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 توصية بالموافقة
المتحدة  Mars التفاهم مع شركة ةمذكر  علىلتفاوض با رئيس الصندوق تخويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى 

 .هذه الوثيقة الملحق من الوارد ف: للنموذجوفقا  اواستكماله
 

 المتحدة MARSشركة شراكة مع  ةمقترحات بشأن اتفاقي
، المتحدةMars  شركةوهو  تعاون مع كيان من القطاع الخاص، ةف: اتفاقيللنظر التنفيذي مدعو  المجلس -1

وتحقيقا لهذه الغاية، يسعى رئيس الصندوق إلى  .األمريكية المتحدة الواليات، ف: ماكلين، فرجينياومقرها 
 للنموذج الواردعلى مذكرة تفاهم واستكمالها وفقا  الشركةالحصول على موافقة المجلس التنفيذي للتفاوض مع 

 .1لملحق من هذه الوثيقةف: ا

وااللتزامات المعقودة خالل مشاورات التجديد العاشر  ،مع استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخاص وتمشيا -2
على كل  ،ينخرط الصندوق مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص بصورة أكثر انتظاما ،2لموارد الصندوق

تتمثل ف: زيادة االستثمارات المستدامة فوأما أهداف هذا االنخراط  .من الصعيد العالم: والصعيد القطري
وزيادة الفرص المتاحة إلدرار الدخل للمجموعات الت:  ،األسواق خلقو  ،والمناصرة للفقراء ف: المناطق الريفية

 .والمعرفة والتكنولوجيا ،والخدمات ،وتحسين وصولها إلى المدخالت ،يستهدفها الصندوق

من خالل التعاون الذي توسط به  2012ف: إندونيسيا منذ عام  Marsمع  ،وبصورة ناجحة ،قو عمل الصند -3
ومشروع التنمية الزراعية والتمكين الريف:. واستنادا إلى هذه الخبرة وف: نهاية  Marsالصندوق بين شركة 

أخرى وسالسل قيم  ابتحري توسيع هذا التعاون ليشمل بلدان Marsق وشركة دو بدأ كل من الصن ،2016عام 
 .محاصيل أخرى. ويسعى الطرفان حاليا إلضفاء الطابع الرسم: على الشراكة من خالل مذكرة تفاهم عامة

لفرص التعاون ف: المجاالت  Marsسيسعى كل من الصندوق وشركة  ،بموجب مذكرة التفاهم المقترحة -4
 التالية:

التوسط ف: زيادة فرص الوصول إلى األسواق لصالح الحيازات الصغيرة الوصول إلى األسواق:  (1)
 ،لمشاركة ف: المشروعات والبرامج الت: يدعمها الصندوقلصغيرة ومتوسطة الحجم الوالمشروعات 

 ؛بما تحتاجه من إمدادات Marsبغرض زيادة الدخل مع تزويد شركة 

 اإلنتاجيةحاب الحيازات الصغيرة لزيادة أص لصالحتوفير التدريب وبناء القدرات بناء القدرات:  (2)
لتوفير  ،وبصورة موازية ؛األكثر استدامة من الناحية البيئية اإلنتاجودعم أساليب  ،ومعايير الجودة

لتنفيذ خططها للوصول إلى ما تحتاجه من مدخالت بصورة  Marsشركة  ودعم ه التقن:يالتوج
 مستدامة.

                                                      

1
مقترحات بشأن اتفاقيات شراكة ) EB 2013/110/R.38عينة مذكرة التفاهم تتشابه في خطوطها العريضة مع عينة مذكرة التفاهم المدرجة في الوثيقة  

 .Intel Corporation، ومؤسسة Unileverوالتي وضع على أساسها نموذج مذكرة التفاهم مع كل من شركة  ،مع القطاع الخاص(
2
 تيجية القطاع الخاص: تعميق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص ااستر  

www.ifad.org/documents/10180/aeb5f367-af87-46b1-9419-355562b1dbc0،  تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد

 .webapps.ifad.org/members/gc/38/docs/GC-38-L-4-Rev-1.pdf: الصندوق
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والتنمية الزراعية  ،الطرفين الستقطاب التأييد ألهمية التحول الريف: ىتضافر قو استقطاب التأييد:  (3)
وخلق مجتمعات ريفية نابضة  ،رغراض اإلدارة السليمة للبيئةأل أصحاب الحيازات الصغيرةصالح ل

  بالحياة.

من خالل مذكرة تفاهم،  Marsمع شركة  على التعاون تتضمن الفوائد المتوقعة من إضفاء الطابع الرسم: -5
ع نطاق التعاون القطري القائم بين الطرفين ف: حافظة سيتحديد أكثر فعالية وكفاءة للفرص، وتكرار وتو 

 ،المعالم البارزةومؤشرات األداء الرئيسية و  ،اردوالمو  ،وتوضيح أدوار الشركاء المعنيين ،الصندوق بأسرها
وتداول التقدم  ،للمساءلة ومسؤولين عن النتائج ضعينخاوندب موظفين من كال المنظمتين ك: يكونوا 

 المحرز من خالل عملية استعراض محددة بإطار زمن:.

ووضع إطار يمكن من خالله تطوير  ،النية للتعاونعن المتحدة  Marsسوف تعبر مذكرة التفاهم مع شركة  -6
جراء األنشطة التعاونية  .وا 

خويل رئيس الصندوق من اتفاقية إنشاء الصندوق، يطلب من المجلس التنفيذي ت 2البند  8ووفقا للمادة  -7
، وحسبما ترد اإلشارة إليه ف: التقرير Marsبالتفاوض على واستكمال مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة 

المتعلق باتفاقيات الشراكات المؤسسية للصندوق الذي عرض على المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول 
2013

ستعرض مذكرة التفاهم الموقعة على دورة الحقة للمجلس  ،ف: إطار نهج الموافقات المسبقة ،3
 .التنفيذي للعلم

 المتحدة MARSشركة 

ملتزمة بالحصول على مدخالتها من مصادر مستدامة بهدف التخفيف من األثر البيئ:  MARSشركة  -8
تخليص  ىلموادها الخام ذات األولوية، والدفع باحترام حقوق اإلنسان ف: جميع سالسل قيمها، والمساعدة عل

 ،والمياه ،وه: رغازات الدفيئة(خمسة مجاالت لألثر  Marsحددت شركة وقد المزارعين من قبضة الفقر. 
، كما أبرمت التزامات للحصول على المواد الخام الت: تحتاجها من (والدخل ،وحقوق اإلنسان ،واألراض:

والورق وعجينة  األرز ولحوم األبقاروالفستق و الشاي األسود والكاكاو والبن واألسماك والنعناع وزيت النخيل 
لمواد الخام األولوية للشركاء الذين يتقاسمون مدونة سلوك مزودي الشركة باوفول الصويا، وتعط: الورق، 

وتطلب من الحلقة األولى من الذين يمدونها  ،عمال التجاريةمع الشركة نهجها المستند إلى المبادئ ف: األ
حدثت الشركة من استراتيجيتها ، 2014. وف: عام العملاحتراما لحقوق اإلنسان ف: أماكن  بالمواد االولية

جم المواد بالمائة من ح 60وه: تشكل  ،مادة خام 23للحصول على المواد األولية من المصادر لتغطية 
 الخام الت: تحتاجها.

بصورة مباشرة مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، كجزء من رؤيتها لبرنامج  Marsتعمل شركة  -9
ندونيسيا. وتقوم هذه المراكز بتثقيف ديالتغيير وبناء مراكز لتنمية الكاكاو ومراكز قروية ف: كوت  فوار وا 

عالية المبيدات تات واألسمدة و انبالمع تزويدهم ب ،اضيهم ومحاصيلهم بصورة كفوءةر المزارعين بشأن إدارة أ
دارة األعمالالجودة،  بسمت: ف: المع مزارع: أرز  Marsكذلك تعمل شركة  .ومساعدتهم على بالتدريب وا 

صندوق سبل حساب أمانة  Marsأطلقت شركة ، Danoneومع شركة  2015وف: عام  .باكستان والهند

                                                      

3
  EB 2013/109/R.32 
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مدى عشر سنوات ف:  ىمليون يورو عل 120، وهو حساب أمانة متبادل يستثمر العيش للزراعة األسرية
 .مشروعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

من خالل التعاون الذي توسط به الصندوق  2012،ف: إندونيسيا منذ عام  Marsويعمل الصندوق مع شركة  -11
فقد بدأ الصندوق وشركة  ،هذه الخبرة اإليجابية واستنادا إلى .التنمية الزراعية والتمكين الريف:مشروع مع 

Mars  أخرى. ويقترح الطرفان اآلن إضفاء الطابع الرسم: على  ابلدانبتحري توسيع التعاون بينهما ليضم
 .أعالهتركز على األهداف المنصوص عليها  .شراكة استراتيجية بينهما من خالل مذكرة تفاهم

رغيرها من منتجات و ه: مصنع عالم: للحلويات وأطعمة الحيوانات األليفة  ،Mars .لمحة عن الشركة -11
ف:  موظف 80 000 وقد قامت بتشغيلمليار دوالر أمريك:،  33األرغذية، تصل مبيعاتها السنوية إلى حدود 

الواليات ف: وجاء تصنيفها ف: المركز السادس كأكبر شركة يمتلكها القطاع الخاص  (.2015عام )بلدا  78
 :وه: ،حول العالم لألعمالست فئات ف:  Mars(. وتعمل شركة  Forbesتحدة )بناء على مجلةالم

وعلوم االحياء )شعبة علوم الحياة  ،والمشروبات ،واألرغذية ،نات المنزليةاوالعناية بالحيو  ،الحلويات والشوكوال
بالكامل عائلة  وتملكها، ويقع مقر الشركة ف: والية فرجينيا ف: الواليات المتحدة األمريكية .ف: الشركة(

Mars، أعضاؤه من عائلة  ،ويحكمها مجلس للمدراءMars.  ويتلقى مجلس مدراء شركةMars  من المشورة
 .مستشارين خارجيين ف: هذا المجلس

بإتباع عملية  ،البيئ: واالجتماع: والتسييري Marsقام الصندوق بتقدير أداء شركة  .مدى مالءمة الشريك  -12
 . بأن الشركة تلب: بالفعل عتبة الشراكة كما حددتها هذه العملية داخلية تتوخى الحرص الواجب، ووجد
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 عينة لمذكرة تفاهم مع شريك من القطاع الخاص
 

 مذكرة تفاهم
 بين

 مؤسسة ]س[
 و

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
 

الذي يقع مقر مكتبها   XXف: يوم ]تاريخ[ بين  "المذكرة"أبرمت مذكرة التفاهم هذه )المشار إليها فيما بعد باسم 
 VIAالذي يقع مقره ف:  ( والصندوق الدول: للتنمية الزراعية"الشركة")المشار إليها فيما بعد باسم المسجل ف: ....

PAOLO DI DONO 44, 00142  ـ ) يشار إلى كل منهما ب ("الصندوق")المشار إليه فيما بعد باسم  روما إيطاليا
 عام[. ، بغرض ]تذكر أهداف الشراكة بشكل"(الطرفينـ "و إلى كليهما ب "رفالط"

 [؛تحدد مهمة الشركة بالنسبة إلى األهداف المتعلقة باالستدامةف: ] تتمثلمهمة الشركة  حيث أن

 [؛االستدامة ف: الشركة بالنسبة إلى الصندوق وفئاته المستهدفة أهدافالشركة ملتزمة بـ ] وحيث أن

المتحدة ومؤسسة مالية دولية يتمثل هدفها ف: تعبئة  األممصندوق هو وكالة متخصصة من وكاالت ال أنوحيث 
 بشروط تيسيرية ألرغراض التنمية الزراعية ف: الدول األعضاء النامية؛ إلتاحتهاالموارد اإلضافية 

مهمة الصندوق تتمثل ف: تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر، وهو ملتزم بزيادة الفرص  وحيث أن
 رعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومجتمعاتهم من أجل تحسين سبل عيشهم؛المتاحة للمزا

ومهمة تتمثل بالتعاون مع الدول األعضاء سعيا  مع بلدانه األعضاء، التعاونللصندوق إرث طويل ف:  وحيث أن
 أولوياتها اإلنمائية؛ تعتزم الشركة المساهمة ف: جهود الصندوق لتحقيق هذه األولويات؛ لتحقيق 

الشركة والصندوق اجتمعا لتحديد الفرص الت: يمكن لهما التعاون ف: إطارها لتحسين حشد ]...[ دعما  نوحيث أ
 للسكان الريفيين ف: البلدان النامية؛

التنسيق بينهما فيما يتعلق بـ]...[ لصالح أصحاب الحيازات  تحسينالشركة والصندوق يررغبان ف:  وحيث أن
 ى أنحاء العالم؛الصغيرة ف: البلدان النامية ف: شت

 خالل إبرام هذه المذكرة، إلى التفاهم التال:: من(، "الطرفان"توصلت الشركة والصندوق ) فقد

 الهدف -أوال 

هذه المذكرة إلى التعبير عن عزم الطرفين على التعاون ووضع إطار يمكن من خالله إعداد أنشطة  تهدف -1
جرائها من أجل السع: لتحقيق األهداف المحددة أدناه على نحو أكثر فعالية.  تعاونية وا 

مبينة التعاون، على سبيل المثال ال الحصر، األنشطة ال مجاالتيتفاهم الطرفان على إمكانية أن تتضمن  -2
 ف: الملحق الذي يشكل جزءا من هذه المذكرة.
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وما لم يتفق على خالف ذلك، تنفذ األنشطة المشار إليها ف: الملحق وفقا لالتفاقيات الفردية المقبولة من  -3
الطرفين والت: من المقرر إبرامها بين المشاركين المباشرين ف: التعاون ف: كل مشروع أو نشاط، ورهنا 

جراءات   وموافقات كل طرف.بسياسات وا 

 طرائق التعاون -ثانيا 

المسائل الت: تنشأ عن هذه المذكرة ورغيرها من المسائل ذات االهتمام  بشأنيجوز أن يتشاور الطرفان  -1
 المشترك.

يجوز للطرفين تبادل المعلومات والتعاون فيما بينهما من خالل وسائل أخرى لتمكينهما من تحقيق أرغراض  -2
ساتهما، بما ف: ذلك سياساتهما بشأن الشراء التنافس: للسلع والخدمات، وتضارب هذه المذكرة، رهنا بسيا

 المصالح، واإلفصاح عن المعلومات وتبادلها مع أطراف خارجية.

ولتنفيذ هذه المذكرة، يتفق الطرفان على أن يعين كل منهما موظف اتصال يتولى نقل االتصاالت  -3
 والمعلومات.

 لشعاراتاألسماء والعالمات وا -ثالثا 

منهما استخدام العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو عالمات  ألييتفاهم الطرفان على أنه ال يجوز  -1
 الخدمات أو الشعارات الخاصة بالطرف اآلخر دون الحصول على موافقة مسبقة منه وفقا التفاق مكتوب.

منهما استخدام اسم الطرف اآلخر بأي شكل كان بما يحمل أو  أليويتفاهم الطرفان على أنه ال يجوز  -2
يوح:، بشكل مباشر أو رغير مباشر، بإقرار أو دعم الطرف اآلخر له أو لمنتجاته أو خدماته. وُيرتهن أي 
استخدام من جانب أحد الطرفين السم الطرف اآلخر بأي طريقة )رغير االستخدامات العرضية أو المقبولة 

 مكتوبة من الطرف اآلخر.عموما( بموافقة 

 حدود مذكرة التفاهم -رابعا 

ال ينبغ: تفسير أي جزء من مذكرة التفاهم هذه على أنها: )أ( تفويض بالتنازل عن أي حق، أو افتراض أو 
اآلخر أو نيابة عنه، أو التصريح بأن لهذا الطرف  الطرفإنشاء أي عقد أو التزام من أي نوع باسم 

ب( أو إقامة مشروع مشترك أو وكالة أو شراكة أو عمل أو أي عالقة مماثلة بين صالحية القيام بذلك؛ )
للصندوق ولمسؤوليه أو موظفيه بموجب الطرفين؛ )ج( أو تنازل عن االمتيازات والحصانات الممنوحة 

 اتفاقية إنشاء الصندوق أو معاهدة االمتيازات والحصانات الممنوحة لوكاالت األمم المتحدة المتخصصة أو
 أي اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى أو بموجب األعراف الدولية.

 عدم حصرية العالقة بين الطرفين -خامسا 

تعكس هذه المذكرة وجهات نظر ونوايا الطرفين بالتعاون على أساس رغير حصري معّبر عنها بحسن النية،  -1
 من الطرفين. ولكن بدون خلق أية التزامات قانونية أو تحمل أي مسؤولية من جهة أي طرف
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ال يشكل أي ش:ء يرد ف: هذه المذكرة، أو يمكن اعتباره كعرض أو تعهد أو التزام بأي تمويل من طرف أي  -2
من الطرفين. ويتوجب أن ينعكس مثل هذا االلتزام ف: اتفاقيات منفصلة يمكن للطرفين إبرامها تبعًا 

 .للسياسات واإلجراءات الخاصة بهما

لتزام على أي من الطرفين بتقديم أي معاملة حصرية أو تفضيلية للطرف اآلخر وال تشكل هذه المذكرة أي ا -3
 ف: أي مسألة ترد ف: هذه المذكرة أو ف: رغيرها.

 اإلشعارات -سادسا 

 جميع الرسائل بين الطرفين إلى مكتب: االتصال التاليين: توجهلتيسير تنفيذ أهداف هذه المذكرة، 

 مكتب اتصال الشركة:

 الصندوق:مكتب اتصال 

 اإلفصاح عن المعلومات -سابعا 

يجوز للطرفين إتاحة هذه المذكرة لالطالع العام وفقا لسياساتهما المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات. وال تشير 
ف: الدعاية لمنتجاتها أو خدماتها أو ف: معرض سعيها  المذكرةبأي حال إلى التعاون الجاري ف: إطار هذه  الشركة

تجارية، سواء كانت ممولة أو رغير ممولة من الصندوق، ما لم عقود أو رغير ذلك من األعمال ال يللحصول على أ
 ُيتفق على خالف ذلك كتابًة.

 الفوائد التجارية/تضارب المصالح -ثامنا 

ال يجوز للشركة أو أي من الكيانات المنتسبة لها استخدام أي نشاط يتم إجراؤه عمال بهذه المذكرة ألي  -1
على فوائد تجارية بصورة مباشرة أو رغير مباشرة  للحصولرغرض تجاري؛ وال يجوز للشركة كذلك أن تسعى 

ئة عن هذه األنشطة من انخراط الصندوق ف: هذا النشاط. رغير أنه يجوز أن تتضمن المطبوعات الناش
 التعاونية إقرارا بالتعاون القائم بين الطرفين.

هذه المذكرة منح أي ميزة خاصة أو معاملة تفضيلية للشركة  بموجبوال يهدف تعاون الصندوق مع الشركة  -2
الصندوق أو أي طرف  بتوريدأو أي من الكيانات المنتسبة لها ف: التنافس مع أي كيان آخر فيما يتعلق 

لسلع أو األشغال أو الخدمات، متى كان هذا الشراء ناشئا عن أنشطة منفذة بموجب هذه المذكرة أو له ثالث ل
 عالقة مباشرة بها.

 سريانهادخول المذكرة حيز النفاذ ومدة  -تاسعا 

 المخولين للمؤسستين عليها. الممثلينتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع  -1

من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ويجوز تمديدها بناء على  سنوات( 5) خمسمذكرة لوتستمر مدة سريان هذه ال -2
 اتفاقية مكتوبة بين الطرفين، رهنا بالتقييمات الت: يراها الطرفان مالئمة.

 يجوز تعديل هذه المذكرة بناء على موافقة خطية متبادلة بين الطرفين. -3
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كان بعد إرسال إشعار مكتوب للطرف األخر قبل ويجوز ألي من الطرفين إلغاء هذه المذكرة ألي سبب  -4
 إلغائها بشهرين.

وفق األصول، على هذه المذكرة الت: ُحررت ف:  المفوض، وقع الطرفان، كل من خالل ممثله وشهادة منا بذلك
 أصليتين باللغة اإلنكليزية من تاريخه. (2) نسختين

 

 

XX         الدول: للتنمية الزراعية الصندوق 
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 المالحق
 ما يل:: المالحقتتضمن 

 ؛موجز عام بالتعاون المتفق عليه والمقرر إجراؤه خالل مدة سريان المذكرة -أوال 

 إطار إدارة النتائج بشأن الشراكة، بما ف: ذلك آليت: تلق: المالحظات والرصد والتقييم؛ -ثانيا 

 هيكل االتصاالت واألفرقة العاملة. -ثالثا 

 


