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 توصية بالموافقة
برامها فويضتالمجلس التنفيذي مدعو إلى  منظمة هايفر مع  رئيس الصندوق صالحية التفاوض على مذكرة تفاهم وا 

 .هذه الوثيقةملحق أساسًا مع األحكام الواردة في  بما يتفق ،الدولية

 

 منظمة هايفر الدوليةمع  بشأن إبرام مذكرة تفاهممقترح 
 المقدمة -أوال

شراكة  إقامةفي  انيرغب ةهايفر الدولي منظمةو أن الصندوق ب اإلحاطة علمادعو إلى المجلس التنفيذي م -1
استراتيجية. وتحقيقًا لهذه الغاية، يسعى رئيس الصندوق إلى الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على 

برامها  .هذه الوثيقةملحق أساسًا مع األحكام الواردة في  بما يتفق ،التفاوض على مذكرة تفاهم وا 

بشأن:  ةهايفر الدولي نظمةمو الصندوق ، سوف يتعاون وتماشيًا مع استراتيجية الشراكات في الصندوق -2
راط في حوار السياسات على واالنخ وقياس األثر؛ ؛استقطاب االستثمارات في الزراعة واألمن الغذائي

؛ وأنشطة إدارة المعرفة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ة، والعالمية، واإلقليميةالقطري المستويات
 الثالثي.التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويعتزمان البحث بنشاط  ،ورواندا ،قد تعاون الصندوق وهايفر بنجاح في نيبالل -3
 علىإضفاء الطابع الرسمي  مّكنت. وسيهذه النجاحا بناء علىعن مزيد من الفرص للشكل منهجي بو 
المحلي فيما يتعلق بما  مستوىالعلى  يفراهاالستفادة من خبرات  الصندوق من هايفرالصندوق مع  راكةش

تمكين و التمويل الريفي؛ و سل القيمة المناصرة للفقراء؛ التنمية سو المجتمع المحلي؛ تي يوجهها يلي: التنمية ال
 ينيائنمشركاء اإلال واستقطاب؛ وتوسيع النطاقتحديد االبتكارات؛ و تنمية رأس المال االجتماعي؛ و المرأة؛ 
  اآلخرين.

 ةهايفر الدولي منظمةل ةالعاملمالمح ا -ثانيا
الواليات المتحدة في ة عالمية غير ربحية مقرها في ليتل روك، أركنساس، مؤسس يه ةهايفر الدولي منظمة -4

ات ر تنمية المجتمعيسّ ت يرعاية األرض. وه معتتمثل مهمتها في القضاء على الجوع والفقر و األمريكية، 
درب المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على تمن خالل تنمية الثروة الحيوانية، و  ابني أصولهتو ، المحلية

  .ومهارات األعمال التجارية الزراعة الذكية مناخيا

ل و ل زيادة الدخالها من خنفس رييتغل القوة المحركةمحلية لتصبح فيه المجتمعات ا يالو يفر نهجا شماهعتمد ت -5
دارة سليمة ،هج ذكية مناخياوالتغذية، واعتماد ن   ئيمن الغذاألن ايحستصول، و ألوا لموارد الطبيعية. وا للبيئة وا 

في استدامة األنشطة وزيادة  ،وتمكين المرأة ،وتسهم المواضيع الشاملة لتعزيز رأس المال االجتماعي القوي
  أثرها.
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ها تعيل لو ماليين أسرة على تحقيق دخ 4هدف مساعدة  النفسه توضعيفر بالرصد والتقييم، وقد التزم هت -6
 .2020بحلول عام 

 تركيز التعاون -ثالثا
  :المبادئ األساسية الستة التاليةبالتعاون هذا  رشدسوف يست -7

 ؛اوشباب ،ورجاال ،نساء – يينأصحاب الحيازات الصغيرة الريف على تركيزال (أ (

 الطلب؛يوجهها )ب( التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية و 

 )ج( المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

 )د( التنمية المراعية للمناخ؛

 ونشرها؛  ة)ه( إدارة المعرف

  وللتكرار. وسيع النطاققابل لتالمستدام الثر األ)و( 

  :لتعاون في المجاالت التاليةلفرص  سيسعى الطرفان إليجاد -8

 ،ة التي تشمل أصحاب الحيازات الصغيرةيلو ونماذج األعمال الشم ،السوق التي توجههاتنمية ال (أ)
 ؛ القطاعين العام والخاصو  نتجينالم بين ات، واعتماد نهج الشراكاآلخرين أصحاب المصلحةو 

للتنمية  محركةبوصفهما قوة  الريفيين والشبابنساء وتمكين ال ،نمية رأس المال االجتماعيت (ب)
  ؛لى االعتماد على الذاتالقائمة عو  لمستدامةا

 حو األمية المالية والمساعدة في الحصول على التمويل؛عزيز مت (ج)

 والمؤسسات الحكومية؛ ،ومنظمات المجتمع المدني ،ناء قدرات المجتمعات المحليةب (د)

 ،الثروة الحيوانيةالزراعية المتكاملة للمحاصيل/حسين األمن الغذائي والتغذية من خالل التنمية ت (ه)
 ؛وسالسل القيمة الزراعية

أصول أسر أصحاب الحيازات يفية على الصمود من خالل زيادة دخول و االقتصادات الر عزيز قدرة ت (و)
 ؛الصغيرة

 ؛واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،لزراعة الذكية مناخياا (ز)

 ،على المنتجات الزراعية )األلبان لحصاد عن طريق زيادة الوعي بأثرهما بعد ا فاقددارة إ (ح)
ما بعد الحصاد،  فاقداستيعاب تكنولوجيات إدارة  عزيزوما إلى ذلك(، وبناء القدرات، وت ،والمحاصيل

 .وتيسير الوصول إلى األسواق في الوقت المناسب

 انثر وتبادل المعرفة، وسيغتنمألة لقياس امتينآليات  وهايفر نشطة المشتركة، سيكفل الصندوقألفي إطار ا -9
دلة ألالقرارات القائمة على اصنع و  ،المستفادة كنقطة دخول لحوار السياساتستفادة من الدروس الالفرص ل

الفرص لتكرار التدخالت ذلك أيضا تحديد وف ييسر والعالمية. وس ،والوطنية ،على المستويات المحلية
  أو توسيع نطاقها.الناجحة و/

ستشكل جزءا من والتي ، عن طريق خطة عمل حية المحرز، وتقديم النتائج، واألثر التقدم رصدسيجري  -11
  .هذه مذكرة التفاهم
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 التوصية -رابعا
من اتفاقية إنشاء الصندوق، يرجى من المجلس التنفيذي تفويض رئيس الصندوق  8من المادة  2 للبندوفقًا  -11

برامهاو  ةهايفر الدولي منظمةتفاوض على مذكرة تفاهم بين الصندوق و الب . وكما لوحظ في التقرير المتعلق ا 
في إطار  2013باتفاقات الشراكة المؤسسية للصندوق الذي عرض على المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 الموقَّعة على المجلس للعلم في دورة الحقة.  مذكرة التفاهمنهج الموافقة المسبَّقة، ستعرض 
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 اعيةر والصندوق الدولي للتنمية الز  ةهايفر الدولي منظمةمسودة مذكرة تفاهم بين 

  
بين  2017، عام  ---------------من شهر  -------في اليوم  “(المذكرة)”هذه تفاهم المذكرة أبرمت 
مؤسسة غير ربحية مقرها أركنساس في الواليات المتحدة األمريكية )"هايفر"(،  ي، وهةهايفر الدولي منظمة

المشار إلى )( “الصندوق”) ، وهو وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدةالصندوق الدولي للتنمية الزراعيةو
وفي روح من  والعتبارات وجيهة، وقيمة، وكافية، .(“نيالطرف”ومعًا باسم “ الطرف”كل منهما على حدة باسم 

 التعاون، يتفق الطرفان على ما يلي:

 الديباجة

رعاية األرض من خالل توفير لللعمل مع المجتمعات المحلية للقضاء على الجوع والفقر و  تنشئأ   يفراه إنحيث 
يفر نموذجا للتنمية يجهز األجيال الحالية والمقبلة اه تألسر المحتاجة. وقد وضعل حلول طويلة األجل في التنمية

 .الحيواني نتاجاإل أعمالكسر حلقة الفقر، من خالل تنمية الزراعة و  معلتأمين الغذاء والدخل، 

اض ر تعبئة موارد إضافية لجعلها متاحة بشروط تيسيرية ألغمهمتها الصندوق هو مؤسسة مالية دولية  نإوحيث 
يوفر الصندوق التمويل أساسا ، الدول النامية األعضاء في الصندوق. ولإليفاء بهذا الهدفاعية في ر التنمية الز 

ولتعزيز السياسات  ،ظم إنتاج األغذيةنتحسين أو  ،وتوسيع ،دخالشروعات والبرامج المصممة خصيصا إلللم
  .اتيجيات الوطنيةر لمؤسسات ذات الصلة ضمن إطار األولويات واالستوا

من النساء والرجال  أصحاب الحيازات الصغيرة مساعدة المزارعين على امشترك اتركيز  يتقاسمانلطرفين ا وحيث إن
قدرتهم على وتعزيز  ،وزيادة دخلهم ،على نحو مستدام تهموتحسين أمنهم الغذائي وتغذي ،على مكافحة الفقر

  .مع ضمان إدارة بيئية أفضل ،صمودال

و لتحويل المناطق الريفية أمر أساسي للوصول إلى ما يقدر بنح يلو مبأن اتباع نهج ش انعترفي ينالطرف نإوحيث 
الذين يعيشون في المناطق الريفية و  ،فقرا في العالم سكانال كثرفي المائة( من أ 75في المائة ) خمسة وسبعين

  .سب عيشهمكويعتمدون على الزراعة وما يتصل بها من وسائل ل

 ين،وساهم هذا التعاون في تحقيق األهداف المشتركة للطرف ،ألكثر من عقد من الزمن اقد تعاون ينالطرف نإوحيث 
على  ،وال سيما -التي اعتمدتها الدول األعضاء في األمم المتحدة ، 2030عام جدول أعمال واألهداف العالمية ل

  .التنمية المستدامة، القضاء على الجوعمن أهداف  2الهدف  ،سبيل المثال ال الحصر

ن فإحتى اآلن،  هماوالنتائج اإليجابية التي أسفر عنها تعاون الطرفينبين  ة القويةاالستراتيجيالمواءمة  وبالنظر إلى
  في إقامة عالقة أقوى. الطرفين يرغبان

  األساسية هاومبادئ ها،غرضو ، مدة هذه المذكرة - 1القسم 

أي من الطرفين، في أي من قبل ها يتم إنهاؤ تبدأ هذه المذكرة في تاريخ السريان، وتبقى سارية المفعول حتى  -1-1
نهي ( يوما من استالم الطرف غير الم  30وألي سبب كان. ويصبح إنهاء المذكرة نافذا بعد ثالثين ) ،وقت
  نهي.يرسله الطرف الم   اخطي اإشعار 
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على أساس غير حصري،  ،بين الطرفين تيسير التعاونو  ،توفير إطار للتعاونالغرض من هذه المذكرة هو  -1-2
هو كما  ينعلى وجه الخصوص، فإن التعاون بين الطرفو في المجاالت ذات االهتمام المشترك )"الغرض"(. 

تمكين النساء  من أجل هوموارد ته،تجربو ، كل طرف خبرة استقطابسعى إلى سيفي هذه المذكرة محدد 
  في البلدان النامية. ن أصحاب الحيازات الصغيرةوالرجال م

  :التالية( 6)التعاون إلى المبادئ األساسية الستة هذا سوف يستند  -1-3

 ؛اوشباب ،ورجاال ،نساء – يينأصحاب الحيازات الصغيرة الريف على تركيزال (أ)
 الطلب؛يوجهها التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية و  (ب)
 الجنسين وتمكين المرأة؛المساواة بين  (ج)
 التنمية المراعية للمناخ؛ (د)
 ونشرها؛  ةإدارة المعرف (ه)
  لتكرار.او  وسيع النطاققابل لتالمستدام الثر األ (و)
 مجاالت التعاون – 2القسم 

 :إلى إيجاد فرص للتعاون في المجاالت التالية انسعى الطرفياستنادا إلى هذه المبادئ األساسية، س -2-1

 ،ة التي تشمل أصحاب الحيازات الصغيرةيلو ونماذج األعمال الشم ،السوق التي توجههاتنمية ال (أ)
 ؛ القطاعين العام والخاصو  نتجينالم بين ات، واعتماد نهج الشراكاآلخرين أصحاب المصلحةو 

للتنمية  محركةبوصفهما قوة  الريفيين والشبابنساء وتمكين ال ،نمية رأس المال االجتماعيت (ب)
  القائمة على االعتماد على الذات؛و  لمستدامةا

 عزيز محو األمية المالية والمساعدة في الحصول على التمويل؛ت (ج)

 والمؤسسات الحكومية؛ ،ومنظمات المجتمع المدني ،ناء قدرات المجتمعات المحليةب (د)

 ،الحيوانيةحسين األمن الغذائي والتغذية من خالل التنمية الزراعية المتكاملة للمحاصيل/الثروة ت (ه)
 ؛وسالسل القيمة الزراعية

عزيز قدرة االقتصادات الريفية على الصمود من خالل زيادة دخول وأصول أسر أصحاب الحيازات ت (و)
 ؛الصغيرة

 ؛واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،لزراعة الذكية مناخياا (ز)

 ،راعية )األلبانما بعد الحصاد عن طريق زيادة الوعي بأثره على المنتجات الز  فاقددارة إ (ح)
ما بعد الحصاد،  فاقداستيعاب تكنولوجيات إدارة  عزيزوما إلى ذلك(، وبناء القدرات، وت ،والمحاصيل

 .وتيسير الوصول إلى األسواق في الوقت المناسب

، رفةالمع ة لقياس األثر وتبادلمتينا المشتركة، آليات ما وأنشطتهم، في جميع تدخالتهانكفل الطرفيس -2-2
القرارات القائمة  صنعو  ،الفرص لالستفادة من الدروس المستفادة كنقطة انطالق لحوار السياسات انغتنميوس

ذلك أيضا تحديد الفرص لتكرار و/أو يسر والعالمية. وسي ،والوطنية ،على األدلة على المستويات المحلية
بين بلدان الجنوب من خالل  التعاونفرص  انعزز يو  انطرفال تقصىييع نطاق التدخالت الناجحة. كما ستوس

  وتبادل الخبرات على نطاق واسع. ،نشر الدروس المستفادة
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 التعاون سبل – 3القسم 

 التخطيط والتنفيذ -3-1

 للتخطيط والتنفيذ على المستويين العالمي والقطري، - اتعو ر المبادرات والمش -الفرص  تقصيسيواصل الطرفان 
، عند االقتضاء وبموافقة هايفرشارك تالمستوى القطري، س وعلىالمشتركة الجارية.  وعاتر مع مواصلة تنفيذ المش

لتحديد مجاالت  وسيلةكاالستراتيجية القطرية  رصلفل الصندوق برنامجالخاصة ب، في عملية المشاورات حكومةال
، بما يكفل وجود اتعو مشر رك الطرفان في تصميم الاالتعاون المحتمل. وعند تحديد مجاالت التدخل المشترك، سيش

والقياس الفعال  ،المساءلة ضمنوالتقييم ت ،والتعلم ،ووضع نظم للرصد ،نظرية متينة للتغيير في مرحلة التصميم
 ،لألثر. وسيحدد الطرفان فرص "الشراكة" االستراتيجية ذات القيمة العالية مع الحكومات الوطنية حسن التوقيتو 
  منهما في إقامة "شراكات" قوية ومنتجة مع الوزارات المعنية.المزايا النسبية لكل استغالل و 

 آليات التمويل -3-2

تعاون فيها يالتي  اتعو ر للمشاركة في تمويل المش ارى جهدهيفر قصااه بذلتاالستثمارية، س اتعو ر بالنسبة للمش
ات عالية للتعاون وحيثما توجد إمكانيفر. اه ديرهتي ذ( من ميزانية المشروع الفي المائة 20) عشرين في المائةبنسبة 

والتنمية  ،ورأس المال االجتماعي ،يفر )مثل تنمية الثروة الحيوانيةاوالتآزر، وعلى أساس المزايا النسبية له
ضافة إلى ذلك، سيتم اإليفر. وبانفذها هتالمنح التي س اتعو ر المشاركة في تمويل مش ينفطر المجتمعية(، يجوز لل

ت خبرته، الالصندوق في مجا على التنافس على تمويل منح "شريكا" ذا أهمية استراتيجية، ايفر، بصفتهاتشجيع ه
الطرفان الخيارات المتاحة إلنشاء  قصىتيفر بهذه الفرص. وسوف يام هالعإلوسيبذل الصندوق قصارى جهده 

 افي مجاالت عملهمأدوات تمويل ابتكارية، مثل منصة تمويل ألصحاب المصلحة المتعددين لزيادة االستثمارات 
  المشتركة.

 تبادللإدارة المعرفة وآليات ا -3-3

ا المشتركة من خالل مها من تدخالتهاالمعارف التي جمع انعمميبشكل استباقي المعارف و  انالطرف يتقاسمس
االجتماعي، وما  وشبكات التواصلمتنوعة من الوسائل )مثل المنشورات المشتركة، واألحداث، والمدونات،  مجموعة

جراءاتهملسياساته ينطرفدل للمعلومات بين الإلى ذلك(. وسيخضع أي تبا المعلومات. ويتفق  بنشرا المتعلقة ما وا 
بيانات رسمية وما إلى ذلك  وأ ،اتطبوعم وأ ،صحفية بياناتالطرفان بشكل متبادل كتابة على شكل وصياغة أي 

والبيانات الرسمية وما إلى  ،اتطبوعوالم ،البيانات الصحفية تلك نشر بشأن األنشطة المتوخاة في هذه المذكرة قبل
 . للجمهور العام ذلك

 إدارة النتائج ورصد التقدم المحرز – 4القسم 

الزمنية.  طرواأل ،والنتائج المتوقعة ،ترد في المرفق األول بهذه الوثيقة خطة عمل تحدد مجاالت التعاون -4-1
  ، على:أخرى جملة أمور من بينتعمل، وف وس ين،فالحية وتحديثها من قبل الطر لوثيقة ا هذهوسيتم توسيع 

 وضمان تحقيق النتائج المرجوة؛ ،التقدم المحرزرصد )أ( 

 ؛التعاونلتوسيع )ب( تحديد فرص 

 أو توسيع نطاقها؛ /تكرار التدخالت الناجحة ول)ج( تحديد فرص 
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 وتطوير المنتجات المعرفية. ،في حوار السياسات نخراط)د( تحديد فرص اال

ممارسات اإلشراف واإلبالغ لدى سيجري رصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه المذكرة بانتظام كجزء من  -4-2
لى ديناميات إة مستند. وباإلضافة إلى ذلك، ستجتمع قيادة كل طرف وتستعرض التقدم المحرز والتحديثات الينطرفال

  موعد يحدد الحقا. التنمية، مرة واحدة في السنة، في

 االتصاالت – 5القسم 

فق الطرفان، من أجل تنفيذ هذه المذكرة، على أن يعيِّن كل منهما مسؤول اتصال لتوصيل الرسائل تي -5-1
  والمعلومات بينهما.

أي جهة  جهات االتصال التالية أو إلى رسالة أخرى بموجب هذه المذكرة إلى ةل أي إشعار أو أيسه وير جَّ يو  -5-2
  :أي من الطرفين بموجب إشعار إلى الطرف اآلخر ايحدده اتصال أخرى

 بالنسبة للصندوق:
------------------------------- 

 -------------------------- العنوان:
------------------------------- 
------------------------------- 

 -------------------- البريد اإللكتروني:

 :هايفربة لبالنس
Heifer Project International  

 -------------------------- العنوان:
1 World Avenue 

Little Rock, AR, USA 72202 

 

 -------------------- البريد اإللكتروني:

 

 استخدام الشعارات، واألسماء، والملكية الفكرية – 6القسم 

  أو اسمه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر. ين،الطرفأحد يتفق الطرفان على عدم استخدام شعار  -6-1

أو غير ذلك(، التي  يات،مجأو بر  ،أو غيرها من منتجات الملكية الفكرية )رسوم ،أو تقارير ،تكون أي دراسات-6-2
  .ينفي إطار هذه المذكرة، ملكية مشتركة للطرفبشكل مشترك  انعدها الطرفي

أو غير ذلك(، التي  يات،أو برمج ،أو غيرها من منتجات الملكية الفكرية )رسوم ،تقارير أو ،تكون أي دراسات -6-3
  يعدها طرف على حدة، ملكا للطرف الذي ينتج مثل هذه المنتجات.

بموجب هذه  ينطرفدية من جانب الافر إيجوز نشر أية دراسات أو تقارير أعدت إما بصورة مشتركة أو  -6-4
  .3-3قسم المذكرة، رهنا بموافقة الطرفين كتابة على الشكل والصيغة وفقا لل

ا لهذا الطرف، ويكون أي فرديأي ملكية فكرية يملكها طرف قبل تاريخ سريان هذه المذكرة ملكا حصريا و تبقى  -6-5
 .لمالكمن قبل الطرف غير المالك خاضعا لموافقة خطية مسبقة من الطرف ا ااستخدام له

 السرية  – 7القسم 

جراءاتهملسياساته ينطرفللمعلومات بين القاسم سيخضع أي ت يوافق كل طرف و المعلومات.  بنشرا المتعلقة ما وا 
)"الطرف المستلم"( على ما يلي: )أ( استخدام المعلومات الواردة من الطرف اآلخر )"الطرف المقدم"( فقط فيما 
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لم يتفق الطرفان على خالف ذلك كتابيا؛ )ب( الحفاظ على سرية المعلومات  يتعلق بالغرض من هذه المذكرة، ما
  المقدمة، عند االقتضاء.

 العالقة  – 8القسم 

أو  ،أو عالقة عمل ،أو عالقة وكالة ،أو شراكة ،ال يوجد في هذه المذكرة ما يفسر على أنه ينشئ مشروعا مشتركا
  ا.مأو فيما بينه ينطرفبين الة بالنيابمسؤولية ي إلى أي عالقة أخرى قد تؤد

 والضمانات واالتفاقاتاإلقرارات  – 9القسم 

هذه  إلبرامالطرفان ويضمنان ويوافقان على ما يلي: )أ( أنهما يمتلكان جميع الصالحيات والسلطات الالزمة  قري
طوال مدة هذه المذكرة؛ ة والسلطة صالحييواصالن حيازة هذه الس، و االمذكرة والقيام بالمعامالت المتوخاة بموجبه

بها فيما يتعلق بهذه  مضطلعفي االمتثال ألي قانون معمول به في جميع األنشطة ال انستمر يوس نمتثاليا م)ب( أنه
 .المذكرة

 نهائيةالحكام األ – 10القسم 

ودون أن يقع على أٍي منهما أي التزام  نيةالبحسن  ين واعتزامهما،وجهات نظر الطرفعن هذه المذكرة  برتع -11-1
  .غير حصري على أساسالتعاون قانوني أو يتكبد أي منهما أية مسؤولية، 

أو تعهد  ،أو وعد ،يكون مفهومًا ومتفقًا عليه أنه ال يوجد في هذه المذكرة ما يشكِّل أو ما يفسَّر بأنه عرض -11-2
ل، كليًا أو جزئيًا،   أي نشاط أو مشروع محدَّد في هذه المذكرة أو بموجبها. من أي من الطرفين بأن يموِّ

كامل لألطراف فيما يتعلق بالموضوع المحدد الوارد في هذه الوثيقة، الفهم التحتوي هذه المذكرة على )أ(  -11-3
، سواء قدمت شفهيا أو ةتزامنسابقة أو م تاأو اتفاق ،أو بيانات إقرارات،أو  شروط،محل أي وتحل 

  فيما يتعلق بالموضوع المحدد المذكور.يا، كتاب

على النحو الواجب بين الطرفين، بما في ذلك  حاليا ال تؤثر هذه المذكرة على أي اتفاقات يتم تنفيذها)ب(  -11-3
  على سبيل المثال ال الحصر، أي اتفاقات للمنح.

)اتفاقيات(  يةمعا بحسن نية للتفاوض على اتفاق انالطرفعمل يسوف فمشروعات، أو  افرص انإذا حدد الطرف -11-4
وأية وجميع الشروط  ينطرفيات( يجب أن تحتوي على عمل الإضافية، على أن يكون مفهوما أن االتفاقية )االتفاق

 . ات إال بناء على اتفاق متبادل بين الطرفينيالممولون المحتملون. وال يجوز تعديل هذه االتفاق طلبهاالتي يت

أو أي  ،أو نبذ ،ليس في هذه المذكرة أو في أي وثيقة أو ترتيب يتعلق بها ما يمكن تفسيره على أنه تنازل-11-5
تعديل آخر ألي من االمتيازات والحصانات المتعلقة بالصندوق أو هايفر، أو منح ألي من امتيازات أو حصانات 

 .االصندوق لهايفر أو موظفيه

أو تطبيق أي من أحكام هذه  ،لتسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير مابذل قصارى جهده ينيتعين على الطرف -11-6
  .يتفق عليها الطرفانأو بطريقة أخرى  ،وديا من خالل المشاورات ،أو فيما يتصل بها ،المذكرة

  الطرفين.كال ا أو نافذا، ما لم يكن كتابيا وموقعا من حاللهذه المذكرة ص غييريكون أي تعديل أو ت نل -11-7
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أي ترجمة هذه المذكرة إلى لغة غير اللغة اإلنجليزية، تسود نسخة اللغة اإلنجليزية في حال وجود  في حال -11-8
 .اختالف في التفسير

ذا تم ذلك، نسختينهذه المذكرة في وقيع يجوز ت -11-9   .يةأصل سختين الموقعتيننمن العتبر كل ت، وا 

 .هذه المذكرة وتنفيذها نيابة عن الطرف المعني إلبرامكل من الموقعين أدناه صراحة سلطته  ؤكدي -11-11

 

[المالحقو فيما يلى التواقيع ، و فارغة عمدا   لصفحةهذه اابقيت ] 
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 [التوقيع على مذكرة التفاهمصفحة ]

ثباتا لما تقدم   ،نفاذتاريخ ال في، وقَّع الطرفان هذه المذكرة وا 

 

 عن 

 ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 وكاالت األمم المتحدة وكالة متخصصة من

 ----------------------التوقيع: 

  -----------------------االسم: 

  -----------------------اللقب: 

  ---------------------التاريخ: 

 

 عن 

 ،ةهايفر الدولي منظمة

 ة غير ربحية مقرها أركنساس، الواليات المتحدة األمريكيةمؤسس

 ----------------------التوقيع: 

  -----------------------االسم: 

  -----------------------اللقب: 

  ---------------------التاريخ: 
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Action plan, areas of collaboration, deliverables and time lines 

 
Area of 
collaboration 

Deliverable Indicative 
time line 

Lead – IFAD and 
Heifer 

Support – IFAD 
and Heifer 

Country 
operations 

COSOP design: When 
appropriate and with government 
consent, Heifer to participate in 
consultations related to COSOP 
design in countries where both 
organizations are active and 
potential areas of collaboration 
may be identified. 

Ongoing Country 
managers and 
Directors  

Technical 
specialists 

Identification of collaborative 
opportunities: Outside of the 
COSOP framework, regular 
liaison between Heifer and IFAD 
to identify potential opportunities 
for collaboration in countries 
where both organizations are 
active. 

Ongoing Country 
managers and 
Directors  

Technical 
specialists 

Theory of change: the Parties 
will agree on a theory of change 
for each project with a view to 
facilitating impact measurement 
and learning. 

Ongoing Country 
managers and 
Directors  

Technical 
specialists 

Joint supervision missions: 
With due regard for issues 
related to conflict of interest, 
Heifer will participate in 
supervision missions for projects 
Heifer co-finances. 

Ongoing 
 
 
Ongoing 

Country 
managers and 
Directors 
 
TBD  

Technical 
specialists 
 
TBD 

Ongoing operations: 
Strengthen ongoing operations in 
Rwanda, Tanzania and Nepal 

Ongoing Country 
managers and 
Directors  

Technical 
specialists 

Future operations: Pursue 
identified opportunities for 
collaboration in the countries 
listed in the “Current 
collaborations and future 
opportunities for collaboration in 
country operations” document 
found in Annex 2, attached 
hereto and incorporated herein 
by this reference. 

Ongoing Country 
managers and 
Directors  

Technical 
specialists 

Country-specific action plans: 
On the basis of the agreed areas 
of potential collaboration, develop 
country-specific action plans for 
each country where collaboration 
is foreseen. 

By end-March 
2018 

Country 
managers and 
Directors  

Technical 
specialists 

Knowledge 
management 

Outreach materials: In 
accordance with Section 3, 
produce at least one print media 
or audio visual media, on an 
annual basis, that discusses 
lessons learned from the 
collaboration (e.g. country-
specific and/or thematic). 

Ongoing - 
progress review 
Jun-18 

“Partnership” 
managers and 
communications 
specialists 

Country 
managers and 
Directors 
Technical 
specialists 

 Joint events: Co-hosting or Ongoing - “Partnership” Country 
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Area of 
collaboration 

Deliverable Indicative 
time line 

Lead – IFAD and 
Heifer 

Support – IFAD 
and Heifer 

sponsorship of at least one 
annual joint event at country, 
regional, or global levels. 

progress review 
Jun-18 

managers and 
communications 
specialists 

managers and 
Directors 
Technical 
specialists 

 Social media campaigns: In 
accordance with Section 3, share 
and liaise for specific campaigns, 
e.g. on the occasion of relevant 
international days and/or events. 

Ongoing - 
progress review 
Jun-18 

“Partnership” 
managers and 
communications 
specialists 

Country 
managers and 
Directors 
Technical 
specialists 

 Consider staff exchange and 
secondment 

Ongoing “Partnership” 
managers and HR 
specialists 

 

 South-South cooperation: 
Identify and pursue opportunities 
for South-South cooperation 
between countries with joint 
operations by the Parties. 

Ongoing - 
progress review 
Jun-18 

Country 
managers and 
Directors 
 

Technical 
specialists 
“Partnership” 
managers 

 Policy dialogue: Identify and 
pursue opportunities for 
engagement in country/regional 
and/or global-level policy 
dialogue. 

Ongoing - 
progress review 
Jun-18 

Country 
managers and 
Directors 
Policy and 
technical 
specialists 

“Partnership” 
managers 

 Impact measurement: 
Proactively plan and learn from 
each other’s work to improve and 
adapt impact measurement 
systems 

Ongoing - 
progress review 
Jun-18 

Impact 
assessment 
specialists 
Country 
managers and 
Directors 
Technical 
specialists 

“Partnership” 
managers 

Resource 
mobilization 

Innovative financing 
mechanisms: Explore options 
for the establishment of a multi-
stakeholder platform to fund 
agricultural and rural 
development projects. 

Ongoing - 
progress review 
Jun-18 

“Partnership” 
managers  
Technical and 
Financial 
specialists 

 

Follow up and 
Review 

Annual action plan update Each December “Partnership” 
managers 
Country 
managers and 
Directors 
Technical 
specialists 

 

 Parties’ annual leadership 
meeting 

Each February 
(on the margins 
of IFAD GC) 

“Partnership” 
managers 

“Partnership” 
managers 
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Current collaborations and future opportunities for collaboration in country 

operations 

 

Current Collaborations: 

 

RWANDA 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Strong producer organizations 

• Strong collaboration with government of Rwanda 

• Business hub approach 

• Animal feed/fodder development 

• Social capital building 

• New areas to explore: 

• Adapt success in dairy value chain to the coffee value chain using business 

hub approach 

• Knowledge management- deliberately building and disseminating 

knowledge in dairy and coffee value chains 

• Strengthen extension service system using ICT 

 

NEPAL 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Social capital development and female empowerment 

• Build district-specific dairy and goat development models in KUBK 

• Triadic relationship model 

• Collaboration with local government  

• New areas to explore: 

• Strengthen extension service system using ICT 

• Strengthening goat market systems and strategies 

• Resilience building through community-managed disaster risk reduction 

 

TANZANIA 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Build strong producer organizations for implementing the Dairy Business 

Hub (“DBH”) model with IFAD. 

• Co-create a DBH strategy with government to improve national dairy 

performance 

• New areas to explore: 

• 4P Approach to create milk demand and facilitate distribution between the 

mainland and Islands  

• Knowledge management- deliberately building and disseminating 

knowledge in dairy value chain. 

• Create policy dialogue space among producers, BDS providers and 

government 

 

Future Opportunities for Collaboration in Country Operations: 

 

UGANDA 

• Areas to explore (after 2018, depending on thematic and geographic 

focus of respective country programmes): 

• Replicate DBH model for national dairy development 

• Scale up the successful work around biogas regionally 

• Adapt the DBH model for poultry production with women smallholder 

farmers 

• Adapt the BH model for coffee value chain using the 4P Approach  

• Knowledge management- deliberately building and disseminating 

knowledge in coffee and poultry value chains  
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• Integration of Internally Displaced People (mainly youth) in the 

mainstream of development 

 

ZAMBIA 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Replicate the successful experience in livestock restocking  

• Scale up the successes of increasing women’s productivity through draft 

cattle (joint project with WFP) 

• Strong collaboration with the Ministry of Agriculture and Livestock 

• New areas to explore: 

• Facilitation to formalize small ruminants trade between Zambia and DRC as 

part of market creation for producers. 

• Adapt BH model for goat value chain using the 4P Approach  

• Knowledge management- deliberately building and disseminating 

knowledge in poultry value chains.  

 

BANGLADESH 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Social capital development and female empowerment 

• Assist emerging cooperatives to improve commercialization of agricultural 

products   

• Optimize productivity of small farms especially in the efficient production of 

goat and beef 

• New areas to explore: 

• Heifer to provide TA to goat and beef value chain project which will be 

implemented by another entity selected by Heifer and PKSF (microfinance 

entity) 

• Social capital development for all IFAD-funded projects in country 

 

INDIA 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Social capital development and female empowerment 

• Strengthening Farmer Producer Organizations to take up a larger 

enterprise role in the goat value chain  

• Expand collaboration on livestock production, including fodder, in Odisha 

and Rajasthan (Heifer/IFAD overlap areas) 

• New areas to explore: 

• Collaboration in IFAD- funded OPELIP project in Odisha, to be started in 

2017.   

• Swine rearing in NE India 

• Possible synergies with BMGF (particularly in poultry value chain) 

 

NICARAGUA 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Women’s economic empowerment 

• Inclusive rural enterprise development using LINK Methodology  

• Rural business models within cocoa, coffee, honey and dairy value chains 

• New areas to explore: 

• Climate smart production of beans, cocoa & coffee for smallholder farmers 

• Knowledge management around inclusive rural enterprises  

• Strengthening business linkages with formal markets (LINK)  

• Strengthen extension service for the adoption of climate smart agricultural 

innovations 

 

GUATEMALA 

• Experiences to scale up/replicate: 

• Women’s economic empowerment   
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• Environment and natural resource conservation 

• Sustainable food security systems 

• Knowledge Management via social capital and technical services 

• Rural business models within cocoa, honey and cardamom value chains.  

• New areas to explore: 

• Market-driven development of agricultural and non-agricultural rural 

businesses and microenterprises in the cocoa, Ramon (Mayan nut), and 

cardamom value chains 

• New inclusive business models for private sector through LINK 

• Direct collaboration with key local actors including PRODENORTE, PNDR-

Oriente, JP-RWEE, and Fundación Defensores de la Naturaleza   
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