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جمهوریة إندونیسیا

تنمیة المجتمعات الساحلیةمشروع 

تقریر الرئیس

شروع
طقة الم

طة من
خری

.أو التخوم أو السلطات المختصة بها إن التسمیات المستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق فیما یتعلق بترسیم الحدود

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالمصدر: 
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  جمهوریة إندونیسیا

  مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیة

  موجز التمویل

الصندوق المؤسسة الُمباِدرة:

جمهوریة إندونیسیا :/المتلقيالمقترض

وزارة الشؤون البحریة ومصاید األسماك الوكالة المنفذة:

ملیون دوالر أمریكي43.24 التكلفة الكلیة للمشروع:

ملیون 24.2ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 15.87

دوالر أمریكي تقریبا)

قیمة القرض الذي یقدمه الصندوق:

ملیون 2.0ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 1.18

دوالر أمریكي تقریبًا)

  :قیمة المنحة التي یقدمها الصندوق

سنة، بما في ذلك فترة سماح )18(حتى 15مدة القرض 

سعر فائدة یعادل سعر الفائدة سنوات، ویتحمل5مدتها 

كل ستة أشهرالسنوي كما یحدده الصندوق مرجعيال

شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

المشاركة في التمویل:الجهة  اإلسبانيحساب األمانة

ملیون دوالر أمریكي تقریبا)7.8(بما یعادل یوروملیون 6.28 قیمة التمویل المشترك:

العادیةحكامالشروط واأل شروط التمویل المشترك:

ملیون دوالر أمریكي7.1 :/المتلقيمساهمة المقترض

ملیون دوالر أمریكي2.1 مساهمة المستفیدین:

الصندوق المؤسسة المكلفة بالتقدیر:

المباشریخضع إلشراف الصندوق  المؤسسة المتعاونة:
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  توصیة بالموافقة

إلى جمهوریة ماالمقترح تقدیمهنحةمقرض والالموافقة على التوصیة الخاصة بالالمجلس التنفیذي مدعو إلى 

  .48إندونیسیا من أجل مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیة، على النحو الوارد في الفقرة 

  

  مشروع تنمیةإلى جمهوریة إندونیسیا من أجل مقترح تقدیمھما ومنحةقرض 

  المجتمعات الساحلیة

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

  اق الفقرالتنمیة الُقْطریة والریفیة وسی-ألف

أحرزت إندونیسیا، وهي أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسیا، تقدما سریعا خالل العقد الماضي لتصبح - 1

مركزي تنمو فیه الطبقة وم على نظام دیمقراطي انتخابي البلدا دینامیكیا ذا قدرة عالیة على المنافسة یق

وظلت على ،2008عاماألزمة المالیة المتوسطة بمعدل متسارع. وقد تمكنت إندونیسیا من التغلب على 

خالل السنوات القلیلة الماضیة، كما قطعت خطوات مهمة نحو اإلقلیمقائمة االقتصادات األفضل أداء في 

مع وضع سیاسات لخلق فرص عمل جدیدة وتنمیة المهارات، وتحسین الترویج للمساواة الحد من الفقر و 

. ورغم التقدم الملحوظ الذي حققته إرث من سوء التسییرة الخدمات العامة والبنیة األساسیة، ومعالج

تحدیات هائلة، ال سیما فیما یتصل بالحد من الفقر الذي ال یزال منتشرا في فما زالت هنالكإندونیسیا، 

مناطق عدیدة حتى اآلن، وخصوصا في األجزاء الشرقیة من البالد.   

. وسیتطلب ذلك زیادة 2015ن تصبح أكبر منتج للثروة السمكیة في العالم بحلول عام ألتسعى إندونیسیا - 2

في المائة من اإلنتاج العام. ویوفر هذا 92ةصغیر الثالثة أضعاف. وتمثل مصاید األسماك بنسبةاإلنتاج

ملیون من صیادي األسماك اإلندونیسیین الذین یعیشون في حالة من الفقر، 7.9فرصة معتبرة لما یقدر ب 

في المائة من مجموع السكان الفقراء.25.1والذین یشكلون نسبة 

هناك تنوع كبیر في مجتمعات الصید في إندونیسیا نتیجة تباین البیئات الطبیعیة والثقافیة. ففي حین تتمتع - 3

ومجتمعات الصید باقتصاد بحري مزدهر، تواجه مجتمعات أخرى تحدیات العدید من المجتمعات الساحلیة 

ولتراجع كمیات األسماك متزایدة لتحقیق عائد جید من نشاط الصید نظرا لصعوبة وصولها إلى األسواق، 

وفي بعض األحیان،التخریبیةفي بعض المناطق. وفي بعض المجتمعات، تؤثر ممارسات الصید المصادة 

تأثیرا سلبیا على قاعدة الموارد السمكیة. ویمثل القطاع الساحلي والبحري، وتحدیدا قطاع ،الصید الجائر

، حلقة الوصل بین الفقر وبیئة تزداد هشاشتها یوما بعد اآلخر. فغالبا ما الفرعيمصاید األسماك الصغیرة 

لصغیرة لكسب عیشهم. تكون مجتمعات الصید فقیرة ویعتمد أفرادها اعتمادا كبیرا على المصاید الشاطئیة ا

وفي بعض األنحاء، قد ال یكفي الدخل من نشاط الصید لسد احتیاجات الكفاف األساسیة. وعادة ما تكون 



  EB 2012/106/R.20

2

األبعد من غیرها عن المقاطعات، ال سیما في مقاطعةمجتمعات الصید من أفقر المجتمعات في أي 

مع ما یرافقه من ،جهة مع تغیر المناخعلى خط الموااألسواق الرئیسیة. وتقف الكثیر من هذه المجتمعات

زیادة لشعاب المرجانیة بسبب لوالخسارة المتزایدةاضطراب متزاید في األحوال الجویة، والتعریة الساحلیة، 

الفرعي المحیطات. وثمة مجال واسع لتنفیذ عملیات إیجابیة محكمة التنظیم في هذا القطاع الحموضة في

وممارسات الصید وارتفاع التكالیف التشغیلیة،،معداتالرأس المال و لى في ظل تضاؤل إمكانیة الحصول ع

  تربیة األحیاء المائیة.    لدى مشغليوغیر المشروعة، وتدني مهارات اإلدارة في الشركات العاملة التخریبیة

األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفـرص االسـتراتیجیة الُقْطریـة-باء

  المستند إلى النتائج

هناك أربعة أسباب رئیسیة أدت بوزارة الشؤون البحریة ومصاید األسماك إلى اقتراح تنفیذ مشروع تنمیة - 4

) غالبا ما تكون المجتمعات الساحلیة 1على الصندوق النظر في تمویله: (مما یتوجبالمجتمعات الساحلیة 

، وتكون في معظم األحیان خارج نطاق المقاطعاتمن أفقر المجتمعات على مستوى 1والجزر الصغیرة

مبادرات التنمیة االقتصادیة الشاملة التي تركز عادة على المجتمعات التي تصل إلیها شبكة الطرق 

تحسین وضعها االقتصادي وتولي باستعدادها والتزامها تالكثیر من المجتمعات الساحلیة أبد)2(؛الرئیسیة

  ؛تم تنفیذها في اآلونة األخیرةة كما اتضح ذلك في مجموعة من البرامج التيمسؤولیة المبادرات اإلنمائی

تتمثل تحدیدا في في إطار تركیز إندونیسیا على تنمیة "اقتصادها األزرق"،) توجد فرص اقتصادیة جیدة3(

نتاجها والتي القیمة التي یمكن لشركات تربیة األحیاء المائیة/البحریة إعالیةمجموعة من المنتجات البحریة 

السیاسات واألولویات ویتواءم تماما معمباشرةبصورة ) یدعم المشروع 4(؛قویةتسویقیةإمكاناتتتمتع ب

الحكومیة الواردة في وثیقة استراتیجیة الحد من الفقر والخطة االستراتیجیة الوطنیة لمصاید األسماك للفترة 

2010-2014 .  

  وصف المشروع -ثانیا

  المجموعة المستهدفةو مشروع منطقة ال-ألف

المناطق التي یرتفع فیها معدل انتشار الفقر، وهيفي شرق إندونیسیا كلهاالمشروعتقع مناطق تدخالت- 5

ثقافیة متباینة.  - قلیلة ذات بیئات بحریة متنوعة وظروف اجتماعیةمقاطعاتوسینصب التركیز على 

مشاركة ) قدرتها على ال1في تسع محافظات تم اختیارها على أساس (مقاطعةةي عشر تیغطي المشروع اثن- 6

) وجود عدد مالئم من 2(؛، بما في ذلك التزامها السیاسي والمالي المثبتنجاح في أنشطة المشروعب

) مدى إمكانیة 3(؛للمشاركة في المشروعابما یؤهلهالمقاطعةالصغیرة في یةالمجتمعات الساحلیة والجزر 

) إمكانیة توسیع نطاق األنشطة لتشمل 4(؛أنشطة الصید والعملیات البحریةخل المتولد من زیادة الد

التي لدیها القدرة على تكرار أنشطة المشروع المقاطعاتأخرى. ویعكس االختیار قطاعا واسعا من مقاطعات

تلفة إلدارة الموارد في المستقبل. وسوف یتیح تنوع البیئات البحریة التي یغطیها المشروع استخدام طرق مخ

                                                     
1

. وُیستخدم مصطلح "ساحلیة" المقاطعاتالمختارة وعلى "الجزر الصغیرة" داخل هذه المقاطعاتعلى سواحل من المشروع تعیش المجتمعات المستهدفة 

لإلشارة إلى السواحل والجزر الصغیرة. في هذا التقریر 
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إلى جانب التنمیة االقتصادیة المستدامة ألنشطة تربیة األحیاء البحریة وصید األسماك وغیرها من العملیات 

   البحریة.

لمعاییر منها وفقامقاطعةقریة من القرى الساحلیة والقرى الجزریة الصغیرة من كل 15ومن المقترح إشراك - 7

لبحري ) إمكانات اإلنتاج ا3(؛مشاركتها بنجاح في برامج سابقةتعدادها و ) مدى اس2(؛) مستوى الفقر1(

قریة 180) وجود جزر صغیرة في كل من هذه القرى. وسیستهدف المشروع 4(؛والسمكي والقیمة المضافة

تقریبا من هذه األسر في المائة60أسرة تقریبا، وسوف تشارك 660في أي منها سر األعدد قدر متوسط ی

بطریق مباشر أو غیر مباشر في أنشطة الصید وتربیة األحیاء المائیة وغیرها من األنشطة البحریة. وتتكون 

  شخص).000320أسرة تقریبا (أي 00070المجموعة المستهدفة مباشرة في المجمل من 

  الهدف اإلنمائي للمشروع- باء

حد من الفقر وتعزیز النمو االقتصادي في المجتمعات الساحلیة یتمثل الهدف العام من المشروع في ال- 8

زیادة تحقیق هدف المشروع من خاللوالجزر الصغیرة النشیطة رغم فقرها. بینما یتمثل الهدف اإلنمائي في

.الساحلیة والجزر الصغیرةالتي تعمل بالصید واألنشطة البحریة في المجتمعات سر األدخول 

  ئجالمكونات/النتا- جیم

المستهدفة من سراألتمكین :یهدف هذا المكون إلىوٕادارة الموارد:والنهوض بهاتمكین المجتمعات - 9

ممارسة أنشطة اقتصادیة بحریة مربحة دون أن یكون لذلك تأثیر ضار على الموارد البحریة. وسیتم تنفیذ 

هذا المكون استنادا إلى التجارب والدروس الكثیرة المكتسبة في إندونیسیا ووفق نهج قائم على التخطیط 

مادا على األنشطة البحریة، وذلك من خالل التشاركي على مستوى القریة یركز على تنمیة االقتصاد اعت

داخل المجتمعات في المقام األول. وفي إطار هذا المكون، سیتم بناء والرابطاتالعمل مع المجموعات 

قدرات هذه المجتمعات لتمكینها من تنفیذ أنشطة المشروع، وتولي المسؤولیة عن تنمیة نفسها، وتیسیر 

ن الحكومة والقطاع الخاص. ویتضمن المكون ثالثة مكونات فرعیة والمالي مالتقنيالحصول على الدعم 

الساحلیة تقدیر الموارد2-1؛والتخطیطالتیسیر المجتمعي والرصد 1-1:تستند إلى المجتمعات المحلیة

.  بالتركیز على األسواقالقرىاالستثمار في3-1؛ والمشاركة في إدارتهاوتخطیطها

تتمثل النتیجة المتوخاة من المكون األنشطة البحریة:اقتصادیة تستند إلىمن أجل تنمیةالمقاطعاتدعم - 10

المستدامة المستندة إلى السوقفي زیادة الفرص االقتصادیة المتاحة أمام األنشطة السمكیة/البحریة الثاني

لى التي یشملها المشروع. ویهدف هذا المكون إلى دعم أنشطة المشروع عالمقاطعاتصغیرة النطاق في 

. والهدف من هذه االستثمارات إزالة المقاطعاتمستوى القرى بجانب االستثمارات التكمیلیة على مستوى 

المعوقات التي تواجه المجتمعات في تحقیق أقصى فائدة من استثماراتها، وٕاتاحة الفرصة لهذه المجتمعات 

ویق منتجاتها. ویضم هذا المكون لزیادة إنتاجیة أنشطة الصید واألنشطة البحریة وجني فائدة أكبر من تس

االستثمار وبناء 1-2مكونین فرعیین، یركز األول على البنیة األساسیة واالبتكار وبناء القدرات المؤسسیة (

  دعم األسواق وسالسل القیمة).2-2)، والثاني على األسواق وسالسل القیمة (القریةالقدرات على مستوى 

إشراف وطني، بالمقاطعاتینص هذا المكون على تنفیذ أنشطة المشروع في مختلف ,إدارة المشروع- 11

األساس الالزم لتكرار أنشطة المشروع وتوسیع نطاقها. وتتمثل المخرجات المتوقعة من هذا المكون يویرس



  EB 2012/106/R.20

4

كرار ) تیسیر ت2(؛دة لتنفیذه وتشغیله بأعلى كفاءةوح12وإنشاء مكتب إلدارة المشروع )1فیما یلي: (

إجمالي تكلفة إدارة الثالثأنشطة المشروع وتوسیع نطاقها. ومن الناحیة االستثماریة، یوضح المكون 

  ه للمجتمعات المعنیة.   بالمتعلقةالخدمات وٕایصالالمشروع 

  تنفیذ المشروع -ثالثا

  النهج -ألف

لیة.یقوم النهج المتبع في تنفیذ المشروع على العناصر األربعة األساسیة التا- 12

من االستراتیجیات الرئیسیة التي تقوم علیها البرامج اإلنمائیة الحكومیة. وسیصوغ تمكین المجتمعات ال یزال- 13

هذا العنصر طریقة تنفیذ المشروع، وسیكون بمثابة العنصر الهیكلي الرئیسي في تصمیم المشروع وأساس 

ة العمل والتفاعل في إطار أنشطة المشروع االستثماریة. وسوف یسهم هذا العنصر في تعزیز الشفافی

والمساءلة في استخدام أموال المشروع، كما ستتحدد على أساسه طرق إدارة المشروع.  

التي تزاول نشاط صید سراألوالعملیات المصاحبة لها السوقعلىالتي تركزاالستراتیجیة ستمكن - 14

األسماك/األنشطة البحریة من زیادة دخولها من خالل زیادة صافي العائد المستدام على األسماك وغیرها من 

المنتجات البحریة. وسیعتمد خلق الفرص االقتصادیة في األساس على تكوین مجموعات مشروعات في 

رك" في سالسل القیمة عالیة الكفاءة التي یدعمها المجتمعات المعنیة، وستكون هذه المجموعات بمثابة "المح

المشروع. 

عامال حاسما في اختیار المجتمعات التي یشملها المشروع. التركیز على الفقر واستهداف الفقراءكان - 15

في أنشطة المشروع. النشطین وٕاشراك الفقراءوینصب التركیز داخل هذه المجتمعات على الفقراء 

، حیث أدت إلى المقاطعاتتأثیر على اختیار المشروع وعملیاته وتوسیع نطاقها خطة تكرار أنشطة لكان - 16

متباینة طبیعیا واجتماعیا تمتد على مساحة جغرافیة واسعة من غرب كالیمانتان حتى بابوا. مقاطعاتاختیار 

ر أنه سیجعل وسیؤثر استخدام هذا النهج على هیكل نظام إدارة المشروع وآلیاته وستنشأ تكلفة عن تنفیذه، غی

المشتتة التي یشملها المشروع مراكز إقلیمیة الختبار عدد من الحلول في مجموعة من المقاطعاتمن 

.  المتباینة والفقیرة بمعظمهاالمجتمعات 

  اإلطار التنظیمي- باء

ه مسؤولة بوجالمقاطعاتسیتم تنفیذ المشروع تحت إشراف وزارة الشؤون البحریة ومصاید األسماك، وستكون - 17

عام عن التنفیذ، وستتولى القرى المسؤولیة الرئیسیة عن تنفیذ أنشطة المشروع. 

ستقوم الوزارة بتعیین فریق داخل المدیریة العامة للشؤون البحریة والسواحل والجزر على المستوى المركزي،- 18

توجیهب مسؤولیة . یتولى هذا المكتنالضرورییبالموظفین الصغیرة تكون مهمته تزوید مكتب إدارة المشروع 

میزانیات العمل و الخطط وتجمیعتنفیذ المشروع وتوفیر الدعم اإلداري، إلى جانب تیسیر تخطیط العملیات، 

، وتخصیص الموارد، ودعم عملیات التنفیذ، ورصد النتائج والمنجزات، وتنسیق المبادرات التي سنویةال

مقاطعة.شترك فیها أكثر من ت
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داخل وكالة الشؤون البحریة ومصاید الموظفین، سیتم تخصیص فریق من المقاطعاتوعلى مستوى - 19

إلدارة وحدة تنفیذ المشروع وتولي مسؤولیة إدارة المشروع وتنفیذه. وعلى مستوى مقاطعةاألسماك التابعة لكل 

، سیتم تشكیل مجموعات عمل تابعة للمشروع تتكون من األسر العاملة بأنشطة الصید/األنشطة المجتمعات

اإلقلیمیةالتقنیةالمحافظات والمراكز البحریة. وسوف تضطلع وكاالت الشؤون البحریة ومصاید األسماك في 

(أو مكتب الدعم التابع للمدیریة العامة للشؤون البحریة والسواحل والجزر الصغیرة) بدور محدود ولكن مهم 

، وتولي وظیفة إدارة المعلومات، تقنيالفي ضمان اتساق المشروع مع خطط القطاع وسیاساته، وتقدیم الدعم 

وتیسیر ربط المشروع بالبرامج التكمیلیة.     

وألغراض اإلشراف على المشروع وتوفیر اإلرشاد الالزم لتنفیذه، سیتم تشكیل لجنة توجیهیة وطنیة مركزیة - 20

لالضطالع بمهام اإلشراف والتنسیق الكلي.

  ارة المعرفةالتخطیط، والرصد والتقییم، والتعلم وٕاد- جیم

سیقوم تخطیط المشروع على عملیات تشاركیة یتم تنفیذها في كل من القرى المختارة، وسیتوقف نجاحه على - 21

كفاءة میسري المشروع في المجتمعات في إدارة هذه العملیات وعلى الدعم المقدم من الجهات المتخصصة 

ى خطط لتنمیة القرى اعتمادا على من منظمات غیر حكومیة وشركاء من القطاع الخاص. وسیفضي ذلك إل

األنشطة البحریة على مدى ثالث سنوات، على أن تتضمن هذه الخطط استراتیجیات إلدارة مناطق محددة 

في إطار هالیتتوافر فیها الموارد الساحلیة. وستتم ترجمة خطط تنمیة القرى إلى أنشطة استثماریة یتم تمو 

خطط العمل والمیزانیات تجمیعساس الذي ُیستند إلیه في ، وستكون األ3- 1و2- 1المكونین الفرعیین 

السنویة. وسیتم رصد أنشطة المشروع في ضوء هذه الخطط والمیزانیات السنویة والمؤشرات الكمیة المستندة 

إلى النتائج (الواردة في اإلطار المنطقي). وسیتم إجراء مسح أساسي في بدایة السنة األولى إلرساء األساس 

   لتقییمات الالحقة واستعراض منتصف المدة واستعراض إنجاز المشروع.الالزم ل

یقوم مكتب إدارة المشروع بإنشاء نظام للرصد والتقییم یوافق علیه الصندوق. سوقبل البدء في تنفیذ المشروع، - 22

منه استثمارات المشروع على جمیع المستفیدینتأثیراتتتبع و وسیتم ربط النظام بجمیع مستویات التنفیذ

. ویتضمن النظام إعداد التقاریر المالیة والمادیة وفق متطلبات إعداد التقاریر یناألساسیوأصحاب المصلحة

المعمول بها لدى الصندوق والحكومة، بما في ذلك بیانات نظام إدارة النتائج واألثر. كما سیتیح نظام الرصد 

والتقییم رصد التقدم واألثر/النتیجة. 

فیما یتصل بتجربة جوانب تصمیم المشروع وتكرارها وتعمیمها. إذ إنها امهمادور إدارة المعرفةآلیات تلعب - 23

تسهم في إرساء األساس الالزم لتكرار المشروعات الناجحة والقدرات التحلیلیة لمعالجة التحدیات وتكییف 

. وسوف المشروعناطق أنشطة المشروعات مع الظروف البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة المتغایرة في م

اإلقلیمیة األربعة على دعم خاص في مجال إدارة المعرفة لتیسیر تنفیذ األنشطة التقنیةتحصل المراكز 

    المتصلة بالمشروع وبناء قدرة هذه المراكز على إدارة المعرفة.      

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر  -دال

إندونیسیا مصرفض/المتلقي بفتح ثالثة حسابات مخصصة في للحصول على األموال مقدما، یقوم المقتر - 24

المركزي: اثنان بالدوالر األمریكي للقرض والمنحة المقدمین من الصندوق، وآخر بالیورو لتلقي مساهمة
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وستحول(حساب األمانة اإلسباني). للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائياإلسبانيالمرفقأمانةحساب 

ومنها إلى وحدات تنفیذ المشروع والموردین المقاطعاتستوى الوطني إلى ِخزانات األموال من الم

والمجموعات المجتمعیة في القرى التي یغطیها المشروع.   

ستتم مواءمة ترتیبات اإلدارة المالیة مع النظم الحكومیة، مع مراعاة األحكام والقواعد المعمول بها لدى - 25

ف، والتورید، ومراجعة الحسابات. ونظرا لنقص الخبرة في تنفیذ الصر بوثائقالصندوق فیما یتعلق 

، یولي المشروع اهتماما خاصا ببناء المقاطعاتالمشروعات الممولة دولیا، ال سیما على مستوى 

القدرات/توفیر التدریب في مجالي التمویل والتورید. وسیتولى مكتب إدارة المشروع على المستوى المركزي 

العام للمشروع. تسییرمسؤولیة أداء مهام اإلدارة المالیة والالمقاطعاتشروع على مستوى ووحدات تنفیذ الم

بینما سیتولى الموظفون اإلداریون تنفیذ أنشطة المشروع الیومیة، كما یخضعون للمساءلة عن أداء المشروع. 

ید بناء على عن جزء من عملیات التور مسؤولة المقاطعاتوتكون وحدات تنفیذ المشروع على مستوى 

توجیهات المحافظات التي تقوم أیضا برصد هذه العملیات.

) بما ال یتعارض مع المبادئ التوجیهیة للتورید 54/2010ُیطبق قانون التورید الوطني (القانون الرئاسي رقم - 26

المعمول بها لدى الصندوق. 

الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة والمبادئ التوجیهیة لمراجعة حسابات من 9من المادة3-9بند وفقا لل- 27

  الصندوق، تتولى هیئة المراجعة الوطنیة مراجعة حسابات المشروع. فيالمشروعات 

اإلشراف- هاء

قریبا بإنشاء مكتب في إندونیسیا الصندوق الصندوق المباشر مرتین سنویا، وسیقوم یخضع المشروع إلشراف- 28

یرأسه مدیر برنامج قطري منتدب.

  االستثناءات من الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة والسیاسات التشغیلیة المعمول بها لدى الصندوق 

  (د).1-5بندمن المتوقع منح فترة سماح مدتها خمس سنوات استثناء من ال- 29

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده -رابعا

تكالیف المشروع -ألف

وات، وتشمل الطوارئ خمس سنمدىملیون دوالر أمریكي على 43.2اإلجمالیة إلى المشروعتصل تكلفة - 30

القطع. ویقدر مكون التواليعلى التكلفة األساسیةمنفي المائة5وفي المائة3المادیة والسعریة التي تمثل 

    من التكالیف األساسیة. في المائة14ملیون دوالر أمریكي أو 6.1األجنبي بحوالي 

  تمویل المشروع - باء

ملیون 24.2قیمتهملیون دوالر أمریكي بقرض من الصندوق 43.2سیتم تمویل تكلفة المشروع التي تعادل - 31

ملیون دوالر أمریكي من 7.8دوالر أمریكي، وما یعادل ملیون2قیمتها دوالر أمریكي، ومنحة من الصندوق 
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ضرائب التشملن دوالر أمریكي تقریبا و ملی7.1، ومساهمة من الحكومة تصل إلى حساب األمانة اإلسباني

ملیون دوالر أمریكي. 2.1ملیون دوالر أمریكي، ومساهمة من المستفیدین بما یعادل 2.8بقیمةرسوم الو 

  المكونات حسب الممول

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

الحكومة

قرض 

الصندوق

منحة 

  الصندوق

حساب 

األمانة 

المجموعالمستفیدوناإلسباني

المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

تمكین المجتمعات وتطویرها وٕادارة الموارد- ألف

  الطبیعیة

    901.15--  75.6  458.64  -  -1.8337.9122.7  104.5  تمكین المجتمعات وتخطیطها ورصدها-1

تقییمها لموارد الساحلیة و لاإلدارة المشتركة-2

    379.25--  11.4  614.0  -  -  79.1  253.74  9.5  511.6  تخطیطهاو 

131.2213.1273.716--037.916.4104.41168.2000.2212.3  االستثمار السوقي في القرى-3

وٕادارة تمكین المجتمعات وتطویرها لالمجموع الفرعی

654.016.0696.01660.6000.227.3072.618.4131.227.7554.027الطبیعیةالموارد

من أجل تنمیة االقتصاد من المقاطعاتدعم -باء

خالل األنشطة البحریة

االستثمار وبناء القدرات على مستوى -1

751.82--166.46.0--176.46.4409.1287.5  المقاطعات

823.0135.120.70.4190.15--519.010.0827.3254.5  دعم األسواق وسالسل القیمة-2

دعم المقاطعات من أجل تنمیة لالمجموع الفرعي

989.4125.020.70.3941.97--695.48.8236.4565.9  االقتصاد من خالل األنشطة البحریة

746.07--738.09.5--740.4461.2267.6229.3المشروعإدارة -جیم

089.8716.4200.02456.0000.224.6800.0718.0151.925.0241.943

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

على يتمكین المجتمعالاألساسیة على المجتمعات المشاركة: حیث تعمل مبادرات المشروعفوائدتعود س- 32

ة مع األسواق، بینما تساعد االستثمارات لیاعبناء القدرات وتعزیز االعتماد على الذات والقدرة على التفاعل بف

في المشروعات الفرعیة المدرة للدخل والبنیة األساسیة في تحسین الفرص االقتصادیة والسوقیة. وسوف 

شخص) في 000320بالصید واألنشطة البحریة (أي أسرة تشتغل 00070یستفید من المشروع حوالي 

قریة. ویحقق المشروع معدالت عائد داخلي مالي 180القرى المستهدفة التي یشملها المشروع والبالغ عددها 

. على التواليفي المائة19.6والثاني في المائة15.0، حیث یبلغ األول إیجابیینواقتصادي 

  االستدامة- دال

المشروعات اإلنمائیة التي تنمیة ویدعم مجموعات ،القطاع الخاص/في سیاق السوقیعمل المشروع - 33

تمكین السیمكنها إذا نجحت مواصلة األنشطة من مواردها الخاصة بعد انتهاء المشروع. وبالمثل فإن عملیة 

رات تجعل من السهل إحراز تقدم داخل هذه المجتمعات، حیث تمكنها من االستمرار في المبادالمجتمعي

تدابیر إلدارة الموارد واإلدارة الطار و اإلاإلنمائیة بما یعزز اكتفائها الذاتي. كما سیقوم المشروع بوضع 

المشتركة للموارد لضمان استدامة الموارد بما یمكن المجتمعات من تحقیق عائد مستمر یمكن االعتماد علیه 
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المخاطر واآلثار الناتجة عن تغیر معیف من أنشطة الصید وتربیة األحیاء البحریة في المستقبل والتك

  المناخ. 

تحدید المخاطر وتخفیف أثرها- هاء

تم تحدید ثالثة مخاطر رئیسیة ووضع استراتیجیة واضحة لتخفیف أثرها.- 34

الطبیعة التجریبیة للمقاطعاتیعكس التوزیع الجغرافي .التوزیع الجغرافي والتنفیذ التدریجي للمشروع- 35

والظروف االقتصادیة ،بیئاتوالمختلفة من الموارد البحریةمع مجموعةللمشروع والحاجة إلى العمل 

) 1واالجتماعیة لتیسیر تكرار المشروع وتوسیع نطاقه. وسوف یتم التخفیف من حدة هذا األثر من خالل (

شهر باستخدام الموارد الحكومیة المخصصة بدء أنشطة االستهالل األساسیة قبل تنفیذ المشروع بستة أ

قرى ثالث) تنفیذ أنشطة المشروع على نطاق محدود في السنة األولى في 2(؛2012للمشروع في میزانیة 

مع اختیار المجتمعات األكثر نشاطا التي نجحت من قبل في تنفیذ مقاطعةقریة في كل 15فقط من أصل 

مشروعات تمكین مجتمعیة مماثلة. ویتیح ذلك فرصة للتعلم أمام القرى األخرى وعناصر التعبئة االجتماعیة 

والقائمین على إدارة المشروع. 

فإن ر في مناطق عدیدة، رغم وجود شواهد قویة على ممارسة الصید الجائ.الضغوط على الموارد البحریة- 36

جمیع أنواع المصاید. فرغم أن اإلحصاءات الوطنیة تؤكد الصید الجائر ألسماك القاع علىینطبقال ذلك 

وألسماك السطح الكبیرة، ال تزال هناك فرصة كبیرة لصید أسماك السطح الصغیرة التي تمثل أهمیة خاصة 

ستغل حالیا إلى حد ما فقط في المناطق التي یشملها . وهذا النوع من األسماك ملصغار الصیادینبالنسبة

المشروع. فضال عن ذلك، ینصب تركیز استراتیجیة المشروع واستثمارات مجموعات المشروعات في 

األساس على تربیة األحیاء المائیة والبحریة وزراعة األعشاب البحریة أكثر منه على المصاید. وفي 

الخیار الوحید المتاح نظرا لطبیعة السواحل والمیاه المجاورة، سیقوم المناطق التي تكون فیها المصاید هي

المشروع بإدارة أعمال الصید اإلضافیة لتجنب أي آثار سلبیة على المخزون السمكي. ویدعم المشروع هذه 

األعمال من خالل نشاط إدارة الموارد البحریة، وهو أحد األنشطة الرئیسیة في إطار المشروع (المكون 

)، إلى جانب ترتیبات اإلدارة المشتركة المقرر تنفیذها في جمیع القرى التي یشملها المشروع.2- 1رعي الف

المكتسبة المنافعاألخرى المقاطعاتالقرى و تتفهم بأالهناك دائما احتمال .تكرار األنشطة وتوسیع نطاقها- 37

لتمویل المتاح من قدرتها على تنفیذ حجم اوقد یحدأو تجد حافزا لتكرارها، تقدرهاأو من أنشطة المشروع

) إشراك 1هذه األنشطة. ویتضمن تصمیم المشروع عددا من التدابیر للتخفیف من حدة هذا الخطر: (

موظفي الوكاالت من المصاید والقرى األخرى في تنفیذ المشروع من خالل زیارات االطالع، والمشاركة في 

) تأكید 2(؛وتبادل الخبرات فیما بین القرىتجارب الناجحة مختلف مراحل تنفیذ المشروع، ونشر القصص وال

الحكومة عزمها على االستفادة من تجربة مشروع تنمیة المجتمعات الساحلیة في توسیع نطاق برنامج المنح 

لیشمل تمویل األنشطة المنفذة في إطار المشروع ـ على األرجح من خالل برنامج المخصصةالحكومیة 

وأن لدیها المیزانیة الالزمة لذلك، وقد Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiriمصاید األسماك

أبدى بالفعل عدد من المحافظات التزامه بتقدیم التمویل الالزم لتوسیع نطاق أنشطة البرنامج لیشمل 

مستخدمة ) ال توجد حاجة إلى منح مقابلة لتكرار تجربة مجموعات المشروعات ال3(؛المجاورةالمقاطعات

  تمویلها بالقروض.    لجدوىفي إطار المشروع نظرا 
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  االعتبارات المؤسسیة-خامسا

االمتثال لسیاسات الصندوق-ألف

یتواءم المشروع مع هدف الصندوق األساسي المتمثل في تمكین النساء والرجال الریفیین في البلدان النامیة - 38

. كما یتفق مع اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة ةر زیادة الدخل واألمن الغذائي على مستوى األسمن 

والسیاسات واإلجراءات ذات الصلة المعمول بها لدى الصندوق (كنظام نخراطاال، ومبادئ 2011-2015

واالنخراط ،والتمویل الریفي،تغیر المناخو ،والمشروعات الریفیة،إدارة النتائج واألثر، وسیاسات االستهداف

یة).مع الشعوب األصل

التمایز بین الجنسین

سیكون للمشروع أثر إیجابي على قضایا التمایز بین الجنسین من خالل تحسین دخل النساء ال سیما عن - 39

في مجال تربیة األحیاء المائیة، خصوصا هنوٕاشراك،طریق دعم أنشطة التسویق التي تهیمن علیها النساء

زراعة األعشاب البحریة. كما سیدعم المشروع المشاركة المتوازنة للجنسین عند تشكیل مجموعات عمل 

المشروع على مستوى القرى وعند تعیین میسري المشروع على مستوى المجتمعات.

للصندوقنتائج عملیة التقدیر البیئي 

لبیئي واالجتماعي المعمول بها لدى الصندوق، ُیصنف المشروع باعتباره عملیة من اریدوفقا إلجراءات التق- 40

  ملموس على البیئة.سلبينظرا ألنه لن یكون له على األرجح أي أثر بیئي"باء"الفئة 

المواءمة والتنسیق- باء

وتعزیز االستخدام تتولى وزارة الشؤون البحریة ومصاید األسماك مسؤولیة إدارة المناطق الساحلیة وصونها - 41

المستدام للموارد السمكیة والبحریة لدعم النمو االقتصادي في المجتمعات الساحلیة والجزر الصغیرة. وفي 

شاملة لمصاید األسماك ُیستند إلیها في إعداد مبادرات المشروع. وتتمحور 2، تم وضع سیاسة2010عام 

ومناصرة،النموومناصرة،عملالفرص ومناصرة،مناصرة الفقراء"وهي مواضیعةحول أربعسیاسةالهذه 

، وسیتم تنفیذها من خالل مجموعة من االستراتیجیات. وتركز أهم هذه االستراتیجیات على "االستدامة

؛ وریادة المشروعات والربط (استراتیجیة استدامة قطاع األسماك)Minapolitan"3استدامة األنشطة السمكیة "

. ویستند المشروع إلى أساس المجتمعیةللمجموعاتوالتعزیز المؤسسي تمكین الواالبتكار؛ و الشبكي والتقنیات 

المجتمع والحد من الفقر، واالعتراف بالحاجة إلى مبادرات قائمة على السوق براسخ یتمثل في التزامه القوي 

تراتیجیات الحكومیة وٕالى تنمیة المشروعات مع التركیز على مشروعات المجموعات المجتمعیة. وتؤكد االس

طقسوأحداث الخمكافحة اآلثار الناجمة عن تغیر المنالوالتدابیرعلى أهمیة تدابیر صون الموارد الهادفة

مثل ،ول هذه القضیة مباشرةمثل كوارث المد الزلزالي األخیرة، وهناك عدد من البرامج المهمة التي تتنا

  برنامج إحیاء الشعاب المرجانیة وٕادارتها.    

                                                     
2

.2014-2010الخطة االستراتیجیة، وزارة الشؤون البحریة ومصاید األسماك، 
3

.2014-2010الخطة االستراتیجیة، وزارة الشؤون البحریة ومصاید األسماك، 
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االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

في إطار أهداف سیاسة إندونیسیا لتنمیة اقتصادها األزرق. بقصد توسیع النطاق المشروع لقد صمم- 42

مقاطعاتارات التي تعكس طبیعته كمشروع تجریبي. فقد تم اختیار تكبعددا من االویتضمن المشروع 

مختلفة من حیث مقاطعاتع بالتالي یغطي مجموعة تتناسب مع أنشطة المشروع وعملیاته، فأصبح المشرو 

مما ظروفها الطبیعیة واالجتماعیة وممتدة على مساحة جغرافیة واسعة من غرب كالیمانتان حتى بابوا 

المشتتة مراكز إقلیمیة الختبار عدد من الحلول في مجموعة متنوعة من المقاطعاتسیجعل من هذه 

قراء، مما سیسهل معه تكرار هذه الحلول وتوسیع نطاقها في المجتمعات التي تتألف معظمها من الف

المتاخمة بعد االنتهاء من استعراض المقاطعاتأخرى في إندونیسیا من خالل تجربة المشروع في مقاطعات

  منتصف المدة وتمكینها من تفهم العملیات واالستفادة من الدروس لتسهیل تنفیذ المشروع هناك.       

في السیاسات االنخراط - دال

یلبي المشروع الحاجة إلى تعزیز الحد من الفقر وٕادخال التحسینات على المصاید الصغیرة واإلنتاج البحري - 43

وهو یتواءم مع وتعزیز المجموعات وتنمیة المشروعات المرتبطة بالسوق.يتمكین المجتمعالمن خالل 

كما االت النمو العادل، والتنمیة، والبیئة.أهداف سیاسة الحكومة الخاصة باالقتصاد األزرق الذي یشمل مج

من خالل إنعاش النظم تغیر المناختدهور الموارد و لیلبي المشروع أیضا الحاجة الملحة إلى التصدي 

اإلیكولوجیة البحریة، وصون وظائف النظام اإلیكولوجي، وتنمیة الوعي لدى المجتمعات الساحلیة وبناء 

قدراتها.   

ومة مجموعة من الخبرات ونماذج التنمیة والدروس بما یمكنها من تكرار أنشطة المشروع یوفر المشروع للحك- 44

المختارة وتوسیع نطاق هذه األنشطة لیشمل أقسام أخرى مماثلة المقاطعاتفي مجتمعات ساحلیة أخرى في 

لتخصیص من حیث طبیعة الموارد والظروف االجتماعیة والثقافیة. وقد قامت الحكومة بالفعل بوضع خطة 

  والمحافظات وعلى المستوى الوطني.   المقاطعاتالتمویل الالزم لتكرار األنشطة وتوسیع نطاقها على مستوى 

  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة جمهوریة إندونیسیا بین المشروعتمویلستشكل اتفاقیة - 45

وستوزع أثناء الدورة نسخة من اتفاقیة .م على أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض/المتلقيالتي یقو 

.التمویل المتفاوض بشأنها

مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة تلقي تمویل من الصندوق الدولي للتنمیة جمهوریة إندونیسیاو - 46

.الزراعیة

وسیاسات ق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةوٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتف- 47

في الصندوق.هومعاییر اإلقراض 

التوصیة-سابعا

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 48
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خمسة عشر ملیونا قرضًا بشروط عادیة تعادل قیمته جمهوریة إندونیسیا: أن یقدم الصندوق إلى قـرر

على أن وحدة حقوق سحب خاصة) 00087015وحدة حقوق سحب خاصة (وثمانمائة وسبعین ألف

یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه 

  .الوثیقة

یونًا ومائة وستة ملمنحة تعادل قیمتهاجمهوریة إندونیسیا : أن یقدم الصندوق إلى قرر أیضا

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع 0001861(وحدة حقوق سحب خاصة وثمانین ألف

  ألیة شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.

، من للتمویل المشترك ألغراض األمن الغذائياإلسبانيالمرفقأمانةحساب : أن یقدمأیضاقـرر

ة تسبشروط عادیة تعادل قیمته جمهوریة إندونیسیاإلى قرضا ه،لیعبصفته وصیاً الصندوقخالل 

دوالر أمریكي 8007  000(بما یعادل ) یورو2886  000(یوروألفتین وثمانیة وثمانینئمان و ییمال

واألحكام یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروطعلى أن تقریبا) 

  .الواردة في هذه الوثیقة

  

  

  

كانایو نوانزي

رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement

IFAD LOAN NO__________
IFAD GRANT NO. ________
TRUST LOAN NO. ________

FINANCING AGREEMENT

Coastal Community Development Project
(CCDP)

between the 

REPUBLIC OF INDONESIA

and the

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

and the 

Spanish Food Security Co-financing Facility Trust Fund

Signed in 

on 
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FINANCING AGREEMENT

IFAD loan Number: 

IFAD grant Number: 

Trust loan Number: 

Project Title: Coastal Community Development Project (the “Project”)

The Republic of Indonesia (the “Borrower/Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

and

The Spanish Food Security Co-financing Facility Trust Fund (the Trust)

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”)

hereby agree as follows:

Preamble

WHEREAS the Executive Board of the International Fund for Agricultural Development 
(the “Fund” or “IFAD”), at its 100th Session approved the establishment of a 
Spanish Food Security Co-Financing Facility Trust Fund (“the Trust”) and further 
approved that the Trust, acting through IFAD in its capacity as the Trustee of the 
Trust, enter into a borrowing agreement with the Kingdom of Spain (Spain);

WHEREAS Spain and IFAD, in its capacity as Trustee of the Trust, signed the 
Borrowing Agreement on 28 December 2010;

WHEREAS IFAD has agreed to extend a loan and a grant to the Borrower for the 
purpose of financing the Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the Trust has agreed to 
extend a Trust Loan to the Borrower for the purpose of increasing the financing in 
respect of the above referred Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the 
Allocation Table (Schedule 2).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) 
are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this 
Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General 
Conditions shall have the meanings set forth therein.
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3. The Fund shall provide a Loan and a Grant and the Trust shall provide a Trust 
Loan to the Borrower (collectively referred to as “the Financing”), which the 
Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement.

Section B

1 (a) The amount of the IFAD Loan is fifteen million eight hundred and 
seventy thousand Special Drawing Rights (SDR 15 870 000).

(b) The amount of the IFAD Grant is one million one hundred and eighty-six 
thousand Special Drawing Rights (SDR 1 186 000).

(c) The amount of the Trust Loan is six million two hundred and eighty-
eight thousand Euro (EUR 6 288 000).

2. The IFAD Loan is granted on ordinary terms according to the IFAD Reference 
Interest Rate.

3. The Trust Loan is granted on ordinary terms according to the IFAD Reference 
Interest Rate applicable to Trust Loans.

4. The Loan Service Payment Currency for the IFAD loan shall be United States 
dollars.

The Loan Service Payment Currency for the Trust loan shall be Euro.

5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.

6. Payments of principal and interest of the IFAD loan and the Trust loan shall be 
payable on each 1 March and 1 September.

7. There shall be three Designated Accounts at the Bank of Indonesia for the 
benefit of the Lead Project Agency, one in United States dollars for the IFAD Loan,
one in United States dollars for the IFAD Grant and one in Euro for the Trust Loan. 

8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount 
of approximately seven million United States dollars, including taxes and duties 
estimated at two million eight hundred thousand United States dollars.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Directorate General of Marine, Coasts 
and Small Islands (DGMCSI), Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF).

2. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement.

Section D

The IFAD loan and grant and the Trust loan will be administered and the Project 
supervised by the Fund.

Section E
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1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: any transfer of key project staff, except in the case of unsatisfactory 
job performance, shall be communicated to IFAD at least three months prior to the 
planned transfer. 

2. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal: 

(a) Creation of the Project Management Office (PMO) and Project 
Implementation Units (PIUs) and nomination of key staff to the 
satisfaction of IFAD;

(b) Preparation of the AWPB for the first year of Project Implementation and 
the 18 month Procurement Implementation Plan satisfactory to IFAD;

(c) Preparation of the Project Implementation Manual satisfactory to IFAD; 
and

(d) Opening of the Designated Accounts and designation of persons 
authorized to sign withdrawal applications.

3. The following provision of the General Conditions shall not apply to this 
Agreement: The provision for a grace period of three (3) years contained in Section 
5.01(d) of the General Conditions shall not apply to this Agreement. The grace 
period shall be of five (5) years. 

4. The following are the designated representatives and addresses to be used for 
any communication related to this Agreement:

For the Borrower:

Director General of Debt Management 
Ministry of Finance 
Frans Seda Building, 2nd Floor
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta 10710, Indonesia 

For Correspondence: 

Attn: Director of Funds 
Frans Seda Building, 6th Floor
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta 10710, Indonesia 
Tel: (62-21) 3458289, 3865330
Fax: (62-21) 3812859 

For Disbursements and Payments: 

Attn: Director of Evaluation, Accounting and Settlements 
Frans Seda Building, 7th Floor
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 
Jakarta 10710, Indonesia
Tel: (62-21) 3864778
Fax: (62-21) 3843712
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For the Fund:

President
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

Fax: +39065043463

For the Spanish Food Security Co-Financing Facility Trust Fund

President of the International Fund 
for Agricultural Development in its capacity as Trustee       
of the Spanish Food Security co-Financing Facility
Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This agreement, dated _____________, has been prepared in the (English) 
language in six (6) original copies, three (3) for the Borrower and three (3) for the 
Fund.

REPUBLIC OF INDONESIA

Authorized Representative
Title

INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

President

FOR THE SPANISH FOOD SECURITY

CO-FINANCING FACILITY TRUST FUND

President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit approximately 70 000 households 
(direct and indirect beneficiaries), or approximately 320 000 people in twelve 
districts, in nine provinces in Eastern Indonesia (the “Project Area”). The twelve 
districts have been selected for inclusion in the project based on their ability to 
successfully participate in project activities, including a demonstrated political and 
financial commitment by the districts, qualifying numbers of poor coastal and small 
island communities, the potential for increasing incomes from fishing and marine 
operations, and the scope for scaling up activities in other districts. In addition a 
Learning Centre will also be established under the Project, in Badung. 

2. Goal. The goal of the Project is: reduction in poverty and enhanced economic 
growth in active poor coastal and small island communities.

3. Objectives. The development objective of the Project is: increased household 
incomes for families involved in fisheries and marine activities in poor coastal and 
small island comm
unities.  In support of the development objective, the project would have three 
outcomes, each linked to one of the project’s investment components: (i) target 
households implementing profitable marine-based economic activities with no 
detrimental effect on marine resources; (ii) expansion of economic opportunities in 
project districts for sustainable, market-based, small-scale fisheries/marine 
operations; and (iii) the project is being managed efficiently and transparently for 
the benefit of the project’s target households and communities.

4. Components. The Project shall consist of the following Components: 

4.1 Component 1 – Community Empowerment, Development and Resource 
Management. The outcome from the component would be: target households 
implementing profitable marine-based economic activities with no detrimental effect 
on marine resources.  The component comprises three sub-components, all of 
which are community based.

i. Sub-Component 1.1 - Community Facilitation, Planning and Monitoring. 
The expected output is:  marine and fisheries households’ development 
priorities identified, agreed and documented. The sub-component would 
provide the basis for implementation of all project activities within the 
community and also establish priorities that would guide the allocation of 
resources under the second and third sub-components. 

ii. Sub-Component 1.2 - Coastal Resource Assessment, Planning and Co-
Management. The expected output is:  community-based marine resource 
management areas being managed effectively.The Sub-component focus 
is sustainability of project interventions for long term economic health of 
project communities. Not only would the project facilitate effective co-
management arrangements, but critically co-management would 
influence the selection of project investments in enterprise groups. 

iii. Sub-Component 1.3 - Market Focused Village Development. There would 
be two outputs: (i) financially sustainable community enterprises created 
under the project, and (ii) community infrastructure implemented under 
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the project supporting marine-based economic activities in project 
villages. The Sub-Component, which represents the largest project 
investment, with 39% of base costs, aims to stimulate successful 
investments in small-scale marine-related activities that respond to 
specific near-term market demand and raise the profitability and scale of 
production from sustainably managed marine resources. 

4.2 Component 2 - District Support for Marine-Based Economic Development. The 
outcome of the Component would be: expansion of economic opportunities in project 
districts for sustainable, market-based, small-scale fisheries/marine operations. The 
aim of this component is to support the project’s village-level interventions with 
complementary investments at the district level. The district investments are needed 
to remove constraints faced by the communities to realising the full benefits from 
their investments; and to open opportunities for communities to improve the 
productivity of their fishing and marine activities and capture greater benefits from 
marketing their products. The component comprises two sub-components, the first 
focuses on infrastructure, innovation and building institutional capacity; the second 
on markets and value chains. 

i. Sub-Component 2.1 - District-Level Investment and Capacity Building.  
The expected output from the sub-component is: improved infrastructure 
and services supporting small scale fishing and marine activities 
established in the project districts. The sub-component aims to: 
(i) facilitate investment in district-level marine infrastructure and services, 
often through public-private partnerships, in support of the small-scale 
fisheries and mariculture/aquaculture for the target communities; 
(ii) provide scope for the district fisheries offices to develop and 
implement new and innovative approaches on a limited/pilot scale; (iii) 
improve the capacity of the district, civil society and the business 
community. Opportunities for further capacity building will be reviewed at 
Mid-Term Review; and (iv) facilitate scaling up of project activities and 
approaches in other coastal villages in the district and in similar and often 
adjacent districts. 

ii. Sub-Component 2.2 - Market and Value Chain Support. The expected 
output is: increased participation and earnings by small scale fishers and 
marine producers from prioritized high potential products in each project 
district. The objective is to create opportunities for enterprise groups and 
individual households in target villages to profitably invest in production 
and first-stage marketing of sustainable, high potential marine products 
linked to market demand. This would be primarily achieved by 
implementing selected systematic interventions to create mutually 
profitable win-win opportunities between buyers and producers and 
remove other critical bottlenecks. 

4.3 Component 3 - Project Management. The expected outputs are: (i) PMO and 12 
PIUs established and operating effectively, and (ii) replication and scaling up of the 
project facilitated. This component provides for implementation for the range of 
project activities in each district, with national oversight, and lays the foundation for 
replication and extension of project activities. 
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II. Implementation Arrangements

1. The project will be implemented under DGMCSI, with the districts taking the 
main implementation responsibility; however, the villages would assume a major 
part of the responsibility for managing implementation of their project activities. 

2. At the central level, the Lead Project Agency will appoint a team within 
DGMCSI to staff the PMO which would be responsible for guiding project 
implementation and providing management support. Key personnel for the PMO 
may be appointed from other relevant agencies. The PMO would facilitate planning 
processes, consolidate annual plans and budgets, allocate resources, provide 
implementation support, monitor results and achievements and coordinate multi-
district initiatives.

3. At district level, a team of dedicated staff within each District Marine Affairs 
and Fisheries Agency would form the PIUs and be assigned the responsibility for 
project management and implementation. Key personnel for the PIUs may be 
appointed from other relevant agencies. The district project team would be 
supported by two full time contracted experts – the District Technical Expert and 
District Market and Enterprise Development Specialist – who would support a team 
of community facilitators, one based in each village. While the regent (or Bupati) 
has overall titular responsibility for the project at district level, the head of the 
district fisheries administration (Dinas Kelautan dan Perikanan, or equivalent names 
that are directly responsible to MMAF), who is responsible to the Bupati, would have 
the overall financial responsibility for project funds at the district level. A full-time 
project Executive Secretary, appointed as a Deputy Director of the Dinas and 
responsible to the Kepala Dinas, would have full operational responsibility for 
project activities and would be the de facto project manager at the district level.

4. In the communities, the project set-up would involve the establishment of a 
project working group that would be selected from among the fishing/marine based 
households. Each village project working group would be constituted by five 
persons, each of who would be elected by the participating village households, with 
at least two members of the group being women. Consistent with the arrangements 
under PNPM, the working group would be legalized by the Village Head and 
registered with the Dinas  Kelautan dan Perikanan.

5. The province (Provincial Marine Affairs and Fisheries Agencies) and Regional 
Technical Centres/Support Office of DGMCSI (BPSPL/BKKPN) would play a limited 
but important role in the project. As well as fulfilling its regular monitoring, 
evaluation and technical support roles, they would help ensure that the project is 
consistent with sector plans and policies, provide technical support, fulfil a 
knowledge management function and help to facilitate linkages with complementary 
programmes.

6. For the purposes of project oversight and guidance, a National Steering 
Committee (NSC) would be established at central level to ensure project oversight 
and overall coordination. In each district, a District Reference Group (DRG), with 
representatives from the existing technical working groups, would be established 
comprising District Marine Affairs and Fisheries Agencies, other relevant Dinas, 
Bappedas, and other parties including, but not limited to representatives from 
universities, NGOs and private sector players. Membership to DRGs will be limited 
to nine participants only.
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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 and Grant and the allocation of the 
amounts of the Loan and Grant to each Category and the percentages of 
expenditures for items to be financed in each Category:

Category Loan Amount 

Allocated

(expressed in 

SDR)

IFAD 

Grant 

Amount

Trust Loan

Amount 

Allocated ( 

expressed 

in Euro) 

Percentage of Eligible 

Expenditures to be 

Financed

I. Vehicles , Materials 
and equipment

2 850 000 100% net of Taxes 
and beneficiaries 
contribution

II. Training and 
workshops

2 570 000 3 850 000 100% net of Taxes 

III. Studies and surveys 1 800 000 100% net of Taxes 

IV Technical assistance 1 186 000 100% net of Taxes 

IV. Consultancy 
services    

2 400 000 100% net of Taxes 

VI. Community 
enterprise and 
Infrastructure 
Fund

5 350 000 100% net of Taxes 
and beneficiaries 
contribution

VII. District Fund for 
Supporting Small 
Scale Fisheries

1 100 000 100% net of Taxes 

Unallocated 1 600 000 638 000

TOTAL 15 870 000 1 186 000 6 288 000 

(b) The terms used in the Table above are defined as follows: “Community 
Enterprise and Infrastructure Fund, for financing”: The main characteristics of the 
Fund are: (i) three types of eligible investments: enterprise groups, village-based 
service enterprises, and small scale economic infrastructure; (ii) demand-driven, 
with flexibility given to each village to decide on the relative allocation of the funds 
between the three types of investment, but within percentage limits; and (iii) 
disbursed in two tranches in each village, in year 1 and year 3 respectively.
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“District Fund for Supporting Small Scale Fisheries”: (i) Supporting District 
Infrastructure for Small-Scale Fisheries, and (ii) Supporting District Innovation for 
Small-Scale Fisheries. Funding would be made available in two tranches: an initial 
tranche in project year one, and a second performance-related tranche after the 
mid-term review.

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures in Categories I, II, III, IV, 
V, VI, and VII incurred before the satisfaction of the general conditions precedent 
to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 344 000 equivalent for 
start-up costs.
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Logical framework

Results Hierarchy Indicators Means for Verification Risks (R) & Assumptions
(A)

Goal. Reduction in 
poverty and enhanced, 
economic growth 
among the active poor 
in coastal and small 
island communities

1. 9 900 additional HHs with 
improvement in HH assets ownership 
index
2. 40% reduction in the prevalence of 
child malnutrition

Quantitative baseline, mid-
term review, project 
completion survey.
Health statistics.
Studies to complement 
indicator based data

Development 
Objective. Increased 
household incomes for 
families involved in 
fisheries and marine 
activities in poor 
coastal and small 
island communities

1.  The value of marine and fisheries 
products sold by participating 
households has increased by an average 
of 30%, compared with the pre-project 
level of sales.
2.  13 200 additional households for 
which food security have improved.

Baseline, mid-term, 
completion surveys
Financial records of project 
enterprise groups 
Qualitative studies to 
complement indicators

(A) Cross section of active 
poor in marine and fisher 
households able to participate 
in project activities.
(A) Group based collective 
economic activity is 
appropriate to social and 
market conditions within a 
large majority of project 
villages

Component 1. Community Empowerment, Development and Resource Management
Outcome 1. Project 
communities 
implementing profitable 
and sustainable 
marine-based 
economic activities 
with no detrimental 
effect on marine 
resources

1. 60% of the project-funded enterprise 
groups are assessed to be still operating 
profitably by the end of the project
2. Health of marine resources 
maintained or improved in 80% of areas 
managed by project and adjacent 
villages

Independent assessment of 
enterprise performance
Enterprise bank records
Community perception-
based resource inventory 
and assessment 

(A) Access by project HHs to 
fishing grounds and 
aquaculture sites effectively 
controlled / managed
(R) Fishing by commercial 
vessels limits catches by 
project fishers

Output 1.1 Marine and 
fisheries households’ 
development priorities 
identified agreed and 
documented

1. 70% of fisheries/marine HHs state
village plans represent their priorities 
(disaggregated by poverty status)
2. 50% of women state village plans 
represent their priorities

District project quarterly 
reports
Village impact assessments
Project M&E records
Sample surveys

(R) Risk of elite capture of the  
planning/prioritisation process
(A) Non-fisher/marine HHs in 
project villages do not have a 
disruptive influence on the 
planning processes

Output 1.2 Community-
based marine resource 
management areas 
being managed 
effectively

1. 40 community-based marine resource 
management areas demarcated, 
declared and ratified (through Perdes) 
and community register of resource 
users established and maintained
2. Fish landing statistics from vessels 
based in project and adjacent villages 
show no decline in levels of catches 

District project quarterly 
reports
Project M&E records
Reports of co-management 
committees in project 
villages
Community register of 
resource users

(R) Management regimes will 
vary significantly between 
villages.
(R) Adjacent villages refuse to 
participate in the projects’ 
marine resource management 
activities,

Output 1.3 Financially 
sustainable community 
enterprises created 
under the project

1.  At least 66% of supported enterprise 
groups and village-based service 
enterprises show cumulative growth of 
their balance sheets (i.e. net group 
assets) of at least 10% above the value 
of initial project-supported investment 
(including beneficiary contribution) three 
years after the group receives the initial 
project grant disaggregated by poverty 
ranking of member households

District project quarterly 
reports
Project M&E records
Financial records of project-
supported enterprise groups 
(balance sheet and profit & 
loss statements)

(R) Limited HH assets and 
slow build-up of savings, limits 
participation of in enterprise 
groups
A) Ratio between prices of 
input factors and fish remains 
favourable
(A) Sufficient viable economic 
opportunities to attract interest 
in developing enterprise 
groups.

Component 2. District Support for Marine-Based Economic Development
Outcome 2. Expansion 
of economic 
opportunities in project 
districts for 
sustainable, market-
based, small-scale 
fisheries and marine 
operations

1. 5% increase in net returns by mid-
term review and 10% by end of project 
from small-scale fisheries/marine based 
activities in terms of fish/marine products 
sold by project districts on local, national 
and export markets (volumes 
marketed/prices received)

Impact survey of small-scale 
fishing landings and net 
returns
Financial records from larger 
fishing vessels
Project M&E records

(A)  Economic opportunities 
and investments appropriate 
and accessible by project 
HHs.
(R) Larger scale fishing 
operations influence 
investments decisions

Output 2.1 Improved
infrastructure and 
services supporting 
small scale fishing and 
marine activities 
established in the 
project districts

1. 70% of facilities, services and 
infrastructure financed by the project 
operating/available and used by small-
scale fishers/marine operators in support 
of fishing production and marketing.
2.  20 projects financed by District Fund 
for Supporting Small Scale Fisheries 
driving new business models and 
benefiting target villages

Survey of fishing/marine 
HHs in project villages
Project M&E records
Audits of project enterprises 
and infrastructure

(A) District staff are motivated 
and actively commit their time 
to implementation of the 
project


