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  الموافقةبتوصية 

من أجل ورية زامبيا جمهبالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .37  في الفقرة، على النحو الواردبرنامج النهوض بإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة

  
 

برنامج النهوض بإنتاجية من أجل جمهورية زامبيا قرض مقترح تقديمه إلى 

 أصحاب الحيازات الصغيرة

   البرنامج- أوال

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

 عنصراً "كعمل تجاريالزراعة "الحيازات الصغيرة أو مفهوم على زراعة غة التجارية  الصبإضفاءيمثل  -1

أنشطة األعمال الزراعية ب النهوضويدعم برنامج . رئيسيا في سياسية حكومة زامبيا للتنمية الزراعية

، تنمية 2009م ألصحاب الحيازات الصغيرة، الذي يدعمه الصندوق والذي تمت الموافقة عليه في عا

  تعزيز خاصة ألصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء، وفي الوقت ذاتهبأهميةسالسل القيمة التي تتمتع 

 أصحاب الحيازات إنتاجيةالنهوض بوسيتكامل برنامج . قدراتهم على المشاركة في سالسل القيمة هذه

ت الصغيرة من خالل تعزيز أنشطة األعمال الزراعية ألصحاب الحيازاب النهوض مع برنامج الصغيرة

 وبالتالي تمكينهم من االستجابة إلى ،اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة في شمال زامبيا

  . ألسرهموالوضع التغذويفرص السوق الناشئة وتحسين األمن الغذائي 

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة  15.45بمبلغ هورية زامبيا جم إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

برنامج ، للمساعدة في تمويل ـشروط تيسيرية للغايةب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 24.8بما يعادل (

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض  .إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرةبالنهوض 

  .سنوياً)  في المائة0.75( ثالثة أرباع الواحد في المائة سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره
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 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على أساس في إطارلجمهورية زامبيا  السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

 24.8وسيستخدم البرنامج  .2012-2010ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  25.4 األداء

 مليون 0.6وسيتم استخدام ما تبقى من المخصصات والبالغة . مليون دوالر أمريكي من المخصصات

  . القطريةةدوالر أمريكي لتمويل األنشطة المتعلقة باالبتكار وإدارة المعرفة وذلك باستخدام موارد المنح

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

 إلى 2011خالل الفترة من : عد إطار زامبيا لإلنفاق متوسط األجل عبارة عن خطة جارية لثالث سنواتي -4

التي تضم القطاع " لشؤون االقتصاديةل" في المائة من الميزانية الوطنية 29 سيتم تخصيص حوالي 2013

قطاع لل مليون دوالر أمريكي بشكل خاص 300 سيتم تخصيص حوالي 2012الزراعي، وفي عام 

وتقع جميع مشروعات الصندوق في زامبيا ضمن الميزانية المخصصة وتتواءم مع إطار . الزراعي

  .زامبيا لإلنفاق متوسط األجل

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

شركاء الزراعيين  ال منولكن هناك مجموعة. نهج قطاعي شامل للزراعة في زامبيالال يوجد آلية  -5

  . فيها فاعلين التي تجتمع بشكل منتظم والصندوق عضوالمتعاون

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 في إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة ف لديونهاتخفيحصلت زامبيا على  -6

 مما أدى إلى انخفاض معدل الديون ،2006 عام المتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون في بداية

 في 9 إلى 2005 في المائة في عام 86 بشكل ملحوظ، أي من اإلجماليالخارجية إلى الناتج المحلي 

 أجراها البنك لقدرة زامبيا على تحمل عبء الديون والتيووفقاً ألحدث تحليل . 2006المائة في عام 

جهاد الديون على زامبيا سيبقى منخفضاً خالل الفترة ن خطر إفإ) 2009(صندوق النقد الدولي /الدولي

2009-2029.  

  تدفق األموال

 األموال من الصندوق ومن فنلندا في حساب معتمد بالدوالر األمريكي لدى المصرف إيداعسيتم  -7

لذي  ا)العملة المحلية(بالكواشا  المفتوح العملياتوسيغذي الحساب المعتمد حساب . في زامبيااالحتياطي 

تغذية حسابات البرنامج على مستوى وللمتعاقدين والموردين ومقدمي الخدمات ل للدفعسُيستخدم 

  .المحافظات

  ترتيبات اإلشراف

  .سيخضع البرنامج إلشراف الصندوق المباشر -8

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ناءاتال يتوقع أية استث -9
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 التسيير

تعيين أخصائي في ) 1(   :من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير قرض الصندوق -10

 السالمة إجراءاتفصل حسابات البرنامج واتخاذ ) 2( اإلدارة المالية؛ أخصائي في والعقود والتوريد

 إستراتيجيةصياغة ) 3(الخارجية؛  مراجعات الحسابات الداخلية ووإجراءالمالية على مستوى المحافظات 

ن المجتمعات الريفية وضع اآلليات الكفيلة بتمكي) 4(للتسيير ومكافحة الفساد عند بداية البرنامج؛ 

ة لضمان الشفافية توعيتنظيم حمالت ) 5( عن أية حالة فساد يواجهونها؛ اإلبالغوالمجموعات من 

استخدام استعراض الصندوق السابق لجميع ) 6(والمشاركة الواسعة في التخطيط للبرنامج ورصده؛ 

   . المباشرواإلشرافعمليات التوريد الرئيسية 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

ممن (أسرة ألصحاب الحيازات الصغيرة  60 000مستهدفة للبرنامج من حوالي تتكون المجموعة ال -11

أو تعاونيات /المنظمين حالياً في مجموعات و) هكتارات 5 إلى مزروعة تصل مساحتها يملكون مساحة

.  على األقل تحت خط الفقر منهم في المائة80. أو الذين لديهم االستعداد لالنضمام إلى مجموعات كهذه

 مزارعي شبه رونخآويكرس العديد منهم حالياً جزءاً من أراضيهم لإلنتاج الموجه للسوق، بينما ما يزال 

وأكثر من . في بعض األحيان فقط الفائض يبيعون ولكنهم أساسان المحاصيل الغذائية  يزرعو ممنكفاف

  . في المائة هن من النساء50

  نهج االستهداف

استراتيجية ) 1: ( الصندوق، تضم استراتيجية االستهداف الخطوات التالية االستهداف فيتماشياً مع سياسة -12

تي تعد مناطق هامة إلنتاج الكسافا والبقول المختلفة وتقديم اختيار األقسام اإلدارية ال: التوسع الجغرافي

نهج االستهداف الذاتي ) 2(فرص تسويق عملية ألعداد كبيرة من أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء؛ 

الذي يركز على أصحاب الحيازات الصغيرة المنظمين في مجموعات مزارعين أو أن لديهم االستعداد أو 

دماج االستهداف القائم على التمايز وسيتم إ. نضمام إلى مجموعات كهذهة المحتملة لالتتوفر لديهم اإلمكاني

  .بين الجنسين من خالل استراتيجية التمايز بين الجنسين

 المشاركة

تعبير عن طلبهم في الحصول طائهم القدرة على الج على تمكين مجموعات المنتجين وإعسيركز البرنام -13

وسُيشجع أيضاً مشاركة هذه المجموعات في تحديد . الخدمات األخرىومقدمي الزراعي رشاد على اإل

رشادية وتحديد األولويات لالستثمارات الزراعية، باإلضافة يات والتخطيط للبحوث واألنشطة اإلاألولو

  .نجاز التنفيذلى مشاركتهم في استعراضات إإ
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   األهداف اإلنمائية-دال 

  أهداف البرنامج الرئيسية

 بشكل مستدام لألسر والتغذوي البرنامج في تحسين مستويات الدخول واألمن الغذائي يتمثل الهدف من -14

ويتمثل الهدف اإلنمائي، الذي سيتم تحقيق الهدف الكلي من خالله، في . الزراعية في المناطق المستهدفة

  .تحقيق الزيادة المستدامة في اإلنتاج واإلنتاجية ومبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة

  السياساتية والمؤسسيةاألهداف

تركيز البحوث التي تجريها على ) 1: (سيدعم البرنامج جهود وزارة الزراعة والتعاونيات من أجل ما يلي -15

رشاد تقوية الروابط بين اإل) 2(القضايا ذات األولوية ألصحاب الحيازات الصغيرة في شمال زامبيا؛ 

تنسيق المبادرات الخارجية التي يمولها ) 4(د؛ رشاصياغة النهج بما يالئم اإل) 3(الزراعي والبحوث؛ 

تقوية قدراتها على التخطيط ) 5(المانحون واالستفادة منها ودمج المظاهر اإليجابية في نهج الوزارة؛ 

تطوير النهج الكفيلة بتشجيع وتنظيم ورصد عملية تقديم الجهات ) 6(واإلدارة وتوريد الخدمات الزراعية؛ 

  .لخدماتالفاعلة غير الحكومية ل

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

. 2015-2011 للفترةسيدعم البرنامج تحقيق الهدف المحوري المشترك لإلطار االستراتيجي للصندوق  -16

وتقع أنشطته ضمن األهداف االستراتيجية التي يستند إليها اإلطار والتي تتواءم مع المجاالت المواضيعية 

ويستجيب البرنامج أيضاً بشكل مباشر إلى الهدف االستراتيجي .  الثمانيةلالنخراط ومبادئ االنخراط

إلى زيادة الوصول :  وهو2015-2011الثاني في مسودة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

تاجية ألصحاب  من أجل تعزيز اإلنتاجية واالستدامة ومرونة النظم اإلن واستخدامهاالتكنولوجيا والخدمات

  .الحيازات الصغيرة

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

 في زيادة اإلنتاج 2015-2004تتمثل القضايا الرئيسية في سياسة الحكومة الوطنية للزراعة للفترة  -17

وتوفير  وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإضفاء الطابع التجاري عليهوتحرير القطاع 

وسيدعم البرنامج هذه السياسة وهو يتواءم مع . الخدمات الفعالة التي تضمن النمو الزراعي المستدام

 الذي البرنامج الشامل للزراعة في أفريقيا واتفاقية 2015-2011اإلنمائية السادسة للفترة الوطنية الخطة 

  . زامبيا في بداية هذا العامهاوقعت علي

 نمائيينالتنسيق مع الشركاء اإل

؛ وهو عضو في  2007 لعام الصندوق من الجهات الموقعة على استراتيجية المساعدة المشتركة لزامبيا -18

سيحصل البرنامج على . المتعاونينالفريق القطري لألمم المتحدة؛ ويشارك بفعالية في مجموعة الشركاء 

للتنمية امج الذي تموله فنلندا  وسيتعاون بشكل خاص مع البرن،التمويل المشترك من الحكومة الفنلندية
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وسيرتبط بشكل . الريفية في لوابوال، ومع برنامج تعزيز األداء الذي يموله االتحاد األوروبيية ولزراعا

تشجيع أنشطة األعمال الزراعية وثيق، من خالل مجموعة من اآلليات التشغيلية المحددة، مع برنامج 

  .ألصحاب الحيازات الصغيرة

  وفئات النفقات المكونات -واو 

 المكونات الرئيسية

نتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة من إلالنمو المستدام ) 1 (:هما ين رئيسيمكونين من البرنامجيتألف  -19

 التشاركية المتعددة، والبحوث اإلرشاديةمنظمات المزارعين واتحاداتهم، وظهور النظم تعزيز أجل دعم 

ة من أجل نمو اإلنتاجية لتمويل االستثمارات الزراعية ينيمكالبيئة الت) 2(الزراعية من أجل التنمية؛ 

  .ويضم أيضاً إدارة البرنامج والرصد والتقييم. المحلية ودعم اإلطار السياساتي والتخطيط

  فئات النفقات

) 3(؛ ) في المائة1(األشغال العامة ) 2(؛ ) في المائة17(المعدات والمواد ) 1 (:للنفقاتفئات  خمس هناك -20

 في 37(الخدمات والمساعدة التقنية والدراسات ) 4(، ) في المائة26(ارات الزراعية المحلية االستثم

 في 11وتضم التكاليف المتكررة التي تبلغ حوالي ).  في المائة19(التدريب وحلقات العمل ) 5(، )المائة

  .المائة

   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكات-زاي 

 نويشركاء التنفيذ الرئيس

) 1: ( الشراكات معإبرامومن المتوقع .  للبرنامجستكون وزارة الزراعة والتعاونيات الوكالة الرائدة -21

غير /المبادرات الخاصة) 2(أو المانحين؛ /البرامج أو المبادرات األخرى التي تدعمها الحكومة و

) 3(ات الصغيرة؛ التي تستهدف المنتجين من أصحاب الحياز) الشراكات العامة والخاصة(الحكومية 

) 4( الوطنية والدولية التي بإمكانها العمل معاً من أجل تطوير التكنولوجيا المالئمة؛ منظمات البحوث

  .مجموعة من منظمات المزارعين على المستويين الوطني والمحلي

 مسؤوليات التنفيذ

تخطيط في وزارة الزراعة ستكون وحدة إدارة البرنامج، التي ترفع التقارير إلى مدير شعبة السياسة وال -22

لبرنامج والقائمة حالياً، توجيهية متعددة األطراف المعنية با من اللجنة الاإلرشادوالتعاونيات وتحصل على 

وستتحمل وزارة الزراعة والتعاونيات المسؤولية الكلية للتنفيذ على . مسؤولة عن تنسيق أنشطة البرنامج

 وسيتم أيضاً التعاقد مع المنظمات غير الحكومية وشركات .المستويات الوطنية والمحافظات واألقسام

  .القطاع الخاص من أجل توفير الخدمات ألصحاب الحيازات الصغيرة
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 دور المساعدة التقنية

سيتكون الفريق العامل في وحدة إدارة البرنامج من موظفين محليين في مجال المساعدة التقنية مع وجود  -23

 ،ارية والتقنية الرئيسية مقرهم إما في لوساكا أو في محافظات البرنامجخبراء فرديين في المجاالت اإلد

تشجيع أنشطة األعمال الزراعية   وبرنامج،وذلك من أجل تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والتعاونيات

  . والشركاء اإلنمائيين اآلخرين،ألصحاب الحيازات الصغيرة

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 إبراموسيتم .  وسيوجه عملية تنفيذ أنشطة البرنامج،نفيذ البرنامج اإلجراءات التشغيليةسيحدد دليل ت -24

نامج بإتمام هذه وستقوم وحدة إدارة البر.  المحددة مع الشركاء والمتعاقدين أثناء مدة التنفيذاالتفاقيات

  .تفاقياتاال

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  . سبع سنوات فترةعنمليون دوالر أمريكي  39.9 البرنامج يبلغ إجمالي تكاليف -25

ي  ف4(، والمستفيدون ) في المائة15(، والحكومة ) في المائة18( وفنلندا ،) في المائة62(الصندوق : فهي

  ). في المائة1 (، واألقسام)المائة

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 ئيسية للفوائد المحققةالفئات الر

وسيتمخض . أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل مباشر من البرنامجمن  أسرة 60 000سيستفيد حوالي  -26

  األساسية الزراعية تحقيق ارتفاعتعزيز البنيةمع المتزامن  نولوجيا والممارسات الزراعيةعن تحسين التك

األخرى خارج منطقة البرنامج بشكل غير وستستفيد األسر . في الدخول وقدر أكبر من األمن الغذائي

  .مباشر من انتشار التكنولوجيا الزراعية التي يتم تطويرها في إطار البرنامج

 الجدوى االقتصادية والمالية

تنبثق الفوائد المالية واالقتصادية المرتبطة بالبرنامج من ارتفاع مستويات إنتاج الكسافا والبقول  -27

الدخول صافي  في المائة في 300ويؤدي ذلك إلى زيادة قدرها . عاً ملحوظاًالجوز واألرز ارتفاو/المختلفة

  . في المائة14للبرنامج ككل قدره اقتصادي ومعدل عائد داخلي  األسرية 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

لظروف لها لتمكين البرنامج من االستجابة  البرنامج وتحليلها وتوثيقالناشئة منسيتم تحديد المعرفة  -28

وستدعم الدروس والتجارب الناشئة عملية بناء القدرات . ثر إنمائي أكبرأ وبالتالي تحقيق ،المتغيرة

وستتضمن عملية تطوير النظام اإلداري التي . األدلة السياساتي القائم على واإلصالح ي المؤسسوالتعزيز
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مالئم للرصد والتوثيق وترتيبات مؤسسية  تصميم نظام) 1: (يم ما يليتقع على عاتق خبير الرصد والتقي

ت ااتخاذ القرار) 5(االتصاالت؛ ) 4(إدارة المعلومات؛ ) 3(الرصد والتقييم والتوثيق؛ ) 2(مالئمة، و

  .المستند إلى المعرفة والحوار السياساتي

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

ستعمل األنشطة البحثية على تطوير السالالت و.  معاًالبتكارات المؤسسية والتكنولوجيةسيشجع البرنامج ا -29

المحسنة والمعدات المالئمة، ومواءمة تقنيات الصون الزراعية مع الظروف الزراعية المناخية والنظم 

 الطلب على السوق ليحل محل العرض اإلرشاديةوستُشجع األنشطة . الزراعية في شمال زامبيا

 الشراكات والترتيبات التعاقدية إرساءتكنولوجي كأساس لدعم اإلنتاج الزراعي ومساعدة الحكومة على ال

  .مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توريد الخدمات الزراعية

 نهج توسيع النطاق

لمحلي؛ رشادية والنهج التي أثبتت نجاحها على المستوى البرنامج نطاق تطبيق المنهجيات اإلسيوسع ا -30

 باإلضافة إلى الشراكات العامة والخاصة والعقود المبرمة لتوريد ، الخبرات المستقاة منهاوستوفر

  . لتصل إلى المستوى الوطنيها توسيع نطاقيمكن الدروس التي ،الخدمات الزراعية

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

استمرار الضعف في األسواق اإلنتاجية في منطقة البرنامج ) 1: (يين هما خطرين رئيسالبرنامجيواجه  -31

محدودية القدرات التنفيذية واإلدارية لدى وزارة الزراعة ) 2(وبالتالي عدم وجود الحوافز اإلنتاجية؛ 

 الروابط التشغيلية القوية بين برنامج إقامة) 1: ( المخطط لها تدابير التخفيفوتتضمن .والتعاونيات

تشجيع أنشطة األعمال الزراعية ألصحاب نتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة وبرنامج إب نهوضال

الدعم المقدم من خالل وحدة إدارة البرنامج وبناء القدرات لموظفي وزارة ) 2(؛ الحيازات الصغيرة

  . المنتظم والدعم التنفيذي من الصندوقواإلشرافالزراعة والتعاونيات 

 التصنيف البيئي

من غير ألنه  نظرا "باء"إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف البرنامج كعملية من الفئة طبقا  -32

  .تمل أن يكون له أي أثر سلبي بيئيالمح

  االستدامة- كاف 

 اإلنتاجية الزراعية التي تقودها المشاركة الموسعة من أصحاب الحيازات زيادةمن المتوقع استدامة  -33

وسيتمتع أصحاب الحيازات الصغيرة بتنظيم أفضل وسيصبحون أكثر . عيةالصغيرة في األسواق الزرا

اط بالحكومة ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص خدمات الداعمة ذات الجودة واالرتبقدرة على طلب ال

  .ومقدمي الخدمات الزراعية
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   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم بيا جمهورية زامبين التمويل ستشكل اتفاقية  -34

وترفق نسخة من اتفاقية التمويل التفاوض بشأنها  .المقترح إلى المقترضالتمويل على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

ولي للتنمية من الصندوق الدتلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية زامبيا و -35

 .الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -36

  . في الصندوقهومعاييراإلقراض 

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -37

خمسة ق إلى جمهورية زامبيا قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته أن يقدم الصندو: قـرر

وحدة حقوق  15 450 000(  وحدة حقوق سحب خاصة  وخمسين ألفةعشر مليونا وأربعمائ

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط ) سحب خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

   نوانزيكانايو

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Smallholder 
Productivity Promotion Programme" 

(Negotiations concluded on 8 September 2011) 

Loan Number: _____________________ 
 
Grant Number: _____________________ 
 
Programme Title: Smallholder Productivity Promotion Programme (the “the Programme”) 
 
The Republic of Zambia (the “Borrower/Recipient”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 
Table (Schedule 2), and the Special Covenant (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 
April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement, 
except for the provision identified in Section E paragraph 4 below. For the purposes of 
this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have the meanings set 
forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
4. The Grant shall be provided from the proceeds of supplementary funds provided to 
the Fund by the Republic of Finland. 
 
Section B 
 
1. A. The amount of the Loan is SDR 15.45 million  
 B. The amount of the Grant is Euro 4.787 million. 
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US Dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 
1 December. 
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6. There shall be an Operations Account for the benefit of the Programme 
Management Unit in a Commercial Bank. 
 
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing in the form of 
exemptions for the Programme to cover all duties and taxes in the amount of 
approximately US$ 6.1 million. 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Agriculture and Cooperatives 
(MACO). 
 
2. Additional Programme Parties include but are not limited to service providers and 
institutions mentioned in Schedule 1. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan and Grant will be administered and the Programme supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: the Programme Manager shall have been removed from the Programme 
without the prior concurrence of the Fund. 
 
2. The following is designated as an additional general condition precedent to 
withdrawal: the Borrower/Recipient shall have opened an account designated for the 
purpose of receiving advance withdrawals from the Loan and Grant Accounts  
denominated in US dollars in a bank acceptable to the Fund. 
 
3. The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal: disbursement under sub-component 2.1 will commence only once 
operational procedures for the identification, design, approval and management of Local 
Agricultural Investments satisfactory to the Fund have been approved. 
 
4. As an exception to Section 4.01 of the General Conditions, amounts shall be 
credited to the Grant Account only when they have been received from the Republic of 
Finland. 
 
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
Kanayo F. Nwanze Situmbeko Musokotwane 
President Minister of Finance and 
International Fund for Agricultural Development National Planning 
Via Paolo di Dono 44 PO Box 50062 
00142 Rome, Italy Chimanga Road 
 Lusaka, Zambia 
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This agreement, dated ___________, has been prepared in the English language in six 
(6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 

I. Programme Description 
 
1. Target Population. The Programme shall benefit 60,000 smallholder farming families 
in three provinces of Zambia (the “Programme Area”). 
 
2. Goal. The goal of the Programme is that income levels, food and nutrition security 
are sustainably improved for poor agricultural households in the target areas.  
 
3. Objectives. The objectives of the Programme are that the crop production, 
productivity and sales of smallholder farmers in the target areas are sustainably 
increased.  
 
4. Components. The Programme shall consist of the following Components: 
 

i. Sustainable smallholder productivity growth  

Sub-component 1.1: Strengthening farmer organizations and their federations, 
which seeks to strengthen membership-based farmers associations and 
cooperatives, and their federations at camp and district level, to improve and 
diversify the offer of services to farmers;  

Sub-component 1.2: Pluralistic participatory extension systems, which aims to 
improve the access, quality and sustainability of advisory services available to 
smallholders in the target areas 

Sub-component 1.3: Agricultural research for development, to complement on-
going initiatives to strengthen strategic on-station and on-farm research capacities 
and so broaden the technology options for increased smallholder productivity. 

ii. Enabling environment for productivity growth  

Sub-component 2.1: Local agricultural investments, which should improve access 
to markets, increase labour productivity, reduce post-harvest losses, improve land 
and water management, or facilitate access to knowledge 

Sub-component 2.2: Support to the policy and planning framework, supporting 
MACO’s Policy and Planning Department to manage flows of information and 
communication and undertake policy reviews, and providing opportunities to learn 
from relevant experience 

Sub-component 2.3: Programme management, monitoring and evaluation. 

 
II. Implementation Arrangements 

 
5. The Programme shall be overseen by a Programme Steering Committee (PSC), 
managed by a Programme Management Unit (PMU), and implemented by MACO and a 
variety of non-government partners and service providers.  
 
6. The same PSC that has already been established for the Smallholder Agribusiness 
Promotion Programme (SAPP) will provide overall policy and and technical direction and 
guidance to the Programme.  Chaired by the Permanent Secretary MACO, it includes 
representatives of the relevant MACO departments; Ministry of Finance and National 
Planning (MFNP); Ministry of Commerce, Trade and Industry (MCTI); Ministry of Local 
Government and Housing (MLGH); Farmers Organizations (such as the Zambia National 
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Farmers Union, ZNFU) and Industry Organizations (such as the Cassava Sub-sector 
Committee), relevant to the selected commodities or sectors. Its main responsibilities 
shall include: (a) to review and approve the annual work plan and budget, large 
agricultural investments proposed for financing under the programme, progress reports, 
the annual financial statements and the external auditor’s report; (b) to provide policy 
and strategic guidance to the PMU and implementing agencies (within and outside 
government); (c) to monitor implementation progress and impact; and (d) to make 
specific recommendations for follow-up, which the Programme Management Unit (PMU) 
shall be accountable for delivering. The PSC shall meet at least quarterly. 
 
7. MACO, and specifically its Policy and Planning Department (PPD), shall be the Lead 
Programme Agency. This role shall involve: (a) taking overall implementation 
responsibility; (b) convening the PSC; (c) managing changes in Programme direction; 
(d) chairing the Country Programme Management Team (established as the Programme 
Development Group during the design phase), to offer a platform for technical advice, 
guidance and knowledge management, and provide an opportunity for the PMU to 
engage with key ministries, representatives of farmers’ organizations and the private 
sector; (e) recruiting the staff of the PMU; and (f) ensuring coordination with other 
on-going Development Partner support in the sector. 
 
8. A dedicated PMU, located within PPD, shall be responsible for managing the 
Programme. It shall be led by a Programme Manager who shall report to the Director 
PPD, and shall include a Financial Management Specialist; a Procurement and Contracts 
Specialist; a Planning, Monitoring and Evaluation/Knowledge Management/ 
Communication Specialist; a Research for Development Specialist; an Extension 
Methodology Specialist; one Facilitator in each of the three Programme provinces; and a 
Local Agricultural Investments Manager. The PMU staff shall be appointed by MACO, 
subject to prior approval by the Fund, for an initial two-year period with possibility of 
renewal subject to satisfactory performance evaluation by MACO and the Fund. All staff 
shall be recruited through a competitive process conducted in accordance with 
procurement guidelines, with posts open to qualified candidates from the public and 
private sector. If a civil servant is selected, he/she must either resign or obtain a leave 
without pay from the Government and be hired on a contract basis through direct 
recruitment following open competition procedures. Employment contracts should 
include a clause enabling termination due to unsatisfactory performance. 
 
9. The PMU will draw on management procedures that will be documented in a 
Programme Implementation Manual (PIM). A complete draft of the PIM shall be prepared 
prior to Programme start-up, and it will be finalised by the PMU during the first quarter 
of Programme Year 1. Among other things, the PIM shall define the criteria for selecting 
the districts and camps to be covered under the programme (which are then reflected in 
the AWPBs); it shall include detailed operational guidelines and procedures for the Local 
Agricultural Investments; and it shall also include a gender strategy, which defines the 
operational measures to be taken to promote gender mainstreaming and women’s 
empowerment under the programme. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

(expressed in SDR) 

Grant Amount Allocated 

(expressed in SDR)  

Percentage 

(All amounts 

net of taxes)  

I. Equipment and 
material  

2 390 000 753 000 100% 

II. Civil works 180 000 57 000 100% 

III. Grant Financing 
for Local 
Agricultural 
Investments  

3 370 000 1 063 000 100% net of 
contribution 
by 
beneficiaries 
and districts  

IV. Services: TA 
and studies 

5 205 000 1 641 000 100% 

V. Training and 
workshops 

3 180 000 1 002 000 100% 

Unallocated  1 125 000 271 000  

TOTAL 15 450 000 4 787 000  

 
 
2. Apportionment of Expenditures. Eligible expenditures in categories I to V shall be 
apportioned pro rata between the Loan and the Grant amounts allocated above. 
 
3. Definition. “Unallocated” means proceeds retained to cover physical and price 
contingencies. 
  
4. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs (in 
Categories I, IV and V) incurred before the satisfaction of the general conditions 
precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of SDR 500 000. 
 
5. Grant Account. Withdrawals may be made from the Grant Account only to the 
extent that funds have been received by the Fund.  If at any time the amounts available 
in the Grant Account are not adequate to implement the Programme in accordance with 
the Table above, the Fund shall reallocate and reduce the amounts in the Table in 
accordance with Section 4.07 of the General Conditions as required. 
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Schedule 3 
 

Special Covenant 
 
1. Tax Exemption. The Borrower/Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt 
the proceeds of the Loan and Grant from all taxes. Any taxes which the Programme is 
nonetheless obliged to pay shall be promptly reimbursed by the Borrower/Recipient.  
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Key reference documents 

 
Country reference documents 

Zambia Comprehensive Africa Agriculture Development Programme Compact to support 
the successful implementation of the National Agricultural Policy and the Vision 2030 
through National Development Plans, January 2011 

Sixth National Development Plan, 2011–2015 “Sustained Economic Growth and Poverty 
Reduction” January 2011 

National Agricultural Policy (2004–2015), Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
October 2004  

2011–2013 Medium Term Expenditure Framework and the 2011 Budget; Green Paper, 
Ministry of Finance and National Planning, August 2010 

Poverty Trends Report, 1996–2006, Central Statistical Office, July 2010 

Taxation in Zambia: An Overview; Zambia Revenue Authority, 2009 

OECD-DAC Joint Venture on Procurement; Country Pilot Programme Zambia 
“Assessment Of Public Procurement System”; Zambia National Tender Board 2007  

 

IFAD reference documents 

S3P project design report (PDR) and key files 

SAPP PDR and key files 

Draft COSOP, 2011-2015 

Draft Programme Completion Report Validation, Smallholder Enterprise and Marketing 
Programme, December 2010, Independent Office of Evaluation 

Forestry Resource Management Project, Project Completion Report, Ministry of Tourism, 
Environment and Natural Resources, 2008 

 
Other miscellaneous reference documents 
 
Capacity of the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MACO) and the Ministry of 
Livestock and Fisheries (MLF) and their Provincial and District structures in Luapula - 
Final Draft Report; Tim Cammack & Dan Nicolau, for FCG Finnish Consulting Group, 28th 
February 2010 

2009 In-Depth Vulnerability and Needs Technical Assessment Report, The Zambia 
Vulnerability Assessment Committee, June 2009 

Agriculture Support Programme 2003 – 2008 End of Programme Report; Ramboll / SIDA 

Programme for Luapula Agriculture and Rural Development, Project Completion Report, 
February 2011 

Programme For Luapula Agricultural And Rural Development, Programme Document 
Phase II 2011–2015, September 2010 
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Logical framework 
Results Hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions 

GOAL: 
Income levels and food and nutrition 
security sustainably improved for poor 
agricultural households in project area  

Up to 48,000 smallholder farmers (80% of direct 
beneficiaries) achieve at least one of: increase in HH asset 
ownership; increase in HH savings; reduction in prevalence 
of child malnutrition; reduction in food insecurity 

RIMS; baseline, and 
completion surveys; Zambia 
Central Statistical Office 

 

DEVELOPMENT OBJECTIVE: 
Production, productivity and sales of 
smallholder farmers in target areas 
sustainably increased 

Yields of selected crops of 30,000 farmers increased >30%; 
quantities of selected crops marketed by 40,000 
smallholder HHs increased >20%; vulnerability to climatic 
variation of 10,000 farms reduced 

MACO/CSO surveys; baseline 
and end of programme 
surveys 

Stable prices; effective 
targeting includes poorer 
households 

  

OUTCOMES 

Component 1: Sustainable Smallholder Productivity Growth 

Targeted smallholder farmer groups and 
organizations informed, organized and 
empowered to respond to market and 
agricultural development opportunities 

20,000 farmers (M/F) actively involved in farmer groups, 
cooperatives, etc; 100 farmer groups linked to financial 
service providers; 30% of leadership positions held by 
women 

MACO M&E data; S3P 
reports, surveys and impact 
assessments studies; ZARI 
reports 

Agricultural technologies offer 
opportunities to sustainably 
increase production and 
productivity 

Smallholders in target areas have improved 
access to more pertinent and effective 
advisory services delivered by MACO and/or 
private sector 

80% farmers participating in PEA/FFS-type groups satisfied 
with advisory services; 80% FFS participants adopting 
improved seed, planting material and/or cultural practices; 
5 public-private partnerships established in target areas 

MACO M&E data; S3P 
reports, surveys and impact 
assessments studies; ZARI 
reports 

SAPP operating effectively 
and successfully on key 
agricultural value chains 

Agricultural research and seed 
multiplication services respond to farmer 
needs, with: improved crop varieties, land 
and crop management practices, and labour 
saving tools/equipment 

45,000 farmers adopting improved crop varieties; 30,000 
farmers adopting conservation agriculture, agro-forestry 
and/or improved cropping practices; 5,000 farmers and 
their families adopting labour saving equipment  

MACO/CSO surveys; baseline 
and end of programme 
surveys; ZARI and SCCI 
reports 

Research - extension link 
operational 

Component 2: Enabling Environment for Productivity Growth 

Improved agricultural and rural 
infrastructure and improved access to 
productivity enhancing works/equipment 

40 operational district-level agricultural investments; 350 
operational community-level agricultural investments; 500 
group-level agricultural investments 

S3P annual reports; SNDP 
reports 

Districts, communities and 
groups willing/able to co-
finance agricultural 
investments 

Improved public policy and planning 
environment for sustainable productivity 
growth and expanded farmer integration in 
agricultural markets 

3 changes in policies resulting from policy reviews and 
studies, related workshops and lessons learning visits 
 

Policy reviews and studies Policy processes driven by 
technical as well as political 
considerations 

Effective implementation capacity, 
knowledge management, programme 
coordination, results measurement and 
reporting 

Unqualified financial and technical audits; timeliness and 
adequacy of annual work plans, budgets and reports; 
disbursement rate <10% variance from profile 

Audit reports; S3P periodic 
reports 

PMU adequately staffed and 
supported  

 




