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  الموافقةبتوصية 

تقديمه إلى الجمهورية اليمنية من مقترح ال بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .40 على النحو الوارد في الفقرة كاألسما االستثمار في مصايدمشروع أجل 

مشروع االستثمار في مصايد  من أجل يةجمهورية اليمنالمنحة مقترح تقديمها إلى 

 األسماك

  المشروع –أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

وبخاصة بالنسبة لصيد، ايتناول المشروع فرصة إضافة القيمة وزيادة العوائد على طول سلسلة قيمة  -1

صيد أصناف  وعكس حال اإلفراط في ، مع إدخال إجراءات لحماية قاعدة الموارد،للصيادين الفقراء

سالسل قيمة من سوية واستجابة لذلك فإنه سيستثمر في اإلدارة المستدامة للموارد ويرفع . القيمة األسماك

  .لمائية ويطور تربية األحياء ا، ويعزز التكامل األفقي،الصيد

استثمارات إقامة ) 1: ( وهي والصندوقيةلحكومة اليمنل لثالث أولويات رئيسية المشروعويتصدى  -2

النمو االقتصادي تحقيق سياسات الحكومة بشأن الحد من الفقر ومع بما يتفق لفقراء مناصرة لمستدامة 

ع الخاص في العمليات القطايقوده نهج إدخال  )2( يتماشى مع األهداف االستراتيجية للصندوق؛ اوبم

  .بشفافية وكفاءة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاصإدارة موارد التنمية ) 3(اإلنمائية؛ 

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

حقوق سحب خاصة مليون وحدة  5.8 إلى الجمهورية اليمنية منحةً قيمتها  الصندوقمن المقترح أن يقدم -3

بموجب إطار القدرة على تحمل الديون للمساعدة في تمويل )  أمريكي تقريباًمليون دوالر 9.1بما يعادل (

  .مشروع االستثمار في مصايد األسماك

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

يون مل 32.1 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في إطارلليمن المحددة السنوية مخصصات تبلغ ال -4

 ويدخل التمويل المقترح ضمن هذه .2012- 2010 التخصيصي على مدى دورة مريكأدوالر 

  .المخصصات
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 متوسط األجلالالصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق 

للحد من خطة التنمية في المنصوص عليه األجل  متوسطال  مع اإلطار الحكومي لإلنفاقالمشروعيتماشى  -5

  .2010- 2006للفترة الفقر 

  هج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرىصلة بالنُال

تحدِّد النمو التي خطة ال، وهي التنمية التي وضعتها الحكومة للحد من الفقرخطة  مع المشروعيتفق  -6

 الشراكات وتعزز ،لرئيسية للحد من الفقراالقتصادي الذي يمسك بزمامه القطاع الخاص باعتباره األداة ا

 ، والمشروعات الريفية، وخدمات التمويلمصايد األسماكين القطاعين الخاص والعام، وكفاءات قطاع ب

 .الصغري

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

مما " ضوء أحمر" فإن اليمن مصنف على أنه بلد ،ل الديون في الصندوقمبموجب إطار القدرة على تح -7

  . في المائة100بنسبة المالية بالمنح يجعله مؤهال لتلقي المساعدة 

  تدفق األموال

ستوجه حصيلة منحة الصندوق من خالل حساب معين لصالح صندوق الفرص االقتصادية لتمويل  -8

تعتمد التدفقات وس. لصندوقيقبله االحساب المعين في مصرف وسوف يفتح .  المستوفية للشروطالنفقات

  . مستقلةسنويةلمراجعات خضع  وست،سنويةالت ميزانياالعمل والالمالية على خطط 

  ترتيبات اإلشراف

وسيدير الصندوق المنحة ويشرف على المشروع ويدعم .  المباشرإلشراف الصندوقالمشروع سيخضع  -9

 وبعثة واحدة ، وسيوفد الصندوق ما ال يقل عن بعثة واحدة لإلشراف الكامل. كما تقتضي الحاجة،التنفيذ

  .من بعثة اإلشراف المباشر صيغا تغطي جميع مظاهر االمتثال االئتماني وستتض.للمتابعة سنويا

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .وجود استثناءاتال يتوقع  -10

 التسيير

القطاعين العام  بينشراكة عبارة عن صندوق وال ،المشروعإدارة  صندوق الفرص االقتصادية سيتولى -11

وسيعمل . في المناطق الريفية للفقراء نساء ورجاال ةاالقتصادياألوضاع تحسين يعمل على والخاص 

، والشفافية، واالستدامة، واإلنصاف، والكفاءةوفقا لمبادئ التسيير الجيد، صندوق الفرص االقتصادية 

اإلدارية للصندوق وحدة هيكلية ال وستتضمن. ، والمسؤولية االجتماعية المؤسسيةأخالقيات المهنةو

 . إلى كبير المسؤولين التنفيذيينةللمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها مباشر

 وسوف تسهم منظمات الصيادين في ،سيتم إدخال عدد من اإلجراءات اإلضافية لتعزيز إطار التسيير -12

عاوني السمكي ليمثل بصورة  في حين سيتم تعزيز االتحاد الت،اتخاذ القرارات والتخطيط والتنفيذ والرصد

وسينشئ صندوق . فعالة أعضاءه على المستويات السياساتية والتشغيلية وعلى مستوى استقطاب التأييد
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الفرص االقتصادية نظاما للضوابط والتوازنات لضبط اإلدارة المالية يتم رفده بمراجعات سنوية يقوم بها 

ات التقييم وتقديرات األثر من الباطن لمؤسسات وسيتم التعاقد على إجراء دراس. مراجعون خارجيون

تحدي القرارات اإلدارية بلسماح للصيادين ل وأخيرا سيتم إيجاد آلية للتظلم ،ة لضمان الموضوعيةلمستق

 .غير المالئمة

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

لف المجموعات المستهدفة للمشروع من صغار  ستتأ،ضمن المناطق الساحلية لبعض المحافظات المختارة -13

 واألسر الفقيرة المهتمة ، ومنظمات الصيادين،)أصحاب المراكب الصغيرة وطواقمها(الصيادين 

 واألسر الفقيرة المهتمة بالشروع بأعمال صغيرة استجابة ،باالنخراط في أنشطة تربية األحياء المائية

  .لطلب السوق على السلع والخدمات

  تهدافنهج االس

سيطبق المشروع آليات محددة في سياسة الصندوق بشأن االستهداف لضمان أن يحظى الصيادون الفقراء  -14

االستهداف الجغرافي الذي يعطي األولوية ) 1: (باألولوية في الوصول إلى االستثمارات بما في ذلك

التزام منفذي ة لضمان اإلجراءات التمكيني) 2(للمحافظات الساحلية التي ترتفع فيها معدالت الفقر؛ 

االستهداف الذاتي لألنشطة غير الصيدية والتي ال يتوقع لها ) 3(وموفري الخدمات بهدف دعم الفقراء؛ 

االستهداف المباشر لضمان جعل الفقراء المستفيدين األولين من ) 4(أن تثير اهتمام األفضل حاال؛ 

  .التدريب والمعدات لتحسين مناولة الصيد

 المشاركة

منظمات وستشارك .  األساسيةالبنىواستثمارات نهجاً تشاركياً في اختيار المستفيدين المشروع  سيطبق -15

.  وستمتلك وتدير وتشغل األصول والبنى األساسية اإلنتاجية،الصيادين في تخطيط المشروع وتنفيذه

ة من جهة  وصندوق الفرص االستراتيجي،وسيتم تنظيم التفاعل الرسمي بين منظمات المزارعين من جهة

أخرى بصورة دورية لضمان أن تقود مشاغل المجموعات المستهدفة جدول أعمال المشروع التشغيلي 

أما المستفيدون من األعمال الصغيرة فسيتم اختيارهم من خالل نهج تشاركي لتحديد . واالستراتيجي

 .هذه األعمال والتي تعتبر قادرة على االنخراط في مثل ،األسر الضعيفة في مجتمعات الصيادين

  .وسيتضمن نظام الرصد والتقييم في المشروع آليات رصد تشاركية تستند إلى المجتمع المحلي

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسيةالمشروع أهداف 

 هدفه فيتمثل في خلق وأما. ألسر صغار الصيادينتحسين األوضاع االقتصادية هي المشروع من الغاية  -16

   .تدامة للفقراء من النساء والرجال في مجتمعات الصيادينفرص اقتصادية متنوعة ومس
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 األهداف السياساتية والمؤسسية

 في قطاع مصايد الحد من الفقرولحكومة بشأن النمو االقتصادي ل تيسا اإلطار السياالمشروعسينفذ  -17

 المصلحةأصحاب وسوف يعزز تسيير وإدارة قطاع مصايد األسماك من خالل تعزيز قدرات . األسماك

، وتحسين العالقات )وزارة الثروة السمكية، وتعاونيات الصيادين، واالتحاد التعاوني السمكي(الرئيسيين 

 .فيما بينهم

تعاونيات الصيادين صندوق الفرص االقتصادية؛ وتمكين في تعزيز  للمشروعوتتمثَّل األهداف المؤسسية  -18

 الصغري مؤسسات التمويلوتوسيع انتشار ووصول ؛ تخدم مصالحهم وهاعضاءأتمثل كمؤسسات محلية 

  .في المناطق الريفية

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

الفرص االستراتيجية وبرنامج  ،2010-2007للفترة  مع اإلطار االستراتيجي للصندوق المشروعيتماشى  -19

تنمية القطاع بشأن  سياسات ويلتزم البرنامج بما يطبقه الصندوق من). 2013- 2008(القطرية لليمن 

ويعد . البيئي واالجتماعيوالتقدير بين الجنسين، والتمويل الريفي، والمساواة الخاص، واالستهداف، 

  .2012- 2010للفترة   الموارد على أساس األداءدورة تخصيصإطار المشروع جزءا ال يتجزأ من 

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

خطة التنمية التي  الذي يتسق اتساقاً وثيقاً مع البرنامج في صياغة مفهوم ةرك الصندوق مع الحكوماشت -20

  .2010-2006من الفقر للفترة للحد وضعتها الحكومة 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

للتنسيق واالتساق مع الشركاء العاملين في قطاع مصايد األسماك ومنهم على وجه المشروع صمم  -21

دعم لتمويل الريفي وا كذلك فإنه يرفد مشروعات . واالتحاد األوروبي، البنك الدولي،صوصالخ

 تمويل  وسيشارك في.األطراف في اليمن المؤسسات متعددة وثنائية المشروعات الصغيرة التي تمولها

  . البنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد األوروبيهذا المشروع 

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 مكونات الرئيسيةال

  .المستدامة للموارد وتنمية سلسلة القيمةدارة اإلثمة مكونان استثماريان وهما  -22
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  فئات النفقات

المركبات ؛ )في المائة من التكاليف 13(األساسية البنى : فئات للنفقات، هيسبع المشروع يشمل  -23

في  43(المالية األدوات ؛ )المائةفي  25(؛ التدريب والخدمات التعاقدية ) في المائة3(المعدات والمواد و

  .)في المائة 1(؛ التشغيل والصيانة )في المائة 6(؛ الرواتب والعالوات )في المائة 9(الدراسات ؛ )المائة

   ومسؤوليات التنفيذ والشراكات اإلدارة-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

القطاعين العام  من ممثلين من يتألف مجلس مدرائهصندوق الفرص االقتصادية الذي دير البرنامج سي -24

  .والخاص

 مسؤوليات التنفيذ

 الخدمات الذين سيتم التعاقد معهم بموجب عقود تستند إلى األداء وتتجه نحو نفذ المشروع موفروسي -25

مؤسسات من القطاع العام يتم اختيارها مسبقا مثل مركز ) 1: ( الخدماتموفرويشمل وسوف . النتائج

 والهيئة العامة ، ومركز بحوث األحياء المائية، المعنية بقطاع مصايد األسماكالبحوث السمكية والسلطات

كيانات من القطاع الخاص مثل منظمات ) 2( ووكالة تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة؛ ،لالستثمار

 ومؤسسات التمويل الصغري ، وشركات البناء، والشركات الهندسية،المصدرين/الصيادين والمجهزين

 وسيمتثل توريد موفري الخدمات والتعاقد معهم . وشركات التأمين،)األصغر  بنك األمل للتمويلوبخاصة(

  .مع المبادئ التوجيهية السائدة المعمول بها في الحكومة والصندوق والجهات المانحة األخرىبما يتماشى 

 دور المساعدة التقنية

وستركز المساعدة .  كما هو مالئماء القدراتأغراض بنلتطوير النظم والمساعدة التقنية  سيمول المشروع -26

االمتثال للقواعد الناظمة وإدارة المخاطر، بحوث قطاع مصايد (التقنية على اإلدارة المستدامة للموارد 

والخدمات ) األسماك وإدارته، تنمية سلسلة القيمة، تعزيز تعاونيات الصيادين وتنمية تربية األحياء البحرية

  .)لمالية للمجتمعات الساحليةالمنتجات ا(المالية 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 ،تنفيذ أنشطة المشروعلفي اتفاقيات تعاقدية مع موفري الخدمات صندوق الفرص االقتصادية سيدخل  -27

عالوة على اتفاقيات شراكة مع المشروعات والمؤسسات التي ترفد المشروع والتي تمتلك أهدافا مشابهة 

  .استكمال هذه االتفاقيات والتفاوض بشأنها وإبرامها خالل فترة التنفيذ كما هو مالئموسوف يتم . ألهدافه

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .سنواتست على مدى مليون دوالر أمريكي  30.9المشروع  إجمالي تكاليفيبلغ  -28

في  17(، واالتحاد األوروبي )في المائة 37(ي للتنمية والبنك اإلسالم، )في المائة 29(الصندوق : فهي

ومؤسسات التمويل )  في المائة5(، والمستفيدون ) في المائة9(صندوق الفرص االقتصادية و، )المائة

  ). في المائة1(والحكومة )  في المائة2(الصغري 
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 محققةالفئات الرئيسية للفوائد ال

من خالل شخص  360 000أسرة تتألف من حوالي  45 000يتوقع للصندوق أن يفيد بشكل مباشر  -29

كذلك فإنه سيولد جملة من الفوائد الهامة البيئية . أو فرص العمالة/لدخل وفي ازيادات مستدامة 

  .بإدارة مصايد األسماك والتسييروتلك التي تتعلق واالجتماعية 

 اليةالجدوى االقتصادية والم

 105.1 في حين يبلغ صافي قيمته الحالية ،بالمائة 32يبلغ معدل العائد االقتصادي الداخلي للمشروع  -30

بصالبة معقولة في حال المشروع ويتمتع .  عاما من فترة التحليل15مليون دوالر أمريكي على مدى 

  .وقعحدوث أي تأخيرات في تدفق الفوائد أو تجاوز التكاليف المقررة مما هو غير مت

   االبتكار وتوسيع النطاق، إدارة المعرفة–طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

.  اليمنولتمويل االستثمارات والترتيبات المؤسسية في جديدة لتنمية سالسل القيمة اًنُهجالمشروع دخل سي -31

والمؤسسات العامة والفريق القطري للصندوق بتجميع المعرفة صندوق الفرص االقتصادية يقوم وسوف 

د األسماك وتربية يكذلك سيتم نشر نتائج بحوث مصا. وتطبيقها لتحسين التنفيذ وتقاسم الخبرات التشغيلية

ضمن تبادل المعرفة على المستويات القطرية واإلقليمية و وسوف يسهم الصندوق في .األحياء المائة

  . نفسهالصندوق

  المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

المشروع دارة إل بين القطاعين العام والخاص اكاتشرالاستخدام ) 1: (ربعة ابتكاراتأل المشروعسيروج  -32

االستثمار في اإلدارة المستدامة للموارد مع وجود عوائد ) 2(؛ لنمو االقتصادي والحد من الفقراً لدعم

أس مال إدخال نموذج تمويل ر) 3(اقتصادية تولدها إضافة القيمة على مستويات اإلنتاج الحالية؛ 

توسيع انتشار الخدمات المالية ووصولها إلى ) 4(المجازفة ألغراض تنمية البنى األساسية اإلنتاجية؛ 

  .المناطق الساحلية

  نهج توسيع النطاق

صمم المشروع لخلق احتماالت التوسيع المنتظم والتكرار والمواءمة واستدامة اإلدارة الناجحة للموارد  -33

 ومن خالل نموذج رأس مال . مدى مرور الوقت وعبر محليات جديدةواستثمارات سالسل القيمة على

 ومن خالل أدواته ،ستثماراتاالوغيرها من إلرساء المراكب، مجمعات المتكاملة الالمجازفة ألغراض 

 فإن المشروع سيخلق سبال ومحركات وآفاق لتوسيع النطاق في حين يتوقع ،االستشرافية إلدارة الموارد

لقطاعين الخاص والعام من خالل صندوق الفرص االقتصادية أن تعبئ المواد اإلضافية من الشراكة بين ا

  .من جهات مانحة أخرى
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  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

يواجه المشروع عدة مخاطر رئيسية تمت محاولة التخفيف من آثارها في تصميم المشروع أو أنها ستنقل  -34

المخاطر األمنية التي سيتم التخفيف من أثرها من خالل االختيار الحذر لمواقع ) 1(: ف ثالثةإلى أطرا

مخاطر القرصنة التي سيتم التخفيف من أثرها من خالل تخطيط إدارة مصايد األسماك ) 2(المشروع؛ 

التي يتم مخاطر إعادة هيكلة الثروة السمكية و) 3(ومعدات السالمة على المراكب ومنتجات التأمين؛ 

الحالية  ةيالهيكل التخفيف من أثرها من خالل ضمان إمكانية تنفيذ أنشطة إدارة الموارد المختلفة ضمن

الضعف المؤسسي الذي يتم التخفيف من أثر مخاطرته من خالل ضمان قيام صندوق ) 4(للوزارة؛ 

مخاطر التسيير التي ) 5(التعاقد مع موفري الخدمات؛ عبر الفرص االقتصادية بإدارة المشروع وتنفيذه 

  .سيتم التخفيف من أثرها من خالل تعزيز منظمات الصيادين وضمان مشاركتهم في التخطيط والتنفيذ

 التصنيف البيئي

ملية من الفئة على أنه عالمشروع فقد صنف طبقاً إلجراءات التقدير البيئي المعمول بها في الصندوق،  -35

وحيث أن المواقع الدقيقة . بنى األساسية في المناطق الساحليةنتيجة للخطط الموضوعة لتطوير ال، “ألف”

لالستثمارات ستحدد خالل التنفيذ فإن تقدير األثر البيئي األولي قد تم لتحديد المناطق التي تتسم بنظم 

ال تضر مواقع إرساء المراكب  وتوفير المبادئ التوجيهية لتصميم ،إيكولوجية هشة على طول الساحل

  . إلرساء المراكبلمجمعات المتكاملةلالبيئية قتراح خطة لإلدارة  وال،بالبيئة

  االستدامة-  كاف

تم وضع استراتيجية الخروج واعتبارات االستدامة بعد المشروع ضمن تصميم المشروع على النحو  -36

االستدامة المؤسسية والتي يضمنها صندوق الفرص االقتصادية الذي سيغدو مستداما ماليا ) 1: (التالي

اإلدارة المستدامة للموارد التي سيتم دعمها من خالل نظام إصدار التراخيص ) 2(ورة تدريجية؛ بص

التكامل األفقي لسالسل القيمة والذي ) 3(مترافقا بتقنيات إدارة مصايد األسماك منخفضة التكاليف؛ 

اإلدارة الحرفية ) 4(المصدرين؛ /سيخلق الحوافز المالية لتعاون مستدام بين منظمات الصيادين والمجهزين

  .للعقود مع القطاع الخاص والتي من شأنها أن تضمن إدارة مستدامة للبنى األساسية

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية  يةجمهورية اليمنالبين المشروع تمويل ستشكل اتفاقية  -37

وترفق نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض  .المقترح إلى المتلقيالتمويل ها تقديم التي يقوم على أساس

  .بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي تمويل ال سلطة تلقي فيهابموجب القوانين السارية  مخولة يةجمهورية اليمنالإن  -38

.للتنمية الزراعية  
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 وسياسات  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةَمتفق وأحكايالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -39

  .ومعايير اإلقراض

   التوصية-ثالثاً 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل على أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -40

 قيمتها خمسة ماليين وثمانمائة ألفالجمهورية اليمنية منحة تعادل إلى  قدم الصندوقأن ي: ررـق

خضع ألية شروط ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 5 800 000 (حقوق سحب خاصة وحدة

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكام

  

  

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Fisheries Investment 
Project" 

(Negotiations concluded on 27 November 2010) 

Grant Number: ________ 
 
Project Title: Fisheries Investment Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Yemen (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
 
WHEREAS: 
 

A. The Recipient has requested financing from the Fund for purposes of partially 
financing the Project described in schedule 1 to this Financing Agreement;  

 
B. The Islamic Development Bank (the “IDB”) intends to extend financing in the 

form of a loan (the IDB loan) to the Recipient of approximately eleven million three 
hundred thousand United States Dollars (USD 11 300 000) equivalent to assist in 
co-financing the Project on terms and conditions to be set forth in an Agreement (the 
“IDB Financing Agreement”) between the Recipient and the IDB; 
 

C. In order to provide additional financing for the implementation of the Project, 
the Fund will receive a contribution from the European Community which the Fund has 
agreed to make available to the Recipient, in the form of a Grant and in the amount of 
four million and five hundred thousand Euro (EUR 4 500 000 which includes IFAD's 
administrative and management fees), in accordance with the terms of the Contribution 
Agreement to be entered between the Fund and the Commission of the European 
Communities; and 
 

D. The Fund adheres to the principles and guidelines as set out in the Financial 
and Administrative Framework agreement (FAFA) entered into between the EU and the 
UN of 29 April 2003 and to which the Fund acceded in 27 September 2004. 

 
NOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows: 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table 
(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
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3. The Fund shall provide a Grant to the Recipient (the “Financing”), which the 
Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement. 
 
 
Section B 
 
1 The amount of the Grant is five million eight hundred thousand special drawing 
rights (SDR 5 800 000). 
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st January. 
 
3. There shall be a Designated Account in USD for the purpose of financing the 
Project. The Designated Account shall be opened and maintained in the Central Bank of 
Yemen or in a commercial bank licensed by the Central Bank of Yemen, acceptable to 
IFAD. Upon the Recipient’s request, IFAD shall make one or more withdrawals of up to 
USD 1 300 000 in the aggregate from the Grant account on behalf of the Recipient and 
deposit such amount in the Designated Account. The Designated account shall be 
operated by EOF and shall be protected against set off, seizure or attachment on terms 
and conditions proposed by the Recipient and accepted by IFAD. 
 
4. There shall be a Project Account in YER for the benefit of the Project in a 
commercial bank acceptable to the Fund or in the Central Bank. This account shall be 
used for local expenditures. The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of 
the Economic Opportunities Fund (EOF) will be authorized to operate the account. 
 
5.  The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 
one hundred forty thousand United States dollars (USD 140 000) equivalent. 
 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Economic Opportunities Fund (the EOF). 
 
2. The following are designated as additional Project Parties (stake holders): 
contracted service providers; pre-selected public institutions such as the Ministry of Fish 
Wealth (MFW), the Fisheries Research Authority (FRA), the Fisheries Authorities (FAs), 
the Yemen Coast Guard, the Aquaculture Research Authority, the General Investment 
Authority (GIA) and the Small and Medium Enterprise Promotion Service (SMEPS), as 
well as private sector entities such as fishers’ organizations, processors/exporters, 
engineering companies, construction firms, microfinance institutions (particularly Al Amal 
Microfinance Bank) and insurance companies. 
 
3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: 
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(a) The Project Implementation Manual, or any provision thereof, has been waived, 
suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of the 
Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, 
amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse 
effect on the Project. 

 
(b) Any competent authority has taken action for the dissolution of the EOF, the 

modification of the distribution of membership between public and private 
sectors of the EOF’s Board of Directors, or the merging of the EOF with any 
other institution; and the Fund has determined that any such event listed 
above is likely to have a material adverse effect on the Project. 

 
2. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  
 

(i) The composition of the Board of Directors of EOF is approved by IFAD;  
 
(ii) The EOF’s CEO and CFO will be selected on competitive basis, and their 

respective nominations are approved by IFAD. 
 
(b) The following is designated as an additional specific condition precedent to 

withdrawal under Component 1 (Sustainable Resource Management): The Fisheries 
Authorities (FA) and the Fisheries Research Authority (FRA) are established and staffed. 

 
3. This Agreement is subject to ratification by the Recipient. 
 
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
International Fund for   Minister for Planning and International 
  Agricultural Development Cooperation 
Via Paolo di Dono 44 Ministry of Planning and International 
00142 Rome, Italy      Cooperation 
         P.O. Box 175 
         Sana’a, Republic of Yemen 
 
 
This agreement, dated ________, has been prepared in the English language in six (6) 
original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Recipient. 
 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
For the Fund  For the Recipient 
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Schedule 1 

 
Project Description and Implementation Arrangements 

 
I. Project Description 

 
1. Target Population. The project’s direct target groups consist of i) small fishers 
(small boat owners and crew members), ii) fishers’ organizations and, iii) poor 
households (particularly with entrepreneurial young women and men) which are 
interested to develop aquaculture or to establish micro-businesses responding to market 
demand for products and services. 
 
2. Project Area. The project is national in scope and covers all nine maritime 
governorates along the Yemeni coast, namely Hajjah, Hodeida, Taiz, Lahej, Aden, Abyan, 
Shabwah, Hadramaut and Al Mahara. 
 
3. Goal and Objective. The project’s goal is to improve the economic status of small 
fisher households. Its objective is to create sustainable economic opportunities for poor 
women and men in fishing communities. 
 
4. Outputs. The project is expected to: improve knowledge on the status of fisheries 
resources; develop and implement plans for the sustainable management of fisheries 
resources; improve and expand the licensing system to all value chain actors; empower 
fisheries inspectors to enforce regulations; develop safety-at-sea regulations and improve 
safety awareness; stimulate the growth and technological improvement of the fisheries 
value chain and of rural businesses; link fishers’ organisations with processors/exporters 
through contractual arrangements; promote compliance with international food quality 
and safety standards; develop modern economic infrastructure in support of the fisheries 
value chain; create a legal framework and services for aquaculture; strengthen fishers’ 
organizations and assist fishers to form new organizations where existing organizations 
are weak; and, expand the rural outreach of financial institutions and enhance access to 
sustainable rural financial services. 
 
5. Components. The Project shall consist of two components: (a) sustainable resource 
management; and, (b) value chain development. 
 
 
A.  Component 1: Sustainable Resource Management 
 
This component aims to enable the MFW to develop, execute and enforce fisheries 
management measures in order to ensure the sustainability of the fisheries resource 
base. It will create the required legal, institutional and human resource capabilities and 
will support the development of fisheries research capacity to improve the scientific 
knowledge base on which informed fisheries management decisions can be taken. 
 
A.1. Sub-component: Regulatory Compliance and Risk Management. This 
sub-component will support the improvement and expansion of the fisheries licensing 
system. It will also train and equip MFW fisheries inspectors and YCG officers to enforce 
regulations and to improve at sea and on-shore monitoring, control and surveillance. 
Safety-at-sea will be improved by introducing regulations on safety equipment and 
fishing vessel construction, and access to adapted insurance products will further reduce 
fishers’ vulnerability to risk. 
 
A.2  Sub-component: Fisheries Research and Management. This sub-component will 
support fisheries research activities and fisheries management planning. It will build FRA’s 
capacity to provide research services and technical, scientific and strategic advice for 
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fisheries management. It will upgrade FRA’s equipment and facilities, train research staff, 
and strengthen management capacity. It will support the development and execution of 
fisheries management plans for selected species/geographical regions of commercial 
and/or ecological importance which are currently threatened by fishing activities. It will 
also support a major stock assessment programme on commercially important species in 
the Red Sea and Gulf of Aden to determine the extent of over-fishing, inform sustainable 
resource management, and allow the long-term strategic development of the sector. 
 
B.  Component 2: Value Chain Development 
 
This component aims to sustainably increase the incomes of poor fishers, micro and small 
entrepreneurs, and women and men workers in fisheries communities. 
 
B.1  Sub-component: Value Chain Modernisation. This sub-component will invest in 
fisheries value chain upgrading, aquaculture, export and domestic market expansion, and 
micro/small enterprise development. It will support fishers to improve quality of landed 
fish, facilitate integration with processors/exporters, and foster contractual linkages 
between fishers’ organisations and processors/exporters. The value chain will be 
upgraded by providing fishers with training, enhancing access to improved technologies, 
improving fish handling practices, ensuring the integrity of the cold chain, and promoting 
compliance with hygiene/quality standards. The project will invest, jointly with selected 
fishers’ organisations, in mother/transport boats and ice plants using financial 
instruments such as venture capital financing modalities. It will also invest in 
grant-financed public and social infrastructure, and in equity-financed productive 
infrastructure, jointly with selected fishers’ organisations, within selected landing sites. 
The productive infrastructure will be developed through financial instruments such as 
venture capital financing modalities. Investments will be subject to environmental impact 
assessment. The project will develop aquaculture in a technically sound and 
environmentally sustainable manner. It will assist Government to develop a proper legal 
and institutional framework and strategy for aquaculture. It will provide technical training 
and business support to poor coastal women and men interested in aquaculture, facilitate 
vertical integration with processors/exporters through supply chain managers, and 
promote joint venture investments between processors/exporters and fish farmers. The 
project will also promote the creation or expansion of relevant micro and small enterprises 
in coastal communities. 
 
B.2  Sub-component: Fishers’ Organizations and Financial Services. This sub-component 
will strengthen the capabilities of fishers’ organisations to represent their communities at 
policy and strategic levels, to own and manage assets, and to provide services to their 
members. Based on a comprehensive due diligence exercise for fishers’ cooperatives, the 
project will work with selected well-performing fishers’ cooperatives for investments in 
value chain upgrading. Where existing organizations are weak, the project will assist local 
communities to establish new fishers’ organisations. The project will also increase the 
outreach of microfinance institutions in coastal areas, and will support the development 
of new products and services adapted to fishers, their households and their organizations 
in order to ensure access to diversified financial products and services. The project will 
support licensed microfinance institutions to utilise the Post Office network to channel 
funds to and from fishers’ communities. 
 



 EB 2010/101/R.37/Rev.1   الملحق
 
 

14 

II. Implementation Arrangements 
 

A.  Project Management 
 
1. The Economic Opportunities Fund (EOF), created by Presidential Decree, will be the 
Lead Project Agency and will be responsible and accountable for the management and 
implementation of the Project. The EOF is a public-private partnership working to 
improve the economic status of poor women and men in rural areas. It is governed by a 
Board of Directors representing the public and private sectors. The Board is responsible 
and accountable for guiding the EOF under principles of good governance, transparency, 
equity, business ethics, efficiency, sustainability and corporate social responsibility. 
Under the Project, the MFW and a fisheries-related private sector entity will become EOF 
Board members. The EOF will convene regular meetings with participating fishers’ 
organizations to ensure that its strategic and operational agenda is driven by the 
concerns of the target groups. 
 
2. The EOF consists of three offices: the administration office responsible for financial 
management, procurement and contracting, monitoring and evaluation; the investment 
office responsible for managing value chain investments, economic infrastructure and 
financial services; and, the capacity building office responsible for mobilising beneficiary 
organizations and organising advisory services. A project liaison unit will be established 
within MFW for coordination of the sustainable resource management component. The 
EOF’s CEO and core professional staff will be selected by the Board based on a 
competitive recruitment process subject to IFAD approval, and will receive highly 
competitive salary levels 
 
 
B.  Project Implementation 
 
1. The project will be managed by the EOF and implemented by contractual service 
providers on performance-based contracts. The procurement and contracting of service 
providers for the implementation of Project activities will be subject to IFAD prior review 
and concurrence. 
 
2. The annual work plan and budget (AWPB) will be prepared by office managers of 
the EOF through a participatory approach with stakeholders, internally reviewed and 
consolidated, and approved by the EOF’s CEO.  The proposed AWPB will subsequently be 
reviewed and approved by the EOF’s Board of Directors, and then submitted to Recipient, 
IFAD and cofinanciers for review and concurrence. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Grant Proceeds. (a)  The Table below sets forth the Categories of Eligible 
Expenditures to be financed by the grant and the allocation of the amounts of the grant to 
each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each 
Category: 
 
 

Category Grant Amount 
Allocated 

(expressed in SDR) 

% of eligible expenditure to be 
financed 

I. Vehicles, Equipment and Materials 330 000 100% net of taxes and 
co-financer’s contributions 

II. Training, TA and Contractual 
Services 

2 190 000 100% net of taxes, co-financiers’, 
beneficiaries’ and EOF 
contributions 

III. Financial Instruments 2 385 000 100% net of taxes, co-financiers’ , 
beneficiaries’ and MFIs’ 
contributions 

IV. Operating Costs 315 000 100% net of taxes, co-financiers’ 
and EOF contributions 

Unallocated 580 000  

   

TOTAL 5 800 000  

 
 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 

(i)  “vehicles, equipment and materials” includes the cost of vehicles, 
equipment, materials, inputs and similar items; 

 
(ii) “financial instruments” includes venture capital modalities, insurance 

products and other financial instruments; 
 
(iii)  “operating costs” includes the costs of salaries, allowances and all other 

operating costs. 
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Schedule 3 

 
Special Covenants 

 
 
For the purposes of this Agreement the Recipient shall ensure that the following 
provisions are complied with: 
 
1. Gender. The Recipient shall ensure that the Project benefits are also delivered to 
poor rural women in the Project area. The Project AWPB and progress reports shall be 
disaggregated by gender as appropriate. 
 
2.  Until such time that the FAs and FRA are established and staffed, the Recipient shall 
indicate in each withdrawal application whether the related expenditures are linked to 
Component 1 (Sustainable Resource Management). 
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Key reference documents 

 
Country reference documents 

Development Plan for Poverty Reduction 2006-2010 

IFAD reference documents 

Country Strategic Opportunities Paper 2008-2013 (2007) 
Project Concept Note and Key Files (2010) 
Project Final Design Report (2010) 
 
Other miscellaneous reference documents 
 
Yemen Country Profile 2009, Economist Intelligence Unit (2009) 
Yemen Country Reports, January-October 2010 (2010) 
Country Assistance Strategy 2010-2013, International Development Association (2009) 
FAO Yearly Statistics (FAOSTAT, AQUASTAT) 

 

 

 



 

 

 

Logical framework 

Objective Hierarchy Key Performance Indicators 
Monitoring Mechanisms  

and Information Sources 
Assumptions(A)/Risks (R) 

Goal    

Economic status of poor rural 
women and men improved 

• Households with improved asset ownership index 
• Reduction in prevalence of malnutrition for children 
• Households receiving project services 
• Households with increased incomes/food security 
 

• Baseline & impact surveys (gender disaggregated) 
• M&E and impact assessments 
• Government health/socio-economic statistics 
• Project completion report 
• RIMS annual reporting and impact surveys 
 

• Stable internal security (A) 
• Reduction of acts of piracy (A) 
• Governance improves (A) 
• Macro-economic conditions improve 
 

Purpose/Objective    

Sustainable economic 
opportunities for poor fishers 
and fishers’ households 
created 

• Sustainable integrated landing complexes operational 
• Sustainable mother ships/transport boats operational 
• Sustainable aquaculture farms in production 
• Viable MSEs after 3 years 
• Full-time job equivalents created by gender 
• Beneficiaries receiving services by gender 
 

• M&E evaluation and assessment 
• Monitoring/control data from MFW 
• Fishers’ Cooperative Union/Yemen Seafood 

Exporters Associations data 
• Fisheries management plans and annual reviews 
 

• Stable internal security (A) 
• Reduction of acts of piracy (A) 
• MFW restructuring completed (A) 
• Law for aquaculture enacted (A) 
• Drop in fish prices market (R) 
• Decline in fish stocks (R) 

Outputs 

Ministry of Fish Wealth’s 
capacities strengthened 

• Laws/regulations enforced by trained inspectors 
• Licensing system strengthened and fees allocated 
• Safety-at-sea regulations enforced 
• MFW and YCG staff trained and equipped 
 

• Enforcement statistics from MFW and YCG 
• Licensing statistics from MFW 
• Monitoring/control data from MFW 
• M&E evaluation and assessment 
 

• MFW restructuring completed (A) 
 

 

 

Fisheries resources properly 
managed 
 

• Biological status of high value fish stocks updated 
• Fisheries management plans implemented 
• Depleted fish stocks regenerated 
• Fishers’ cooperatives involved in fisheries management 
 

• Stock assessment report 
• Fisheries management plans 
• M&E evaluation and assessment 
• Fishers’ cooperatives reports 

• MFW restructuring completed (A) 
• Licensing system implemented (A) 
• Fishers’ cooperatives involved (A) 

Diversified fisheries value 
chains developed 
 

• Integrated landing complexes constructed 
• Health and quality standards are complied with 
• Forward contracts signed by fishers’ organisations 
• Aquaculture law enacted and activities implemented 
• Fish products exported to high value markets; 
 

• M&E evaluation and assessment 
• Landing complex reports 
• Contracts with processors/exporters 
• Aquaculture statistics 
• Export statistics from Government and exporters 
 

• Exporters/processors interested in 
contracts with fishers’ organizations (A) 

• Export markets accessible to Yemeni 
products (A); 

 

Fishers’ organizations 
capacities strengthened 

• Fishers’ organizations comply with regulations 
• Fishers’ organizations participate in management 
• Fishers’ organizations own/manage landing sites 
• Union of Fishers’ Cooperatives is strengthened. 

 

• M&E evaluation and assessment 
• Ministry of Social Affairs registry 
• Fishers’ cooperatives reports 
• Project reports 

• Cooperatives closed by Government (R) 
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