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 الخلفية -أوال

تنمية سبل العيش مشروع ب الخاص مقترحال، نظر المجلس التنفيذي في 2020كانون األول /في ديسمبر -1

 :التالي واعتمد القرار 1،الريفية

دوالر  10 000 000) دوالر أمريكيتعادل قيمتها عشرة ماليين  منحة أن يقدم الصندوق قـرر:"

ألية شروط وأحكام تكون تنفيذها خضع ي، على أن الستخدامها في دعم الشعب اليمني أمريكي(

 ".الواردة في هذه الوثيقةمطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام 

الصندوق  سيتأكدتشغيل المشروع، ببدء الأنه قبل إلى  المجلس التنفيذي أشارولدى الموافقة على المشروع،  -2

معايير تخفيف المخاطر لضمان حماية أصول الصندوق على النحو الواجب. وأحاط المجلس علما  معالجةمن 

الغرض ويكمن . على ذلك عفي تنفيذ المشروع وشج  غذية والزراعة لألمم المتحدة اإلدارة إشراك منظمة األ بنية

 .ترتيبات التنفيذ المقترحةب ذات الصلةعلى آخر المستجدات  التنفيذي إطالع المجلس فيمن هذه المذكرة 

 تصميم مشروع تنمية سبل العيش الريفيةتحديثات حول  -ثانيا

 المشتركاستراتيجية وخطة التمويل والتمويل 

يقدم وس. مليون دوالر أمريكي، ويستغرق تنفيذه خمس سنوات 21.421تكلفة المشروع بمبلغ  إجمالييُقدَّر  -3

وتترتب  اتبالنزاعدولة متأثرة كاليمن  وضعإلى  اماليين دوالر أمريكي. ونظر 10قدره  تمويالالصندوق 

التمويل،  الخاص باتفاقية متابعةاللصندوق، فقد خلصت اإلدارة، في استعراض ل مستحقة عليها حاليا متأخرات

 األساسية مواردالمن  تقديم منحة عاديةعن  عوضااستخدام األموال التكميلية  أن الحل األنسب يتمثل فيإلى 

شروع أنشطة الم وستعالجفي البالد،  أصال األوضاع المتردية 19-كوفيدجائحة فاقمت أزمة و. لصندوقل

ستمول  األنشطة األوليةفإن ، لم تتغير استراتيجية المشروع أن في حينو. له وتبني استجابة أثر الجائحة األولية

 المتوقعةلتلبية االحتياجات العاجلة  فقراء الريفماليين دوالر أمريكي من مرفق تحفيز  3 اآلن باستخدام مبلغ

منفصلة لألموال التكميلية مليون دوالر أمريكي من أداة  2و، 19-كوفيدجائحة  نتيجةفي المشروع األصلي 

ة البالغو ،إدارة الصندوق بتأمين المبلغ المتبقي وتلتزماألوسع المخطط له.  اإلنمائيالبدء في العمل  بغرض

على المدى القصير، وهي تجري مناقشات مع عدد من الممولين المحتملين.  ،ماليين دوالر أمريكي 5 قيمته

. ومن لصالح اليمنمرفق البيئة العالمية  يقدمهماليين دوالر أمريكي  10بقيمة الفعل تخصيص تمويل تم بوقد 

 .عينية ومشاركة عمالةشكل  علىمليون دوالر أمريكي  1.421 ما يعادلساهمة المستفيدين م تبلغالمتوقع أن 

 إدارة المشروع وتنسيقه

 ،دللبلمع الوضع السياسي الهش والمعقد لتتالءم  عليهواإلشراف  هتنفيذوالمشروع  حوكمةترتيبات  ُصممت -4

البلدان ذات األوضاع الهشة والمتأثرة  خبرته في بناءمواصلة من  الصندوق جديدةال التصميم عناصرستمك ن و

استمرار مواءمة العمليات وتنسيقها مع أهداف في اليمن للتأكد من  اميداني االصندوق منسق وسيعي ن. بالنزاعات

سياقات مماثلة.  ضمنالفرصة الكتساب خبرة في العمل  وسينتهز الصندوق .الشاملة هوغاياتالمشروع 

والصندوق لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة  وستقوم. وتيسيريالحكومة بدور استشاري  وستضطلع

لتنفيذ مجموعات محددة من  شريكينت الوكالتان بوصفهما أنسب ددحُ  وقد بتنفيذ المشروع، جتماعي للتنميةاال

لألمم  تتمتع منظمة األغذية والزراعةومن المزايا النسبية لكل منهما. بالتالي  وسيُستفادُ  المشروع، أنشطة

في  المزمعةأنواع االستثمارات  الالزمة لتنفيذ التقنيةالقدرة ببحضور ميداني في جميع أنحاء البالد و المتحدة

في اليمن  بالغة األهميةبرامج بتنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية  وقام. الثروة الحيوانيةو المحاصيل قطاع

يعتبر و. مرفق تحفيز فقراء الريفتنفيذ األنشطة التي يمولها  وسيضطلع بمسؤولية النزاع،طوال فترة 
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الحد من الفقر والتنمية االجتماعية  العاملة في مجال الرئيسية المؤسساتإحدى تنمية الصندوق االجتماعي لل

 الوكالتان وضعتخبرة واسعة في العمل مع المجتمعات المحلية. وقد أيضا ب وهو يتمتع. البالدواالقتصادية في 

مع  بخبرة مثبتة انتتمتعوهما في السياقات الهشة. تجري والتوريد للعمليات التي دارة المالية خاصة باإلأنظمة 

 الترتيباتمن أجل محليين تنفيذ واالستفادة من وجود شركاء  ابناء قدراته من حيثالحكومية  التنفيذية الوكاالت

والصندوق االجتماعي للتنمية التفاوض  لألمم المتحدة يمكن لمنظمة األغذية والزراعةواللوجستية الفعالة. 

ببناء قدرات المنظمات المجتمعية من خالل أنشطة التعبئة  والقيامء في البالد مع مختلف الشركا ةفعال بصورة

مسؤولية المساءلة والمنفصلتين بين الصندوق والوكالتين لتحديد  اتفاقيتي منحةسيتم التوقيع على والمجتمعية. 

خطوط واضحة للمساءلة والمسؤولية لمنظمة األغذية والزراعة على هذا الترتيب وسينطوي  .يةمتلق لكل جهة

تحفيز فقراء الصندوق لالخاصة بمرفق  وسيجري اتباع المبادئ التوجيهية والصندوق االجتماعي للتنمية.

 . األموال التكميلية في الصندوقإجراءات و الريف

والمشاركة تعبئة ال: 1.1مكونين فرعيين ) إلى ينقسم، الذي 1: المكون مكونينستنفذ منظمة األغذية والزراعة و -5

: بناء 3.1ثالثة مكونات فرعية ) إلى ينقسم، الذي 3(؛ والمكون يةقدرات المجتمعال: بناء 1.2و المجتمعية،

 على الصمود سبل العيش قدرة: 3.3: األمن الغذائي والتغذوي، و3.2و الزراعي، اإلنتاجفي مجال القدرات 

 وإضافة القيمة(.

: إمدادات المياه 2.1ثالثة مكونات فرعية ) ينقسم إلى، الذي 2سينفذ الصندوق االجتماعي للتنمية المكون و -6

 التربة والمياه(. صون: 2.3، وناتنُظم الري الصغيرة وُسبل العيش القائمة على الفيضا: 2.2، المنزلية

 تنفيذ الوكاالت المختارةن الصندوق منسقا ميدانيا لضمان )إدارة المشروع(، سوف يعي   4بالنسبة للمكون و -7

توحيد التقارير وفقا  واالضطالع بمسؤولية، وتسهيل إعداد خطة عمل موحدة، بسالسةالثالثة للمكونات 

والصندوق االجتماعي للتنمية  لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة وستتكفللصندوق. ل الداخلية متطلباتلل

في تقرير تصميم المشروع  الموضحة والرصد والتقييم على النحو يدارة المعرفاإلمنتجات  توفير بمسؤولية

ويجري لكل مكون. الالزمة تعيين موظفي المشروع مع متطلبات الخبرة  وسيتماشىودليل تنفيذ المشروع. 

 التكاليف التشغيلية. في ذلكتغطية نفقات إدارة المشروع بما ل ةمتناسب لكل مؤسسة بصورةص الميزانية تخصي

  المخاطر من تخفيفالتدابير 

 على النحو التالي: للتنفيذالتخفيف من مخاطر التنسيق المرتبطة بوجود وكالتين  وسيجري -8

لتدخالت بين الوكالتين من التوقيت المتزامن لسيقوم الصندوق بتعيين منسق ميداني لضمان التنسيق و (1)

التسلسل المناسب للتدخالت واالتساق مع  أيضاسيضمن التنسيق الميداني و. مشتركةخطة عمل خالل 

 الشاملة. وغاياته أهداف المشروع

ستقوم منظمة األغذية والزراعة والصندوق االجتماعي للتنمية بإعداد خطط العمل والميزانيات السنوية  (2)

يوما على األقل من  60قبل اعتراضه عليها  عدم للحصول علىإلى الصندوق  وإحالتها الخاصة بهما،

على حدة.  وميزانية سنويةسوف يستعرض الصندوق ويوافق على كل خطة عمل وبداية كل عام؛ 

 لمتطلبات الداخلية للصندوق )أي نظامل وفقاعن توحيد التقارير  مسؤوالسيكون المنسق الميداني و

 إدارة النتائج التشغيلية(؛

 االلتزامرصد ولتخفيف المخاطر؛  مالئمةإدارة الواجبات االئتمانية بصرامة من خالل تدابير  ستجري (3)

 عمليات التحققل خارجيةرصد المالي المنتظم وتعيين وكالة  اإلبالغبدليل تنفيذ المشروع، بما في ذلك 

 مستقلينخارجيين  مراجعي حساباتمن الموارد اإلدارية للصندوق(؛ واالعتماد على  ستُمولالميداني )

 الشاملة مصفوفةاللضمان االستخدام المناسب لألموال وجودة الضوابط الداخلية )تمت مراجعة 

 مخاطر المشروع لتعكس التغييرات المقترحة في ترتيبات التنفيذ(؛ ل
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المشورة بشأن المخاطر وتدابير التخفيف من  صلة تقديمتحديث ومواالرصد، والبالصندوق  سيقوم (4)

 بعثات اإلشراف المباشر أثناء التنفيذ. أثرها عبر

 


