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  من أجل مشروع تنمية مصايد األسماكإريتريامنحة مقترح تقديمها إلى 

   المشروع–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

 في إعاقة ه المرتفعة وقلة المياةالحرار الساحلية حيث تتسبب درجات السهولينتشر الفقر على أشده في  -1

 إال أن عقودا ، قطاع صيد قويلديها فيما مضى  كانبالرغم من أن المنطقة الساحليةو. التنمية الزراعية

في العالم  بعض األرصدة السمكية القليلة إريترياال زال لدى  ومع ذلك.  تقضي عليهمن الحرب كادت أن

 من تلك االستفادةنهم من  الصيادين فيها لم يتلقوا دعما يذكر يمكّمجتمعاتلكن التي بقيت دون استغالل، 

 هذا المورد ةإدار واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان صيد األسماكومن خالل تقوية قطاع . الموارد الغنية

ن الغذائي في تلك المنطقة  وتحسين األم سوف يساهم المشروع في الحد من الفقر،على نحو مستدام

  .الوطني وأهداف الحد من الفقرالجافة، وسوف يدعم في نفس الوقت األمن الغذائي 

   التمويل المقترح-باء 

  الشروط واألحكام

بما يعادل (حقوق سحب خاصة وحدة  مليون 8.25قيمتها   منحةًإريتريا إلى  الصندوقمن المقترح أن يقّدم -2

  .للمساعدة في تمويل مشروع تنمية مصايد األسماك)  أمريكي تقريباًمليون دوالر 12.58

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

"  أساس األداءنظام تخصيص الموارد على"  في إطارريترياإل السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال -3

 )ماليين دوالر أمريكي 5بما في ذلك مخصصات ما بعد الصراع البالغة (ي مريكأمليون دوالر  30.2

 مع دورة نظام تخصيص افق ترتيبات التمويل المقترحة وتتو.2012-2010 على مدى دورة النظام

  .الموارد على أساس األداء

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

تمويل ال مؤهلة للحصول على إريتريافي الصندوق، تعتبر " إطار القدرة على تحمل الديون"وجب بم -4

  .في المائة 100بمنحة بما يعادل 

  تدفق األموال

 على أساس خطط العمل للوكاالت المنفذةتابعة لمشروع با  خاصةسوف تصرف األموال لحسابات معينة -5

المبرمة بموجب راءات الدفع المباشر على العقود  وسوف يسري العمل بإج.والميزانيات السنوية

 .المناقصات التنافسية الدولية والقطرية
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  ترتيبات اإلشراف

  .المباشر سوف يخضع المشروع إلشراف الصندوق -6

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ستثناءاتاليس من المتوقع وجود  -7

 لتسييرا

منح العقود على أساس المناقصات ) 1 (:منحةالمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير  -8

 على  مع الصندوقسوف يتم االتفاقو. جراءات اإلدارية والمالية االلتزام بالشفافية في اإل)2 (؛التنافسية

 أول مبلغ، وسوف تقوم صرف قبل ير الماليةالتقار/النماذج التي يجب االستناد إليها في تقديم البيانات

  . متثالها للشروطابعثات اإلشراف بالتحقق من 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

والمراكب  الذين يستخدمون القوارب الصيادين الحرفيين الفقراءتتكون المجموعة المستهدفة من  -9

نساء، والشباب، والعائدين من النازحين داخل البالد والجنود ، والبدون قوارب، والصيادين الصغيرة

 على المنتشرةالسبعين القرى  حول منطقتي أساب وماساوا وفي المستهدفة المجموعة وتنتشر. حينالمسرَّ

في  30وهي تمثل نحو  (التي ترأسها النساءهتمام خاص باألسر ا وسوف يولى .ساحل البحر األحمر

ارسة الصيد غير القادرين م وبالشباب المهتمين بم،مكينها من المشاركة في المشروعلت) المائة من السكان

  .حاليا على شراء المعدات الالزمة

  نهج االستهداف

 ، والمنظمات المحلية، الصيادين ومع لجان التنمية القرويةمجتمعاتسوف يتعاون المشروع مع شيوخ  -10

 من أجل تعبئة ، والطلبة،ريتريينإلد القطري للشباب اتحاال وا،تريترياتحاد القطري للنساء اإلالمثل ا

 بغيةجتماعية التي تدعم الفئات الضعيفة الالتقاليد امن  وسوف يستفيد المشروع .المجموعات المستهدفة

وغيرهم من مهنة الصيد دون قوارب ب للعاملين وسوف يقدم الدعم كذلك .تحديد األسر األشد احتياجا

وسوف تحصل . التدريب ومستلزمات الصيدعلى  جميع الصيادين حصليوسوف . المهتمين بالصيد

ويعتبر اإلقليمان اللذان تشملهما .  النساء على التدريب والدعم ألنشطتهن في مجال صناعة الشباك مثال

لصيادين الذين ال ا، ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في أسر منطقة المشروع من أشد األقاليم فقرا في البالد

. أقل من دوالر أمريكي في اليومبدون قوارب ، والصيادين  الصغيرةالمراكبالقوارب، ومشغلي يملكون 

  . من قدر أكبر من الفقرالتي ترأسها النساءوتعاني األسر 

 المشاركة

واسعة تصميم المشروع على أساس مشاركة فقد تمت عملية "  في الصندوقستهدافالسياسة ا"بموجب  -11

من أجل تشكيل جمعيات  وسوف تتلقى المجموعات المستهدفة الدعم .لحةأصحاب المصالنطاق من قبل 
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تعاونية تمكنهم من الحصول على قروض لشراء القوارب والمعدات، ويوفر المشروع قدرا كبيرا من 

 .المرونة في ما يخص حجم وتركيبة تلك الجمعيات التعاونية من أجل تلبية حاجات المستفيدين المتنوعة

 . تمكين النساء من المشاركة في المشروعتضمنمرافق خاصة في مراكز التدريب وسوف يتم إنشاء 

باك وإصالحها وتجهيز األسماك وسوف تقوم النساء أيضا بأنشطة على الشاطئ مثل صناعة الشِّ

   . وتسويقها، وسوف يكون بوسعهن امتالك القوارب واستئجار الرجال للصيد نيابة عنهن

 من هيئات اتخاذ القرار، بما فيها تلك المتعلقة بتنمية اًعة المستهدفة جزءسوف يشكل ممثلون عن المجمو -12

مظلة منظمة االتحاد تحت وسوف يتم تشجيع الجمعيات التعاونية على . القطاع وإدارة المنطقة الساحلية

وسوف تشارك . أرزاقهم وإدارة الموارد السمكيةجامعة تعطي الصيادين قدرا أكبر من السيطرة على 

مها سيما فيما يخص قياس التحسن في الخدمات التي تقد م، الي والتقيالرصدموعة المستهدفة أيضا في المج

  . وزارة الموارد البحرية ووحدة دعم الجمعيات التعاونية المزمع إنشاؤها في إطار المشروع

   األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةالمشروعأهداف 

، وتخفيف حدة الفقر الوطنيو األسري  في توفير األمن الغذائيالمساهمةفي الهدف من المشروع يتمثل  -13

 والهدف الرئيسي هو زيادة اإلنتاج .قتصاد الوطنيالقطاع صيد األسماك في ا وزيادة مساهمة ،الريفي

  .النظام اإليكولوجياألرصدة السمكية وواإلنتاجية في قطاع صيد األسماك مع الحفاظ على 

 ةاألهداف السياساتية والمؤسسي

إضافة إلى تعزيز وزارة الموارد البحرية، سوف يدعم المشروع إعادة هيكلة نظام الجمعيات التعاونية  -14

 من أجل إدارة )الذي توقف نشاطهتحل محل اتحاد الجمعيات التعاونية  (لدعمهاشبه مستقلة وإنشاء وحدة 

جع المشروع الجمعيات  يشوسوف. عملية تسديد قروض الصيادين وتنظيم التدريب وتوفير معدات الصيد

وسوف .  يعطي الصيادين صوتا أقوى في عمليات اتخاذ القرار،التعاونية على تشكيل اتحاد يجمع بينها

رد اة منطقة ساحلية متكاملة من أجل تقليل النزاعات بين مستخدمي المواريتم أيضا إنشاء هيئة إلد

ل وزارة الموارد البحرية كي يقوم  وسوف يجري إنشاء مكتب قطري لتنسيق المشروعات داخ.ةالسمكي

لها برنامج األمم المتحدة بتنسيق جميع مشاريع صيد األسماك، بما فيها المبادرات الحالية التي يموِّ

 وسوف يتم إنشاء مكاتب لتنسيق جميع مشاريع التنمية بالتعاون مع .ني ومنظمتان غير حكوميتاإلنمائي

  .االتحاد األوروبي

تصميم المشروع على السماح للصيادين بتسويق نسبة مما يصيدونه بدال من أن وافقت الحكومة أثناء  -15

ومن شأن إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية أن . يبيعوا كل صيدهم إلى شركة األسماك شبه الحكومية

وكذلك فإن إنشاء وحدات شبه مستقلة لدعم الجمعيات التعاونية يعتبر . نهض بتنميتها بشكل تدريجيت

حيث من المنتظر أن تصبح وحدة دعم الجمعيات : يجاد هيئة مستقلة تدعم الصيادينة نحو إخطوة هام

  .التعاونية مستقلة تماما خالل فترة المشروع ضمن إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية لصيادي األسماك
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  سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

.  الصراعبعدة التي مولها الصندوق في فترة اإلنعاش سوف يستفيد المشروع من تجربة العمليات السابق -16

، وسوف يساهم في تحقيق الهدف منهاشأن تفادي األزمات واإلنعاش وهو ينسجم مع سياسة الصندوق ب

، على النحو المذكور في  والجوع في المناطق الريفيةستراتيجي للصندوق الخاص بمكافحة الفقرالا

وهو يتمشى مع الهدف العام للصندوق الخاص بتمكين النساء . ة القطريستراتيجيةلفرص االابرنامج 

تحقيق العديد وسوف يساهم أيضا في . والرجال الريفيين من تحقيق دخول أعلى وتحسين أمنهم الغذائي

 في الصندوق ومع االستهداف، وينسجم مع سياسة 2010-2007للفترة ستراتيجي من أهداف اإلطار اال

  .جتماعيالإجراءاته الخاصة بالتقييم البيئي وا

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

 منذ االستقالل بالمساهمة التي يمكن لقطاع صيد األسماك أن يقدمها في مجالي توفير األمن االعترافتم  -17

على سبيل " 1994 لعام  بشأن السياسات الكليةريترياإوثيقة حكومة "الغذائي والحد من الفقر، كما ورد في 

برا من  ويعتبر تعزيز األمن الغذائي والحد من الفقر هدفان رئيسيان لسياسات التنمية الوطنية واعتُ.المثال

تها بشأن ياستراتيجو، "2004لعام  إريتريافي لحد من الفقر لالمؤقتة ستراتيجية وثيقة اال"األولويات في 

إعالن الحكومة بشأن مصايد "، و"1995 لعام إريترياالخطة الوطنية إلدارة البيئة في "وئي، األمن الغذا

  ".1998 لعام األسماك

  التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

أثناء تصميم المشروع تشاور الصندوق مع جميع وكاالت التنمية المشاركة في قطاع صيد األسماك في  -18

واالتحاد ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  لألمم المتحدة والزراعةألغذيةا، بما في ذلك منظمة إريتريا

لألمم وسوف يستفيد المشروع من هذه الشراكات ويتعاون مع منظمة األغذية والزراعة . األوروبي

، تصاالتالوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن أنشطة معينة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالمتحدة 

  . في مجال إنشاء مكاتب تنسيق لمشاريع األقاليماد األوروبياالتحومع 

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

 في 21( القدرات المؤسسية لوزارة الموارد البحرية تنمية) 1(: رئيسيةمكونات المشروع من ثالثة يتألف  -19

 إعادة تنظيم وتقوية الجمعيات التعاونية )2(؛ )مليون دوالر أمريكي 3.7 المائة من إجمالي التكاليف، أو

خدمات  )3 (؛) مليون دوالر أمريكي12.4 وفي المائة، أ 67(للصيادين الحرفين للصيادين وتقديم الدعم 

 ). مليون دوالر أمريكي1.96 وفي المائة، أ 12(دعم تنفيذ المشروع 
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  فئات النفقات

في المائة من التكاليف  11(رة، والمعدات والمواد المركبات والقوارب للوزا) 1: (يوجد ست فئات لإلنفاق -20

؛ )في المائة 12(التدريب وحلقات العمل والدراسات ) 3(؛ )في المائة 2(األشغال المدنية ) 2(؛ )األساسية

رأس المال العامل األولي للجمعيات التعاونية، وقوارب الصيادين، ومراكبهم، وغيرها من معدات ) 4(

في  14(تكاليف التشغيل والصيانة ) 6(؛ )في المائة 4(المساعدة التقنية ) 5 (؛)في المائة 57(الصيد 

 . )المائة

   اإلدارة، ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

، ومن مختلف أقسام وزارة الموارد البحرية عيرايتكون هؤالء الشركاء من المكتب القطري لتنسيق المش -21

 األقاليم، واللجنة التوجيهية لتنمية مصايد األسماك، ولجنة التنسيق التقني لتنمية ها فيبما في ذلك فروع

، ووحدة دعم الجمعيات )وهو مبادرة غير ربحية مقرها الوزارة(مصايد األسماك، ومشروع مانزانار 

 .التعاونية، والجمعيات التعاونية للصيادين ذاتها

 مسؤوليات التنفيذ

 وسوف .  الموجود في وزارة الموارد البحرية بتنسيق عملية التنفيذالمشروعسوف يقوم مكتب تنسيق  -22

تقوم لجنة معنية بالتنسيق التقني لتنمية مصايد األسماك بمعالجة المسائل التقنية وترفع تقاريرها إلى لجنة 

سؤوال م  مشروع مانزاناروسيكون. التي يرأسها وزير الموارد البحريةالتوجيه لتنمية مصايد األسماك 

عدات جمعيات التعاونية بتنسيق توفير متقوم وحدة دعم الكما س. عن أنشطة تنمية أشجار التين الهندي

  .الصيد وتشغيل الصندوق الدوار

 دور المساعدة التقنية

توفير : تم اتخاذ التدابير لتوفير المساعدة التقنية من أجل تعزيز وزارة الموارد البحرية، بما في ذلك -23

استعراض وبرنامج معزز للبحوث وتقييم األرصدة السمكية؛ ونظام إحصائي محسَّن؛ وة؛ خدمات إرشادي

نظم الرصد والتقييم واستعراض وتشغيل وحدة دعم الجمعيات التعاونية؛ و؛ لسياسات والتشريعاتل

  .المشاريع

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

مصادر التمويل أما و. ن دوالر أمريكي على مدى ستة أعوام مليو18.14لمشروع التكلفة الكلية لبلغ ت -24

 مليون دوالر أمريكي، 5.38(، والحكومة )في المائة 69 و مليون دوالر أمريكي، أ12.58(هي الصندوق ف

إعادة تدفق ألموال من مبلغ دوار يخصصه المشروع مليون دوالر منها تمثل  3.43 –في المائة  30 أو

  ).في المائة 1 و، أ مليون دوالر أمريكي0.18(فيدون  والمست؛)لمعدات الصيد
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

الحد من ) 2(م؛ ا على نحو متزايد ومستدإريتريااستغالل الموارد البحرية في ) 1: (تشتمل الفوائد على -25

زيادة قدرة الجمعيات ) 3(الساحلية وعلى الصعيد القطري؛ معات تجملل وزيادة األمن الغذائي الفقر

؛ التعاونية على القيام بصيد األسماك، وتجهيزها، وتسويقها، الخ، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار

 جل دعم تنمية قطاع مصايد األسماك وتجنبتعزيز وزارة الموارد البحرية وفروعها باألقاليم من أ  )4(

  .تدهورهال البيئة البحرية واإلفراط في استغال

 الجدوى االقتصادية والمالية

ومن المتوقع أن يكسب األعضاء في الجمعيات . في المائة 24قتصادي للمشروع بـ التم تقدير العائد ا -26

دوالر أمريكي سنويا مقارنة بما كانوا يحصلون عليه قبل بداية المشروع  6 240التعاونية ما متوسطه 

 26 400بـ إلى زيادة الكميات المصيدة ومن المتوقع أن يؤدي المشروع . مريكيدوالر أ 1 600وقدره 

  .طن سنويا

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق–طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

قتصادية كبرى في ا-جتماعيةاسوف تكون الدراسة األولية التي يجريها الصندوق حاليا أول دراسة  -27

م تخزين تلك المعلومات وغيرها مما يتمخض عن المشروع في مكتبة من وسوف يت. منطقة المشروع

وقد تم إعداد التجهيزات الالزمة لتبادل المعلومات والخبرات . وزارة الموارد البحريةتحدثها المزمع أن 

 بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيسوف يتم  و.من خالل وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة

ر مرافق الشبكة الدولية للمعلومات المتوفرة لدى الوزارة من أجل تيسير إمكانية الحصول على تطوي

وسوف يتم ترتيب زيارات فيما بين الصيادين وزيارات للمشاريع الموجودة في . المعلومات وتبادلها

جمعية  وهي الإريترياالمنطقة وفي البلدان المتقدمة، بالتعاون مع منظمة غير حكومية تعمل في 

  .يةحياة البحرالالدانمركية للحفاظ على 

  المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

 المشروع إال أن، وحدها تقريبا، ال زالت تمتلك أرصدة سمكية لم تستغل بعد، إريتريابالرغم من أن  -28

بيئة الساحلية سوف يضمن أن ال تؤدي زيادة اإلنتاج إلى اإلفراط في صيد األسماك وإلحاق الضرر بال

، أدت إلى تعزيز الحوار فيما بين قويةجماعية وقد حظيت عملية تصميم المشروع بمشاركة . والبحرية

الصيادين ووزارة الموارد البحرية وإلى بناء الثقة مما سيساهم في استمرار مشاركة الصيادين في 

 إريتريا في إتباعهاماك التي جرى وهذا يختلف تماما عن أنماط تنمية مصايد األس. عمليات اتخاذ القرار

  . إلى القاعدةالقيادةفي الماضي وكانت تعتمد على صدور التعليمات من 



  EB 2010/99/R.18/Rev.1 

7 

  نهج توسيع النطاق

، الذي تموله هولندا ومفوضية األمم يةمنطقة الساحلالبدأ مشروع مصايد األسماك في  1993في عام  -29

وكانت تعتبر ناجحة للغاية .  الحالير المشروعالجئين، بالقيام بأنشطة تشبه كثيرا جوهشؤون الالمتحدة ل

ويتبع . عندما جرى تعبئة الصيادين للحرب وتوقفت أنشطة الصيد 1998حتى نشوب الصراع في عام 

المشروع الحالي نهجا مماثال ولكن على نطاق أكبر،  حيث جرى توسيع قاعدة المجموعة المستهدفة 

ن بين دعم زيادة إنتاج األسماك وبين زيادة التدابير الهادفة والمنطقة التي يشملها المشروع، وتحقيق تواز

وسوف يستفيد المشروع أيضا من التجارب الناجحة فيما يخص تشغيل الصناديق  .إلى ضمان االستدامة

ين يمولهما الصندوق في إريتريا، الصحية البيطرية في عمليتين أخريالدوارة من أجل تقديم الخدمات 

برنامج التنمية واإلنعاش الريفي في "و" اإلنتاج الحيواني والزراعي في غاش باركامشروع تنمية : "وهما

  ."مرحلة ما بعد األزمات

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

؛ إمكانية نشوب الصراع الحدودي من جديد) 1: ( ما يليطر الرئيسية التي تواجه المشروعتشمل المخا -30

عدم توفر المعلومات ) 4(قدرة التنفيذ المحدودة لوزارة الموارد البحرية؛ ) 3(دة؛ ليات السوق المقيِّعم) 2(

اإلفراط في الصيد؛ ) 5(التقنية الكافية ووجود قيود مالية يعاني منها الصيادون ومنظمات المنتجين؛ 

: التخفيف المخطط لها وتتضمن تدابير . استيعاب الزيادة في اإلنتاجعنعجز السوق الداخلية   )6(

صراع؛ ن من مواصلة العمل إذا ما نشب توفير المرونة في عمل الجمعيات التعاونية من أجل التمكي  )1(

 وحدة لدعم الجمعيات إنشاءتحرير عمليات السوق وتأمين توفير مستلزمات الصيد من خالل ) 2(

تنمية منظمات ) 4(ارد البحرية؛ بناء قدرات العاملين في وزارة المو) 3(التعاونية وصندوق دوار؛ 

اإلداري والمالي للجمعيات التعاونية؛ صيادي األسماك، وخدمات التدريب واإلرشاد، وتوفير الدعم 

دعم التسويق في القطاع الخاص وتوفير ) 6(تعزيز التدابير الهادفة إلى منع اإلفراط في الصيد؛   )5(

   .خدمات ضمان الجودة بموجب معايير أسواق التصدير

 التصنيف البيئي

أي أنه ليس من  ("باء"بموجب إجراءات التقييم البيئي في الصندوق، تم تصنيف المشروع ضمن الفئة  -31

على ه ومن ثم فال حاجة إلجراء تقييم ألثر). أي أثر سلبي على البيئة يستحق الذكرالمرجح أن يكون له 

   .البيئة

  االستدامة- كاف 

، مما يضمن بالملكية بين أصحاب المصلحةشعور خلق م المشروع  في تصميتشاركي نهج إتباعنتج عن  -32

لتزام من أجل الأساسا هاما لخلق الشعور الضروري با يعتبر وهو مااجاتهم ذات األولوية، تيحتلبيته ال

ومن شأن .  وسوف يتم التنفيذ داخل أطر عمل مؤسسية دائمة.  بعد انتهاء المشروع االستدامةضمان
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والفوائد المالية التي سيجنيها المستفيدون أن تعزز االستدامة، ومن شأن الجهود جهود بناء القدرات 

الهادفة إلى النهوض بنهج تجاري فيما يخص تقديم الخدمات أن تضمن توفير خدمات دعم قادرة على 

 وسوف يتم موازنة الجهود الهادفة إلى زيادة اإلنتاج السمكي بتدابير تهدف إلى منع. االستمرار بذاتها

  .األرصدة السمكيةاإلفراط في استغالل 

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم إريتريادولة ستشكل اتفاقية التمويل بين  -33

 كملحق بهذه بشأنهااتفاقية التمويل المتفاوض وترفق  .على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المتلقي

  .الوثيقة

  .فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بموجب القوانين السارية  مخولةإريترياإن  -34

 وسياسات  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكاَميالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -35

  .ومعايير اإلقراض

   التوصية-ثالثاً 

  :المقترح بموجب القرار التاليعلى التمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -36

 منحة تعادل قيمتها ثمانية ماليين ومائتين وخمسين ألف وحدة إريترياإلى  قدم الصندوقأن ي: قرر

 وأحكامخضع ألية شروط ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 8 250 000 (حقوق سحب خاصة

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردةلى نحو أساسي للشروط  عتكون مطابقةًأخرى 

  

  

  كانايو نوانزي

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

(Negotiations concluded on 22 March 2010)

Grant Number: _________

Project Title: Fisheries Development Project (FDP) (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

and

the State of Eritrea (the “Recipient”)

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

hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table 
(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a 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 eight million two hundred and fifty thousand Special 
Drawing Rights.

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

3. There shall be a Project Account for the benefit of the Ministry of Marine Resources 
in the Bank of Eritrea.

4. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 
one million nine hundred and sixty thousand USD.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Recipient’s Ministry of Marine Resources.

2. Additional Programme Parties include but are not limited to service providers and 
institutions mentioned in Schedule 1.
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3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement.

Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:

(i) The National Project Coordination Office shall have been established with staff 
satisfactory to the Fund;

(ii) The Fisheries Development Steering Committee and the Fisheries 
Development Technical Coordination Committee shall both have been
established with membership satisfactory to the Fund;

(iii) The charter of the Cooperative Support Unit in a form satisfactory to the Fund 
shall have been approved by the Recipient.

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

For the Fund: For the Recipient:

President Minister of Marine Resources
International Fund for Agricultural Development P.O. Box 923
Via Paolo di Dono 44 Asmara, Eritrea
00142 Rome, Italy

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

_____________________ ___________________
For the Fund For the Recipient
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall directly benefit about 6,000 households in the 
coastal area (the “Project Area”) including existing artisanal fishers and others who would 
like to become involved in the fisheries sector including, inter alia: youths; demobilised 
soldiers; Internally Displaced People; and women and women headed households 
(WHHs). At least 1,500 of the households to benefit directly will be WHHs. A total of 
about 300 government staff will benefit.

2. Goal. The goal of the Project is to contribute to national and household food 
security and the alleviation of rural poverty, in line with the major development priorities 
of the Government of Eritrea. 

3. Objectives. The objective of the Project is to raise production and productivity of 
artisanal fishers while conserving fishery and other marine resources.

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

4.1 Component 1: Strengthening the Institutional Capacity of the Ministry of 
Marine Resources

(a) Capacity building in the Marine Resources Development Department and 
the Marine Resources Regulatory Services Department;

(b) Improvement of Landing Site Infrastructure and Infrastructure Support 
Services;

(c) Strengthening of the Zoba Branches of the Ministry of Marine Resources;
(d) Supporting the Integrated Coastal Area Management Authority;
(e) Expanding and strengthening the Hirgigo Fisheries Training Centre;
(f) Supporting the work of the Manzanar Mangrove Project; and
(g) Support for aquaculture development.

4.2 Component 2: Reorganisation and Strengthening of the Fishers’ 
Cooperatives and Support to other Artisanal Fishers

(a) Re-organisation of old cooperatives and establishment of new ones;
(b) Establishment of the Cooperative Support Unit;
(c) Building the capacity of fishers and equipping them; and 
(d) Improvements to post-harvest handling and processing and support to

Cooperatives and small fish traders marketing.

4.3 Component 3: Project Implementation Support Services

(a) Establishment of National Project Coordination Office and provision of 
technical assistance and logistical and material support;

(b) Training of Project staff;
(c) Project management, monitoring and evaluation; and 
(d) Support to National Fisheries Cooperation domestic fish marketing services.
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II. Implementation Arrangements

1 The Project shall be implemented within the government’s decentralized 
institutional framework involving coordinated implementation by the Ministry of Marine 
Resources (MMR), the MMR Zoba branch and the coastal fishing communities. The overall 
management of the Project shall be the responsibility of the MMR under the direct 
supervision of the Minister of Marine Resources. The National Project Coordination 
Office in the Office of the Minister shall arrange overall coordination of implementation 
including preparation of the Annual Work Plan and Budget (AWPB), procurement, 
progress reporting, monitoring and evaluation and financial management. The Office 
shall also ensure timely preparation and submission of the Review Reports, Project 
Completion Report and the Annual Audit reports. 

2. Within the Ministry of Marine Resources the Office of the Minister shall be 
responsible for the review and updating of fisheries sector policies, strategy, and 
regulations. It shall ensure the establishment and effective operation of the Integrated 
Coastal Area Management Authority including the Board, the technical committee and the 
operating office. It shall ensure a timely preparation of Integrated Coastal Area 
Management Plan in collaboration with the coastal fishing communities and other 
stakeholders including, inter-alia, Ministry of Agriculture, Ministry of Land, Water and 
Environment (MLWE), Ministry of Public Works, Ministry of Transport and 
Communications, Ministry of Tourism, National Fisheries Cooperation (NFC), and 
commercial fishing enterprises.

3. The oversight responsibility will be entrusted to a Fisheries Development 
Steering Committee (FDSC), which will be chaired by the Minister of Marine Resources
and will include the Minister of Land, Water and Environment, the Governors of the 
Northern Red Sea and Southern Red Sea Zobas, the Directors General of the 
Departments of Marine Resources Development and Marine Resources Regulatory 
Services, and the Director General of the Environment Department of MLWE, or such 
other members as may be agreed from time to time by the Recipient and the Fund. The 
Project Coordinator shall be the Secretary. The FDSC shall ensure that the Project is 
implemented within the national policy and strategy, approve AWPB and ensure 
resolution of conflicts or bottlenecks that may arise during implementation. It shall
review and approve all reports including, inter-alia, the AWPB, audit reports, progress 
and Monitoring and Evaluation reports, Review Reports and Project Completion Report 
before forwarding to IFAD. The Committee will meet on a six monthly basis.

4. A Fisheries Development Technical Coordination Committee shall be 
established within MMR and will be chaired by a Director General of the MMR nominated 
by the Minister , and include the other Director General of MMR, the Director of Human 
Resource Department and Training, the Heads of the two Zoba Branches of MMR, the 
Director of NFC, the Project Coordinator and four representatives of fishing communities, 
(two of whom will be women) or such other members as may be agreed from time to 
time by the Recipient and the Fund. The Head of the Cooperative Support Unit will be the 
Secretary. The committee will meet quarterly. It will review progress of implementation, 
resolve any technical issues, review the AWPB and ensure its technical coherence and 
consistency with the Project design report and endorse it before presentation for 
approval by the steering committee. 

5. The MMR Marine Resources Development Department (or, in the event of the 
reorganization of the Lead Project Agency, such other division as may be agreed between 
the Recipient and the Fund) shall ensure that technical support services for effective 
fishing are provided, and oversee infrastructure development at the landing sites as well 
as provide operation and maintenance services and supervision of the use of the 
facilities. The Department will provide technical backstopping to Zoba Branches for 
effective extension services. 
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6. The Marine Resources Regulatory Services Department (or, in the event of 
the reorganization of the Lead Project Agency, such other division as may be agreed 
between the Recipient and the Fund) shall be responsible for quality assurance and 
certification services, provide control, monitoring and surveillance services including 
registration of fishers, and shall ensure the protection of marine environment; 
supervision of the preparation and implementation of the Integrated Coastal Area 
Management Plan and shall maintain necessary data on fish landing and the marine 
resources situation. It shall ensure that fishing and other maritime operations are carried 
out within the National Environmental Management Plan that ensures sustainable 
resource use. 

7. The Manzanar Project, which is based within the MMR, shall be responsible for 
carrying out the mangrove development activities; and provide training in and promotion 
of production of animal feed using fish waste and mangrove tree seeds.

8. The Zoba Branches of the MMR shall be charged with the day-to-day operation of 
the Project including the effective management of the landing sites, provision of 
extension and cooperative support services, regulatory and post harvest and marketing 
services and production of progress reports.

9. The Board of the Cooperative Support Unit (CSU) shall determine its policies and 
define the strategy for the CSU’s operation. It shall provide overall supervision and
control of its operations. The CSU shall provide day-to-day support for the development 
and operation of cooperatives, including organization and supervision of training, 
operation of input supply along with the management of the fisheries input supply 
revolving account. It shall also promote the marketing activities of the cooperatives and 
backstop the financial management of cooperative societies including ensuring prompt 
repayment for inputs which may be provided to them on credit. It shall encourage the 
cooperative societies to develop unions which can assume responsibility for the 
management of the CSU not later than the fifth year of the Project. The CSU shall 
provide market information and other market support services to cooperatives for fish 
and fish product marketing domestically and internationally. Based on the reports from 
the societies, the unit shall submit to the National Project Coordination Office, monthly, 
quarterly, bi-annual and annual reports on the functioning of cooperatives including their 
production, financial status and the operation of input supply and the revolving account.

10. The National Fisheries Cooperation (NFC) shall continue marketing fish 
nationally and for export. However, the Recipient shall encourage the cooperatives and 
the private sector to undertake fish marketing to create competition and promote better 
pricing.

11. The Fishers Cooperative Societies shall be responsible for fishing and for the 
sale of part of their catch. Since they have not developed necessary marketing capacity, 
they shall initially sell, on their own, a proportion (20%) of their catch while the NFC shall 
be obliged to buy the rest. Each cooperative society shall operate a small office which will 
be run by a member trained to keep records of operations including production, sales and 
assets/liabilities. The officer shall produce monthly, quarterly, six monthly and annual 
reports. He/she shall keep simple financial records in accordance with cooperative legal
requirements. The female members of the cooperatives shall undertake marketing of that 
proportion of the catch earmarked for direct sale and engage in other fishery related 
operations. The Technical Assistance staff, head of CSU and CSU staff shall provide 
needed support to ensure efficient operation of the societies. The Accounting Officers of 
CSU shall provide supervision of the society accounts on a monthly basis. Independent 
auditors shall be appointed by the MMR to audit the accounts of the societies and to 
produce a consolidated audited account annually for the cooperatives. The report shall be 
submitted to the financial controller in the National Project Coordination Office and will 
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form part of the annual Project report. Each cooperative/group shall save on a regular 
basis at least 15% of its net revenue to build-up necessary assets and provide for 
working capital. Governance will follow standard cooperative practices.

12. Operation of the Input Supply and Input Revolving Account. The CSU will 
build-up the procurement packages for input supply based on requests from fishers’ 
cooperatives, groups and other fishers reflecting their needs and requirements detailed in 
business plans. The packages shall be procured using the services of the MMR 
procurement unit or by the cooperative societies if they will express the desire to do so 
with advisory support from the CSU. The two warehouses and the seven outlets will be 
the centres of sales/distribution. The inputs including boats, fishing gear and others will 
be provided on credit in kind to cooperative societies and groups meeting the specified 
criteria, or in cash. An input revolving account shall be opened in a commercial bank with 
a good number of branches in the Project area. The head of CSU, the Financial Controller 
of CSU and head of the MMR Finance and Administration Division shall operate the 
account. The operational modalities of the input revolving account shall be fully described 
in the Project Implementation Manual. 

13. The Integrated Coastal Area Management Authority, once established, will 
ensure effective implementation of the policies and strategies for integrated coastal 
management, using the services of the MMR Departments, it will prepare the Integrated 
Coastal Management Plan. It will ensure the coordination of coastal area development, 
provide useful linkages with international best practices, as well as ensure that 
Environmental Impact Assessments are prepared and implemented for all development 
activities in the coast.

14. Project Implementation Manual (PIM). The MMR shall finalise the PIM, including 
a Financial Management Manual. The MMR shall submit the PIM to the Fisheries 
Development Steering Committee for approval. When so approved, the Project 
Coordinator shall forward the PIM to the Fund for comments and no objection. The PIM 
shall be submitted to the Fund no later than six months after the Project becomes 
operational.



 EB 2010/99/R.18/Rev.1ا.-,+*

15

Schedule 2

Allocation Table

1. Allocation of Grant Proceeds. 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)

Percentage of financing 

under the Grant

I. Vehicles, MMR 
boats, equipment and 
materials 

1 130 000 100% net of taxes

II. Civil Works 180 000 100% net of taxes

III. Training, 
Workshops and 
studies

1 350 000 100% net of taxes 

IV. Initial working 
capital for 
Cooperatives, fishers’ 
boats, canoes and 
other fisheries 
equipment 

3 770 000 100% net of taxes

V. Technical 
Assistance 

420 000 100% net of taxes

VI. Operating costs 
and maintenance 

1 000 000 100% net of taxes

VII. Unallocated 400 000

TOTAL 8 250 000

2. Start-up Costs. Withdrawals to meet the costs of starting up the Project shall be 
subject to advance approval by the Fund.
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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 any covenant set forth 
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Project:

1. The Recipient shall strengthen the Ministry of Marine Resources (MMR), in particular 
its Marine Resources Development Department and Marine Resources Regulatory 
Services Department, Hirgigo Fisheries Training Centre and the Zoba Branches of MMR to 
carry out the implementation of the Project.

2. The policies and strategies for fisheries sector development shall be reviewed by 
MMR in light of the planned socio-economic development no later than the end of the 
second Project Year.

3. The Recipient shall ensure that the Integrated Coastal Area Management Plan shall 
be prepared by the Integrated Coastal Area Management Board, and that the Fisheries 
Management Plan (FMP) shall be reviewed and updated by MMR. The FMP shall include 
incentives structured to encourage operation of fishers, particularly artisanal fishers.

4. The Recipient shall ensure that existing Fishers Cooperatives shall be reorganized to 
improve efficiency and the development of new cooperatives and groups, including 
special women’s cooperatives, shall be promoted. The cooperative system shall be 
strengthened including the evolution of Unions and Associations to provide support 
services to members. The existing Fishermen Cooperative Association shall also be 
reorganized and strengthened, however membership by societies shall be voluntary and 
the Association shall not undertake any credit guarantee for the societies/groups. The 
Recipient shall not provide any financial support for the reorganisation which will be at 
the initiative of cooperative societies.

5. The Recipient shall ensure that MMR shall facilitate the artisanal fishers self-
marketing of their catch according to agreed percentages with an initial 20% to be 
reviewed upward as cooperative societies marketing capacity increases. 

6. The Recipient shall ensure that each agency involved in the implementation of the 
Project shall keep independent accounts to record all transactions financed from the 
Grant.

7. The Recipient shall ensure that two Project Reviews shall be carried out in Project 
Year 3 and Project Year 5 and reports submitted to the Fund and that agreed 
recommendations shall be implemented forthwith.

8. The Recipient shall ensure that the operations of the Cooperative Support 
Unit shall be assessed as to readiness to become an independent agency outside MMR, 
not later than two years of its operation.
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Logical framework

Narrative Summary Performance Indicators Means of Verification Assumptions
Goal
Improvement of food security 
and alleviation of rural 
poverty

• At least 60% of poor rural households in the coastal community become food secured
• 10% reduction in the prevalence of malnutrition for children under five
• At least 75% of artisanal fishing households of which at least 35% are woman headed 

households improved their fishing and household assets

• Baseline study
• Ministry of Health Health &

Nutrition Studies
• MMR annual report
• M&E report/Special Studies

• No resumption of border 
conflict/ Political stability

• Enabling macro- micro 
policies in place

Development Objective
To raise production and 
productivity of artisanal 
fishers while conserving 
marine resources

• Increase in the artisanal annual fish catch by 300%.
• Maximum Sustainable Yield (MSY) stabilized 
• Illegal fishing reduced by at least 60%

• Special studies
• Project report
• MMR Annual report
• M&E reports

• Political stability.
• Policy/ strategies & 

Management plan for 
fisheries in place

Programme Outputs
Output 1: Strengthening 
the Institutional capacity 
of the Ministry of Marine 
Resources
1.1 Capacity building for 
Fisheries Resources 
Development Department
1.2 Institutional 
strengthening of Fisheries 
Regulatory Services 
department
1.3 Strengthening Hirgigo 
Fisheries Training Centre
1.4 Zonal Branches of MMR 
strengthened

• Extension messages developed, improved field extension services operational.
• All extension staff retrained to provide improved extension services 
• Mariculture & aquaculture technologies developed & 100 small-producers in pilot production
• The infrastructure at landing sites progressively upgraded meeting requirements of increased 

fish production. Two ice making machines provided by PY2, & 3 cold-stores provided. 
• The staff of Fisheries Regulatory Department retrained & provided logistics to regularly 

inspect the processing plants, the fish retail outlets, & open fish markets
• Integrated Coastal Area Management plan produced not later than the end of PY3.
• A fish production & marine resource library established & operational by end of PY3
• Policies & strategy for fishery sector development reviewed & updated not later than PY3.
• Updated fishery management plan produced by PY2.
• Training facilities of Hirgigo Fisheries Training Centre expanded & training capacity expanded 

from 60 trainees to 150 per year at least 20% of the trainees are women
• Capacity of the two zonal branches improved to supervise field operations
• Data collection system established & operational

• MMR Annual report
• Project Progress report
• M&E report
• Special studies
• Project Completion Report 

(PCR)
• Departmental Progress report
• Project Supervision Report
• MMR Annual report
• Project review reports
• M&E reports
• Training centre annual reports

• Political stability.
• Border conflict not 

resumed.
• Technical assistance staff 

recruited timely
• Counterpart fund 

provided on time and on 
schedule.

• Facilities for monitoring, 
surveillance and control 
made available.

• UNDP support to quality 
certification & market 
access is effectively 
implemented

Output 2: Reorganization 
and strengthening of 
fisheries cooperatives and 
support to other Artisanal 
fisheries
2.1 Establishment of 
Cooperative Support Unit
2.2 Building the capacity of 
fishers cooperatives/groups 
and equipping them.

• National legal/regulatory policies & institutional framework established & operational by PY3

• 150 Cooperative societies/groups established- which 20% women established cooperatives.
• The existing input supply warehouses & offices in Massawa &d Assab rehabilitated, equipped 

& operational ; & six sub-centres for input supply established & operational 
• 200 fully equipped boats/canoes provided to cooperative societies & groups
• Credit recovery rate is not less than 90%
• CSU become self-financing by PY4

• 2250 cooperative society members are trained in improved fishing techniques
• Cooperatives established Unions by PY5

• Fish marketing outlets established & operated by cooperatives 
• Fishers increase their catch by not less than 300%

• Progress report
• MMR Annual report
• Project progress report
• Supervision reports
• Project review reports
• M&E reports
• Special studies
• PCR

• No border conflict
• Political stability
• No government 

interference in 
cooperative management

• CSU is legally established

Output 3: Project 
Implementation Support 
Services
Project Implementation 
Support Services

• KM & information dissemination system established & operational not later than the end of 
PY2

• Fisheries Sector Projects Coordination arrangements established & become functional
• The M/E system is established & operational 
• Two Project review reports prepared & actions on recommendations taken.

• MMR Annual Report 
• Project progress reports
• Project supervision report
• M&E report
• Project review reports/PCR

• No border conflict
• Political stability
• UNDP Project 

Implemented




