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  .تخوم أو السلطات المختصة بهايتعلق بترسيم الحدود أو ال

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
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  الموافقةبتوصية 

من  جمهورية موزامبيقبالتمويل المقترح تقديمه إلى و إلى الموافقة على التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مدع

  .37  في الفقرة، على النحو الواردمصايد األسماك الحرفيةالترويج ل مشروع أجل

مصايد الترويج لمشروع من أجل  جمهورية موزامبيققرض مقترح تقديمه إلى 

 األسماك الحرفية

  المشروع -أوالً 

 المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ف أل

 في نفس ويستفيدمبيق، ايستجيب المشروع إلى مصدر قلق كبير لقطاع مصايد األسماك الحرفية في موز -1

تعاني من  أصبحت  بسهولة نسبيةنون الحرفيوالصيادالتي يصل إليها المياه ف. لتنميةلالوقت من فرصة 

تقنيات صيد مثل لاحلية كثيرة بسبب االستخدام المكثف على نحو متزايد صيد المفرط في مناطق سشدة ال

تبقى لك، ومقابل ذ. في االنخفاضآخذ جهد الوحدة عائد وتتناقص أحجام الصيد و. يةالشباك الشاطئ

عن طريق تهيئة و. البحر غير مستغلة إلى حد كبير على طول الساحلواسعة في عرض مناطق 

 المياه العميقة، فإن المشروع ال يؤدي إلى زيادة فرص باتجاهيادين الحرفيين الظروف لتنويع عمليات الص

 الصيد في المياه القريبة أعمال الحد من تسهيل  إلىأيضابل و، ين وحسبداكسب الدخل لمجتمعات الصي

  .من الشاطئ

   المقترحالتمويل -باء 

  واألحكامالشروط 

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 13.85امبيق بمبلغ من المقترح أن يقدم الصندوق قرضا لجمهورية موز -2

مدة القرض . بشروط تيسيرية للغاية للمساعدة في تمويل المشروع)  مليون دوالر تقريبا21.1بما يعادل (

 سنوات، ويتحمل رسم خدمة بواقع ثالثة أرباع الواحد في المائة 10 سنة بما فيها فترة سماح مدتها 40

 1.3بما يعادل (د طلب المقترض إدراج التكاليف المعقولة للضرائب والرسوم وق. سنويا)  في المائة0.75(

في النفقات التي يمولها الصندوق، مما من شأنه أن يروج لالقتصاد والكفاءة ) مليون دوالر أمريكي

. لألغراض التشغيلية والقانونية، بما في ذلك دون أن يقتصر حصرا على مسائل تدفق األموال واإلبالغ

ثبتت التجربة مع المشروعات والبرامج التي مولها الصندوق في البلد أن المقترض يفتقر إلى القدرة وقد أ

على توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب لتغطية الرسوم والضرائب، عالوة على تسديدها على 

ل جدي على ويؤثر ذلك بشك. البرنامج بدفعهما مقدما من قرض الصندوق/الفور في حال قام المشروع

كذلك فقد أعلن المقترض أيضا أنه . تنفيذ البرامج والمشروعات ويشكل قضايا قانونية بالنسبة للمقترض

ولذلك فإن الصندوق سيتبع . ليس قادرا من الناحية القانونية على إعفاء المشروع من جميع الضرائب
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 الصندوق من أن مؤشرات التمويل وقد تأكدت إدارة. النهج الذي اتبعه البنك الدولي في تمويل الضرائب

القطرية التي يتبعها البنك الدولي مع جمهورية موزامبيق تسمح بتمويل الضرائب والرسوم وأن ممارسة 

  .مثل هذه المعايير أمر ينفذه البنك

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 مليون 39.8لموارد على أساس األداء تبلغ مخصصات جمهورية موزامبيق بموجب نظام تخصيص ا -3

 مليون دوالر 21.1وسيستخدم المشروع . 2012-2010دوالر أمريكي على مدى دورة التخصيص 

 مليون دوالر أمريكي من أجل المزيد من االستثمارات 18.7أمريكي من المخصصات، ويبقى مبلغ 

لذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي في ، ا2015-2011بموجب برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد 

  .2011أيار /مايو

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

ومن المتوقع أن تكون المخصصات .  األجل في موزامبيق ثالث سنواتاإلنفاق متوسطيمتد أفق إطار  -4

وجميع . ريكي مليون دوالر أم150 فوق 2013-2011اإلجمالية لقطاع مصايد األسماك في الفترة 

 وبالتالي متسقة مع ،البرامج والمشروعات التي يدعمها الصندوق في موزامبيق هي ضمن حدود الميزانية

  . األجلاإلنفاق متوسطإطار 

  النهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرىبالصلة 

إال أن هناك مجموعة للتنسيق . امبيقال توجد آلية نهج قطاعي شامل في قطاع مصايد األسماك في موز -5

بين الجهات المانحة الخاصة بالقطاع تشكل منتدى للحوار المشترك مع وزارة الثروة السمكية، والتي 

  .يشارك الصندوق فيها من خالل مكتبه للحضور القطري

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

، 1998بادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام تلقت موزامبيق تخفيفا من عبء الديون من م -6

 الفقيرة المثقلة بالديون في  لمبادرة البلدانووصلت إلى نقطة اإلنجاز في إطار المبادرة المعززة

صندوق النقد الدولي /ووفقا ألحدث تحليل مشترك أجراه البنك الدولي. 2001أيلول /سبتمبر

لى تحمل الديون، فإن خطر إجهاد الديون في البلد ضئيل، وبالتالي فهي للقدرة ع) 2010حزيران /يونيو(

  .ليست مؤهلة للحصول على مساعدات في شكل منح وفقا إلطار القدرة على تحمل الديون

  تدفق األموال

ثم يتم تحويل، تبعا لطبيعة النفقات، من حسابات . ستودع األموال في حساب معين بالدوالر األمريكي -7

 معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير، أو إلى حساب الخزينة الموحد التابع المشروع لدى

  .للحكومة من أجل استخدام النظام الحكومي اإللكتروني الخاص بميزانية المالية العامة واإلبالغ

  ترتيبات اإلشراف

  .يخضع المشروع إلشراف الصندوق المباشر -8
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  نمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل الت

  .ال يتوقع وجود أي استثناءات -9

 التسيير

استخدام نفس وحدة التنسيق الخاصة ) 1: (ستعالج التدابير التالية جوانب التسيير المتعلقة بقرض الصندوق -10

 التشغيلية بمشروع مصايد األسماك الحرفية في ضفة سوفاال الجاري، بالنظر إلى قدراتها اإلدارية

التي برهنت عن فعاليتها تطبيق معايير وإجراءات الصندوق للجوانب االئتمانية، ) 2(والمالية المجربة؛ 

بالفعل في إطار مشروع مصايد األسماك الحرفية في ضفة سوفاال، والتي يجري تعزيزها إلى حد أبعد 

المالي ومراجعة الحسابات والتوريد؛ وال سيما تلك المتعلقة باإلبالغ  ،لتشمل البرنامج القطري بكامله

  .تعزيز دور المستفيدين والمجتمعات المحلية في تخطيط ورصد استثمارات المشروع  )3(

  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  المجموعة المستهدفة

اء وفقا لسياسة االستهداف في الصندوق، تتألف المجموعة المستهدفة الرئيسية من الرجال والنساء الفقر -11

العاملين في صيد األسماك واألنشطة ذات الصلة، والذين يشكل صيد األسماك والمنتجات السمكية 

وتضم مجموعة مستهدفة ثانوية .  وغالبا المصدر الوحيد لدخلهم النقدي،المصدر الرئيسي لكسب رزقهم

عضاء في على سبيل المثال، بوصفهم أ(األسر الفقيرة التي ستستفيد مباشرة من أنشطة المشروع 

دون أن تشارك بالضرورة في ) ن في مجال بناء الطرقيمجموعات االدخار واالئتمان وكعمال متعاقد

وتتألف مجموعة ثالثة من المستفيدين المباشرين من المشروع من السكان األفضل حاال . مصايد األسماك

  .نسبيا ومن المؤسسات، وكالهما يلعب دورا  حاسما في عمل سالسل القيمة

   االستهدافنهج

اإلدماج الجغرافي لضمان اإلشراك التدريجي للمجتمعات النائية ) 1: (تضم استراتيجية االستهداف ما يلي -12

توفير أنشطة متمايزة لشرائح مختلفة من السكان العاملين في ) 2(والفقيرة في محاور النمو االقتصادي؛ 

التدريب المكثف ) 4(ت االدخار واالئتمان؛ تعزيز المنظمات المجتمعية الشاملة، مثل مجموعا) 3(الصيد؛ 

  .اإليدز/للموظفين على قضايا االستهداف، والتمايز بين الجنسين،  وفيروس نقص المناعة البشرية

 المشاركة

سيتم تشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة من خالل التخطيط لمحاور النمو، واالستعراض السنوي،  -13

وسيتم إنشاء . يد األولويات بالنسبة لتخصيص موارد المشروعوعمليات الرصد، والتي ستستخدم لتحد

ملفات للمالمح البارزة للفقر وجوانب التمايز بين الجنسين في مجتمعات صيادي األسماك وإحداث 

  .استراتيجيات لضمان انخراط األسر الفقيرة والنساء في أنشطة المشروع بشكل فعال
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   األهداف اإلنمائية-دال 

  لرئيسية االمشروعأهداف 

هدف المشروع هو تحسين دخول وسبل عيش األسر الفقيرة العاملة في مصايد األسماك الحرفية في  -14

وهدفه اإلنمائي هو زيادة العائدات من مبيعات األسماك للصيادين الحرفيين وصغار . محاور نمو مختارة

  . السوق على أساس مستدامالعاملين في

 األهداف السياساتية والمؤسسية

تمر المشروع في عملية بناء القدرات الحكومية التي بدأها مشروع مصايد األسماك الحرفية في سوف يس -15

ضفة سوفاال، وال سيما قدرات معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير وما يرتبط به من مؤسسات 

  .همصايد األسماك، لتطوير قطاع مصايد األسماك الحرفية وخلق سياسة داعمة وبيئة تنظيمية لل

 واستراتيجياته الصندوق سياسات المواءمة مع

، والذي يسلط الضوء على الدور 2010- 2007المشروع متسق مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -16

المهم الذي يلعبه الوصول إلى األسواق التنافسية والشفافة في تمكين السكان الريفيين الفقراء من تحقيق 

كما أن المشروع متسق مع برنامج الفرص االستراتيجية . مستويات دخل أعلى وتحسين األمن الغذائي

تيجي المتمثل في إدماج مصايد األسماك الحرفية في القطرية للصندوق، وال سيما مع الهدف االسترا

  .اقتصاد السوق وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية مربحة

  التنسيق والمواءمة - هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

يتواءم المشروع مع توجهات الحكومة االستراتيجية الرئيسية على النحو المبين في خطة عملها للحد من  -17

، مثله يجمع المشروعو.  وخطتها االستراتيجية لتنمية مصايد األسماك الحرفية،2009-2006الفقر المطلق 

 بين الحد من الفقر والتنمية االقتصادية المستدامة، ولكن مع تركيز قوي على كمثل هاتين الخطتين،

  .روابط السوق الفعالة بالنسبة لصيادي األسماك الحرفيين

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 كجهة مانحة رائدة في قطاع  بهرفتدوق هو عضو في مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة، ومعالصن -18

. مصايد األسماك الحرفية بسبب شراكته طويلة األجل مع معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير

مويل  برنامج مساندة الت–وإلى جانب تنسيق األنشطة مع برنامجين يمولهما الصندوق في موزامبيق 

، من أجل توسيع نطاق الخدمات المالية إلى محاور )الذي يموله أيضا صندوق التنمية األفريقي(الريفي 

النمو، وبرنامج ترويج األسواق الريفية، ألشغال الطرق الريفية وتقاسم الخبرات بشأن الوصول إلى 

ك الذي تموله الحكومة  سيكون المشروع على اتصال مع برنامج مساعدة قطاع مصايد األسما– األسواق

النرويجية، لتنسيق بناء قدرات القطاع والمبادرات السياساتية، ومع مشروع مصايد األسماك في جنوب 
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غرب المحيط الهندي الذي يموله البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتقييم الموارد السمكية 

  .للقطاع الحرفي

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 كونات الرئيسيةالم

تحسين البنية األساسية ) 2(دعم تنمية أسماك ذات قيمة أعلى؛ ) 1: (يتضمن المشروع أربعة مكونات هي -19

  .رات السياساتية، وإدارة المشروعالتعزيز المؤسسي، والمباد) 4(تطوير الخدمات المالية؛ ) 3(االقتصادية؛ 

  فئات النفقات

 في 4(المركبات والمعدات والمواد ) 2(؛ ) في المائة27(مدنية األشغال ال) 1: (هناك سبع فئات للنفقات -20

؛ ) في المائة21(المساعدة التقنية، والعقود، والدراسات، والتدريب، وحلقات العمل ) 3(؛ )المائة

؛ ) في المائة2(المنح النظيرة لمرفق االبتكار واالنتشار ) 5(؛ ) في المائة20(مرفق سالسل القيمة   )4(

  .) في المائة15(التكاليف المتكررة ) 7(؛ ) في المائة11(االستثمارات رأس مال ) 6(

  وإرساء الشراكاتاإلدارة، مسؤوليات التنفيذ  -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

. عينت وزارة الثروة السمكية معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير، كوكالة رائدة للمشروع -21

اإلدارة الوطنية للثروة السمكية، ومعهد بحوث : أن تقتصر علىوتضم أطراف المشروع األخرى دون 

مصايد األسماك، والمعهد الوطني لرقابة مصايد األسماك، والمصلحة الوطنية للطرق، وشركة كهرباء 

وسيتم التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ . موزامبيق، والصندوق الوطني للطاقة

  .تع فيها هذه المؤسسات بميزة نسبية، على سبيل المثال لتوفير الخدمات الماليةاألنشطة التي تتم

 مسؤوليات التنفيذ

وفي حين . سيقوم المشروع بالجمع بين المزايا النسبية للقطاع الخاص واإلشراف والدعم الحكوميين -22

خالل وحدة سيكون معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير مسؤوال بشكل عام عن التنفيذ، من 

، فإن القطاع الخاص سيكون العبا رئيسيا في تمكين الصيادين للمعهدتنسيق المشروع والبعثات اإلقليمية 

ستشارك المصارف التجارية مع المشروع في استثمارات : من توسيع نطاق عملياتهم وزيادة دخولهم

لمستثمرون من القطاع الخاص،  وسيستثمر ا؛سلسلة القيمة وتوسيع االنتشار إلى نقاط النمو االقتصادي

  .أو إدارتها/في مرافق رئيسية، مثل مصانع الثلج، و

 دور المساعدة التقنية

ستكون خبرة المساعدة التقنية طويلة األجل فيما يتعلق بدور االستشارات وبناء القدرات متأصلة داخل  -23

الت التقنية الرئيسية إما معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير، مع عمل أفراد خبراء في المجا

  .في إدارات معهد تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير أو في بعثاته اإلقليمية
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 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 المصلحة الوطنية مسيتم توقيع مذكرات التفاهم مباشرة بعد بدء المشروع مع شركاء التنفيذ الرئيسيين، وه -24

برنامج دعم التمويل الريفي، /صندوق دعم اإلنعاش االقتصاديللطرق، وشركة كهرباء موزامبيق، و

  .والتي تستند إلى اتفاقيات مماثلة نافذة بالفعل تتعلق ببرامج أخرى يدعمها الصندوق

 ن والمبالغ الملتزم بهاوشركاء التمويل الرئيسي

ادر التمويل ومص.  مليون دوالر أمريكي على مدى سبع سنوات43.5تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  -25

 في 16(؛ والصندوق البلجيكي لألمن الغذائي ) في المائة3(؛ والحكومة ) في المائة49(الصندوق : هي

؛ وأصحاب ) في المائة5(المؤسسات المالية الشريكة و؛ ) في المائة25 (1جهات التمويل األخرىو؛ )المائة

  ). في المائة2(المبادرات الفردية من القطاع الخاص 

  وائد، والمبررات االقتصادية والمالية الف– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

ومن المتوقع أن . تتمثل الفائدة الرئيسية في زيادة دخل جزء كبير من األسر في مجتمعات الصيادين -26

 األسر التي تعمل في صيد األسماك  بين منأحسن حاال أسرة 1 700 أسرة فقيرة و13 600تستفيد حوالي 

ة ذات الصلة بصورة مباشرة من خالل تحسين الوصول إلى األسواق، والخدمات المالية، واألنشط

 أسرة فقيرة 25 000وعالوة على ذلك، فإن حوالي . ومدخالت صيد األسماك، ومعدات الصيد والمراكب

ال تعمل مباشرة في مصايد األسماك ستستفيد من المشاركة في مجموعات االدخار واالئتمان، ومن فرص 

 أسرة إضافية من 60 000-40 000وأخيرا، سوف تستفيد ما بين . لعمل التي تولدها أشغال الطرقا

  . الوصول إلى الطرق وتوفير الكهرباء فرصتحسين

 الجدوى االقتصادية والمالية

تشير نماذج مصايد األسماك، والمشاريع، وسالسل القيمة إلى زيادات كبيرة في العوائد اإلجمالية  -27

ويظهر المشروع ككل .  في المائة60 و13ع معدل عائد داخلي بعد التمويل يتراوح بين والصافية، م

  . في المائة25معدل عائد اقتصادي قدره 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

دة وأفضل سيعمل المشروع بصورة منتظمة على اقتناص، وتحليل، وتوثيق، ونشر الدروس المستفا -28

ى نطاق صغير وغيره الممارسات، مع تعزيز قدرات إدارة المعرفة لدى معهد تنمية مصايد األسماك عل

وسيكون الخبراء المعنيون مسؤولين عن إدارة المعرفة في معهد . د األسماك المشاركةمن وكاالت مصاي

                                                      
للتمويل المشترك ألغراض  يجري حاليا النظر في إمكانية حصول المشروع على تمويل مشترك من حساب أمانة المرفق اإلسباني 1

  .األمن الغذائي
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 بأثر مؤسسي أوسع تنمية مصايد األسماك على نطاق صغير ككل، وكذلك في المشروع، وسيسمح هذا

  .نطاقا

 المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

وسينطوي تطوير سلسلة قيمة األسماك الطازجة على االبتكار، . االبتكار محرك رئيسي في المشروع -29

وتوسيع النطاق، والتكيف مع الحلول التقنية على طول السلسلة، من المراكب وأنظمة الدفع إلى معدات 

وسيتم أيضا الترويج آلليات . ليات تجهيز ما بعد الصيد، وال سيما فيما يتعلق باستخدام الثلجالصيد وعم

لتحسين نظرة المؤسسات المالية للمخاطر في هذا ) صندوق التخفيف من المخاطر(التمويل المبتكرة 

تنظيما  مؤسسات أكثر لتصبحوباإلضافة إلى ذلك، فإن تطوير مجموعات االدخار واالئتمان . القطاع

  .مرتبطة مع القطاع المالي الرسمي سيشكل أيضا ابتكارا في سياق موزامبيق

 نهج توسيع النطاق

سيتم تكرار بعض من أكثر التجارب الناجحة والمبتكرة التي يجربها المشروع في مناطق جغرافية محددة  -30

نطاق صغير على وسيكون تعزيز قدرة معهد تنمية مصايد األسماك على . في منطقة المشروع بأكمله

  .توثيق واستخالص الدروس لتكرارها استراتيجية رئيسية لتسهيل عملية توسيع النطاق

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

قد يواجه المقترضون صعوبات في تأمين تمويل القروض من ) 1: (يواجه المشروع خطرين رئيسيين -31

  العميقةيةمناطق البحراليمكن للموارد السمكية في ) 2(سطة األجل الضرورية؛ أجل االستثمارات المتو

التمويل ) 1: ( يلي ماوتشمل تدابير التخفيف المزمعة. أن تستغل بشكل مفرط كنتيجة لتنمية سلسلة القيمة

من صندوق التخفيف من المخاطر للحد من القضايا الجانبية، إضافة إلى توفير حوافز لتوسيع نطاق 

التقييم والرصد األوليان والمستمران للموارد، جنبا إلى ) 2(وصول المؤسسات المالية إلى محاور النمو؛ 

  .جنب مع بناء قدرات إدارة الموارد على جميع المستويات

 التصنيف البيئي

 نظرا إلى أنه". باء"طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، تم تصنيف المشروع كعملية من الفئة  -32

وسوف يكون له أثر إيجابي على البيئة من خالل  .من غير المحتمل أن يكون له أثر سلبي هام على البيئة

غير العميقة  يةمناطق البحرالتشجيع الصيادين على االبتعاد عن االستغالل المفرط للمياه الشاطئية باتجاه 

  .المستغلة بشكل كاف
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 االستدامة - كاف 

 المشروع من خالل دعم استثمارات القطاع الخاص القابلة للبقاء على سيتم ضمان استدامة استثمارات -33

طول سلسلة القيمة، وتعزيز المؤسسات العامة حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات العامة إلى القطاع بشكل 

  .أكثر كفاءة

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

صندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  وال جمهورية موزامبيقبينالتمويل ستشكل اتفاقية  -34

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية  مننسخة  وترفق. المقترح إلى المقترضالتمويل يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

للتنمية من الصندوق الدولي تلقي تمويل  سلطة فيها بموجب القوانين السارية جمهورية موزامبيق مخولةو -35

 .الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -36

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -37

ثالثة عشر  جمهورية موزامبيق قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أن يقدم الصندوق إلى: قـرر

على ) وحدة حقوق سحب خاصة 13 850 000(وحدة حقوق سحب خاصة  مليونا وثمانمائة وخمسين ألف

أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه 

ن يتطلب من جمهورية موزامبيق توفير أموال نظيرة لتمويل التكاليف والضرائب  والصندوق ل.الوثيقة

  .والرسوم المعقولة التي قد يتكبدها المشروع

  

  كانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 

  



  EB 2010/101/R.23/Rev.1   الملحق
 

9 

Negotiated financing agreement: "Artisanal Fisheries 
Promotion Project" 

(Negotiations concluded on 2 December 2010) 

Loan Number: __________ 
 
Project Title: Artisanal Fisheries Promotion Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Mozambique (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively 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. 
 
3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the “Financing”), which the Borrower 
shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions of this 
Agreement. 
 
Section B 
 
1 The amount of the Loan is thirteen million eight hundred and fifty thousand Special 
Drawing Rights (13 850 000 SDR). 
 
2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be United States Dollars. 
 
4. The first day of the applicable fiscal year shall be 1 January. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 February and 
1 August. 
 
6.  One designated account in United States Dollars shall be opened in the Bank of 
Mozambique by the Borrower for the purpose of receiving the Financing.  
 
7.  The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in an amount 
estimated at USD 1.1 million equivalent for the recruitment of additional extensionists and 
cost-sharing of alternative power supply systems.  
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Section C 
 
1. The Ministry of Fisheries designates the Institute for Development of Small-Scale 
Fisheries (IDPPE) as Lead Project Agency. 
 
2. Additional Project Parties include but are not limited to institutions and service 
providers mentioned in Schedule 1. 
 
3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Fund shall administer the Loan and supervise the Project.  
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: The Project Coordinator or the Financial Manager shall have been removed 
from the Project Coordination Unit (PCU) without the prior concurrence of the Fund. 
 
2. The following is designated as an additional general condition precedent to 
withdrawal: The Project Coordinator, the Financial Manager and the Monitoring and 
Evaluation/Knowledge Management Specialist shall have been appointed in accordance 
with Schedule 1. 

 
3. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal with regard to the categories listed in Schedule 2: 
 

(a) Category I: 
 

(i) Expenditures related to the sub-component on Access Road Improvement: 
The Agreement between IDPPE, the Road Fund (FE) and the National Roads 
Administration (ANE), as defined in Schedule 1, Section II, paragraph 7B, shall 
have been approved by the Fund in draft, and a signed copy of such 
Agreement, shall have been delivered to the Fund; 

(ii) Expenditures related to the sub-component on Electrification: The 
Agreement between IDPPE and Electricidade de Mocambique (EDM), as defined 
in Schedule 1, Section II, paragraph 7B, shall have been approved by the Fund 
in draft, and a signed copy of such Agreement, shall have been delivered to the 
Fund; and 

(iii) Expenditures related to the sub-component on Alternative Power Supply: 
The Agreement between IDPPE and the National Energy Fund (FUNAE), as 
defined in Schedule 1, Section II, paragraph 7B, shall have been approved by 
the Fund in draft, and a signed copy of such Agreement shall have been 
delivered to the Fund.  

 
(b) Category V: The Agreement between IDPPE and the Fund for Support to 
Economic Rehabilitation (FARE), as defined in Schedule 1, Section II, paragraph 7C, 
shall have been approved by the Fund in draft, and a signed copy of such 
Agreement, shall have been delivered to the Fund. 
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(c) Category VI, expenditures related to the sub-component on Risk Mitigation 
Fund (RMF): The Subsidiary Loan Agreement between the Ministry of Finance and 
the financial institution selected to manage the RMF, as defined in Schedule 1, 
Section II, paragraph 7C, shall have been approved by the Fund in draft; and a 
signed copy of such Agreement, shall have been delivered to the Fund. 

 
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
Mr. Alessandro Marini  
(Country Programme Manager) Minister of Finance 
International Fund for Agricultural Development Placa da Marinha Popular 
Via Paolo di Dono 44 Maputo 
00142 Rome, Italy Mozambique 
 
 
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 Borrower. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The Project shall directly benefit about 40 000 households, 
including: about 13 600 poor households involved in fishing and related activities 
(“primary target group”); approximately 25 000 households will benefit from Project 
activities but are not necessarily involved in fisheries (“secondary target group”); and 
about 1 700 households of other direct beneficiaries that are not poor, but will directly 
benefit from Project interventions and resources given that they are of critical importance 
to the success of the Project. The target population will be located in the selected growth 
poles along the whole coastline of Mozambique (the “Project Area”), each growth pole 
comprising a major fishing centre and a number of fishing centres linked to the major one. 
 
2. Goal. The goal of the Project is: to improve incomes and livelihoods of poor 
households involved in artisanal fisheries in the selected growth poles. 
 
3. Objective. The objective of the Project is: to increase the returns from fish sales for 
artisanal fishers and small-scale operators on a sustainable basis. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components and Sub-

Components: 
 

A. Component 1: Supporting Development of Higher Value Fish, including: 
(i) Training, demonstrations and support activities; (ii) Market infrastructure; 
(iii) Staff training and increased institutional capacity; (iv) Feasibility studies, 
planning and community mobilization; and (v) Long-term technical assistance. 

 
B. Component 2: Improving Economic Infrastructure 

 
Sub-Component 2.1: Access Road Improvement, including: (i) Rehabilitation 
of unclassified roads; (ii) Rehabilitation of classified roads; (iii) Road 
transitability maintenance; and (iv) Planning, design, capacity building and 
supervision. 

 
Sub-Component 2.2: Electrification, including support to establishment of 
electrification: (i) for growth poles not already connected to the national grid; 
(ii) within growth poles, to facilities important to fresh/frozen fish marketing; 
and (iii) from growth poles to important fishing centres. 
 
Sub-Component 2.3: Alternative Power Supplies, for more remote but 
important outlying fishing centres. 

 
C. Component 3: Developing Financial Services 

 
Sub-Component 3.1: Community-Based Financial Services, including: 
(i) Establishment of new savings and credit groups (PCRs); (ii) Capacity 
building of service providers/NGOs and development of the PCR method; 
(iii) Support to formal community-based financial service providers; 
(iv) Provision of business development services and literacy programmes to 
PCR groups. 
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Sub-Component 3.2: Financial Support to Value Chain Investments, including: 
(i) Support to attract financial institutions to fishing areas; (ii) Risk Mitigation 
Fund; (iii) Infant industry facility; (iv) Innovation fund for women’s 
enterprises; and (v) Specialised business development services. 

 
Sub-Component 3.3: Technical Assistance for Financial Services, including: 
(i) Rural finance expertise; and (ii) PCR development specialist. 

 
D. Component 4: Institutional Strengthening, Policy Initiatives and Project 

Management, including: (i) Co-management; (ii) Research and fishing potential; 
(iii) Gender and poverty targeting; (iv) Policy/legislative initiatives; (v) 
Monitoring, evaluation and knowledge management; and (vi) IDPPE institutional 
strengthening. 

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
1. The Project shall come under the auspices of the Ministry of Fisheries, with IDPPE 
having been designated Lead Project Agency. In addition to IDPPE, the following public 
institutions shall partner with IDPPE and be directly involved in Project implementation: the 
National Directorate of Fisheries Administration (ADNAP), the National Institute for Fisheries 
Research (IIP), ANE, FE, EDM, FUNAE, FARE and relevant district administrations and 
municipalities. Moreover, the Project will partner with private sector financial institutions and 
service providers. 
 
2.  The Director of IDPPE shall have overall institutional responsibility for ProPESCA, but 
line responsibility for day-to-day Project implementation shall be delegated to the Project 
Coordinator, who leads the PCU that is embedded in IDPPE. The provincial delegations of 
IDPPE shall be charged with coordinating Project activities in the growth poles that fall 
within their area, under overall oversight by the PCU. IDPPE technical departments 
shall provide technical support and backstopping to the Provincial Delegations for technical 
matters related to the Project.  
 
3. The PCU shall be composed of a team of individuals contracted by IDPPE and 
managed by a Project Coordinator who shall be responsible to the Director of IDPPE. The 
PCU shall have its main office in IDPPE in Maputo. The PCU shall have overall responsibility 
for project implementation, including planning, reporting and monitoring project progress 
and impact, as well as for the overall financial management, including procurement, 
disbursement and accounting. The PCU shall consist of a Project Coordinator, a Financial 
Manager, a Monitoring and Evaluation/Knowledge Management Specialist (also Gender 
Focal Point) and support staff. The PCU shall be supported by technical assistance (TA) 
experts, including but not limited to, a value chain/marketing specialist, a fisheries 
technologist, a civil engineer, a rural finance specialist, and a gender/poverty targeting 
specialist. Each TA expert will be based in the relevant IDPPE technical department and 
will work with a counterpart assigned by the department. 
 
4. The PCU key staff, who shall have qualifications and experience satisfactory to the 
Fund, shall be appointed by IDPPE subject to prior approval by the Fund. Key staff shall 
preferentially be confirmed from the PCU of the closing Sofala Bank Artisanal Fisheries 
Project (PPABAS) or, alternatively, shall be recruited through a competitive process, with 
posts open to highly qualified candidates from the private and public sector, although 
IDPPE staff with satisfactory qualifications and expertise shall be preferred. Specialists for 
the TA team shall be recruited through a competitive process.  All staff recruited through a 
competitive process shall be appointed for a two-year period with possibility of renewal 
subject to a satisfactory performance evaluation by IDPPE and the Fund. Civil servants 
selected for any of the posts above should either resign or obtain leave without pay from 
the Government and be hired on a contract basis.  
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5. The Borrower shall establish Project Reference Groups (PRGs) at national and local 
level to facilitate coordination among key Project parties and stakeholders and their 
participation in the planning, monitoring and implementation of the Project. The PRGs 
shall be composed of representatives from key Project partner organizations, including 
government agencies, civil society and private sector. At local level, PRGs will be created 
in each growth pole where Project investment will take place. At national level, the PRG 
shall be chaired by the Director of IDPPE and shall act as the Project Steering Committee.  
 
6. The PRGs shall meet semi-annually and fulfil an oversight and advisory role 
throughout the Project period, including: 
 

• Involvement in the annual planning by providing advice and inputs for the 
elaboration of the AWPBs as required. The AWPBs will be approved by the PRG at 
national level before being submitted to the Fund for no objection; 

• Monitoring the Project implementation through review of progress reports, 
interaction with supervision missions and, if needed, field visits to Project areas to 
assess progress and achievements; 

• Ensuring coordination among the Project parties for a smooth implementation of 
the Project; 

• Provide a consultative mechanism for management to solicit the views of 
stakeholders at the appropriate level.  

 
7. The following are the specific implementation arrangements by component: 
 
A. Component 1. The component shall be implemented by the PCU based in Maputo 
with the IDPPE Delegations at the provincial level having a major part of the responsibility 
for organizing the training, demonstrations and other activities. That training which is 
within the purview and competence of IDPPE would be undertaken by its provincial and 
HQ technical staff and extensionists. Other training shall be by specialized service 
providers. The identification of the activities to be financed each year shall be determined 
by a growth pole stocktaking, assessment and planning process, involving the main 
stakeholders in the value-chain. This shall be led by the IDPPE provincial delegations and 
involve establishing, and annually updating, a technical inventory of economic, technical 
and social features of the growth poles, including the identification of the main 
constraints, potentials and opportunities. Based on the assessment and an agreement of 
priorities, a growth pole investment plan shall be elaborated at the beginning of the 
Project in each growth pole and subsequently broken down into annual work programmes 
and budgets, which will be reviewed annually. 
 
B. Component 2. For the roads sub-component, the FE and ANE, working with the 
districts, shall have overall implementation responsibility, on the basis of an Agreement 
that will be signed between these two institutions and IDPPE. The Agreement shall be sent 
to the Fund for prior approval before its signature. ANE shall be responsible for the 
tendering process for the construction works, as well as for their supervision and 
certification of completion. The works shall be contracted directly to local road 
construction companies experienced with labour-based road rehabilitation. The PCU shall 
monitor the fulfilment by ANE of the agreed work plans. The districts and the 
PCU/provincial IDPPE Delegations shall be involved in the selection of the roads to be 
rehabilitated, which shall be identified as part of the growth pole planning process. The 
district authorities shall assume the responsibility for maintenance of the unclassified 
roads rehabilitated by the Project and the provincial authorities for the classified roads. 
For the Electrification and Alternative Power Supply sub-components, EDM and FUNAE 
respectively shall have overall implementation responsibility, on the basis of an 
Agreement that will be signed between each of these two institutions and IDPPE. The 
Agreements shall be sent to the Fund for prior approval before their signature. The works 
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shall be contracted out to private sector in lots to maximise the interest and competition 
amongst qualified contractors. If the size and location of works do not justify mobilization 
of contractors, EDM shall carry out the works through ‘force account’. The PCU shall 
monitor the fulfilment by EDM and FUNAE of the agreed work plans. 
 
C. Component 3. The activities related to Capacity Building of Service Providers and 
Development of PCR Method shall be implemented by contracted service providers. The 
Support to Attract Financial Institutions to Fishing Areas shall be implemented by the 
Innovation and Outreach Facility of RFSP, using its own investment rules, criteria and 
procedures and matching resources from the RFSP, on the basis of an agreement that will 
be signed between FARE and IDPPE. The Agreement shall be sent to the Fund for prior 
approval before its signature. The RMF shall be managed by a financial institution 
competitively selected. A Subsidiary Loan Agreement shall be signed between the selected 
financial institution and the Ministry of Finance for this purpose. A Manual for the 
operations of the RMF shall be elaborated by the selected institution and submitted for 
approval to IDPPE and the Fund. The Innovation and Infant Industry Facility shall operate 
under a modality that will be established through a study that shall be undertaken during 
the first year of the Project. 
 
D. Component 4. For activities related to Co-Management and Research under the 
Project, IDPPE shall enter into Agreements with ADNAP and IIP respectively, which are the 
two institutions that have institutional mandate and responsibility in these two areas. For 
Policy/Legislative Initiatives and Governance, a system shall be established to enable 
IDPPE to respond to policy/legislative issues arising during Project implementation by 
setting up dialogue and response mechanisms to feed into national policy 
debate/formation. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Loan Proceeds. (a)  The Table below sets forth the Categories of Eligible 
Expenditures to be financed by the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each 
Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each Category: 
 
 
Category Loan Amount Allocated2 

(expressed in SDR) 

Percentage  

I. Civil Works 3 310 000 100% 

II. Vehicles, Equipment 
and Materials 

840 000 100% 

III. TA, Contracts, Studies, 
Training and 
Workshops 

1 990 000 100% 

IV. Value-chain Facility 1 940 000 100% 

V. Innovation and 
outreach facility 
matching grants 

470 000 100% 

VI. Investment Capital 770 000 100% 

VII. Recurrent costs 3 140 000 100% 

Unallocated 1 390 000  

TOTAL 13 850 000  

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

 “Investment Capital” means expenditures incurred under the RMF and the 
 Infant Industry Facility; 

 “Recurrent costs” include salaries, allowances and incremental operating  
  costs. 

 
2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs in 
Categories II, III and VII incurred before the satisfaction of the general conditions 
precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 250 000 
equivalent.  
 

                                          
2 The Allocated Amount is net of expenditures funded by other financiers. 



  EB 2010/101/R.23/Rev.1   الملحق
 

17 

Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the 
Loan Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth 
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Project:  
 
1. Recruitment of additional extensionists. The Borrower shall ensure the recruitment of 

additional extensionists in the growth poles where the Project shall invest.  
 
2. Insurance of Project Personnel. The Borrower, through IDPPE, shall insure PCU 

personnel against health and accident risks to the extent consistent with its 
customary practice in respect of its national civil service. 

 
3. Maintenance of Market infrastructure. The Borrower shall ensure that the 

maintenance of market infrastructure (including roads) constructed and/or 
rehabilitated under the Project is carried out throughout the Project Implementation 
Period and continues after the Project Completion Date and that it shall provide 
necessary financing of such maintenance at the appropriate level.  

 
4. Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E). The PCU shall develop a PM&E system 

within 12 months from the date of entry into force of this Agreement with active 
participation of the IDPPE Departments/Delegations and partner organizations. The 
system will be based on the existing one for the Sofala Bank Artisanal Fisheries 
Project (PPABAS). The system will allow for appropriate planning, progress 
monitoring and evaluation of outcomes and impact. 

 
5. Project Implementation Manual (PIM). A PIM, including a Financial Management 

Manual and a section describing the planning and monitoring process of the growth 
poles investment plans, with emphasis on the mechanisms for involvement of 
beneficiaries in planning and monitoring of Project activities, shall be finalized by the 
PCU within 12 months from the date of entry into force of this Agreement having 
been submitted to the Fund for its comments and No Objection. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Poverty Reduction Strategy (PARPA II) 2006-2009, May 2006, Maputo 

Agenda 2025, The Nation’s Vision and Strategy, 2003, Maputo 

Strategic Plan for the Artisanal Fisheries Sub-Sector (PESPA), August 2006, Maputo 

Fisheries Master Plan, March 1995, Maputo 

Law of Fisheries and General Regulation for Marine Fisheries, September 1990, Maputo 

 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
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  Logical framework 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions and Risks 
Goal 
Improve incomes & livelihoods of poor 
HHs involved in artisanal fisheries in 
selected growth poles. 

HHs improvement in assets ownership index] 
Reduction in prevalence of child malnutrition (%)  
HHs for which food security has improved (no) 

• Quantitative baseline, mid-term, 
completion survey including HHs 
• Health statistics, qualitative studies 

 

Development Objective 
Increase returns from fish sales for 
artisanal fishers and small market 
operators on a sustainable basis 

ncremental fishers sales value; Incremental value traders selling 
dried & fresh fish by PY7 (numbers specified in detailed logframe) 

• baseline, mid-term, completion 
survey; qualitative studies; ongoing 
monitoring of fish catches and sales. 

Effective targeting includes poorer and 
vulnerable households. 

Outcomes 
Increased catch of higher quality fish in 
coastal areas of selected growth poles 

Fishing units that predominantly target higher quality fish (no 
improved boats by PY7); Incremental quantity of higher quality fish 
caught by fishing units by PY7 (# specified) 

Increased value of fish traded from the 
artisanal sector in coastal areas of 
selected growth poles.  

Incremental prod’n of ice; Higher value fish traded in markets; 
Average fish price at growth pole markets (each by PY7 with 
numbers specified in detailed logframe) 

• IIP catch and effort survey data. 
• Point-of-first-sale market records. 
• Ice plant production records. 
• IDPPE/IIP fish prices survey data 

Absence of negative local and national 
economic / social effects that overshadow 
project results. 
 

Project Outputs 
Component 1. Supporting Development of Higher Value Fish (Households receiving project services – no: 13,600)  
Output 1. Diversified, commercially 
viable fishing units Output 2. Improved 
organization for post-harvest utilization 
of fish Output 3. Infrastructure ensure 
quality fish 

Fishers trained in fish handling gear & fishing; boat builders engine 
mechanics trained; Traders/processors trained in conservation, 
marketing; Traders/fishers accessing biz dev’t services; 
associations supported; ice plants, markets established (Numbers 
specified in detailed logframe) 

. Progress reports from contractors, 
services providers 
. Project monitoring registers  
• Qualitative studies complement 
indicator-based data 

Demand for higher quality fresh/frozen fish 
sufficient/growing; Suppliers/services providers 
operate profitably; Regulation prevents over-
exploitation; Risk: insufficient ice utilization due 
to availability 

Component 2. Improving Economic Infrastructure (Households receiving benefiting from roads and electrification – no: 40,000) 
Output 4. Econ Infrastructure ensures 
effective value chain; Output 5. 
Improved road access 

Elect. lines extended; Roads improved; Local contractors trained; 
People benefitting from labour-based road works employment;; 
Roads maintained (Nos. specified) 

• Progress reports 
• EDM records & ANE monitoring 
• Project monitoring registers 

Improved roads lead to required increase in 
transport availability; No undue shocks in 
electricity prices 

Component 3. Financial Services (Households receiving project services – no: 35,200) 
Output 6. Community-based financial 
institutions with increased capacity for 
savings mobilization & lending; Output 
7. Institutions actively involved in 
financing fisheries-related investments 

PCR promoters trained; Member-based financial institutions 
supported; No active savers & borrowers; Value of savings & 
loans; Solidarity group members joining RFAs; Value matching 
grants/RMF loans disbursed to formal CBFS providers; 
Enterprises accessing matching grants; New fin institutions outlets; 
(Nos. specified) 

• Progress reports o CBFI promoters 
fin institutions 
• Project monitoring registers  
• Qualitative studies. 
 

Conducive regulatory framework for financial 
sector operations; Improved availability of 
financial resources and services stimulates the 
target group to respond to opportunities in the 
emerging value chain.  

Component 4. Institutional Strengthening, Policy Initiatives and Project Management 
Output 8. Increased institutional 
capacity to support resource mgt, prodn 
& marketing of higher value fish Output 
9. Improved policy/legislative 
framework; Output 10. Effective project 
management systems 

Extensionists recruited, trained & equipped; Districts fisheries 
admin established; Growth pole resource potential assessment 
reports; Prov’l and district staff trained by gender/type; Sustainable 
mgt policies, regulations and legislation introduced; Study, survey 
and strategy reports produced; AWPBs, progress and audit reports 
submitted on time; KM products created (Nos. specified) 

• Progress reports from IDPPE 
delegates contracted TA 
Project monitoring registers on 
institutions 
Quantitative survey reports 

Risks: Lack of local regulation and resource 
management due to delays in setting up the 
district fisheries administration; 
Policy/regulatory development emphasises 
conservation interests without adequately 
considering artisanal fisheries 

 
 




