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  الموافقةبتوصية 

في  يونبالمنحة المقترح تقديمها إلى جمهورية سيرالالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

أصحاب   الطابع التجاري على زراعةإضفاءبرنامج من أجل لزراعة واألمن الغذائي العالمي لبرنامج الإطار 

 .39، على النحو الوارد في الفقرة الحيازات الصغيرة

  
 

لزراعة العالمي لبرنامج السيراليون في إطار جمهورية  إلى امقترح تقديمهمنحة 

أصحاب  الطابع التجاري على زراعة إضفاء برنامجمن أجل  واألمن الغذائي

 الحيازات الصغيرة

  البرنامج -أوالً 

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

 الجيل الثاني لبرنامج الحد 2009أيلول عام /التغيير، أطلقت سيراليون في سبتمبرجدول أعمال في إطار  -1

، التي تم تطويرها كجزء من 2030-2010 لزراعة المستدامةالخطة الوطنية لتنمية ا على شكل من الفقر

وراء وتتمثل رؤية البرنامج في جعل الزراعة المحرك . البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

لنمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية الريفية من خالل تشجيع الزراعة التجارية والقطاع الخاص ا

 . ومنظمات المزارعين

الخطة الوطنية لتنمية الزراعة التشاور الوثيق مع األطراف المعنية الرئيسية، نفذت حكومة سيراليون وب -2

  الطابع التجاري على زراعةإضفاء أولوية على برنامج ت ووضع،د في جميع أنحاء البالالمستدامة

فيما كبير ق أثر يتمتع بالقدرة المحتملة على تحقيأنه  الحكومة ى الحيازات الصغيرة، الذي ترأصحاب

. على المدى القصير والمتوسطيتعلق بتحسين األمن الغذائي وتوليد الدخل لغالبية المجموعات الضعيفة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة على تكثيف وتنويع  الطابع التجاري على زراعةإضفاءويركز برنامج 

ل بالتآزر مع الحكومة  ويعم. التوجه التجاري عليهاإضفاء و،الحيازات الصغيرةأصحاب زراعة 

 .د والبرامج قيد التنفيذ في البالالمانحونوالمشروعات التي يمولها 

 وهو مرفق للتمويل –لزراعة واألمن الغذائي العالمي لبرنامج ال وافق ،2010حزيران عام /في يونيو -3

 لدعم  مليون دوالر أمريكي50 على اقتراح تقدمت به جمهورية سيراليون بقيمة –متعدد المانحين 

الطابع  إضفاء(الحيازات الصغيرة أصحاب   الطابع التجاري على زراعةإضفاءالمكون األول من برنامج 
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، ) وإضافة القيمة والتسويقتكثيف اإلنتاج، والتنويع،: الحيازات الصغيرةأصحاب التجاري على زراعة 

التنسيق والرصد والتقييم التخطيط و(والمكون السادس ) على نطاق صغيرتنمية الري (ن الثاني والمكو

 ).الحيازات الصغيرةأصحاب   الطابع التجاري على زراعةإضفاءلبرنامج 

 ومنظمة األغذية والزراعة ،وتمت تسمية وزارة الزراعة والغابات واألمن الغذائي كونها الوكالة المنفذة -4

 .ة من أجل تقديم المساعدة التقني الداعمة للتنفيذوكالةلألمم المتحدة كونها ال

المبرمة بين لبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي افي إطار حساب أمانة  التحويل ألحكام اتفاقيةوفقاً  -5

والصندوق، سيحول البنك الدولي لإلنشاء والتعمير األموال ) الوصيكونه (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

فيذ من أجل تنإلى الصندوق عة واألمن الغذائي التي توافق عليها اللجنة التوجيهية للبرنامج العالمي للزرا

 .البرنامج

 – جمهورية سيراليون –سيبرم الصندوق إتفاقية مع المتلقي المختار  التحويل، اتفاقيةمع وبما يتماشى  -6

  .لصندوقفي االمتبعة ات جراءوفقاً للسياسات واإل

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

في إطار البرنامج العالمي للزراعة واألمن  جمهورية سيراليون إلىمنحة وق من المقترح أن يقدم الصند -7

مساعدة في تمويل برنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة لل  مليون دوالر أمريكي50.0 بمبلغالغذائي 

  .أصحاب الحيازات الصغيرة

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 أهلية سيراليون للحصول على المساعدة من ،البنك الدوليو يلنقد الدولعلن صندوق اأ، 2002في عام  -8

 2006كانون األول عام / في ديسمبراإلنجازوبلغ البلد نقطة . بالديونلبلدان الفقيرة المثقلة امبادرة ديون 

ر  مليون دوال994 بـ بالديونلبلدان الفقيرة المثقلة اوقُدر التخفيف من الدين في إطار مبادرة ديون 

لحصول ، أصبحت البلد مؤهلة ل في إطار مبادرة الديوناإلنجازة وبوصولها نقط. اإلسميةأمريكي بالقيمة 

دولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي تخفيف إضافي للديون من صندوق النقد الدولي والمؤسسة العلى 

   . في إطار المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون

  ألموالتدفق ا

سيتم فتح حساب معين في المصرف الدولي األول، أو لدى مصرف تجاري آخر في سيراليون، يوافق  -9

 –وستفتح إدارة برنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة . عليه الصندوق

ج بالدوالر األمريكي  حساب للبرنام)1(: البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي وتُبقي على ما يلي

حساب للبرنامج بالعملة المحلية ) 2(لتسديد النفقات المؤهلة المتكبدة بموجب فئات اإلنفاق في المنحة؛ 

 الستالم المساهمة الحكومية )الليون ( للبرنامج بالعملة المحليةنظيرحساب ) 3(للعمليات اليومية؛ 

        .  المخصصة للبنود المعفاة من الضرائب
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  اإلشرافات ترتيب

  .المباشر شراف الصندوقسيخضع البرنامج إل -10

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال ينتظر وجود أية استثناءات -11

 التسيير

عمل من آلية ثنائية للشكاوي ت) 1: (لمنحةمظاهر تسيير اات المخططة التالية مصممة لتعزيز جراءاإل -12

وبدعم ) منظمات المزارعين(والخاصة ) المكاتب الزراعية على مستوى األقسام(خالل القنوات العامة 

 المباشر ومراجعات اإلشرافالرصد والتقييم و )2(خاص من جميع األطراف المعنية لضمان الكفاءة؛ 

  .لبرامج اإلذاعيةتوعية المجتمعات أثناء التدريب ومن خالل اتوفير المعلومات و) 3(الحسابات؛ 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

، وسيركز البرنامج على أربع  في الصندوقالستهدافانامج مع سياسة االستهداف في البريتماشى  -13

 أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء، والشباب، وأصحاب نالمزارعي: مجموعات مستهدفة، هي

 للجهود  حيويةوتعد مشاركة هذه المجموعات المستهدفة.  األعمال الصغيرةغليمش/الصغرىالمبادرات 

  .الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز التضامن االجتماعي وتحسين الرفاهية في المناطق الريفية

  نهج االستهداف

لمستهدفة بالمجموعات اإيالء األولوية لالهتمام ) 1: (التاليةاألسس تتكون استراتيجية االستهداف من  -14

م مع العمليات ؤالتوا) 4(استخدام النهج التشاركية؛ ) 3( األطراف المعنية الرئيسية؛ إشراك) 2(الرئيسية؛ 

 .المعلومات وأنشطة االتصال) 5(الالمركزية؛ 

 المشاركة

 وتشجيع ، لضمان الدعم الفعال للمجموعات المستهدفة،سيستخدم البرنامج بشكل منظم نهجاً تشاركياً -15

الضوابط والتوازنات الفعالة في سيمكن المجموعات المجتمعية من تصميم نظم ، مما  االجتماعيالتضامن

ضمان تحديد من أجل  المجموعة المستهدفة لتركيبةوسيتم تنفيذ دراسة . بالقراءة والكتابةاإللمام غياب 

      . أفقر المجموعات وأكثرها ضعفاً والتأكد من مدى مالئمة آليات االستهداف

   األهداف اإلنمائية- دال

  الرئيسية أهداف البرنامج

يادة أمنهم الغذائي ودخولهم على في ز ،يتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج المقترح في تمكين فقراء الريف -16

: هما  محددانهدفانوهناك . من أجل تحقيق التنمية االقتصادية طويلة األمد والحد من الفقرأساس مستدام 
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زيادة الدخول ) 2(؛ )طن متري 70 000 (لألرز والطلب عليه اإلنتاج الوطني تقليص الفجوة بين) 1(

   .  في المائة للمستفيدين المباشرين10الزراعية بنسبة 

 األهداف السياساتية والمؤسسية

تقوية قدرات وزارة الزراعة  )1(: نتهاء التنفيذ، من المتوقع أن يكون البرنامج قد حقق ما يلياعند  -17

 تشجيع )2( اإلدارية؛ من الغذائي بشكل ملحوظ على مستوى المقر الرئيسي واألقساموالغابات واأل

 تحسين )3(استثمارات القطاع الخاص المناصرة للفقراء في المناطق الريفية على طول سالسل القيمة؛ 

  .وصول الفقراء إلى الخدمات المالية الريفية

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

ومع برنامج ) 2010-2007( الغاية والهدف من البرنامج مع اإلطار االستراتيجي للصندوق تتواءم -18

  . ومع االستراتيجية اإلقليمية ألفريقيا الغربية والوسطى،الفرص االستراتيجية القطرية لسيراليون

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

كونه طورته الحكومة   وطنياًبرنامجاًلى زراعة الحيازات الصغيرة  الطابع التجاري عإضفاءيعد برنامج  -19

لتنمية الشامل لبرنامج ال التي تمت صياغتها تحت مظلة ،الخطة الوطنية لتنمية الزراعة المستدامة جوهر

  .فريقياأالزراعية في 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 في قطاع زراعة المانحونستتواءم جميع المشروعات الجارية والمستقبلية التابعة للحكومة أو التي يمولها  -20

.  الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةإضفاءأصحاب الحيازات الصغيرة مع برنامج 

 قدره تمويالًالصغيرة  الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات إضفاء تاريخه، تلقى برنامج وحتى

وسيساهم البرنامج العالمي للزراعة واألمن . من المانحين)  في المائة36( مليون دوالر أمريكي 146.0

سالمي للتنمية ومن المتوقع أن يشارك البنك اإل. ) في المائة12( مليون دوالر أمريكي 50.0الغذائي بـ 

   .  أيضاًفي تمويل البرنامج

  ت النفقات المكونات وفئا-واو 

 المكونات الرئيسية

 إضفاءزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة و) 1: (سوف يدعم التمويل المقترح بمنحة المكونات التالية -21

التنسيق ) 4(الوصول إلى التمويل الريفي؛ ) 3(؛ صغيرعلى نطاق تنمية الري ) 2(؛ الطابع التجاري

    .واإلدارة
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  فئات النفقات

المركبات والمعدات والمواد ) 2(؛ ) في المائة17.4(األشغال العامة ) 1 (:هي فئات للنفقات خمس هناك -22

 في 14.2(صندوق التمويل الريفي ) 4(؛ ) في المائة32.6(المساعدة التقنية ) 3(؛ ) في المائة24.2(

    ).  في المائة11.6(المتكررة التكاليف ) 5(؛ )المائة

  كات اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشرا-زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

وزارة الزراعة والغابات واألمن الغذائي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وشبكة ستكون  -23

، إلى جانب مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم الرئيسيين شركاء التنفيذ ،المواطنين للشؤون الخارجية

 يمولهما نذيلال، ريفي والنهوض بالمجتمعات المحليةالتمويل ال برنامجعلى المجتمعات المحلية، و

  .الصندوق

 مسؤوليات التنفيذ

لشركاء وسينفذ ا. البرنامجعن تنفيذ ستتحمل وزارة الزراعة والغابات واألمن الغذائي المسؤولية الكلية  -24

       . معهمالتوقيع على مذكرة تفاهم بعد  بعض األنشطة نالمحددو

 دور المساعدة التقنية

ثل دور المساعدة التقنية في األنشطة المتعلقة بالمدارس الحقلية، ومنظمات المزارعين، ومراكز يتم -25

وسيتم سحب المساعدة . قدرات وزارة الزراعة والغابات واألمن الغذائيوتعزيز األعمال الزراعية، 

ابات واألمن الغذائي التقنية التي تقدمها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى وزارة الزراعة والغ

 المساعدة التقنية ، الزراعة والغابات واألمن الغذائيوزارةولقد طلبت . تدريجياً لضمان نقل المسؤوليات

وتعزيز ات جراء باإليدوستضمن هذه المساعدة التقنية التق. المحددة في مجال التوريد واإلدارة المالية

  .لزراعة والغابات واألمن الغذائيقدرات وزارة ا

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 الزراعة والغابات واألمن الغذائي ومنظمة األغذية والزراعة وزارةتتم حالياً مناقشة مذكرة تفاهم بين  -26

    . ويتم إعداد مذكرات التفاهم مع شركاء التنفيذ. لألمم المتحدة

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل .  سنواتخمس على مدى مليون دوالر أمريكي 56.4 شروعالميبلغ إجمالي تكاليف  -27

 ،) في المائة88.6(في إطار البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي الصندوق  :فهيالرئيسية 

   .) في المائة3.3 (المستفيدونو، ) في المائة8.1 (والحكومة
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

زيادة اإلنتاج الزراعي في سالسل ) 1: (ستتولد الفوائد االقتصادية واالجتماعية الرئيسية من خالل ما يلي -28

مستويات أعلى من التوصل إلى تحسين األمن الغذائي الوطني و) 2(المجاالت المستهدفة؛ /العرض

) 4(ناتجة بشكل خاص من مرافق التجفيف والتخزين؛ الالحصاد بعد ما ر ئتقليص خسا) 3(التغذية؛ 

 واألسواق ومعلومات اإلرشاديتحسين الوصول إلى المدخالت الزراعية والخدمات والبحوث والدعم 

الحد من الهدر في العمالة والمحاصيل ) 5(السوق من خالل تأسيس وتعزيز مراكز األعمال الزراعية؛ 

تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية ) 6(ن اآلليات المستخدمة؛  تحسيمن خاللتكاليف اإلنتاج تقليص و

 زيادة من خاللالزراعية وغير الزراعية وبشكل خاص للشباب العمالة زيادة الدخل من ) 7(الريفية؛ 

 )9(تعزيز األراضي وإنتاجية األراضي؛ ) 8(فرص اإلنتاج والتنويع والتصنيع الزراعي والتسويق؛ 

 القيادية للشباب والنساء والمجموعات المحرومة في عملية التنمية ير واألدوارزيادة التضامن والتأث

التخطيط والرصد من المناطق اإلدارية / في األقسامنيالمستشارتمكين ) 10(االجتماعية واالقتصادية؛ 

تحقيق وفورات في النقد األجنبي من خالل الحد من ) 11(وتقييم التنمية االقتصادية بفعالية أكبر؛ 

  ).وبشكل خاص األرز(الواردات 

 الجدوى االقتصادية والمالية

ويشير تحليل الحساسية إلى أن .  في المائة14.2يقدر معدل العائد االقتصادي في الحالة األساسية بـ  -29

معدل العائد اإليجابي للبرنامج حساس بشكل خاص تجاه ارتفاع أسعار األسمدة وانخفاض أسعار 

ونظراً إلى أن استراتيجية برنامج التنمية الزراعية الشامل في أفريقيا . نخيلالمخرجات لألرز وزيت ال

 منظمة األغذية قيامية الوصول إلى األسمدة من حيث األسعار والكمية والنوعية، ورضمن استمرات

 ألسعار المخرجات من أجل بقائها مستقرة نسبياً اإلسقاطاتوالبنك الدولي بوضع والزراعة لألمم المتحدة 

        .  ملحوظاًخطراًمن غير المتوقع أن تُشكل هذه التغيرات المتوقعة في األسعار فخالل مدة البرنامج، 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

 األنشطة إجراء األطراف المعنية، وسيتم سيتم تشجيع ثقافة تبادل المعرفة والتعلم في البرنامج وبين جميع -30

، واجتماعات المشاورات السنوية على مستوى األقسام مع األطراف برنامجاستعراضات ال(الخاصة 

األطراف المعنية؛ والمؤتمرات وحلقات العمل الوطنية  المعنية، وحلقات العمل التخطيطية المشتركة مع

إلى رسائل ودالئل ومفاهيم وستتم ترجمة المعرفة المكتسبة .). ..والدولية؛ والزيارات المتبادلة، الخ

وذلك  المجموعات المستهدفة المختلفة، بما في ذلك السكان بشكل عام، علىواستراتيجيات وتوزيعها 

 نظم إدارة على أفضل الممارسات والمفاهيم المثبتة إدخالوسيتم . باستخدام وسائل االتصال المالئمة

 وسيصمم خبير االتصال. النظم اإلقليميةعلى و الزراعة والغابات واألمن الغذائي وزارةفي المعرفة 
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استراتيجية لبتادل المعرفة واالتصال من أجل تشجيع توزيع المعرفة  ،على رأس عمله حالياالموجود 

    . والبحث عن االبتكارات وتبادل التعلم لتعزيز الكفاءة التشغيلية

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

البرنامج السترداد التكاليف من صميم آلية مبنية في ) 1: ( المظاهر االبتكارية التاليةسيشجع البرنامج -31

مشروع تجريبي للتجار ) 2(إعادة تمويل مراكز األعمال الزراعية على أساس معايير األداء؛ أجل 

شكل  القطاع الخاص بإشراكتقوية سالسل القيمة من خالل نهج العقد الزراعي من أجل ) 3(الزراعيين؛ 

 مقابل الدعم الذي يتلقونه من المستفيدونصندوق للتنمية الزراعية تموله الدفعات التي يسددها ) 4(كامل؛ 

تشجيع ) 5(أجل دعم األنشطة الجديدة وإعادة تمويل جمعيات الخدمات المالية والمصارف المجتمعية؛ 

  .صغيرة ومتوسطة الحجممبادرات النساء والشباب ليصبحوا أصحاب 

 سيع النطاقنهج تو

في نهج إنعاش محاصيل األشجار ) 1: (فذهم الصندوق حالياً بنجاحننموذجين يسيوسع البرنامج نطاق  -32

 استناداً إلى مشاركة القطاع ،مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحليةإطار 

ل الريفي والنهوض تمويمشروع الفي إطار نموذج التمويل الريفي ) 2(تنفيذ؛ كشريك الخاص 

باإلضافة إلى . جمعيات الخدمات المالية والمصارف المجتمعيةتنمية استناداً إلى بالمجتمعات المحلية، 

 الزراعة والغابات واألمن وزارةفي ذلك، سيتم تنقيح وتوسيع نطاق نهج مركز األعمال الزراعية 

  .ى الدروس المستفادة استناداً إل المتحدة،منظمة األغذية والزراعة لألمم/الغذائي

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

ضعف ) 2(؛ )استحواذ النخبة(الفساد وضعف التسيير ) 1: (رئيسية هيمخاطر ثالثة يواجه المشروع  -33

؛ لية وتنسيق المداخالت اإلنمائية بفعاالبرنامج/قدرات المؤسسات الحكومية على تنفيذ أنشطة المشروع

ات إجراءوتشتمل . التمايز بين الجنسيناالهتمام بات االستهداف وتعميم إجراءعدم مالءمة تطبيق ) 3(

 ؛رامج اإلذاعيةبالتخفيف المخططة على توفير المعلومات وتوعية المجتمعات أثناء التدريب ومن خالل ال

والخاصة ) ة على مستوى األقسامالمكاتب الزراعي(آلية ثنائية للشكاوي تعمل من خالل القنوات العامة و

 ، والرصد والتقييموبدعم خاص من جميع األطراف المعنية لضمان الكفاءة؛) منظمات المزارعين(

 المباشر ومراجعات الحسابات؛ وبناء القدرات على جميع المستويات؛ والمساعدة التقنية اإلشرافو

من أجل التنفيذ المشترك خالل السنتين األولى المتوسطة وطويلة األمد للتنفيذ؛ واستخدام شركاء التنفيذ 

  .وية قدراتهاللمسؤوليات إلى المؤسسات الوطنية بعد تقويل متدرج تحوالثانية الذي يتبعه 

 التصنيف البيئي

نه من غير المتوقع أل" باء"ملية من الفئة  كعالمشروعف نِّات التقدير البيئي في الصندوق، صجراء إلطبقا -34

   . ار سلبية على البيئةأن يكون له أية آث
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  االستدامة- كاف 

التنفيذ من خالل المؤسسات ) 1: (ات التاليةجراءمن أجل ضمان االستدامة، سيشتمل البرنامج على اإل -35

القائمة وبشكل خاص وزارة الزراعة والغابات واألمن الغذائي التي ستحصل على بناء القدرات المالئم 

التنفيذ من خالل المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص؛ ) 2(؛ على المستوى المركزي ومستوى األقسام

التكامل مع المشروعات األخرى وبشكل خاص ربط ) 4(ألنشطة المختلفة؛ على انهج يوجهه الطلب ) 3(

ذاتية اإلدارة والتمويل التي تعد تطوير منظمات المزارعين ) 5(؛ الصغريالمزارعين بمؤسسات التمويل 

وتحت إطار المكاتب عملية إطعام األمة برنامج العمل من خالل ) 6( الوطني؛ ضمن اإلطار القانوني

الزراعية على مستوى األقسام لضمان االستمرارية طويلة األمد مع األنشطة األساسية لوزارة الزراعة 

   . خطط اإلنمائية على مستوى األقسامالوالغابات واألمن الغذائي و

   القانوني الوثائق القانونية والسند-ثانيا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  سيراليونجمهورية بين التمويل ستشكل اتفاقية  -36

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية  مننسخة وترفق  .المتلقيالمقترح إلى التمويل يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل القوانين السارية فيها سلطة مخولة بموجب  سيراليونجمهورية و -37

 .الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -38

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليل التمويأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -39

 العالمي للزراعة البرنامجأن يقدم الصندوق إلى جمهورية سيراليون منحة في إطار : قـرر

على أن  دوالر أمريكي )50 000 000( خمسين مليون دوالر أمريكيبمبلغ واألمن الغذائي 

كام الواردة في خضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحت

  .هذه الوثيقة

  

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Smallholder 
Commercialization Programme under the Global 
Agriculture Food Security Programme (SCP-GAFSP)" 

(Negotiations concluded on 5 May 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

Grant Number: ____________ 
 
Programme Title: Smallholder Commercialisation Programme under the Global 
Agriculture Food Security Program (the “SCP-GAFSP” or “the Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
Republic of Sierra Leone (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Preamble 
 
1. The Steering Committee of the Global Agriculture and Food Security Program 
(GAFSP) Trust Fund, approved in 2010 a USD 50 million proposal presented by Recipient 
in support of components 1 (Smallholder agriculture commercialisation: production 
intensification, diversification, value addition and marketing), 2 (Small scale irrigation 
development) and 6 (SCP Planning, Coordination, Monitoring and Evaluation) of the 
Recipient’s Smallholder Commercialisation Programme (SCP).  
 
2. The International Bank for Reconstruction Development (IBRD) –in its capacity as 
trustee of the GAFSP Trust Fund- and IFAD entered into a Transfer Agreement on 
November 2010.  According to the provision of the Transfer Agreement, the IBRD shall 
transfer to IFAD the allocated funds approved by the GAFSP Steering Committee for the 
implementation of the Programme. 
 
3. The implementation of the activities under this Financing Agreement is subject to 
the transfer of funds by the IBRD.   
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme 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 Grant to the Recipient (the “Financing”), which the 
Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1. The amount of the Grant is USD 50 million. 
 
2. There shall be three Programme Accounts for the benefit of the SCP-GAFSP 
Management Unit in commercial banks acceptable to the Fund: (a) a Programme Account 
in USD for payments of eligible expenditures incurred under all categories of 
expenditures under the Financing; (b) a Programme Account in Leones for daily 
Programme operations; and (c) a Programme Counterpart Account in Leones to receive 
the Recipient’s contribution for expenditures not subject to tax exemption. 
 
3. The Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the amount 
of approximately USD 4.5 million.  
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture, Forestry and Food 
Security (MAFFS). 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: the Food and 
Agriculture Organization (FAO), the SCP Coordination Team, the SCP-GAFSP Management 
Unit, the National Coordination Unit of the Rehabilitation and Community-based Poverty 
Reduction Project (RCPRP) and the Rural Finance and Community Improvement Project 
(RFCIP) and service providers. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Programme supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as additional ground for suspension of this Agreement:  
 

The transfers from the IBRD under the IFAD-IBRD Transfer Agreement are 
suspended, cancelled or do not reach IFAD on a reasonable period of time after the 
submission of the Funds Transfer Request from IFAD to the IBRD.  

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

(a) The transfer of funds specified in the first Funds Transfer Request has been 
 received by the Fund. 

(b) The Programme Accounts shall have been duly opened. 

(c) The recruitment of the SCP Coordinator and the SCP-GAFSP Manager, M&E 
 Officer and Financial Controller shall be completed. 

(d) A Project Implementation Manual (PIM) shall be drafted and shared with the 
 Fund. 
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3. This Agreement is subject to ratification by the Recipient. 
 
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
  
The President Minister of Finance and  
International Fund for Agricultural Development   Economic Development 
Via Paolo di Dono 44 Ministerial Building 
00142 Rome, Italy George Street 
 Freetown, Sierra Leone 
 
 
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 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 

1. Target Population. The Programme has identified four core target groups: 
(a) smallholder farmers; (b) women, especially women headed households; (c) youth, 
particularly unemployed youth; and (d) micro/small entrepreneurs.  Moreover, the 
Programme shall also benefit associations of disable (amputee, war wounded, etc.).    

 
2. Goal. The overall goal of the Programme is to empower the rural poor to improve 
their food security and increase incomes on a sustainable basis in order to lead to 
long-term sector and economic development as well as poverty reduction. 
 
3. Objectives. The Programme objectives are: 
 
 (a) Reduce the gap between national rice production and demand through 
(i) increased lowland rice yields by 15%; (ii) intensified rice production on approximately 
4 000 ha of inland valley swamps; (iii) reduced rice post-harvest losses by 20%; and 
(iv) improved access to inputs for 10% of the Agricultural Business Centres (ABC)’s 
farmers targeted group. 
 
 (b) Increase farm incomes for direct beneficiaries by 10% through (i) rehabilitation 
of approximately 8 000 ha of tree crops; (ii) increased value addition of products through 
processing and marketing; (iii) improved farmers’ access to extension services; and 
(iv) enhanced farmers’ representation al local and national level to advocate on their 
interests within value chain development and other areas. 
 
4. Components. The Programme shall consist of the following Components:  
 

(a) Smallholder agriculture commercialisation.  The aim of this component is to 
increase productivity, rural incomes and employment, on a sustainable basis both 
economic and environmental, through better access to technical skills, services and 
markets.  This component shall be implemented by the MAFFS with the support of FAO. 
 
This component is divided in three subcomponents: 
 
(a.1) Production intensification through support to grassroots Farmer Based Organizations 
(FBOs) and the Farmer Field School methodology (FFS).  The objective is to improve 
smallholders’ food security and incomes by increasing the quantity and quality of crop 
production.  It is envisaged to consolidate or set up around 1 000 new FBOs that will be 
divided into approximately 540 staple crops FBOs, 270 new Inland Valley Swamps 
(IVS)-FBOs and 200 new tree crops FBOs.  
   
The main activities shall include the establishment of food crops FFS; the provision of a 
quick start productive package and the formation of FBOs based on the most productive 
farmers of the FFS.  Equipments and infrastructure like drying floors and storage facilities 
shall be provided based on the needs and maturation level of the FBOs. Short-term 
training and medium/long term technical assistance shall also be provided. 
 
(a.2) Improved commercialisation through access to agro-services and value-chain 
development.  The objective is to improve the quantity, quality and value of the marketed 
production by increasing farmers’ access to inputs, processing facilities and marketing 
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opportunities. The food and cash crops produced by the supported FBOs will be targeted. 
Three channels shall be used:      
 
(i) The ABC model, which refers to a multipurpose facility registered and operated as a 
private liability company or a company limited by guarantee and aims at establishing 
sustainable and self governed farmer/producer associations equipped with agro-services 
facilities and provides their members and local farmers with essential services that support 
access to technology innovations.  The ABC model is currently being implemented by 
MAFFS and FAO. The Programme shall support the consolidation of approximately 150 
existing ABCs and shall finance the establishment of approximately 190 new ABCs. The 
Programme shall support the construction of ABC buildings and shall provide an “ABC 
package” adapted to the commodity/activity-focus of the ABC.  FAO shall provide technical 
support in the implementation of the ABC development to MAFFS, through an annual result 
based contract. 
 
(ii) The Agrodealer model, which relies on the development of a private network of 
agrodealers providing the smallholders with access to improved inputs, services and output 
marketing. The agrodealers are individual private entrepreneurs willing to invest in the 
agricultural sector in rural areas and fully integrated in the value chains.  
The Programme envisages supporting the establishment of approximately 40 agrodealers, 
who shall provide access to improved inputs to at least 1 000 farmers. This model shall be 
implemented directly by the Citizen Network of Foreign Affairs (CNFA) on a pilot basis on a 
proposal approved by the MAFFS.  
 
(iii) The Contract Farming approach, which shall target only cash crops and seek the 
involvement of the private sector in order to encourage value-chain development and 
investments in the agricultural sector.  The Programme shall seek to rehabilitate 
approximately 8,000 ha of abandoned and unproductive plantations. The Programme 
shall support the registration of the farmers/established FBOs and shall establish village 
nurseries with new/improved varieties of clustered FBOs, caretakers trained and seedling 
used for replanting of over-aged plantations.  Memorandum of Understanding (MoUs) 
shall be entered between the IP farmers benefiting from the model. A Memorandum of 
Agreement (MoA) shall be established between the MAFFS and the National Coordination 
Unit of the RCPRP for the direct implementation of this Contract Farming approach. 
 
(a.3) Enhanced long-term technical support and representation through the institutional 
development of MAFFS and the Farmer Organizations (FOs).  The objective is to enable a 
long-term and sustainable support to farmers and their FBOs through two institutional 
channels that shall be strengthened by the Programme: the MAFFS mainly at district 
level and commodity-focused FBOs networks at district and national levels. 
 
(i) MAFFS District Agricultural Offices (DAO). The Programme shall reinforce the 
capacities of MAFFS to ensure sustainable, adequate and efficient public extension 
services to the farmers and FBOs. A capacity building plan has been developed for 9 
DAOs which shall be implemented based on a three (3) year phasing. The remaining four 
(4) DAOs shall be financed by the RCPRP. 
 
(ii) FOs. Through this subcomponent the Programme shall facilitate the 
institutionalization and strengthening of FBOs networks at district and national levels to 
enable them to defend farmers’ interests within the value chains and policy dialogue.     
 

(b) Small scale irrigation development.  The objective of this component is to 
develop small scale irrigation infrastructure in order to raise the national rice production 
on a sustainable manner through higher yields and increased cropping cycles per year. 
The Programme shall rehabilitate approximately 4 000 ha IVS. 
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The Programme shall focus on the rehabilitation of existing IVS that were abandoned and 
overgrown during war and that geographically shall complement the rehabilitation of IVS 
under the RCPRP.  The RCPRP approach shall be replicated with improvements regarding 
water management and maintenance.  
 
The role of the FBO or IVS association shall be to rehabilitate the IVS, to organize a fair 
management of water, to ensure the maintenance and functionality of the infrastructure, 
to monitor and evaluate the individual production and to provide services as defined by 
its members. 
 
The IVS rehabilitation is based on the active participation of the beneficiaries in its 
design, implementation and monitoring.  The swamps shall be managed by FBO. The 
Programme shall provide support to effective group formation, irrigation management 
and maintenance and crop cultivation. The Programme shall also establish or support 
around two (2) youth contractors per district to allow them to act as service providers, 
who shall be trained in IVS rehabilitation and development and given small equipment on 
a loan basis. 
 
 (c) Access to financial services.  The objective of this component is to empower 
smallholders and rural poor economically and socially through enhanced access to 
affordable financial services through the establishment of profitable and sustainable 
Financial Service Associations (FSAs) and Community Banks (CBs).   
 
The Programme envisages establishing 15 new FSAs and seven (7) new CBs nation-wide.  
Support to these new FSAs and CBs shall be provided by different institutions, which will 
guarantee their sustainability and consolidate the overall institutional framework of the 
rural finance sector.  The institutions identified for providing support are the Technical 
Assistance Agency (TAA), the Bank of Sierra Leone (BoSL) and other partners such as 
Microfinance Investment and Technical Assistance Facility (MITAF II). This component 
shall be implemented by the National Coordination Unit of the RFCIP through a MoA 
signed with the MAFFS.  Under this component, the Programme will seek to establish 
synergies with existing initiatives in the rural microfinance sector and synergies with 
other components of the Programme. 
 
The Programme shall support FBOs, youth contractors and ABCs with equipments and 
inputs on a credit basis to enable them to start up their activities. The reimbursement 
shall be deposited quarterly by the implementing parties and FBOs into a special account 
in the Bank of Sierra Leone named “Agricultural Development Fund/Refinance Facility” 
(ADR/RF) that will be dedicated only to agricultural lending.  In particular the ADR/RF will 
provide refinancing to FSAs and CBs. 
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II. Implementation Arrangements 

 
 
1. Lead Programme Agency 
 
1.1. Designation.  Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security (MAFFS) is 
designated as the Lead Programme Agency. 
 
1.2. Responsibilities.  The MAFFS is responsible for overall implementation of the 
Programme. 
 
2. Programme Steering Committee (PSC) 
 
2.1. Designation and composition.  The Agricultural Advisory Group (AAG) is the national 
steering committee of the SCP and includes representation of farmers’ organizations and 
from the private sector.   
 
2.2. Responsibilities.  The PSC oversees the management and implementation of the 
SCP.  Among other responsibilities, the PSC approves the annual work plans and 
budgets, procurement plans and progress reports and undertakes monitoring and 
verifications missions. 
 

3. The SCP Coordination Team 
 
3.1. Establishment and composition. The SCP Coordination Team is currently an interim 
team comprising a National SCP Coordinator, a Planning, Monitoring and Evaluation 
Officer and an Information, Education and Communications Officer. The SCP Coordinator 
shall be recruited as a general condition precedent to withdrawal based on a competitive 
selection process and IFAD’s no objection.  
 
3.2. Responsibilities. The SCP Coordination Team responsibilities are to manage and 
coordinate the everyday SCP Programme activities.  These responsibilities have been 
designed to ensure the effective strategic and operational planning of the SCP, to monitor 
the SCP implementation and to communicate and promote the SCP and they include 
among others, the preparation of annual work plans and budgets, the planning and 
coordination of programmatic components of the SCP, etc. 
 
4. The SCP-GAFSP Management  
 
4.1. Composition. The SCP-GAFSP Management team shall be composed of the 
SCP-GAFSP Manager, the M&E Officer and the Financial Controller and other technical 
staff.  The three core positions shall be fulfilled as a condition precedent to withdrawal, 
based on a competitive selection process and IFAD’s no objection. 
 
4.2. Responsibilities. The SCP-GAFSP Management Team shall manage the funding 
under the Programme and everyday management shall be delegated to the SCP-GAFSP 
Manager who will report to the SCP Coordinator. Details are provided in the Project 
Implementation Manual. 
 
5. District Agricultural Offices 
 
5.1. District Agricultural Officers (DAOs) are responsible for the coordination and 
management of the SCP at district level. The DAOs provide the main linkage between 
MAFFS and the FBOs. 
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6. Food and Agricultural Organization (FAO) 
 
6.1. FAO has been selected by the Recipient to act as an implementation support entity 
of the Programme.  FAO shall provide technical assistance to MAFFS in the 
implementation of components a.1, a.2(i) and a.3 through an annual result based 
contract. At the level of MAFFS, the SCP Coordination Team and the SCP-GAFSP 
Management Team, FAO shall recruit three experts to get involved in capacity building of 
national staff, concept work, and provide assistance in the implementation of mentioned 
components. 

 
7. Rehabilitation and Community-based Poverty Reduction Project (RCPRP) 
 
7.1 The National Coordination Unit of the RCPRP shall implement the activities related 
to the contract farming approach for tree crop rehabilitation (Component a.2 (iii)) and 
those related to IVS rehabilitation (Component b) through a MoA established with the 
MAFFS. For tree crop rehabilitation, an external assessment of the capacities of the 
MAFFS will be conducted on a yearly basis in order to transfer progressively the 
implementation. 
 
8. Rural Finance and Community Improvement Project (RFCIP) 
 
8.1. The National Coordination Unit of the RFCIP shall implement the Component C 
Rural Finance through a MoA signed with the MAFFS. 
 
9. Programme Implementation Manual 
 
9.1. The Programme Management team shall prepare a Programme Implementation 
Manual (PIM) that shall describe (i) implementation of Programme activities; (ii) the 
administration of Grant proceeds and Project Parties’ responsibilities; and (iii) monitoring 
and evaluation of Programme progress and results. 
 
9.2. The sharing of a draft version of the PIM with IFAD is foreseen as a condition 
precedent to withdrawal. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

(expressed in USD) 
Percentage of IFAD 

financing 

I. Civil Works 8 640 000 100% net of taxes and 
beneficiaries’ contribution  

II. Vehicles, Equipment and 
 Materials   

8 930 000 100% net of taxes and 
beneficiaries’ contribution  

III. Technical Assistance, 
 Contracts and Studies 

14 580 000 100% net of taxes 

IV. Rural Finance 7 150 000 100% net of taxes 

V. Recurrent Costs 5 700 000 100% net of taxes 

VI. Unallocated 5 000 000  

TOTAL 50 000 000  
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Key reference documents 

 
Country reference documents 

Poverty reduction strategy paper 

Smallholder Commercialization Programme 

IFAD reference documents 

RB COSOP for Sierra Leone 2010 - 2015 

SCP/GAFSP Project design document (PDD) and key files 
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Logical framework 
Narrative 
 Summary 

Verifiable Indicators Means of Verification  Assumptions/Risks 

DEVELOPMENT GOAL Rural 
poverty and household food 
security reduced on a 
sustainable basis  

• 100 000 direct beneficiaries by Gender and Age 
• Increased Farm Incomes by 10% for direct beneficiaries 
• Proportion of target population below the minimum level of dietary 

energy consumption by gender and vulnerable groups 

• Household panel report, DOA 
reports, Food Security 
Surveys, Annual Production 
Surveys 

Appropriate support and no climatic 
hazard 

Component 1 – Smallholder commercialization: production intensification, value addition and marketing 

Programme Outcome 1 
Smallholders have increased 
production, intensification, value 
addition, marketing, and 
reduced rates of post harvest 
losses 

• 30% of targeted farmers have increased their yields by 30% for rice, 
cassava and other food crops, and by 25% for tree crops 

• 20% of targeted farmers have reduced post harvest losses by 20% 
• 40% of targeted farmers have increased their incomes by 10% 
• 10% of targeted farmers have access to inputs and processing facilities 
• 20% of targeted farmers have access to MAFFS’s/NaFFSL’s services 

• Annual Production Surveys 
• MAFFS/DOA Annual Reports 
• Activity Reports 
• Annual Thematic Surveys 
• SLARI Reports & Private 

Sector 
• Annual Production Surveys 

Farmers have adequate resources 
to acquire productive inputs 
Normal weather conditions 

Output 1.1 Intensified 
production through FFS/FBO 
development  

• No. of additional ha having adopted the technologies being promoted 
• Volume of farm produce under improved storage 

• Activity Reports, Extension 
Reports 

• M&E Reports 

Willingness to adopt new 
technologies 

Output 1.2 Improved access to 
market and inputs 

• 200 new ABCs and 40 agro-dealers are established 
• Business Plans for 200 ABCs 
• No. of MoUs with IPs (contract farming) 

• ABCs and agro-dealers 
Records, M&E Reports 

ABCs and agro-dealers provided 
with start-up capacities for 
operations 

Output 1.3 DOA are fully 
functional and NaFFSL is 
strengthened 

• 50% of the capacity building plan for the DOA is completed after 2 
years 

• No. of client days of extension services provided to farmers by gender 

• M&E and supervision Reports 
• Back to Office and Activity 

Reports 

 

Component 2 – Small-scale irrigation development 

Outcome 2 Small scale 
irrigation development raises 
levels of rice production and 
increases food security, incomes 
and employment  

• 30% of targeted farmers have increased their yields by 30% 
• 40% of targeted farmers have increased their incomes by 10% 
• 40% of the youth contractors are able to engage in a bidding 
• No. of operational IVS associations 
• No. of Youths gainfully employed 

• Annual Production Surveys 
• Food Security Surveys 
• SSL Income and Expenditure 

Surveys 

 No adverse climatic condition and 
pests and diseases attack 

Output 2.1 Lowland 
Developed/rehabilitated 

• 4000 ha of IVS rehabilitated 
• No. of local service providers/youth contractors established 
• No. of IVS associations, registered and trained in IVS management 

• Activity Reports 
• Supervision Reports 
• M&E Reports 

No adverse climatic condition and 
pests and diseases attack 

Component 3: Access to Financial Services 

Outcome 3 Access of 
smallholders, rural poor and 
their organisations to rural 
financial services. 

• 10% of the targeted farmers have increased their access to financial 
services 

• No. of FSA and CB profitable 
• At risk proportion of FSAs and CBs loan Portfolios 

• MFIs Annual Reports 
• FSAs Reports 
• Financial Reports 

 

Output 3.1 Financial Service 
Associations developed 

• 15 FSAs created 
• No. of active FSAs Loan accounts, No. of active borrowers by gender 

• FSAs Progress Reports 
• Financial reports 

TAA provides adequate technical 
Assistance to MFIs 

Output 3.2 Community Banks 
Supported 

• 7 CB created 
• No. of active CB Loan accounts; No. of active borrowers by gender 

• CBs Progress Reports 
• Financial reports 

TAA provides adequate technical 
Assistance to MFIs 

Output 3.3 Institutional support 
in place 

• An apex body for CB/FSA is in place and functional 
• No. of CB/FSA having access to the refinance facility 

• Annual Reports  
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