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  الموافقةبتوصية 

  

تيمور تقديمها إلى جمهورية مقترح نحة بم بالتمويلة على التوصية الخاصة ـالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافق

  .58، على النحو الوارد في الفقرة تيمور ليشتي الديمقراطية من أجل مشروع تخزين الذرة في ليشتي

مشروع من أجل  الديمقراطية تيمور ليشتيجمهورية منحة مقترح تقديمها إلى 

 تيمور ليشتيتخزين الذرة في 

   المنطقيواألساسالسياق االستراتيجي  –أوالً 

  التنمية القطرية والريفية وسياق الفقر –ألف 

 . مليون نسمة1.07 ويبلغ عدد سكانه 2 كم15,000 بلد زراعي منعزل تبلغ مساحته تيمور ليشتي -1

 تنتشر فيها تعرية التربة وتدهور األراضي وهي ال تنتج إال ما قّل من األرز ليهبجوالمناطق الريفية فيه 

 1.07 البالغ عددهم تيمور ليشتي من سكان في المائة 70ويعيش نحو . ية والدرنيةوالذرة والنباتات الجذر

 من السكان يعيشون دون خط في المائة 50، كان نحو 2007وفي عام . مليون نسمة في المناطق الريفية

 .ي على التوالفي المائة 45 وفي المائة 52، وينقسم هؤالء بين المناطق الريفية والحضرية بنسبة الفقر

 بالمقارنة بالمنطقة )في المائة 55(والغربية ) في المائة 58( الوسطى المنطقتينوالفقر على أشده في 

في  41 إلى في المائة 50وتشير التقديرات األخيرة إلى احتمال تراجع الفقر من ). في المائة 27(الشرقية 

 ،2010 في عام 0.502بلغ   ليشتيتيمورغير أن مؤشر التنمية البشرية ل. 2009 و2007بين عامي المائة 

التنمية البشرية المعدل بعدم غير أن مؤشر .  بين بلدان العالم169  من أصل120 وشغلت البالد المرتبة

 2005  عاممنذ في المائة 33، مما يمثل تراجعاً بنسبة 0.334المساواة يبلغ 

وتواجه . ن في مزارع الكفاف ومعظمهم يعملو، من قوة العمل في الزراعةفي المائة 70ويعمل نحو  -2

األسر عادة فترة من النقص في األرز والذرة يمكن أن تصل إلى ثالثة أشهر في السنة، وهي الفترة التي 

 من استيراد وتوزيع لألرز تيمور ليشتيحكومة وهذا العجز يوازنه ما تقوم به ". موسم الجوع"تحمل اسم 

ويسهم في .  بسبب تأصل الفقرفال من سوء التغذيةويعاني ربع جميع النساء واألط. المدعوم بقوة

 الكبيرة في ة بصورة كبيرة انخفاض إنتاجية المحاصيل والخسارانعدام األمن الغذائي  حالةاستمرار

ولن تصادف النجاح بعد .  السكاني السريعووالنم األساسية البنى وانعدام ، في المزارعة المخزونالحبوب

 .، فيما عدا المنتجات النفطيةويل االقتصاد نحو التصديرالمحاوالتُ الرامية إلى تح

 غير أن البالد ال تزال تواجه كثيراً . تقدماً كبيراًتيمور ليشتي، حققت 2002ومنذ استعادة االستقالل عام  -3

 وهشاشة األوضاع األمنية نتيجة ضعف التماسك ؛ منها ركود االقتصاد غير النفطي:من التحديات

 وضعف قدرات ؛)خصوصاً في المناطق الحضرية وبين الشباب( معدالت البطالة  وارتفاع؛االجتماعي

ويشكل بطء االقتصاد وارتفاع . وقلة الفرص اإلنمائية خارج قطاع النفط ؛القطاعين العام والخاص
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معدالت البطالة بين الشباب مصدراً محتمالً للمخاطر األمنية التي تهدد عملية إشاعة الديمقراطية وبناء 

 .ة قادرة على الحياةدول

 االستراتيجية وبرنامج الفرص األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية -باء

 القطرية المستند إلى النتائج

 إلى فرصة إنمائية زراعية بسيطة وتكميلية لديها إمكانية تيمور ليشتيمشروع تخزين الذرة في يستند  -4

 .مناطق المرتفعات الزراعية لألسر الفقيرة الجائعة في األمن الغذائيتحقيق تحسن كبير في حالة 

 الزراعي المنخفض أصالً ومضاعفة اإلنتاج الكبيرة في المخزون بعد الحصاد تؤدي إلى تفاقم ةفالخسار -5

 أو أكثر من الذرة في المائة 30ويقدر أن نحو .  خصوصاً في المناطق المرتفعةانعدام األمن الغذائيحالة 

للضياع نتيجة للقوارض والسوسة مما يرتبط بأساليب التخزين التقليدية للذرة في عرض المخزونة يت

 .األشجار أو في منازل القرويين فوق المواقد المنزلية

ومن شأن التكفل بتوفير التخزين المحسن للذرة في المزارع لمزارعي المناطق المرتفعة أن يقلل من  -6

عالية ال العتماد أنواع من الذرة ر الحوافز للمزارعين الكبيرة بعد الحصاد وأن يوفةالتعرض للخسار

 ةالمنخفض التي ال تعتبر بالضرورة على نفس القدرة على مقاومة القوارض بالمقارنة باألنواع المردود

 زيادة كبرى في صافي  ويمكن للتكامل بين التخزين المحسن واألنواع العالية المردود أن يحقق.المردود

 ".موسم الجوع" التي تواجه عادة ثالثة أشهر من لألسرعني تحقق مكاسب هائلة إنتاج الذرة، مما ي

: السمات الفريدة المتوفرة في التصميم به المشروع إلى مجموعة من يأخذويستند النهج اإلنمائي الذي  -7

 البرهنة على صالحيته يمكنه أن يحقق تمتالتركيز على تدخل منخفض المخاطرة ) 2(البساطة؛ ) 1(

نمائي يمكن أن يتكامل إتدخل ) 4( تتقبلها ثقافة البالد؛ اختيار تكنولوجيا بسيطة) 3( على الفور؛ آثاره

، من قبيل المرحلة الثالثة من برنامج البذور من تيمور ليشتيالمبادرات الجارية األخرى في جيداً مع 

المحسنة التي حققت " سيلي" الذرة بذورأجل الحياة الذي تنفذه الوكالة االسترالية للتنمية، وهو يقوم بتوزيع 

 فيما يتعلق  غير الحكوميةتالمنظماالماضية لدى تجربة اليستفيد من ) 5(زيادة كبيرة في المردود؛ 

التشاركية والمجتمعية الموجودة ليات اآلاستخدام ) 6(؛ لتر 200 النفط بسعة براميل وتوزيع دباستيرا

 .والمقبولة لتوريد البراميل

ذلك هو يدعم ف : الذاتي في األغذيةءباالكتفا المتمثل تيمور ليشتيحكومة ئم مع هدف والمشروع متوا -8

 األسماك وإطار وزارة الزراعة ومصايد االستراتيجية خطة رئيس الوزراء اإلنمائية  الذي تجسدهالهدف

عنية كما يمتثل المشروع لمسودة الوزارة للسياسة الوطنية الم. 2004السياساتي واالستراتيجي لعام 

 . بتخزين الذرة واألرز غير المقشور في المزارع

 فيما يتعلق بالحد من تيمور ليشتيحكومة كما سيسهم بلوغ هدف المشروع في تحقيق األهداف األعم لدى  -9

 لتغطية العجز )األرز أساساً(تخفيض الحاجة إلى استيراد األغذية ) 1: (الفقر، وذلك من خالل ما يلي

 الذاتي في األغذية في المناطق المرتفعة ءعلى األجل األطول، تحسين االكتفا) 2(الوطني في األغذية؛ 

. سواق من الذرة الفائضةزيادة المبيعات في األ) 3( وبالتالي الحد من اإلنفاق على األغذية؛ ،أوالً

سيكون ، )الجوع والفقر في المناطق المرتفعة (تيمور ليشتيوبالتركيز على المسألة االجتماعية األهم في 
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سر الزراعية في للمشروع إسهامه الكبير في نمو الدولة وتنميتها، نظراً لتأثيره المحتمل على جميع األ

  ). مدة كل منهما خمس سنواتنعلى افتراض وجود مرحلتي( سنة تقريباً 13 خالل فترة المناطق المرتفعة

  وصف المشروع – ثانياً

   منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة-ألف

األسر التي تنتج (الفقراء النشطين اقتصادياً  تيمور ليشتيمشروع تخزين الذرة في البداية، سيستهدف في  -10

 وأينارو )2السنة (ومانوفاهي وماناتوتو ) 1السنة (أيليو  مقاطعات في)  كغ من الذرة سنويا150ًنحو 

 خط الفقر تحتها يعيشون سر في من األفي المائة 67 ألن مقاطعاتالستهدف هذه تُو). 3السنة (وفيكويك 

 بالدرجة األعلى وحيث  منها تقع في المنطقة الوسطى حيث يتركز الفقراألولىواألربع . 2008لعام 

في  65-60ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو . تعتبر الذرة غذاء أساسياً حيوياً

والمجموعة المستهدفة فقيرة ).  أسرة23,000رب أو ما يقا (مقاطعاتالسر الريفية في هذه  من األالمائة

ويتمثل أحد األسباب .  تقريباً كل عامأشهرهم الغذاء خالل فترة ثالثة صبجميع المعايير ومعظمها ينق

 نظم ا، مع أن المزارع تتصف بأنهاألساسية للفقر الريفي في االرتهان الهائل بالعمالة في المزارع

كما أن خسارة مخزون  منخفضة فيها للغاية واإلنتاجيةجيال متعاقبة، لزراعة الكفاف لم تتغير خالل أ

  .الذرة والمحاصيل األخرى في المزارع عالية تماماً

   الهدف اإلنمائي للمشروع-باء

، أما تيمور ليشتي لدى األسر العاملة في زراعة الذرة في األمن الغذائي المشروع في تحسين غايةتمثل ت -11

أن يؤدي هذا وفي البداية، ينتظر . ى الحد من خسارة الذرة المخزونة في المزارعهدفه اإلنمائي فيقوم عل

موسم " لألسر إلى زيادة في توفر الذرة بعد الحصاد وبالتالي إلى تقصير فترة األمن الغذائيالتحسن في 

  ".الجوع

  النتائج/ المكونات-جيم

لتخزين توزيع براميل ) 2(الذرة؛ ن لتخزيتصنيع براميل أو /وشراء ) 1: (للمشروع ثالثة مكونات هي -12

  . إدارة المشروع وتنسيقه)3(الذرة؛ 

أو /ن هو شراء والناتج الرئيسي من هذا المكو. الذرةلتخزين أو تصنيع براميل /شراء و: 1كون مال -13

على التوريد الدولي من البراميل  المشروع خالل المرحلة األولى، سيعتمد و. تصنيع براميل الذرة محلياً

سيجري في الوقت نفسه البحث و).  برميل على مدى ثالث سنوات42 000( لتر 200يدة بسعة الجد

 واختبار حاوياتال/والتحري عن صناع البراميل المحليين مع التركيز على تصميمات بديلة للبراميل

ة على  وإعداد دراسات جدوى تطوير مؤسسات األعمال فيما يتعلق بتنمية القدرالنماذج األولية ميدانياً

 .صناعة البراميل محلياً
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وستشمل أنشطة البحث والتطوير التي يمولها المشروع تقديم الدعم للشركات الصناعية المحلية لتطوير  -14

 تجريبياً والتقييم تنفيذال لتر واختبارها ميدانياً، وبعد ذلك 200 لتر و100نماذج أولية للبراميل سعة 

بحث والتطوير أمواالً لتوسيع نطاق شركات األعمال وستتضمن مجموعة ال. والزيارات الميدانية

شركات وطنية لصناعة البراميل قابلة على ولدراسات جدوى تأمين المصادر، بهدف دعم ظهور 

االستمرار مالياً، وذلك في سياق المرحلة الثانية من المشروع، على أن تكون هذه الشركات قادرة على ما 

تزويد األسواق الخاصة والتوسع فيها، وهي ) 2(ل على هذه البراميل؛ تلبية طلب المشروع المقب) 1: (يلي

كما ستتاح أموال . اكتشاف المزارعين للفوائد المالية المتأتية عن ملكية البراميلأسواق ينتظر أن تنشأ مع 

  .صوامع الذرةتحسين البحث والتطوير المحدودة ألغراض 

الرئيسي لهذا المكون هو توزيع براميل تخزين الذرة الناتج . توزيع براميل تخزين الذرة: 2المكون  -15

تعيين وتدريب ميسرين ) 1: ( الخطوات التاليةوسيتحقق هذا الناتج من خالل. واستخدامها بصورة فعالة

استهداف األسر وإعدادها، ) 2(؛  على مهارات تنظيم المجتمع المحلي وتسليم واستخدام البراميلللمشروع

الذرة واستعدادهم ، رهناً بمستوى إنتاج م برميل أو اثنين والرغبة في ذلكمن حيث األهلية الستخدا

خطط توريد وتوزيع إعداد ) 3( للبرميل الواحد؛  أمريكية دوالرات10للمشاركة في المساهمة بدفع 

سب اتوزيع البراميل في الوقت المن) 4( ؛والمحالتوالقرى ها نواحي ومقاطعاتالالبراميل على مستوى 

 التدريب والدعم الخاص باستعمال البراميل )5( الحصاد المقبل وجمع مساهمات المتلقين؛ قبل موعد

تجريب توزيع البراميل عن طريق وكالء في أسواق ) 6(؛ وإدارتها من قبل ميسري المشروع

وسيتلقى نحو . شبكات المنظمات غير الحكومية المحليةتوزيع البراميل من خالل ) 7(؛ مقاطعاتال

  . الثالث سنواتع برميل خالل مشرو42,000رة ما يقارب  أس23,000

 إدارة وتنسيق المشروع بصورة الناتج الرئيسي لهذا المكون هو. إدارة المشروع وتنسيقه: 3المكون  -16

توضع في إنشاء وتشغيل وحدة إلدارة المشروع ) 1: (وسيتحقق ذلك من خالل ما يلي. تتسم بالكفاءة

تصميم وتشغيل إطار ) 2(؛ األسماكبساتين التابعة لوزارة الزراعة ومصايد المديرية الوطنية للزراعة وال

دراسة استقصائية  )أ(: وسيشمل رصد المشروع ما يلي. ن والميسرينميسريتعيين ال) 3(للرصد والتقييم؛ 

التقدير الدوري ) ب(؛  ودراسات استقصائية للمتابعةأساسية لألسر فيما يتعلق بخسارة مخزون الذرة

وسيكون تقدير األثر .  تقدير دوري الستخدام البراميل)ج(سات تخزين الذرة في المزارع؛ لممار

  .التشاركي أداة هامة للتعرف على آراء المستفيدين حول أداء المشروع ونتائجه

  تنفيذ المشروع – ثالثاً

   النهج-ألف

وستنفذ األنشطة . يذه بنهج تشاركي مجتمعي محلي في تنفتيمور ليشتيمشروع تخزين الذرة في سيأخذ  -17

، مقاطعاتالعن طريق موظفي الوزارة اإلداريين وشبكاتها، على مستوى ) توزيع البراميل(الميدانية 

موظفي الوزارة اإلداريين على مستوى ومنظمات المجتمع المحلي وزعماء القرى، وبالتعاون مع 
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 خاللها تنظيم توريد وتوزيع البراميل والشبكة القائمة هذه هي القناة األكثر كفاءة ويمكن من. مقاطعاتال

  . برامج الدعم إلى مستوى القريةوإيصال

 القرى المشروع الذين سيعملون مع زعماء  ميسرو على الصعيد الميداني فهم األساسيونأما المنفذون  -18

وقد صممت هذه األنشطة بحيث تضمن مشاركة . سلسلة األنشطة ذات التركيز المجتمعيعلى إنجاز 

بعده، وفي ، سواء منها ما يسبق توريد البراميل أو ما األنشطةت المحلية في المشروع في جميع المجتمعا

وقد صممت أنشطة الرصد والتقييم لجمع آراء المستفيدين المستهدفين . تقديرات األثر التشاركي بعد ذلك

  .مرالتنفيذ إذا لزم األوستستخدم النتائج في تعديل أنشطة . حول ارتياحهم لهذا النهج

 من األولىتنفيذ الجولة ، بحيث يمكن تعيين الموظفين وتدريبهم و2012وسيبدأ المشروع في أوائل عام  -19

 من المشروع ثالث األولىوستستمر المرحلة . 2013يليو في أوائل عام أ مقاطعةالبراميل في توزيع 

 أن تتلوها مرحلة ،األثرومن المنتظر رهناً بنجاح التنفيذ وباستعراضات ) 2011/2012تبدأ في (سنوات 

 األسرإن عدد . تيمور ليشتيأخرى، بتمويل جديد محتمل من الشركاء اإلنمائيين اآلخرين الناشطين في 

 منها ستكون مؤهلة لتلقي 100,000 أسرة، ويقدر أن نحو 150,000 يبلغ نحو تيمور ليشتيالريفية في 

 23,000وستساعد هذه المرحلة األولية نحو . الدعم من المشروع إذا كان ينفذ على مستوى البلد ككل

 .أسرة

وتشمل المؤشرات التي تقدر ما إذا كان هناك ما يبرر الدخول في مرحلة ثانية، وهي جميعها مؤشرات  -20

المصممة لضمان أن توزيع ( االستهداف آليات) 1(: ستخضع للرصد ضمن إطار الرصد والتقييم

خسارة تحقق االنخفاض المتوقع في ) 2(جري بصورة فعالة؛ ت )موجه نحو أفقر األسرالبراميل المدعومة 

 وضع تصميمات للبراميل المصنوعة محلياً بحيث تكون مقبولة )3(المخزون والفوائد المالية المتوخاة؛ 

  .واجتماعياً، واختبارها مع تحديد الشريك التجاري أو الشركاء التجاريين بوضوحتقنياً واقتصادياً 

  مياإلطار التنظي – باء

وستوفر لجنة لتوجيه المشروع . وكالة الرائدة لتنفيذ المشروعال هي األسماكوزارة الزراعة ومصايد  -21

تنسيق تقديم الدعم الحكومي ) 1: (وستكون اللجنة مسؤولة عما يلي. التوجيه واإلرشاد العام للمشروع

) 3(مج الحكومية؛ تنسيق أنشطة المشروع مع البرا)  2(؛ مقاطعاتالعلى المستوى الوطني ومستوى 

  .تقديم الدعم الخاص بالسياسات

 إلدارة المشروع في مجمع وزارة الزراعة ومصايد األسماك في ديلي وستعمل انطالقاً وحدةوستوضع  -22

وستكون هذه .  فيما يتعلق بالحيز المكتبي وبمرافق تخزين البراميلمقاطعاتالمن مكاتب الوزارة في 

 تنسيقوستنشأ مكاتب . مقاطعةالفي ي للمشروع وعن إدارة التنسيق الوحدة مسؤولة عن التنفيذ اليوم

 وسيقوم . المستهدفة حالياً وستعمل لمدة سنة واحدة تقريباًمقاطعات بصورة تدريجية في المقاطعاتال

مباشرة  المشروع الذين سينصب دورهم على العمل ميسري بإدارة مقاطعة ونائب منسق المقاطعةمنسق ال

 على نوتدريب المتلقي المستفيدة وتنظيم توريد البراميل ر والمحالت على اختيار األسمع زعماء القرى

  .وصيانتها، وإجراء أنشطة الرصد الدوريةاستعمال البراميل 
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مجالس القرى وزعماؤها وزعماء المحالت ) 1: (أما المنفذون الرئيسيون على المستوى الميداني فهم -23

 المشروع،  ميسرو) 2(؛ لتنظيم على المستوى المجتمعي المحليالذين سيعتبرون مسؤولين عن أنشطة ا

 منسقيمن و المشروع ميسريوسيتلقون الدعم من ساسيون على المستوى الميداني وهم المنفذون األ

  .مقاطعاتنواحي ال ومقاطعاتال

  ةوإدارة المعرفالتخطيط والرصد والتقييم، والتعلم  – جيم

مشروع  محورية في تطور االستجابة لالمعرفة والرصد والتقييمالتخطيط الفعال وإدارة إن عمليات  -24

المساءلة أمام شركاء ) 1: (لضمان ما يليوستوضع مجموعة من النُهج . تيمور ليشتيتخزين الذرة في 

ويتوقع أن يقدم . التعلم المتواصل والتحسن المستمر كجزء أساسي من التنفيذ) 2(التنفيذ األساسيين؛ 

 وتوليد تيمور ليشتي في األمن الغذائيفهم الموضوعات المتصلة بيرة في تحسين المشروع مساهمة كب

 .المعارف الخاصة بهذه الموضوعات

ـُعتمد للترويج /التخطيط المفصل للتنفيذ بفعل دورة التخطيطوسيسير   -25 التنفيذ المجتمعي المحلي التي ست

األسر المتلقية والتحقق منها، يار  والخت،للمشروع وللتعريف به بين المجتمعات المحلية المستهدفة

أيلول / في سبتمبر جديدةمقاطعةوستبدأ عملية التخطيط لكل . ولتوزيع البراميل، وتدريب مستعمليها

نيسان بتوزيع البراميل /أبريل-آذار/ والقرى المستهدفة، وسينتهي هذا التخطيط في مارسنواحيباختيار ال

 مقاطعة التحقق من األسر المتلقية ، سيقوم منسق الدوبع. والتدريب عليها استعداداً لحصاد الذرة الرئيسي

ياجات اللوجستية  بتخطيط االحتمقاطعة قوائم التوزيع لكل قرية، كما يقوم بالتشاور مع مدير البتجميع

 الموحدة لتوزيع البراميل إلى مقاطعة، مما يرتبط ببرنامج توزيع البراميل، قبل إحالة قائمة المقاطعةلل

في حال العمل مع ( مقاطعاتوستعمل الوحدة على تجميع الخطط الواردة من ال. وحدة إدارة المشروع

هي من الموارد فيما يتعلق باإلدارة العامة وعلى إضافة احتياجاتها )  في السنة المعنيةمقاطعةأكثر من 

 .للمشروع

عن وسيكون مدير المشروع مسؤوالً .  في ديلي أنشطة الرصد والتقييموحدة إدارة المشروع وستدير  -26

وتشمل الموارد . وضع الصيغة النهائية إلطار الرصد والتقييم وللرقابة على جميع أنشطة الرصد والتقييم

) 2(موظف وطني متفرغ للرصد والتقييم؛ ) 1: (خاصة بالرصد والتقييم ما يليوالمسؤوليات األساسية ال

جمع مسؤولية أساساً  المشروع الذين ستقع عليهم  ميسرو ومقاطعات المنسقي ونواب مقاطعاتمنسقو ال

 مختص )4(مختص بالتخزين بعد الحصاد؛ ) 3(البيانات الميدانية تحت إشراف مكتب الرصد والتقييم؛ 

 سيكون مسؤوالً عن تنفيذ العملية السنوية لتقدير األثر التشاركي واإلبالغ عنها، رصد والتقييملباوطني 

  .وعن دعم تنفيذ برنامج رصد استعمال البراميل

  والتوريد والتسييراإلدارة المالية  – دال

الحساب وستسير األموال من .  يفتحه المتلقياألمريكيدوالر ال بمعينستحول منحة الصندوق إلى حساب  -27

 .المحدد هذا إلى الحسابات التشغيلية التي تديرها وحدة إدارة المشروع
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 دوالر أمريكي لتغطية النفقات األولية التي 30,000وهناك مخصصات لتمويل بأثر رجعي بحدود مبلغ  -28

إنشاء وستشمل النفقات المؤهلة . ري تكبدها في الفترة بين موافقة المجلس التنفيذي والتأهل للصرفجسي

 .نيوتجهيز وحدة إدارة المشروع في ديلي وتوظيف موظفي المشروع األساسي

 .للتوريد في الصندوق التوجيهية المبادئوستطبق على تمويل المشروع  -29

شفافية ) 1: (التسييرحسن تضمن ، سيتضمن المشروع التدابير التالية التي للتسيير الفعالوضماناً  -30

 .من خالل التدريب بناء القدرات )4(؛ واإلشرافالرصد  )3(المشاركة والتشاور؛ ) 2(المعلومات؛ 

 التوجيهية لمراجعة والمبادئ  لتمويل التنمية الزراعية من الشروط العامة9 من المادة 3-9وعمالً بالبند  -31

تقديم  الصندوق، سيقوم مراجع الحسابات بمراجعة حساب المشروع باإلضافة إلى المشروعات في

وتشغيل الحساب وسيقدم مراجعو الحسابات رأياً منفصالً عن كشف النفقات . الكشوف المالية الموحدة

  .، ورسالة اإلدارة التي تتناول كفاية األعمال المحاسبية والرقابة الداخليةالنظيرالمحدد والتمويل 

  اإلشراف -  هاء

حيث سيجري اإلشراف المباشر من جانب الصندوق على أساس نصف سنوي تتحدد فيه مواعيد البعثات ب -32

 وتقارير وحدة إدارة  واجتماعات لجنة المشروع التوجيهية،خطة العمل والميزانية السنوية مع تتزامن

 مع األولىوستشمل بعثة اإلشراف األخيرة استعراضاً إلنجاز المرحلة .  وتقديم طلبات السحبالمشروع

ومن المتوقع أن . حتملةعلى أساس المؤشرات ألغراض المرحلة الثانية المالتركيز على تقدير األداء 

يكون مسؤوالً يديره مدير برنامج قطري منتدب  2012 في أوائل عام اندونيسياينشئ الصندوق مكتباً في 

والمتابعة وسيزيد ذلك بصورة كبيرة من فرصة المشاركة واإلشراف المباشر . تيمور ليشتيأيضاً عن 

  .من جانب الصندوق

  ائدهوتمويله وفو تكاليف المشروع –اً رابع

   تكاليف المشروع–ألف 

، وهو مبلغ يشمل مليون دوالر أمريكي 5.58يقدر مجموع تكاليف المشروع خالل ثالث سنوات بمبلغ  -33

 مليون دوالر أمريكي 2.90 األجنبي بمبلغ الصرفويقدر عنصر . السعريةالطوارئ المادية والطوارئ 

ألمر الذي يعكس نسبة كبيرة من األموال التي  من التكاليف األساس، افي المائة 59 أو )ما عدا الطوارئ(

في  43( مليون دوالر أمريكي 2.15وتبلغ تكاليف المكونات األساس . ستستخدم في استيراد البراميل

 )في المائة 21( مليون دوالر أمريكي 1.03أو صنع براميل تخزين الذرة؛ و /شراء و: 1 للمكون )المائة

إدارة : 3للمكون  )في المائة 36( مليون دوالر أمريكي 1.77رة؛ و توزيع براميل تخزين الذ: 2للمكون 

  .المشروع وتنسيقه
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  تمويل المشروع – باء

في  2.8( مليون دوالر أمريكي 0.16 والصندوق والمستفيدون تيمور ليشتيحكومة كل من مول يوس -34

، )في المائة 8.6(كي  مليون دوالر أمري0.48و، )في المائة 88.6( مليون دوالر أمريكي 4.94، و)المائة

وستمول الحكومة عنصر الضرائب والرسوم . ، بما في ذلك الطوارئمجموع التكاليفعلى التوالي، من 

أما المستفيدون . على شكل وقت موظفيها، مما لم تحدد تكلفتهمن جميع النفقات، كما ستقدم مساهمة عينية 

في  20سديد قيمة كل برميل، مما يعادل نحو  دوالرات أمريكية في ت10 منهم المشاركة بمبلغ بفالمطلو

وسيقدم الصندوق منحة لتمويل عناصر .  لتر واصالً إلى المزرعة200البرميل سعة  من سعر المائة

 .التكلفة األخرى بموجب إطاره للقدرة على تحمل الديون

  المكونات حسب مصادر التمويل

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  المجموع    المستفيدون  قمنحة الصندو  حكومة ال  

  المبلغ  

  
النسبة 

  المئوية

النسبة   المبلغ

  ئويةمال

النسبة   المبلغ

  ئويةمال

النسبة   المبلغ

  ئويةمال

صنع / شراء-1

 44.4 476.4 2 19.5 482.4 76.4 892.5 1 4.1 101.5  البراميل
 21.0 171.5 1 - - 97.9 146.6 1 2.1 24.9   توزيع البراميل-2
 34.7 934.3 1 - - 98.5 905.6 1 1.5 28.8  ع إدارة المشرو-3

التكاليف الكلية 

  للمشروع
155.2 2.8 4 944.7 88.6 482.4 8.6 5 582.2 100.0 

  تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية – جيم

 في األسر الضعيفة التي تمارس زراعة الذرة في األمن الغذائيوتتعلق فوائد المشروع الرئيسية بتحسين  -35

وسيكون المشروع قابالً للحياة . راضي المرتفعة، بما يحقق من الحد من خسارة ما بعد حصاد الذرةاأل

 56 داخلي يساوي ماليمعدل عائد فاالستثمار في براميل التخزين يولد . من الناحيتين المالية واالقتصادية

بالقدرة على كما يتمتع المشروع . جميع النماذج عند احتساب التكلفة الكاملة للبراميلل بالنسبة في المائة

  .في المائة 16 داخلي بنسبة اقتصاديتوليد معدل عائد 

شديد الحساسية إزاء الفرضية األساسية المتعلقة بنسبة  الداخلي للمشروع االقتصاديإن معدل العائد  -36

تحفظ وقد أجري التحليل باستخدام تقدير م. خسارة الذرة عند تخزينها حسب نظم التخزين التقليدية

في  20 إلى في المائة 15ومثال ذلك أنه إذا زادت نسبة الخسارة من . في المائة 15 أساسعلى للخسارة 

 االقتصادي، فإن معدل العائد )وهو افتراض ليس بغير المعقول وفقاً لكثير من الخبراء المحليين (المائة

 االقتصاديأما معدل العائد . وائد الثانوية إذا أضفنا الففي المائة 24 وإلى في المائة 22 إلىالداخلي يرتفع 

  . على التواليفي المائة 31 وفي المائة 29 من خسارة الذرة فهو في المائة 25الداخلي المقابل لنسبة 

حل تالية تروج تجريبي يضع األساس بمرحلة أو مراومن الجدير بالذكر أن المشروع وصف بأنه نشاط  -37

وعندما يطرأ . ن المحاصيل األخرى، في مختلف أنحاء البالد، بل يمكن لتحسيلتحسين تخزين الذرة

كما أن من . توسيع النطاق هذا، سيطرأ تحسن مقابل في األثرين المالي واالقتصادي المبينين أعاله
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 إلى زيادة في اعتماد أنواع من  توفر وسائل التخزين المحسنة في المزارعأدىاألهمية بمكان أنه إذا 

على النحو المتوقع، فإن الفوائد  )وبعضها أكثر عرضة للتلف نتيجة للحشرات (الذرة عالية المردود

  .االقتصادية سترتفع هي أيضاً

   االستدامة–دال 

اختيار ) 1: ( تروج لالستدامة الطويلة األجل، وهي تشمل ما يلييشمل تصميم المشروع تدابير أساسية -38

) 2(لحياة من النواحي التقنية واالجتماعية والمالية؛ تدخل إنمائي بسيط والترويج له، على أن يكون قابالً ل

صناعة البراميل وتوزيعها من خالل األسواق المحلية، على أن تكون هذه الصناعة ب الشروعدعم عملية 

خطط وضع ) 4(؛ النظر في استيراد البراميل في البداية بصورة مفككة) 3( من الناحية المالية؛ مجدية

 المجتمعات المحلية في األنشطة التي سترعى استخدام البراميل على نطاق تفصيلية تدريجية إلشراك

إقامة شراكة قوية مع برنامج البذور من أجل الحياة لضمان التفعيل  )5( واسع، ولدعمها لهذه األنشطة؛

 .الكامل للتكامل القوي بين هذا البرنامج والمشروع

تمثل في بساطته التي ينتظر أن تؤثر ايجابياً في إن إحدى الصفات الرئيسية التي يتسم بها المشروع ت -39

األقوى التي كثيراً ما " التقليدية"فبالمقارنة مع مشاريع التنمية الريفية ذات الصبغة . احتماالت االستدامة

على تدخالت بناء القدرة المؤسسية وتغيير التكنولوجيا، يركز المشروع على أنشطة بسيطة تعتمد 

وتشير .  وبالتالي زيادة دخل المزارعل وتوزيعها لتحقيق زيادة في توفر األغذيةصنع البرامي والستيراد

ستسعى إلى شراء المزيد منها لزيادة تخزين ) 1: (الخبرة إلى أن األسر بعد أن تتوفر لديها البراميل

السنوية  كما أن الفوائد )2( من خالل بيع الحبوب الفائضة؛ األغذية في المزارع ولدخول االقتصاد النقدي

بدون دعم ) وهي عمر البراميل(ستستمر لفترة ال تقل عن عشرين سنة ) نتيجة لتخفيض خسارة الذرة(

وستؤدي هذه النتائج إلى تغير منهجي مستدام في أسلوب تخزين . من المشروع وبدون تكلفة للمزارع

 البشرية وعلى ميزان  مما يؤثر في نهاية األمر ايجابياً على التغذية والصحةتيمور ليشتيالذرة في 

  .مدفوعات البلد

  أثرهاتحديد المخاطر وتخفيف  – هاء

 وسيجري التنفيذ عبر آلية ؛يستند التصميم إلى تكنولوجيا بسيطة ومبرهن عليها ومقبولة على نطاق واسع -40

الحفاظ على السالم والنظام وجوب ) 1: (مخاطرتين على المستوى القطريغير أن هناك . مبرهن عليها

تميل إلى التنمية الزراعية الحالية واقع أن ) 2(؛ )2012من المنتظر إجراء االنتخابات في (ي األهل

  .القطاع الفرعي لزراعة األرز المروية على حساب القطاع الفرعي لزراعة الذرة البعلية التركيز على

يتعين أن يوجد ) 1 (:رها فهي كما يليـّأما المخاطر الخاصة بالمشروع والتي يعتبر أن من الممكن تدب -41

يمثل المشروع عملية كبيرة لشراء ) 2(  لتر بأسعار مقبولة؛200عرض دولي كبير للبراميل الجديدة سعة 

قنوات الشراء والشحن والتخليص في المرفأ تتصف بالكفاءة البراميل وصنعها وتوزيعها ولذا يتعين أن 

 البراميل أن تحصل على أموال استثمارية يتعين أن يكون بمقدور الشركات المحلية لصنع) 3( ؛والتوزيع

يتطلب توريد ) 4(كمية البراميل المطلوبة لتعميمها على المستوى الوطني؛ إضافية تمكنها من إنتاج 
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 هناك حاجة إلى توفر )5(البراميل على مستوى القرى بشاحنات صغيرة وجود طرق ريفية صالحة؛ 

  . مع المشروع وميسري المشروع المهرة للعملمقاطعات المنسقي

  االعتبارات المؤسسية –خامساً 

  االمتثال لسياسات الصندوق – ألف

تمكين النساء والرجال في المناطق الريفية من المشروع متوائم مع الهدف العام للصندوق المتمثل في  -42

هداف كما يمتثل أل.  لديهم على المستوى األسرياألمن الغذائيالبلدان النامية لتحقيق دخل أعلى وتحسين 

التكنولوجيات الزراعية المحسنة وخدمات اإلنتاج الفعالة التي تتعزز بها :  الستةاالستراتيجيةالصندوق 

) أ: (؛ وهو يفي بمبدأي الصندوق األساسيين للمشاركة وهماإنتاجية النساء الريفيات والرجال الريفيين

  . االستهداف المحدد)ب(توجيه الدعم المناصر للفقراء؛ 

  ن الجنسينالتمايز بي

فهو .  على نحو وافاعتبارات التمايز بين الجنسين  وطوال دورته في جميع جوانبهالمشروعيتناول  -43

سيروج لتكنولوجيات توفر كمية العمل بتكلفة معقولة وسييسر تقاسماً أفضل لألدوار والمسؤوليات بين 

 .النساء الرجال

. ار تتخذه األسرة ويشارك فيه النساء والرجال هو قرتيمور ليشتيإن القرار الخاص بتخزين األغذية في  -44

،  األغذية وتوزيع استهالكها بين أعضاء األسرة عن إعداداألولى مسؤوالت بالدرجة وفي حين أن النساء

وتنعكس هذه . هي مسؤوليات مشتركة) من قبيل تخزين الذرة(فإن كثيراً من المهام الزراعية 

 التي تساند مشاركة األسماك لدى وزارة الزراعة ومصايد سينسياسة التمايز بين الجناالستنتاجات في 

حكومة  سياسة وهكذا فإن المشروع يتماشى مع. األمن الغذائيالنساء والرجال في التدريب على إدارة 

 إلى النساء والرجال في وهدفها المتمثل في نقل التكنولوجيات المحسنة لتخزين األغذية تيمور ليشتي

 .المناطق الريفية

 المتعلقة بمزايا وعيوب تكنولوجيات تخزين التمايز بين الجنسينسيجري أثناء التنفيذ تقدير منظورات و -45

استخدام  كما سيرصد المشروع.  في إدارة البراميلالتمايز بين الجنسيندوار أاألغذية، إلى جانب 

أنماط ) 2(؛ )رىكمية الحبوب المخزنة مقابل أشكال التخزين األخ(درجة االستخدام ) 1: (البراميل

القياس البديل لنوعية الحبوب ( استخدام الخطوط التوجيهية إلدارة البراميل )3(االستهالك أثناء التخزين؛ 

  .ها إزاء استخدام البراميلتجارب األسر ومواقف) 4(؛ )المخزنة

  نتائج عملية الصندوق للتقييم البيئي

 المشروع يصنف في الفئة جيم، حيث لن يكون له  البيئي واالجتماعي أنتقييمالصندوق للأكدت إجراءات  -46

  .من اآلثار البيئية الضارةالحد األدنى الطفيف إال 
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  المواءمة والتنسيق – اءب

، وخصوصاً وزارة  فكرة المشروع كما أقرها جميع الشركاء المحتملينتيمور ليشتيحكومة أقرت  -47

من وسيستفيد المشروع . ت المحلية وشبكات المجتمعامقاطعات وحكومات الالزراعة ومصايد األسماك

كما ) منظمة تزويد المزارع بالبراميل ومنظمة كير الدولية (شراكات هامة مع المنظمات غير الحكومية

ة من مبادرة الحبوب من ثالمرحلة الثال( إلنتاج األغذية تيمور ليشتيسيكمل المبادرة اإلنمائية األكبر في 

 مقاطعة 12مليون دوالر أمريكي ومدتها خمس سنوات وتنفذ في  27.5أجل الحياة؛ وهي مبادرة بقيمة 

  ).ريفية

  االبتكارات وتوسيع النطاق – جيم

إن تصميم المشروع مناسبة للغاية لتوسيع نطاقه إلى مراحل تالية ستؤدي في النهاية إلى حصول  -48

 طن 130,000دره  على تكنولوجيات كافية تمكن من التخزين اآلمن لما قتيمور ليشتيمزارعي الذرة في 

  .متري من الذرة تقريباً

الالزمة لتوسيع النطاق، من قبيل القيادة في وزارة الزراعة " المحركات "األولىوستنشئ المرحلة  -49

والرواد المحليين المتمثلين في قادة مجالس القرى وزعمائها ممن ستتوفر لديه الخبرة ومصايد األسماك 

الالزمة من قبيل " الفضاءات"كما سيتم تطوير . علق بتوريد البراميلفيما يتفي تنظيم المجتمعات المحلية 

.  التي يتعين اختبارها وتحسينهالتنفيذ توسيع النطاق" المسارات" السياسية والسياساتية؛ وكذلك الفضاءات

م عن االهتما) مثل الوكالة االسترالية للتنمية والبنك الدولي(إضافة لذلك، أعرب شركاء إنمائيون آخرون 

 . متابعته المحتملةبالمشاركة في المشروع ومراحل

وستنفذ المرحلة . 2014كانون األول / في ديسمبراألولىوينتظر توسيع نطاق المشروع بعد نهاية مرحلته  -50

 التي لم تتلقى مقاطعاتل انواحي وفي األولى السبع غير المشاركة في المرحلة مقاطعاتالثانية في ال

 ومناطق  الخمس، مع استمرار التركيز على المناطق المرتفعةاألولىالمرحلة  مقاطعات في تغطية كاملة 

وإضافة .  األخرىةاألساسيزراعة الذرة البعلية، إلى جانب إمكانية توسيع النطاق ليشمل  تخزين األغذية 

من قبيل معدات تجهيز الذرة " إضافات"ليشمل في نطاق المرحلة الثانية لذلك، قد يطرأ توسع طفيف 

 .استخدام فائض الذرة كعلف حيواني على نطاق ضيقو

أن تكون شركات القطاع الخاص المحلية قد أقامت منشآت محلية لصنع  األولىوينتظر بنهاية المرحلة  -51

وقد بدأت بالفعل . الحاويات قادرة على االستجابة للطلب المتزايد على هذه التكنولوجيا البسيطة/البراميل

غير أن هذا . براميل المصنوعة محلياً، غير أن أسعار منتجاتها غير تنافسية بعدأعمال تجريبية تستخدم ال

  .ومواصلة التحريات الخاصة بالتكنولوجيات البديلةالوضع سيتغير مع توسيع حجم اإلنتاج 
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 اإلنخراط في السياسات – دال

اسية وأولوية وطنية  محكومان بثالث وثائق أستيمور ليشتيالسياسة الزراعية واإلطار االستراتيجي في  -52

تموز /يوليوفي  الصادرة عن رئيس الوزراء 1االستراتيجيةالخطة اإلنمائية ) 1: (واحدة، على النحو التالي

اإلطار السياساتي واالستراتيجي الصادر عن وزارة ) 3( إلطار التنمية الريفية؛ 1 المحور )2(؛ 2011

 لعام تيمور ليشتياألولويات الوطنية ل) 4(؛ )اًال يزال صالح (2004الزراعة ومصايد األسماك في عام 

وقد استرشد التصميم األولي للمشروع باإلطار السياساتي واالستراتيجي الصادر عن الوزارة في . 2010

أما األهداف السياساتية التي تهم . ، وهو إطار يحدد األهداف القطاعية واستراتيجيات التنفيذ2004عام 

 لسكان الريف والنهوض األمن الغذائيتحسين مستوى ) 1: ( كما يليالمشروع بصورة مباشرة فهي

المساهمة ) 3(؛ األسماك ومصايد والغاباتزيادة القيمة المضافة في الزراعة ) 2(باالعتماد على الذات؛ 

 زيادة )4(في الميزان التجاري بكسب اإليرادات من الصادرات وبإيجاد البدائل المحلية عن الواردات

 .مالة في المناطق الريفيةالدخل والع

 تتمثل في تركيز الحكومة القوي على الزراعة المروية وإهمالها  مخاطرة أساسية تتعلق بالسياسةوهناك -53

 المعلنة مؤخراً االستراتيجيةعلى أن الخطة الزراعية . لمناطق المرتفعةاالنسبي لنظم اإلنتاج البعلية في 

 على االستراتيجيةوتركز الخطة اإلنمائية . ه السياسة توحي بوجود تغير في هذ)2011تموز /يوليو(

يضاً أهمية أوتغطي األرز والذرة معاً، كما أن الجهات المانحة باتت تدرك هي   الذاتي في األغذيةاالكتفاء

 ويمكن للمشروع أن يسهم في ذلك من خالل توفير الدالئل على .البعليةوالمحاصيل النقدية ألغذية إنتاج ا

عة البعلية والفرص التي تولدها، بغية ضمان توجيه مزيد من االهتمام لمزارعي الذرة الزراأهمية 

يمكن فعالية وضع سياسات بالنسبة لوتتمثل نقطة إضافية لها أهميتها  .المهملين في المناطق المرتفعة

، من الغذائياألللمشروع أن يسهم فيها في االفتقار إلى المعلومات والبيانات التي تتعلق تحديداً بمسائل 

 .صنع القرارات بصورة فعالةفتوفرها يعتبر أمراً حاسماً في 

مباشر غير الولذا، ومع الوقت، ينتظر أن يسعى وجود المشروع في القطاع غير المروي إلى التأثير  -54

، وبالتالي إلى التخفيض التدريجي من مخاطر السياسة الحالية التي تركز على على سياسات الحكومة

  .فادي تأثيرها على عملية المشروع، بتاألرز

   الوثائق القانونية والسند القانوني- سادساً

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة   الديمقراطيةتيمور ليشتيجمهورية بين التمويل ستشكل اتفاقية  -55

التمويل فاقية اتنسخة من  وترفق .المتلقيالمقترح إلى التمويل القانونية التي يقوم على أساسها تقديم 

  . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنها

من تمويل  تلقي  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطةالديمقراطية تيمور ليشتيجمهورية إن  -56

  .الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

                                                      
  .2010هذه الطبعة من الخطة تحل محل المسودة التي نشرت في أواسط عام   1
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 وسياسات اعية اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزرتفق وأحكاَميالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -57

  . في الصندوقومعاييره اإلقراض

   التوصية- سابعاً

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل على أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -58

 منحة تعادل قيمتها ثالثة ماليين تيمور ليشتي الديمقراطيةجمهورية إلى  قدم الصندوقأن ي: قرر

، على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة3 200 000 (حقوق سحب خاصةومائتي ألف وحدة 

 في واألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامخضع ألية شروط ت

  .هذه الوثيقة

  

  

  كانايو نوانزي

 ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Timor-Leste Maize 
Storage Project" 
(Negotiations concluded on 6 December 2011) 

Grant Number:  
 
Project Title: Timor-Leste Maize Storage Project (the “Project”) 
 
The Democratic Republic of Timor-Leste (the “Recipient”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(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 amended on 17 September 2010 (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 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 3 200 000 Special Drawing Rights (SDR). 
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
3. There shall be a Designated Account for the benefit of the Ministry of Finance in a 
bank acceptable to IFAD. 
 
4. There shall be a Project account denominated in United States Dollars for the 
benefit of the Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) for the implementation of the 
Project, in a bank acceptable to IFAD. 
 
5.  The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 
United States Dollars 150 000. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project  Agency shall be the Ministry of Agriculture and Fisheries. 
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2. The following are designated as additional Project Parties: The Project Steering 
Committee (PSC); Project Management Unit (PMU) and the District Coordination Offices 
(DCOs); and shall include but are not limited to institutions and other development 
partners mentioned in Schedule 1. 
 
3. The Project Completion Date shall be the third anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Project will be directly supervised by IFAD in consultation with the Recipient. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal: 
 
A Project Implementation Manual is issued by MAF within 90 days of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Recipient:  
 

Minister of Finance 
Ministry of Finance 
Edificio 5, 1o Andar 
Palacio do Governo, 
Dili, Timor-Leste 
 

  
For the Fund:  
 

The President 
International Fund for Agricultural development 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 
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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. 
 
 
 
 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE 
 
 
 
 
 
____________________   
Minister of Finance    
  
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 
 
 
___________________ 
Kanayo F. Nwanze  
President  
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The Project shall benefit approximately 23 000 economically 
active poor households (households producing about 150 kg of maize per year) in the 
districts of Aileu (year 1), Manufahi and Manatuto (year 2), and Ainaro and Viqueque 
(year 3) (the “Project Area”). 
 
2. Goal. The goal of the Project  is: improved food security for maize growing 
households in Timor-Leste.  
 
3. Development Objective. The development objective of the Project is: reduced losses 
of maize stored on-farm. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components:  
 

4.1 Component 1: Purchase and/or manufacture of maize storage drums.  
The main output from this component will be that maize storage drums are 
procured and/or manufactured locally. During the first phase, the project will 
facilitate the international supply of new 200l drums (42 000 drums over three 
years).  At the same time, local private-sector drum manufacture will be 
investigated, focusing on alternative drum/container designs, in-field testing of 
prototypes, and business development feasibility studies on developing local drum 
manufacturing capacity. 
 
Project-funded research and development (R&D) activities will include support for 
local industrial manufacturers to develop and field-test prototype 100l and 200l 
drums, followed by pilot rollouts and evaluation of field trials. The R&D package will 
include funds for business expansion and fund-sourcing feasibility studies. Limited 
R&D funds will also be allocated to improving maize shellers. 

 
4.2 Component 2: Distribution of 200l maize storage drums. The main 
output of this component will be that maize storage drums are distributed and used 
effectively.  This output will be achieved through the following steps: (i) appointing 
and training project facilitators in community organization skills and drum delivery 
and use; (ii) targeting and preparing households, in terms of eligibility and desire to 
use drums for maize storage, depending on their maize production volume and 
willingness to pay a co-contribution per drum; (iii) preparation of district, sub 
district, Suco [village] and Aldeia [hamlet] drum delivery and distribution plans; 
(iv) drum distribution in time for the next maize harvest, and collection of 
beneficiaries’ co-contributions; (v) training and support in drum use and 
management; and (vi) piloting of drum distribution through agents in district 
markets. Approximately 23 000 households will receive approximately 42 000 
drums during the three-year project.  
 
4.3 Component 3: Project management and coordination. The main output 
from this component will be efficient project management and coordination. This 
will be achieved through: (i) the establishment and operation of a PMU embedded 
in MAF’s National Directorate of Agriculture and Horticulture; (ii) the design and 
operation of an M&E framework; and (iii) the appointment of coordinators and 
facilitators.  
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The PMU will consist of a Project Director (the National Director of Agriculture and 
Horticulture), a Project Manager (international appointment); a Finance Officer, a 
Procurement/ Logistics Officer, and an M&E Officer (national appointments). The 
PMU will be supported by a short-term international Post-harvest Storage Specialist 
and a national Monitoring and Evaluation Specialist. Project monitoring will 
encompass: (i) baseline and follow-up household surveys on maize storage losses; 
(ii) periodic assessment of on-farm maize storage practices; and (iii) periodic 
assessment of drum use. Participatory impact assessment will be an important tool 
for ascertaining beneficiaries’ views on Project performance and results. 

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
1. The Project will apply a community-based and participatory approach for project 
implementation. The field-level activities (drum distribution) will be implemented by MAF 
in coordination with the government’s district administration staff and networks, local 
community organizations and village leaders, and in cooperation with MAF’s district staff.  
 
2. At the field level the project facilitators will work with Suco Chiefs to complete the 
series of community-focused activities in coordination with agriculture extension workers. 
These activities have been designed to ensure that the Project effectively engages with 
communities for all pre- and post-drum delivery activities, and subsequent participatory 
impact assessments. M&E activities have been designed to gather target beneficiaries’ 
opinions on and gauge their satisfaction with this approach. Results will be used to adjust 
implementation activities if required. 
 
3. A PMU (staffed with a Project Director, a Project Manager, a Finance Officer, and a 
Procurement/ Logistics Officer) will be embedded in MAF’s Dili complex, and will work out 
of MAF’s District Offices if practical in terms of office space and drum storage facilities. 
The PMU will be responsible for day-to-day project implementation and will manage 
district coordination. DCOs will be established under a phased approach in current target 
districts and operate for a period of about one year. District coordinators and deputy 
district coordinators will, in turn, manage the project facilitators. The latter will work 
closely with MAF agricultural extension workers, Suco and Aldeia chiefs to select 
beneficiary households, organize drum delivery, train recipients in drum use and 
maintenance, and conduct periodic monitoring activities. 
 
4. A PSC will provide overall Project direction and guidance. The PSC will be 
responsible for: (a) coordinating the provision of Government support (national and 
district levels); (b) coordinating Project activities with Government programmes; and 
(c) providing policy support. It will comprise: i) the Director General of MAF, who shall be 
the Chairperson of the PSC; ii) a representative from the Ministry of Finance; and iii) 
representatives from the districts where the Project operates.  
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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. Drum Acquisitions  805 000 100% net of taxes and 
beneficiaries’ 
contributions 

II. Subcontracts 375 000 100% net of taxes  

III. Vehicles, Equipment & 
Materials 

340 000 100% net of taxes 

IV. Training 95 000 100% net of taxes 

V. Technical Assistance and 
Studies 

375 000 100%  

VI. Salaries and Allowances 640 000 100% net of taxes 

VII. Operating Costs 250 000 100% 

Unallocated 320 000  

TOTAL 3 200 000  
 
 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  

 
Subcontracts: financing activities related to the manufacturing and distribution of 

 drums, training, and support in drum use and management. 
 
2. Retroactive Financing. Withdrawals not exceeding in the aggregate the amount of 
SDR 19 335 equivalent to USD 30 000 may be made from the Grant Account in respect of 
expenditures under Categories III and VII of this Schedule for activities undertaken by the 
Project related to the recruitment of key project management staff and the establishment 
of offices, which will include the establishment/ refurbishment of the PMU in Dili and the 
recruitment of the Project Manager, the Finance Officer and the Procurement/ Logistics 
Officer for the PMU, and other preparatory activities incurred before the Effective Date but 
after 15 December 2011. Such expenditures shall be deemed Eligible Expenditures for all 
purposes of this Agreement. 
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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 Recipient to request withdrawals from the 
Grant Account if the Recipient has defaulted in the performance of the 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:  
 
The Recipient confirms its commitment to engage with regional and international 
organizations, private sector and non-governmental organizations as implementing 
partners and service providers, with the active participation of the Project’s target group, 
in order to ensure that the TLMSP objectives are met. 
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Results Hierarchy Indicators  Means of Verification Assumptions 
Goal: Improved food security for maize-
growing households in Timor-Leste 
 

• Percent improvement in HH food security 
due to increase on-farm supplies of maize, 
initially after harvest and then in the “hungry 
season”.  

•  *No. of HHs with improved food security. 
•  *No. of HHs showing improvement in IFAD’s 

HH asset ownership index. 
• *Percent reduction in the prevalence of child 

malnutrition. 

• Assessed reduction in storage losses 
due to Project (from survey reports), as a 
% of total HH food requirements (from 
TLSLS reports). 

• Drum distribution records. 
• Project survey. 
• Secondary data from WFP and UNICEF 
Goal-level indicators reported at beginning 
and end of Project. 

• Peace and civil order are maintained. 
• No major changes in MAF’s agricultural 

development policy and strategies. 
 

Development Objective: Reduced losses 
of maize stored on-farm 
 

• On-farm storage losses reduced from 15% to 
less than 1% (cumulative weight loss basis) 
for households adopting improved storage 
techniques. 

• Baseline survey report on extent of 
maize losses under traditional storage 
systems. 

• Drum use monitoring program reports. 
• Participatory Impact Assessments. 
Development objective-level indicators 
reported annually. 

• Farmers are willing to move away from 
traditional storage practices. 

• Recommended on-farm maize storage 
technology (drums) is acceptable/ affordable 
to target rural households. 

Output 1: Maize storage drums procured 
and/or manufactured locally: 

(i) New 100L and 200L drums 
imported 

(ii) 100L and 200L drums locally 
manufactured (probably Phase II) 

(iii) R&D on alternative drum designs 
and business development studies 
(local drum manufacture) completed 

 

• 42,000 new 200L drums imported by end of 
PY2. 

• At least one design for a locally-
manufactured alternative drum successfully 
developed and field tested by the end of 
PY3. 

• Options for local manufacture assessed, 
private sector partner/s identified, and 
business development plan completed by the 
end PY3.  

• AWPBs. 
• Six-monthly Progress Reports. 
• R&D reports. 
 

• An adequate number of new drums can be 
imported, for a reasonable price  

• No serious importation difficulties/delays - 
GoTL is able to facilitate drum import and 
clearance  

• No major technical difficulties with local 
drum manufacture. 

• Funds for expanded local drum 
manufacturing businesses are available. 

Output 2: Maize storage drums distributed 
and used effectively: 

(i) Target HHs identified and organized 
(ii) Drum distribution plans prepared 
(iii) Drums distributed, and co-

contributions collected 
(iv) Drum use promoted and farmers 

trained  
(v) Drum distribution through private 

sector piloted 
(vi) Drums distributed through NGO 

network 

• 23,000 poorer maize-growing HHs identified, 
provided with drums and trained in drum use. 

• Drums being fully utilized for maize storage. 
• Drum use guidelines being closely followed 

by most HHs. 
• Five drum agents in district markets identified 

and trained, by end PY2. 
• 500 drums sold by drum agents by end PY3. 
• 10% of purchased drums distributed through 

NGOs (year by year) 
• *No. of HHs receiving Project services.  
 

• AWPBs. 
• Six-monthly Progress Reports. 
• Drum use monitoring program reports. 
• Participatory Impact Assessments. 
 
 

• Use of local government and community 
structures, and staff, to assist with drum 
targeting and distribution is efficient. 

• Transport infrastructure and services are 
maintained at a level sufficient to allow 
timely shipment of drums from Dili to target 
Sucos. 

• Required number of suitably qualified District 
Coordinators and Project Facilitators can be 
recruited. 

• Suitable mechanism for safely depositing 
drum co-payments can be identified. 

Output 3: Efficient Project management 
and coordination: 

(i) PMU established and operational 
(ii) DCOs established and operational 
(iii) M&E system designed and 

operational 
 

• PMU and DCOs established and operational. 
• Implementation on schedule. 
• Implementation performance and outcomes 

being regularly assessed. 
• IFAD satisfied with results. 
• Other stakeholders (communities, partner 

NGOs, district government) satisfied with 
results. 

• Annual Reports. 
• M&E reports. 
• Supervision Mission Reports 
• Project Completion Report. 
• Participatory Impact Assessments. 

• Adequate resources are allocated to Project 
management and M&E in timely fashion. 

• Strong partnerships between Project 
contractor, IFAD and MoF can be developed 

 

 




