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  تقرير رئيس الصندوق

  
  

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما  المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال التسمياتإن 

 يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
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  الموافقةبتوصية 

من هورية السودان جمتقديمه إلى مقترح ال بالتمويلالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

، على النحو الوارد في مشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنارأجل 

  .35الفقرة 

مشروع دعم صغار المنتجين من أجل جمهورية السودان منحة مقترح تقديمها إلى 

 في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار

  روع المش–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

وتشكل هذه الظاهرة حاليا أكبر . يوفر المشروع استجابة للمستويات المرعبة الحالية لتدهور األراضي -1

تقنية   حزماويدخل المشروع . خطر يحدق بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة وبالسلم االجتماعي

جهود المتضافرة لصياغة إطار ناظم لتطوير كل من ال وتعبئة ،ز اإلنتاجيةغير ضارة بالبيئة لتعزي

توفر والية سنار و. أصحاب الحيازات الصغيرة بطريقة تصون البيئة وزراعةالزراعة على نطاق واسع 

خطة إنمائية استراتيجية تخصص أكثر من ) 1: ( من الشروط التميكينة لتنفيذ ناجح لهذا المشروعاًعدد

ئة من الميزانية للتنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر، حيث صون التربة والمياه هو التقنية  بالما90

  والمبادراتالتكامل مع االستثمارات الحكومية ) 2(الرئيسية التي يتم الترويج لها لقطاع الزراعة البعلية؛ 

المالئمة حيث يوجد أكثر من نية واضحة لنشر التشريعات ) 3(التي تمولها الجهات المانحة األخرى؛ 

  . مشروعات لقوانين قيد اإلعداد بشأن إدارة الموارد الطبيعية 10

   التمويل المقترح-باء 

  واألحكامالشروط 

حقوق سحب وحدة  مليون 8.875منحةً قيمتها  إلى جمهورية السودان  الصندوقمن المقترح أن يقّدم -2

للمساعدة على تمويل مشروع دعم صغار ) يباً أمريكي تقرمليون دوالر 13.54بما يعادل (خاصة 

  .المنتجين في قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

مليون  27.891 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءبموجب  لسودانلالمحددة مخصصات تبلغ ال -3

وهذا هو المشروع األول الذي يعرض ضمن . 2012-2010فترة التخصيص على مدى ي مريكأدوالر 

  .هذه الدورة
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 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

، والتي تخصص أكثر 2012-2007 يتماشى المشروع مع الخطة اإلنمائية االستراتيجية لوالية سنار للفترة -4

  .ة والتخفيف من وطأة الفقرمن الميزانية للتنمية المستدامبالمائة  90من 

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 بالمائة من الناتج 70، أي ما يعادل 2009مليار دوالر أمريكي بنهاية عام  36حوالي دين السودان  بلغ  -5

 فإن السودان مؤهل للحصول على التمويل ،وبموجب إطار القدرة على تحمل الديون. اإلجمالي الوطني

 .بالمائة 100لمنح بمعدل با

  تدفق األموال

 كذلك سيتم فتح ،سيتم اإلبقاء على السحوبات المسبقة في حساب مخصص باليورو الستخدام المشروع -6

من الحساب كُّل بتشغيل ومديره المالي  وسيقوم مدير المشروع .بالعملة المحليةحساب للمشروع 

  .جراءات المالية االعتياديةالمخصص باليورو وحساب المشروع بما يتماشى مع اإل

  ترتيبات اإلشراف

سيشرف الصندوق على المشروع من خالل بعثات اإلشراف السنوية التي تدعمها بعثات متابعة أو بعثات  -7

  . حسبما تقضي الحاجة،مواضيعية محددة

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .توقع وجود أي استثناءاتال ي -8

 التسيير

مراجعات سنوية ) 1: (المقصود باإلجراءات التالية المخطط لها تعزيز مظاهر تسيير تمويل الصندوق -9

بعثات إشراف ) 2(لحسابات المشروع وكشوفات مالية نصف سنوية بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ 

الذي عقد أداء على النحو ) 3(قطري للصندوق؛ سنوية واستعراضات مالية فصلية يقوم بها الفريق ال

ومجموعات المنتجين ينص على التزامات اآلليات يرتضيه الصندوق يتم توقيعه بين المشروع ومشغلي 

وأما عمليات التوريد فستتبع بشكل دقيق المبادئ التوجيهية للتوريد المعمول بها في . جميع األطراف

  .الصندوق

  والمشاركة المجموعة المستهدفة -جيم 

  المجموعة المستهدفة

 ، وأبو حجار، وهي دندر، السبعالواليةضمن محليات محليات  ثالث قرية تقع في 100سيغطي المشروع  -10

أصحاب الحيازات الصغيرة الذين ) 1: (ستهدف أساسا ثالث مجموعاتي وسوف ،ودالي ومزموم

الرعاة المستوطنون في القرى ) 2(مجترات صغيرة أو أقل؛  5 هكتارات ويملكون 4يزرعون أقل من 

النساء المعدمات ) 3(د للمياه والعلف؛ وصول محدوالمسجلة في ثالثة مواقع والذين ال يحظون إال ب
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ويتوقع للمشروع أن يفيد . سنوات بسبب النزاعات المدنية في جنوب السودان 10 منذ نتم تهجيرهاللواتي 

مستوطنة، أسرة رعوية  800ات الصغيرة، وأسرة من أصحاب الحياز 19 000أسرة تتضمن  20 000

  .ترأسها النساءت أسرة 200و

  نهج االستهداف

 تعتمد استراتيجية استهداف الفقر على النهج المتسلسل ، االستهداف في الصندوقةسياسبما يتماشى مع  -11

اختيار ) 2(تعلق بالفقر؛ تمعايير على خلفية مسح لجميع القرى في منطقة المشروع وتصنيفها ) 1: (التالي

لفقر في قرى مختارة باستخدام لوضع خرائط ) 3(من قبل لجان التنسيق المحلية؛  قرية فقرا 100أكثر 

. المجموعة المستهدفةتوصيف متها مع ءرصد خصائص المستفيدين لموا) 4(أداة تصنيف الثروة؛ 

 الحصول على الخدمات وتهدف استراتيجية تعميم التمايز بين الجنسين في المشروع إلى تمكين النساء من

النهج ويستند .  النطاق عالوة على المشاركة في التدريب ذي الصلة والعروض وأنشطة توسيع،اإلرشادية

 وإدخال تقنيات اإلدارة بعد الحصاد التي تدعم تنويع ،تفصيل حزم تقنية تتناسب مع احتياجات النساءإلى 

  .مصادر الدخل وتخفف من عبء العمل على النساء

 ركةالمشا

وسوف تقوم بتعبئة المجتمع . ستعمل لجان تنمية القرى كصلة وصل بين المشروع والمجتمعات المحلية -12

 مع تقدير الحاجة إلى صون الموارد ،المشتركةالمصالح  والمساعدة على تنظيم مجموعات ذات ،المحلي

على المجتمعات ه وآثار ورصد أنشطة المشروع ، الوديانمعابر وتنظيم أعمال الصيانة في ،الطبيعية

المشتركة المصالح لمجموعات ذات لوأما المهمة المركزية . سبل عيش األسر المستفيدةعلى المحلية، و

 ورصد نتائج العروض لمواءمة الحزم ،المشاركين في مرحلة عروض الحزم التقنيةأعضائها فهي تنظيم 

  .تمعاتها وتوسيع نطاق التقنيات الناجحة في مج،التقنية في الموسم التالي

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

 أسرة في 20 000الغاية من المشروع هي الحد من الفقر الريفي وزيادة األمن الغذائي ودخول حوالي  -13

 عالوة على ،أما هدفه فيتمثل في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية والمحاصيل النقدية. منطقة المشروع

  .ةالمجترات الصغير

 األهداف السياساتية والمؤسسية

جودة خدمات اإلرشاد التي ) 1: ( مخرجات مؤسسية رئيسيةةيتوقع لهذا المشروع أن يتمخض عن ثالث -14

 الحيازات أصحابستتحسن بفضل بناء قدرات الموظفين وإدخال إجراءات جديدة لضمان حصول 

مين بتفصيل خدماتها لتلبية احتياجات قيام شركات التأ) 2(الصغيرة على الحزم التكنولوجية المحسنة؛ 

سيكون ) 3(على المخاطرة التي يواجهونها؛  في التغلب  وبالتالي لمساعدتهم ،أصحاب الحيازات الصغيرة
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لحكومة الوالية سياسة تشغيلية بشأن استخدام األراضي وإدارة الموارد الطبيعية بفضل وضع خريطة 

  . قرارات حول اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيةلالستثمار واستخدام األراضي ونشر مشروعات

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

تحسين فرص الوصول إلى ) 2(االستهداف؛ ) 1: (يتماشى المشروع مع سياسات الصندوق المتعلقة بـ  -15

داف عالوة على ذلك، فإنه يتواءم مع األه. تنمية القطاع الخاص) 3(األراضي وأمن الحيازة؛ 

الذي االستراتيجية الثالث المنصوص عليها في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج 

  .صاغه الصندوق للسودان

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

كما هو ، ويرفدها درالية وحكومة الواليةي الحكومة الفتدعمهايتواءم البرنامج مع المبادرات التي  -16

  .أعاله 4منصوص في الفقرة 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

المشروع المتكامل إلنتاج وتسويق الثروة الحيوانية الذي تموله ) 1: (المشروع التدخالت التاليةيرفد  -17

مشروع مستجمعات مياه النيل الشرقية التابع ) 2(حساب األمانة متعدد الجهات المانحة؛ والحكومة 

في السودان وهو المشروع الذي وتسويقه مشروع إنعاش إنتاج الصمغ العربي ) 3(وض النيل؛ لمبادرة ح

  .تموله الحكومة وحساب األمانة متعدد الجهات المانحة والصندوق

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

واق واإلدارة ما بعد الوصول إلى األس) 2(نقل التكنولوجيا؛ ) 1: (للمشروع ثالثة مكونات رئيسية -18

  .بناء القدرات والتعزيز المؤسسي) 3(الحصاد؛ 

  فئات النفقات

المركبات  )2(؛ ) بالمائة من إجمالي تكاليف المشروع10.3(المدنية األشغال  )1: (لإلنفاقهنالك ست فئات  -19

حساب ) 4(؛ )بالمائة 40.5(المساعدة التقنية والدراسات والتدريب ) 3(؛ )بالمائة 11.7(د والمواوالمعدات 

  ).بالمائة 6.4(التشغيل والصيانة  )6(؛ )بالمائة 19.6(الرواتب والعالوات ) 5(؛ ) بالمائة 11.5 (األمانة 
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   اإلدارة، ومسؤوليات التنفيذ، وإرساء الشراكات-زاي 

  الرئيسيونيونشركاء التنفيذال

مرسوم وزاري ب إنشاء هذا المكتب  وسوف يتم،سيكون مكتب إدارة المشروع مسؤوال عن تنفيذ المشروع -20

ككيان مستقل يرفع تقاريره إلى مجلس مدراء المشروع الذي يترأسه وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

فرق إرشادية بالتنفيذ الميداني في خمس وحدات إدارية ريفية في خمس  وستقوم .والري في الوالية

ألقسام التقنية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ويشمل شركاء التنفيذ اآلخرون ا. الثالثالمحليات 

 ولجان التنمية في القرى والمجموعات ذات ،األشغال العامة في الواليةالعمراني والري ووزارة التخطيط 

  .المصالح المشتركة

 مسؤوليات التنفيذ

وزارة ضطلع ست بينما .التشغيليةالمشروع وإدارته سيكون مكتب إدارة المشروع مسؤوال عن تنفيذ  -21

الزراعة والثروة الحيوانية والري في الوالية بدور إشرافي وتوفر التوجيه التقني واالستراتيجي لمكتب 

واألشغال العامة بالمسوحات الطبوغرافية العمراني وزارة التخطيط ستقوم  في حين ،إدارة المشروع

 ،في توريد المتعاقدين المؤهلين وتشارك ،بالتحقق من أعمال التصميمو ،الوديانمعابر للمحليات في 

. ألعمال وتدريب المجتمعات المحلية على الصيانةل وتقوم بالقبول النهائي ،المعابروتشرف على إنشاء 

في حين ستكون لجان تنمية القرى بمثابة صلة الوصل بين المشروع والمجتمعات المحلية وستعبئ 

 وتقدر الحاجة إلى صون ،المصالح المشتركة وتساعد على تنظيم مجموعات ذات ،المجتمعات المحلية

الوديان ورصد أنشطة المشروع وآثاره على المجتمعات المحلية معابر البيئة وتنظيم أعمال الصيانة على 

فتتمثل ذات المصالح المشتركة للمجموعات المهمة المركزية أما . وسبل عيشها وعلى األسر المستفيدة

بهدف مواءمة إيضاح التقانات  ورصد نتائج ،إيضاحية التقاناتلة المشاركين في مرح أعضائها بتنظيم 

  .تقنيات الناجحة في مجتمعاتها المحلية وتيسير توسيع نطاق ال،لتقنية في الموسم التالياالحزم 

 دور المساعدة التقنية

: م بالتالي بالقياهالشريك التقني الرئيسي خالل تنفيذ المشروع المتعاقد معالزراعية ستكون هيئة البحوث  -22

توفير التدريب والدعم التقني للفرق اإلرشادية الخمس خالل إنشاء ورصد وتقييم العروض الميدانية؛ ) 1(

القيام بالبحوث ) 3(إنتاج البذور عالية الجودة وتدريب فرق اإلرشاد والمزارعين على إكثار البذور؛ ) 2(

على اإلطالق ألصحاب الحيازات راضي حراثة لأل التكيفية على التقنيات التي ال تنطوي على أية

  .الصغيرة والكبيرة

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

 وأما مصادر التمويل . مليون دوالر أمريكي على مدى سبع سنوات21.17يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -23

  ).بالمائة 13.7(والمستفيدون ) بالمائة 22.3(، حكومة السودان )بالمائة 64(الصندوق : فهي
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

تحسين إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة ) 1: (يتوقع لمصادر الفوائد الرئيسية أن تتألف مما يلي -24

الغذائية وأمنها حمياتها من خالل إدخال تحسينات معتبرة على دخول األسر وعلى وتوابعها الحيوانية 

زيادة الدخول من األنشطة المولدة ) 3(الوصول إلى األسواق وتقنيات المناولة بعد الحصاد؛ ) 2(الغذائي؛ 

  .للدخل وخاصة النساء واألسر الفقيرة

 الجدوى االقتصادية والمالية

 15والي سنة بح 20 لالستثمارات في منطقة المشروع على مدى ييقدر معدل العائد االقتصادي الداخل -25

مليون دوالر أمريكي سنويا مما  2.4يبلغ حوالي سنويا وسطيا   عائداسوف يولد المشروع و. بالمائة

  .مليون دوالر أمريكي 1.5سيوازن إلى حد كبير تكاليف التشغيل والصيانة التي تقدر بحوالي 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

 إقليم الشرق األدنى وشمال ضمنإنشاء الشبكات ) 1: (المشروع في إدارة المعرفة بالطرق التاليةسيسهم  -26

حول التقنيات المتعلقة بصون التربة والمياه وتغذية الحيوانات ككل البرامج إدارة  وفي دائرةأفريقيا 

 من خالل حلقات إنشاء الشبكات داخل القطر) 2(وتوابعها مما يقوم به أصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

واجتماعات التنسيق بين الجهات المانحة والندوات الدراسية وحلقات الخاصة بالتنفيذ عمل السنوية ال

شبكة المناطق الريفية المتصلة المعنية بالوصول  وخاصة من خالل ،شبكات المعرفيةالإنشاء ) 3(العمل؛ 

ل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الشبكات البحثية اإلقليمية مث) 4(؛ )قرية نت(إلى المعرفة 

الجافة والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية باإلضافة إلى 

الشراكات القائمة مع البنك الدولي وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

  . اإلنمائيوبرنامج األمم المتحدة

  االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

نهج المشروع الذي يجمع ) 1: (الخصائص الرئيسية التي تعد جديدة في سياق برنامج السودان هي التالية -27

المباشر بين مشغلي اآلليات التي تحول دون الربط إزالة الحواجز ) 2(بين العروض وتوسيع النطاق؛ 

يتناسب مع احتياجات المزارعين بما تفصيل التأمين على المحاصيل ) 3(تجين؛  صغار المناتومجموع

اختبار اإلنقاص الطوعي لتعداد قطعان المجتمعات المحلية بالنسبة ) 4(التقليديين على نطاق صغير؛ 

  .للحيوانات التي تتمتع بصحة جيدة ولكنها ضعيفة

  نهج توسيع النطاق

تقنية التي يروج لها المشروع على نطاق أوسع الحزم الرار وتبني يتضمن التصميم إجراءات لتيسير التك -28

 أو للصحة الحيوانية وإدارة ما بعد ، أو لصون التربة والمياه،اثةسواء بالنسبة إلتباع الحد األدنى من الحر
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تطوير قدرات المجموعات ) 2(نظرائهم؛ يتمكنون من تدريب تدريب المزارعين بحيث ) 1: (الحصاد مثل

القطاع الخاص للخدمات من مصالح المشتركة في المهارات التقنية واإلدارة والتعاقد مع موردين ذات ال

تمكين القطاع الخاص من توفير الخدمات ألصحاب الحيازات الصغيرة في الوقت المحدد ) 3(الزراعية؛ 

د األراضي تمويل إعداللها من خالل التنظيم لتحقيق وفورات الحجم الكبير والحصول على االئتمان 

المخاطر الناجمة عن تبني تقنيات إنتاجية  لتخفيف  ن والحصول على التأمي،وعمليات البذر والتعشيب

  .نشر قوانين لإلبقاء على قاعدة الموارد الطبيعية) 4(جديدة؛ 

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

تشرذم وتشتت سياسات وقواعد استخدام األراضي ) 1(:  هيمخاطر رئيسيةأربع  واجه المشروعي -29

القدرة ) 3(موجات الجفاف القاسية؛ ) 2( ؛تطبيقهاالخاصة بصون إدارة الموارد الطبيعية التي ال يتم 

محدودية والمحدودة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري في الوالية فيما يتعلق بالتنسيق واإلدارة؛ 

 افتقار المزارعين للحصول على االئتمان لتمويل تبني )4( للمجتمعات المحلية؛ رأس المال االجتماعي

صياغة ) 1: (وسيوفر المشروع اإلجراءات التالية للتخفيف من هذه المخاطر. الحزم التقنية المقترحة

خطة الستخدام األراضي على مستوى الوالية وتطبيق القوانين الخاصة باإلدارة المستدامة للموارد 

الحزم التقنية التي يروج لها المشروع والتي من شأنها أن تعزز صمود األسر في وجه ) 2(بيعية؛ الط

االستثمارات المعتبرة في بناء قدرات موظفي اإلرشاد والمنتجين وتوفير الدعم التقني من ) 3(الجفاف؛ 

  . المصارفمنتجات ائتمانية مالئمة يتم التفاوض عليها مع ) 4(قبل هيئة البحوث الزراعية؛ 

 التصنيف البيئي

نظرا ألنه من غير  طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع كعملية من الفئة باء -30

  .المحتمل أن يكون له أي أثر سلبي بيئي

  االستدامة-  كاف

ن إنشاء مالمشروع سيمكن ) 1: (باحتماالت عالية لالستدامة بناء على االعتبارات التاليةالمشروع يتمتع  -31

وبالتالي سيزيل العقبات في وجه حصول ، مشغلي اآلليات الزراعيةوبين المنتجين عالقات عمل 

المزارعين على خدمات إعداد األراضي في الوقت المناسب من خالل تنظيم المنتجين وتدريبهم على 

ول إلى االئتمان  وتزويدهم بالوص، اآللياتمشغلوإبرام العقود واإلشراف على األعمال التي يقوم بها 

خدمات التأمين إلى تيسير وصول المنتجين ) 2(عندما تبرز الحاجة إليه لتمويل مثل هذه الخدمات؛ 

المرشدين االستثمار في بناء قدرات ) 3(للتخفيف من المخاطر التي ينطوي عليها تبني تقنيات جديدة؛ 

 رصد استعادة تكلفة الخدمات  مع،الزراعيين فيما يتعلق باللوجستيات وتنظيم العمل والمؤهالت

المساهمة في تنظيم توزيع المكننة وتطبيق المعايير المتبعة لإلدارة المستدامة للموارد ) 4(اإلرشادية؛ 

الطبيعية التي تصون القاعدة اإلنتاجية الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة من خالل وضع خريطة 

  .دارة الموارد الطبيعيةاالستثمار واستخدام األراضي والقوانين الخاصة بإ
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   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

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

 نهاالمتفاوض بشأالتمويل اتفاقية نسخة من وترفق  .المقترح إلى المتلقيالتمويل يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي جمهورية السودان إن  -33

  .الزراعية

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

  . في الصندوقومعايير اإلقراض

   التوصية-الثاً ث

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل على أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي  -35

جمهورية السودان منحة تعادل قيمتها ثمانية ماليين وثمانمائة وخمسة إلى  قدم الصندوقأن ي: قرر

 خضع أليةت، على أن ) وحدة حقوق سحب خاصة8 875 000 (حقوق سحب خاصةوسبعين ألف وحدة 

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة على نحو أساسي للشروط تكون مطابقةًأخرى  وأحكامشروط 

  

  

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Supporting Small-
scale Traditional Rainfed Producers in Sinnar State 
Project " 

(Negotiations concluded on 2 December 2010) 

Grant Number: ____________ 
 
Project Title: Support to Small-Scale Traditional Rainfed Producers in Sinnar State 
(SUSTAIN)(the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
the Republic of the Sudan (the “Recipient”) 
 
(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) and the Allocation 
Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Grant to the Recipient (the “Financing”), which the 
Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 The amount of the Grant is SDR 8 875 000. 
 
2 The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
3. There shall be a Project Account for the benefit of the Project Management Office in 
the Central Bank of Sudan or a commercial bank acceptable to the Fund. 
 
4. In accordance with Section 4.04(d) of the General Conditions, amounts withdrawn 
by the Recipient in advance shall be held in an account designated for that purpose in a 
bank acceptable to the Fund. 
 
5. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project/Programme in the 
amount equivalent of USD 4.72 million. 
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Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture, Animal Wealth and 
Irrigation in the State of Sinnar. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties the Federal Ministry of 
Finance and National Economy, the Federal Ministry of Agriculture, the Federal Ministry of 
Animal Resources and Fisheries and the State Ministry of Physical Planning and Public 
Utilities in the State of Sinnar. 
 
3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
1. The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
President Minister 
International Fund for Ministry of Finance and  
Agricultural Development National Economy 
Via Paolo di Dono 44 P.O. Box 700 
00142 Rome, Italy Khartoum, Sudan 
 
 
This agreement, dated ____________, has been prepared in the (English) language in 
six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Recipient 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 

1. Project area and target population: The Project area covers the localities of 
Dinder, Abu Hujar and Dali & Mazmoum in Sinnar State. The Project shall cover 
100 villages distributed over the three localities. The Project shall target principally three 
groups with the following socio-economic profile: (i) smallholders who cultivate 9 feddans 
or less and own about five small ruminants or less and are thus not able to meet basic 
food and non food requirements; (ii) settled pastoralists in registered villages in the three 
localities who cultivate a smaller area but raise a larger number of animals and who are 
constrained in their access to water and fodder; (iii) destitute displaced women in 
Mazmoum area and currently living on welfare assistance.  

2. Project goal and objective: The Project goal shall be to reduce rural poverty, 
increase food security, and incomes of about 20 000 households in the project area. Its 
objective shall be to increase productivity of staple and cash crops as well as small 
ruminants for approximately 20 000 households.  

3. Project components and activities: The Project shall have three main 
components, as follows. 

(a) Technology Transfer Component, which shall address productivity 
constraints for crops and livestock; its main expected outcome is that at least 60% of the 
participating households adopt minimum tillage, soil and water conservation and 
livestock nutrition packages. Contracts with private machinery operators will be a key 
instrument to deliver timely land preparation services to producers groups. To this end, 
the Project Management Office shall develop performance based contracts satisfactory to 
the Fund, that will be signed between the Project, the machinery operators and the 
producers’ groups, setting forth the obligations of each. 

(b) Market Access and Post-Harvest Management Component, which shall 
tackle issues related to physical market accessibility and post-harvest handling 
techniques; its expected outcome is that at least 80% of the participating households’ 
access to markets is improved. The main activity shall be the construction of crossings 
and training communities on maintaining them. The Project will monitor the effectiveness 
of the community maintenance of the crossings. 

(c) Capacity Building and Institution Strengthening Component, which 
shall support the establishment of appropriate arrangements for building the capacity of 
producers to adopt environment-friendly production techniques, promulgation of laws 
favouring sustainable use of land and water resources, and the establishment of an 
efficient project management set-up. The main expected outcome of this component is 
that the social cohesion of the participating communities is improved. There shall be two 
main activities in this component (i) the establishment of the Project Management Office; 
and (ii) the equipment of extension teams in terms of logistics and training.  
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II. Implementation Arrangements 
 

4. Inter-Ministerial Committee (IMC). Its role and functions shall primarily be to 
review and approve policy recommendations emanating from the Project Board of 
Directors pertaining to natural resources management especially those related to land 
use and to policy issues inhibiting adoption of technology transfer and investment in 
agriculture. The Federal Minister of Agriculture or his representative shall chair this 
committee; the membership in this committee shall include the representative of the 
Ministry of Finance and National Economy, Ministry of Environment and Forests, Ministry 
of Irrigation and Water Resources, Ministry of Animal Resources, the State Ministries of 
Agriculture and, where IFAD co-financed projects are on-going, the Central Coordination 
Unit for IFAD co-financed projects. The chairperson of the committee may invite any 
other party in function of the policy issue under discussion. The committee shall meet at 
least twice a year.  

5. Project Board of Directors. Project implementation shall be steered by a Board 
of Directors (BD) representing the key decision-making entities of the Project. The BD 
shall be established through a Governor Decree. The membership of BD shall include: 

• The State Minister of Agriculture, Animal Wealth and Irrigation, chairperson 

• The Director General of the Ministry of Agriculture, Animal Wealth and 
Irrigation, member 

• Head of the department for rain-fed agriculture, member 

• Head of the department for livestock production and health, member 

• Head of the department for range, member 

• Head of the department for horticulture, member 

• Head of the department for technology transfer and extension, member 

• Head of the department of forestry, member 

• Director General of the MPPPU or his/her representative, member  

• Director General of the State Ministry of Finance or his/ her representative, 
member 

• Representative of the Federal Ministry of Agriculture, member 

• Project Manager, secretary. 

 
The composition of the BD may be changed with the agreement of the Fund and the 
Recipient. 

6. The BD shall be responsible for and accountable to the Ministry of Finance and 
National Economy, the Ministry of Agriculture and IFAD for guiding Project execution 
under the principle of good governance, equity, efficiency and sustainability. The main 
functions of the BD shall be to review and approve the AWPB, progress and audit reports, 
resolve conflicts, review policy and strategy proposals before submission to the inter-
ministerial committee for approval. The BD shall conduct hearings and consultations with 
different stakeholders as needed. BD shall meet quarterly and may convene 
extraordinary meetings as may be needed. The BD shall be established through a decree 
from the State Wali (Governor). 

7. The Project Management Office (PMO) shall be established at the State Ministry 
of Agriculture Animal Wealth and Irrigation in Sinja. The PMO shall be established by a 
decree from the State Minster of Agriculture, Animal Wealth and Irrigation. It shall 
coordinate and monitor the physical implementation of project interventions and shall be 
composed of the following sub-units: (i) Administration and Finance; (ii) Technical 



 EB 2010/101/R.34/Rev.1   الملحق
 

 13

support and M&E; (iii) Capacity building support; (iv) Policy support; and (v) five field 
units located at the rural administrative unit (RAU) in Dali, Mazmoum, Abu Hujar , Dinder 
East and Dinder West. The Project Management Office will have financial and 
administrative autonomy. 

8. Staffing. The Project staff will be composed of: Project Manager, Financial 
Manager, Monitoring and Evaluation officer, Community Development and Capacity 
Building officer, Senior Policy officer; and thirty eight extension agents to be deployed 
from the staff of the state Ministry of Agriculture to the RAU level based on 
implementation progress. The composition of the Project staff may be changed from time 
to time by agreement between the Fund and the Recipient. All Project staff shall be 
recruited or deployed on a competitive basis. The recruitment of the Project Management 
Office staff shall be submitted to IFAD for no objection. Project Management Office staff 
contracts shall be reviewed annually and their continuation decided based on satisfactory 
performance. Termination or modification of contracts or assignments shall be submitted 
to IFAD for no objection. 

9. The Project Management Office shall report directly to the BD and will be 
responsible for operational management of the Project including: 

• Contracting with the private sector and other parties; 

• Coordinating and monitoring the implementation of the Project; 

• Timely management of the preparation and consolidation process of annual 
work plans and budgets (AWPBs); 

• Preparation of monthly, semi-annual and annual progress reports; these 
should include financial statements, as well as physical implementation and 
RIMS tables; 

• Commissioning internal and external audit, and the preparation of thematic 
assessment studies and the project completion report. 

10. At the field level, the extension staff shall play a key role in Project 
implementation. They shall be organized into five teams; each team composed of a 
multi-disciplinary extension team with the following specializations: (a) team leader 
cumulating M&E responsibilities; (b) crop production; (c) range management/forest 
management; (d) livestock production; (e) community development and capacity 
building; and (f) accountant clerk. Each team shall be deployed at the Rural 
Administrative Unit (RAU) level and will be responsible for a group of villages according 
to the AWPB. The composition of the extension teams may be adjusted by agreement 
between the Fund and the Recipient. 

11. Four Coordination Committees shall be established, one at State level and one 
in each of the three localities. The State and Locality Coordination Committees shall 
serve as fora to raise and discuss issues relating to the project implementation and of 
relevance to their constituencies. The Committees will propose specific actions to resolve 
these issues, improve project implementation and let synergies emerge with other 
projects/ activities at locality and State level. The Committees will play an important role 
in lobbying for promulgation of laws for sustainable management of natural resources. 

12. Membership in the State Coordination Committee (SCC) shall be open to 
representatives from the Ministry of Agriculture, Animal Wealth and Irrigation, the 
Forestry National Corporation, the Agriculture Research Corporation, the Executive 
Directors of the three localities, the Women’s Union, the Pastoralists’ Union, the Farmers’ 
Union, the State Ministry of Physical Planning and Public Works, the Women State 
Advisory Commission, the Agriculture Committee in the Parliament, the Wildlife 
Department of the Ministry of Interior (managing the Dinder Natural Park), the Zakat 
Fund, the banks, and the private machinery operators. The composition of the SCC may 
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be adjusted by agreement between the Fund and the Recipient. The SCC shall meet 
bi-annually. The Project Manager shall prepare meeting agendas and minutes of the 
meetings and submit them promptly to the BD. The Project Manager shall chair the State 
Coordination Committee. 

13. The Locality Coordination Committee (LCC) shall be chaired by the executive 
director of each locality. Members in the committee shall include the Director of the 
Agriculture Department, representatives of the Women’s Union, Pastoralists’ Union, 
Farmers Union, the Women’s Advisory Commission at locality level, as well as two 
representatives (a man and a woman) from the village development committees 
participating in Project activities. The composition of the committees may vary by 
agreement between the Fund and the Recipient. The extension Team Leader shall act as 
secretary of this committee; s/he shall prepare the meetings’ agenda and the minutes 
and submit a brief report to the Project Manager. The main functions of these 
committees shall include: review of the village database, village selection and phasing, 
approval of the AWPB/monthly and quarterly project progress reports prepared by the 
RAU extension team, discussion of project implementation, raising the concerns of their 
constituencies and conflict resolution. The commissioners, who are members in the State 
Coordination Committee, shall be responsible to submit unresolved matters for 
consideration by the SCC. 

14. Annual Work Plan and Budget (AWPB). Each village development committee 
participating in the project shall submit its AWPB to the rural extension team at rural 
administrative unit level who will then consolidate these AWPBs into a RAU annual work 
plan and budget. The rural extension team shall submit the RAU annual work plan and 
budget to the locality coordination committee for review and approval at the latest in July 
of each year. Once approved, the RAU level extension team shall submit it to the PMO for 
consolidation at project level. The PMO shall submit the AWPB to the BD for discussion 
and approval no later than September of each year. Once approved, the PMO will submit 
the AWPB to IFAD for no objection no later than November of each year. The BD shall 
adopt the AWPB substantially in the form approved by the Fund.  

15. Project Implementation Manual (PIM). The Project Management Office shall 
develop a draft Project Implementation Manual that will be submitted to the Board of 
Directors for review and approval. Once approved, the Project Management Office shall 
submit the PIM to the Fund for no objection. The Board of Directors shall adopt the PIM 
substantially in the form approved by the Fund. The PIM shall be finalized by December 
2011. 

16. Monitoring. The Project Management Office shall establish a Monitoring and 
Evaluation (M&E) system that will generate quantitative, verifiable information on the 
Project’s performance in a form that will assist the Project Management Office and field 
units in planning and financing their activities, comparing physical progress against the 
planned targets and allowing timely remedial action to be taken to correct encountered 
problems during implementation. The M&E system shall include the first level, second 
level and impact indicators on which mandatory annual reporting is required as per the 
guidelines of the Results and Impact Measurement System. The M&E-generated 
information will contribute to facilitating the workflow and quality of the decision making 
by providing the means of focusing on implementation problems and ensuring effective 
communication and co-ordination between the implementing agencies. The M&E system 
of the Project shall be fully operational by December 2011.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

(expressed in SDR) 
% of eligible expenditure to 

be financed 

I. Civil works 1 100 000 100% net of taxes 

II. Vehicles, equipment & 
 materials 

860 000 100% net of taxes and 
beneficiaries contribution 

III. Technical assistance, 
studies and training 

3 000 000 100% net of taxes and 
beneficiaries contribution 

IV. Fund 900 000 100% net of taxes and 
beneficiaries contribution 

V. Salaries and allowances 1 550 000 100% net of taxes and 
government contribution 

VI. Operations and 
Maintenance 

570 000 100% net of taxes and 
beneficiaries contribution 

Unallocated 895 000  

TOTAL 8 875 000  

 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  

 
“Civil works” means the construction or rehabilitation of buildings and 
crossings that achieve the project objectives, inclusive of the costs of design 
and supervision. 
 
“Vehicles, equipment and materials” means vehicles and other inputs required 
for the agricultural demonstrations and scaling up of the technological 
packages. 
 
“Technical assistance, studies and training”: means demonstrations with 
farmers’ groups, all short and long term consultancies with private and public 
entities or with individuals to support farmers’ groups, as well as training 
delivered at community level, locality, state, national or international levels 
and studies. 
 
“Fund” means grants under the community environment conservation fund 
and the cost of insurance premium during the scaling up of the technological 
packages. 
 
“Salaries and allowances” means the salaries of the PMO staff, inclusive of 
social and other allowances; PMO staff field allowances, and the salary top up 
and field allowances of the rural extension teams. 
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“Operations and Maintenance“ means the operation and maintenance costs of 
the vehicles, equipment and offices of the PMO and the rural extension units, 
as well as the meeting allowances for the project board of directors, the state 
coordination committees and the locality coordination committees. 

 
2. Start-up Costs. Withdrawals may be made for expenditures for start-up costs in 
Category III incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to 
withdrawal up to an aggregate amount of USD 50 000 under Category III. 
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Logical framework 

Narrative Summary Key Performance Indicators Monitoring instruments  Assumptions(A) /Risks (R) 

Goal: Reduce rural poverty, increase food 
security and income for about 20,000 small-
scale traditional rain-fed agro-pastoralist 
households in Sinnar State. 

• Prevalence of malnutrition in children under 
the age of five years reduced by 10% (from 
29%to 26%) 

• 8000 women and 6000 men with improved 
food security (length of hunger period) 

• 8000 women and 6600 men with increased 
income (USD 800/ capita) 

• 20 000 households with improved asset 
ownership (RIMS) 

• RIMS Baseline survey and 
impact survey. 

• Annual impact assessments 
(data disaggregated by gender 
and returnees );  

• RIMS Anthropometric survey 
and UNICEF periodic surveys  

• Official government statistical 
yearbooks; censuses,  

• Land use policies adopted and 
enforced (A); 

• Stable internal security (A); 
• The targeting strategy is 

transparent and appropriate 
incentives are properly 
packaged (A); 

 

Project Development Objective: Increase 
productivity of staple and cash crops and 
small ruminants for about 20,000 households. 

• Average increase in overall yields of major 
staple food crops (20% for food crops and up 
to 160% for cash crops) 

• 10% increase in meat production in the project 
area 

• 25% decrease in post-harvest crop losses 
realised by the project  

• Baseline survey, mid-term and 
completion assessments 

• Ministry of Agriculture crop 
cutting surveys 
Thematic studies and household 
surveys 

• Bill for sustainable NRM in 
place (A) 

• Availability of private sector 
• Access to loans for investing 

in improved agricultural 
implements(A) 

Outcome 1: Minimum tillage, soil and water 
conservation and livestock nutrition 
technologies successfully adopted  
• HH familiarised with minimum tillage and 

livestock nutrition technology packages. 

• Land under improved agricultural practices will 
reach 13500 feddans (5700 Ha) by year 4 and 
45500 feddan (19000 ha) by year 7 

• 28 000 fed or 11 760 Ha of on-field 
demonstrations completed 

• Annual impact assessment 
surveys 

• Midterm evaluation and 
completion reports 

• Availability of right 
implements for minimum 
tillage operations 

• Reduced use of the wide level 
disc among smallholders (A) 

• Crop rotation includes fodder 
crop. 

Outcome 2: The social cohesiveness of the 
participating communities has improved. 
• Village development committees and 

local institutions strengthened. 
• Communities receive regular training and 

technical support from extension agents. 
• An enabling environment for sustainable 

management of land and water is 
developed at State level. 

• 200 Interest Groups functional 
• 100 village development committees (VDCs) 

established and registered 
• 26 600 VDC members trained (30% women) 
• 5 field extension units rehabilitated 
• Land Use & Investment Plan formulated in year 

5 
• Law for sustainable NRM drafted, approved and 

promulgated in year 5 

• Annual impact assessments 
• Midterm evaluation and 

completion reports 
• Records of the common interest 

groups  
• Minutes of VDC meetings  
• Extension staff monthly reports 

Extension team leaders’ follow 
up reports  

• Government will deploy and 
maintain the extension staff in 
the field units, provide logistic 
support and incentives 

• Contractual arrangement with 
beneficiaries and private sector 
for remuneration of extension 
teams 

Outcome 3: Market access improved  
 
• Market access infrastructure established 
• Post harvest management facilities 

provided. 

• Access to market and social services 
established for at least 80% of the 
participating villages in the rainy season 

• 50% decrease in cost of transportation to 
markets 

• 100 villages participating in the operation and 
maintenance of the crossings and pipe culvert  

• 2300 women market at least 50% of their 
home garden produce after processing it. 

• Baseline survey, mid-term and 
completion assessments 

• Annual impact assessments 
 

• Operation and maintenance 
arrangement of the crossing 
and pipe culverts is 
maintained after project 
completion 

 




