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تنمية اإلنتاج الحيواني مشروع  من أجل جمهورية غامبيامنحة مقترح تقديمها إلى 

 ةالبستنمحاصيل و

  المشروع – أوال

  المشروعة التنمية الرئيسية التي يتناولها  فرص-ألف 

يركز البرنامج القطري للصندوق في غامبيا حالياً على تشجيع اإلنتاج السليم بيئيا لألغذية األساسية  -1

وسيسد المشروع . وتحسين فرص وصول صغار المنتجين الريفيين إلى خدمات التمويل الصغري

ري بالتركيز على زيادة األمن الغذائي في البلد برفع إنتاج المقترح الفجوات اإلنمائية في البرنامج القط

  . زيادة اإلنتاجالستيعابالخضروات والماشية وتحسين فرص الوصول إلى األسواق 

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

حقوق سحب خاصة وحدة  5 050 000منحةً قيمتها  جمهورية غامبياإلى   الصندوقمن المقترح أن يقّدم -2

محاصيل تنمية اإلنتاج الحيواني ومشروع للمساعدة في تمويل )  أمريكي تقريباًن دوالرييمال 8بما يعادل (

   . من قبل مصرف التنمية األفريقي بهالمبادر، ةنالبست

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

نظام تخصيص الموارد على أساس " ر في إطاجمهورية غامبيال السنوية التي حّددتمخصصات تبلغ ال -3

  .2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  8.83" األداء

 عبء الدين الوطني والقدرة الستيعابية للدولة

لبلدان الفقيرة ل زةالمعزديون ال نقطة اإلنجاز بموجب مبادرة 2007كانون األول /بلغت غامبيا في ديسمبر -4

، " األحمرمن فئة اللونبلد "كـ تحمل الديون القدرة علىبموجب إطار مبيا مصنفة غاو. المثقلة بالديون

  . في المائة100 بنسبةمما يجعلها مؤهلة لتمويل بمنحة 

  تدفق األموال

  . المركزي لغامبياالمصرفإيداع األموال في حساب مخصص في من المقرر  -5

  ترتيبات اإلشراف

وسينسق الصندوق، بمساعدة وزارة الزراعة، بعثات . وقسيخضع المشروع لإلشراف المباشر من الصند -6

 التي ستتكون ر البرنامج القطري بعثات اإلشرافوسيرأس مدي. اإلشراف مع مصرف التنمية األفريقي

 وفريق من الخبراء يحدد وفقا الحتياجات – المقيم في داكار –من المسؤول عن البرنامج القطري 

تماد نهج للبرنامج القطري في اإلشراف على جميع المشاريع الجارية وستُبذل جهود أيضا الع. المشروع
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وسيسفر هذا النهج عن تحقيق االستخدام األمثل للموارد وسيعزز تعاونا واتصاال . التي يساندها الصندوق

  .أفضل بين المشاريع والشركاء

  ة في الصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلي

  .ال توجد استثناءات -7

 التسيير

مراجعات مالية سنوية؛ ) 1 (:من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير منحة الصندوق -8

أجر قائم على ) 3(عقود سنوية قابلة للتجديد وقائمة على األداء لجميع الموظفين وموفري الخدمات؛ ) 2(

تأكيد قوي على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات؛ ) 4(رية؛ القسائم ألداء الخدمات االستشا

  .إعداد إطار للتسيير مع مصرف التنمية األفريقي ووزارة الزراعة) 6(الرصد والتقييم؛   )5(

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 مباشرة من المنتجين الريفيين المفتقرين في الصندوق، سيستفيد المشروع استفادةوفقا لسياسة االستهداف  -9

من وكثرةً  الغالبية العظمى من زراع الخضروات فستشكل النساء. إلى الموارد، وبخاصة النساء والشباب

وسيتألف المستفيدون المباشرون من القرويين . مالك الماشية الذين سيستفيدون مباشرة من المشروع

األعضاء المؤسسين الذين سيخضعون لتوجيهات ) لى األصولالمفتقرين إ( على نحو خاص المستضعفين

  .المشروعب رتبطةملمجموعات 

  نهج االستهداف

ترتَّب القرى ) 1: ( للفقراء على إجراء اختيار من ثالث مستوياتالمناصرستنطوي آلية االستهداف  -10

عتماد على استمرار موسم الجوع لمدة أربعة أشهر أو أكثر، اال(بواسطة مؤشرات موضوعية للفقر 

مجموعات النساء ) 2(؛ )تردي الموارد الطبيعية، الخ للحصول على الدخل النقدي، الماشية/الخضروات

، والتي يوافق الحيوانيالبستاني أو اإلنتاج  بالعمل الجماعي، وبخاصة في المشهود لها) kafos(والشباب 

. المجتمع المحلي البالغو الضعفأعضاء ) 3(أفراد المجتمع الضعفاء؛ أعضاؤها المؤسسون على توجيه 

 للفقراء واالمتثال لشروط المناصرويمارس المجتمع برمته اإلشراف والضغط األدبي من أجل االستهداف 

  .الوصول إلى مساعدات منحة الصندوق

 المشاركة

والتنفيذ، يشارك أعضاء المجموعات المستفيدة والمجتمعات المضيفة وقادتها بنشاط في التخطيط،  -11

وسيضطلعون أيضا .  للفقراء، والرصد والتقييم، حيث إن المشروع قائم على الطلبالمناصرتهداف واالس

" المشاورات السنوية"بدور مهم في التقييم السنوي للمشروع وممارسات التخطيط التي يطلق عليها اسم 

يوصون سو ،يفةممثلون عن المجموعات المستفيدة والمجتمعات المضاألداء التي سيناقش في أثنائها و

  .تقدم متابعة التوصيات خطياً وتُنشر على نطاق واسعسو. المراد إدخالهابالتحسينات 
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   األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةالمشروعأهداف 

يتمثل الهدف اإلنمائي من منحة الصندوق في الحد من استمرار الفقر الريفي برفع الدخول الريفية عن  -12

تحسين ) 1: (وأما األهداف المحددة، فهي. وإمكانية تسويقهوالبستاني  انيالحيونتاج اإلطريق تحسين 

بناء القدرات على المستوى الشعبي؛ ) 2( المنظم في مجموعات؛ البستاني والحيوانينتاج اإلالعائدات من 

  .تعزيز الرصد والتقييم) 3(

 األهداف السياساتية والمؤسسية

. لتنسيق األنشطة داخل الوزارة وزارة الزراعةإلى موظفي الدعم، من خالل المشروع،  الصندوق سيقدم -13

ويهدف هذا الدعم إلى ضمان اكتساب موظفي الوزارة القدرات الالزمة لتولي اإلشراف على المشروع، 

  .بدأها المشروعيمما يضيف بذلك إلى استدامة األنشطة التي 

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

دد عليه برنامج الفرص االستراتيجية القطرية من مساعدة صغار المنتجين الريفيين يعكس المشروع ما يش -14

ة مهموتمشياً مع . على توسيع نطاق استفادتهم من األنشطة االقتصادية – وبخاصة النساء والشباب –

 واالستراتيجية اإلقليمية، سيساند الصندوق 2010-2007الصندوق واإلطار االستراتيجي للفترة 

مارات على مستوى القرية وبناء القدرات في المناطق الريفية في جميع أنحاء غامبيا من خالل االستث

  .ةالبستنمحاصيل تنمية اإلنتاج الحيواني ومشروع 

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

د من الفقر المعتمدة في عام ستراتيجية الحالثانية الورقة اللركيزة الثانية من مع ا المشروع أهداف تتوافق -15

 وتحد من الفقر بطرق تتناول قضايا متداخلة مثل نوع ،منحة الصندوق فرص عملتهيئ س: 2006

اإليدز، وستشكل جزءا ال يتجزأ من خطط القطاع /الجنس، والبيئة، وفيروس نقص المناعة البشرية

  .الزراعي المخطط لها في ورقة استراتيجية الحد من الفقر الثانية

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

 مصرف التنمية األفريقي، وقد قرر الصندوق ةالبستنمحاصيل تنمية اإلنتاج الحيواني ومشروع بادر ب -16

التركيز على المناطق الريفية وذلك بعلى الصعيد الوطني، توسيع نطاقه المشاركة في تمويله للتمكين من 

ري التنسيق بين سيجة، وبخاصة اإلشراف المباشر، وعن طريق أنشطة متنوع. في جميع أنحاء البلد

لضمان نشر النتائج وأفضل الممارسات الجهات المانحة  من البعثات المشاركة في التمويل وغيرها

  . البرنامج القطريجنباتوتكرارها في كافة 
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   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

بناء ) 2(؛ ةوالبستاني ة الحيوانيالثروةز وتسويق منتجات إنتاج وتجهي) 1(: للمشروع ثالثة مكونات -17

  .تنسيق المشروع) 3(القدرات؛ 

  فئات النفقات

 في 22(الخدمات ) 3(؛ ) في المائة31(السلع ) 2(؛ ) في المائة26(األعمال ) 1: (توجد أربع فئات للنفقات -18

  ). في المائة21(التكاليف المتكررة ) 4(؛ )المائة

  الشراكاتوسؤوليات التنفيذ مو اإلدارة، -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

مصرف التنمية األفريقي، وإدارة تنمية األراضي والمياه : يشترك الشركاء التاليون في تنفيذ المشروع -19

، وإدارة خدمات الثروة الحيوانية، والمعهد الوطني  الوطنيةوكالة البيئةو، )التابعة لوزارة الزراعة(

  . للبحوث الزراعية

 مسؤوليات التنفيذ

 التي أنشئت المشروع المركزيةتكون الوكالة الرائدة هي وزارة الزراعة من خالل وحدة تنسيق س -20

.  التوجيهيةتؤدي وظيفة اللجنة مع لجنة رصد وتقييم المشاريع والبرامج التابعة لها والتي ،مؤخراً

المسؤوليات المتعلقة باألنشطة لتحمل المنفذة طراف األوسيستعان بموارد خارجية من نطاق عريض من 

لخدمات التدريب التقني و خدمات امن أجلوزارة الزراعة التنفيذية بدارات اإل) 1: (الميدانية، مثل

المنظمات غير الحكومية أو المستشارون أو األقسام بالجامعات من ) 2( والبحث والتنمية؛ ،االستشارية

ع من القطاع الخاص كمشتري وموردي لوازم اإلنتاج، منظمو المشاري) 3(؛ المحليأجل تعبئة المجتمع 

  .وموفري الخدمات االستشارية التسويقية

 دور المساعدة التقنية

  .ال توجد أحكام تتعلق بالمساعدة التقنية الخارجية -21

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 تنسيق وحدةنيين لتققامت وحدة تنسيق المشروع المركزية بالفعل بتعيين فريق من أربعة  -22

وحدة تنسيق وستكمل منحة الصندوق . ةالبستنمحاصيل تنمية اإلنتاج الحيواني ومشروع /المشروع

 بتعيين مسؤول عن الرصد والتقييم لتناول أنشطة الرصد والتقييم الخاصة بالمشروع بالتعاون المشروع

  .ي غامبيا األخرى الممولة من الصندوق فاتعوالوثيق مع مسؤولي الرصد والتقييم في المشر



EB 2009/98/R.25/Rev.1 

 

5  

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر  .ست سنواتعلى مدى ومليون دوالر أمريكي  15.942 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  -23

صندوق /، ومصرف التنمية األفريقي) في المائة50.2(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : التمويل فهي

  .) في المائة13.7 (، والمستفيدون) في المائة5.1(، والحكومة )مائة في ال31(التنمية األفريقي 

  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

  الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

)  في المائة73( معظمهم من النساء ، من صغار المنتجين الريفيين10 400رتفع دخل ما يقرب من سي -24

وسيجري أيضا التخفيف . والحيوانية تانيةمنتجات البسالمن إنتاج وبيع ، وذلك ) في المائة27(والشباب 

وتتضمن الفوائد غير . من عبء العمل على النساء بتيسير الوصول إلى كل من المياه والوقود الخشبي

الوعي الشديد والمشاركة القابلة للحصر الكمي تحسين التسيير المحلي وتعزيز التمكين نتيجة لكل من بناء 

وستطور وزارة الزراعة . والتوجيه للفقراء المناصرصحاب المصلحة المحليين في االستهداف طة ألالنش

  .قدرتها على توليد التآزر بتحسين تنسيق المساعدة اإلنمائية الممولة من الخارج

 الجدوى االقتصادية والمالية

25- روة الحيوانية، ستكون العائدات ثة للمحاصيل والثوفقا للتحليالت المالية المستندة إلى النماذج المحد

 في المائة 27.5فمعدل العائد الداخلي البالغ . المتراكمة جذابة للغاية للمنتجين الريفيين، وبخاصة النساء

ارتفاع التكاليف بنسبة ( سنة قوي جدا، مع وجود حل ألسوأ الحاالت 20على مدى عن الحالة األساسية 

 في 12.8يولد معدال مقبوال للعائد الداخلي يبلغ )  في المائة20 في المائة وانخفاض الفوائد بنسبة 40

  .المائة

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق–طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

ينص نظام الرصد والتقييم المصمم من أجل المشروع على إجراء مشاورات سنوية تعقبها حلقات عمل  -26

وسيشجع أيضا اإلشراف على البرنامج القطري زيادة . مارساتلتقاسم النتائج وتوسيع نطاق أفضل الم

  .التواصل وتقاسم الخبرات بين المشاريع الممولة من الصندوق في غامبيا

  المشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

 ماميةتعزيز الروابط الخلفية واألنهج لسلسلة القيمة يهدف إلى ) 1(: تتعلق االبتكارات الرئيسية بما يلي -27

الحميدة وتكنولوجيات اإلدارة تشجيع الممارسات الزراعية ) 2(ين؛ على مستوى صغار المنتجين الريفي

نهج توجيهي يمكّن المجتمع المحلي من تحديد وبلوغ ) 3(بين المنتجين الريفيين؛ المستدامة لألراضي 

  .نهج للبرنامج القطري يعتمد اإلشراف المباشر) 4(أكثر الفئات ضعفاً؛ 
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  هج توسيع النطاقن

لريفي ومبادرات مشروع التمويل ا إنجازات على ةالبستنمحاصيل تنمية اإلنتاج الحيواني ويعتمد مشروع  -28

وسيجري اختبار أنشطة مشاريع أخرى مثل تسمين الماشية في . اي سيوسع نطاقهة التالمجتمعات المحلي

  .ا التدخل ناجحامن القرى، لتكراره بعد ذلك في قرى أخرى إذا كان هذصغير عدد 

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

صعوبات في تنسيق األنشطة بين ) 1: (المشروع ما يلي هماواجهاللذان ي الخطران الرئيسيانمل شي -29

سوء إدارة الوحدات اإلنتاجية أو اغتصاب الوحدات اإلنتاجية ) 2(الصندوق ومصرف التنمية األفريقي؛ 

إشراك وتتضمن تدابير التخفيف المخطط لها . نة من قبل أعضاء أقوى في المجتمع المحليالمحس/الجديدة

 الخطرتخفيف مثل تدبير يتو. في أنشطة التنسيق بين الجهتين المانحتينوحدة تنسيق المشروع المركزية 

  . الصفوةالثاني في دقة االستهداف في المشروع ونطاق األنشطة، بأسلوب ال يرجح اجتذاب

 التصنيف البيئي

طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع كعملية من الفئة باء نظرا لعدم احتمال أن  -30

  .يترتب عليه أي أثر بيئي سلبي ملحوظ

  االستدامة-  كاف

 منحة الصندوق استدامة منجزات المشروع بصفة رئيسية عن طريق تعزيز بناء القدرات على ستعزز -31

وسيتواصل تحسين االستدامة بتعزيز عالقات قوية تحقق فوائد . عيد المحلي، وبخاصة الرصد والتقييمالص

الزبائن والموردون، : متبادلة بين المنتجين الريفيين والعناصر الفاعلة األخرى في سالسل القيمة

  .، الخ الريفيلتمويل الصغريا، ومؤسسات التنفيذيةواإلدارات الفنية 

  ائق القانونية والسند القانوني الوث-ثانيا 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم جمهورية غامبيابين التمويل ستشكل اتفاقية  -32

اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها كملحق نسخة من وترفق  .المتلقيالمقترح إلى التمويل على أساسها تقديم 

  .بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تمويل سلطة تلقي فيها بموجب القوانين السارية امبيا مخولة جمهورية غإن  -33

  .الزراعية

 وسياسات  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكاميالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -34

  .ومعايير اإلقراض
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   التوصية- ثالثا

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل ى علأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -35

خمسة ماليين وخمسين ألف وحدة جمهورية غامبيا منحة تعادل قيمتها إلى  قدم الصندوقأن ي: قرر

 وأحكامخضع ألية شروط ت أن ، على) وحدة حقوق سحب خاصة5 050 000 (حقوق سحب خاصة

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى 

  

  

  كانايو نوانزي

 ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Livestock and Horticulture Development Project" 

(Negotiations concluded on 12 November 2009) 

Grant Number:  
 
Project Title: Livestock and Horticulture Development Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of The Gambia (the “Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Preamble 
 
The IFAD Grant shall help finance certain activities which are part of the Livestock and Horticulture 
Development Project, initiated and co-financed by the African Development Bank (“AfDB”) and the 
Recipient. 
 
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 SDR 5 050 000. 
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
3. The Recipient shall provide counterpart financing for activities of the Project financed by the 
Grant in the amount of USD 0.41 million. 
 
Section C 
  
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (MOA). 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: The Central Projects Coordinating 
Unit (CPCU) of the MOA and the Projects and Programmes Monitoring and Evaluation Committee 
(PPMEC) of the MOA. 
 
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of this 
Agreement, in accordance with Section 13.01 of the General Conditions. 
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Section D 
 
The Grant will be administered and the Project supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. 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 The Permanent Secretary 
International Fund for Agricultural  Ministry of Finance and Economic Affairs 
Development The Quadrangle 
00142 Rome, Italy Banjul, The Gambia 
  
 
 
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 
 
  



  اEB 2009/98/R.25/Rev.1   الملحق

10 

Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target population. The Project shall reach resource poor rural growers and livestock owners, 
including women and youth nationwide. 

 
2. Goal. The Goal of the Project is to assist the Recipient in achieving the targets outlined in the 
Second Poverty Reduction Strategy Paper and in the Millennium Development goals in food security, 
the environment gender and HIV/AIDS. 
 
3. Objective. The main Project objective is to sustainably increase food security and incomes of 
the vulnerable producers and livestock owners throughout the country by (i) improving returns to 
organised groups; (ii) building up capacities at grass roots level and (iii) strengthening monitoring and 
evaluation. 
 
4. Components. The Project shall include the following three (3) components: 

 
Component A. Production, Processing and marketing of livestock and horticultural products 

 
This component shall rehabilitate/modernise gardens operated by women kafos, create 
gardens for youth and support improved animal husbandry and fattening for small ruminants 
and poultry.  

 
The main activities include, among others: 

 
A1) Rehabilitation of existing vegetable gardens and the construction of sheds for 

storage, sorting, washing, packing and processing of produce. Existing wells and 
boreholes will also be rehabilitated and starter kits including seeds, fertilisers and 
small tools will be distributed. 

A2) Promotion of community-based, breeding and husbandry/fattening of small 
ruminants and poultry for consumption and sale. Sheds for fattening will be built, as 
well as wells with separated areas of distribution for humans and animals. Starter 
kits including feed and drug for animals as well as vaccination kits and ear-tagging 
pliers. Support (mentoring) and advisory services will also be provided. 

 
Component B. Capacity Building 

 
This component shall strengthen the focus in cross-cutting issues like good local 
governance, leadership training for kafo members and community leaders, as well as 
awareness on gender and equity issues, health and improved water management. 

 
This component includes the following subcomponents: 

 
B1) Capacity building for staff of the MOA involved in extension service delivery and 

incentive for MOA to proceed with training of kafos and community members on 
improved animal husbandry practices, market oriented production, crop 
management, improved water management, use of composting, etc. 

B2) Training and capacity building for kafo members in Good Agricultural Practices 
(GAP), entrepreneurship development, including accounting skills, savings 
mobilisation, health awareness, good local governance. 

 
Component C. Project Coordination 
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The Project shall be implemented by the team appointed as the Project Coordination Unit 
(PCU) for Project LHDP within the CPCU of the MOA. The Projects and Programmes 
Monitoring and Evaluation Committee (PPMEC) shall act as the Steering Committee  

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
 
1. Lead Project Agency 
 
1.1 Designation. The MOA, through its CPCU, in its capacity as Lead Project Agency, shall have 
overall responsibility for the implementation of the Project. 
 
1.2. Responsibilities. The Lead Project Agency shall provide oversight to the Project and liaise with 
the Fund during Project implementation. 
 
2. Projects and Programmes Monitoring and Evaluation Committee (PPMEC) 
 
2.1. Designation and Responsibilities. The PPMEC already established by MOA shall be designated 
to act as steering committee for the Project and shall provide overall policy guidance, review 
performance of PCU staff and implementing partners, and approve the annual work plans and 
budgets (AWPBs). 
 
2.2. Composition. The PPMEC is composed of the members designated by the MOA. IFAD would 
emphasize the inclusion of beneficiaries’ representatives.  
 
3. Project Coordination Unit (PCU) 
 
3.1. Establishment. A shared Project Coordination Unit (PCU) for the AfDB and IFAD co-financed 
projects has been established by the CPCU. The PCU is composed of a Project Director and the 
technical and support staff required for Project implementation. The PCU staff has been recruited 
under annually renewable performance-based contracts and the Fund’s grant shall complete the 
composition of the PCU, recruiting a Monitoring and Evaluation Officer through the same established 
procedures. 
 
3.2. Responsibilities. The PCU is responsible for the day to day implementation of Project activities 
and overall management of the Project. 
 
4. Production, processing and marketing of livestock and horticultural products Component 
 
4.1. This Component shall rehabilitate/modernize existing gardens operated by women in kafos, 
create experimental garden for youths and support backyard husbandry of small ruminants and 
poultry. The component shall include the marketing studies and targeted research and development 
shall be undertaken to improve vegetable and animal productivity and marketability. Value chains 
shall be improved by helping the kafos negotiate mutually beneficial relationships with 
buyers/suppliers. 
 
4.2. Kafos will receive starter kits of inputs, materials and small equipment for the first Project year 
and vouchers to pay for services rendered by extension workers. Kafos which require credit shall be 
assisted in obtaining loans from existing Micro Finance Institutions. As of the second year, it is 
expected that the costs will be shared by the Recipient and the beneficiaries. 
 
4.3. The implementation of this Component shall involve several partners. The MOA and the 
National Environment Agency shall supervise and monitor the design and installation on multipurpose 
water use systems. MOA and other relevant institutions and service providers shall provide training in 
modern gardening practices.  Support and advisory services including extension and technical training 
shall be provided by the MOA. The MOA and the National Environment Agency shall guide the 
positioning of wells and water supply systems. 
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4.4. Works required under this Component shall be carried out by service providers hired on 
renewable performance-based contracts by the PCU, in accordance with the terms and conditions of 
this Financing Agreement.  
 
5. Capacity Building Component 
 
5.1. This component includes two subcomponents: extension services delivery, training of frontline 
staff and training of kafo members in environmentally sound GAP and entrepreneurship development.  
 
5.2. Most of field activities shall be undertaken by the MOA and technical services providers, 
including those already working with staff from the IFAD-supported Participatory Integrated 
Watershed Management Project and IFAD Rural Finance Programme as well as experienced NGOs.  
 
5.3. Kafo members shall receive booklets of vouchers which shall be used to pay field workers 
whose services are considered satisfactory and the payment of such workers shall be based on the 
number of vouchers submitted. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

(expressed in SDR) 
Percentage  
of financing 
(net of tax) 

I. Works 1 430 000 100%  

II. Goods 1 440 000 100%  

III. Services 1 390 000 100%  

IV. Operating costs 120 000 100% net of beneficiaries’ 
contribution  

Unallocated 670 000  

TOTAL 5 050 000  

 
 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 
  
“Works” include irrigation works, boreholes, farm buildings. 
 
“Goods” include vehicles, pumps, office equipment and furniture.  
 
“Services” include technical assistance, extension services, training, design & supervision, financial 
audit. 
 
“Operating costs” excludes operation and maintenance of buildings and office rent.  
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole 
or in part, the right of the Recipient to request withdrawals from the Grant Account if the Recipient has 
defaulted in the performance of the covenant set forth below, and the Fund has determined that such 
default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project:  
 
Tax Exemption. The Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt proceeds of the Grant from 
all taxes. Any taxes which the Project is nonetheless obliged to pay shall be promptly reimbursed by 
the Recipient. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Poverty reduction strategy paper 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
COSOP 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
 
Other miscellaneous reference documents 
 
AfDB Design Document for Livestock and Horticulture Development Project 
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Logical framework 
Narrative Summary Verifiable indicators (by Gender where possible) Means of Verification Assumptions/Risks 

Goal 
 Reduce rural poverty sustainably by raising 
the incomes of rural producers 

 Reduction in the prevalence of child malnutrition rates 
 # of HH with improved assets 

 

 National household surveys 
 RIMS surveys 
 National statistics 

 World food crisis makes 
domestic products competitive 

Purpose/Objective 
 Improve returns to kafo-run horticultural and 
livestock production 

 Build up capacities at grassroots level 
 Strengthen M&E 

 Evolution of returns to kafo members aggregated by gender 
 Evolution of demand for advisory services and TA 

 

 Periodic verifications of kafo 
viability 

 RIMS surveys 
 Self evaluations/annual 
consultations 

 Strong markets exist for the 
supported foods 

 Domestic producers can meet 
those markets 

Outputs by component 
A.1 Horticultural Production 

Community owned, kafo-run vegetable 
gardens rehabilitated 

 Spot blockages in value chains removed 
 Kafos have ready access to TA 

 Evolution of yields, production and sales 
 Evolution of returns to individual kafo members by gender 
 # of kafo members trained 
 % of those trained with better understanding of improved 
agricultural production techniques 

 

 Project Reports 
 Kafo records 
 MoU/Contracts 
 Annual consultations 

 Government import policy will 
take account of both domestic 
production and WTO guidelines 

 Input will be readily available 

A2 Livestock production 
 Community-owned, kafo-run complexes for 
small ruminants and poultry raising 
rehabilitated/built 

 Kafos have ready access to TA 

 Evolution of mortalities, weight gains and sales 
 Evolution of returns to kafo members by gender 
 # of kafo members trained 

% of those trained with better understanding of improved livestock 
breeding techniques 

 As above  As above 

B1 Extension services delivery 
 Competent and efficient service delivery is 
assured 

 % of kafo members with improved access to advisory services by 
gender 

 Degree of satisfaction among kafo members 

 Kafo records 
 Line dept. activity reports 
 Annual consultations 

 Extension and animal health 
support services will be 
delivered efficiently 

B2 Capacity building grassroots: 
 Training in good agricultural practices 
(GAP), group entrepreneurship and good 
governance provided 

 Evolution of viability of kafo-run production units  
 # of kafo members trained by gender 

 Project reports 
 Activity reports by NGOs and 
consultants 

 Annual consultations 

  NGOs with the required 
expertise exist in-country 

C1 M&E Officer recruited  M&E findings used for preparing AWPBs 
 M&E system operated in close collaboration with other IFAD 
funded projects 

 Hard data available for impact assessment 

 Project reports 
 AWPBs 
 RIMS reports 

 Advantages of M&E will be 
recognized by all stakeholders 

Information education communication  % of kafo members with sound understanding of project activities 
and benefits 

 Periodic verifications of IEC 
outreach 

  

C2 RIMS surveys designed/conducted  Findings permit validation of impact on child nutrition and HH 
assets  

 RIMS reports   

C3 Financial audits of IFAD grant 
conducted annually 

 No serious shortcomings are detected  Auditor’s report   

C4 Participatory self evaluation and annual 
consultations conducted annually 

 Recommendations are incorporated into AWPBs  AWPBs   



 

 

 
 


