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مشروع إعادة إحياء القطاع  من أجل جمهورية ليبريامنحة مقترح تقديمها إلى 

 الزراعي

   المشروع–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

.  تستعيد اآلن عافيتها بعد أن دمرتها حرب أهلية استمرت أربعة عشر عاما وتركتها دولة هشةليبريا -1

 الريفية تعيش في فقر، وثمانون في المائة من هؤالء يعانون ليبريافست وثمانون في المائة من أسر 

وسيؤدي مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي . ام األمن الغذائي بدرجة معتدلة أو عاليةبدورهم من انعد

إلى استعادة رأس المال الذي فقد على المستوى األسري عن طريق نقل الفوائد المباشرة إلى المجموعات 

 الزراعية مع المستفيدة الضعيفة وتقديم الدعم لالنتعاش قصير األجل للمجتمعات المحلية الريفية ونظمها

  .إرساء األسس في الوقت نفسه إلعادة اإلحياء والتنمية التشاركية في األجل الطويل

   التمويل المقترح-باء 

  واألوضاعالشروط 

 وحدة حقوق سحب خاصة مليون 3.15منحةً قيمتها  ليبرياجمهورية من المقترح أن يقّدم الصندوق إلى  -2

   . إعادة إحياء القطاع الزراعيللمساعدة في تمويل مشروع) اًماليين دوالر أمريكي تقريب 5بما يعادل (

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

   في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لليبرياتبلغ المخصصات السنوية التي ُحّددت  -3

 نهج ما بعد النزاع الذي وبإتباع .2009- 2007للفترة مليون دوالر أمريكي على مدى دورة النظام  2.25

 مليون دوالر 2.5 ليبريااستخدمه بالفعل الصندوق وجهات أخرى مثل رابطة التنمية الدولية، فقد منحت 

  . ماليين دوالر أمريكي5 إلى 2009- 2007أمريكي، وهو ما يصل بإجمالي المخصصات بالنسبة لدورة 

 عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 مليون دوالر 19.6 حوالي 2009تشرين األول / أكتوبر15يبلغ إجمالي الدين الوطني اعتبارا من  -4

 على 2008كانون األول /وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في دورته المنعقدة في ديسمبر. أمريكي

) أمريكي مليون دوالر 21.0( مليون وحدة سحب خاصة 13.8مساهمة الصندوق في تخفيف الدين بمبلغ 

 بموجب إطار ليبرياوتصنف .  في المائة من تخفيف الدين خالل الفترة االنتقالية100وتوفير ما يصل إلى 

، وهو ما يعني أنها مؤهلة لتمويل بالمنح  "الضوء األحمر"الصندوق للقدرة على تحمل الديون كبلد في فئة 

  . في المائة100بنسبة 
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  تدفق األموال

 حساب مصرفي معين مقوم بدوالرات الواليات المتحدة يفتح لدى مصرف ستحول منحة الصندوق إلى -5

 .تجاري يرتضيه الصندوق

  ترتيبات اإلشراف

وسينسق الصندوق بمساعدة وزارة الزراعة بعثات . لصندوقلمباشر الإلشراف لسيخضع المشروع  -6

ف التي ستشمل وسيرأس مدير البرنامج القطري بعثات اإلشرا. لإلشراف مع مصرف التنمية األفريقي

  .فريقا من الخبراء يحددون وفقا الحتياجات المشروع

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ليس من المتوقع أن تكون هناك أي استثناءات من الشروط العامة للصندوق -7

  التسيير

 السلع توريدسيرتكز ) 1: (عزيز جوانب تسيير منحة الصندوقمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لت -8

ستخضع ) 2(والخدمات على عملية عطاءات تنافسية وسيكون مطابقا للمبادئ التوجيهية للصندوق؛ 

حسابات المشروع لمراجعات سنوية على أساس المعايير الدولية تقوم بها شركة للمحاسبة حسنة السمعة 

 موظفو الصندوق وشركاء التنفيذ بموجب عقود على أساس األداء سيعين) 3(يرتضيها الصندوق؛ 

ستطبق وتراعى سياسة الصندوق بشأن االحتيال ) 4(وسيقيمون كل سنة باستخدام مؤشرات دقيقة لألداء؛ 

) 6(ستنظم بعثات سنوية لإلشراف مع أصحاب المصلحة لفحص أداء المشروع؛ ) 5(والفساد بصرامة؛ 

 توريدالحكومة عن طريق وحدة تنسيق المشروع في االضطالع بعمليات السيدعم مساعد تقني دولي 

  .الرئيسية ومتابعة الجوانب االستئمانية

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

.  أسرة زراعية10 000طبقا لسياسة الصندوق بشأن االستهداف، سيصل المشروع ويفيد مباشرة حوالي  -9

أ الحكومة فيما يتعلق بالتنمية الشاملة، فستكون المجموعة المستهدفة األولى هي أضعف وامتثاال لمبد

 وبخاصة األسر التي –وقد جرت العادة على أن تكون هذه األسر مستبعدة اجتماعيا . األسر الريفية

  . وأعجز نسبيا عن التعافي من اآلثار المدمرة للحرب–ترأسها نساء 

  المناطق المستهدفة

وبومي، ومونتسيرادو، وجراند  لمشروع الذي يموله الصندوق تدخالته في جراند كيب ماونت،سيركز ا -10

  .على النطاق الصغيركاسافا باسا حيث يوجد عدد من مزارعي األرز وال
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  نهج االستهداف

سيكون األرز . االستهداف السلعي والجغرافي) 1: ( من تدابير االستهداف مشتركةستستخدم مجموعة -11

ا المحصوالن المدعمان الوحيدان بسبب هيمنتهما في االستهالك األسري واألمن الغذائي؛  همالكسافاو

سيتم إشراك ما يوجد من منظمات قائمة على المجتمع المحلي، مثل رابطات . االستهداف الذاتي  )2(

لغة لتحدد بنفسها األسر باستتضامن المزارعين وغيرها من المجموعات المجتمعية كلما كان ذلك ممكنا 

المنظمات غير الحكومية المحلية (وسيمارس شركاء التنفيذ . الضعف في نطاق مجتمعاتها المحلية

والمجتمعات المحلية نفسها اإلشراف المباشر واإلقناع األخالقي لضمان االستهداف المناصر ) والدولية

  .للفقراء واالمتثال لشروط الوصول إلى مساعدة المنحة المقدمة من الصندوق

 اركةالمش

 إال إذا طلبت إليه ذلك المجتمعيةلن يساعد التمويل المقدم من الصندوق المجموعة المنتقاة من المنظمات  -12

 التوقيع على مذكرة يالمنتقاة الدعم فور مشاركتها فالمجتمعية وستتلقى المنظمات . الهياكل المجتمعية

ع الشريك المنفذ، وممثل وزارة الزراعة تفاهم تحدد فيها األدوار، والقواعد والتزام األسر المستهدفة م

وستدعم المنظمات غير . ، ووحدة تنسيق المشروع)المنسق الزراعي للمقاطعة(على مستوى المقاطعة 

وسيعطى المستفيدون المسؤولية بالتدريج عن تصميم . الحكومية وتتابع التنفيذ على المستوى المحلي

 في إطار الشراء من أجل التقدم، تسويقال(جتمع المحلي أنشطة أخرى عن طريق المنظمة القائمة على الم

  ).والتجهيز الزراعي وما إلى ذلك

   األهداف اإلنمائية-دال 

  أهداف المشروع الرئيسية

الهدف اإلنمائي الشامل للمشروع هو الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي بعد انتهاء النزاع، وتحسين  -13

استعادة ) 1: (وسيوجه تمويل الصندوق إلى. معات المحلية الريفيةسبل العيش والظروف المعيشية للمجت

الرأسمال المفقود على المستوى األسري عن طريق تحويل الفوائد المباشرة إلى مجموعات المستفيدين 

  .ونظمها الزراعية الريفية تقديم دعم قصير األجل إلنعاش المجتمعات المحلية) 2(الضعيفة؛ 

 مؤسسيةاألهداف السياساتية وال

سيدعم مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي وزارة الزراعة في تحسين تنسيق ِاألنشطة الميدانية على  -14

. مستوى المقاطعة وفي تقوية قدرات موظفي الوزارة من حيث خدمات اإلرشاد واإلشراف على المشروع

  .ليبرياوسيسهم ذلك في دعم آثار واستدامة االستثمار في الزراعة في 

 سياسات الصندوق واستراتيجياته مة معالمواء

يمتثل المشروع لسياسة الصندوق بشأن الوقاية واالنتعاش من األزمات كما أنه سيضطلع بأنشطة إنمائية  -15

 قدرة المجتمعات المحلية على التكيف عن طريق مساعدتها على حماية واستعادة سبل العيش لدى يتبن

، وبخاصة التركيز 2010-2007ستراتيجي للصندوق للفترة كما أن المشروع يمتثل لإلطار اال. السكان
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على تحسين سبل العيش لدى الفقراء الريفيين عن طريق تقوية منظماتهم وتمكينهم من الوصول إلى 

  .التكنولوجيات والموارد المنتجة

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

) 2011-2008(لحد من الفقر لستراتيجية الاليبريا ردة في وثيقة يتسق المشروع المقترح مع األهداف الوا -16

ويتسق . والسياسة واالستراتيجية الغذائية والزراعية بتركيزها الرئيسي على استعادة القدرة الزراعية

 االستراتيجية للحد من الفقر واستراتيجية ليبرياالمشروع مع الركنين الثاني والثالث والرابع من وثيقة 

  .دة المشتركة بين البنك الدولي ومصرف التنمية األفريقيالمساع

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

عن طريق (سيشارك في تمويل المشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومصرف التنمية األفريقي  -17

نسق وست. ، وستكمل مجموعتا األنشطة إحداهما األخرى)صندوق التنمية األفريقي ومرفق الدول الهشة

من خالل أنشطة شتى، وبخاصة اإلشراف المباشر، بعثات مع الجهة المشاركة في التمويل وغيرها من 

  .الجهات المانحة لضمان تعميم النتائج وتكرار أفضل الممارسات

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

يمولها مصرف التنمية (لزراعية  اساسيةإعادة إحياء البنى األ) 1: (يشمل المشروع ثالثة مكونات -18

يشارك في التمويل (إدارة المشروع ) 3(؛ )يمولها الصندوق(إعادة إحياء القدرة اإلنتاجية ) 2(؛ )األفريقي

  ).الصندوق الدولي لللتنمية الزراعية ومصرف التنمية األفريقي

  فئات النفقات

؛ ) في المائة47.5(ات الخدم) 2(؛ ) في المائة39.6(السلع ) 1: (هناك خمس فئات للصرف -19

مصروفات غير مخصصة ) 5(؛ ) في المائة1.5(التكاليف التشغيلية ) 4(؛ ) في المائة7.4(الموظفون   )3(

  ). في المائة4(

   اإلدارة، ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

على المستوى (ي، ووزارة الزراعة مية األفريقن التمصرف: سيشترك في تنفيذ المشروع الشركاء التالون -20

للبحوث الزراعية، ووزارة شؤون مركزي ، والمعهد ال)ي، ومستوى المقاطعة، والمستوى المحليوطنال

الجنسين والتنمية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي، 

  . ذات الصلةالمحليةوالمجموعات المجتمعية، والهيئات الحكومية 
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 مسؤوليات التنفيذ

وستكون وحدة تنسيق . ستكون وزارة الزراعة هي الوكالة القائدة لمشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي -21

وعلى المستوى المحلي سينفذ المشروع .  عن تنفيذ المشروع بصفة يوميةةالمشروع مسؤولة مباشر

المنسقين الزراعيين على (ير المركزية لوزارة الزراعة المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع المكاتب غ

وسيكون المعهد ).  العشائرتقنيي، وقساممستوى المقاطعة، والموظفين الزراعيين على مستوى األ

) الكسافااألرز و(ة ستوردللبحوث الزراعية مسؤوال عن التصديق على جميع مواد الغرس المالمركزي 

  .الكسافالبذور وكما سيشرف على تكاثر مواد غرس ا

 دور المساعدة التقنية

دعم وتدريب الموظفين ) 2(تسهيل بدأ المشروع بسرعة؛ ) 1(ستتلقى وزارة الزراعة مساعدة تقنية في  -22

  .المحليين

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

. ستوقع عند بداية المشروع االتفاقيات المتفاوض بشأنها مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة -23

  .عى في خطط العمل وميزاينات المشروع السنوية األحكام المتصلة بالتعاون مع مقدمي الخدماتوسترا

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

 في 75.4، وهو ما يعادل  أمريكي مليون دوالر18.3تبلغ المساهمة الكلية لمصرف التنمية األفريقي  -24

  ، في حين أن مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تساوي المائة من التكاليف اإلجمالية للمشروع

 مليون 0.58وتقدر قيمة مساهمة الحكومة بحوالي .  في المائة20.5 ماليين دوالر أمريكي بما يعادل 5

التي تبلغ (وسيتحمل بقية التكاليف ).  في المائة من التكاليف اإلجمالية للمشروع2.4(دوالر أمريكي 

 في المائة من التكاليف 1.7، وهي تمثل )بمساهمة عينية(المستفيدون ) يون دوالر أمريكي مل0.41حوالي 

  .اإلجمالية للمشروع

  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

توافر األغذية؛ تحسين األمن الغذائي و) 1: (ستكون الفوائد المباشرة بالنسبة للمجموعات المستهدفة هي -25

ارتفاع ممكن في الدخول بالنسبة ) 3(معرفة أفضل بالممارسات االقتصادية الزراعية المحسنة؛ ) 2(

وستفيد المجتمعات المحلية على نحو غير . للمزارعين  الذين ينتجون فائضا أو يتاجرون في الحيوانات

ي بعدد من القضايا األساسية، مباشر من مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي عن طريق زيادة الوع

وتحسين توافر األغذية، واكتساب المهارات التي يمكن تكرارها لصالح المجتمع المحلي ككل وتمكين 

بالمحصول "ولما كان األرز هو ما يسمى . المجتمعات المحلية نتيجة إلدارة مواردها بمزيد من الكفاءة

تصر المشروع على تحسين األمن الغذائي، بل سيعالج الذي أسهم في النزاعات السابقة، فلن يق" السياسي

 10 000وسيكون المستفيدون من المشروع مباشرة . أيضا على نحو غير مباشر قضايا االستقرار واألمن
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أسرة، بينما ستفيد أسر كثيرة إضافية بطريقة غير مباشرة من أنشطة المشروع مثل قطع األرض 

  .اإليضاحية

 يةالجدوى االقتصادية والمال

في (قدرت فوائد المشروع اإلضافية التي بحثت في هذا التحليل على أساس ميزانيات محاصيل األرز  -26

 في المائة كنتيجة الستخدام أنواع محسنة من 50المتوقع زيادتها بنسبة ) األراضي المرتفعة والسهول

بسبب استخدام أنواع  زيادة بمقدار أربعة أمثال الكسافاومن المتوقع أيضا أن يحقق .  ال غيرالبذور

 130وسيرتفع معدل الدخل السنوي الصافي لألسر الزراعية المستفيدة من مبيعات المحاصيل من . منتقاة

، وسيكون قد وصل 2013  بحلول عام دوالرا أمريكيا568إلى حوالي ) بدون المشروع(دوالرا أمريكيا 

. ندما يكون المشروع كامل التطور ع2014عام  دوالرا أمريكيا لكل أسرة بحلول 1 016إلى مستوى 

ومن المتوقع بِاإلضافة إلى زيادة الدخل الصافي أن يولد المشروع وظائف جديدة تعادل حوالي نصف 

  .مليون يوم عمل

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق–طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

وستوفر مواءمة نظام .  للتنمية الزراعيةستقام للمشروع شبكة إلدارة المعرفة يمولها الصندوق الدولي -27

وسيجري تقاسم المعلومات . الرصد والتقييم للمشروع بيانات متسقة إلدخالها في قواعد البيانات الحكومية

الخاصة بالتجارب وقصص النجاح على نحو أكثر فعالية عن طريق أنشطة التعليم واالتصاالت، في حين 

وستعمم التكنولوجيات . عدة وزارة التخطيط والشؤون االقتصاديةأن الوصول إلى اإلنترنت سيسهل بمسا

  .الجديدة عن طريق تدابير تربط التدريب الموجه والعروض اإليضاحية وتبادل الزيارات

  االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

حياء القطاع الزراعي توزيع رزم لمشروع إعادة إ) 1: (ليبرياتعتبر الجوانب التالية مصادر لالبتكار في  -28

تتألف من مجموعة من البذور، ومواد الغرس، والحيوانات والطيور الصغيرة التي ستحدث تأثيرا فوريا 

الممارسة الجديدة لتوزيع الرزم بين األسر على أساس ) 2(على األمن الغذائي وتحسن دخل المزارعين؛ 

يع لنظام مستدام للتصديق على البذور من شأنه وضع تشر) 3(تسديد المستفيدين لمجتمعاتهم المحلية عينا؛ 

إدخال ) 4(أن يحسن نوعية البذور في البلد ويكون له أثر مباشر على اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيين؛ 

أسلوب دعم أسر النساء عن طريق استئجار الشباب في المجتمعات المحلية لمساعدتهن في تمهيد 

  .األراضي للزراعة

  نهج توسيع النطاق

كرر التدخل في حالة نجاحه في المقاطعات األربع األخرى التي يشملها مشروع إعادة إحياء القطاع سي -29

  .الزراعي
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  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

ضعف قدرة المؤسسات الحكومية، وال سيما وزارة الزراعة ) 1: (يواجه المشروع ثالثة مخاطر رئيسية -30

، وهو ما سيخفف منه بتوفير مساعدة تقنية مع ما يلزم من المعدات والتدريب لموظفي الوزارة؛ وأجهزتها

 وتسليم المدخالت واألدوات الزراعية، وهو ما سيخفف منه بدعم المساعد التقني توريدالتأخر في ) 2(

أنشطة التدريب  وتوزيع مكونات الرزمة، وفي إدارة توريدوالمنظمات غير الحكومية المتعاقد معها في 

 في األمم المتحدة أن تتولى توريدوسيطلب إلى المنظمة المشتركة بين الوكاالت لخدمات ال. المقررة

عجز وكالة التنفيذ عن اجتذاب الموظفين األكفاء، وهو ما سيخفف منه بتوفير ) 3( المركبات؛ توريد

  .الموظفين المعينين بأجور كافية للحفاظ على الحافز

 ئيالتصنيف البي

طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع كعملية من الفئة باء نظرا ألنه ليس من  -31

  .هامسلبي المحتمل أن يكون له أي أثر بيئي 

  االستدامة-  كاف

 األسرة – 1المستوى ) 1: (أعدت استراتيجية االنسحاب من المشروع واستدامته على أربعة مستويات -32

لمشروع نظام اإلنتاج السائد ولن يوفر إال رزما نوعية بكميات تكون مربحة فسيتبع ا. الزراعية

سيقوي المشروع .  المنظمة القائمة على المجتمع المحلي– 2المستوى ) 2(للمزارعين وتزيد من دخلهم؛ 

المنظمات القائمة على المجتمع المحلي ويدرب أعضاءها ألداء دور رئيسي في تنفيذ المشروع وفي 

سيقدم الدعم للمعهد المركزي .  مؤسسة البحوث– 3المستوى ) 3(تنمية االقتصادية ككل؛ أنشطة ال

للبحوث الزراعية في مراقبة عملية التصديق على البذور، وفي تكاثر البذور األساسية واختبارها في 

سيزود موظفو وزارة الزراعة وأجهزتها غير .  وزارة الزراعة– 4المستوى ) 4(الظروف المحلية؛ 

المركزية على مستوى المقاطعة والمستوى المحلي بالمعدات، وسيدربون على االضطالع بوظائفهم بمزيد 

  .من الفعالية والكفاءة

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقومليبرياستشكل اتفاقية التمويل بين جمهورية  -33

 كملحق اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهانسخة من رفق وت .على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المتلقي

  .بهذه الوثيقة

 مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية ليبرياإن جمهورية  -34

  .الزراعية
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 وسياسات كاَم اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأح -35

  .ومعايير اإلقراض

   التوصية-ثالثاً 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل على أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -36

ثالثة ماليين ومائة وخمسين  منحة تعادل قيمتها ليبرياجمهورية إلى  قدم الصندوقأن ُي: قرر

خضع ألية ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 3 150 000 (حقوق سحب خاصةدة وح ألف

  . في هذه الوثيقةالواردةواألحكام  على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامشروط 

  

  

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Agriculture Sector Rehabilitation Project" 

(Negotiations concluded on 23 November 2009) 

Grant Number:  
 
Project Title: Agriculture Sector Rehabilitation Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Liberia (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 of the Agriculture Sector Rehabilitation Project, 
initiated and co-financed by the African Development Bank (AfDB). 
 
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 3 150 000.  
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st July.  
 
3. There shall be a Project Account opened in a commercial bank mutually agreed by the Parties, 
to be administered by the Project Coordination Unit (PCU). 
 
4. The Recipient shall provide counterpart financing in kind for the Agriculture Sector Rehabilitation 
Project, in the amount of USD 0.58 million. 
 
Section C 
  
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (MOA). 
 
2. The following are designated as key additional Project Parties: The Central Agricultural 
Research Institute (CARI), selected non governmental organizations (NGOs) and community based 
organizations (CBOs).  
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3. The Project Completion Date shall be the fourth anniversary of the date of entry into force of 
this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Project supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as additional ground for suspension of this Agreement:  
 

The right of the Recipient to withdraw the proceeds of the Co-Financing Agreement with the 
AfDB has been suspended, cancelled or terminated, in whole or in part, or any event has 
occurred which, with notice or the passage of time, could result in the foregoing. 

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

(a) The draft Implementation Manual shall have been approved by the Fund. 

(b) The Project staff financed by the Grant shall have been identified and IFAD’s non 
objection obtained. 

(c) The contracts with the selected NGOs shall have been approved by the Fund. 

(d) The Project Account shall have been opened. 
 
3. 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 
International Fund for Agricultural Development Ministry for Finance 
Via Paolo di Dono 44 Broad Street 
00142 Rome, Italy P.O. Box 9013 
 Monrovia, Liberia 
 
 
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 
(Kanayo F. Nwanze, President) (Authorized Representative)  
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
 
1. Target population. The IFAD Project funded activities will reach and benefit the most vulnerable 
rural farming households in the counties of Grand Cape Mount, Bomi, Montserrado and Grand Bassa, 
especially those households headed by women and have comparatively less ability to recover from 
war devastating impacts. 

 
2. Goal. The Goal of the Project is to reduce post-conflict poverty and food insecurity, and improve 
livelihoods and living conditions of rural communities. 
 
3. Objective. The main objectives of the Project are to restore capital lost at the household level 
through channelling direct benefits to vulnerable beneficiary groups and to support short-term 
recovery of rural communities and their farming systems, while laying the basis for long-term 
rehabilitation and participatory development. 

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

(a) Agriculture Infrastructure Rehabilitation. This component is financed by the AfDB. The 
activities under this Component include the rehabilitation of water management 
infrastructure and feeder roads and the development of community infrastructure. 

 
(b) Rehabilitation of Productive Capacity. This component is financed by the Fund and has 

three main objectives (i) improve food security through increased food production; (ii) 
increase, in a sustainable manner, the main staple crops rice and cassava produced in 
Liberia, and (iii) ensure a better household nutrition at the village level.  

 
This component may be divided in the following subcomponents: 
 
(b.1) Sub-Component A.Capacity building of targeted households at grassroots level 
 
This subcomponent targets farmers/community groups and/or CBOs to enable them to optimise the 
use of inputs that will be provided by the Project. 
 
Activities under this Sub-Component are linked to the input distribution programme which is part of 
Sub-Component B and include (i) mobilization and capacity building of community facilitators, which 
intend to put in place a participatory development process by building up skills of process facilitators 
who will support productive activities; (ii) trainings to targeted groups to help increase their control 
over production inputs, resources and incomes earned from farming, which includes the use, 
management and maintenance of inputs, storage and preservation of food items, training in poultry 
and small ruminants rearing and vocational trainings for the youth; and (iii) the creation of awareness 
among targeted communities of the need for greater self-reliance; encouraging savings mobilization, 
forming potential partnerships with youth volunteers in the rural areas, providing vocational trainings, 
strengthening the educational system and providing health and HIV/AIDS awareness. 
 
(b.2) Sub- Component B. Recapitalization of the targeted households 
 
This sub-component targets farmers/ community groups and/or CBOs by providing them with a 
package of basic inputs consisting of improved rice seeds, cassava cuttings, and a set of poultry 
and small ruminants so as to facilitate an increase in agricultural production and food security 
through provision of basic agricultural inputs, technical advises and follow-ups. 
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Activities under this Sub-component include (i) providing of a recapitalisation package which will 
consist of basic agricultural inputs to the targeted population;(i) putting in place adequate 
implementation modalities to ensure timely distribution of the packages to all beneficiaries (ii) 
ensuring the sustainable supply of inputs for packages and that purchases of required food crops 
are made locally, making local purchase of small livestock where possible, establishing establish 
a structured, viable and sustainable seed production system and supporting the seed production 
certification system (iv) exploring the possibility of potential partnerships with the World Food 
Programme Purchase for Progress Scheme. 
 
(c) Project Management 
 
The Project shall be managed by an autonomous Project Coordination Unit (PCU), set up under 
the supervision of the MOA, which shall be directly responsible for Project coordination and 
execution. Its operational costs will be covered by resources from both IFAD and AfBD. The 
existing Food Security and Nutrition Technical Committee shall serve as the National Steering 
Committee, which shall give guidance on policy matters related to the Project. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 

1. Lead Project Agency 
 

1.1 Designation. The MOA in its capacity as Lead Project Agency, shall have overall 
responsibility for the implementation of the Project. 

 
1.2. Responsibilities. The MOA’s responsibilities shall include, among others, chairing the 
National Steering Committee; providing support to the PCU for the design; implementation and 
coordination of Project activities; supervising the PCU and mobilizing resources and providing 
technical, administrative and financial support to the PCU. 

 
2. National Steering Committee (NSC) 

 
2.1. Designation. The existing Food Security and National Technical Committee (FSNTC) 
shall be designated to act as NSC and shall provide guidance on policy matters during Project 
implementation. The NSC shall be chaired by the MOA and composed by the representatives 
designated by the MOA, including representatives from the beneficiaries. 

 
2.2. Responsibilities. The NSC’s responsibilities shall include, among others, supporting the 
PCU for design, implementation and coordination of Project interventions; ensuring conformity 
with the Recipient’s policy and strategy in the agricultural sector and approving annual work 
plans and budget. 

  
3. Project Coordination Unit 

 
3.1. Establishment: The MOA shall establish an autonomous Project Coordination Unit 
(PCU), which shall be directly responsible for Project Coordination and execution. Its 
operational costs will be covered by resources from both IFAD and AfBD. The PCU shall be 
responsible for the daily Project execution. 

 
3.2. Responsibilities. The PCU’s responsibilities shall include, among others, providing overall 
planning, supervision, monitoring and coordination of Project activities; providing guidance in 
Project implementation; preparing the annual work plans and budget and procurement plans 
and procuring goods and services in accordance with the terms of this Agreement. 
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3.3. Composition. The PCU shall be composed of a Project Coordinator and the 
technical and support staff required for Project implementation. IFAD Financing shall cover in 
addition the recruitment of three specialists to be decided by the Fund, who shall be exclusively 
dedicated to IFAD financed activities. The PCU staff shall be recruited under an initial one year 
(s) performance based contract, that may be extended subject to satisfactory performance 
evaluation. 

 
4. Technical Partners 

 
4.1. Research Services: CARI shall be responsible for certifying all procured planting 
material; supervision of seeds and planting materials multiplication; and research activities. 

 
4.2. Extension Services: The Extension Division of the MOA shall be responsible for provision 
of extension services at central level, while the County and District Agricultural Coordinators 
shall be responsible at the county and district level, respectively. 

 
4.3. Implementing Partners: International, national and local NGOs, private and public service 
providers shall be involved in agricultural extension services. These shall be contracted directly 
and their main responsibilities include implementing the Project in accordance with the 
Memorandum of Understanding (MOU) or contract agreements signed between each 
implementing partner and the CPU; achieving the desired impacts at target group level and 
applying best practices; sharing experiences with beneficiaries and PCU staff; working in a 
participatory manner to transfer competencies and promoting good governance; linking the 
target groups with other service providers. 

 
5. Recapitalisation package 
 

5.1 A package of basic agricultural inputs shall be provided to identified 
households in the targeted area. Each household shall receive a simple package 
consisting of good quality high-yielding rice seeds, improved cassava cuttings of 
high-yielding varieties, a poultry set, and a set of small ruminants. The 
beneficiaries shall ensure that the initial grant of inputs is properly managed and 
there is a proper redistribution of inputs among the members of the group and that 
training courses and capacity building activities are attended and properly 
supported. The package shall have to be reimbursed by each beneficiary to the 
CBO under the supervision of the IPs.  

5.2 The IFAD financing shall only support the selected CBO if requested by community 
structures and only if they have signed a MOU specifying the roles, the rules and the 
commitment of the targeted households with the implementing partner (INGO), the 
representative of MoA at county level (CAC) and the PCU.  

 
6. Ensuring the sustainable supply of inputs for package 
 

6.1 All purchases of the required crop inputs shall be made locally, with rice seed 
and cassava being obtained through the seed production system (Seed Banks) and 
managed/certified by CARI. Small livestock shall be purchased locally where 
possible. 

6.2 To ensure the supply of improved rice seed the Project shall support CARI in 
the establishment of a structured, viable and sustainable seed production system. 
IFAD financing shall support the seed production certification system through a 
MOU with CARI/MOA. CARI shall be responsible for obtaining and screening new 
improved varieties of rice and cassava sourced from different research 
organisations in the region. After testing and screening it shall be solely responsible 
for the production of rice foundation seed, the oversight and management of seed 
certification. The certified seed produced by the Seed Banks shall be made 
available to the targeted groups. 
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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  

I. Vehicles, Equipment and 
Goods 

1 250 000 100% net of taxes 

II. Technical Assistance, 
Studies and Training 

1 500 000 100% net of taxes 

III. Salaries allowances and 
operating costs 

280 000 100% net of taxes 

IV. Unallocated 120 000  

   

TOTAL 3 150 000  

 
 
2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs incurred before the 
satisfaction of the conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of 
USD 200 000. 
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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 amount that cannot be exempted, shall be paid in cash by the Recipient. (This does not 
apply to income tax to be paid by Project staff). 
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Key reference documents 

• Government PRS 2008-2011  
 

• National Food Security and Nutrition Strategy (2008) 
 

• Government and UN Joint Programme on Food Security and Nutrition (2008) 
 

• IFAD Post-Conflict and Recovery Strategy 
 

• AfDB preparation and appraisal reports (December 2008 and March 2009) 
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Logical framework 
NARRATIVE SUMMARY VERIFIABLE INDICATORS* SOURCES OF VERIFICATION ASSUMPTIONS AND RISKS 

DEVELOPMENT GOAL 
= IMPACT (3rd LEVEL RESULT) 
Reduction of post-conflict rural poverty and food insecurity, 
and improvement of livelihoods of rural communities on a 
sustainable basis. 

• Reduction in rural households below the poverty line. 
• Reduction dependence of target households on food aid. 

• PRS and MDG Progress and Monitoring 
Reports. 

• Overall political and economic situation remains 
stable. 

PROJECT OBJECTIVE  
= IMPACT (3rd LEVEL RESULT) 
Food security and rural livelihoods improved in project area (in 
the 4 counties covered by IFAD) on a sustainable basis. 

• Number of households that have improved food security.and 
households livelihood situation  

 

• National and local household income and 
poverty studies. 

• National Food Security and Nutrition surveys. 

• Economic and political Stability leading to peace in the 
country. 

• Good Governance and economic reforms are 
conducive to poverty reduction. 

• Commitment of all stakeholders  
Component 2: Rehabilitation of Productive Capacity 
OUTCOME 2.1 = (2nd LEVEL RESULT) 
Farmers have regained and increased their production and 
productive capacity. 
 

• Rice quantity produced in target areas increased by at least 50%. 
• Cassava quantity produced in target areas increased by at least 

50%. 
 

• Project progress reports. • Timely availability of resources and logistics to procure 
and deliver the inputs to beneficiaries 

• Land tenure system in project counties does not pose 
any limitations to project activities. 

• Targeted communities are responsive to interventions 
made. 

Output 2.1.1 = (1st LEVEL RESULT) 
Productivity increasing technologies and production systems 
have been introduced.  

• Number of farmers supported by Project interventions whose 
production has significantly increased. 

• Project progress reports. • Target communities are responsive to interventions 
made. 

Output 2.1.2 
Community groups strengthened and target/vulnerable group 
empowered to optimize the use of the inputs provided by the 
project 

• 10000 households have received rehabilitation and basic capacity 
building support. 

• Women and the youth have received skills training. 
 

• Project progress reports. • Farmers/community groups operate in a conducive 
environment and without political interference.  

Component 3: Project Management 
OUTCOME 3 
 
Efficient and effective Project management and M&E activities 
at national and local (grassroots) level carried out and sector 
coordination improved. 

• Over 60% of project targets achieved within the planned timeframe. 
• Corrective measures are taken for all plan deviations (e.g. revising 

activities or implementation schedules, budget reallocation). 

• Project progress reports. 
• Project monitoring reports. 
• Minutes of coordination meetings and 

documentation on exchange of information. 

• Stability and peace in the country. 
• Qualified MOA/PCU staff available National 

decentralization policy implemented as planned. 

Output 3.1 
Efficient and effective Project planning and coordination 
mechanisms established. 

• AWPBs submitted to MOA/NST, IFAD and AfDB as scheduled 
• Procurement plans timely submitted to IFAD  
• Audit reports and financial statements timely submitted to IFAD 

• AWPBs and Project progress reports. 
• Audit reports and financial statements 

• All relevant stakeholders remain committed to the 
project goals throughout the implementation period. 

Main Activities 
Establish PCU and convene Project Inception Workshop + 
Prepare and implement communication strategy + Convene 
regular ASRP Steering Committee meetings + Conduct Annual 
Review and Planning Workshops + Prepare Annual Work 
Programmes and Budgets (AWPBs) + Prepare Progress 
Reports 

• PCU fully staffed and equipped  
• AWPB submitted to GoL and IFAD by the end of the 11th month of 

each Project year 
• Quarterly, half-yearly and annual progress report prepared according 

to required formats and submitted on time 

• Communication strategy developed Project 
inception report. 

• NSC Minutes.  
• Meeting summary records. 
• AWPB 
• Project progress reports 

• All relevant stakeholders remain committed to the 
project goals throughout the implementation period. 

Output 3.2  
Efficient and effective M&E mechanisms established.  

• Project progress reports and M&E reports submitted to MOA as 
scheduled. 

• Project M&E reports and data. • All relevant stakeholders remain committed to the 
project goals throughout the implementation period. 

Main Activities 
Prepare M&E Plan + Carry out baseline surveys + Prepare 
M&E reports + Carry out Mid-term Review (MTR) + Carry out 
internal Project evaluation + Carry out Project audit 
 

• All baseline surveys carried out as indicated in the M&E Plan, M&E 
reports prepared in a timely manner, as in input into project progress 
and terminal reports. 

• Timely Audit reports are available 

• Project M&E Plan, Baseline survey reports. 
M&E reports, MTR report 

• Internal Project evaluation report 
• Audit Reports 

• All relevant stakeholders remain committed to the 
project goals throughout the implementation period. 



 




