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  موجز االستراتيجية القطرية

ليبريا  سدادبسبب عدم  عاما 20من جديد في ليبريا بعد تعليق دام أنشطته  الصندوق أ، بد2009في عام  -1

وكان برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى . الوضع الناجم عن الحرب األهليةإثر لمتأخراتها 

صمم و. ليبريافي الستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج لفرص البرنامج أول  2015-2011النتائج 

مجموعة عمل الجهات المانحة المعنية  بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة، ووزارة المالية والبرنامج

 استعراضلعمليات  توخضع 2010 كانون األول/ديسمبر في  البرنامجعملية تصميمبدأت . بالزراعة

مع تماما المستند إلى النتائج  الفرص االستراتيجية القطرية يتماشى برنامجو. قطريةمختلفة داخلية و

قطاع الفريقيا والسياسات الوطنية، بما في ذلك برنامج االستثمار في الشاملة أللتنمية الزراعية ا برنامج

 .ليبريا ي فيالزراع

 . ذات الدخل المنخفضيئبلدان العجز الغذا ومن  أقل البلدان نمواًواحدة منعلى أنها  ليبريا صنفت -2

ويعمل سبعون .  يوميا أمريكي دوالر1.25ريين على أقل من ربعة وثمانون في المائة من الليبيعيش أو

، اإلنتاج منخفضا نتيجة لسوء نوعية المدخالت ويأتي .في المائة من القوة العاملة في الزراعة والحراجة

، األمر تجهيز مثل الطرق ومرافق التخزين والةساسي األالبنىغياب خدمات اإلرشاد الزراعي وندرة و

القدرة  كما تتسم أيضاً. وقيمة مضافة ال تذكر ما بعد الحصاد  مرتفعة في مرحلة خسائرالذي يؤدي إلى

 .بالضعفوزارة الزراعة والتنظيمية داخل المنظمات الزراعية 

 من خالل عيشهم سبل كسب سيسهم الصندوق في تمكين فقراء الريف من زيادة أمنهم الغذائي وتحسين -3

 :األهداف االستراتيجية التالية

 .تحسين إمكانية حصول صغار المزارعين على المدخالت والمهارات: 1الهدف االستراتيجي  •

ة الشامل  الزراعيةالتنميةتماشى مع هدف برنامج ي ذي تحقيق هذا الهدف، السعيا وراء

،  الزراعيةالمتمثل في زيادة اإلنتاجية ي ليبرياوبرنامج االستثمار في القطاع الزراعي ف/ألفريقيا

التدريب التقني ) 2 (؛)البذور والثروة الحيوانية(إعادة بناء األصول ) 1: (علىالصندوق يركز 

 .للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

صغيرة إلى الحيازات ال من أصحابتحسين إمكانية وصول األسر : 2الهدف االستراتيجي  •

وبرنامج االستثمار في القطاع /برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقياهدف يا مع تماش. األسواق

 ، سيشارك"األسر والمجتمعات المحليةلصالح األسواق أن تعمل  " المتمثل فيالزراعي في ليبريا

المزارع بين ربط تي تالطرق الة دشاإ )2 (؛تحسين نوعية اإلنتاج) 1: ( في ما يليالصندوق

خدمات التقديم ) 4 (؛التجهيزمرافق  وتنميةالتخزين مرافق بناء ) 3 (؛المحليةاألسواق و

روابط مع المصدرين وشركات إنشاء الشراكات وإرساء تيسير وتسويق في مجال الاالستشارية 

 .راسخة في ليبريا من خالل الزراعة التعاقديةالالقطاع الخاص 

ألصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز إمكانية تحسين القدرات التنظيمية : 3الهدف االستراتيجي  •

الهدفين لضمان تنفيذ . حصولهم على خدمات اإلرشاد الزراعي المقدمة من وزارة الزراعة

 بطريقة مستدامة والمساهمة في تحقيق هدف التطوير المؤسسي لبرنامج 2 و1 االستراتيجيين
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قطاع الزراعي في ليبريا، سيدعم برنامج االستثمار في ال/ التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا

، الزراعيةالقدرات المؤسسية للمنظمات ) 2 (؛خدمات اإلرشاد الزراعي) 1: (تعزيزالصندوق 

  . والشبابللنساءوسوف يولى اهتمام خاص . ا حماية مصالحه بقدرة أكبر من أجلىتتحلبحيث 

ليبريا على الخبرة التي اكتسبها يعتمد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج في  -4

الفرص االستراتيجية  سيستخدم برنامجو. ومؤخراالصندوق من خالل عمله في ليبريا، سواء في الماضي 

نظام تخصيص في دورة التخصيص من األولى المخصصات  2015- 2011  المستند إلى النتائجالقطرية

للمشاركة في ) الحالة المتوسطةتصور (أمريكي دوالر  16,898,041التي تبلغ  الموارد على أساس األداء

.  الحيازات الصغيرة مع البنك الدوليصحابعادة إحياء محاصيل األشجار ألإ مشروع مساندة تمويل

) الحالة المتوسطةتصور (  دوالر أمريكي21,613,017التي تبلغ الثانية المخصصات وسيتم االستفادة من 

 مصرف التنمية  معبالشراكة يقطاع الزراعال إحياءادة إع المبالغ المخصصة لمشروعفي زيادة 

 .األفريقي
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  ليبرياجمهورية 

  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

   المقدمة- أوال

ويعتبر برنامج . 2009نتيجة للحرب األهلية، واستؤنفت عام  1989ريا عام بعلقت أنشطة الصندوق في لي -1

بدأت . البرنامج األول من نوعه في ليبريا 2015-2011 النتائجالفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى 

العديد من  أجريتأثناء عملية التصميم، و 2010كانون األول /ديسمبر عملية تصميم البرنامج في

، والمراجعين  في مجال الزراعةالفرق العامل للمانحينمناقشات مع وزارة الزراعة ووزارة المالية، وال

لسياسات ا  المستند إلى النتائج مع الفرص االستراتيجية القطريةاشى برنامجيتمو. نالخارجيين والداخليي

 ليبريافي  يقطاع الزراعالاالستثمار في برنامج فريقيا والشاملة أللتنمية الزراعية االوطنية مثل برنامج 

 ،لزراعة في أفريقياالتنمية  اً جديداًإطارألفريقيا  ةالشاملالتنمية الزراعية برنامج يمثل و. 2011-2015

 اإلطار الذي حددته حكومة ليبريا لتحقيق بينما يعد برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا

الفرص االستراتيجية القطرية مع اإلطار ويتسق برنامج . التنمية الزراعية الشاملة ألفريقياأهداف برنامج 

إطار يتفق مع أنشطة المانحين اآلخرين ومع أهداف كما أنه . 2015-2011للفترة االستراتيجي للصندوق 

الفرص االستراتيجية القطرية على يعتمد برنامج . األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في ليبرياعمل 

وافق عليه المجلس الذي ( يقطاع الزراعالإحياء الدراسات التي تم استخدامها في تصميم مشروع إعادة 

، وعلى البحوث التي توفرها الحكومة والمؤسسات )2009كانون االول /التنفيذي للصندوق في ديسمبر

التي نفذها الصندوق والجهات المانحة الدروس المستفادة من المشاريع كما تم االستعانة ب. األخرى

 . الخارجة من الصراعات في ليبريا وغيرها من البلداناألخرى

  السياق القطري - ثانيا

  راعي وسياق الفقر الريفيالسياق االقتصادي والز -ألف

  الخلفية االقتصادية للبلد

بلغ عدد . متر مربع وتحدها كوت ديفوار وغينيا وسيراليون كيلو 111 369تبلغ مساحة ليبريا نحو  -2

سبعة .  في المائة4.5 مع معدل نمو سنوي قدره ،2008 عام  مليون نسمة3.79 ليبرياالسكان في 

. عاما 18.4  في البالدالعمرمتوسط يبلغ  و،عاما 15مارهم عن قل أعن في المائة من السكان تووأربع

إلى  1989من عام  استمرت التي األهلية الحربوأصبحت ليبريا واحدة من أفقر البلدان في العالم بسبب 

 169 أصل من 162 المرتبة لتحتل ،0.3 ليبريافي   مؤشر التنمية البشريةبلغ 2010 عام في. 2003عام 

ما يقرب من وبات .  المائة من السكان على الخدمات الصحية الحديثةفي 41 نحوب قدري ماحصل و. بلدا

 .القراءة والكتابةب ملمين في المائة من الرجال 58في المائة من النساء و 42
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واحدة من أقل البلدان نموا ومن بلدان العجز الغذائى ذات الدخل على أنها تصنف ليبريا . االقتصاد -3

. 2010البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عام  ليبريا نقطة اإلنجاز في مبادرة ديون  بلغت وقد.المنخفض

، )2007عام ( في المائة 9.5، )2006عام ( في المائة 7.8وشهدت ليبريا معدالت نمو حقيقي وصلت إلى 

ويمكن أن يعزى ). 2009عام ( في المائة 4.5 لكنها انخفضت إلىو) 2008عام (  في المائة 7.1

ريا لديها أعلى بإلى تأثير األزمة المالية العالمية، وحقيقة أن لي 2009ه البالد عام تنخفاض الذي شهداال

، 2010في عام .  المحلي اإلجمالي على مستوى العالمهانسبة من االستثمارات األجنبية المباشرة في ناتج

في المائة  17ت الصناعة بنحو ن الناتج المحلي اإلجمالي، وساهممفي المائة  22ساهمت الخدمات بنسبة 

وقد . ويعمل سبعون في المائة من القوة العاملة في الزراعة والحراجة. في المائة 61والزراعة بنسبة 

هدف بتلتزم ليبريا موجب ذلك االتفاق  وب،وقعت ليبريا برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا

. لزراعةقطاع اائة من نفقات الميزانية الوطنية لفي الم 10تخصيص الذي ينص على بروتوكول مابوتو 

 . قطاع الزراعةعلى في المائة فقط من الميزانية الوطنية في ليبريا 2.4إال أنه يتم إنفاق 

 2008 وفي عام .تتألف الصادرات أساسا من المطاط والخشب والحديد والماس والذهب والكاكاو والبن -4

 إلى بينما وصلت قيمة الواردات اإلجمالية ، مليون دوالر أمريكي238.8بلغت القيمة اإلجمالية للصادرات 

 حيث ،2في المائة 70ويقدر معدل البطالة بنسبة .  دوالر أمريكي في نفس العام1 مليون797.8ليبريا إلى 

شكل الشباب  2007في عام .  مليون عامل1.54التي تبلغ قوة العمل من شخص  295,354ال يعمل سوى 

 . العاطلين عن العملإجمالين في المائة م 25

يعيش و  2010دوالر أمريكي في عام  400إلى الناتج المحلي اإلجمالي في ليبريا نصيب الفرد من وصل  -5

تسبب الصراع المدني في وقد . يا يوم أمريكي دوالر1.25على أقل من سكان البالد  في المائة من 83.8

 .فقراء الريف التي يعيشهاادية الظروف االجتماعية واالقتصتلك 

وتشهد معدالت  ،في المائة 90يبلغ إجمالي معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية في ليبريا ما يقرب من  -6

 عام في 49 من الوالدة عند المتوقع العمروقد ارتفع متوسط .  انخفاضاوفيات االطفال دون سن الخامسة

 األساسية، التحتيةالبنى  بناء إعادة علىاً أساس النمو استراتيجية تركز. الحاليفي العام  58 إلى 1990

القطاع تنمية ريا إلى ليب حكومة لذلك تسعى ،اإلنتاج تكاليف وخفض وإعادة انتاج المحاصيل النقدية

وتشجيع إلغاء األشجار المثمرة الخاص، وتشجيع االنفتاح التجاري، وتعزيز تحرير تسويق محاصيل 

 . الزراعيةزمات والمستلالرسوم الجمركية على المدخالت

  الزراعة والفقر الريفي

هم  يينسكان الريفالفي المائة من  56 ليبريا وفي  يةلريففي المناطق افقراء الفي المائة من  73يعيش  -7

تشمل و. شكلت الزراعة الدعامة األساسية لالقتصاد طوال فترة الصراعوقد . تحت خط الفقر المدقع

األرز والكسافا ويعد . والثروة الحيوانيةومحاصيل األشجار المثمرة الغذائية محاصيل الالزراعة في ليبريا 

                                                      
ألمم المتحدة لحفظ اة بعث السلع المستوردة لخدمة في هذه األرقام بسبب هناك زيادة كبيرةوحدة إيكونوميست للمعلومات إلى أن تشير   1

  .تي تتكون من ثمانية آالف شخص الالسالم في ليبريا
ظل قديرات البطالة مضللة في ت) 2009(برنامج االستثمار في القطاع الزراعي /التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيابرنامج : المصدر 2

يجيات غير وفقا الستراتمعظم األسر وتعمل ،  للغايةةمنخفضالرسمي العمالة في القطاع ف؛ رسميغير كبير قطاع يتكون من اقتصاد 
  .رسمية كسبل عيش تستند إلى الزراعة لكسب سبل العيش قائمة على الزراعة غير حكومية
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محاصيل من ال بنمن أهم المحاصيل الغذائية األساسية، بينما يعتبر المطاط وزيت النخيل والكاكاو وال

 .السائدة بين محاصيل األشجار والمثمرة الموجهة للتصدير

 ،) في المائة90.8بنسبة  ( بنال: لقطاعات التالية، انخفضت القيمة المضافة في ا2005و 1987بين عامي  -8

انخفض إنتاج فقد ).  في المائة75.7( والكسافا ،) في المائة75.7( واألرز ،) في المائة79.5(والكاكاو 

 مخزونات بذور األرز ولكندمرت الحرب األهلية و. 2005و 1987في المائة بين عامي  76األرز بنسبة 

م منظمة األغذية والزراعة لألمو، ا برنامج األمم المتحدة االنمائيدعمه البذور التي يمصارف بدأت

 تنتج يدولوالوكالة األلمانية للتعاون ال األمريكية للتنمية الدوليةوكالة الو واالتحاد األوروبي ،المتحدة

بصفة عامة عالية الجودة  الحصول على بذور منمعظم المزارعين ال يتمكن و. مرة أخرىبذورا 

 / متري طن1.1هكتار إلى / متري طن0.5تراوحت غلة إنتاج األرز من وقد  . بذور األرزوخاصة

في هكتار في منطقة المستنقعات / متري طن1.9هكتار إلى / متري طن1.4من و اتهكتار في المرتفع

 ويبلغ استهالك.  في أفريقياغلةالهكتار، وهو متوسط /متري طن 2.2إلى الغلة يمكن أن تصل و. الوديان

.  من األرزهافي المائة من احتياجات 60 استوردت ليبريا ،2009في عام . سنويا/غل ك53من األرز الفرد 

 ولكن ،)هكتار/  متريطن 10-4 متوسط من (هكتار/ متريطن 6 حواليالكاسافا  غلةمتوسط ويبلغ 

ء القطاع األمر الذي يعد هدفا لمشروع إعادة إحيا هكتار،/ متريطن 15 إلىالغلة  تصل أن يمكن

وقد انخفض . تارهك 30 000 من طن 10 000ويقدر إجمالي إنتاج الكاكاو . الكاسافافيما يتعلق ب الزراعي

ويصل هكتار؛ /كلغ 200هكتار و /كلغ 100 الى ما بين الثمانينيات في هكتار/كلغ 400 من الغاللمتوسط 

  طن1.5-1 إلى تهن يمكن زيادهكتار ولك/كلغ 400أكثر من إلى أفريقيا الغربية  في متوسط الغالل

 نتاج البن فيإوكان . المزروعة في غانا وكوت ديفوارالهجينة االصناف الجديدة هكتار باستخدام /متري

 وصلت ،2008في عام ). هكتار /كلغ 400حوالي (هكتار  21 310 طن متري من 8 250الثمانينيات 

، تم اتيالثمانين في متري طن 7 600 تصديرال كمياتفي حين بلغ متوسط . هكتار/كلغ 176.6غلة إلى ال

قبل الحرب لى ما كانت عليه إمستويات اإلنتاج لذا يوفر استعادة . 2008طن فقط في عام  124تصدير 

 . والكاكاو واألرز والكسافا إمكانات كبيرة للنموبنالقطاعات في 
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  1الجدول 

  2008 إلى 1980غلة المحاصيل والصادرات خالل الفترة من 

 البنىتعيق و. رجع انخفاض اإلنتاج واإلنتاجية إلى نقص المدخالت الزراعية الجيدة وخدمات اإلرشادقد ي -9

 بيع وشراء  عملياتالوصول إلى األسواق، وبالتالي) الطرق ومرافق التخزين والتجهيز(التحتية المدمرة 

 أيضا إلى خسائر عالية في مرحلة ما بعد الحصاد  التحتية المدمرةى البنالمدخالت والمخرجات، وتؤدي

فقد .  وينخفض األمن الغذائييتم تقويض فرص كسب الدخل ،نتيجة لذلك. لد قيمة مضافة ضئيلةوتو

 50.5 ويعاني اآلن ،2010 عام 24.3 إلى 1990 عام 22.9 من ليبريافي للجوع مؤشر العالمي الارتفع 

 .عرضة النعدام األمن الغذائيأشد  من انعدام األمن الغذائي أو هم ليبريافي المائة من سكان 

أما على .  المجتمعية بقدرات تنظيمية محدودةعلى الصعيد المحلي، تتمتع المنظمات الزراعية والمنظمات -10

ونتيجة لذلك . الصعيد الوطني، فتعتبر القدرات ضعيفة من حيث الموارد البشرية والتمويل واألصول

وتشمل التحديات األخرى . يحصل المزارعون على القليل من الدعم من وزارة خدمات اإلرشاد الزراعي

، وضعف أنظمة التحكم في 4لزراعةل الالزمة ر االئتماننقص مصاد، و3البحوث الزراعية المحدودة

كيلو متر مكعب من موارد  232من األراضي المروية على الرغم من توافر و متر مربع لكي 30 (5المياه

 .، وسوء إدارة األراضي)المياه المتجددة

                                                      
يتلقى معهد البحوث الزراعية المركزية في ليبريا الدعم من كل من البنك الدولي واالتحاد األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة و   3

  .والوكالة األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة السويدية للتنمية الدولية  والوكالة اليابانية للتعاون التقني 
لتمويل الريفي، باإلضافة لالبالد وسيتم تنظيم تبادل الزيارات في سيراليون حيث يقوم الصندوق بتنفيذ مشروع ناجح تقديم منحة إلى سوف يقترح   4

  .لحصول على االئتمانة األلمانية للتعاون التقني لوالوكالالتنمية الدولية األمريكية وكالة الإلى برامج 
  . مشاريع لتحسين نظم التحكم في المياهالوكالة األلمانية للتعاون الدوليو، والبنك الدولي ينفذ كل من مصرف التنمية األفريقي  5

  صولالمح

نتاج إلا
الحالي 

 بالطن(
  )المتري

  المئويةنسبةال
لتراجع في ل
نتاج بين اإل

 و 1987
2005   

  المئويةنسبةال
لتراجع في ل

القيمة بين 
 و 1987
2005  

الغلة خالل 
فترة الثمانينيات 

/ طن متري(
  )هكتار

طن (الغلة الحالية 
  )هكتار/ متري

غالت 
المحاصيل 
 طن(المحتملة 
  )هكتار/ متري

ات في الصادر
ثمانينيات 

 القرن الماضي
  )بالطن(

الصادرات 
 2008في 

  )متري طن(

 144 000  األرز

)2007(  

في  1.1 إلى 0.5  1  75.7  79
  المرتفعات

 في 1.9 إلى 1.4
المستنقعات في 

  الوادي

تستورد   0  22
% 60ليبريا 

من 
احتياجاتها 
  من األرز

  1 693 770  الكاسافا

2007  

زيادة نتيجة 
للتغير في 

ت العادا
الغذائية أثناء 

  الحرب

  0  0  15  10 إلى 4من   7  75,5

  8 250  بنال

)2008(  

90  90.8  0.4  0.18  1  600 7  124  

  10 000  الكاكاو

)2008(  

غير   7 000   1.5 إلى 1  0.2 إلى 0.1  0.4  79.5  92
  معروف
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أقل بكثير ما يعد  –عي  الزراجمالي اإلفي المائة من الناتج المحلي 14 نسبةبقطاع الثروة الحيوانية يسهم  -11

 .6 األقل إنتاجيةساسيةوالتقنيات األ  المحليةن السالالت الحيوانيةوالمزارعيستخدم .  القطاعمن إمكانات

الزراعة المتنقلة التي على العمالة الكثيفة ويعتمد المزارعون و.  هكتار1.1 حجم المزرعة يبلغ متوسط -12

 هكتار من األراضي الصالحة 600 000يقرب من  ما ليبريايوجد في و. القطع والحرقتقوم على 

الكثافة تبلغ . المزارع المحاصيل الدائمة أومنها ب ) في المائة37(هكتار  220 000يزرع للزراعة، 

 فيتسببت  النزوح خالل الحربعمليات لكن  ،مربعالمتر  كيلوفي النسمة  39السكانية في ليبريا حوالي 

المنشأة  الكبيرةمزارع ال في تسثمر الشركات الخاصةو. ة األراضي على ملكيرباكإحداث حالة من اإل

ألراضي للجنة الحكومة  أنشأتوقد . لتفاوض مع الحكومةا عن طريقاألراضي غير المستغلة، على 

نزاع على وقوع في حال و. األراضي على المستوى المحليعلى نزاعات اللتسهيل الحوار وتسوية 

في ، وفشل لجنة األراضي ل بين القوانين الوضعية والعرفية نتيجة للتداخحدثغالبا ما يالذي  ،األراضي

من الدعم عمل بشكل جيد، تي ت، الاألراضي لجنة تتلقىو. لى المحكمةإالقضية ترفع توصل إلى تسوية، ال

دة األمم المتحومنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برنامج االتحاد األوروبي والتعاون االيطالي، و

 .لتنمية الدولية والبنك الدولياألمريكية لوكالة الو ليبريا وبعثة األمم المتحدة في ،)اليونيسيف(للطفولة 

 .على األراضيالنساء والشباب  فرص حصول منالصندوق أيضا يعزز وسوف 

تجارية  من األنشطة الفي المائة 80 نحو تمامإقمن ب من المنتجات الزراعية وتفي المائة 60تنتج النساء  -13

يظل السياسة والتشريع،  على جبهتي الرغم من التقدم الحالي الذي أحرزوعلى . داخل المناطق الريفية

 فيما يتعلق بالحصول على األراضي، وملكية األصول واألدوات انعدام المساواة بين الجنسين قائم

هارات والتدريب على األساسية والحصول على االئتمان وخدمات اإلرشاد الزراعي والتدريب على الم

  .إدارة األعمال

  السياق السياساتي واالستراتيجي والمؤسسي -باء 

  السياق المؤسسي الوطني

تقوم وزارة المالية بإدارة القروض والمنح وهي الجهة المخولة بتوقيع اتفاقيات التمويل . وزارة المالية -14

ات مع الجهات المانحة وتخصيص ولية إجراء المفاوضؤوتتولى الوزارة مس. بين الصندوق والحكومة

 .والمبالغ المدفوعة  واإلشراف على السداداألموال النظيرة

واليتها وأولوياتها و. ليبرياوزارة الزراعة هي الوكالة المنفذة لبرامج الصندوق في . وزارة الزراعة -15

وقد . خرىتستفيد من الصالت القوية مع الوزارات ذات الصلة والوكاالت األهي بشكل واضح ومحددة 

وسوف . أجرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقييما لقدرات وزارة الزراعة وقدمت عدة توصيات

حياء القطاع عادة إيساهم الصندوق أيضا من خالل مشروع إو. يدعم الصندوق تنفيذ هذه التوصيات

ة في عملية صحاب الحيازات الصغيرأل محاصيل األشجارإعادة إحياء الزراعي ومشروع مساندة 

 .الالمركزية الجارية

                                                      
  . المحسنةالثروة الحيوانية أنشطة لتشجيع استخدام  إعادة إحياء القطاع الزراعيمشروعينفذ   6



  EB 2011/103/R.12 

6 

.  هي وكالة التنمية التعاونيةليبريا لحركة الزراعة التعاونية في الرئيسيةالمنظمة . وكالة التنمية التعاونية -16

على الرغم من وجود إرادة قوية لتوسيع النموذج التعاوني ليشمل صغار المزارعين، إال أن الوكالة و

 .ولتفتقر إلى قدرات الموظفين واألص

مزارعين في المتوسط تضم كل مجموعة من ال مجموعات ثالثيوجد في كل قرية . الزراعيةالمنظمات  -17

جمعيات من مجموعات المزارعين  20 إلى 7تشكل كل مجموعة تضم من و ؛اعضو 25إلى  20من 

. جمعيات المزارعينمن  8نحو  مشيخةوتضم كل ؛ عضوا 400- 200جمعية من  كل تضمالمزارعين 

توى القاعدة الشعبية، تشارك جمعيات المزارعين في المقام األول في مجال التعاون في زراعة على مس

، من  من خاللهاتقدمالتي نقاط االتصال  وتمثل المنظمات الزراعية .وحصاد، وإنتاج وتسويق المحاصيل

في و .اديةرش الخدمات اإل والخدمات مثل البذور أومستلزمات الزراعية الوزارة الزراعة باألساس،

، وهناك حاجة إلى إقامة روابط مع لزراعية من الضعف والعزلةالمنظمات اتعاني الوقت الحاضر 

 .اإلقليم بأسره وعلى نطاق أوسع في ليبريا األكثر خبرة في المنظمات الزراعية

ع باالضطال ةقيادة محليوبتقوم الجمعيات األهلية المكونة من أعضاء محليين . المنظمات المجتمعية -18

وعموما فإن .  أن أهدافها محدودة وواليتها محددةربأنشطة مماثلة ألنشطة المنظمات غير الحكومية، غي

في لكنها تتمتع بميزة البقاء . رامج اإلنمائيةبتلك المنظمات المجتمعية لديها قدرة أقل على تشغيل ال

 من شأنه زيادة رأس المال ، األمر الذيالمشروع هاالتي يقدمالمساعدة بعد إنتهاء المجتمع المحلي 

 .االجتماعي

البنك الدولي لممارسة األعمال  بلدا حسب تقرير 181من أصل  157 المرتبة ليبرياتحتل . القطاع الخاص -19

 .لنمو القطاع الخاصها ئفضاإومدى  من حيث بيئتها التنظيمية )2010(التجارية 

من القرن  اتيستينالات ويخمسينالفي ها رساؤإتم التي تنخرط االمتيازات الرئيسية الستغالل المطاط  -20

 Sime و ،اوالشركة الزراعية لليبري، Guthriesو ، Firestoneو ، ocopaC ومنحت لكل من(الماضي 

Darby ( النخيل زيت استغالل امتيازات أما .  الرئيسية إعادة غرس األشجارمخططاتفي)Sime 

Darby ،Equatorial Palm Oil و ،Sinar Mas/VerOleum،  وWilmar/SIFCA ، والشركتين المحليتين

Agro Inc.و   KLIK( أصحاب الحيازات أراضي التوسع لديها للنهوض بأحوال  في المائة من 25 ستتيح

االمتياز الوحيد في قطاع هي صاحبة ، و2009كاكاو في عام لل ليبريامؤسسة تأسست و. الصغيرة

 فدان 30 000متياز على االتي تتمتع ب ADA/LAP القطاع الخاص امتيازان لألرز فيهناك و. الكاكاو

 فدان في مقاطعة 10 000ما مساحته  بدأت تطوير  التيNOVELوشركة  ،ومقرها في فويا، مقاطعة لوفا

 األشجار المثمرة القطاع الخاص في مجال الزراعة ومحاصيل يمستثمرينخرط كبار و. كيب ماونت

 آلية تسعير شفافة، عن طريقلهم سوق مضمونة  تقديمبشكل نشط مع صغار المزارعين من خالل 

 . عالية الجودة وغيرها من المدخالتغراسوالالمساعدة التقنية توفير و

األساسية البذور واألسمدة والمعدات اليدوية واألدوات والمواد والمدخالت موفرو يوجد في األساس و -21

 في )Global Logisticsو ، Greenfield و، REBC و، Green Farm و، ANARCOمثل (األخرى 

 المعدات ورديبينما يقوم صغار منيمبا وبونغ بلدتي فتتاح فروع له في ايقوم بمونروفيا لكن البعض 

توسيع ب) United Blacksmithsو ، Moonlight Metalworks and Garage و، REBC ( مثلالزراعية
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ية والمواد الزراعية المحسنة ذات التقنخدمات وآخرون ال Green Starوتقدم .  وجودتهامنطاق منتجاته

 وصعوبة ، أعاقت محدودية القدرات التقنية، ومع ذلك. الخاصة بها مواقع إكثار البذورالجودة العالية من

 . هؤالءالخدماتالنهوض بأحوال موفري  الحصول على االئتمان والمنافسة من الموردين في الخارج

 االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر

تأخذ ف. 2011-2008 للفترة ستراتيجية األساسية التي تتبعها الحكومة في استراتيجية الحد من الفقر االترد -22

الى الجوع والفقر المدقع أعداد الذين يعانون من ال سيما خفض . في االعتبار األهداف اإلنمائية لأللفية

تي تستند إلى استراتيجية الحد تشمل استراتيجية النمو ذات المحاور الثالثة الو. 2015بحلول عام النصف 

إعادة إنتاج المطاط ) 2 (؛الطرقاشادة األساسية، وبخاصة إعمار البنى إعادة ) 1: (من الفقر ما يلي

) 3(؛  الرئيسيةلموارد الطبيعيةا وغيرها من منتجات ،النقديةالمحاصيل  و،والتعدينوالمنتجات الخشبية 

بدأ تصميم . الطويل والمدىقتصاد على المدى المتوسط تشجيع تنويع االمن أجل خفض تكاليف اإلنتاج 

 في الفقر من الحد يةالذي سيعقب برنامج استراتيج 2011أذار /في مارس " 2030 ليبريانهضة "برنامج 

 .2011 عام

 برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا -23

التنمية الزراعية وطنية مع برنامج لاهداف يواءم برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا األ

  :ى النحو التاليعلويتشكل  ،أفريقيافي ة الشامل

وسياسة التغذية استراتيجية ، من خالل األمن الغذائي ووالتغذوياألمن الغذائي : 1رنامج الب •

موثوقة السكان في ليبريا على مصادر  جميع حصولاألغذية والزراعة لضمان واستراتيجية 

نتاجية المحاصيل إوإنتاج تعزيز  )1( :ةتالي ال الى البرامج الفرعية1م البرنامج وينقس. لغذاءل

محاصيل تنمية  )3( تحسين الوضع التغذوي وإدارة حاالت الطوارئ الغذائية؛ )2(؛ الغذائية

 تنمية مصايد )4(؛ والحراجةصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية الزراعية ألاألشجار المثمرة 

  .المبادرة الخاصة بالشباب والفساد )6( ؛هانمية الثروة الحيوانية وتعزيز ت)5(األسماك؛ 

 والبنىالطرق الريفية  اشادة من خالل ،سالسل القيمة التنافسية وروابط السوق: 2البرنامج  •

  الطرق الريفيةإعمار إعادة )1 (:ةتاليال من البرامج الفرعية 2 ويتألف البرنامج. يةالتحتية التسويق

 األسواقتنمية  )3( ؛لريفية والتكنولوجيافي المناطق ا البنية التحتية الزراعية )2( ؛وتوسيعها

  . الخدمات المالية الريفية)4(المشاريع؛ و

والتخطيط ،  اعتمادا على األدلةصياغة السياسات من أجل، ة المؤسسيالتنمية: 3البرنامج  •

 إعادة بناء وزارة )1 (:التاليةة  من البرامج الفرعي3 ويتألف البرنامج. تنسيق واإلشرافالو

 مراجعة وتطوير مؤسسات شبه الحكومية زراعية )2(؛ الزراعة وتحسين التنسيق واإلدارة

 تنشيط )5( ؛زراعيةاللمنظمات ا بناء قدرات )4(؛  واإلرشادتعزيزال تقنيات دعم )3(مختارة؛ 

  .الزراعيوالتدريب  تجديد التعليم )6(؛ البحوث الزراعية
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 ويتألف البرنامج.  الدخلكسبتيسير  إنتاج الغذاء وتنمية األراضي والمياه، لتعجيل : 4 البرنامج •

 ؛ األراضيرعاية تعزيز )2( ؛ إصالح األراضي وبناء القدرات)1: (التالية من البرامج الفرعية 4

 . تحسين إدارة األراضي الرطبة والمتدهورة)4( ؛ التوسع في األراضي المروية)3(

  واءمةالتنسيق والم

ترأس وزارة الزراعة لجنة توجيهية وطنية تضم ممثلين عن المزارعين وأصحاب المصلحة في القطاع  -24

 التزام كفالةوتقدم اللجنة التوجيه بشأن مسائل السياسة العامة عالية المستوى وتعمل على . الخاص

لتنمية الزراعية الشاملة ال سيما مع برنامج ا،استراتيجيات المانحين بسياسات الحكومة في قطاع الزراعة

 .برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا/ألفريقيا

تألف من ممثلين عن مصرف التنمية ي ، الذيمجموعة عمل الجهات المانحة المعنية بالزراعةيعقد   -25

لألمم   ومنظمة األغذية والزراعة،وروبي واالتحاد األ،والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية ،األفريقي

 وكالة اليابانيةوال ، الدوليةلويمتالمؤسسة و ،الصندوقو، يدولالوكالة األلمانية للتعاون الو، المتحدة

 وبرنامج األغذية العالمي، ووزارة ،، والبنك الدولي الدوليةوالوكالة األمريكية للتنمية ،التقنيللتعاون 

تبادل الخبرات ومناقشة القضايا الزراعية صورة منتظمة لاجتماعات ب ووحدة إدارة البرنامج، ،الزراعة

وسوف يسعى الصندوق لمواءمة .  الجارية والمخطط لهاةنشطاأل عنوإبالغ الجهات المانحة األخرى 

ستلزم إجراء يي ذ، ال2012-2008 للمساعدة اإلنمائية عملياته بشكل وثيق مع إطار عمل األمم المتحدة

صنع القرار، في تعاون واليط والتنفيذ والرصد والتقييم، حتياجات والتخطالاتقييم مشتركة لعمليات 

 .وتبسيط الحوار مع الشركاء

مصرف التنمية األفريقي لتزويد صندوق، وداخل وزارة الزراعة من قبل الوحدة إدارة البرنامج تم إنشاء  -26

مانحون كذلك يستخدم ال. نو المانحهامولالتي يالقدرة على إدارة وتنسيق جميع المشاريع بالوزارة 

لتنمية الموارد البشرية والسياسات، الياباني  ، وحساب األمانةللتنميةاآلخرون، مثل المؤسسة الدولية 

 ويتوقع انضمام مانحين. ات التي يصممونها حالياالمشروعلإلشراف على وحدة هذه ال، والبنك الدولي

 .اآخرين لهذه الوحدة خالل فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذ

  الدروس المستفادة من خبرة الصندوق في البلد - ثالثا

  النتائج السابقة واألثر واألداء -ألف 

 تالذي تمفي مقاطعة بونغ  مشروع التنمية الزراعية :اتيثمانينال في ليبرياتنفيذ مشروعين في تم  -27

ت الموافقة والذي تمصحاب الحيازات الصغيرة أل ومشروع بذور األرز 1984في عام الموافقة عليه 

 واليوم ن المشروعيننجمت ع النتائج التي 1989 اندالع الحرب في عام وقد قّوض. 1981في عام  عليه

 . يمكن البناء عليهشيء يذكرأي لم يتبق 

 كانون األول/ديسمبر في مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعيعلى المجلس التنفيذي للصندوق  وافق  -28

 22يوم نفاذ مفعول االتفاقية  عن ، تم التوقيع على اتفاقية التمويل وأعلنقةد ستة أيام من الموافبع. 2009
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إعادة إحياء القطاع مشروع تمكنت وحدة إدارة  ،في أقل من سنة واحدة. 2009عام  كانون األول/ديسمبر

 إضافة المحسنةاألرز من بذور متري  طن 16.95تم توزيع منذ  ، األنشطة الجاريةتأسيس من الزراعي

 من الهدف  في المائة120 مما يعادل امزارع 1 770على  شتالت الكسافا المحسنة  من384 000إلى

 واأظهرو. الجديدةن يالمزارعسداد  على نحو جيد مفهوم آلية نو المستفيدتقبلو. 2010عام لالمحدد 

 يةتمعلمنظمات المجاأنشطة بناء قدرات وبدأ العمل في .  في تصميم األنشطة بعضهماهتمامهم وشارك

 ،وقد تم تنفيذ سبعين في المائة من خطة العمل السنوية والميزانية. والمسؤولين في وزارة الزراعة

 .وقد تم صرف ثالثين في المائة من تمويل الصندوق. التوريد في المائة من خطة 85واستكملت 

غير حكومية  ثالث منظمات ة في إنتاج وإنتاجية األرز معضعيفمجموعات الال دعم  برنامجتعاقد  -29

لمجموعات الهشة في مشروع إنتاج لدعم قدم و.  األرز المحسنة بذور إلنتاج وتوزيع بذوركمصرف

من األسمدة  ليتر 10 000 و ، إدارة اآلفاتمستلزماتو طنا متريا من بذور األرز، 250وإنتاجية األرز 

 ون وموظفو أيضا المزارعلقىتو. مزارع 10 000 من األسمدة الحبيبية إلى  متريا طنا250السائلة و 

  .ون تدريباوزارة الزراعة الميداني

  الدروس المستفادة -باء 

طعة بونغ ومشروع بذور األرز تستند الدروس المستفادة التالية على مشروع التنمية الزراعية في مقا -30

قطاع ات وعلى مشروع إعادة إحياء اليثمانينالصحاب الحيازات الصغيرة اللذان نفذهما الصندوق في أل

الخبرة التي ، باإلضافة إلى )2009تمت الموافقة عليه في عام (في اآلونة األخيرة الذي نفذ الزراعي 

 جهات نفذتها والبرامج األخرى التي اتفي البلدان الخارجة من الصراعاكتسبها الصندوق من أنشطته 

 .مانحة أخرى

 مشاريع الصندوق السابقة  )أ (
كون األهداف داعمة لها ال على النقيض لضمان عتبار وضع األولويات األسرية في االوجوب   •

 ؛منها
مع وجوب أن . الحاجة إلى التقدير الكلي الستراتيجيات المزارعين واألسر لتحقيق األمن الغذائي •

من اختيار مجموعة من األنشطة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المختلفة أيضا األسر تتمكن 

 ؛أمنها الغذائي
 كمصادر هااستخدامفي ، وتها وتغذي األسرةمحاصيل في غذاءالنسبية للمساهمة  القديرتالحاجة إلى   •

 .األسريةمن أجل فهم األساس المنطقي لتحديد األولويات  زراعة المحاصيل عند تشجيعدخل لل
 مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي بعد مرور عام على تنفيذه  )ب (
إلى فهم أفضل ألولويات الفئات قاعدة الى القمة ينبثق من ال من المرجح أن يؤدي اتباع نهج •

 ؛المستهدفة
، وهناك حاجة ا ينبغي تسهيل التفاعل االجتماعي واالقتصادي، إلى جانب تشكيل الفرق وتشغيله •

مقايضة النظم  مهارات التسويق الزراعي التي يمكن أن تكون بناءة، على سبيل المثال، في لتنمية

 ؛والتبادل
 من المرونة من أجل االستجابة الحتياجات المزارعين؛ درجة  الحاجة إلى •
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مشروع إعادة ليبريا بعد أن أثبتت أنها قادرة على إدارة على وزارة الزراعة في  يمكن االعتماد  •

الصندوق على الرغم الذي قدمه كافي الدعم ال، وذلك بفضل  الزراعي بشكل فعال للغايةالقطاعإحياء 

 ؛وسائل التنفيذمن ضعف 
 في إطار ة مثل وحدة إدارة المشروع المشترك،لشراكات االستراتيجية اإرساءة إلى تيسير  الحاج •

 ؛ وتجنب تكرار االستثمارات السياساتيوزارة الزراعة، لتحسين إدارة البرنامج والحوار
قطاع يمكن أن يؤدي فيها ال التي ، البديلةاإليصالإلى إيجاد وسائل التمويل المشترك ونظم الحاجة   •

  العامة؛اص بمساندة الصندوق دورا، لدعم خدمات اإلرشاد الزراعيالخ
، وقاعدة بيانات لجودةلشامل وفعال للرصد والتقييم باستخدام مؤشرات الحاجة إلى وضع نظام   •

لتقدم المحرز في التنفيذ والتعرف على الصعوبات اتقييم تحسين  من أجل ،تفصيلية وخرائط دقيقة

 .اإلدارية
 جة من الصراعات بلدان أخرى خار  )ج (
 على الصعيد اممثلين عنهتمكين يجب إشراك الفئات المستهدفة وتمكينها على المستوى القاعدي و •

 لملكية؛ لويجرالتالمحلي من أجل 
، مع عدد محدود وتأكيد التركيز المواضيعي والجغرافي يجب الحفاظ على بساطة تصميم المشروع،  •

 ؛من التدخالت التي يمكن توسيع نطاقها لزيادة األثر
 وال سيما المنظمات غير الحكومية والمنظمات ، يجب ضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة •

دعم تتضمن مهمتها  وال سيما تلك التي ،المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة

 ؛المجتمعات الزراعية الريفية
 مع اتباع نهج أكثر صرامة إلحداث التغييرات ،جب تقديم المزيد لتحقيق المساواة بين الجنسين ي •

المصدر وأنهن  خصوصا ،للنساء الريفية لضمان مشاركة أكبر سبل العيشالضرورية في نظم 

 ؛في مجال الزراعةالرئيسي للعمالة 
 التشغيلالتشاركية في عمليات ج لنهل الحكومة المركزية والحكومات المحلية تبنيالتأكد من  أهمية  •

 ؛اليومية
الشركات الخاصة في إحداث تغيير في القدرة اإلنتاجية على مستوى المزرعة من  يجب إشراك  •

 . والتسويقدخالت واإلنتاج والتخزين والتجهيزمالخالل تقديم الدعم لتوريد 

  اإلطار االستراتيجي القطري للصندوق - رابعا

  النسبية على الصعيد القطريميزة الصندوق  - ألف

ينص و. الصندوق على تعزيز القطاع الزراعيمهمة  وتركز ،تعطي الحكومة األولوية للقطاع الزراعي -31

 على أهمية تعزيز فرص الحصول على الخدمات 2015-2011  للفترةاإلطار االستراتيجي للصندوق

الريفية القتصادات لية اتمؤسسية والسياسالبيئات التحسين الستفادة من الفرص الجديدة ووتقوية القدرات ل

أفريقيا الغربية تدعم استراتيجية شعبة . كوسيلة رئيسية للحد من انعدام األمن الغذائي والفقر الريفي

 ؛ في سالسل التوريد الزراعيةاالستثمار) 1: (متوسطة األجل استخدام نهج السوق من أجلوالوسطى 
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يتسق النهج الذي و. العمالة في المناطق الريفيةتوفير والريفية ال األعموتأسيس ) 3 (؛زيادة اإلنتاج) 2(

التنمية الزراعية الشاملة برنامج أولويات مع أفريقيا الغربية والوسطى  شعبة، واعتمده الصندوق

 .برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا/ألفريقيا

وزارة الزراعة التابعة ل برنامجة إدارة اليعمل الصندوق داخل المؤسسات في ليبريا من خالل وحد  -32

الصندوق على يحافظ  ،مباشرالشراف إلنتيجة لو. جراءات ليبريا الوطنيةإمع تمويل إجراءات ال يواءمو

يتمتع  وبالتالي ،اتصال مع المستفيدين والشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة اآلخرين في هذا المجال

لالحتياجات السريعة  على االستجابة ا، وأصبح قادراجهها المشروعيوفهم واضح للقيود التي الصندوق بت

  المستند إلى النتائجالستراتيجية القطريةبرنامج الصندوق للفرص اد عتميو. تم تحديدهايوالصعوبات التي 

ن من أصحاب الحيازات الصغيرة ويستجيب والمزارعلتي يحددها فقراء الريف وعلى االحتياجات ا

  .هداف محددة في مواجهة أية قيود قد يجابههاباستراتيجية است

مجموعة عمل يولي الصندوق اهتماما خاصا ألوجه التكامل والتآزر مع الجهات المانحة األخرى داخل  -33

وفقا لتقدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تحتاج وزارة الزراعة . الجهات المانحة المعنية بالزراعة

تدريب تنفيذ الويقوم الصندوق بالفعل ب. اج موظفوها الحاليون إلى التدريبإلى موظفين مهرة جدد ويحت

. هذه التجربة في تقديم الدعم الكافي لبناء القدراتمن  يستفيدعلى المستويين المركزي والمحلي، وسوف 

صغار المزارعين، (روابط بين الشركاء في التنمية الزراعية إرساء أنشطة الصندوق إلى تهدف و

. وفيما بين المجتمعات المحلية من أجل ضمان أثر واستدامة التدخالت)  الخاص ووزارة الزراعةوالقطاع

  . تعزز االستدامة أيضا عمليات الصندوق مع أهداف السياسات الوطنية وغيرهامواءمةكذلك فإن 

  األهداف االستراتيجية -باء 

الفقر الريفي، وتتفق تلك األهداف اتفاقا ستدعم استراتيجية الصندوق القطرية األهداف الحكومية للحد من  -34

إطار الهدف األسمى لتمكين فقراء الريف من زيادة أمنهم وضمن . لأللفيةاألول وثيقا مع الهدف اإلنمائي 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج في ليبريا يتضمن الغذائي وتحسين سبل عيشهم، 

تعلق الهدف األول بالحصول على المدخالت واإلنتاج، ويرتبط الهدف الثاني ي. ثالثة أهداف استراتيجية

تربط ما بين التي  الشاملة الجوانبوبتسويق المخرجات، ويركز الهدف الثالث على تنظيم العمليات 

 .يين السابقين االستراتيجيينهدفلا

 على المدخالت ت الصغيرة من أصحاب الحيازاتحسين إمكانية حصول المزارعين: 1الهدف االستراتيجي 

  والمهارات

خالل . زيادة اإلنتاج واإلنتاجية لىع إلى استعادة قدرات األسر الزراعية 1يسعى الهدف االستراتيجي  -35

هورت قاعدة البذور الجينية تدريجيا، في حين فقد المزارعون دالحرب، تم تدمير مخزون البذور وت

برنامج االستثمار في /تنمية الزراعية الشاملة ألفريقياتماشيا مع هدف برنامج الو. أصولهم اإلنتاجية

 وتحديدا في إطار البرامج الفرعية ،القطاع الزراعي في ليبريا المتمثل في زيادة اإلنتاجية الزراعية

 )3(، "المحاصيل الغذائيةنتاجية إنتاج وإتعزيز ) "1( "والتغذوياألمن الغذائي  " ب المتصل1 لبرنامجل

تنمية الثروة ) "5(و  "ألصحاب الحيازات الصغيرةألشجار المثمرة والزراعة الحراجية اتنمية محاصيل "
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التدريب التقني ) 2 (؛إعادة بناء األصول) 1: (بما يليسوف يسهم الصندوق و، "الحيوانية وتعزيزها

  .أصحاب الحيازات الصغيرةمن للمزارعين 

  حاب الحيازات الصغيرة إلى األسواقتحسين إمكانية وصول األسر من أص: 2الهدف االستراتيجي 

.  البنى التحتية وترتيبات التسويق لربط المزارعين مع األسواق المحليةتنميةيركز الهدف الثاني على  -36

  فرص التسويق وإيجادبنكاكاو وال وتدني نوعية األرز والكسافا، وال،يقوض نقص الروابط مع السوقو

/ تماشيا مع هدف برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقياو. عمل وتوليد الدخل لألسر الريفيةالفرص 

، "أن تعمل األسواق من أجل األسر والمجتمعات"برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا في 

إعادة ) "1(البرامج الفرعية و، "وروابط السوق سالسل القيمة التنافسية" 2برنامج الوتحديدا في إطار 

سياسة هدف تماشيا مع و، "المشاريعوتنمية السوق ") 3(و" طرق في المناطق الريفيةوتوسيع الإعمار 

في مجال اإلنتاج  لفقراءالشامل لصالح اتعزيز النمو  "المتمثل في واستراتيجية األغذية والزراعة

 يسهم سوف، " والروابط مع األسواق، والقيمة المضافة والتنويع، والقدرة التنافسية، واإلنتاجية،الزراعي

 ؛األسواق المحليةبمزارع الالطرق التي تصل شادة إ) 2 (؛ اإلنتاججودةتحسين ) 1: (الصندوق بما يلي

في مجال التسويق تقديم الخدمات االستشارية ) 4 (؛التجهيزمرافق تطوير بناء مرافق التخزين و) 3(

 وسيراليون من ليبرياي راسخة فال ةشركات الخاصالالشراكات والروابط مع المصدرين وإرساء وتسهيل 

 .خالل الزراعة التعاقدية

تحسين القدرات التنظيمية ألصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز إمكانية حصولهم على : 3الهدف االستراتيجي 

 خدمات اإلرشاد الزراعي المقدمة من وزارة الزراعة

ة من وزارة الزراعة بغية  لتعزيز وتحسين نوعية الخدمات اإلرشادية المقدم3صمم الهدف االستراتيجي  -37

 1الهدفين االستراتيجيين دعم أفضل للمنظمات الزراعية على الصعيد المحلي، بحيث يمكن تنفيذ توفير 

برنامج االستثمار في /برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقياتماشيا مع هدف و. بطريقة مستدامة 2و

البرامج الفرعية و، "التنمية المؤسسية" 3 إطار البرنامج للتنمية المؤسسية، فيالقطاع الزراعي في ليبريا 

 اإلرشاد الزراعي تعزيز") 3(، "إعادة بناء وزارة الزراعة وتحسين التنسيق والتنظيم ")1: (الثالثة تحديدا

 األنشطة سيسعى الصندوق إلى تحقيق، "لمنظمات الزراعيةاقدرات بناء ") 4 ( و،"تقنياتال وتحسين

بناء القدرات ) 2( ؛ووزارة الزراعةالدوائر والمقاطعات لممثلي اء القدرات والتدريب التقني بن) 1: (التالية

وسوف يولى اهتمام .  المزارعينوتحسين حماية مصالحتنظيمها  لتعزيز لزراعيةلمنظمات الالمؤسسية 

 .والشباببالنساء خاص 

  فرص االبتكار -جيم 

قيمة إلى ال في المجتمعات المحلية إلضافة لتجهيز وحدات اإلنشاء"  المؤجلاالئتمان"نهج سيتم استخدام  -38

التي ة، وزراعي والمنظمات الالمجتمعيةلجمعيات ل المعدات الالزمة إقراضوسيتم . نواتج المزارعين

رأس  مما يولد ةمجتمعيالمنظمات الالتزامات  ستسددو. ألصحاب المشاريع الخاصةا بدوره هاستؤجر

فترة الحيز الذي يمكن فيه توسيع النطاق خالل   سيتم تحديد.د من االستثماراتمزيمن أجل الالمال العامل 

 . المستند إلى النتائج الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج
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في سيراليون وساو تومي  األشجار المثمرة في قطاع محاصيل طبق النهج الناجح الماتباعسيتم  -39

. ة العضويةجارالتأو شركات /اقدية مع التجارة العادلة ووسيتم وضع الترتيبات التع. ليبريا فيوبرينسيبي 

وسوف يستفيد المزارعون أيضا .  شراء االنتاج باالبتكار، وسوف تكفلليبريافي   ترتيبات التسويقتتميز

 .اإلنتاج والقدرة التنافسيةمما من شأنه أن يزيد من أفضل الممارسات ومعايير الجودة للشركات الخاصة، 

زراعي على مستوى المقاطعة تطبيقاً لالمركزية لى منسق إ ادعمأيضاً  حة للمرة األولىستقدم جهة مان -40

منسق الوبذلك يصبح . مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعيفي وزارة الزراعة من خالل تمويل 

المطلوب على مستوى األثر المسؤولية لتحقيق ب يضطلعو اً منفذاًيكشرالزراعي على مستوى المقاطعة 

موعة المستهدفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات مع المستفيدين والعمل بطريقة المج

ربط الفئات كما سيعمل المنسق كحلقة اتصال ل.  الجيديريسالتع ضمان نقل الكفاءات وتعزيز تشاركية، م

 .ئجتقييم سنويا على أساس النتايخضع أداء المنسق للو. الخدمة اآلخرينموفري المستهدفة مع 

الصندوق أيضا إنتاج المحاصيل األساسية سيدعم و. الصندوق نهج الحد من المخاطر سيطبق  -41

التنوع في اإلنتاج هذا  سيؤديو. وفي نفس المناطقذاته في الوقت الثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية و

 .مخاطر وتعزيز األمن الغذائيال الحد من مناطق التدخالت إلىالزراعي في 

  تراتيجية االستهدافاس -دال 

.  أصالً هي أفقر المناطق حيث ينفذ الصندوق أنشطتهةستكون المناطق المستهدف االستهداف الجغرافي -42

مصرف التنمية يمول و. إليهاسيركز الصندوق أوال على منطقة الشمال الشرقي نظرا لصعوبة الوصول و

وسيتم توسيع نطاق مناطق . اع الزراعيمن خالل برنامج إعادة إحياء القطاشادة البنى حاليا اإلفريقي 

 .التحتيةتتوفر البنى تدخالت الصندوق لتصل إلى الجنوب الشرقي عندما 

 ومشروع تشمل مشروعات دعم المجموعات الهشة في مشروع إنتاج وإنتاجية األرز .استهداف السلع -43

 إعادة إحياءروع مساندة مشويغطي .  والحيوانات الصغيرةإعادة إحياء القطاع الزراعي األرز والكاسافا

 . البن والكاكاوصحاب الحيازات الصغيرةجار ألمحاصيل األش

 ،يعملون في صيد األسماكيصل الفقر الى أعلى مستوياته في صفوف أولئك الذين . الفئات المستهدفة  -44

عين المزارو؛ يننشطالالمحاجر، والعاطلين عن العمل أو غير و/وزراعة المحاصيل، والتعدين

الصندوق مهمة تمشيا مع و. العائدين والمعوقينالمهجرين ونساء  ترأسهاتاألسر التي وين؛ والصياد

ستتألف المجموعة المستهدفة  وبما يتفق مع مبدأ الحكومة للتنمية الشاملة، ،هفي واستراتيجية االستهداف

 السكان وسوف تستهدف أنشطة الصندوق أيضا. هكتارينأضعف األسر الريفية التي تزرع أقل من من 

 . أعالهذكورين الم غير المزارعينالفقراء

في عملية كمشاركين فعالين  لزراعية والمجتمعيةالمنظمات استدخل . االستهداف الذاتي االجتماعي -45

على معايير األهلية التي الشركاء المنفذين والمجتمعات المشاركة وسيتم اتفاق . اختيار المستفيدين

المستفيدين المحتملين استنادا إلى بلمجتمعات قائمة ا وسوف تقدم. لشفافيةلضمان استستخدم الختيار األسر 

ومناقشتها مع مجموعات مختلفة من الشباب يتحقق الشريك المنفذ من القائمة وسوف . المعاييرتلك 

 في 50ما ال يقل عن الفئة المستهدفة تضم سوف .  عليها للمصادقة النهائيةقادةالأو /والرجال النساء وو
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الجهات مشاركة المجتمعات خطوة كبرى نحو تجنب التوتر والصراع بين تلك وتعد . من النساء ائةالم

 . من خالل الرصد والتقييم  االستهدافوسيجري تقييم إلجراءات. ا الحربمزقتهالتي 

ربات األسر واألرامل بسبب الحرب أو األمهات العازبات في من لنساء ستعطى األولوية ل. النساء -46

 في جميع األنشطة التي النساءالصندوق اهتماما خاصا إلدماج يولي وسوف . االستهداف الذاتيممارسة 

لية والمسؤالنساء يتولين بما أن  و،المحاصيل النقدية ونقل التكنولوجيابيدعمها وخصوصا تلك المتعلقة 

أيضا مشاركة الصندوق يشجع  سوف ،تجهيز الكسافا وتجفيف البن والكاكاو والتسويقفي  شبه الكاملة

حسب الجنس للتحقق من ب تصنف بيانات الرصدوسوف . الدخلوضبط التسويق معامالت في النساء 

 والمشاركة ،إلى جانب استخدام نظام الحصص لضمان المساواة بين الجنسين. نسبة النساء بين المستفيدين

ين الشركاء المنفذين  الوعي بزيادة، وسوف يتم القرار على مستوى المجتمع المحليفي هيئات صنع 

 .الحاجة لدمج ورصد مشاركة المرأة حول

روابط بين الشباب في مجاالت التدخل والبرامج التي إقامة تسهيل على الصندوق يعمل سوف . الشباب -47

الشباب تركز عملية استهداف وسوف .  التجاريةتوفر فرص العمل أو فرص التدريب واألعمال الزراعية

الذين وقع الشباب في مهارات التشجيع روح المبادرة و) 2 (؛عملال فرص لقخ) 1: (على ثالثة جوانب

، اعمة وال سيما تلك ذات األدوار االجتماعية واإلنتاجية والد،دعم المنظمات الشبابية) 3 (؛االختيار عليهم

وسوف تشمل التدخالت المستهدفة تدابير . في المقام األولعلى األراضي الشباب تعزيز فرص حصول ل

إحياء ، ومرافق التخزين وإعادة ذات العمالة الكثيفة" السوقالمزرعة إلى من "طرق إشادة الؤقتة مثل م

 هكتار لزراعة محاصيل 500 الشباب في تنمية ساهم، في سيراليون. األشجار المثمرةمزارع محاصيل 

 إعمارعادة  وإ،)يوميا/ شاب12 500، أي ما مجموعه يوميا لكل هكتار/ شاب25( األشجار المثمرة

.  في المتوسطشباب لمدة أربعة أشهرلعشر رص عمل ف متر كيلو كل بناء ويوفر. شبكات الطرق

على تدابير الستدعم و. خالل تلك المدةيوم / شاب220 000ما يقارب من   كلم200ووفرت إعادة بناء 

النقدية وأنشطة  وبخاصة في زراعة المحاصيل ،المدى الطويل مجموعات الشباب في األنشطة الزراعية

 . تخزين والنقلالتجهيز والالقيمة المضافة مثل 

على المستوى الحكومي والخاص  الخدمات موفري تخصيص موارد لبناء قدرات  فضال عن ما سبقسيتم -48

 . التي يستهدفها الصندوقلتحديد المجموعات

  الصالت السياساتية -هاء 

برنامج / ف برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيامع أهداتماما تتسق األهداف االستراتيجية للصندوق  -49

 االنتاجية الزراعية، وجعل األسواق تعمل لصالح األسر لزيادةاالستثمار في القطاع الزراعي العامة 

يدعم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج و. والمجتمعات المحلية، والتنمية المؤسسية

 وبشكل ،والتغذويالمختص باألمن الغذائي  1برنامج ال) 1: ( االستثمار الزراعي األربعةثالثة من برامج

 المختص بسالسل القيمة التنافسية وروابط 2 البرنامج) 2 (؛5 و 3 و 1أكثر تحديدا البرامج الفرعية 

الشامل هدف سياسة واستراتيجية األغذية والزراعة لتعزيز النمو و 3 و 1السوق، والبرامج الفرعية 
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 وإقامة ،لصالح الفقراء في مجال اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية والقدرة التنافسية وإضافة القيمة والتنويع

 .4 و3 و1المؤسسات والبرامج الفرعية تنمية  حول 3البرنامج ) 3 (؛"الروابط مع األسواق

 الكسافاوور األرز بذأصناف لترخيص  تمشيا مع األولويات الوطنية، سيدعم الصندوق تصميم تشريع  -50

 والحكومة لتحديد مجموعة عمل الجهات المانحة المعنية بالزراعةالصندوق مع سيعمل و. عالية الجودة

 حول التمويل اًمسح الصندوق أيضا وسيجري. لبحوث الزراعيةلمركزي لمعهد االأفضل طريقة لدعم 

الهدف االستراتيجي  (ليبرياالريفي في  تبادل الزيارات مع سيراليون لتعزيز تنمية التمويل ينظمالريفي و

1.( 

وسيقدم .  القطاع الخاص في المناطق الريفية، تحتاج األسر الريفية إلى الوصول إلى األسواقتنميةبغية  -51

 الطرق وتعزيز الروابط بين المزارعين أصحاب الحيازات اشادةالصندوق التمويل الالزم إلعادة 

سيتم تشجيع الحكومة على وضع اإلجراءات والترتيبات المالية و. الصغيرة ومنظماتهم، والقطاع الخاص

 العمل في الفريق العامل للجهات المانحة في مجال الزراعةوسيتابع الصندوق من خالل . لصيانة الطرق

 ).2الهدف االستراتيجي (قضايا األراضي 

صة أكبر من  لتخصيص حالفريق العامل للجهات المانحة في مجال الزراعةمع سيدعو الصندوق   -52

النجاحات التي /  النتائج وتحديد أفضل الممارساتتوضيحالميزانية الوطنية لقطاع الزراعة من خالل 

 ،تقييم أجرته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لقدرات وزارة الزراعةاستنادا إلى و. يجب توسيع نطاقها

وسوف . ن الشباب على المستوى الالمركزيتعيين الموظفيلالصندوق التوجه نحو زيادة الميزانية سيشجع 

 ، في المقام األولاستخدام النهج التشاركيفي  يقدم الصندوق أيضا التدريب على المستوى الالمركزي،

الهدف ( على المستوى المحلي المجتمعيةساعد على الربط بين وزارة الزراعة والمنظمات يوسوف 

 .)3االستراتيجي 
 

  إدارة البرنامج - خامسا

  إدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -ف أل

 ،إطار إدارة النتائج المستند إلى النتائج على الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج رصد يعتمد أساس  -53

برنامج ويجري إعداد التقارير عن . مؤشرات لقياس أداء الصندوقالحدد األهداف االستراتيجية ويي ذال

من قبل منسقي نظام إدارة النتائج واألثر الل المستند إلى النتائج من خالفرص االستراتيجية القطرية 

 في ةقويرصد وتقييم   قدرةخلقوسيتم . رصدها بشكل منتظم بعثات اإلشراف والتقييموتالبرنامج الوطني 

 :خمسة مستويات

 امج القطري االطالع على جميع وثائقن يحق لفريق إدارة البر.امج القطرينفريق إدارة البر )1(

وسيتم تدريب أعضاء .  بما في ذلك تقارير الرصد والتقييم الكمي والنوعي، ذات الصلةالمشروع

رصد ب إلى المشاركة في جميع األحداث الكبرى المتصلة وتهمودعامج القطري نفريق إدارة البر

 مدير  تقريرا إلى الفريقسوف يقدم. برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائجأداء 
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برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أداء امج القطري نيقيم فريق إدارة البرو. البرنامج القطري

 ؛ مستقالًاً رأييبدي والمستند إلى النتائج
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية دورا قياديا في رصد وتقييم الوزارة لعب ت. وزارة الزراعة )2(

 عن إنشاء وصيانة قاعدة بيانات شاملة عن الزراعة ةمسؤولوزارة  ال نظرا ألنالمستند إلى النتائج،

 مواءمة نهجوالجهات المانحة وتدخالت الوزارة؛ تدخالت واستخدام األراضي والموارد الطبيعية، و

 ؛ وتنفيذ الرصد والتقييم والمسوح الوطنية؛تقاريرنماذج الو، الموظفيةطر األو الرصد والتقييم
 في عمليات الرصد والتقييم الداخليإجراء موظف مسؤول عن عيين ت .وحدة إدارة المشروع )3(

على المستوى على عملية الرصد والتقييم شراف واإل دائرةموظفي المقاطعة وال تدريب؛ الوحدة

 ؛مدير البرنامج القطريلى إلى الوزارة ورفع التقارير إالمحلي، و
ولون الزراعيون على مستوى المسؤيرصد . المسؤولون على مستوى المقاطعة ومستوى القطر )4(

المقاطعات ويرفعوا تقريراً التدخالت في  والشركاء المنفذين يالزراعالمقاطعة ، ومنسق المقاطعة

 ؛مسؤول الرصد والتقييم في وحدة إدارة المشروعإلى 
على مستوى المجتمع لرصد والتقييم الذاتي لرساء آلية إيقوم الشركاء المنفذون ب. الشركاء المنفذون )5(

رسم  والكاكاو بناإلنتاج العضوي من اليتطلب . (محلي، وسيتم جمع بيانات واسعة من الميدانال

 .) للغايةةخرائط دقيق
برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا مؤشرات /سيقدم برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا -54

 وتحديث البيانات ذات الصلة على مستوى جميعوسيجرى مسح أساسي لت. الرصد والتقييم بقدر اإلمكان

وستغذي البيانات الواردة من الميدان عن طريق إجراءات . واألثرلنتائج لرصد االفئات المستهدفة 

 .في وزارة الزراعةنظام الرصد والتقييم  الصندوق للرصد والتقييم

 االستراتيجية القطرية الفرصبرنامج إلضفاء الطابع الرسمي على رصد  أحداث معينة عندمن المتوقع   -55

وعند االستكمال ) 2013(في منتصف المدة عام و سنويا، وستجرى االستعراضات. المستند إلى النتائج

وسيوفد الصندوق بعثات ، لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج) 2015(عام 

المشاورات على مستوى نبثقة عن المالنتائج على وستعتمد االستعراضات . على البرنامجلإلشراف 

وتبادل تفكير لتعلم وال الفرص الرئيسية للتقييم الذاتي، واتوفرالمقاطعات والمستوى الوطني وسوف 

 سنوية حول التقدم المحرز في برنامج  تقاريرمدير البرنامج القطريوبعدها يعّد . الخبرات واألفكار

 .ائجالفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النت

  إدارة البرنامج القطري -باء 

في  ضمان مالءمة أنشطة الصندوق في الهدف من إدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يتمثل -56

تنفيذ وشراف على أداء البرنامج، إلا في لفريق إدارة البرنامج القطريالمهام الرئيسية تتلخص و. ليبريا

يجتمع  .، والمساعدة في تصميم أنشطة الصندوق واستدامتهوآثاره وتقييم نتائج البرنامج، ورصدالدعم 

 الفرص االستراتيجية القطرية وتقديم برنامجمرة في السنة لتقييم تنفيذ إدارة البرنامج القطري فريق 

 االجتماع جدول أعمالوسيتضمن . ومدير البرنامج القطري برنامج إلى وحدة إدارة الاتتوجيه/توصيات

 واإلجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى األهداف ،د العقبات والممارسات الجيدةلتقدم المحرز، وتحديا
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 مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتقاسمهامحاضر االجتماع وسيتم صياغة . االستراتيجية

. الفريق العامل للجهات المانحة في مجال الزراعةوالمنخرطين في المشاريع التي يمولها الصندوق 

وحدة وموظفو ومسؤولي المقاطعات والدوائر  ،وزارة المالية ون عن وزارة الزراعة،وممثليشارك سو

مهام محددة بالمؤسسات التالية تضطلع . إدارة المشروع في بعثات اإلشراف واستعراضات منتصف المدة

 :إدارة البرنامج القطريفي 

 .حصيفلاألموال وتقوم بصرفها واإلشراف على استخدامها اوزارة المالية تدير  )1(
تشرف ووتقدم الدعم إلى وحدة إدارة البرنامج لتنفيذ لوزارة الزراعة الترتيبات الالزمة تتخذ  )2(

 . المحرزيم التقدمي، وتقعليها
وزارة الزراعة اإلشراف على تنفيذ ن لوالتابع دوائرالمقاطعات والعلى مستوى  نمسؤولواليتولى  )3(

 .الميداناألنشطة في 
فقا التقارير و ترفعن ويدعم الشركاء المنفذتألنشطة، ولتنفيذ اليومي ل وحدة إدارة البرنامج اتدير )4(

برنامج التنمية الزراعية الشاملة صندوق والمؤشرات التي تتماشى مع لنظام إدارة النتائج واألثر لل

 .برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا/ألفريقيا
ة المستند إلى  القطريالفرص االستراتيجية في تصميم برنامجالبرنامج القطري يشارك مدير  )5(

قيم التقدم يتنفيذ والشرف على ي، ويشارك في حوار السياسات، ويساعد و مع الحكومةالنتائج

 .برنامجإلى وحدة إدارة الالتوجيه فريق إدارة البرنامج القطري ويقدم  دعميالمحرز، و
 .لتسويق لشريكخدمات أو وموفر لل، تنفيذيك يشركيشارك القطاع الخاص  )6(

 
 .التيسير إطار ينص عليها من خالل اتخاذ تدابير محددة سييرتسيتم تعزيز ال  -57

 

  الشراكات -جيم 

في تمويل مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي مع إذ يشترك . شراكتين الصندوق بالفعل في ينخرط -58

عن مسؤولية الصندوق يتولى الو.  والجغرافيالمواضيعيمصرف التنمية األفريقي، الذي يوفر التكامل 

لمنظمات المجتمعية ووزارة الزراعة في حين االمكون المتعلق بإعادة رسملة المدخالت وبناء قدرات 

ويتلقي مشروع مساندة . المياهبلطرق ونظام التحكم ااشادة يتولى مصرف التنمية األفريقي مسؤولية إعادة 

 . والصندوق البنك الدولي منتمويال مشتركاصحاب الحيازات الصغيرة محاصيل األشجار ألإعادة إحياء 

تنفيذ األنشطة في القطاعات الفرعية الذين يضطلعون بمع المانحين اآلخرين  تآزرالتم تحديد مجاالت  -59

المقدمة من المركزية خدمات اإلرشاد والوصول إلى المدخالت المحسنة والمهارات واألسواق (ذاتها 

) 2 (؛التحاد األوروبيالتابع لمرفق األغذية نامج بر) 1 (:عمعمل الصندوق يوسوف ). وزارة الزراعة

) 3(، دعم إعادة اإلعمار في ليبريا؛ وزارة التعاون االقتصادي/يدولالوكالة األلمانية للتعاون البرنامج 

 منظمة األغذية والزراعة) 4 (؛ويالحكومة وبرنامج األمم المتحدة المشترك حول األمن الغذائي والتغذ

الوكالة ) 6(؛ في أفريقياتحالف تنمية األرز ) 5(؛ التجهيزالتدريب والمدخالت و، في توزيع تحدةلألمم الم

الوكالة السويدية ) 7(؛ العيش لصالح المشاريع الزراعيةتحسين سبل األمريكية للتنمية الدولية في مشروع 

 ة الدعم وكال تعديتالدولية، الومنظمة العمل ) 8(؛ "الطرقشادة إإعادة " للعمل في برنامج للتنمية الدولية
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الرائدة في توفير المهارات المهنية وخدمات التوظيف في إطار البرنامج المشترك بشأن عمالة الشباب 

، المملكة المتحدةدائرة التنمية الدولية في ضطلع كل من تو.  لمعالجة مسألة البطالة بين الشباب،والتمكين

في مجال فّعال بدور  والبنك الدولي وبرنامج األغذية العالمي أيضا ،الدوليةالوكالة األمريكية للتنمية و

 .المزارعين إلى األسواق وصولالتحتية والبنى تحسين 

الصندوق سيوفر  و،تنفيذ برامج تدريبية للشباب الدولية بالبنك الدولي والوكالة األمريكية للتنميةيقوم  -60

من ما أنجزه البنك الدولي في لصندوق يستفيد اسو. لمهنيين المدربينهؤالء ال  الداخليفرص التدريب

 ذات الصلةوقضايا األراضي األراضي وإصالح حقوق إحياء  إعادة - األراضي قطاع صالحإمجال 

الصندوق أيضا على عمل البنك سيعتمد و. ة التي يضطلع بهانشطاأل علىلتخفيف أثر قضايا األراضي 

إعادة ومشروع في ال وعلى مكون مصرف التنمية األفريقي ،يدولالوكالة األلمانية للتعاون الالدولي و

 .إدارة المياهألغراض  إحياء القطاع الزراعي

.  على الرغم من بيئة األعمال التجارية غير المواتيةحيويةبال ليبريافي يتصف القطاع الزراعي الخاص  -61

ستثمرين من القطاع الصالت والشراكات بين برامج الصندوق والمبحث في إمكانية إقامة وسيجري ال

 .الزراعةمجال الخاص في 
 

  االتصاالت وإدارة المعرفة  -دال 

لصندوق، كوظيفة رئيسية في اسيتم إنشاء شبكة إلدارة المعرفة، تمشيا مع استراتيجية إدارة المعرفة  -62

فة مثل  المعرلتقاسم األدوات اإلقليمية برنامجسوف يستخدم موظفو وحدة إدارة الو. برنامجلوحدة إدارة ال

ومركز األمن الغذائي والتنمية الريفية المتعدد الجهات  ،الشبكة االقليمية في أفريقيا الغربية والوسطى

 .ة في الميزانيةمحدد حصة برنامجالوحدة إدارة في وسيخصص إلدارة المعرفة واالتصاالت . المانحة

الل تبادل الزيارات مع  الخبرات وقصص النجاح من خفي مجالاالتصاالت والتبادل سيتم تعزيز   -63

مع مشاريع مختلفة في البلدان الخارجة من و، ةقليمياإلمقر الصندوق والمنظمات مع ومشاريع أخرى، 

اإلقليمية الصندوق مبادرة  إطار تبادل الزيارات فيوقد يؤدي ). مثل سيراليون، والكونغو(صراعات 

إلى االستفادة ال انا ونيجيريا وسيراليون مع المشاريع في بنن والكاميرون وغلتجهيز وتسويق الكسافا 

 .بلدان خارجة من صراعاتأو /ولكسافا لألنها بلدان منتجة سيما 

حاليا كل ثالثة أشهر لتبادل المعلومات حول التقدم المحرز في التنفيذ والتحديات شركاء التنفيذ  يجتمع  -64

عمل فرص ال وحلقات ختتامية االجتماعاتواالاإلشراف والتصميم وستوفر بعثات . التي يواجهونها

وسيتم استخالص . الفريق العامل للجهات المانحة في مجال الزراعةللمناقشة مع السلطات الوطنية و

 . هذه المناسباتخاللإليها  التي يتم التطرق الدروس من التجارب المشتركة
 

  إطار التمويل بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء -هاء 

نظام على فترة دورتين من دورات   المستند إلى النتائج الفرص االستراتيجية القطريةيمتد برنامج -65

ويعتمد . )2015-2013(والدورة الثانية  2012-2010تخصيص الموارد على أساس الدورة األولى 
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 الحالي التصنيف 2ويبين الجدول .  على أداء الحافظةليبرياتخصيص تمويل الصندوق لمشروعات في 

 الفرص امجنبر تمويل إلى، والذي يترجم )أدنى تصنيف 1و  هو أكبر تصنيف 6 (2010لعام 

الموارد على   دوالر أمريكي لدورة نظام تخصيص16 898 041مبلغ ب) 2الجدول (االستراتيجية القطرية 

 دوالر أمريكي لدورة نظام 14 855 961 لمبلغ التخصيص المتوقعو ،2012-2010أساس األداء 

 المبلغ ليصل إلىفي حال أسوأ تصور، وسيرتفع هذا  2015-2013 على أساس األداء تخصيص الموارد

 .في حال أفضل تصور مليون دوالر أمريكي 29

وتشجيع برنامج تجريبي ، وتمويل الريفيالقطاع المالي قطرية لتقدير منحة اقتراح تقديم سيتم أيضا   -66

 .لى االئتمان الريفيالحصول ع

  2الجدول 
  )2010(بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء حساب المخصصات 

  للسنة األولى من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 الدرجات المؤشرات 

   درجات القطاع الريفي 

 3.25  األطر السياساتية والقانونية للمنظمات الريفية  )1(أ 

  3.25  حوار بين الحكومة والمنظمات الريفيةال  )2(أ 

  2.95  صول على األراضيالح  )1(ب 

  2.83  الحصول على المياه ألغراض الزراعة  )2(ب 

  2.87  البحوث الزراعية وخدمات اإلرشادالوصول إلى   )3(ب 

  2.88  مات المالية الريفيةدالظروف المواتية لتنمية الخ  )1(ج 

  3.57  المناخ االستثماري إلدارة األعمال في المناطق الريفية  )2(ج 

  2.97  لحصول على المدخالت الزراعية والوصول إلى أسواق المنتجاتا  )3(ج 

  3.00  الحصول على التعليم في المناطق الريفية  )1(د 

  3.10  تمثيل النساء  )2(د 

  2.75  تخصيص وإدارة الموارد العامة للتنمية الريفية  )1 (ـه

  3.25  المساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية  )2 (ـه

  3.05  متوسط المتوسطات مجموع الدرجات

  3.05  درجة مجمعةمتوسط ال 

 5 )2010(نسبة المشاريع المعرضة للمخاطر  

 نطبقال ي )2010( لمؤسسة الدولية للتنميةفي امؤشر تخصيص الموارد  

 3.05 2010 درجة أداء القطاع الريفي 

 3.9 درجة أداء البلد 

 041 898 16 )دوالر أمريكي (2012-2010المخصصات القطرية  
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  3الجدول 

  العالقة بين مؤشرات األداء ودرجة تقييم البلد

 سيناريو التمويل

النسبة المئوية لتغيُّر 

مخصصات البلد 

بموجب نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

األداء عن السيناريو 

 األساسي

المخاطر درجة تقييم أداء القطاع 

 الريفي

/+)- 0.3( 

وعات المعرضة للمخاطر تقييم المشر

/+)- 1( 

 31 2.75 3 سوأتصور الحالة األ

 - 3.05 4  ةتصور الحالة األساسي

 26 3.35 5 فضلتصور الحالة األ

 

  المخاطر وإدارتها -واو 

عدم االستقرار السياسي الناجم عن ) 3 (؛ضيارالصراع على األ) 2 (؛الفساد) 1 (:المخاطر المحتملة هي -67

 يينسكان الحضرالعدم االستقرار االجتماعي بسبب التفاوت الكبير بين ) 4(لشباب؛ البطالة في صفوف ا

تتضمن تدابير التخفيف المخطط لها  .تغير المناخ) 6 (؛محدودية قدرات وزارة الزراعة) 5(؛ يينوالريف

ة العامة سياسة وطنية لمكافحة الفساد تنفذها لجنة مكافحة الفساد في ليبريا ولجنة المراقب) 1: (ما يلي

التيسير ، وأطر )التوريدال سيما في مجال ( التنمية الدولية وتعزيز الشفافية ودائرةبدعم من البنك الدولي 

وال سيما الشباب (توعية األسر الريفية ) 2 (؛وآليات الشكاوى في المشاريعالمشاريع على مستوى الجيد 

دعم معات المحلية ولجنة األراضي، ومتابعة بحقوقهم في أراضيهم، وإقامة الروابط بين المجت) والنساء

 ؛الفريق العامل للجهات المانحة في مجال الزراعةالجهات المانحة األخرى للجنة األراضي من خالل 

األشجار  محاصيلإحياء إعادة  ،الطرق الفرعية(فرص عمل في المناطق الريفية المساهمة في إيجاد ) 3(

) 5 (؛تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية) 4 (؛)جهيز وإدارة مرافق التخزين والت،المثمرة

إلعادة تنظيم وتعزيز قدرات وزارة الزراعة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المساهمة في خطة عمل 

تقديم لعالية  يةتنفيذممن أثبتوا قدرات التنفيذ مشاريع وتحديد شركاء التصميم بساطة والحفاظ على 

 وتعزيز األشجار المثمرة محاصيلاألصناف المقاومة من اختيار ) 6 (؛قنية المخصصةالمساعدة الت

   .الوعي بتغير المناخ في وزارة الزراعة
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COSOP consultation process 

Introduction: 
The RB COSOP was designed in partnership with the Ministry of Agriculture, the Ministry 
of Finance and the Agriculture Donor Working Group. The design process was launched in 
December 2010 and has undergone in country and in house reviews.  
 
Background documentation: 
Since the end of the war in 2003, the GoL has led extensive consultation in order to 
identify its new priorities in rebuilding the country. The Poverty Reduction Strategy (PRS) 
and the Liberian Agriculture Investment Program (LASIP), in line with the Comprehensive 
Africa Agriculture Development Programme (CAADP), were the reference documents 
produced. Many donors have also conducted studies to assess Liberia’s social, economic 
and agricultural status, for example, Sida produced a detailed poverty analysis and 
USAID carried out an thorough assessment of the Ministry of Agriculture. The RB COSOP 
is fully aligned with the priorities described in the CAADP and national policies, including 
the LASIP. It was also built on the studies and assessments made available by other 
donors.  
 
Consultation process: 
 
Table 1. Review and consulting main dates 

 
November 2010:  
 
– Initiation of the RB COSOP formulation process 
The process for developing the RB COSOP for Liberia was initiated in November 2010 
when an initial COSOP formulation plan was prepared and shared with the GoL. 
Government representatives were briefed about the RB COSOP process, the composition 
and role of the CPMT.  
 
– Establishment of a country programme management team (CPMT) 
A CPMT for Liberia was formed which included key stakeholders for IFAD in Liberia and at 
IFAD to provide guidance and feedback when required during the entire cycle of RB 
COSOP design and implementation. The in-country component of the CPMT consisted of 
representatives from key Government institutions, project directors of on-going IFAD 
projects, development partners through the Agricultural Working Donor Group and civil 
society organisations. Individual meetings were conducted as well as wrap up meetings 
to discuss the draft RB COSOP (minutes available on xdesk). The core of the CPMT’s in-
house component consists of the Director, the Country Programme Manager, the former 
Country Programme Manager, the Portfolio Adviser, Regional Economist and IFAD staff 
from other divisions: Policy and Technical Advisory, Controller's and Financial Services 
Division , Legal Department.  
 

Schedule Tasks 
November 2010 Communication with the GoL on the RB COSOP formulation 

plan 
1st December 2010 
13 December 2010 

CPMT in country 
CPMT at headquarters  

19 January 2011  CPMT in-country 
10 February 2011 
14 February – 8 March 2011 

CPMT at headquarters  
QE review  

24 March 2011 OSC meeting 
10 May 2011 QA review 
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December 2010 
– 1st in-country CPMT 
A short introduction was made to present the design process of the RB COSOP. The role 
of the RB COSOP was explained and its content described to the participants. Three 
indicative strategic objectives were suggested and the floor was then opened for 
discussion (ii) The CPMT meeting participants discussed the relevance of the strategic 
objectives, the description of the Liberian context and made general recommendations 
for the RB COSOP design. 
 
– 1st headquarters CPMT 
A short introduction was made to present the first draft of Liberia RB COSOP. It was 
recalled that the design process was launched on the 1st December 2010 at the Ministry 
of Agriculture in Monrovia. The RB COSOP is to be submitted to the Executive Board in 
May 2011. (ii) The CPMT participants then discussed the relevance of the strategic 
objectives, the description of the Liberian context and the content of targeting, lessons 
learnt and innovations paragraphs. Main recommendations were related to description of 
the strategic objectives, the formulation context section, targeting, The lessons learnt 
and the distribution of the allocation between the pipeline projects. 
 
January 2011 
– 2nd in-country CPMT 
An introduction was made to recall the context and the process of the RB COSOP design. 
A presentation then highlighted the main elements of the draft RB COSOP. The three 
parts of the document were summarized and the Results Management Framework was 
explained. The need for guidance was also expressed and the floor was then opened for 
discussion. (ii) The CPMT meeting participants discussed sources of information for 
accurate data and diagnostic and insisted on the need to improve access to markets for 
farmers. The main recommendations were related to land tenure and infrastructure and 
access to markets. 
 
February 2011 
– 2nd headquarters CPMT 
A short introduction was made to present the second draft of Liberia RB COSOP. It was 
recalled that a previous CPMT in house was organized on the 13th of December 2010 
which minutes were distributed. It was also mentioned that meetings took place with the 
focal point for RB COSOP in PTA, the WCA regional economist and the portfolio advisor as 
well as with WCA Director. Guidance was requested on the risk matrix and on the 
approach on weak audit capacities. (ii) The CPMT participants provided guidance and 
then discussed mainly the risk linked to the weak capacities of the MoA, the risk of 
corruption, the risks over land tenure. It was recalled that rural finance and access to 
water are not direct objectives for IFAD in Liberia.  
 
March 2011 
– QE review 
The draft RB COSOP was sent to IFAD internal and external peer reviewers for 
comments. The main aspects reviewed were poverty targeting and gender strategy, 
marketing development, institutional aspects, governance and implementation 
arrangements, land tenure, knowledge management and innovation, and partnership 
perspectives. All the comments were taken into account in the final draft submitted to 
the OSC on the 24 of March 2011. 
 
– OSC meeting 
The draft RB COSOP was welcomed (a) the COSOP as a strategic framework for a country 
programme approach as IFAD is restarting its activities after a 20 years suspension in a 
context of civil war; (b) the 3 strategic objectives (SOs) of the RB COSOP as clearly 
formulated and fully aligned country priorities; (c) the efforts to develop a systematic 
approach to scaling up; and (d) the comprehensive good governance framework inserted 
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in the RB COSOP to tackle corruption issues. Recommendations on how the three SOs 
complement each and the inclusion of the youth as a specific target group were made 
and taken into account in the final version of the RB COSOP. 
 
May 2011 
- QA review 
The incorporation of the QE recommendations in the RB COSOP were cross checked and 
a compliance note was sent to the reviewers involved in the QE process for information. 
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Country economic background 

COUNTRY DATA 

Liberia 

Land area (km2 thousand) 2008 1/ 96  GNI per capita (USD) 2008 1/ 170 

Total population (million) 2008 1/ 3.79  
GDP per capita growth (annual %) 2008 
1/ 2 

Population density (people per km2) 2008 1/ 39  
Inflation, consumer prices (annual %) 
2008 1/ n/a 

Local currency    Liberian dollar (LRD)    Exchange rate:  USD 1 =    79   LRD  

Social Indicators   Economic Indicators  

Population growth (annual %) 2008 1/ 
4.5 

 GDP (USD million) 2008 1/ 843 

Crude birth rate (per thousand people) 2008 1/ 38  GDP growth (annual %) 1/  

Crude death rate (per thousand people) 2008 1/ 11  2000 25.7 

Infant mortality rate (per thousand live births) 2008 1/ 100  2008 7.1 

Life expectancy at birth (years) 2008 1/ 58    

   Sectoral distribution of GDP 2008 1/  

Total labour force (million) 2008 1/ 1.54  % agriculture 61 

Female labour force as % of total 2008 1/ 48  % industry 17 

   % manufacturing 13 

Education   % services 22 

School enrolment, primary (% gross) 2008 1/ 91    
Adult illiteracy rate (% age 15 and above) 2008 1/ 42  Consumption 2008 1/  

   
General government final consumption 
expenditure (as % of GDP) 

19 

Nutrition   
Household final consumption expenditure, 
etc. (as % of GDP) 

202 

Daily calorie supply per capita 
n/a  Gross domestic savings (as % of GDP) -121 

Malnutrition prevalence, height for age (% of children 
under 5) 2007 1/ 

39.4 

   

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5) 2007 1/ 

20.4 

 Balance of Payments (USD million)  

   Merchandise exports 2008 1/ 262 

Health   
Merchandise imports 2008 1/ 865 

Health expenditure, total (as % of GDP) 2007 1/ 10.6  Balance of merchandise trade -603 

Physicians (per thousand people) 1/ 0    

Population using improved water sources (%) 2006 1/ 64  Current account balances (USD million)  

Population using adequate sanitation facilities (%) 2006 1/ 32       before official transfers 2008 1/ -2 363 

        after official transfers 2008 1/ -1 187 

Agriculture and Food   Foreign direct investment, net 2008 1/ 144 

Food imports (% of merchandise imports) 2008 1/ n/a    

Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable 
land) 2007 1/ 

0 

 Government Finance  

Food production index (1999-01=100) 2007 1/ 122  Cash surplus/deficit (as % of GDP) 2008 1/ n/a 

Cereal yield (kg per ha) 2008 1/ 1 553  Total expense (% of GDP) a/ 2008 1/ n/a 

   
Present value of external debt (as % of GNI) 
2008 1/ 340 

Land Use   Total debt service (% of GNI) 2008 1/ 135 

Arable land as % of land area 2007 1/ 4    
Forest area as % of total land area 2007 1/ 32  Lending interest rate (%) 2008 1/ 14 
Agricultural irrigated land as % of total agric. land  2007 
1/ 

n/a 
 

Deposit interest rate (%) 2007 1/ 3.8 

     

a/ Indicator replaces "Total expenditure" used previously.     

1/ World Bank, World Development Indicators database CD ROM 2010    
 



 

 

5

ا
لذيل 

ث
الثال

 
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
3
/R

.1
2

 

COSOP results management framework 

Country strategic alignment Key results for COSOP COSOP institutional/Policy 
objectives 

National policies COSOP strategic objective COSOP impact and Outcome 
indicators 

COSOP milestone Indicators Policy and institutional issues to 
be addressed 

LASIP overall goal: Expansion of 
agriculture production by about 
3.6% per annum through 2011 and 
6% per annum by 2015 to sustain 
food and nutrition security, increase 
employment and income, and 
reduce poverty.  
 
LASIP adopts a pro poor approach to 
raising agricultural productivity, 
strengthening institutions, and 
making markets work for households 
and communities. 

Overall goal: COSOP interventions 
have contributed to empower the 
rural poor to increase their food 
security and improve their 
livelihoods. 
 

By end of and in the intervention 
areas of the COSOP 
- 25% of households report an 
improvement of food security 
(measured by duration and 
frequency of hungry season) 
- 20% reduction in the prevalence of 
child malnutrition, by gender (h/a, 
w/a, w/h) 
-  25% of households report 
improvements in their household 
assets ownership index  
 

Outreach target: 80 000 households  

LASIP programme 1 Food and 
Nutrition security 

Strategic objective 1: 
Smallholder farmers’ access to 
inputs and skills is improved. 
 

- 60% of targeted households use 
improved rice seeds 
Baseline 
 
- 80% of targeted households use 
improved breed of poultry 
Baseline 
 
- 80% of targeted farmers use 
improved production technologies 
Baseline 
 
50% of the beneficiaries are youth 
and 50% of the beneficiaries are  
women (CAADP/LASIP indicator) 

- 10 000 household have received 
improved rice seed (CAADP/LASIP 
indicator) 
 
- 10 000 household have received 
improved cassava cuttings 
 
- 20 000 household have received 
improved livestock breeding 
 
- 10 000 ha of cocoa and coffee 
plantations are rehabilitated 

- IFAD,  in coordination with the 
Agricultural Donor Working Group, 
will provide advisory support and 
technical assistance to promote a 
government legislation on improved 
seeds certification and related 
certification process. 
- IFAD will fund a stock taking on 
rural finance to lay the ground for a 
conducive rural finance operation 
and policy environment 

LASIP programme 2: Competitive 
value chains and market linkages 

Strategic Objective 2: Small 
holder household access  to 
markets is improved 

- 80% of the roads built are 
passable all year round 
Baseline 
 
- 25% of targeted household 
production is locally transformed 
Baseline 
 
- 50% increase in sales of cocoa and 
coffee for the farmers involved in a 
contractual arrangement with 
organic and/or fair trade private 
buyers 
Baseline 

- 1 000 kilometres of ‘farm to 
market’ roads are built 
(CAADP/LASIP indicator) 
 
- 5 processing units and storage 
facilities are active in projects areas 
(CAADP/LASIP indicator, country 
wide baseline=52) 
 
- 2 agreements link FOs and organic 
and/or fair trade private buyers 
(CAADP/LASIP indicator) 

- IFAD will support the GoL in the 
design of a ‘farm to market’ roads 
maintenance system  
- IFAD, through the  rehabilitation of 
plantations, will contribute to the 
recognition of smallholder farmers, 
including women and youth, rights 
over their land. The land issues are 
effectively dealt with by the Land 
Commission with the support of the 
WB, USAID, UN-HABITAT, UNICEF, 
UNMIL, the EU, and the Italian 
Cooperation 

LASIP programme 3: Institutional 
development 

Strategic objective 3:  
Smallholders’ organisational 
capacities and access to MoA 

- 20% of the farmers supported by 
IFAD activities sell their production 
through group arrangements 

- 500 CBOs and FOs have received 
training in organizational 
management and marketing 

- IFAD, through the  agricultural 
sector donors group and based on 
evidence of the impact of CAC 
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Country strategic alignment Key results for COSOP COSOP institutional/Policy 
objectives 

National policies COSOP strategic objective COSOP impact and Outcome 
indicators 

COSOP milestone Indicators Policy and institutional issues to 
be addressed 

extension services are improved  Baseline 
 
- Each district (30 districts covered 
by the COSOP) has at least 1 
demonstration plot in rice, cassava, 
cocoa and coffee 
Baseline 
 
 
50% of the beneficiaries are youth 
and 50% of the beneficiaries are  
women (CAADP/LASIP indicator) 

(CAADP/LASIP indicator) 
 
- 100 decentralised staff of the MoA 
have received training in improved 
production techniques in rice, 
cassava, cocoa and coffee 
(CAADP/LASIP indicator) 
 
 

reinforcement on smallholders 
farmers production, encourages the 
GoL to allocate sufficient resources 
to extension services within the 
framework of the Maputo 
commitment to allocate 10% of the 
national budget to agriculture  
- GoL recruits young graduate 
extension agents through an 
increase in agriculture expenditures 
(Maputo objective of 10% of 
national budget) 
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Project Pipeline 

1. IFAD has two on going projects in Liberia, the Agricultural Sector Rehabilitation 
Project ASRP (2009-2013) and the Support to the Vulnerable Groups in Rice 
Production and Productivity SVGRPP (2009-2011). The SVGRPP (USD 2.5 million) 
supports smallholder farmers through provision of basic farm inputs to vulnerable 
groups. The objective is to overcome the aftermath of the rise in food prices in 2008. 
The ASRP (USD 5.0 million IFAD) recapitalizes smallholder farmers in inputs and 
skills. The two projects also contribute to the improvement of access to markets and 
contribute to capacity-building for farmers’ and communities’ based organizations. In 
addition, IFAD supports the decentralisation of the MoA at local level. 

2. The Liberia RB COSOP 2011-2015 spans over two cycles of IFAD’s performance-
based allocation system, the 2010-2012 cycle (USD 16 898 041) and the 2013-2015 
cycle (USD 21 613 017). 2 projects are planned, the Smallholder Tree Crop 
Revitalization Support STCRSP for the 2010-2012 allocation and, based on 
performance, the ASRP top up for the 2013-2015 allocation. The STCRSP is currently 
under design. It will aim at increasing incomes and employment opportunities in 
cash crop production. The ASRP top up will upscale the ASRP. 

Justification and rationale for STCRSP and ASRP top up 

3. The proposed projects will consolidate and complement the on-going IFAD 
operations in Liberia to endeavour sustainability and impact by increasing long term 
income for the smallholder farmers. The proposed projects will directly support the 
Government of Liberia’s policy CAADP/LASIP for economic revitalization, based on 
the increase in production and productivity, access to markets, institutional 
development and land and water development. In coordination with other donors, 
IFAD will promote the production of staple crop and export oriented crops. IFAD will 
also contribute to consolidate the FOs/CBOs and the MoA. 

Geographic area of intervention and target groups for STCRSP and ASRP top 
up 

4. IFAD support will focus on the 8 counties where it is already implementing food 
security activities for complementarity. Target group for IFAD will be the poor 
smallholders with less than 1.5 hectares or less of crop fields. A particular attention 
will be given to the participation of women and youth. In cash crop production, IFAD 
will support only the rehabilitation of cash crop fields owned by smallholders and not 
new plantings. IFAD and the World Bank will make sure the areas of intervention are 
complementary. The proposed projects would be implemented over a period of five 
years. 

Key project objectives 

5. IFAD interventions have contributed to empower the rural poor to increase their food 
security and improve their livelihoods. The following objectives will be pursued: 

• Staple and cash crop production and productivity is increased 
• Access to market for smallholder farmers is improved 
• Institutional capacities of the MoA, the FOs and the CBOs are improved 
 

Ownership, harmonization and alignment 

6. The COSOP 2011-2015 is aligned with the CAADP/LASIP and IFAD shares its 
strategic orientations within the Agriculture Donor Group for coordination with other 
donors. Both IFAD projects will be co financed, STCRSP with the World Bank and the 
ASRP top up possibly with the AfDB. 
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Components and activities 

STCRSP (IFAD financing): 
 
• Cocoa/Coffee Revitalization, supporting rehabilitation and replanting in the 

country’s three main cocoa producing counties, Lofa, Nimba and Bong  
• Institutional Building for MoA and farmers’ organisations and policy dialogue  
• Project Coordination, Management, and M& E. 

 
7. The STCRSP will contribute mainly to the SO2 of the RB COSOP, smallholder 

household’s access to market is improved, specifically; support to the farmers in 
restoring their inputs and skills thanks the rehabilitation of plantations and the 
trainings which will be provided (RB COSOP SO 1), reinforcement of the MoA, FOs 
and CBOs (RB COSOP SO3) to foster an enabling environment for cash crop 
production and marketing (RB COSOP SO2). 

ASRP (IFAD financing): 
 

8. The ASRP top up will up scale the current activities: 

• Rehabilitation activities and capacity building of targeted households, 
farmers/community groups and/or Community Based Organizations (CBOs) 

• Recapitalization of the targeted households, farmers/community groups and/or 
CBOs by providing them with a package of basic inputs consisting of improved 
rice seeds, cassava cuttings, a kit of farm tools and a set of poultry and small 
ruminants. 

9. The ASRP will contribute the SO1 by enabling the small holder farmers to increase 
their staple crop production, by linking with the RB COSOP SO 3 and the RB COSOP 
SO 1. 

10. The management units of the STCRSP and the ASRP top up will feed into the 
Monitoring and Evaluation (M&E) and Results Management Framework of the RB 
COSOP. 

Organization and management 

11. The projects and the RB COSOP will be implemented by the Ministry of Agriculture. 
The management of the portfolio will be the responsibility of the already existing 
Programme Management Unit (PMU). The key actors will be strengthened to take full 
ownership and to support and supervise the projects in their counties. STCRSP and 
ASRP top up are complementary to each other. The management of both of them by 
one PMU emphasises the programme character of IFAD’s interventions in Liberia. 

Monitoring and evaluation indicators 

12. M&E will be undertaken at different levels to support effective implementation, 
maintain project’s focus and direction, and provide information for addressing 
constraints and ensuring delivery of outputs. The M&E indicators will rely on the MoA 
M&E system. The indicators chosen for the STRCSP and the ASRP top up will enclose 
indicators aligned with the RB COSOP indicators. 

Risks 

13. Liberia’s situation remains fragile despite progress made. The main risks identified 
relate to political instability, weak governance and institutional capacities. Another 
risk lies in the variability of prices in the long term for raw materials. A risk analysis 
was undertaken in 2009 for the design of the ASRP and will be up-dated. 
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Timing 

14. The STCRSP is under design and should be submitted to the EB in December 2011. 
The ASRP should be closed in December 2013, the ASRP top up design should thus 
start early 2013 to build on the achievements of the ASRP. 

Framework for scaling up the Agriculture Sector Rehabilitation Project 

15. This scaling up matrix encloses four activities under the ASRP to be scaled up (namely 
distribution of seed rice, cassava cuttings, livestock and capacity building). A next step in the 
identification of scaling up approach will be to separate these activities in four specific scaling 
up matrix. 

Table 1.  Scaling up idea 

What The IFAD co-funded Agriculture Sector Rehabilitation Project ASRP will be scaled 
up. The activities to be scaled up are the recapitalization of smallholder farmers 
with rice seed, cassava cuttings and livestock as well as capacity reinforcement 
at farmers and MOA levels. The first phase of the ASRP (2010-2013) is 
implemented in 4 counties, to be up scaled to 4 other counties. 

Whose 
idea 

The ASRP was designed to be implemented in two phases. During the first phase, 
IFAD funded is activities are implemented in Grand Bassa, Grand Cape Mount, 
Montserrado and Bomi while the AfDB focuses on the rehabilitation of 
infrastructure in Grand Gedeh, River Gee, Grand Kru and Maryland. Once the 
infrastructures are rehabilitated by the AfDB and access restored, the MoA and 
IFAD will upscale its activities, as planned, in Grand Gedeh, River Gee, Grand Kru 
and Maryland. 

Pilots / 
tests / 
evaluations 

The technical and capacity building package will have been tested in the first four 
counties in 82 communities by 2013. Results in terms of adoption rates of inputs, 
quality of implementation of improved technical practices, production and yields 
will be measured relative to baseline, and qualitative assessments carried out 
with farmers and service providers regarding factors such as quality of services 
and inputs, and likely sustainability in order to provide an assessment to inform 
formulation of the scale-up by 2012. Lessons will have been learnt and will be 
taken into account for the extension. 

 

Table 2. Vision 

Achievements The ASRP supports the move from emergency aid to development activities, 
the project acts as a catalyst for more substantive interventions in the coming 
years. In order to bring this change about it is important to target a number of 
key issues and constraints that are fundamentally restricting the development 
of the agriculture sector in Liberia. The key factors which need to be taken into 
account are: (a) the requirement to improve the flow of improved inputs, 
processing and storage facilities as well as transportation infrastructure which 
are a major constraint to the rural farming communities, more particularly 
food crop seeds/planting material of better quality and provenance, and 
livestock thus improving food security and augmenting household incomes; (b) 
the importance of supporting the currently weak community organizations at 
local levels, weak public services at local and central levels. However, despite 
weaknesses, the MOA has proven to be able, after only one year of 
implementation, to coordinate the procurement and distribution of 16.95 tons 
of improved rice seeds – 25kg per farmer/household – and 384,000 improved 
cassava cuttings – 1,000 – per farmer/household to 1,770 farmers/households 
(120% of the target) organized in 82 CBOs. The ASRP is performing well. 

Vision The goal is to convert the ASRP experience into a larger programme that 
covers 8 counties and to share this experience as the potential basis for 
further expansion under CAADP/ Liberian Agricultural Sector Investment 
Program (LASIP). The vision is aligned on GoL’s vision to improve the living 
conditions of the rural poor, especially women, through food security in 8 
counties of Liberia. 
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Table 3: Drivers 

Leadership The scaling up of the ASRP clearly reflects the political will and the developmental 
values of the GoL, stated in the Poverty Reduction Strategy PRS and the 
CAADP/LASIP. 

Champions The MoA through the PMU and decentralised MOA services, the private sector 
(inputs and service providers), FOs and CBOs. The MoF and research institutes 
((national and regional) will be involved. 

External 
catalysts 

Soaring food prices 
Dependence on food imports 
Unemployment of youth and women in rural areas 
Peace keeping 

Incentives - GoL and MoA: political importance of showing results in poverty reduction and 
rural employment, 
- Inputs and services providers: larger local economic basis, employment 
creation 
- Rural population and youth: job creation and opportunities for increasing 
household income 
- CBOS and FOs: possibility to give voice to their needs and provide concrete 
benefits to members 

 

Table 4: Spaces 

Political space ASRP is fully supported by GoL (MoA and MoF) and aligned with national 
priorities. Donors in the Agricultural Sector Group are supportive.  Scaling up 
is a primary component of the new RB COSOP for 2011-2015 reflected in the 
innovation section. 

Policy space National level: PRS and CAADP/LASIP under program 1 ‘Food and Nutrition 
Security’, sub program 1 ‘Food crops Production and Productivity 
Enhancement’ and under Program 3 ‘Institutional development’, sub programs 
1 and 3 specifically endorses the ASRP approach for improvement in 
production knowledge and skills, planting materials, and other inputs and for 
MOA capacity building and technologies enhancement. 
 
Local level: MoA decentralisation strategy, the ASRP implementation will rely, 
to the extent possible, on the MoA extension services. 

Natural 
resource 
space 

There is significant land (it is estimated that annual cultivation is less than 5 
percent of the arable land, 2007) under the targeted production systems with 
low yields and therefore amenable to the introduction of the improved 
technologies. As the technology packages integrate more sustainable 
management practices, the resource space is expected to be maintained. 

Learning 
space 

ASRP has developed a “learning by doing culture” whereby emphasis is put on 
flexibility and lessons are drawn from experience. This permits adjustments as 
the program moves forward. This approach will be continued under the 
expansion to permit on-going refinements and improvements based on 
lessons learned. Successful scaling up as envisaged under ASRP would require 
precise assignment of functions to specific actors at different levels and clear 
instructions on what they should do, how to do it and what tools to use. The 
use of friendly operational manuals would be very essential. It is important to 
continue ‘learning by doing’ and taking the necessary time to adapt innovation 
to local circumstances. Sufficient time and proportion are necessary to allow 
for testing, evaluating, adapting and simplifying the innovation. Scaling up is 
always more successful, when programmes are highly focused 

Institutional & 
organizational 
space 

The MOA is being supported in its decentralisation policy; FOs and CBOs are 
being strengthened under the ASRP. The MOA has dedicated a department of 
its institution to Programme Management, the PMU. Extension services are 
being reinforced. Donors in the Agricultural Sector Group are supportive. 

Cultural space There are no significant cultural or linguistic constraints identified so far in 
terms of the current approaches under ASRP, and the extension to the four 
additional counties will work in similar socio-cultural contexts. Food security 
has deteriorated during the civil war and poor household have the will to 
reach, at the least, the pre-war level of living conditions. 

Financial/fiscal The 2013-2015 PBAS will be dedicated to the ASRP top up. The co financing 
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space with the AfDB will continue. IMF has indicated that Government’s fiscal 
management is satisfactory with the reach of the HIPC initiative completion 
point. 

Partnership 
space 

As an integrated aspect of CAADP/LASIP implementation, all partners have 
endorsed the approach as a priority area of support. AfDB is already co-
financing the ASRP and is expected to be a co financier for the top up. 

 

Table 5:  Pathways 

Which 
pathways? 

The MOA, extension services and FOs/CBOs are being strengthened during the 
first phase in order to become leaders during the second phase. The ASRP top up 
will rely on the MOA extensions services for sustainability. The implementation of 
activities will be the same as in the first 4 counties but the IPs would be the MOA 
extensions services. 

Time 
horizon 

4 years (2014-2017) 

Role of 
drivers 
and 
spaces 

The MoA is being strengthened in the ASRP first phase and a pilot, testing a 
County Agricultural Coordinator as an implementing partner, is on-going. The 
MOA will be the lead and will benefit from IFAD support. In the end, ASRP will rely 
as much as possible on the MoA and its extension services. 

Obstacles 
and risks 

Lack of assets and capacities of the field level staff to implement a project. 
Capacity building in the ASRP first phase should mitigate this risk. 
National research institute to provide good quality inputs is weak. Donors are 
currently supporting its reinforcement. 

 

Table 6:  IFAD’s role 

IFAD’s 
specific role 

IFAD should continuously support the drivers, provide financial support in the 
scaling up process and be a key factor in helping to keep momentum and focus. 
IFAD engagement in policy dialogue with GoL as part of Agricultural Working 
Group should ensure that country and sector strategies address the scaling up 
dimensions explicitly.  
IFAD will support innovative M&E system, based on geographic information 
systems. 

Support 
from 
IFAD’s 
policies, 
procedures, 
etc. 

IFAD’s role is consistent with its mission as stated in the draft Strategic 
Framework 2011-2015 and its focus on enhanced access to a range of services 
for poor rural women and men (Objective (ii)), strengthened capabilities to take 
advantage of new opportunities (objective (iii)) and improved institutional and 
policy environments for the rural economies (objective (iv)).   
 
Post-conflict 
IFAD will induce a more systematic and effective focus on scaling up. In this 
regard, project preparation manuals and other operational policies, e.g. 
supervisions, mid-term reviews, evaluations, completion, should be amended to 
reflect the need for scaling up.  
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Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues 

Priority Areas Affected Group Major Issues Actions Needed 

Agricultural 
production 
and 
productivity 

Rice, cassava and 
tree crop 
smallholder 
farmers 

• Little or no access to required and/or 
improved inputs; 

• Lack of tools  
• Limited access to credit 
• Insecure land tenure 
• Few and/or degraded water control 

systems 
• Productive capital/knowledge non-

existent or lost during the war 
• Rudimentary production techniques 
• High transaction costs 
• Food insecurity 

• Need to recapitalize the smallholders farmers 
• Trainings to allow farmers to optimize inputs 

distributed to them 
• Improved producer incentives 
• Re-definition of the respective roles of 

government and the private sector 
• Rehabilitation and expansion of existing in valley 

swamps, building of new IVS  
• Promote the development of processing facilities 

to add value, and to improve product quality and 
marketability 

• Support access to credit  
Cash Crop 
Production 

Farmers involved 
in cash crop 
production 

• Tree crops such as coffee, cacao, oil 
palm, cashew nuts, rubber neglected 
during the war 

• Low yield due to improper maintenance  
 

• Promote private sector investments in the 
renovation of old trees, and rehabilitation of 
existing plantations to increase productivity 

• Promote the development of processing facilities 
to add value, and to improve product quality and 
marketability 

• Provide long term credit facilities for tree crop 
rehabilitation. 

• Promote proper care and maintenance of the tree 
crop 

Marketing Smallholder 
farmers wishing to 
endeavour to 
produce a surplus 
for the market 

• Poor rural infrastructure  
• Market integration severely constrained 

by very poor state of processing, 
storage and marketing infrastructure  

• Weak market access for agricultural 
production and farm inputs 

• Capacity of FOs and CBOs limited  
• Poor access to credit limits the capacity 

to produce for higher priced seasonal 

• Investment in processing, storage and marketing 
infrastructure 

• Establishment of common interest FOs that can 
lead to the development of producer associations 

• Promotion of contractual arrangements with 
private sector for improved market linkages. 

• Linkage to markets  
• Exchange visits to study the Sierra Leonean  

rural credit system 
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Priority Areas Affected Group Major Issues Actions Needed 

markets 
Extension 
services 

All farmers, 
particularly the 
smallholder 
farmers 

• Limited access to extension advice by 
farmers; and oriented mainly towards 
men 

• Weak capacity of the MOA extension 
levels 

• Weak link of agriculture research and 
extension services of the MOA at the 
local level 

• Support to extension services of the MOA  
• On-farm pro-poor technology adaptation and 

validation trials 
• Adoption of participatory agricultural extension 

approach  
• Mechanism/capacity for coordination between 

research institutes and agriculture line agency at 
the grassroots level 
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Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats 
[SWOT] analysis) 

 
 

Organization Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 

Enablers 

Ministry of Finance 
(MOF) 

• Clear mandate 
• Willing to dialogue with don
• Encourages transparency 
• Managed to reach the HIPC 

completion point 

• Lack of communication 
between departments 
within the MoF  

• Limited focus on 
subsistence agriculture 

Opportunities 
• Efficient management of IFAD funds  

•  

Ministry of 
Agriculture (MOA) 

• Clear mandate for the entire
agricultural sector 

• Restructuring underway and
decentralization for better 
delivery (Government Refor
Commission) 

• Strong linkages with relevan
ministries and agencies 

• Sector policy, priorities and 
strategies clearly defined 

• Presence in all counties 

• centralized management
(75% of staff is in Monro
while only 25% in the ru
areas) 

• shortage of qualified sta
• infrastructure and assets

in a state of disrepair and
no adequate equipment 

• lack of young and 
educated staff  

• understaffing in technica
areas. (moa total staff 
comprise 262 people) 

• extension agents 
constrained by lack of 
transportation, low salary
and inadequate technical
know-how.  

• a near absence of 
extension services at the
district level. 

Opportunities 
• National priority for economic 

development and poverty reduction 
• Opportunities for recruiting young 

dynamic staff (Liberian selected from th
Diaspora through a UNDP financed 
programme) 

• Strong support from donors  
• Manual labour still abundant 
• decentralisation process was launched i

January 2010 to strengthen extension 
services to deliver improved support to 
farmers and fishermen. 
Threats 

• Weak technical support from sister 
ministries (esp. Public Works, and Wate

Lack of competitive remuneration package
exacerbated by the demand for agricultur
specialists by UN agencies and NGOs.  

• Need support for implementing re-
organizational plan 

• Requires support for building human capacit
(training and technical assistance) 

• Support for equipment and infrastructure 
 

Cooperative 
Development Agency 
(CDA)/MOA 

• Unique apex association for
the agriculture cooperative 
movement in Liberia 

• Strong commitment and 
experience in promoting and
expanding the cooperative 
model 

 

• Current capacity to fulfil 
role as promoter, trainer
and inspector largely 
unmet 

• Current staff insufficient 
numbers and in technica
capacity 

• Operates in temporary 
location with no logistics 
and few equipment 

Opportunities 
• Coordination of all small-scale farmers 

organisations if the country 
• Highly motivated and capable leadership
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Organization Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 

Ministry of Gender 
and Development 
(MOGD) 

• Strong linkages with MOA a
other development oriented
agencies 

• Highly motivated core staff 
• Clear mandate 
 

• Lack of trained staff 
• Limited presence on the 

ground, and in rural area
• Inadequacy of resources 

for field work 

Opportunities 
• Linkages with international institutions 

with strong gender programmes 
• Strong government support and focus o

gender-centred development 
• In-country training can be done locally a

low cost 

• Need for recruitment and training of field sta
• Need support to increase presence in rural 

areas 
• Need support to increase mobility 

Ministry of Public Servic • Clear Mandate for 
infrastructure development 
and management 

• Policy and strategies for wat
and road infrastructure 
development in place 

• Linkages with other ministri
are clear 

• Lack of supervisory level
and middle management
level staff 

• Local engineering 
professionals in short 
supply 

• Lack of adequate resourc
• Low implementation 

capacity 
• Infrastructure in state of

disrepair 

Opportunities 
• National priority in the poverty reduction

strategy and Institutional strengthening
strategies in place 

• Development partners support the secto
policy and strategies 

• Abundant manual labour supports labou
based reconstruction programmes 

• Labour-based approach promotes 
technology transfer to local farmers, 

• Institutional capacity building required 
urgently 

• Need for mobilization of more financial 
resources 

• Skills development needed 

• Service Providers 
Central Agricultural 
Research Institute 
(CARI)/MOA 

• Has national mandate for 
agricultural research 

• Considerable experience 
before the war 

 

• Lack of senior scientific 
staff for any meaningful 
research 

• Lack of infrastructure and
equipment for research 

• Weak organization and 
management 

• Lack of knowledge base 

Opportunities 
• Opportunities exist for  restructuring an

organizational change 
• High demand for agricultural research 

services 

• CARI needs significant support for training o
scientific staff 

• Requires technical assistance for developing
need based adaptive research programmes 

• Support for equipment and rehabilitation of 
infrastructure  

National Agricultural 
Extension Services 

• National coverage and stron
presence in rural areas 

• Direct linkages with farmers
FOs and CBOs 

• Pool of potential field staff 

• Lack of well-trained senio
and middle level extensio
staff 

• Lacks necessary equipme
and infrastructure 

• Does not have a clear 
demand driven extension
strategy 

Opportunities 
• Development of decentralized county lev

extension teams 
• Re-training of field staff can be done 

locally at relatively low cost 
 

• Need support for training middle and senior 
level extension staff, and in-service training
field staff 

International NGOs   • Mass of qualified staff on the
ground 

• Have strong network of 
international financial backe

• Have the required resources
 for implementing work plan

• Have required backing of MO

• Too much emphasis on 
emergency response 

• Little coordination with 
government, between 
NGOs and with local NGO

• Not much emphasis on 
sustainability 

• Relatively high operating
costs 

Opportunities 
• With better coordination, can play an 

important role in the transition from 
emergency to development phase 

• The Agricultural Coordination Committee wa
set up to improve coordination, but its curre
role is limited to generating information on 
activities of the different NGOs. Shifting its 
role to actual coordination will be important 
the transition from emergency to developme



 

 
 
 

1
6

ا
ف 
لمل

الر
ئيسي 

2
 

 
E
B
 2

0
1
1
/1

0
3
/R

.1
2

 

Organization Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 

National NGOs • Wide coverage of rural area
• Strong community linkages 
• More community involveme
• Low operating costs 
• Emphasis on sustainability 

• Problems with mobilizing
resources 

• Poorly trained staff 
• Poor structural organizat
 

Opportunities 
• With increased access to resources and 

better organization, local NGOs can be a
critical link to communities in the 
transition to development 

 

• Support needed in organizational manageme
and resource mobilization 

Energy and Mineral 
resources (Environmen
Agency and Hydrologica
department):  
The water and sewerag
cooperation. 

• Clear Mandate with respect 
water and environment 

• Clear policy on managemen
of water resources and 
environment 

• Institutional framework in 
place 

• Environment management 
decentralized to county leve

• Responsibilities for Water 
resources development duly
mandated to the various 
sector stakeholders 

• Lack of supervisory level
and middle management
level staff 

• Local engineering 
professionals in short 
supply 

• Lack of adequate resourc
• Low implementation 

capacity 
• Water Resources 

Management Infrastructu
in state of disrepair 

Opportunities 
• National priority in the poverty reduction

strategy 
• Abundant water resources more less 

evenly distributed 
• Current agricultural practices are still 

environmentally friendly 
• Other economic activities like open cast

mining threaten the environment 

• Need a strong coordination mechanism 
• Re-tooling or re-equipment urgently require
• Development of technical capacity needed 

Private entrepreneurs: 
rubber, oil palm, cocoa,
coffee producers 

• Large financial and investme
capacities 

• Proactively engaging 
with smallholder farmers 
• Market and quality oriented
• Formal job providers 

• Unbalanced negotiation 
power with smallholder 
farmers 

Opportunities 
• Production buyers 
 
Threats 
• World Bank Doing Business Indicator is 

weak 

• Need to make the business environment mo
conducive for private entrepreneurs 

Private entrepreneurs: 
inputs providers 

• Market and quality oriented
• Formal job providers 

• Limited technical capacity
• poor access to credit  
• competition from oversea

suppliers 

Opportunities 
• Support from the GoL CAADP/LASIP  

market oriented  
• New investments are increasing since th

end of the war 
 
Threats 
• World Bank Doing Business Indicator is 

weak 

• Need to make the business environment mo
conducive for private entrepreneurs 

• Linkage between inputs providers and rubbe
oil palm, cocoa, coffee producers 

• Client Organizations 
CBOs, FOs • Widespread in the country 

• Knowledge about the 
availability and quality of loc
resources. 

• Strong linkages with 
community members 

• Insufficient or lack of 
financial resources 

• Insufficient or lack of too
seeds, equipments 

• Heterogeneous capacity 

Opportunities 
• Considerable entry points in the 

communities 
 

• Need for an assessment of these 
organizations’ capacity and needs 

• Need to train them to optimise the use of th
inputs that will be provided by the project 

 



 

 
 
 

1
7

ا
ف 
لمل

الرئيس
ي 

3
 

 
E
B
 2

0
1
1
/1

0
3
/R

.1
2

 

Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential 

Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

African 
Development 
Bank (AfDB) 

Agriculture Sector Rehabilitation Project (ASRP) 
In collaboration with IFAD. Project linked to Italian grant fund 
project - Support to Vulnerable Groups in Rice Production and 
Productivity to be implemented by FAO; also refer to the  
international NGO, AFRICARE, contracted by the MOA for seeds 
multiplication) after certification by the national authority. Note 
that this IFAD managed Italian grant project will initiate the 
groundwork to establishing the Seed Bank Network and 
certification process (started mid 2009), & involving CARI. 
Budget: USD 24.4 mn (IFAD USD 5 mn) 
Keywords: food security, poverty reduction, income of 
smallholder farmers, rural entrepreneurs, women, sustainability, 
input supply, Project Design: (1) Agriculture Infrastructure 
Rehabilitation: (a) Rehabilitation of water management 
infrastructure; (b) Technical studies in preparation for future 
investments in irrigated rice; (c) Rehabilitation of 100 km of 
feeder roads, (d) Development of community infrastructure, 
such as storage and agro-processing facilities. (2) Agricultural 
Productivity Enhancement: (a) Capacity Building of Agricultural 
Institutions; (b) Recapitalization of Target Group Households. 

Counties (x8): Grand 
Gedeh,Grand Kru, 
Maryland, River Gee, 
Grand Bassa, Grand 
Cape 
Mount, Bomi, 
Montserrado. 

Ongoing 
2010-
2015 (6 
yr) 

Co-financing 

World Bank 
(WB) 

Smallholder Tree Crop Revitalization Support Project 
(STCRSP) 
Budget: Indicative total cost of about US$17 mn, to be financed 
by IDA grant funds (US$7 mn) and IFAD (US$10 mn) to be 
identified during project preparation  
Keywords: tree crops (rubber, oil palm, cocoa), rehabilitation, 
replanting, smallholder, IGA, agricultural services 
Project Design: The project aims to increase Income 
opportunities, create effective mechanisms for agricultural 
services, & undertake a massive replanting program. Increase 
poor farmers’ income opportunities by 
rehabilitating, replanting and planting tree crop farms, and by 
supporting preparation activities toward the future development 
of the tree crop sector and effective smallholder participation, 
including testing tree crop replanting and new planting 

• Lofa/Bong/Nimba 
for cocoa and coffee • 
Lofa/Bong/Nimba/Gra
nd Gedeh/Grand 
Bassa for oil palm • 
Montserrado/Margibi/
Bong/Maryland for 
rubber 
 
 
 
 
 
 
 

Under  
design: 
2011- 
2014 (4 
yr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- IFAD co financing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1
8

ا
ف 
لمل

الرئيس
ي 

3
 

 
E
B
 2

0
1
1
/1

0
3
/R

.1
2

 

Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

mechanisms and institutional arrangements. The proposed 
project would follow a two pronged approach: (a) rehabilitating 
existing mature and immature small tree crop farms; and (b) 
supporting tree crop 
replanting and new plantings, and laying out the foundations for 
future smallholder tree crop development programs. It would 
include the following four components (1) rehabilitation of small 
tree crop farms (about US$2.4 million, or 20% of total indicative 
costs); (2) smallholder tree crop replanting and new planting 
(about US$6 million or 50% of costs); (3) laying out the 
foundations for future smallholder tree crop replanting and 
development programs (about US$2.4 million or 20% of costs); 
(4) project management, monitoring and evaluation (about 
US$1.2 million or 10% of costs).  
 
Community-based Forest Enterprise Development in 
Liberia 
Budget: US$ 2 mn 
Implementing Partner: FAO 
Other Implementing Partners: the Forest Development Authority 
of the government of Liberia (FDA), the Liberian Agency for 
Community Empowerment (LACE), the University of Liberia and 
two local NGOs: Lofa 
Youth Educational awareness Program (LYEAP) and Sustainable 
Livelihood Promoters Program (SLPP). Rural communities of the 
Protected Areas of Lake Piso and Wonegizi, small forest 
entrepreneurs and their associations in Liberia  
Keywords: community forestry, forest management, NTFP, 
conservation of protected areas, environmental management 
Design: This project supports the implementation of pilot 
community forestry activities in Liberia, in collaboration with the 
World Bank and other Liberia Forestry Initiative (LFI) partners. 
It represents a component of the project “Development Forestry 
Sector Management” funded by the World Bank. Community 
forestry is a priority area for the new National Forest 
Management Strategy of the government of Liberia. New 
opportunities are provided to pilot community concessions 
where communities manage forest resources for wood and non-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Two Protected Areas: 
Lake 
Piso in Grand Cape 
Mount 
& Bomi Counties and 
Wonegizi in Lofa 
County 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
2008-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- complementarity with 
STCRSP project 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

wood forest products. In particular, the “3-C” forest policy of 
Liberia provides a rationale to focus on small-scale Commercial 
activity within Communities affected by Conservation of 
protected areas. Through this project, communities living in 
Protected Areas are supported with the aim to enhance their 
capacity to develop community-based enterprises based on 
natural resource products, including NTFP’s. The methodology 
adopted is the Market Analysis and Development Methodology 
(MA&D) of FAO. 
 
Land Sector Reforms – Rehabilitation and Reform of Land 
Rights and Related Land Matters  (LSR/RRLRRLM) 
Budget: US$ 2.98 mn WB trust fund 
Keywords: land sector reforms, land rights, land administration 
& management 
Design: The development objective of the project is to improve 
land tenure security in Liberia by recommending specific reforms 
to the Liberian land law and restoring the land administration 
system. Grant Activities. After twenty years of conflict and 
disorder, information on land law, land administration practices 
and customary land law is extremely thin and therefore studies 
are an effective means of informing the ongoing discussion 
about land policy reform. In terms of Component 1 activities, 
the project would finance three key studies carried out by 
consultants under contract with the Governance Commission. 
Each study will take approximately four months to complete. 
The primary outcome of the studies would be that Land 
Commissioners and the land institutions, as well as the public, 
are better informed about the land issues facing the country 
thereby enabling sound decision-making regarding land policy 
reform. Under Component 2 the grant will also finance a 
technical advisor an international specialist in land tenure policy 
and law. The technical advisor will be responsible for assisting 
the land institutions (Land Commission, Ministry of Lands, Mines 
and Energy, etc) in the coordination of work plans, in an 
assessment of the quality of the studies, and will provide policy 
advice and direction to the institutions, the steering committee 
and the project coordinator. Under this component, the soon to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Countrywide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
2009-
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- improved access to land 
will support IFAD activities  
and will contribute to 
mitigate land risks 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

be created Land Commission will also be supported. The role of 
this commission is national (to coordinate the land reform 
agenda and build consensus among the public for land reform). 
The funding will support essential training for the commission. 
The SPF will also support other activities of the Land 
Commission that will benefit or are related to this project, 
including workshops on land law reform and public awareness 
activities on land disputes. 
 
 
Liberia Youth, Employment Skills Project 
Budget: US$ 16 mn 
Keywords: youths, skills development, vocational training, 
employment creation, improving labour markets, gender, TVET, 
vocational training 
Design: The objective is to expand access of poor and young 
Liberians to temporary employment programs and to improve 
youth employability, in support of the Government of Liberia's 
response to the employment crisis. There are two components 
to the project. The first component of the project is community 
works. This component will focus on bridging the temporary 
unemployment gap created by the global financial crisis and will 
build on an ongoing successful project financed by the World 
Bank and implemented by the Liberia Agency for Community 
Empowerment (LACE). It will finance community-based public 
works that will create temporary employment and income 
opportunities for the poor and youth in particular. This 
component will also support government capacity building on 
monitoring and supervision in the area of temporary 
employment and finance an assessment of the impact of the 
program. The second component of the project is employment 
through skills training. This component will finance formal and 
informal skills training programs with the purpose of improving 
employability and employment and will support institutional 
development for Technical and Vocational Education Training 
(TVET) especially for certification, policy development, 
monitoring and evaluation (M&E) project management, and 
impact assessment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Countrywide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
2009-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- IFAD funded projects 
could benefit from the 
trained youngsters  
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

 
West Africa Agricultural Productivity Program Project 
(WAAPP1-B)  
Budget: USD 119 million 
Design:The development objective of First Phase West Africa 
Agricultural Productivity Program Project (WAAPP1-B) for Africa 
is to generate and accelerate adoption of improved technologies 
in the participating countries' top agricultural commodity 
priorities areas that are aligned with the sub-region's top 
agricultural commodity priorities as outlined in the Economic 
Community of West African States Agricultural Policy (ECOWAP). 
There are four components to the project. Component one: 
enabling conditions for sub-regional cooperation in the 
generation, dissemination and adoption of agricultural 
technologies aims at setting up a sustainable mechanism for 
funding agricultural technologies generation and adoption, 
strengthening technical and regulatory capacity, including 
property rights, mainstreaming climate change and gender into 
agricultural technology generation and adoption. Component 
two: National Centers of Specialization (NCOS) by strengthening 
the operational capacities of national agricultural research 
systems of participating countries in national priority areas, 
which are aligned to regional priorities. Component three: 
funding of demand-driven technology generation and adoption 
aims at accelerating the adoption of readily available 
technologies through the generation and dissemination of 
readily available improved technologies, facilitation of access to 
improved genetic material and the development of a yield 
prediction tool. Component four: project coordination, 
management, monitoring and evaluation aims at ensuring an 
effective and efficient management and coordination of the 
project at the national and regional levels. 

 
 
Monrovia & 
Countrywide 
 

 
 
Planned 
for 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Potential 
complementarity on 
transport infrastructure 
 
 

Department for 
International 
Development 
(DFID) 

Liberia Reconstruction Trust Fund- Road Rebuilding 
See World Bank Agriculture and Infrastructure Development 
Project (AIDP) Also: with UNICEF, UNHCR, Irish Aid 
Design: Road rebuilding lays foundations for future economic 
development 

Countrywide Ongoing: 
2009-
2012 

- complementarity with 
IFAD activities in farm to 
market roads 

European Union Country Strategy Paper and National Indicative Countrywide Ongoing - Synergies can be found 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

(EU) Programme 
Budget: Euro 33.9 mn 
Keywords: access to food, livelihoods, incomes generation, 
capacity building, cash crop production 
Design: Overarching programme – refer to the EU funded Food 
Facility and Food Security programmes below. Improving 
vulnerable groups’ access to food (via food input and cash-based 
safety nets); restoring agriculture-based productive capacity 
(including post-harvest preservation facilities), livelihoods and 
incomes; promoting the revival of the rural economy (via 
reconstruction initiatives); community-based development 
sustained through local capacitybuilding, inputs to increase food 
and cash crop production, skills training, rehabilitation of rural 
infrastructure and sustainable use of forest resources. First 
stages underway for the establishment of a conducive 
environment for domestic and foreign private investment in 
national resource development and both raw and processed 
agricultural products 
 
Food Security Thematic Programme (FSTP) 
Budget: Euro 14.5 mn 
Keywords: food security, food crops, rural development, 
environment, climate change, forestry, FLGT-VPA, fisheries 
Design: total 11 projects: 
1. FOOD FSTP-LRRD GAINS (Mercy Corps) – Euro 1.0 mn 
2. FOOD FSTP-LRRD PEACE (DRC) – Euro 1.6 mn 
3. FOOD FSTP-LRRD Lofa Livelihood Security (Concern) – Euro 
1.0 mn 
4. FOOD FSTP-FCR Urban and Peri-urban Agriculture Monrovia 
(GAA) – 
Euro 1.6 mn 
5. FOOD FSTP-FCR Urban and Peri-urban Agriculture Monrovia 
(CARE) 
– Euro 1.6 mn 
6. FOOD FSTP-FCR Inland Fisheries (APDRA) – Euro 1.2 mn 
7. NSAVPD Agriculture Bong County (Solidarites) – Euro 0.9 mn 
8. ENV Strengthening Forest Management (FFI) – Euro 1.8 mn 
9. ENV Gola Forest Transboundary Peace Park (Netherland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Countrywide 
Locations project 
specific 
Mercy Corps: 
Gbarpolu 
DRC: Maryland, River 
Gee 
& Grand Kru 
Concern: Lofa 
CARE: Greater 
Monrovia 
& Bong 
WHH: Greater 
Monrovia & 
Bomi 
APDRA-F: 10 
Counties 
Solidarities: Bong 
 

2008-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1st phase 
2008-
2010 
2nd 
phase 
2011-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

with ASRP and STCRSP in 
the restoration of post 
harvest preservation 
facilities, capacity 
building, inputs to 
increase food and cash 
crop production, skills 
training 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

VTBVV) – Euro 2.5 mn 
10. ENV FLEGT Ensuring a Seat on the Table (Stitching Fern) – 
Euro 1.0 mn 
11. ENV FLEGT CfP 2010 – Euro 0.3 mn 
 
Food Facility Programme (FFP) 
Budget: Euro 24.3 mn 
Keywords: food security, food facility, nutrition, rural 
development, agriculture 
Design: total 5 projects: 
1. FOOD Food Facility CAs with FAO, UNDP, UNICEF, WFP (BR) – 
Euro 10.9 mn 
2. FOOD Food Facility: Food Security Foya (GIZ) – Euro 2.0 mn 
3. FOOD Food Facility: Food Security SE Liberia (OXFAM) – Euro 
1.3 mn 
4. FOOD FSTP-LRRD CfP 2010 – Euro 6.0 mn 
5. EDF 10 B-Env Contribution Agreements with UNICEF & WFP – 
Euro 4.1 mn 

 
 
 
 
 
Countrywide 
Locations project 
specific 
UNICEF: 15 Counties 
UNDP, FAO, WFP & 
UNICEF: mainly Bong, 
Nimba & Lofa 
GIZ: Foya district, 
Lofa 
OXFAM: Grand Gedeh 
& 
River Gee 

 
 
 
 
1st phase 
2008-
2010 
 
 
 
 
 
 
 

GIZ/BMZ 
German Federal 
Ministry 
for Economic 
Cooperation and 
Development 
(BMZ) 

Supporting Reconstruction in Liberia 
Budget: Euro 2.0 mn from EU see Food Facility above. 
Keywords: agricultural production, rehabilitation of lowland 
valley swamps, rice, cocoa, plantain, micro-credit, markets, 
infrastructure, seed supply, stabilisation of food supply, peaceful 
co-existence, gender, youth, post-harvest processing 
Design: Objective is restoring the basis for agricultural 
production The main staple of the region is rice. As a result, 
measures to promote agriculture focus above all on 
rehabilitating and reclaiming wet rice cultivation areas. Also 
included in the measures are the rehabilitation of cocoa 
plantations and resumption of cocoa production, as well as 
plantain cultivation to generate extra income. 5,000 families 
have been supported in resuming rice production on a total of 
2,250 ha of land so far. This has allowed around 200 villages to 
produce enough rice to meet their basic needs themselves and 
even generate surpluses. To be able to market these better in 
the future, important water channels, bridges and some sections 
of road have been built or repaired. The improved rice seed 
given to the project as a loan has been repaid. It is managed by 

Foya district, Lofa 
County 

2005-
2011 

- synergies to be 
investigated with STCRSP 
in the rehabilitation of 
cocoa plantations   
- Possibility to link cash 
crop production with GIZ 
access to credit activities 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

the village and can be made available to other households in 
need in the future. 1,000 families have received assistance in 
rehabilitating and resuming production on around 500 ha of 
cocoa plantations and 50 ha of plantains. Improving incomes 
and promoting employment. The programme has used a 
microcredit scheme with accompanying advisory services in 
order mainly to help returning women and youth to start 
economic activities, especially for the production agricultural 
goods, but also for the manufacture of palm oil or soap, in retail 
and crafts. Around 4,000 people are now able to generate their 
own income as a result. A village rotation fund was founded to 
be able to extend microcredit to other applicants thanks to the 
loans repaid (plus interest). The fund is managed by the 
villagers themselves. 

World Food 
Programme 
(WFP) 

Protracted Relief and Recovery Operation (PRRO) 
Budget: funds from various donors 
Keywords: reducing malnutrition, school feeding, capacity 
interventions, Purchase for Progress (P4P) 
Design: The objective of this PRRO is to contribute to Liberia’s 
ongoing transition recovery by rebuilding rural livelihoods, 
reducing malnutrition, and strengthening national capacities to 
reduce hunger. The PRRO will pursue this objective through four 
major areas: livelihood asset rehabilitation; school feeding; 
nutrition interventions; and capacity building, including local 
purchase through Purchase for Progress (P4P).  
 
Purchase for Progress Programme (P4P) 
Budget: USD 1.0 mn 
Keywords: food security, rice, small scale farmers, markets, 
agriculture cooperatives, agro-processing, improved 
procurement processes.  
Design: Objective P4P intends to purchase locally produced 
rice, giving the small scale farmers access to reliable markets 
and the opportunity to get a better price out of their surplus. It 
also intends to improve capacity of farmer cooperatives in agro-
processing and marketing, and in the development of 
procurement processes. 

Countrywide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initial implementation 
in 
Lofa, Nimba and Bong 
Counties with 
progressive 
incorporation of other 
counties 
 
 

2009-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
2009-
2010 
possible 
of 
a three-
year 
extension 
2011-
2013 

- potential 
complementarity uin 
linking IFAD funded 
activities in agro 
processinbg and access to 
market 

United Nation Joint Programme on Gender Equality and Women’s Countrywide Ongoing  
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

Development 
Programme 
(UNDP) 

Empowerment. 
Budget: Joint funding from UNDP, UNESCO, UNIFEM, OHCHR, 
ILO, UNOPS, UNMIL and the World Bank. Working with MOGD. 
Keywords: women, gender, agriculture, civil society, 
smallholders. 
Design: Includes the active engagement of women in 
agriculture, awareness of gender sensitive policies and 
engagement of civil society groups.  
 
Government & UN Joint Programme (JP) on Food 
Security and Nutrition 
Budget: The JP amounts to USD 140.236 million (about USD 50 
million for emergency support and USD 90 million for medium 
term support). 
Keywords: food security, nutrition, rice seeds, technology 
transfer, improved varieties rice & cassava, capacity building, 
markets, rural roads/infrastructure 
Design: Programme has a multi-sectoral scope: i.e. actions are 
being taken on several fronts, in support of national leadership 
by the MOA and other key ministries with responsibilities in the 
area of food security and nutrition. Specific initiatives including: 
management of malnutrition, improving water and sanitation, 
nutrition policy reform, rice seeds purchase and distribution, 
technology transfer, multiplication of improved varieties of rice 
and cassava, capacity building, markets and farm-to-market 
roads, provision of post harvest infrastructure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Countrywide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing 
2008-
2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- synergies can be found 
with the ASRP in rice 
seeds purchase and 
distribution, technology 
transfer, multiplication of 
improved varieties of rice 
and cassava, capacity 
building, markets and 
farm-to-market roads, 
provision of post harvest 
infrastructure 

Food and 
Agriculture 
Organization 
(FAO) 

EU Food Facility – Seed Shortage Programme 
Refer also to EU programmes & this initiative forms an integral 
part of the Government and UN Joint Programme for Food 
Security and Nutrition wherein the EU also supports related 
activities carried out by UNDP, UNICEF and WFP. 
Budget: EU provide Euro 4.5 mn 
Keywords: sustainable access to nutritious food, boost food 
production, expand area of land cultivation, seed production, 
rice & vegetable seeds 
Project Design: The project aimed to boost food production 
through the distribution of certified rice seeds, fertilisers and 
integrated pest management inputs to 10 000 rural food-

Mainly Bong, Nimba & 
Lofa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongoing: 
20 month 
project: 
May 
2009- 
Dec 2010 
 
 
 
 
 
 

- synergies can be found 
with the ASRP in the 
distribution of inputs, 
training and processing  
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

insecure households, and vegetable seeds and fertilisers to 
6,000 food-insecure households living in and around urban 
areas. Training provided. Twenty production and post-harvest 
agro-processing groups, each with 12-20 male and female 
members, will receive labour-saving equipment and training to 
enhance production, primary processing and value addition 
capabilities. One goal of the GoL is to expand the area of land 
under cultivation without encroaching on forests. FAO will 
provide technical assistance to development partners in 
rehabilitating lowland swamp areas for planting as yields are 
approximately 80 to 90% higher than in upland areas 
 
Emergency assistance for food production & income 
generation (OSRO/LIR/903/SWE 
Budget: USD 522,229 
Implementation Partner: FAO 
Other Implementing Partners: MOA, MOGD, 9 local NGOs 
Keywords: peri-urban, vegetables, legumes, income 
generation, food production, emergency support 
Project Design: The objective is to strengthen Governments 
efforts in mitigating the impact of soaring food prices in Liberia 
through support to food production and income generation in 
urban and peri-urban areas. Targeted 5,154 households. 
Provision of 26 tons vegetable and legume seed, sweat potato 
vines & hand tools distributed free. Training needs assessment 
undertaken, training of master trainers and farmers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bong, Bomi, 
Gharpolu, Grand 
Bassa, Margibi & 
Montserrado Counties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete
d: 
18 month 
project 
Jan 2009 
– 
Jun 2010 

International 
Labour 
Organization 

Joint Programme on Youth Employment and 
Empowerment (JPYEE) 
The programme seeks to boost the employability of youth and 
empower them to be part of building peace and contribute to the 
development of Liberia. 
Budget: US$ 5,000,000 (2009) 
Keywords: youth, employment 
Project design: ILO is part of the UN and government of 
Liberia’s Joint Programme on Youth Employment and 
Empowerment (JPYEE). The programme seeks to boost the 
employability of youth and empower them to be part of building 
peace and contribute to the development of Liberia. ILO is 

Countrywide On going 
2009-
2015 

- potential 
complementarity with 
IFAD activities with youth 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

taking the lead in the components on vocational skills reform as 
well as employment services, under the JPYEE. The programme 
manager for the Joint Programme has been seconded by ILO 
(source http://www.unliberia.org/doc/ILO.pdf) 

United States 
AID 
(USAID) 

Budget: USD 10 mn 
Implementation Partner: ARD Inc 
Other Implementing Partners: ACDI/VOCA, Conservation 
International, World Resources Institute (WRI), Virginia Tech 
University, Center for Justice and Peace Studies (CJPS), National 
Adult Education Association of Liberia (NAEAL), Action for 
Greater Harvest (AGRHA), Agribusiness in Sustainable Natural 
African Plants Products (ASNAPP) 
Keywords: learning based approaches, adaptive management, 
environmental sustainability, forestry management 
Design: The project objective is to work with the Forestry 
Development Authority (FDA) to advance the policy and practice 
of community-based land and forest management in Liberia 
through adaptive management and learning-based approaches. 
Work with stakeholders at the national, county and community 
levels in order to strengthen the enabling environment through 
the implementation of pilot activities in community forest 
management. These activities will then be replicated in other 
areas of the country generate environmentally sustainable and 
equitable economic benefits for rural residents from the use of 
forest resources. 
 
Technical Assistance to the Ministry of Agriculture 
(TASMOA) 
Budget: USD 4.57 mn 
Implementing Partner: ARD Inc 
Other Implementing Partners: The Mitchell Group Inc., 
Subah-Belleh Associates, Agency for Economic Development and 
Empowerment 
Keywords: capacity building, institutional support, policy & 
strategy development 
Design: Meet the challenges in Liberia’s agriculture sector – 
shortage of skilled technical staff, weak financial management 
system and inadequate extension services - USAID provides 

Counties of operation: 
Nimba and Sinoe in 
two areas 
immediately adjacent 
to the East Nimba 
Nature Reserve and 
in two areas located 
near community 
owned forests south 
of Sapo National Park 
in Sinoe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOA Monrovia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongoing: 
2007-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
2008-
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- potential 
complementarity with 
IFAD STCRSP market 
oriented activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Potential 
complementarity with 
IFAD capacity building at 
local level 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

technical and strategic (such as: planning) support to MOA to 
strengthen institutional and human resource capacity. Assisted 
MOA in seed multiplication in collaboration with IFAD.  
 
Sustainable Tree Crop Program (STCP) 
Budget: USD 22.27 mn 
Implementation Partners: ACDI-VOCA, IITA and Winrock 
Keywords: tree crops (cocoa, oil palm, rubber), smallholder, 
value chain, marketing, processing, collective bargaining power, 
democracy and governance, pest management, policy 
development, diversification, farmer 
organisations & cooperatives, improved credit access, 
production and distribution of seedlings 
Design: Train smallholder farmers in cocoa production, crop 
diversification, pest management, post-harvest handling, 
marketing and ACDI/VOCA’s signature “Farming as a 
Business” (FaaB) curriculum. Support the production and 
distribution of cocoa seedlings through the establishment of 
nurseries and rehabilitation of cocoa trees. Strengthen farmer 
cooperatives and organizations, so that they will function as 
profitable commercial enterprises, and at the same time to 
introduce farmer organization concepts to individual farmers 
with the objective of forming new farmer groups and improving 
their access to markets. Promote improved credit access for 
cocoa farmers by training them in requirements and farmer 
responsibilities and to provide assistance to lending institutions. 
In collaboration with the Ministry of Agriculture and cocoa sector 
stakeholders, STCP works on policy issues to improve all aspects 
of the value chain. In partnership with Winrock International, 
STCP trains palm oil farmers in nursery preparation and 
maintenance, transplanting and management, in order to 
strengthen Liberian palm oil production. The Liberia 
Smallholder Oil Palm Revitalization Project (LSOPRP), 
implemented by Winrock International, is training local metal 
workers to build, maintain and market palm-oil processing 
machines dubbed “Freedom Mills” to sell to small-holder, tenant, 
and co-op farmers in order to increase efficiency and income. 
Note: this project cooperates with the USDA cocoa sector 

 
 
 
Bong, Nimba & Lofa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2006 –
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Possibility to link cash 
crop production with 
access to credit activities 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

Livelihood Improvement for Farm Enterprises (LIFE) 
project 
 
Agriculture for Children’s Empowerment (ACE) 
Budget: USD 2.7 mn 
Implementation Partners: ACDI/VOCA 
Keywords: child welfare, child and adult learning, farming as a 
business, access to agricultural inputs and markets, private 
sector, vegetable production & marketing 
Design: ACE is a 5-year project, which is part of USAID’s new 
global initiative to improve child welfare using economic growth 
activities. ACE leverages new teaching tools such as economic 
simulation games and farming as a business adult learning 
methods. It also helps improve access to agricultural inputs and 
markets. ACE’s main entry points into the communities are 
schools and private agricultural input service providers. 
 
Liberia Integrated Assistance Programme (LIAP) 
Budget: USD 22.2 mn 
Implementing Partner: Catholic Relief Services (CRS) 
Other Implementing Partners: Samaritan’s Purse, Africare 
Keywords: three sectors agriculture, health and social 
assistance, Food for Peace Program, infrastructure, markets 
Design: Aim to reduce food insecurity of rural households in 
seven counties. In addition to training in food production and 
nutrition, the programme conducts rehabilitation of damaged 
community infrastructure including markets. 
 
Rural Apprenticeship and Artisans Project (LCIP/RAP) 
Budget: USD 5.1 mn 
Implementation Partners: DAI Inc 
Keywords: vocational training, trade & business skills, business 
incubation support, youths 
Design: Program provides an opportunity for participants to 
learn a trade and business skills, gain experience by 
apprenticing in a business, and receive business incubation 
support.  
 

 
 
Bong, Nimba and 
Montserrado Counties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seven counties – 
Bong, 
Lofa, Nimba, 
Gbarpolu 
Grand Kru and 
Maryland 
 
 
 
 
 
Monrovia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monrovia 
 

 
 
Ongoing 
2008-
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing 
2007-
2010 
Extension 
Planned 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
2007-
2010 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 

 
 
 
 
 
- IFAD projects could offer 
internships to the trained 
youngsters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- IFAD projects could offer 
internships to the trained 
youngsters 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

Private Sector Internship Project (LCIP/PIP) 
Budget: USD 5.9 mn 
Implementation Partners: DAI Inc 
Keywords: youths, private sector internship, 
Design: A private sector internship program in the Monrovia 
capital area places youth who have completed schooling or 
vocational training in large and medium-size enterprises. Youth 
gain practical experience that will enhance their prospects for 
regular employment. Women and disabled youth in rural areas 
benefit from business skills and technical training in cash crop 
farming, food processing and preservation techniques, for 
example beekeeping (honey) and snail-raising, which are not 
labour, time or land-intensive and for which there is local 
demand. Working with the Ministry of Labor and the Ministry of 
Youth and Sports, the youth are selected through a rigorous 
recruitment and testing process 
 
Livelihood Improvement for Farming Enterprises (LIFE) 
project 
Budget: USD3.5 mn 
Implementing Partner: ACDI-VOCA 
Other Implementing Partners: Project is part of the 
Sustainable Cocoa Enterprise Solutions for Smallholders 
(SUCCESS) Alliance program, which is a global public-private 
partnership consisting of USAID, USDA, the World Cocoa 
Foundation (WCF), Mars, Inc., and local partners. 
Keywords: cocoa, smallholder organisations, farmer training, 
nursery, rehabilitation, replanting, marketing, value chain, 
credit. 
Design: To address the challenges faced by Liberian smallholder 
cocoa farmers. In Liberia, ACDI/VOCA and its partner, 
Sustainable Tree Crop Program (STCP), work to address 
constraints in the cocoa value chain and mitigate the risk to 
smallholders’ livelihoods by encouraging the diversification of 
their revenue sources. LIFE improves the livelihoods of 5,600 
smallholder farmers in Bong, Nimba and Lofa counties through 
the following program activities: (i) farmer training: training 
smallholder farmers in cocoa production, crop diversification, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Counties – Bong, 
Nimba 
& Lofa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongoing: 
first 
phase 2.5 
yr 
2008-
2010; 
second 
phase 
2011-
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- IFAD projects could offer 
internships to the trained 
youngsters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- synergies in the 
implementation areas in : 
training smallholder 
farmers in cocoa 
production, crop 
diversification, pest 
management, post-
harvest handling, 
marketing, nursery, 
seedling production and 
tree rehabilitation and 
strengthening farmer 
cooperatives and 
organizations 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

pest management, post-harvest handling, marketing and 
ACDI/VOCA’s signature Farming as a Business (FaaB) 
curriculum; (ii) nursery, seedling production and tree 
rehabilitation: supporting the production and distribution of 
cocoa seedlings through the establishment of nurseries and 
rehabilitation of cocoa trees; (iii) smallholder organization and 
increased market access: strengthening farmer cooperatives and 
organizations to function as profitable commercial enterprises, 
introducing farmer organization concepts to individual farmers 
with the objective of forming new farmer groups, and improving 
farmers’ access to markets; and (iv) access to credit: promoting 
improved credit access for cocoa farmers by training them in 
requirements and farmer responsibilities and providing 
assistance to lending institutions. Note in the second phase 
(2011-2012) a further 5,000 smallholders’ will be targeted. 
 
Food and Enterprise Development (FED) Program 
Budget: USD 100 mn (USD 80 mn for FED & USD 20 mn for 
RIES – infrastructure) 
Keywords: increase agriculture productivity and profitability, 
private enterprise, capacity building, rice and other food crop 
value chains, rural infrastructure 

Design: Program will be implemented to achieve the following 
objectives: (1) increase agricultural productivity and 
profitability; (2) stimulate private enterprise growth and 
investment; and (3) build local technical and managerial human 
resources to sustain and expand accomplishments achieved 
under objectives one and two. FED Program (1) increase 
agriculture productivity and profitability, will serve to address 
Liberia’s rampant food insecurity, and development challenge 1, 
i.e. outdated agricultural practices and services. Activities under 
Program (2, stimulate private enterprise growth and investment, 
attends to development challenges 3, 4 & 5, i.e. weak/corrupt 
public institutions, barriers to formalization of SMEs, and weak 
policy and constraining regulatory environment. FED Program 
(3) build local technical and managerial human resources to 
sustain and expand accomplishments achieved under objectives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bong, Nimba, Lofa 
and 
Grand Bassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planned 
start 
date mid- 
2011 
Duration 
2011-
2016 
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Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/ 
Programme 
Coverage 

Status Complementarity/ 
Synergy Potential 

one and two will satisfy development challenge 2, i.e. unskilled 
workforce. FED program will enable County Development 
Agendas to become a `living document’ and more (affect spills 
beyond counties’ borders). Enterprise Hubs & Centers of 
Excellence (vocational training centers, colleges, etc) serve as 
the development anchors for FED, namely: (a) Workforce survey 
capacity; (b) Rehabilitation of civic halls; (c) Equipping of 
engineering and agriculture training centers: & (d) Rebuild 
county extension/ Pvt. sector road crews. Activities for 
agriculture Include: (a) Road inventory; then farm to market 
road program; (b) Soil survey; then seed and fertilizer strategy; 
(c) Develop low lands: (d) Post harvest loss materials (e.g. dry 
floors, tarps); & (e) Link larger growers to smaller ones to 
improve overall sector 
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Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response 

Typology Poverty Levels And Causes Coping Actions Priority Needs Project Response 

Women and women 
headed households 
   

The majority are very poor. Some 
of the households where the men 
are working outside receive some 
remittance income.  However, 
many do not have access to 
remittance income.  In either 
case, women have to undertake a 
disproportionate share of the 
farm labour but have limited 
access to new technology, 
improved inputs, farm tools, 
credit and markets. Generally, 
their literacy level is very low. 

Engage in a variety of income 
generating activities such as 
poultry/small ruminant 
rearing, producing and selling 
of fruits and vegetables, low-
technical processing and 
selling of roots and tubers 
(mostly cassava) products 

Access to training in improved 
farming techniques, provision of 
agriculture inputs, and market 
linkages to supplement family 
income. 

Women will have access to basic 
inputs, capacity building training and 
marketing opportunities to enable 
them to optimise their production and 
incomes.  They will also be provided 
with poultry and small ruminants to 
help recapitalise their lost assets. In 
addition, they will be availed particular 
training in identified income 
generating activities. 
Women will be particularly targeted for 
technology transfer. 
 
50% of IFAD beneficiaries are women 
or youth 

Youth (including ex-
combatants and 
sexually abused 
young 
women/single 
mothers) 
 

Most are very poor, have been 
separated from their families 
during the war, have had their 
childhood broken by the war, 
have been denied education, 
have experienced violence and 
drugs, and face problems of 
social exclusion. Most of them 
where not engaged in agriculture 
before the war and have limited 
or no access to land resources 
and knowledge 

Some are engaged in 
employment programmes 
while other have settled in 
cities but cannot find a job. 
Therefore, there is an 
important risk of prostitution 
and involvement in petty 
crimes 
 

As for women see above plus: 
Social inclusion and acceptance 
in host communities; and skills 
and vocational training. 
 

Job opportunities in rural areas (cash 
for work in the short term, promotion 
of agri-businesses eg. storage, 
processing, transportation)) 
Skills training to promote appropriate 
off-farm opportunities, such as 
carpentry, repair, blacksmith, sewing, 
cloth drying, soap making, petty trade, 
etc. 
50% of IFAD beneficiaries are women 
or youth 

Small-scale farmers  
 
 

Majority are poor. They lack 
access to inputs and support 
services; They have limited 
profitable investment 
opportunities; They lack funds 
and knowledge to diversify 
production and to increase soil 
fertility for sustainable higher 
yield level. Education level is very 
low. 

They work with rudimentary 
farming practices, including 
slash and burn; They are 
engaged in subsistence 
agriculture and do not have 
incentive or means to grow 
above subsistence. They 
borrow mainly from friends 
and neighbours. 

Improved seed and planting 
materials and other farm 
inputs, short- and medium-term 
loans for annual farming, 
technical training, processing 
tools, knowledge on farm 
management and marketing 
  
 

Provision and promoting of sustainable 
availability of farm inputs; 
Promoting sustainable extension 
services (FFS, innovative technology 
transfer); 
Promoting improved cropping practise 
towards higher and sustainable yields. 
 

 




