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  خريطة منطقة المشروع
  

  
  

  

ن من جانب الصندوق فيما إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كا

  .يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم 
  . السلطات المختصة بهاالحدود أن التخوم أو

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر



EB 2011/104/R.15 

iv 

  جمهورية ليبريا

  صحاب الحيازات الصغيرة تنشيط محاصيل األشجار لصالح أ دعممشروع

  التمويلموجز 

 :رةبادالمؤسسة الُم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  جمهورية ليبريا

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة

 :للمشروع التكلفة الكلية   مليون دوالر أمريكي24.95

 مليون 16.9بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  10.5

 ) أمريكي تقريبادوالر

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق   للغايةةتيسيري

جهة تابعة للقطاع الخاص يحددها المقترض ويوافق عليها 

 الصندوق

 : في التمويل المشاركةالجهة 

 :قيمة التمويل المشترك   مليون دوالر أمريكي5.1

 :لتمويل المشتركشروط ا  تمويل مشترك مواز

 :مساهمة المقترض   دوالر أمريكي مليون2.0

 :مساهمة المستفيدين   مليون دوالر أمريكي0.923

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

من أجل  جمهورية ليبريا المقترح تقديمه إلى بالقرض الموافقة على التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مدعو إلى

 .49  في الفقرة، على النحو الوارد تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة دعممشروع

  
 

 تنشيط محاصـيل     دعم مشروع من أجل    جمهورية ليبريا قرض مقترح تقديمه إلى     

 ب الحيازات الصغيرةاألشجار لصالح أصحا

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

  التنمية القُطْرية والريفية وسياق الفقر - ألف

 400  اإلجمالي، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي2010ففي عام . تُصنَّف ليبريا ضمن أقل البلدان نموا -1

.  يوميا أمريكي دوالر1.25 أقل من  على يعيشون في المائة من السكان83.8دوالر أمريكي، وكان 

 في 7.1و) 2007( في المائة 9.5النمو الحقيقي في ليبريا إلى معدل  وصلوخالل السنوات األخيرة، 

 في المطاط واألخشاب والحديد  الرئيسيةالصادراتوتتمثل ). 2009( في المائة 4.5و) 2008(المائة 

  .)2008 ( مليون دوالر أمريكي238.8قيمة الصادرات والماس والذهب والكاكاو والبن، وقد بلغ إجمالي 

 الريفيينسكان ال في المائة من 56 في المائة من الفقراء تقريبا في المناطق الريفية، بينما يعيش 73يعيش  -2

وتصنف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ليبريا ضمن بلدان العجز الغذائي . المدقعتحت خط الفقر 

.  معرضون لذلك أنهم في المائة من السكان من انعدام األمن الغذائي أو50.5 يعانيإذ  ،منخفضة الدخل

 في المائة منهم ال تتجاوز أعمارهم 47، 2008 مليون نسمة عام 3.79وقد وصل عدد سكان ليبريا إلى 

الملمين بالقراءة وتبلغ نسبة  في المائة تقريبا، 90ويبلغ إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي .  عاما15

 . في المائة بين الرجال57.5 في المائة بين النساء و41.6والكتابة 

، 2011 إلى 2008تعطي حكومة ليبريا أولوية لعدة استراتيجيات هي استراتيجية الحد من الفقر للفترة من  -3

ووفقا . يبريابرنامج االستثمار في القطاع الزراعي في لواالستراتيجية الزراعية، ويشار إليها باسم 

نمية الزراعية الشاملة ألفريقيا الذي تم وضعه في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، لبرنامج الت

) 1(يتضمن برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا أربعة برامج استثمارية ذات أولوية، وهي 

تنمية ) 4 (؛التنمية المؤسسية )3 (؛ة وروابط السوقسالسل القيمة التنافسي) 2 (؛األمن الغذائي والتغذوي

 االفتقار إلىو هيكلها اإلداري المركزيوتواجه وزارة الزراعة معوقات تتمثل في . األراضي والمياه

غير أن التنمية .  ساهمت في الحد من قدرتها على تقديم خدمات اإلرشاد الزراعياألصول، وهي معوقات
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 الوطنية لتحقيق التنمية االقتصادية والحد من الفقر، وتقدم الجهات المانحة على رأس األولوياتالزراعية 

 .دعما كبيرا في هذا الصدد على مختلف المستويات

)  في المائة من القوة العاملة في ليبريا70( الجزء األكبر من السكان يشغلقطاع الزراعة بالرغم من أن  -4

، فإن صغار المزارعين ضمن ) في المائة تقريبا61.3 (ي اإلجمالوهو المساهم األكبر في الناتج المحلي

معوقات وتحديات جسيمة، على مستوى المزارعين ويواجه القطاع الزراعي . الفئة األكثر فقرا في البلد

) 2 (؛ الالزمةالتقنيات الحصول على لالفتقار لفرصانخفاض الغالل نتيجة ) 1(والمؤسسات، منها 

 مشاركة تدني) 4 (؛ للطرقاألساسية البنية مةءمالعدم ) 3 (؛ واألسواقالمدخالت إلى محدودية الوصول

 خدمات اإلرشاد الزراعي والقدرات المحدودة رداءة) 5 (؛الصغيرة في سالسل القيمةأصحاب الحيازات 

  .  المزارعينلمنظمات

 األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفـرص االسـتراتيجية            - باء

  لقُطْرية المستند إلى النتائجا

برنامج  تقدمت حكومة ليبريا بطلب إلى الصندوق للمساهمة في برنامج األمن الغذائي والتغذوي في إطار -5

تنمية محاصيل األشجار المثمرة ) "3(المكون في االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا، ال سيما 

هو محرك النمو، زراعة أن قطاع التعتبر الحكومة  و".والزراعة الحراجية ألصحاب الحيازات الصغيرة

ولهذا المشروع أهمية خاصة . قطاع الفرعي المعني بإحياء محاصيل األشجارالمع إيالء اهتمام خاص ب

وسوف .  ومستوى اإلنتاجية المحتمل)الطلب واألسعار(التجاهات السائدة في األسواق الدولية نظرا ل

وفي برنامج  ،ركائز األربع التي تستند إليها استراتيجية الحد من الفقريسهم المشروع بشكل مباشر في ال

 .برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا الذي يتوافق مع

 تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة هو المشروع األول ضمن  دعممشروع -6

 التي تم وضعها في إطار برنامج الفرص االستراتيجية القُطرية المستند إلى النتائجات  المشروعذخيرة

 .2011 أيلول/ والذي اعتمده المجلس التنفيذي للصندوق في سبتمبر2015 إلى 2011لليبريا للفترة من 

رية المستند الفرص االستراتيجية القُط في تحقيق األهداف االستراتيجية الثالثة لبرنامجوسيسهم المشروع 

) 3 (؛تحسين تسويق المدخالت) 2 (؛مدخالت اإلنتاجزيادة إمكانية الحصول على ) 1(إلى النتائج، وهي 

فضال عن ذلك، يعد المشروع عنصرا داعما ومكمال للعمليات الحالية للصندوق التي تركز . بناء القدرات

خول المزارعين من أصحاب الحيازات ، وذلك بهدف تحقيق زيادة في دعلى دعم األمن الغذائي في ليبريا

    . الصغيرة في المدى الطويل
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  وصف المشروع - ثانيا

  والمجموعة المستهدفة  منطقة المشروع- ألف

) 1(ويستهدف ، األسر الريفية األكثر تضررا المشتغلة بالزراعة في مقاطعة لوفا إلى المشروع سيصل -7

الذين يعتمدون على زراعة من األراضي وهكتارين التي تقل عن الفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرة 

 .مصابي الحرب والمعوقين) 4 (؛الشباب) 3 (؛واألسر التي تترأسها نساء) 2 (؛الكفاف

 في المائة 31ويبلغ عدد األسر التي تترأسها نساء .  شخص5.1 يبلغ وسطي حجم األسرفي ليبريا،  -8

 14أفراد األسر المعيشية الذين تتجاوز أعمارهم  في المائة من 66 يعملوفي منطقة المشروع، . تقريبا

 في المائة 5 في المائة من الطالب، و25وما يقرب من  قطاع الزراعة،عاما لحسابهم الخاص في 

والمحاصيل الغذائية )  في المائة39(مبيعات محاصيل األشجار وتعتمد األسر في دخلها على . عاطلين

 واألنشطة التجارية المحدودة العمالة الزراعية المأجورةخرى وتشمل مصادر الدخل األ). في المائة 38(

.  في المائة من األسر بزراعة الكاكاو فقط80وفي مقاطعة لوفا، تقوم . تحويالت العاملين في الخارجو

 ويبلغ عدد سكان مقاطعة لوفا . زارعي الكاكاو إحياء مزارع الكاكاو المهملةم في المائة من 80ويعتزم 

  .مة تقريبانس 276 860

   الهدف اإلنمائي للمشروع - باء

تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في   دعميتمثل الهدف اإلنمائي لمشروع -9

الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي في مرحلة ما بعد النزاع، وتحسين الحياة والظروف المعيشية في 

إحياء المزارع بما يؤدي إلى زيادة الكميات ) 1(حددة، هي وللمشروع أهداف م. المجتمعات الريفية

زيادة إمكانية الوصول إلى األسواق ) 2 (؛عة ورفع األسعار التي يحصل عليها المزارعون الفقراءباالم

 خدمات اإلرشاد الزراعي التي تقدمها وزارة الزراعة تحسين) 3 (؛من خالل إعادة إعمار الطرق

 .نظمات المزارعينالجهات الخاصة، وتعزيز مو

بن ال من أصحاب الحيازات الصغيرة من بيع 000 15  سيتمكن)1: (من المتوقع تحقيق النتائج التالية -10

توفير الطرق المالئمة لما ) 2 (؛كاكاو عاليي الجودة من خالل ترتيبات سوقية مع القطاع الخاصالو

إمكانية ) 3 (؛مراكز األسواقى  نسمة في مقاطعة لوفا بما يمكنهم من الوصول إل860 276يقرب من 

التنسيق بين جهات تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي التابعة لمنظمات المزارعين وتلك التابعة لوزارة 

 .دعمال أنشطة إلعداد وتنفيذالزراعة 

 المشروع على المجموعات المستهدفة الرئيسية شكل تحسن في أوضاع األمن الغذائي والظروف أثريأخذ  -11

 المستوى نظام إدارة النتائج واألثر، وذلك من خالل مؤشرات باستخدام األثرسيتم تقييم هذا المعيشية، و

 .، وسوء التغذية لدى األطفال، واألمن الغذائيالتي تملكها األسراألصول الثالث مثل 
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  النتائج/المكونات - جيم

) 1: ( أربعة مكونات منتنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرةدعم   مشروعيتألف -12

بناء القدرات ) 3 (؛ بين المزارع واألسواقطرق الوصلإعادة إعمار ) 2 (؛تنشيط محاصيل البن والكاكاو

 .وعإدارة المشر) 4 (؛المؤسسية

 000 15 البن على مساحة/الكاكاويتضمن هذا المكون إحياء مزارع  .تنشيط محاصيل البن والكاكاو -13

وسيتم اتباع نهجين تجريبيين في بداية تجهيز محاصيل . اذج سالسل القيمةهكتار تقريبا باستخدام أحد نم

نموذج قائم على سالسل القيمة العضوية تنفذه إحدى الجهات الخاصة في ) 1: (المزارعين وتسويقها

تنفذه ثالث تعاونيات يتم اختيارها في ) غير العضوية(نموذج قائم على سالسل القيمة التقليدية ) 2 (؛ليبريا

 الزراعي للدائرة  وسيشترك المنسق الزراعي للمقاطعة مع المسؤول.طار عملية تشاركية تتسم بالشفافيةإ

وستقوم الجهة التابعة للقطاع الخاص التي يقع . في تدريب المزارعين في مدارس حقلية على النهجين

 المعنيين بعد الحصول  وجميع المزارعيناتعليها االختيار بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة تنسيق المشروع

 في 40، يقوم المزارعون المستفيدون برد )العضوي(ووفقا للنهج غير التقليدي . على موافقة الصندوق

 . المائة من تكلفة تنشيط محاصيل األشجار

 بين الوصلإعادة إعمار طرق  ستشهد مقاطعة لوفا . بين المزارع واألسواقطرق الوصلإعادة إعمار  -14

لتيسير وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى تقريباً  كم 315يبلغ طولها التي المزارع واألسواق 

وستحدد الطرق التي ستتم إعادة . المساعدات الخارجية الالزمة ألنشطتهم الزراعية، وإلى األسواق

 لوفا، ومبادرات الجهات المانحة األخرى، واألولويات التي تنمية مقاطعةإعمارها وفق جدول أعمال 

 بتنفيذ هذا المكون، وهي شركة Hifabومن المتوقع قيام شركة . البن/تعاونيات منتجي الكاكاوتحددها 

استشارية خاصة تنفذ حاليا المشروع الليبيري السويدي للطرق الفرعية الذي تموله الوكالة السويدية 

ر وفقا إلجراءات  باألمر المباشHifabومن المفترض أن يتم التعاقد مع شركة . للتنمية الدولية في لوفا

. ، يتم اختيار جهة أخرى وفقا إلجراءات التوريدHifabشركة وإذا لم يتم التعاقد مع . التوريد المعمول بها

، Hifabوستقوم شركة بأعمال الصيانة االعتيادية للطرق،   ومهندس مقيم في لوفاوستقوم اللجان القروية

تقوم وحدة تنسيق سو وصرف أجور لها، اوتأهيلهأو جهة أخرى، بتدريب هذه اللجان وتعزيزها 

البن نظام الصيانة من خالل مساهمات تُدفع /وسيمول مزارعو الكاكاو.  برصد هذه األعمالاتالمشروع

 .للتعاونيات أو الشركة الخاصة

يتم دعم التعاونيات الثالث المشاركة في تنفيذ المكون األول من خالل تعزيز  .بناء القدرات المؤسسية -15

يقدم المنسق الزراعي للمقاطعة والمسؤولون  كما .ارة الشؤون المالية والمؤسسية لديهاآليات إد

الزراعيون للدائرة المعنية الدعم الالزم لوزارة الزراعة على مستوى المقاطعة والدائرة، ويحصلون 

 خطط كما سيتم توفير رأس مال عامل إلى التعاونيات كجزء من. بدورهم على الدعم في تنفيذ أنشطتهم

 . أنشطتها

  .يشمل هذا المكون جميع الترتيبات الالزمة لتنفيذ المشروع .المشروعإدارة  -16
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   تنفيذ المشروع- ثالثا

  النهج  - ألف

وقواعد على اإلنتاج والتسويق بصورة شاملة من خالل نهج قائم على سالسل القيمة يركز المشروع  -17

 من األفضل اعتبر أنهص تسويقية محدودة، ففي ظل األوضاع السائدة حيث ال تتوفر سوى فر. السوق

تطبيق استراتيجية متكاملة تتضمن مشاركة جهة خاصة تعمل بالفعل في مجال تسويق الكاكاو والبن 

 إلى ضرورة زيادة االهتمام بالمنتجات العضوية عن المنتجات التقليدية تحليل السوقوأشار . وتصديرهما

 تنشيط محاصيل األشجار لصالح  دعموسوف يشجع مشروع.  في سعر الوحدةالعالوة السعريةنتيجة 

ويساعد أصحاب الحيازات الصغيرة على أصحاب الحيازات الصغيرة على إنتاج منتجات عالية الجودة 

 .زيادة دخولهمبالتالي للحصول على أسعار أعلى مقابل منتجاتهم والوصول إلى األسواق 

منتجات ( يستند أولهما على شراكة مع جهة تصدير .سيقوم الصندوق باختبار نهجين إلحياء المزارع -18

تابعة للقطاع الخاص لتسريع وتيرة األنشطة وتحقيق األثر المرجو من المشروع على نحو ) عضوية

 واإلداري والتسويقي، مع ضمان تزويد المزارعين بجميع التقنيوستقدم هذه الجهة الدعم . سريع

مع  أنشطتها وبتوافقالعمل فورا  ب البدءبقدرتها علىخاصة وتتميز جهة التصدير ال. المهارات الالزمة

منتجات غير (أما النهج الثاني، فيقوم على العمل مع ثالث تعاونيات وجهة تصدير تقليدية . مبادئ السوق

البن، وتعزيز منظمات /وستتم إقامة روابط مستدامة لزيادة إنتاج مزارع الكاكاو. خاصة) عضوية

اعة بما يمكنها من تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي المقدمة وآليات تسويق المزارعين ووزارة الزر

اإلنتاج من خالل شركات خاصة يتم التعاقد معها، وذلك لتمكين المزارعين من زيادة إنتاجهم ورفع 

 .جودته وبيعه

  اإلطار التنظيمي - باء

للمقاطعة ومسؤولو الزراعة في عة والمنسقون الزراعيون هم وزارة الزراالمنفذون الشركاء الرئيسيون  -19

 .ومنظمات المزارعين) Hifabمثل شركة ( وإحدى جهات القطاع الخاص الدائرة

 البرامج في وزارة  التابعة لوحدة إدارةاتند مهمة التنفيذ الكلي للمشروع إلى وحدة تنسيق المشروعستس -20

شركة تقوم  وس.زارعينتُناط أعمال تنشيط محاصيل األشجار بجهة خاصة ومنظمات المسالزراعة، و

Hifab يقدم وس. األشغال العامة والمهندس المقيم أو غيرها بإعادة إعمار الطرق بالتعاون مع وزارة

المنسقون الزراعيون للمقاطعة ومسؤولو الزراعة بالدائرة خدمات اإلرشاد الزراعي، بجانب رصد 

 .المؤشرات الزراعية في المقاطعة

 وفقا قدرات منظمات المزارعين والمنسقين الزراعيين للمقاطعة ومسؤولي الزراعة بالدائرةيتم تعزيز س -21

وستقوم المنظمات غير الحكومية الدولية وجهات . لخطة لبناء القدرات تم وضعها في وقت سابق

     . خطة بناء القدرات  فيمنظمات المزارعينالشق الخاص ب بتنفيذ التقنيةالمساعدة 



EB 2011/104/R.15 

6 

  يط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة التخط- جيم

وسيتم تطبيق نظام .  جميع أعمال التخطيط والرصد الخاصة بالمشروعاتتتولى وحدة تنسيق المشروعس -22

  الخاصالرصد والتقييم على نحو تشاركي إلى حد كبير وسيتم الجمع بينه وبين نظام الرصد والتقييم

مهام تُوزع س و.برنامج االستثمار في القطاع الزراعي في ليبريا/فريقيابرنامج التنمية الزراعية الشاملة ألب

 المنسقين الزراعيين للمقاطعةوالمجتمعات المحلية وومنظمات المزارعين، الشركاء المنفذين، الرصد بين 

ذات الصلة على جمع المعلومات جميع هذه األطراف تدريب يتم سو، الدائرةالزراعيين في المسؤولين و

. تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  دعمبمشروعالخاصة ؤشرات األداء معن 

والدراسات مؤسسات استشارية خارجية متخصصة إلجراء التقييمات التعاقد مع شركات أو وسيتم 

 . األساسية الالزمة

الزراعة وغيرها من يتم تبادل هذه المعلومات والمعرفة مع مجموعة عمل الجهات المانحة المعنية بس -23

 بإدارة المعلومات وتحديد الدروس المستفادة من اتتضطلع وحدة تنسيق المشروعسو. األطراف المعنية

تنفيذه من حلول للتغلب على هذه الصعوبات، /الصعوبات التي طرأت في السابق، وما تم وضعه

 .والنجاحات المحققة

االجتماعات االستشارية السنوية ) 2 (؛ات المشروعمراجع) 1( خاصة لتبادل المعرفة خالل أنشطةتُنظم س -24

حلقات العمل المعنية بالتخطيط المشترك مع ) 3 (؛التي تعقدها المقاطعة مع جميع األطراف المعنية

زيارات تبادل الخبرات إلى ) 5 (؛المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والدولية) 4 (؛األطراف المعنية

المعارض ) 6 (؛والمشروعات الناجحة التي تنفذها جهات مانحة أخرىالمشروعات الشقيقة في اإلقليم 

 تنشيط محاصيل األشجار لصالح  دعمويتضمن مشروع. ويوم األغذية العالمي والفعاليات المماثلة

شبكات إقليمية لتبادل المعرفة وإجراء زيارات لتبادل الخبرات إلى البلدان أصحاب الحيازات الصغيرة 

  .المجاورة

  إلدارة المالية والتوريد والتسييرا - دال

 إدراج تمسيو.  بجميع مهام اإلدارة المالية والتوريد الخاصة بالمشروعاتتضطلع وحدة تنسيق المشروع -25

في نظام اإلدارة المالية الحالي  تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  دعممشروع

وسيتم تحويل . يع المشروعات التي يمولها الصندوقالذي تديره وحدة تنسيق المشروعات ويشمل جم

 مصرفحصيلة القرض إلى حساب اإليرادات العامة لليبريا، ومنه إلى حساب للمشروع يتم فتحه لدى 

 .تجاري يتفق عليه المقترض والصندوق

لية تلتزم وحدة تنسيق المشروعات بالمبادئ التوجيهية واإلجراءات التي تخضع لها أعمال اإلدارة الما -26

وستتم مراجعة القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة الدولية بمعرفة .  الصندوقفيوالتوريد المعمول بها 

 . مراجعين خارجيين مقبولين للصندوق من حيث كفاءاتهم وخبراتهم

ة شهدت السنوات األخيرة تقدما فيما يتعلق بقضايا التسيير، وإن كانت ال تزال هناك بعض القضايا العالق -27

  . من أثر هذه القضايا إلى بعض إجراءات التخفيف36وتشير الفقرة . في مجال اإلدارة المالية
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 اإلشراف -  هاء

م بعثات إشراف مرتين تُنظَسو. يضطلع الصندوق بمسؤولية اإلشراف المباشر على األنشطة التي يمولهاس -28

وحيثما أمكن، يتم . ركاء المنفذينووزارة المالية والش وزارة الزراعة سنويا على األقل باالشتراك مع

الفرص االستراتيجية القُطرية المستند إلى النتائج لتيسير تقييم   بمراجعات برنامجبعثات اإلشرافربط 

  .التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية القطرية لليبريا

   تكاليف المشروع وتمويله وفوائده - رابعا

  تكاليف المشروع- ألف

 مليون دوالر 24.95 اإلجمالية للمشروع، شاملة الطوارئ المادية والسعرية، بما يصل إلى تُقدر التكلفة -29

 مليون دوالر أمريكي، بينما تبلغ الطوارئ المادية 23.93وتبلغ التكلفة األساسية . أمريكي تقريبا

غ مكون ويبل. لتوالي مليون دوالر أمريكي على ا0.06 مليون دوالر أمريكي و0.95والطوارئ السعرية 

 . مليون دوالر أمريكي تقريبا من إجمالي تكلفة المشروع5.9 األجنبي لقطعا

متوسط معدل التضخم ) 2 (؛ في المائة10معدل التضخم المحلي ) 1: (تشمل االفتراضات األساسية -30

 69 ،2015 حتى 2012أسعار الصرف للسنوات من ) 3 (؛ في المائة خالل السنوات الخمس0.1الدولي 

دوالر ليبيري للدوالر  79.7بيريا للدوالر األمريكي الواحد خالل الفترة التي تسبق المشروع، ثم دوالرا لي

 دوالر ليبيري للدوالر 96.2 دوالر ليبيري للدوالر األمريكي الواحد، و87.5واألمريكي الواحد، 

لألشغال المدنية دية الطوارئ الما) 4 (؛ دوالر ليبيري للدوالر األمريكي الواحد105.7األمريكي الواحد، و

 . في المائة10

 والمكون الثاني ؛) مليون دوالر أمريكي7.4( في المائة من إجمالي التكاليف 29.7يمثل المكون األول  -31

من   في المائة13.5 والمكون الثالث ؛) مليون دوالر أمريكي11.1 ( من إجمالي التكاليف في المائة44.7

 من إجمالي التكاليف  في المائة12.1 والمكون الرابع ؛)ريكي مليون دوالر أم3.3 (إجمالي التكاليف

  ).دوالر أمريكي ماليين 3(

  تمويل المشروع - باء

قرض ) 1( تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل  دعميمول مشروع -32

 16.9 ما يعادل أي( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 10.5تبلغ قيمته بشروط تيسيرية للغاية الصندوق 

 5.1تمويل مشترك من جهة خاصة تبلغ قيمته ) 2 (؛) في المائة67.6مليون دوالر أمريكي تقريبا أو 

دوالر أمريكي مليون  2.0مساهمة من الحكومة تبلغ قيمتها ) 3 (؛) في المائة20.6(مليون دوالر أمريكي 

 0.923نقدية من المستفيدين قيمتها مساهمة عينية و) 4(لتغطية الضرائب والرسوم، )  في المائة8.1(

 .) في المائة3.7( أمريكي مليون دوالر
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 )بآالف الدوالرات األمريكية (توزيع التمويل حسب مكونات المشروع: جدول  

 

    اإلجمالي المستفيدون الصندوق شركة خاصة الحكومة 

 % المبلغ %المبلغ % المبلغ %المبلغ % المبلغ 
النقد 

 األجنبي

المحلي 

(بخالف 

 الضرائب)
الرسوم 

 والضرائب

- تنشيط محاصيل 1

 الكاكاو والبن
752 10.1 5 131 69.2 1 388 18.7 149 2.0 7 420 29.7 1 682 4 987 752 

- إعادة إعمار الطرق 2

الواصلة بين المزارع 

 واألسواق

531 4.8 - - 10 068 90.3 553 5.0 11 153 44.7 2 159 8 463 531 

 189 753 1 416 1 13.5 358 3 6.6 221 87.8 948 2 - - 5.6 189 - بناء المؤسسات3

 549 818 1 658 12.1 025 3 - - 81.9 476 2 - - 18.1 549 - إدارة المشروع4

 021 2 020 17 915 5 100.0 956 24 3.7 923 67.6 881 16 20.6 131 5 8.1 021 2إجمالي تكلفة المشروع

  

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية - جيم

انية حصول المزارعين على زيادة إمك) 1( :المتوقع تحقيقها من أنشطة المشروعتشمل الفوائد المباشرة  -33

 خسائر ما بعد الحصاد، وزيادة تقليلزيادة الغلة اإلنتاجية، و) 2 (؛المدخالت والخدمات والمعلومات

ارتفاع األسعار وانخفاض تكلفة المعامالت ) 3 (؛الجودة والقيمة المضافة التي تعود على المزارعين

) 6 (؛تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي) 5 (؛انخفاض تكلفة النقل) 4 (؛وتوفير فرص تسويقية جديدة

 .توفير فرص عمل للشباب في المناطق الريفية) 7 (؛تعزيز منظمات المزارعين

ويصل إجمالي حجم االستثمار .  في المائة32  بما قيمته معدل العائد االقتصادي في الحالة األساسيةيقدر -34

 ويبلغ حجم .شخص000 15   إلىستفيدينعدد المو مليون دوالر أمريكي 1.65في إحياء المزارع إلى 

 ماليين دوالر أمريكي ويستفيد منه جميع السكان في منطقة 8إعادة إعمار الطرق االستثمار في 

ويبلغ حجم االستثمار في بناء قدرات وزارة الزراعة ممثلة في ).  نسمة تقريبا860 276(المشروع 

 مليون 3.3، وقدرات التعاونيات الثالث ةلدائرالمنسقين الزراعيين للمقاطعة ومسؤولي الزراعة في ا

، 2ويرتبط العنصر الرئيسي الذي قد يؤدي إلى زيادة محتملة في تكلفة المشروع بالمكون . دوالر أمريكي

 . في المائة10 قدرها ماديةطوارئ  ة ويتم تخفيف أثرها بافتراضولكن يفترض أن تكون الزيادة محدود

  االستدامة - دال

 تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات  دعمصر التالية المتضمنة في مشروعتضمن العنا -35

التأكيد على إيجاد بيئة ) 2 (؛ التنفيذ عن طريق مؤسسات موجودة بالفعل)1(: الصغيرة استدامة هذه الفوائد

عد انتهاء مؤاتية بما يمكن الشركاء المنفذين من القطاع العام والقطاع الخاص من مواصلة عملياتهم ب

 في لها وجود قوينهج قائم على قوى الطلب لدعم أنشطة مجدية من الناحية التجارية و) 3 (؛المشروع

 بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية على مختلف المستويات )4( ؛االقتصاد السوقي المحلي واإلقليمي

 منظمات المزارعين لتعزيز سالسل إشراك القطاع الخاص وتنمية) 5 (؛لتعزيز األطراف المعنية الرئيسية

 تنشيط محاصيل األشجار من خالل السترداد تكاليفآلية ) 6 (؛القيمة وتوفير فرص تسويقية طويلة األجل
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نظام عملي ) 8 (؛تقديم الدعم المالي تدريجيا للتعاونيات وفق خطط أنشطتها) 7 (؛مساهمات المزارعين

  .لى المشاركة المجتمعيةإ يستند المحلية واألوضاعتناسب مع يلصيانة الطرق 

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -  هاء

وسيجري . ضعف قدرات المؤسسات المحلية) 2 (؛ التسييرسوء) 1: (يواجه المشروع خطرين رئيسيين -36

، وتطبيق المبادئ التوجيهية اجراءات التعاقد المباشر: التعامل معهما من خالل تدابير التخفيف التالية

تعزيز نظم التدريب والرقابة المرتبطة باإلدارة المالية، وتنظيم عمول بها في الصندوق، وللتوريد الم

بعثات إشراف بصفة منتظمة، وإجراء مراجعات خارجية، واستخدام البرامج المحاسبية اإللكترونية 

رات  مخصصة، ووضع خطط لها لبناء القدتقنية، وإجراء مراجعات التقنيةالموجودة، وتوفير المساعدة 

  .تستند إلى محاور تركيز محددة

  ؤسسية االعتبارات الم- خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  - ألف

 تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة مع استراتيجيات تغير  دعميتواءم مشروع -37

صد بالتالي المناخ واالستهداف والشراكة المعمول بها في الصندوق، وتراعي األنشطة وأعمال الر

ويستهدف المشروع السكان األكثر فقرا في المناطق الريفية بهدف . اعتبارات التمايز بين الجنسين

وينفذ المشروع وفق نهج تشاركي ويدعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع . إخراجهم من دائرة الفقر

 .الخاص من خالل إشراك مستثمري القطاع الخاص

وضع معايير الختيار ) 1: (نساء والشباب من خالل عدة آليات إجرائية على السيركز المشروع -38

تنشيط (المشاركين في كل نشاط من أنشطة المشروع مع تحديد نسب دنيا لمشاركة النساء والشباب 

محاصيل األشجار وإعادة إعمار الطرق، وتعزيز منظمات المزارعين وتنميتها، وخطة بناء قدرات 

تعميم التمايز بين الجنسين، ) 3 (؛باع نهج تشاركي قائم على االستهداف الذاتيات) 2 (؛)وزارة الزراعة

استخدام نظام ) 5 (؛توفير المعلومات والتعليم وآليات التواصل) 4 (؛بما في ذلك التدريب وزيادة الوعي

ن ولضما. تطبيق آلية مزدوجة للتعامل مع شكاوى المستفيدين) 6 (؛رصد وتقييم على درجة من الكفاءة

ساهمت بعض وصول الدعم إلى المجموعات التي تستهدفها أنشطة المشروع على النحو األمثل، 

المنظمات المنفذة لمشروعات مرتبطة بقضايا التمايز بين الجنسين بالمشورة، كما شاركت مشاركة فعالة 

، قوق واألرزالوكالة األلمانية للتنمية الدولية، ومؤسسة الحومن هذه المنظمات . في تصميم المشروع

 . ووزارة شؤون التمايز بين الجنسين والتنمية

والمعنية   المعمول بها في الصندوق اإلداريةإلجراءاتلصنِّف المشروع باعتباره عملية من الفئة باء وفقا  -39

وال  صافيا إيجابياً المشروع أثرومن المرجح أن يكون .  للمشروع خالل فترة تنفيذهبتقدير األثر البيئي

من وسيسعى المشروع إلى تعظيم هذا األثر الموجب .  األثر البيئيتقديرجراء مزيد من دراسات حاجة إل
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األولويات الوطنية وتتواءم أهداف المشروع مع . خالل تعميم استخدام أساليب الزراعة العضوية الحديثة

  .في مجال التنمية الزراعية، وهو ما يضمن التزام البلد بتنفيذ المشروع

 واءمة والتنسيق الم- باء

تنشيط محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة مساهمة مباشرة في   دعميسهم مشروع -40

 كما يدعم أيضا البرامج التالية في إطار. ائز األربع التي تستند إليها استراتيجية الحد من الفقركالر

األمن ) 1(: قطاع الزراعي في ليبريابرنامج االستثمار في ال/برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا

الروابط التنافسية بين سالسل القيمة ) 2 (؛الغذائي والتغذوي، ال سيما مكون زيادة اإلنتاج واإلنتاجية

والسوق، ال سيما المكونات الخاصة بإعادة إعمار الطرق الريفية وتوسيعها، وتنمية األسواق 

مكونات الخاصة بإعادة بناء وزارة الزراعة وتحسين تنمية المؤسسات، ال سيما ال) 3 (؛والمشروعات

 . التنسيق واإلدارةتآليا

، واستناد البرنامجتم تصميم المشروع في ضوء التدخالت الجارية في قطاع محاصيل األشجار ومنطقة  -41

وتشجيع الدعم المتبادل وتجنب إلى نقاشات مكثفة مع الجهات المانحة األخرى لالستفادة من هذه الدروس 

 منتدى للنقاش بين جميع الجهات وتمثل مجموعة عمل الجهات المانحة المعنية بالزراعة. زدواجيةاال

ويتبادل األعضاء معلومات مفصلة حول أنشطتهم ومجاالت عملهم، . المانحة الناشطة في قطاع الزراعة

 .ويتم إطالعهم بانتظام على المنجزات المحققة

تنسيق على المستويات المركزية وغير المركزية من خالل سيعمل المشروع على زيادة االتساق وال -42

 من عقد اجتماعات  وزارة الزراعة والمنسقين الزراعيين للمقاطعة ومسؤولي الزراعة بالدائرةتمكين

تبادل المعلومات حول نهج وستتيح هذه االجتماعات الفرصة للجهات المانحة ل.  مع الجهات المانحةفصلية

وعلى . ققة، ومواءمة أنماط التنفيذ في إطار إعالن باريس بشأن فعالية المعونةالمشروع والنتائج المح

، وتضطلع  التابعة لوزارة الزراعة بتنفيذ المشروعالمستوى المركزي، ستقوم وحدة تنسيق المشروعات

ل هذه الوحدة بتنفيذ جميع برامج الجهات المانحة في قطاع الزراعة بما يمكنها من زيادة الدعم المتباد

  .والتكامل بينها

  االبتكارات وتوسيع النطاق- جيم

على المستوى المحلي ومستوى البلد (فيه  أطراف مختلفة لمشاركةنظرا المشروع على نهج مبتكر يقوم  -43

الربط بين مختلف األطراف في سلسلة القيمة بهدف ويسهم تحديدا في ) ككل، والجهات العامة والخاصة

ء على السمات المبتكرة ويمكن إلقاء الضو. لمبادئ السوقيةاستنادا إلى اتنشيط قطاعي الكاكاو والبن 

) 2 (؛الشراكة بين القطاع العام والخاص مع الحصول على تمويل مشترك من القطاع الخاص) 1: (التالية

 .نظام لصيانة الطرق بدعم من المجتمعات المحلية) 3 (؛ تنشيط محاصيل األشجارالسترداد تكاليفآلية 

يتضمن المشروع عددا من االبتكارات المشار إليها في برنامج الفرص االستراتيجية القُطرية دا، وتحدي -44

النهج الناجح الذي تم تنفيذه في قطاع الزراعة في سيراليون، وسان تومي ) 1: (المستند إلى النتائج لليبريا

يبات التسويقية مستجدة في وهذه الترت. وبرينسيبي، والترتيبات التعاقدية مع شركات التجارة العضوية
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كما سيستفيد المزارعون من أفضل الممارسات ومعايير الجودة التي . ليبريا، وستضمن شراء اإلنتاج

الدعم المقدم للمنسقين ) 2 (؛تطبقها شركات القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي إلى زيادة اإلنتاج والتنافسية

  . مركزية وزارة الزراعةالحد من ي إطار فبوصفهم شركاء منفذين، وذلك الزراعيين للمقاطعة 

  االنخراط في السياسات - دال

) 2 (؛حيازة األراضي) 1: (يتضمن المشروع إجراء حوار وطني بشأن السياسات والقضايا التالية -45

سيدعم المشروع لجنة وفيما يتعلق باألراضي، . نظام صيانة الطرق) 3 (؛المركزية وزارة الزراعة

 تشمل الشهادات القبلية العرفية في لوفا، كشرط أساسي إلثبات اعدة بيانات تجريبيةاألراضي في إنشاء ق

بدعم منسق زراعي وفيما يتعلق بالحد من المركزية، سيقوم المشروع . ملكية األراضي في المقاطعة

 مسؤولين زراعيين في الدائرة بما يضمن توفير خدمات إرشاد زراعي ال ةواحد في المقاطعة وسبع

كذلك سيعمل المشروع .  وفي إطار عملية الحد من المركزية،ة وفقا الختصاصات وزارة الزراعةمركزي

  . عن كثب مع وزارة األشغال العامة إلعادة إعمار الطرق وصيانتها على مستوى المقاطعة

   الوثائق القانونية والسند القانوني- سادسا

الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم والصندوق جمهورية ليبريا بين التمويل ستشكل اتفاقية  -46

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية  مننسخة مرفق و .المقترح إلى المقترضالتمويل على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل  سلطة فيها بموجب القوانين السارية مخولةجمهورية ليبريا و -47

 .الزراعية

 وسياسات المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالتمويل وإني مقتنع بأن  -48

  .في الصندوقومعاييره اإلقراض 

  التوصية- سابعا

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -49

عشرة تعادل قيمته  روط تيسيرية للغايةبشقرضاً ة ليبريا جمهوريأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

، )وحدة حقوق سحب خاصة 000 500 10( وحدة حقوق سحب خاصة  ماليين وخمسمائة ألف

واألحكام  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامأن يخضع ألية شروط على 

  . هذه الوثيقةفيالواردة 

  

  كانايو نوانزي

  دولي للتنمية الزراعيةرئيس الصندوق ال
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Negotiated financing agreement 

Loan Number:___________  

Project Title: Smallholder Tree Crop Revitalization Support Project (the “Project”)  

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)  

and  

The Republic of Liberia (the “Borrower”)  

(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 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 
Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).  

2. The General Conditions for Agricultural Development Financing of the Fund, 
dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General 
Conditions”) are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply 
to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the 
General Conditions shall have the meanings set forth therein.  

3. The Fund shall provide a Loan to the Borrower (the “Financing”), which the 
Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement.  

Section B  

1.  The amount of the Loan is SDR 10 500 000.  

2.  The Loan is granted on highly concessional terms.  

3.  The Loan Service Payment Currency shall be USD.  

4.  The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st July.  

5.  Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 May and 
15 November.  

6.  The Loan proceeds shall be transferred to the General Revenue Account of the 
Borrower. There shall be a Project Account in a commercial bank mutually agreed 
by the Parties.  

7.  The Borrower shall provide counterpart financing in the amount of 
approximately USD 2.02 million. 2  
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Section C  

1.  The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (the “MOA”).  

2.  The following are designated as key additional Project Parties: Project 
Coordination Unit (PCU); Farmer Based Cooperatives; Country Agricultural 
Coordinators (CACs); an experienced private sector entity (Component 1); Hifad or 
another entity (Component 2).  

3.  The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement.  

Section D  

The Loan will be administered and the Project supervised by IFAD.  

Section E  

1.  The following is designated as additional ground for suspension of this 
Agreement:  

The Borrower has removed the Project Coordinator and/or the Financial 
Management Specialist without approval of the Fund.  

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

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

 

(b) The Project Account shall have been duly opened.  

 

3.  This Agreement is subject to ratification by the Borrower.  

4.  The following are the designated representatives and addresses to be used for 
any communication related to this Agreement:  

 

For the Fund:         For the Borrower:  

 

President          Minister  
International Fund for Agricultural Development   Ministry of Finance  
Via Paolo di Dono 44        Broad Street  
00142 Rome, Italy        P.O. Box 9013  

Monrovia, Liberia  

 

This agreement, dated ______ has been prepared in English and in six (6) original 
copies three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower.  

___________________      __________________  

For the Fund        For the Borrower 
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Schedule 1 

Project Description and Implementation Arrangements 

I Project Description 

1.  Target population. The Project will reach the most vulnerable rural farming 
households in the Lofa County (“the Project Area”). The Project will particularly 
target: (i) poor smallholders with less than 2ha of farm; (ii) female-headed 
households; (iii) youth; and (iv) war-wounded and disabled.  

2.  Goal. The goal of the Project is to reduce post-conflict poverty and food 
insecurity, and improve livelihoods and living conditions of rural communities.  

3.  Objective. The main objectives of the Project are rehabilitating plantations, 
improving access to markets, and strengthening MOA extension services and 
farmers-based organizations (FBOs).  

4.  Components. The Project shall consist of the following four l components.  

A.  Component 1: Cocoa and Coffee Rehabilitation  

This Component will aim to recapitalize around 50% of the cocoa/coffee small 
holder in the Project Area. The strategy under this Component will be based on: (i) 
rehabilitation of productive capacity of existing areas of cocoa and coffee; (ii) 
training of farmers to improve farm operations from production, post-harvest to 
marketing, and (iii) organising farmer groups and linking them with the private 
sector.  

The criteria for selection of farmers will be based on willingness to rehabilitate; size 
and status of the farm; vulnerability; age and sex. The approaches to be tested are 
two:  

(a) private sector organic value chain model, to be undertaken by an 
experienced private sector entity incorporated in Liberia which satisfies 
the criteria mentioned in the Project Implementation Manual. The private 
sector entity will be contracted in accordance with the provisions 
applicable to this Financing Agreement, with the prior approval of the 
Fund. This private sector entity will work with approximately 5 000 
farmers following an organic production approach, adhering to procedures 
and practices internationally recognised for the organic production and 
post-harvesting of cocoa and coffee. The selection criteria of the private 
sector entity will be detailed in the Project Implementation Manual. The 
selected entity will enter into a Memorandum of Understanding (MOU) 
with the PCU and all farmers benefitting from this approach, with the prior 
approval of the Fund.  

 

(b) conventional (non-organic) value chain model, which will be undertaken 
by three selected farmer based cooperatives which will be supported to 
capacitate around 10 000 smallholder farmers in identified districts of the 
Project Area. Three cooperatives will be selected in accordance with a 
participatory and transparent process as described in paragraph C, below. 
Cooperatives will select villages and in each village they will select a 
village cooperative agent. The village cooperative agent will register all 
interested farmers, after which a contract –or similar arrangement- will 
be signed between the cooperative and the farmer for the rehabilitation of 
his plantation. The Project will finance the cooperatives’ initial working 
capital for the first three years of implementation of Project activities.  
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Support to tree crop rehabilitation and production will be organised on a credit basis 
and it is expected that around 40% of the rehabilitation cost will be recovered. 
Farmers will receive a copy of the reimbursement statement by the PMU. An 
account will be opened in commercial bank specifically for receiving reimbursement 
from farmers and this will feed into the working capital of cooperatives to ensure 
their capacity in the long term.  

B.  Component 2: Rehabilitation of Farm to Market Roads  

This Component will aim to rehabilitate and ensure routine maintenance of around 
315 km of farm to market roads in the Project Area to facilitate smallholders access 
to external assistance for their farming activity and access to markets for inputs 
and sale of their products.  

It is envisaged that the rehabilitation of roads will be implemented by Hifad, a 
private consultancy entity that has been selected through a competitive open 
procedure by Sida Liberia Feeder Roads Rehabilitation Project (LSFRP) for the 
rehabilitation of roads on other areas of the country, whose procurement processes 
are compatible with those of IFAD. Hifad would be selected under sole source 
contract in accordance with procurement procedures applicable to this Financing 
Agreement. If Hifad’s contracting proves not to be possible, another entity will be 
selected following the applicable procurement procedures for the Project. The 
selected entity will sign a MoU with the PCU, with the prior approval of the Fund.  

The road selection will be based on the identification done by the Lofa County 
Development Agenda regarding roads with urgent priority. The primary 
consideration for the selection of roads will be (i) existing roads linking smallholder 
tree crop farming communities to market; (ii) compliance with applicable 
regulations for the development of such roads; and (iii) optimal benefit for Project 
targeted population. The selection procedures will be described in the PIM.  

This Component also includes the establishment of a maintenance system that will 
ensure effectiveness, sustainability and communities’ involvement. The PCU 
Engineer and the Country Resident Engineer (CRE) –in coordination with the 
selected entity- will carry out an assessment to determine the maintenance level 
required. The system includes two types of maintenance:  

(a) Routine maintenance, which shall be provided starting on the third year of 
Project Implementation Period. This kind of maintenance will be financed 
with the beneficiaries’ contribution to the Project and will be undertaken 
based on Local Maintenance Committees. The selected entity for the 
implementation of the rehabilitation of roads, will sensitise, organize and 
train the Local Committees, in collaboration with the PCU Engineer and 
CRE.  

(b) Periodic maintenance. Required for major road defects every 4-8 years. A 
periodic maintenance of approximately 105 kms. the road rehabilitated 
under the Project will be financed with resources available from IFAD 
financing in the fifth year of Project Implementation Period.  

 

C.  Component 3: Institutional Capacity Building  

This Component will be focused on supporting the institutional development of 
three farmer based cooperatives in terms of strategy, management and 
development and on supporting the MOA at county and district level to ensure that 
CACs and DAOs are able to undertake their responsibilities under the Project.  
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Support to farmer based cooperatives:  

An analysis based on a participatory and transparent process will select three 
functioning farmer based cooperatives as the ones receiving the institutional 
capacity building support under this Component. The selection criteria will be 
detailed in the Project Implementation Manual.  

A programme for each cooperative has been developed which focuses on: 
strengthening the organizational and institutional capacity; provision of advisory 
support to cocoa and coffee farmer members and purchase of their products; 
marketing of cocoa/coffee to local traders and export to international markets; and 
involvement in road maintenance. The capacity building package that each 
cooperative will receive from the MOA includes equipment; basic infrastructure; 
staff salaries for three years; initial working capital; and training and technical 
assistance. Two sort of technical assistance will be provided by local partner or 
external experts in: (i) financial management and institutional development and (ii) 
technical areas related to cocoa production.  

Support to MOA at county and district level  

The CAC and seven identified DAOs related to the cocoa and coffee sector will be 
reinforced in three important areas: (i) monitoring and evaluation; (ii) extension 
services to farmers, cooperatives and private sector; and (iii) coordination of 
interventions in the cocoa and coffee sectors. The capacity building that they will 
receive includes equipment; staff training and support in staffing, by increasing the 
current staff with youth professionals.  

D.  Component 4: Project Management  

The Project will be implemented through the implementation arrangements 
specified in Section II, below.  

The objectives of this Component are to (i) ensure an effective strategic and 
operational planning and monitoring of the Project; (ii) ensure an efficient 
coordination amongst the components of the Project and among Project Parties and 
(iii) adequately monitor the implementation of the Project.  

II Implementation Arrangements 

1.  Lead Project Agency  

1.1  Designation. The Ministry of Agriculture (MOA) is designated as the Project 
Implementation Agency and shall have overall responsibility for the implementation 
of Project activities.  

1.2  Responsibilities. The MOA responsibilities shall include among others: (i) 
chairing the Programme Management Unit (PMU) Steering Committee (the “SC”); 
(ii) providing support to the PMU and PCU for design, implementation and 
coordination of activities related to the Project; (iii) supervising the PMU and PCU; 
(iv) controlling and releasing funds received from the Ministry of Finance (“MOF”); 
(v) mobilizing resources, and providing technical, administrative and financial 
support to the PMU and PCU; (vi) conducting the performance appraisal of the 
Project Coordinator and the Financial Management Specialist; (vii) coordinating 
donor interventions under its jurisdiction with other Ministries; and (viii) ensuring 
timely approval by MOF of project disbursement requests. 
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2.  Country Agricultural Coordinators (CACs) and District Agricultural Officers 
(DAOs)  

2.1  The MOA will carry out its extension services responsibilities at local level 
through the CACs and DAOs.  

2.2  The CAC responsibilities shall include: (i) planning the implementation of the 
Project activities with the MOA staff and other Project Parties; (ii) supervising the 
activities of the MOA staff; (iii) verifying and processing the data submitted by the 
MOA field staff; (iv) drafting progress reports on the Project activities and 
submitting them to the MOA; (v) providing feedback to field officers after 
processing and analysing the data obtained; (vi) assisting field staff in training the 
beneficiaries; and (vii) organizing program review meetings at the county level and 
participating in program review meetings at the national level.  

2.3  The DAO responsibilities shall include: (i) collecting the field data; (ii) 
submitting progress reports to the CAC; (iii) assisting farmers in improving their 
performance; (iv) training farmers in participatory monitoring techniques; and (v) 
participating in program review meetings.  

3.  The Programme Management Unit (PMU) and the PMU Steering Committee 
(SC)  

3.1  The PMU is a unit set up within the MOA in charge of coordinating the 
implementation of all donor funded projects in Liberia.  

3.2  Responsibilities and composition of the PMU CS. The PMU SC shall provide 
guidance on any high level policy matters during Project implementation. The PMU 
SC is a Ministerial Committee chaired by the MOA and include representatives of 
the beneficiaries and representatives of the private sector. The PMU SC will meet at 
least twice a year for Project related activities.  

The PMU SC responsibilities shall include: (i) providing support to the PMU and PCU 
for design, implementation and coordination of project interventions; (ii) ensuring 
that Project is aligned with Borrower’s policy and strategy in the agricultural sector; 
(iii) approving the annual work plans and budget (AWPBs) and the progress 
reports; (iv) endorsing agreements or arrangements negotiated between the 
Borrower and the Fund or other co-financer of the Project; (v) endorsing 
modifications to project design or implementation arrangements proposed by the 
Borrower, the MOA or the PMU; etc.  

3.3.  Responsibilities of the PMU. The PMU shall be responsible for the coordination 
of project management. Its responsibilities shall include: (i) providing overall 
planning, supervision, monitoring and coordination of the Project activities; (ii) 
providing guidance in terms of the implementation of the Project activities; (iii) 
preparing final AWPs and procurement plans based on the ones prepared by PCU; 
(iv) establishing and maintaining linkages with other government ministries, donors 
and service providers; (v) monitoring the progress of the Project activities.  

4.  Project Coordination Unit (PCU)  

4.1  PCU. The PCU already operating for the Agriculture Sector Rehabilitation 
Project (ASRP) will be designated as the PCU for the implementation of activities of 
ASRP and this Project. The PCU shall be directly responsible for daily Project 
implementation.  

4.2.  Composition. The PCU staff will be complemented with the required staff in 
order to implement the Project together with the ASRP. The staff required for PCU 
will include a Project Coordinator ; a Financial Management Specialist; a 
procurement specialist; an  
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accountant; an administrative officer; a monitoring and evaluation officer; an agri-
business officer; a civil engineer; and other administrative staff.  

4.3  Responsibilities. The PCU’s responsibilities shall include, among others, 
planning, supervising and implementing Project activities; preparing draft annual 
work plans and budget and procurement plans for the PMU; carrying out the 
required procurement for implementation of Project activities, in accordance with 
the Fund’s applicable procedures and regulations.  

4.4  Field Office. The PCU shall establish a field office in Lofa for the 
implementation of field activities. Among its responsibilities, it shall: (i) plan field 
activities; (ii) monitor and provide guidance to other Project Parties; (iii) collect 
data within the monitoring and evaluation framework; (iv) establish links with the 
CAC and the DAOs; and (v) provide regular feedback to the PCU.  

The staff of the field office shall include a civil engineer; a tree crop specialist; an 
institutional specialist; and a local young professional.  

5. Farmer Based Cooperatives  

5.1  Selection. Three Farmer Based Cooperatives will be selected on the basis of 
an open transparent process to participate in Project implementation and the 
criteria to be detailed in the Project Implementation Manual.  

5.2  The selected Farmer Based Cooperatives will support the implementation of 
part of Component 1, participating in the conventional (non-organic) value chain 
model and will receive capacity building under Component 3.  

6.  Experienced Private Sector entity to support implementation of Component 1  

6.1  An experienced private sector entity incorporated in Liberia which satisfies the 
criteria stated in the Project Implementation Manual will implement the private 
sector organic value chain model under Component 1.  

6.2  The private sector entity will be contracted in accordance with the 
procurement provisions applicable to this Financing Agreement and with the prior 
approval of the Fund. The selected entity will enter into a MOU with the PCU and all 
farmers benefitting from this approach, with the prior approval of the Fund  

7.  Hifad (Component 2)  

7.1 It is envisaged that part of Component 2 will be implemented by Hifad, which 
would be selected through a sole source contract under the Fund’s applicable 
procurement guidelines.  

7.2  If contracting Hifad does not materialize, the rehabilitation of roads will be 
carried out by another entity selected in accordance with the Fund’s applicable 
procurement guidelines.  

7.3  Hifad or the other selected entity will sign a MOU with the PCU, with the prior 
approvalof the Fund. 8  
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Schedule 2 

Allocation Table 

 

 

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

 

 

Category Loan Amount Allocated  
(expressed in SDR) 
  

Percentage  

I. Civil works  
 

5 350 000  100% net of taxes and 
beneficiaries contribution  

II. Equipment, goods and 
materials  
 

1 250 000  100% net of taxes  

III. Technical assistance  
 

1 140 000  100% net of taxes  

IV. Salaries, allowances 
and operating costs  
 

1 710 000  100% net of taxes  

Unallocated 1 050 000  

TOTAL 10 500 000  

 

 

Schedule 3 

Special Covenants 

 

1.  Suspension of the Right to Request Withdrawals. In accordance with Section 
12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole or in 
part, the right of the Recipient to request withdrawals from the Loan Account if the 
Recipient has defaulted in the performance of the covenant set forth below, and the 
Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material 
adverse effect on the Project.  

2.  Tax Exemption. The Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt 
proceeds of the Loan from all taxes. Any amount that cannot be exempted, shall be 
paid in cash by the Recipient.  

3.  Taxes of Project Staff. Project staff shall be subject to the applicable tax 
domestic legislation of the Borrower –including income tax and social security. 
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Logical framework 

NARRATIVE SUMMARY VERIFIABLE INDICATORS 
SOURCES OF 
VERIFICATION ASSUMPTIONS AND RISKS 

IMPACT  
Empower the rural poor to increase their 
food security and improve their 
livelihoods, in the counties covered by 
IFAD, on a sustainable basis. 

- 15 000 smallholder farmers have an improved household 
assets ownership index based on additional assets (at least 
25%female & 50% youths) (RIMS) 
- 20% reduction in child malnutrition prevalence in the 
targeted smallholder farmers’ households (RIMS) 
- 25% of targeted smallholder farmers’ households report an 
improvement of food security (duration and frequency of 
hungry season) 

- MDG progress report 
- WFP Food security 
and analysis report 
- WFP Vulnerability 
Analysis and Mapping 
- LISGIS surveys  

- Overall political and economic 
situation remains stable 

DEVELOPMENT OBJECTIVE  
Incomes of targeted cocoa and coffee 
smallholder producers have increased 

- income generated by cocoa and coffee multiplied by at least 
5 for 80% of the targeted smallholder farmers (at least 25% 
female & 50% youths) 
- cocoa and coffee prices received by targeted smallholder 
farmers on local markets are multiplied by at least 2 for 80% 
of the targeted  smallholders (at least 25% female & 50% 
youths) 
- cocoa and coffee sales by targeted smallholder farmers are 
multiplied by at least 3 (at least 25% female & 50% youths) 

- Project impact 
assessment studies 
and surveys 
- National and local 
household income and 
poverty studies 

- Stability and peace in the country. 
- Conducive macro-economic reforms 
for  income generating activities and 
poverty reduction 
- Commitment of all stakeholders to 
support income generating for 
smallholders  and participate in 
poverty reduction efforts 
- Stable cocoa/coffee prices on 
international markets  

COMPONENT 1: Cocoa/Coffee Revitalization 
OUTCOMES COMPONENT 1  Increased 
quantity and quality for the targeted 
cocoa and coffee smallholder producers  
 
 

- cocoa/ coffee production multiplied by at least 3 for 80% of 
targeted smallholder farmers (at least 25% female & 50% 
youths) (RIMS) 
 
- percentage of bad beans reduced by 50% for 80% of 
targeted smallholder farmers (at least 25% female & 50% 
youths)  
 

- Project progress 
reports 
- Ad-hoc surveys 

- Timely availability of resources & 
logistics to procure and deliver the 
inputs to beneficiaries 
- Land tenure system in project 
counties does not pose any 
limitations to project activities 
- Targeted communities are involved 
and responsive to interventions made 

OUTPUTS COMPONENT 1  
- Improved production practices are 
introduced  
- Primary processing with high quality 
standards is facilitated for targeted 
cocoa/coffee farmers 

- 15 000 cocoa and coffee smallholder farmers use improved 
cocoa and coffee production practices (at least 25% female & 
50%  youths) (RB COSOP) 
- 15 000 smallholder farmers have access to drying, storage 
and/or packaging facilities (at least 25% female & 50% 
youths) 

- Project progress 
reports. 

- Target communities are involved 
and responsive to interventions 
made. 

COMPONENT 2: Rehabilitation of Farm-to-Market Roads 
OUTCOMES COMPONENT 2   
- Increased quantity of the cocoa and 
coffee sold by targeted smallholders on 
the market   

- selling on the local and export market multiplied by at least 
3 for 80% of the targeted smallholder farmers (at least 25%  
female, 25% youths) (RB COSOP) 
- decrease of  losses/damage in the cocoa and coffee produce 

- Project progress 
reports 
- Ad-hoc surveys 

- Timely availability of resources and 
logistics to procure and deliver the 
inputs to beneficiaries 
- Targeted communities are involved 
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NARRATIVE SUMMARY VERIFIABLE INDICATORS 
SOURCES OF 
VERIFICATION ASSUMPTIONS AND RISKS 

- Improved quality of the cocoa and 
coffee sold by targeted producers on the 
market   

when reaching the market divided by 2 for 80% of targeted 
smallholder farmers 

and responsive to interventions made 

OUTPUTS COMPONENT 2  
- Targeted cocoa/coffee smallholders 
and rural population have a regular and 
timely access to local and export 
markets 

- 80% of farm to market roads rehabilitated are passable all 
year round (RB COSOP, RIMS) 
- 80% of targeted smallholder farmers report selling their 
cocoa/coffee produce on the local and/or export market 
 

- Project progress 
reports 
- Implementing 
partners progress 
reports 
- Supervision missions 

- Target communities are involved 
and responsive to interventions 
made. 

COMPONENT 3: Institutional Capacity Building 
OUTCOMES COMPONENT 3   
- Increased in the production sold by 
targeted farmers on local and/or export 
markets through the cooperatives 
 

- 20% of the targeted cocoa and coffee producers sell their 
production through group arrangements (at least 25% female 
& 50% youths) (RB COSOP) 
- 3 agreements link cooperatives and standard commodity 
and/or fair trade private buyers (RB COSOP) 

- Project progress 
reports 
- Ad-hoc surveys 

- National decentralization policy 
implemented as planned  
- Targeted communities, Ministry of 
Agriculture & Ministry of Public Works 
are involved & responsive to 
interventions made 

OUTPUTS COMPONENT 3  
- Targeted cocoa and coffee smallholder 
producers are organised in sustainable 
cooperatives for marketing 
- CAC  and DAO are able to provide 
technical advice to targeted 
cocoa/coffee producers and cooperatives 

- 3 cooperatives have a legal status and a board ( at least 
25% female members & 25% female in leadership positions) 
(RIMS) 
- 3 cooperatives are profitable and finance recurrent costs 
- 80% the targeted cocoa and coffee  farmers receive 
technical advice from the CAC and DAO at least once every 
quarter (at least 25% female & 50% youths)  (RIMS) 

- Project progress 
reports 

- Target communities are involved 
and responsive to interventions made 

COMPONENT 4: Project Management 
OUTCOMES COMPONENT 4 
- Project objectives are achieved within 
the planned timeframe 
- The PMU has acquired extensive 
experience in project management  

- 100% of the project objectives are achieved within 2012-
2016 
 

- Project completion 
report 
- PMU capacities 
assessment 

- Stability and peace in the country. 
- Availability of qualified and/or 
trainable staff for the MOA/PMU 

OUTPUTS COMPONENT 4 
- Efficient project implementation and 
planning e.g. Corrective measures are 
anticipated and taken for all plan 
deviations (revising activities schedules, 
adapting implementation mechanisms, 
reallocating budget) 
 
- Operational coordination mechanisms 
 
- Effective M&E mechanisms established 

- 80% of the activities planned in the AWPB are implemented 
- 80% of the yearly budget is disbursed 
- 25% progress made towards the objective every year 
- Monthly reports on data and lessons learned are available 
- Yearly reporting on RIMS is provided 
- National/District Steering Committees meet at least twice a 
year to discuss and approved the AWPB and progress reports 

- Project progress 
reports 
- Minutes of 
coordination meetings  
- Supervision mission  
aide memoires 

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

 




