغرادات الخظثوق لشاغئ 2022/04/30

تعزغع ا�غرادات باارغت 2022/04/30 

 04/2022/ 30لغاية   إيرادات الصندوق

  اإليرادات  رصيد التنفيذ

      

 الصندوق اخلاص  10,576,754,975.22 2,975,781,473.58

 
   2022/ 04/ 30توزيع اإليرادات بتاريخ 

 المساهمة  المبلغ باألوقية الجديدة %

 الدولة  2,000,000,000.00 % 18.91

 الشركاء 1981648490 % 18.74

 المؤسسات واألفراد  2157824313 % 20.40

 الهبات العينية  4437282172 % 41.95

 المجموع 10,576,754,975.22  

 
 

  

 04/2022/ 30لغاية   إيرادات الصندوق

  اإليرادات  رصيد التنفيذ

      

 الصندوق اخلاص  10,576,754,975.22 2,975,781,473.58

 
   2022/ 04/ 30توزيع اإليرادات بتاريخ 

 المساهمة  المبلغ باألوقية الجديدة %

 الدولة  2,000,000,000.00 % 18.91

 الشركاء 1981648490 % 18.74

 المؤسسات واألفراد  2157824313 % 20.40

 الهبات العينية  4437282172 % 41.95

 المجموع 10,576,754,975.22  

 
 

  

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق

10 586 160 056,222 985 186 554,58

1 991 053 570,79

2 157 824 313,27
20,38%

41,92%

18,81%

18,89%

4 437 282 172,16

10 586 160 056,22



 (باألوقية الجديدة)30/04/2022لغاية  هاي تم تحديدتال اءتنفيذ مساهمة الشرك

 المساهمة  المبلغ الممنوح  المبلغ الذي تم صرفه  الفرق  بـ  %

لإلنماء   116,352,000.00 58,176,000.00 58,176,000.00 50% العربي  الصندوق 
 االقتصادي واالجتماعي 

 البنك اإلسالمي للتنمية  32,905,800.00 32,905,800.00 0.00 100%
 البنك الدو�  1,004,002,293.00 1,004,002,293.00 0.00 100%
 االتحاد األوربي  451,267,974.12 451,267,974.12 0.00 100%
 الوكالة الفرنسية للتنمية  326,150,000.00 326,150,000.00 0.00 100%
 اليابان 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100%

 منظومة األمم المتحدة  26,281,238.67 26,281,238.67 0.00 100%

 كا�منظمة  47,865,184.00 47,865,184.00 0.00 100%
 المجموع  2,039,824,489.79 1,981,648,489.79 58,176,000.00 97%

 
 (باألوقية الجديدة)   30/04/2022النفقات الملتزم بها من الصندوق لغاية 

  
 النفقات  البرمجة  التنفيذ  الرصيد  بـ %

 مكونة الصحة  1,367,913,559.57 1,367,913,559.57 0.00 100.00%
 المياه  565,000,000.00 310,658,486.35 254,341,513.65 54.98%

 الكهرباء  79,682,075.00 79,682,075.00 0.00 100.00%
 دعم األسر (مكونة تآزر)  751,596,234.00 744,666,234.00 6,930,000.00 99.08%

100.00% 0.00 568,000,000.00 568,000,000.00 
النفقات الضريبي   

 الضائع)(الكسب 
 تعويض البلديات  12,920,603.00 10,767,733.00 2,152,870.00 83.34%

100.00% 0.00 82,003,241.56 82,003,241.56 
الغذاء واإليواء وسالمة  

 الطرق والنقل 
 المجموع  3,427,115,713.13 3,163,691,329.48 263,424,383.65 92.31%
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

تظفغث طساعمئ الحرضاء الاغ تط تتثغثعا 
لشاغئ 2022/04/30(بافوصغئ الةثغثة)

الظفصات المطاجم بعا طظ الخظثوق لشاغئ 2022/04/30 (بافوصغئ الةثغثة) 

(*): %14  طظ  المئطس المستعب لط غاط خرشه بسث

 04/2022/ 30لغاية   إيرادات الصندوق

  اإليرادات  رصيد التنفيذ

      

 الصندوق اخلاص  10,576,754,975.22 2,975,781,473.58

 
   2022/ 04/ 30توزيع اإليرادات بتاريخ 

 المساهمة  المبلغ باألوقية الجديدة %

 الدولة  2,000,000,000.00 % 18.91

 الشركاء 1981648490 % 18.74

 المؤسسات واألفراد  2157824313 % 20.40

 الهبات العينية  4437282172 % 41.95

 المجموع 10,576,754,975.22  

 
 

  

 (باألوقية الجديدة)30/04/2022لغاية  هاي تم تحديدتال اءتنفيذ مساهمة الشرك

 المساهمة  المبلغ الممنوح  المبلغ الذي تم صرفه  الفرق  بـ  %

لإلنماء   116,352,000.00 58,176,000.00 58,176,000.00 50% العربي  الصندوق 
 االقتصادي واالجتماعي 

 البنك اإلسالمي للتنمية  32,905,800.00 32,905,800.00 0.00 100%
 البنك الدو�  1,004,002,293.00 1,004,002,293.00 0.00 100%
 االتحاد األوربي  451,267,974.12 451,267,974.12 0.00 100%
 الوكالة الفرنسية للتنمية  326,150,000.00 326,150,000.00 0.00 100%
 اليابان 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100%

 منظومة األمم المتحدة  26,281,238.67 26,281,238.67 0.00 100%

 كا�منظمة  47,865,184.00 47,865,184.00 0.00 100%
 المجموع  2,039,824,489.79 1,981,648,489.79 58,176,000.00 97%

 
 (باألوقية الجديدة)   30/04/2022النفقات الملتزم بها من الصندوق لغاية 

  
 النفقات  البرمجة  التنفيذ  الرصيد  بـ %

 مكونة الصحة  1,367,913,559.57 1,367,913,559.57 0.00 100.00%
 المياه  565,000,000.00 310,658,486.35 254,341,513.65 54.98%

 الكهرباء  79,682,075.00 79,682,075.00 0.00 100.00%
 دعم األسر (مكونة تآزر)  751,596,234.00 744,666,234.00 6,930,000.00 99.08%

100.00% 0.00 568,000,000.00 568,000,000.00 
النفقات الضريبي   

 الضائع)(الكسب 
 تعويض البلديات  12,920,603.00 10,767,733.00 2,152,870.00 83.34%

100.00% 0.00 82,003,241.56 82,003,241.56 
الغذاء واإليواء وسالمة  

 الطرق والنقل 
 المجموع  3,427,115,713.13 3,163,691,329.48 263,424,383.65 92.31%

 

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق

64 670 265,00

2 056 629 570,791 991 053 570,79

57 270 265,007 400 000,00 

65 576 000,00 

89 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

97 %

*
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بكمية  يانسن  لقاحات  لشراء  اليونيسيف  منظمة  مع  اتفاقية  الموريتانية  الحكومة  وقعت 
353627 جرعة. تعتزم الحكومة تخصيص جزء من عائدات تمويل البنك الدويل ، بحد أقصى 
3،111،548.58 دوالًرا (ثالثة ماليين ومائة وواحد وأربعمائة وخمسة وأربعون دوالًرا أمريكًيا) و 

خمسون سنًتا ، مدفوعات مؤهلة بموجب هذه االتفاقية.
نسخة من االتفاقية الموقعة سترفق بهذا التقرير. ستجدون أدناه التزامات الطرفين:

أ.  
اليونيسف تعمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين يف جميع أنحاء 
العالم للنهوض بحقوق األطفال يف البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وتسترشد باتفاقية حقوق 
الجمهورية  يف  والنساء  األطفال  حياة  لتحسين  مًعا  والحكومة  اليونيسف  وتعمل  الطفل. 
المبرمة  والحكومة  اليونيسف  بين  األساسية  التعاون  التفاقية  وفًقا  الموريتانية،  اإلسالمية 

  .("ABC") 1993 بتاريخ 27 مارس

ب.  
ويضطلع  لألطفال  عالمي  توريدات  مركز  بإنشاء  باليونيسيف  التوريدات  قسم  تفويض  تم 
بتفويضه، موفرا، من بين أمور أخرى، من خالل توفير المشتريات و/ أو التخزين والتعبئة 

والتغليف وتوزيع التوريدات والمعدات والمواد األخرى لدعم برنامج أنشطة اليونيسف.

ج.  
يؤذن لليونيسيف بموجب المادة 5.2 من النظام المايل لليونيسيف وقواعدها المالية من 10.5 
المتحدة  األمم  منظومة  يف  األخرى  والمؤسسات  الحكومات  مع  االتفاقيات  إبرام  يف   10.8 إىل 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للقيام بأنشطة نيابة عنها لشراء اإلمدادات والمعدات 

والخدمات عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لألغراض المتعلقة بأنشطة اليونيسف 
وبما يتفق مع أهداف وسياسات اليونيسف. 

د. 
الدويل  والبنك  اليونيسف  ذلك  يف  بما  التنمية،  يف  شركائها  مع  بالتعاون  الحكومة،  قامت 
("البنك")1، بتصميم وتنفيذ مشروع التمويل التكميلي لمشروع االستجابة لفيروس كوفيد ـ 19 
"ستتلقى"  أو  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  حكومة  "تلقت"  وقد  ("المشروع").  موريتانيا  يف 
الحكومة  بين  قانونية  التفاقية  وفًقا  المشروع  تكاليف  لتغطية  ("التمويل")  البنك  من  أمواًال 

والبنك للمشروع ("تمويل االتفاقية "). 

هـ.  
وقعت الحكومة، من أجل الحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 لسكانها، التزاما بتاريخ 24 يونيو 
  ،("AVAT") آلية اللقاح األفريقي ("APC") 2021 ("االلتزام") للمشاركة يف تسهيل الشراء المسبق
Afribank لضمان نفاذ إفريقيا إىل لقاحات كوفيد ـ 19، من  وهي آليو منظمة بالتعاون مع بنك 
خالل ضمان الدفع للمصنعين المحددين الذين لديهم طلبات لقاح تم تقديمها من خالل منصة 
اللوازم الطبية األفريقية ("AMSP")، وقد طلبت من البنك تضمين مكونة شراء اللقاح يف إطار 

مشروع لشراء اللقاحات المدرجة يف الملحق 1 من هذه االتفاقية.

و. 
طلبت الحكومة، يف إطار تنفيذ المشروع، من اليونيسف شراء التوريدات المدرجة يف الملحق 
عن  نيابة  التوريد")  "عنصر  اإلمدادات  فئات  من  فئة  وكل  ("التوريدات"  االتفاقية  لهذه  األول 
الحكومة من أجل استخدام فيما يتعلق بالمشروع، ولتوفير الخدمات، إن وجدت، المدرجة يف 
ووافقت  التوريدات،  بتوفير  يتعلق  فيما  ("الخدمات")،  االتفاقية  هذه  من  الثامن  الجدول 

اليونيسف على تقديم الخدمات، إن وجدت، فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

وبناًء عليه، يتفق الطرفان على ما يلي:

دوالًرا   3.111.548,58 مبلغ  إىل  يصل  التمويل  عائدات  من  جزء  تخصيص  الحكومة  تعتزم   .1
الواليات  دوالرات  من  دوالًرا  وأربعون  وثمانية  ألفا  عشرة  وإحدى  ومائة  ماليين  (ثالثة 
المؤهلة  المدفوعات  على  اإلجمايل")،  التمويل  ("سقف  سنًتا)  وخمسون  وثمانية  المتحدة 
لدى  النية  بحسن  تقدير  أفضل  هو  اإلجمايل  التمويل  سقف  إن  االتفاقية.  هذه  بموجب 
اليونيسف اعتباًرا من تاريخ هذا التقدير لما يلي: (أ) التكلفة اإلجمالية المحتملة لشراء الكمية 
تاريخ  من  وبالقرب  الوقت  نفس  يف  االتفاقية  هذه  بموجب  المتوخاة  للتوريدات  اإلجمالية 
عرض األسعار هذا؛ (ب) تكاليف الشحن والتأمين المحتملة ورسوم المناولة المحسوبة على 
أساس عرض األسعار هذا؛ (ج) التكلفة اإلجمالية المحتملة لتقديم الخدمات، إن وجدت؛ و(د) 
ومبلغ إضايف قدره ستة بالمائة (%6) من المبالغ المذكورة يف النقطتين (أ) و(ج) كاحتياطيات 

طارئة ضد التقلبات يف األسعار وأسعار الصرف.

االتصاالت  جميع  تكون  أن  ويجب  اإلنجليزية،  باللغة  وتنفيذها  االتفاقية  هذه  إبرام  يتم   .2
واإلشعارات والتغييرات والتعديالت المتعلقة بهذه االتفاقية مكتوبة وبنفس اللغة اإلنجليزية.

3. تصبح هذه االتفاقية سارية اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لها ("تاريخ السريان").

4. يجب إكمال جميع األنشطة بموجب هذه االتفاقية بالكامل وتكبد جميع النفقات بحلول 28 
المشروع.  إغالق  تاريخ  االنتهاء  تاريخ  يتجاوز  أن  يمكن  ال  اإلكمال").  ("تاريخ   2023 فبراير 

وستنشر اليونيسف الكشف المايل النهائي يف موعد ال يتجاوز تاريخ االنتهاء.

العامة لوزارة الصحة واليونيسيف، مارك لوسي، ممثلها،  با، األمينة  5. تعّين الحكومة حليمة 
بصفتهما على التوايل ممثلين مفوضين عن كل منهما ألغراض تنسيق األنشطة بموجب هذه 

االتفاقية. وتفاصيل االتصال بالممثلين المفوضين هي كما يلي:

أ.  ممثلة الحكومة:
           

حليمة با، األمينة العامة لوزارة الصحة 
 halimaba@hotmail.com، 00222 20929223

ب. ممثل اليونيسف: 
مارك لوسي، الممثل

mlucet@unicef.org +00222 427831000 

6. ألغراض تنسيق المشروع، تكون معلومات االتصال بموظفي البنك على النحو التايل: 

mdieng@worldbank.org قائد فريق عمل البنك موسى دينؼ

7. يجب تفسير هذه االتفاقية بطريقة تضمن امتثالها ألحكام ABC وأحكام اتفاقية امتيازات 
وحصانات األمم المتحدة لعام 1946 ("االتفاقية العامة").

من  أي  عن  ضمنًيا،  أو  صريًحا  تنازًال،  يعتبر  بها  متعلق  أو  االتفاقية  هذه  يف  وارد  شيء  ال   .8
 ،BCAامتيازات وحصانات األمم المتحدة، بما يف ذلك اليونيسف، بموجب االتفاقية العامة؛ و

أو غير ذلك.

9. تؤكد الحكومة أن أي موظف من اليونيسف لم يتلق ولم تقدم من قبل الحكومة أي منفعة 
بموجب االتفاقية. وتؤكد اليونيسف ذلك للحكومة. ويتفق الطرفان على أن أي خرق لهذا 

البند يشكل خرًقا لبند أساسي من هذه االتفاقية.

10.  الوثائق التعاقدية لهذه االتفاقية هي كما يلي:

I.   الشروط العامة لالتفاق 
II.  الملحقات. 

الملحق األول: التوريدات، بما يف ذلك المتطلبات الفنية للتوريدات والكميات المقررة وجدول 
االستخدام يف المشروع

 
الملحق الثاني: جدول رسوم المناولة المعياري لليونيسف لمشتريات التوريدات

الملحق الثالث: العناصر ايل يجب تضمينها يف طلبات الشراء 

الملحق الرابع: العناصر ايل يجب تضمينها يف تقديرات التكلفة  

الملحق الخامس: معلومات الدفع ونموذج طلب الدفع 

الملحق السادس: وثيقة االستالم النموذجية 

الملحق السابع: نموذج اإلبالغ عن االستخدام المايل 

الملحق الثامن: الخدمات، بما يف ذلك الصيغ المرجعية والجدول الزمني واألشياء التي يجب 
تسليمها، والتكلفة المقدرة للخدمات (بما يف ذلك جميع الرسوم والمصاريف األخرى).

ططتص اتفاصغئ بغظ تضعطئ الةمععرغئ ا�جقطغئ المعرغااظغئ 
والغعظغسش
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