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  الموافقةبتوصية 

من جمهورية السودان  إلى امهتقديمقترح ال بالمنحةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .28، على النحو الوارد في الفقرة مشروع تنمية البذورأجل 

 مشروع تنمية البذور من أجل جمهورية السودانمنحة مقترح تقديمها إلى 

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

  التنمية القُطْرية والريفية وسياق الفقر -ألف

 جغرافية  هيكليةتغييرات  عن2011تموز /يوليو 9 السودان الذي ُأعلن في نوب ج أسفر استقالل جمهورية -1

 في المائة 90هذه التغييرات الهيكلية في أن ويتمثل أهم . وديموغرافية واقتصادية طرأت على جمهورية السودان

نتاج وسبل عيش أضحى إنشاء نُظم إوقد .  القاحلةفئة األراضيمن مساحة األراضي في السودان تُصنّف اآلن في 

 في المائة من مجموع 36أماّ ثاني هذه التغييرات أهمية فيكمن في فقدان قرابة . لجفاف حاجة ملحةمقاومة ل

 ،راعين مسلحينويعاني السودان من ص. إيرادات الحكومة بسبب  فقدان إنتاج النفط وتصديره من جنوب السودان

. في والية النيل األزرقو ،محليات من المحليات العشر النزاع في أربع كردفان حيث يندلعفي والية جنوب 

ومافتئ الفقر يشكل ظاهرة ريفية ويقترن في المناطق الريفية اقترانا وثيقا بسبل كسب العيش التي تعول على 

وتعتبر الزراعة .  في المائة57.6وتقدر نسبة سكان الريف الذين يعيشون دون خط الفقر بنحو . ة البعليةالزراع

 القطاع الرئيسي للحد -د األسماك والغاباتالمحاصيل والثروة الحيوانية ومصايبما في ذلك -فهومها العريض في م

 رخصةالبذور المويعتبر االستثمار في .  الحلول محل النفط في دفع عجلة النمويمن الفقر وتغذية النمو وف

  .بعلية مناطق الزراعة ال أمرا ضروريا لتنمية القطاع الزراعي في واآلفاتوالمقاومة للجفاف

 القُطْرية ستراتيجيةالا األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص -باء

  المستند إلى النتائج

 2012 -2009ستراتجية القُطرية المستند إلى النتائج للفترة الينسجم مشروع تنمية البذور مع برنامج الفرص ا -2

 السكان الريفيين الفقراءة مباشرة في تحقيق هدفه الثاني المتمثل في زيادة حصول للسودان وهو يساهم مساهم

 الذي  الزراعياإلنعاشتاجية برنامج ويسهم المشروع أيضا في بلوغ هدف رفع إن. على الخدمات الزراعية

، السيما 2010 ويتسق المشروع مع أحكام قانون البذور لعام.  ولكنه سيمدد لمرحلة ثانية2011سيكتمل في عام 

ويغتنم .  البذور وفحصهاترخيص من أداء مهامها في  لتمكينهامن حيث تنمية قدرات اإلدارة الوطنية للبذور

 السودان بإنهاء توزيع  جمهوريةالمشروع الفرصة التي أتاحها قرار وزارة المالية واالقتصاد الوطني في حكومة

 .الية هذه العملية نظرا لعدم فع شيئا فشيئا مجانارخصةالبذور الم



EB 2011/104/R.35/Rev.1  

2 

يستلهم مشروع تنمية البذور تجربة برنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان وبرنامج إدارة الموارد في غرب  -3

 للدولة في المشروع ة نموذج المزارع التابع، مستخدما هذين النموذجين،رخصةالبذور المالسودان في إنتاج 

إلى  النتائج أن النموذج المستند ظهرتوأ. في المشروع الثانياألول واإلنتاج المستند إلى المجتمع المحلي 

 التكاليف وأتاح للمزارعين أن يتعلموا من بعضهم  فعالية من حيثي حقق غالت أكبر وكان أفضلالمجتمع المحل

وينفذ المشروعان اللذان يمولهما الصندوق في واليتي . رخصةالبعض بصورة أكثر فعالية بشأن أداء البذور الم

  .مال كردفان وجنوب كردفانش

  وصف المشروع  -ثانيا

  والمجموعة المستهدفة  منطقة المشروع-ألف

 في جنوب كردفان،) 2(لرهد وشيكان؛ في شمال كردفان، ا) 1: (تتألف منطقة المشروع من أربع محليات هي -4

 .فيها نُظم إنتاج متنوعةربعة متجاورة ويسهل الوصول إليها برا وتسود وهذه المحليات األ. اسية وأبوجبيهةالعب

المتعاملين في المنتجات / أصحاب الحيازات الصغيرة والتجارمن  وتتألف المجموعة المستهدفة من المنتجين

 . نساء أو شبابترأسهاالزراعية والنساء واألسر التي 

   الهدف اإلنمائي للمشروع -باء

ومن بينهم (أصحاب الحيازات الصغيرة من  يتمثل الهدف العام للمشروع في تحسين األمن الغذائي للمنتجين -5

شمال كردفان وجنوب كردفان وزيادة دخلهم وتعزيز واليتي  في بعليةفي مناطق الزراعة ال) الشباب والنساء

 في زيادة إنتاجية المحاصيل لدى  أما هدف المشروع اإلنمائي فيكمن.قدرتهم على الصمود في وجه األزمات

  واليتي فيرخصةأصحاب الحيازات الصغيرة الذين يستخدمون البذور المن م من المنتجين 108 000قرابة 

 .شمال كردفان وجنوب كردفان

  النتائج/المكونات -جيم

، بوجه أخص، على تعزيز  منهاويركز المكون األول. ةومتآزر المشروع من أربعة مكونات متكاملة يتألف -6

لمكون الثاني الدعم الضروري لتعزيز أداء نظام إنتاج ويتيح ا.  في القطاع العامالبيئة التنظيمية والمؤسسية

أما المكون الثالث فصمم ليدعم تنمية سوق البذور وهو يشمل تقديم الدعم لمجموعات المزارعين . البذور

ويتعلق المكون الخامس بتنسيق .  في الوقت المناسبرخصةوروابطهم وتيسير حصولهم عل البذور الم

  .المشروع
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  المشروع تنفيذ -ثالثا

  النهج  -ألف

عرض وإنتاج طاعين العام والخاص تُعنى بتعزيز نموذج للشراكة بين الق) 1: (يتسم نهج المشروع بما يلي -7

التكاليف  دادالعمل بنظام استر) 2(البذور بين القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية وفرق اإلرشاد الزراعي؛ 

 تتألف من مراحل استراتيجية )3(؛ ترخيصهامسجلة وفحصها ولخدمات مثل اإلرشاد الزراعي وإنتاج البذور ال

وستكون مدة تنفيذ . وتتيح اختبار نموذج اإلنتاج والتسويق والتكيف مع ما يطرأ من تغيرات على البيئة التنظيمية

 تشرين األول/أكتوبرمرحلة سابقة للنفاذ تمتد من ) 1: (المشروع ست سنوات مقسمة إلى مراحل ثالث هي

 خالل الفترة مرحلة معايرة) 2(؛ 2012ط شبا/فبرايرالمنحة المتوقع في نفاذ  إعالن سريان ى حينإل 2011

 .2017– 2015توسيع النطاق خالل الفترة /مرحلة تكثيف) 3(؛ 2012-2014

  اإلطار التنظيمي -باء

اإلرشادات ر توفي ووستتولى مهمة اإلشراف عليهوزارة الزراعة االتحادية هي الوكالة الرئيسية للمشروع  -8

وسيتم دمج .  والسياساتية الضرورية لتنمية قطاع البذورستراتيجيةال وتيسير تنفيذ القرارات استراتيجيةالا

  وألغراض . كامال في برنامج إدارة الموارد في غرب السودانااإلشراف على مشروع تنمية البذور دمج

ع نطاق وحدة تنسيق البرنامج فومشروع تنمية البذور، سيني برنامج إدارة الموارد في غرب السودان لتتضمس 

 .خبيرا في البذور ومحاسبا

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة-جيم

9- ع نطاق نظام التخطيط والرصد والتقييم الحالي في برنامج إدارة الموارد في غرب السودان ليشمل وسيس

وسيكون نظام الرصد والتقييم جزءا من .  وتوفيرهارخصةذور الم بإنتاج البارتباطا مباشرامؤشرات ترتبط 

عن في الوقت المحدد لها دقيقة معلومات ) 1: (نظام متكامل للمعلومات وإدارة المعرفة واالتصاالت يتيح ما يلي

فات ما قد يطرأ من انحرا اتخاذ القرارات ومعالجة  فيعان بهات في التنفيذ وإفادات متواصلة يسالتقدم المحرز

  .م النتائج المحققة بفضل المشروعيُأسس تقي) 2( أثناء التنفيذ؛ وما قد يثار من مشكالت

وستُعد . روعشهر من بدء المشعلى صعيد الوالية في غضون ثالثة أسنوية   وميزانية خطة عمل أولوستُعد -10

مشروع ولكل كل سنة   الالحقة على صعيد المحليات خالل الفصل الثالث من السنويةخطط العمل والميزانيات

 السنوية إلى استعراض تشاركي وحلقات عمل بشأن التخطيط وستستند خطط العمل والميزانيات .ةللسنوات التالي

مستوى  الخدمات وستتولى وحدة تنسيق البرنامج توحيدها على وفريمع المستفيدين والشركاء التنفيذيين وم

  .الوالية
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  سييراإلدارة المالية والتوريد والت -دال

 سيكون مسؤوال عن حسابات مشروع ، من خالل عملية تنافسية، محاسبا إضافياستُوظف وحدة تنسيق البرنامج -11

وحساب ) اليورو( بالعملة األجنبية صستسمح الحكومة لوحدة تنسيق البرنامج بفتح حساب مخصو. تنمية البذور

بدئي الذي موسيكون المبلغ ال. مشروع بالعملة المحلية يخصصان حصرا لتمويل أنشطة مشروع تنمية البذور

بأثر رجعي  دوالر أمريكي كتمويل 473 000وسيتاح مبلغ يصل إلى .  مليون يورو1.04سيودع في الحساب 

 التمويل في اتفاقية ولكن قبل تاريخ نفاذ 2011تشرين األول /أكتوبر 1لتغطية النفقات المؤهلة المتكبدة بعد 

 موظفي اإلدارة إرسال) 2(ور ومساكن الموظفين؛ تجديد مكتب اإلدارة الوطنية للبذ) 1: (مجاالت من قبيل

) 3 ( وبذور األساس؛رإلكثاابذور  لدعم هيئة البحوث الزراعية في إنتاج إلى مواقع في الواليةالوطنية للبذور 

 مع وسيتم توريد األشغال والسلع والخدمات على نحو يتسق. ل لشركات البذور الخاصةإجراء تقييم مفص

  .للتوريد المعمول بها في الصندوقالتوجيهية  مبادئ ال

) 1: (وستعتمد تدابير مكافحة الفساد التالية. وسيجري فريق إدارة البرنامج القطري استعراضات مالية فصلية -12

الرصد المنتظم ألنشطة ) 3(جعة سنوية للحسابات؛ مرا) 2(روع المالية كل ستة أشهر؛ نات المشتقديم بيا

وسيعزز بناء القدرات في مجال اإلدارة المالية ضمانا الستيفاء متطلبات المحاسبة ومراجعة . المشروع ونفقاته

  .الحسابات المعتمدة دوليا

 اإلشراف - هاء

على إعداد  ، خالل سنة المشروع األولى،وسينصب التركيز.  على المشروعسيتولى الصندوق اإلشراف المباشر -13

 وعلى رصد  تنفيذ  شراكة القطاع العام والقطاع الخاص بين ،تشريع يحمي التنوع النباتي والمصادقة عليه

 .شركة البذور الخاصة ومجموعات منتجي البذور وفرق اإلرشاد الزراعي

  فوائده  تكاليف المشروع وتمويله و-رابعا 

   تكاليف المشروع-ألف

.  مليون دوالر أمريكي17.46، بمقدار السعريةالمادية والطوارئ  ذلك  مجموع تكاليف المشروع، بما فييقدر -14

تكاليف الطوارئ المادية والسعرية   بينما تبلغدوالر أمريكي مليون 16.9اس  األس خطويبلغ مجموع تكاليف

  . أمريكي مليون دوالر0.60

 مليون 8.8(المائة  في 52 الذي يمثل )3المكون  (االستثمار الرئيسي في تقديم الدعم لتنمية سوق البذور ويتمثل -15

 19) 4المكون (ق المشروع وإدارته ـويمثل تنسي. ف المشروع األساسيةـ تكاليوعـمن مجم)  أمريكيدوالر

  ماليين3.0( في المائة 18) 2ن المكو( وتحسين نظام إنتاج البذور ؛) أمريكي مليون دوالر3.2(في المائة 

  مليون دوالر1.80( في المائة 11) 1المكون ( والتنظيمية ةالبيئة المؤسسينمية  وتعزيز وت؛) أمريكيدوالر

  ).أمريكي
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   تمويل المشروع -باء

زارعي البذور ومنتجي البذور وشركة أو محكومة جمهورية السودان ووالصندوق :  المشروع أساسا منيمول -16

 في 57.7 ( أمريكي مليون دوالر10.07ويبلغ تمويل الصندوق ). نظر الجدولا(  من القطاع الخاصشركات

زارعو البذور موسيساهم . إطار القدرة على تحمل الديونفي شكل منحة في ) وع التكاليف من مجمالمائة

لمدخالت ل مان المخصصاالئتتغطي تكاليف )  في المائة14.3 (دوالر أمريكي مليون 2.50ومنتجو البذور بمبلغ 

تشمل إنتاج )  في المائة8.5 (دوالر أمريكي مليون 1.48وستمول شركة أو شركات البذور الخاصة . والتأمين

وستمول .  وتعبئتها وتوزيعهارخصة عند الحصاد وتجهيز البذور المرخصةالبذور المسجلة وشراء البذور الم

في شكل تأمين على المحاصيل وتقاسم التكاليف مع ) ئة في الما19.6 (دوالر أمريكي مليون 3.42الحكومة 

زارعي البذور ومنتجي البذور والرسوم والضرائب والتكاليف المتكررة اإلضافية المقترنة بالمركبات المشتراة م

  .لإلدارة الوطنية للبذور وهيئة البحوث الزراعية

  

   في التمويل المشاركينمكونات المشروع حسب: الجدول

 

 الصندوق السودانحكومة  
مزارعو البذور ومنتجو 

 البذور
شركة القطاع 

    اإلجمالي الخاص

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 
العملة 

 األجنبية

 تكاليف محلية

(بخالف 

 الضرائب)
الرسوم 

 والضرائب

تعزيز وتطوير - 1

البيئة المؤسسية 

 والتنظيمية

0.46 24.9 1.40 75.1 - - - - 1.86 10.7 0.73 0.84 0.29 

دعم تحسين نظام - 2

 إنتاج البذور
0.72 23.3 1.43 46.1 0.04 1.3 0.91 29.3 3.10 17.7 0.60 2.15 0.35 

 0.56 7.58 0.90 51.8 9.04 6.3 0.57 27.2 2.46 44.7 4.04 21.8 1.97 تنمية سوق البذور- 3

تنسيق المشروع - 4

 وإدارته
0.26 7.5 3.20 92.5 - - - - 3.46 19.8 0.43 2.78 0.26 

 تكاليفإجمالي 

 المشروع
3.42 19.6 10.7 57.7 2.50 14.3 1.48 8.5 17.46 100.0 2.65 13.35 1.46 

  

 ل موجز للفوائد والجوانب االقتصاديةتحلي -جيم

 من 108 000) 2(زارعي البذور؛ م من 1 280) 1: (من المشروع ثالث فئات من المستفيدين هيستفيد تس -17

 المياه وحفظ وتقنيات تحسين التربة رخصةأصحاب الحيازات الصغيرة الذين يستخدمون البذور الممن المنتجين 

) 3(أصحاب الحيازات الصغيرة؛ من في المائة من هؤالء المزارعين  30ستمثل المرأة و؛ 1في مليون فدان

ويتوقع أن تزداد .  عرض البذور وتسويقهاتساهمان في توفير/  من شركات البذور تساهمناشركة أو شركت

وستبلغ . حين يبلغ المشروع أوج اكتماله جنيها سودانيا لألسرة 2 800العائدات النقدية لمنتجي البذور بمقدار 

منتجو البذور في جنوب كردفان الذين ) 1: (يرادات أعلى مستوياتها لدى فئتين من منتجي البذور هما اإل

 جنيها سودانيا للمنتج 750 حيث ينتظر أن تزداد عائداتهم من  في التربات الرمليةالبذور المرخصةيستخدمون 

                                                      
. هكتار1.038يعادل الفدان   1  
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 التكميلي في إطار الري البذور المرخصة منتجو البذور الذين يستخدمون) 2( جنيها سودانيا للمنتج؛ 1 950إلى 

وسيبلغ هامش الربح .  جنيها سودانيا لألسرة1 750حيث ينتظر أن تزداد العائدات من  خسارة إلى زهاء 

وحسب معدل العائد االقتصادي الداخلي .  في المائة خالل فترة المشروع8الصافي المتوسط لشركات البذور 

 .المائة في 26بنسبة 

  ستدامةاال -دال

 2010 قانون البذور لعام تنفيذ بفضل إطار مؤسسي حافز يتحقق) 1 (:مان هترتهن استدامة المشروع بعاملي -18

ور على فحص البذور  وازدياد قدرة اإلدارة الوطنية للبذتنفيذهوالمصادقة على قانون حماية التنوع النباتي و

 فحص البذور خدمات  مثل، الخدمات لقاء رسوم، ستقدم جميعأوج اكتمالهوع المشرحين يبلغ ) 2(؛ وترخيصها

 هيئة البحوث الزراعية  التي تقوم بها اإلدارة الوطنية للبذور وإنتاج البذور المسجلة من قبل ترخيصهاو

  .وخدمات اإلرشاد التي تقدمها فرق اإلرشاد الزراعي

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها - هاء

ة بوادر مشجعة بدئية، ثممورغم التأخيرات ال.  2010قانون البذور لعام  تنفيذتأخير ) 1: ( الرئيسية هيالمخاطر -19

مشاركة ضعف ) 2(؛ عداداإل كما أن القوانين الفرعية لقانون البذور قيد 2011 بنهاية عام بإنشاء مجلس البذور

 ذلك وسيتم تالفي. ، السيما خالل سنوات المشروع األولى المتوقعالقطاع الخاص بسبب تدني مستوى الربح

 في المائة من مجموع 40بتقديم منحة لمرة واحدة فحسب لشركة البذور المختارة من القطاع الخاص تمثل 

 منتجي  من قبلالبذور المرخصة قد ال يتناسب تقبل) 3: (التكاليف التي تتحملها الشركة أثناء مرحلة المعايرة

ولتالفي ذلك، ستّنظم حمالت . استمرارية المشروع مما يهدد ، منخفضةبذور مع العرض فتظل مستويات التقبلال

 فضال عن اختيار أربع محليات تعرف فيها المنتجون البذور المرخصة استعراض عملي لترويج مكثفة وعمليات

 وال تقع منطقة المشروع.  جنوب كردفان واليةاالضطرابات المدنية في) 4(؛ البذور المرخصةقبال على 

  .وإذا امتد النزاع إلى جنوب كردفان، ستُقلّص األنشطة وتقتصر على المناطق اآلمنة.  في منطقة النزاعالمقترح

  ؤسسية االعتبارات الم-خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

 من 2015-2011 للصندوق للفترة االستراتيجي تنمية البذور مع الهدف الثاني من أهداف اإلطار مشروع ينسجم -20

 البذور المرخصةء الريف رجاال ونساء من الحصول على خدمات المدخالت مثل حيث سعيه إلى تمكين فقرا

وستكون أنواع البذور المروج .  الجفاففي وجه الصمود بناءلتحسن إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل المزارع و

. ير المناختغ الصندوق بشأن استراتيجية الواردة في  مع تدابير التكيفالها مقاومة للجفاف واآلفات تماشي

  . المتبعة في الصندوق البيئيدير وفق إجراءات التق"باء"ويصنّف المشروع في الفئة 

 المشروع بشأن التمايز بين الجنسين إلى ضمن حصول النساء والرجال على خدمات استراتيجية وتهدف -21

ية المرأة في  في المائة لعضو30تحديد حصص تبلغ :  بصورة منصفة من خالل وانتفاعهم بفوائدهالمشروع



EB 2011/104/R.35/Rev.1  

7 

 في الزراعة التمايز بين الجنسين وتعميم مسائل التمايز بين الجنسينالمنظمات المجتمعية وتوفير التدريب على 

مقسم على أساس  نحو مجموعات المنتجين وموظفي اإلرشاد الزراعي وإعداد نظام للرصد والتقييم وتوجيهه

  .ساء والرجال المشروع على النأثر يقيم على وجه التحديد الجنس

  المواءمة والتنسيق-باء

 ومع قرار وزارة ، المتمثل في تحسين إنتاجية المحاصيلبرنامج اإلنعاش الزراعي المشروع مع هدف يتسق -22

وسيكون تقييم .  القاضي بأن توقف الحكومة تدريجيا توزيع البذور مجانا2010المالية واالقتصاد الوطني لعام 

 أنشطة قطاعيستعان به في ألغذية والزراعة لألمم المتحدة في الوقت الراهن مرشدا البذور الذي تُجريه منظمة ا

  .البذور في حاالت الطوارئ

  االبتكارات وتوسيع النطاق-جيم

يدهما في  د في السودان ويمثل فرصتين لالبتكار تم تح السائدةع المشروع حلوال مبتكرة في سياق األوضايتيح -23

 تمويل التكاليف المتكررة )1: (وهما) 2012- 2009(إلى النتائج المستند   القُطريةة الفرص اإلستراتجيجبرنام

  وتتيح التكيف مع تغير المناخيد الحزم التكنولوجية التي تُحسن اإلنتاجيةدتح) 2(؛ ت اإلرشاد الحكوميةلخدما

 توسيع نطاق المشروع  إلىالبذور المرخصةوينتظر أن يؤدي الطلب الفعال على . وتجريبها وتكرار تطبيقها

   .2014بعد عام 

  االنخراط في السياسات -دال

مستوى الوالية  على سنوية نصف ، منتديات وزارة الزراعة االتحادية، عبر اإلدارة الوطنية للبذورستعقد -24

وستكون هذه المنتديات . حة الرئيسيون في قطاع البذورا أصحاب المصل يشارك فيهوالمستوى االتحادي

.   لمناقشة السياسات التمكينية لتنمية قطاع البذورمنبرا)  من المشروعاألولالمكون  في إطار ةالمندرج(

مرحلة نهاية وإضافة إلى ذلك، سيتّبِع المشروع نهجا متدرجا يحدد بموجبه تحقيق مجموعة من المحفِّزات في 

وامل عديدة مثل تطبيق بيئة ناظمة على عتحقيق هذه المحفِّزات ويتوقف . كأساس لالستمرار بالمشروعالمعايرة 

 .ناجزةفعالة 

   الوثائق القانونية والسند القانوني-سادسا

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي جمهورية السودان بين التمويل ستشكل اتفاقية  -25

 المتفاوض بشأنهاالتمويل  اتفاقيةنسخة من  وترفق .المتلقيالمقترح إلى التمويل يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية  السودان جمهوريةو -26

 .الزراعية
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 مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات اإلقراض وإني -27

  .اييره في الصندوقومع

  التوصية-سابعا

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل  بأن يوافق المجلس التنفيذي على أوصي -28

 ستة ماليين وثالثمائة وخمسين ألف اتعادل قيمتهجمهورية السودان منحة  أن يقدم الصندوق إلى :قـرر

 وأحكامضع ألية شروط خأن تعلى ) وحدة حقوق سحب خاصة 6 350 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

  .في هذه الوثيقةواألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط 

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "The Republic of 
Sudan" 
(Negotiations concluded on 17 November 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 
Grant Number: ________ 
 
Project Title: Seed Development Project (SDP) (the “Project”) 
 
The Republic of the Sudan (the “Recipient”) 
 
and 
 
the International Fund for Agricultural Development (“IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
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. IFAD 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 6 350 000. 
 
2 The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
3. There shall be a Project Account denominated in local currency for the benefit of 
the Programme Coordination Unit in a commercial bank acceptable to IFAD. 
 
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 in EURO for that 
purpose in a bank acceptable to IFAD. 
 
5. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project in local currency 
equivalent to USD 3.42 million, broken down as follows: USD 1.46 million to cover taxes 
and duties, USD 1.57 million to cover insurance premium as per government policy and 
USD 0.39 million as contribution to recurrent costs. 
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Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Federal Ministry of Agriculture. 
 
2. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Financing will be administered and the Project supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Recipient:  
 

Minister  
Ministry of Finance and National Economy  
P.O. Box 700 
Khartoum, Sudan 

 
 
For IFAD: 

 
The President 
International Fund for Agricultural development 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 
 
 

This Agreement, dated _________, has been prepared in the English language in six (6) 
original copies, three (3) for IFAD and three (3) for the Recipient. 
 
 
 
 

REPUBLIC OF THE SUDAN  
 
 
 
 
____________________  
Authorized Representative 
 
 

 
 

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 
 
 
___________________ 
Kanayo F. Nwanze   
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 

1. Project area and target population: The Project area consists of four localities: 
(i) in North Kordofan state, the localities of Rahad and Sheikan; (ii) in South Kordofan 
state, the localities of Abbassiya and Abu Gubeiha. These four localities are contiguous, 
easily accessible by road and have diversified production systems. The target population 
is composed of smallholder producers, traders/ agro-dealers, women and women headed 
households, youth. 

2. Project financing. The total cost of the Project is USD 17.46 million with USD 3.42 
million contribution from the Government of Sudan, USD 10.07 million from IFAD, USD 
2.5 million from the Seed Growers and Grain Producers and USD 1.48 million from the 
Private Sector Seed Company. 

3. Project goal and objective: The Project’s overall goal is to improve food security, 
incomes and resilience to shocks of the smallholder producers (including youth and 
women) in rainfed areas of North and South Kordofan. Its development objective is to 
increase crop productivity for about 108,000 smallholder producers adopting certified 
seeds in North and South Kordofan. 

4. Project phasing. The Project shall be implemented over six years in three inter-
linked stages: (i) a pre-entry into force phase where activities necessary for the timely 
start-up of the project will need to be undertaken during the period  December 2011 to 
entry into force; (ii) a calibration phase during 2012-2014, and (iii) an intensification/ 
up-scaling stage and consolidation phase during 2015-2017. At the conclusion of the 
calibration phase, the Recipient and IFAD shall assess the achievement of the following 7 
indicators: 

(i) The average net profits of the private seed company reach SDG 245,000 by 
2014; 

(ii) Average cash returns per seed growing household reach SDG 1700/HHd/yr 
in 2014  

(iii) The average yearly net demand for certified seeds by GPG and other farmers 
is at least 300 Metric Tons (MT);  

(iv) 10,000 smallholders purchase certified seeds in 2014; 

(v) Agricultural Research Corporation (ARC) has on hand 2 years’ supply of 
registered seeds required by the Private Seed Company (PSC) which is equivalent 
to about 90 MT for the period 2013-2014; 

(vi) Plant variety protection (PVP) legislation promulgated in 2012 and in full 
enforcement in 2014; 

(vii) National Seed Administration (NSA) laboratory receives International Seed 
Testing Association (ISTA) accreditation. 

Project activities shall be adjusted according to the recommendations of the mid–term 
review. 

5. Project components and outcomes: The Project shall have four main 
components, as follows. 

(a) Component 1: Institutional and Regulatory Environment 
Strengthening and Development. The outcome of this Component shall be a 
conducive policy and institutional environment for the seed industry. There shall be three 
outputs: (i) drafting and enforcing a plant variety protection legislation which will 
encourage private sector investment in plant breeding, seed production and other 
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agricultural activities that exploit plant varietal uniqueness; (ii) improving the National 
Seed Administration’s (NSA) capacity to carry out its legal mandate of monitoring the 
national seed system by providing resources for human capacity development, mobility, 
outposting of staff and upgrading of laboratories; and (iii) establishing a multi-
stakeholder dialogue forum that brings together Government, the private sector, UN 
agencies and NGOs active in agricultural development and farmers to discuss seed issues 
on a regular basis. 

(b) Component 2: Improvement of the Seed Production System. The 
outcome of this Component shall be an economically viable seed production system that 
meets farmers’ demands and expectations is in place.  There shall be four outputs: (i) 
the improvement of the Agricultural Research Corporation’s (ARC) capacity to carry out 
demand driven research through participatory research; (ii) the production of breeder, 
foundation and registered seed for the Project by the ARC; (iii) the third output is an 
extension system that has been empowered to provide technical support to seed 
producer enterprises and other community farmers. Empowerment will be through the 
provision of resources for mobility, human capacity development and extension tools 
notably demonstrations and farmer field schools; and (iv) the smallholder farmers are 
enabled to produce certified seed through mobilisation, training and input supply. 

(c) Component 3: Support Seed Supply/Market Development. The outcome 
of this Component shall be an improved seed supply system with improved market 
delivery mechanisms in place. There shall be three outputs: (i) to establish marketing 
channels and make the marketing channels operational; (ii) to develop the effective 
demand for certified seed; and (iii) to link seed producer enterprises to financial 
institutions, input suppliers, commodity traders and agro processors.  

(d) Component 4: Project Management and Coordination. The outcome of 
this Component shall be that the Project is efficiently and effectively managed to achieve 
Project results with knowledge management in the seed industry. The Component shall 
have three outputs namely: (i) establish a Project management and coordination 
structure; (ii) systematise the financial management, audit and procurement procedures; 
and (iii) reinforce the existing Monitoring and Evaluation (M&E) and Knowledge 
Management (KM) systems.  

 
 

II. Implementation arrangements 

 
6. Governance of the Project. The Project shall adopt the same governing bodies at 
national and state levels as the Western Sudan Resources Management Programme 
(WSRMP). The membership of the governing bodies will be rightsized to reflect the 
participation of the key stakeholders in the implementation of the Project. The 
composition and operation of the governing bodies will be detailed in the project 
implementation manual (PIM). 
 
7. Programme Coordination Unit. The Project shall be managed by the 
Programme Coordination Unit (PCU) of the WSRMP. The composition of the PCU will be 
expanded to reflect the technical and financial expertise required to implement the 
Project. Recruitment and termination of professional staff will be subjected to IFAD no 
objection. The composition of the PCU will be detailed in the Project Implementation 
Manual. 
 
8. Component-wise implementation. The role of each participating agency is 
summarized below and shall be further detailed in the Project Implementation Manual.  

 
(a) Component 1. The National Seed Administration (NSA) shall be responsible 

for the implementation of the activities under this Component with the aim to build its 
regulatory capacity. NSA shall prepare the plant variety protection legislation and ensure 
its subsequent enforcement, as well as formulate in a participatory manner a breeding 
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strategy. It shall refurbish its central laboratory for seed testing and complete the 
formalities for its accreditation by the International Seed Testing Association (ISTA). It 
shall organize relevant training for its staff as well as the staff of State Ministries of 
Agriculture and the breeders.  In order to be more effective at field level, the NSA shall 
outpost its staff in North and South Kordofan and shall work in collaboration with the 
Ministries of Agriculture in the states of North and South Kordofan in seed certification, 
with the understanding that by law, NSA is the sole entity responsible for seed inspection 
and certification in Sudan. The NSA shall commission the design of M&E system that 
allows it to perform its regulatory role. As part of its efforts to support the seed industry, 
the NSA shall convene on a bi-annual basis, a stakeholder forum to promote dialogue 
between the regulatory, business and users’ entities, at both federal and state levels.  
 

(b) Component 2. The Component activities cover the production chain from 
foundation seeds to the processing and storage of certified seeds. The Agriculture 
Research Corporation (ARC) shall be responsible for the production of foundation and 
registered seeds which it shall supply to the selected seed companies. Over the Project 
Implementation Period about 1-2 seed companies are expected to be competitively 
recruited by the Project to enter into contract farming arrangements with seed growers’ 
groups.   The seed multiplication extension sub-teams shall be responsible for the 
formation of the seed growers’ groups and preparing them for contract farming with the 
seed companies.  The ARC shall undertake a participatory breeding research to develop 
improved varieties based on the landraces.  
 

(c) Component 3. During the calibration phase, the competitively selected seed 
company shall receive financial support from the Project in form of a one-off grant to 
cover the costs of the purchase of the production of certified seeds from the seed 
growers groups at harvest. The grant shall be the subject of a subsidiary agreement 
between the Recipient and the private sector company. The subsidiary agreement shall 
be reviewed and endorsed by the Ministry of Finance and National Economy and 
submitted to IFAD for no objection. The grant shall be disbursed against a business plan 
to be developed by the seed company as part of the tendering process.  As part of their 
contractual obligations with the Project, the seed companies shall be required to develop 
their network for retail sale of certified seeds to smallholders in the project area. The 
multi-disciplinary extension teams shall be responsible for building the capacity of 
established and new farmers’ groups – also called grain producer groups - in the 
adoption and renewal of certified seed varieties and use of the appropriate agricultural 
practices. The Ministries of Agriculture in the states of North and South Kordofan in 
collaboration with NSA shall establish and operate a seed market database. The 
extension teams shall facilitate the linkages between the grain producers and the seed 
agents, other input suppliers, rural finance service providers, insurance companies and 
the farmers’ groups. These linkages would enable grain producers to develop an effective 
demand for certified seeds and renew their stock periodically.  
 

(d) Component 4. The implementation and coordination of the Project shall be 
assimilated within the WSRMP for efficiency and effectiveness reasons.  The PCU of the 
WSRMP shall be expanded to include a Seed Specialist who shall provide technical 
backstopping and participate in the monitoring of SDP implementation; as well as an 
accountant to handle SDP accounts under the supervision of the financial manager of the 
PCU. As of Project Year 3 the state level management of the project shall be streamlined 
in the State Ministries of Agriculture, while the PCU shall remain under Federal Ministry of 
Agriculture as the lead agency. 

 
 
9. Project Planning. While the first AWPB shall be prepared within three months 
after Project start-up at State level, subsequent AWPBs shall be prepared at Locality level 
during the third quarter of each Project Year for the following year. The process for the 
preparation, discussion and endorsement of the AWPB shall be described in detail in the 
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Project Implementation Manual. The AWPB shall be submitted to IFAD for no objection in 
November of each year. 

 
10. Monitoring and Evaluation (M&E). The M&E system of WSRMP shall be 
expanded to incorporate the Project.  The M&E system shall be aligned with the 
Government’s monitoring framework for agricultural development projects as well as with 
the Results and Impact Measurement System developed by IFAD. The M&E system shall 
be elaborated in the Project Implementation Manual.  
 
11. Project Implementation Manual. The Project Implementation Manual shall be 
formulated, validated by the national and state governing bodies and submitted for IFAD 
no objection within 6 months from the date of entry into force of this Agreement.  The 
Project Implementation Manual may be amended or otherwise modified only with the 
prior consent of the IFAD. 
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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 150 000 100% net of taxes  

II. Fund 330 000 100% net of Government, 

beneficiaries and PSC 

contribution 

III. Vehicles 

  

550 000 
 

100% net of taxes  

 

IV. Equipment 760 000 100% net of taxes 

V. Technical Assistance   

a. International TA            220 000 100% net of taxes 

b.  National TA   1 100 000 100% net of taxes 

VI. Training  1 800 000 100% net of taxes 

VII. Contracted services 210 000 100% net of taxes 

VIII. Recurrent Costs  630 000 100% net of taxes 

   

Unallocated 600 000  

   

   

TOTAL 6 350 000  

 
 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 
“Fund” means the contribution of the Project to the insurance premium for seed growers 
and a one-off grant to the Private Seed Company (PSC) during the calibration phase.  
 
“National technical assistance” refers to all assignments requiring national expertise for 
the development of thematic studies and strategies supporting Project objectives, 
establishment of an M&E and knowledge management system, and project coordination.  
 
“Contracted services” means the costs incurred by the project during supervision by the 
governing bodies of the Project, the Government and IFAD, the annual audit and the 
contract with the Central Coordination Unit for procurement services. 
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2. Retroactive financing As an exception to Section 4.08(a) (ii) of the General 
Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 473 000 incurred after 1 
December 2011 but before the entry into force of this Agreement for (a) the costs of 
rehabilitation of the National Seed Administration office, staff accommodation and out-
posting of its staff to the state level (categories I and III); and (b) support to the 
Agricultural Research Corporation in the production of breeder and foundation seeds 
(category IV (b) and (c)) and for carrying out a detailed assessment of the private seed 
companies (category IV (a) and IV (b)), may be considered Eligible Expenditures, 
notwithstanding the fact that they have been incurred before the start of the Project 
Implementation Period. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ا
لذيل

 
 

E
B
 2

0
1
1
/1

0
4
/R

.3
5
/R

ev.1
 

1
 

Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 
COSOP Goal    

Food security, incomes and resilience to 
shocks of the smallholder producers 
(including youth and women) in rainfed 
areas of North and South Kordofan 
improved. 

 Prevalence of malnutrition in children under age of 
five years reduced : rate reduced from 29% to 26% 
(RIMS) 

 Improved food security : food insecurity reduced from 
55% to 40%.(RIMS) 

 Increase in HH asset index: production 5 fed in qoz 
soils, 3 fed in gardud soils and 10 fed in clay soils 
doubles. 

 RIMS baseline survey and impact survey 
 Anthropometric and UNICEF periodic 
surveys 

 Official gvt. statistical yearbooks; 
censuses 

 HH income and expenditure surveys 

 Macro-economic stability 
 Contained insecurity events 

 

Development Objective    
Increased crop productivity for about 
100,000 smallholders using certified 
seeds in North and South Kordofan  

 Increase in yields of sorghum from 280 to 540 
Kg/fed; groundnut from 340 to 640 Kg/ fed; sesame 
from 140 to 270 Kg/fed; cowpea from 180 to 340 Kg/ 
fed. 

 70,000 smallholder men and 30,000 smallholder 
women reporting increase in yields for all crops 
(RIMS) 

 Baseline survey, Mid Term Review 
(MTR)  and completion assessments 

 Ministry of Agriculture crop cutting 
surveys and annual crop assessment 

 Agricultural Research Corporation (ARC) 
and National Seed Administration (NSA) 
reports 

 Expanding access to input 
suppliers, extension advisory 
services, credit and insurance 

Component 1 – Strengthening and Development of Institutional and Regulatory Environment 
Outcome: Conducive policy and 
institutional environment for the seed 
industry in place 

 By laws of Seed Act 2010 in place by mid-2012 and 
fully enforced  by 2012 

 Operational self-sufficiency for National Seed 
Administration by 2014 (RIMS) 

 

Client survey 
Institutional performance assessment 
Record on law enforcement 
. 

 NSA operates in an autonomous 
way 

 Gvt phases out distribution of 
free or subsidized seeds 

 Seed policy for the UN agencies 
operating in Sudan is harmonized 

Outputs    
1.1 Plant variety protection legislation 
drafted, approved and enforced. 

 PVP  legislation promulgated by end 2012.  Legislation document 

1.2 National Seed Administration (NSA) is 
capacitated to effectively monitor the 
multiplication and certification standards. 

 70 NSA staff and extension agents trained (RIMS), 
30% women 

 1 central laboratory at the Federal level accredited to 
the International Seed Testing Association (ISTA) 
standards by 2014. 

 2 laboratories established and equipped in each State 

 National Seed Administration activity 
report on number of seed crop fields 
certified per year, number of seed 
samples tested per year, no. staff 
trained per year 

 
1.3 Multi-stakeholder policy dialogue, with 
participation from youth and women in 
seed sector is established.  

 Bi-annual forums convened regularly from 2012 at 
National and State levels.  

 National seed policy document 
 Proceedings of bi-annual meetings 

 Seed Council is timely appointed 
by the Government (target date: 
end 2011). 

 

Component 2 - Improvement of the Seed Production System 
Outcome: An economically viable seed 
production system that meets farmers’ 
expectations and demands in place 

 Private sector generate about SDG 245,000 net profit  
from sale of certified seeds  in 2014 and SDG 1 million 
net profit in 2017 

 8 SGG operational in 2014; 32 operational in 2017 

 Seed company activity report 
 Surveys at MTR and completion 

Interest of the seed companies to 
develop seed retail market for 
smallholders 
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Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 
 Cash returns per seed growing HH reach SDG 
1700/HH/y in 2014 and SDG 2800/HH/ y in 2017)  

Outputs    
2.1 ARC capacitated for implementation of 
participatory breeding research 

 Appropriate sorghum seed variety and  cultivation 
practices for gardud soils tested and ready for 
dissemination by 2014  

 At least 1 new variety of millet in NK, and sesame for 
NK and SK 

 Number of participatory research committees 
operating for ARC stations in El Obeid and Kadugli.  

 ARC reports on number of varieties 
released per year and maintenance 
record of released varieties 

Procedures for ARC-ASARECA 
collaboration timely implemented 

2.2 High quality and sufficient quantity of 
breeder/foundation/registered seeds 
produced by Agricultural Research 
Corporation (ARC).  

 Production of 23 MT of registered seeds in 2012, 90 
MT for 2013 and 2014. 

 ARC activity report on 
breeder/foundation/registered seed 
production statistics for the two States; 
frequency of varietal replacement in the 
national varietal catalogue;  

ARC adequately equipped to 
produce sufficient quantities of 
breeder & foundation/registered 
seed 

2.3 The extension system is strengthened 
to support target seed producer 
enterprises. 

 30 men and 15 women extension agents trained on 
seed production and marketing  

 Project monitoring reports Sufficient human resources for two 
4 member team mobilized 

2.4 Community-based Seed Grower 
Groups enterprises are enabled to 
produce certified seeds of improved and 
traditional varieties. 

 400 MT of certified seeds produced by 2014, and 
2500 MT produced by 2017  

 100 women and 220 men accessing advisory services 
for seed production by 2014; and 380 women and 
900 men by 2017 (RIMS) 

 Baseline survey, MTR and completion 
assessments 
Project monitoring reports on quantity 

and quality of seed produced by groups in 
project years 

SGG and seed companies adhere 
to respective contractual 
obligations   

Component 3 - Support Seed Market Development 
Outcome: Improved seed supply system 
with improved market delivery 
mechanisms in place. 

 105 000 fed cultivated with certified seeds in the 
project area in 2014; 690 000 fed in 2017 and 1 
million by 2018 (RIMS) 

 10 500 farmers use certified seeds and SWC by 2014 
in project area and 69 000 farmers by 2017; 30% 
women (RIMS) 

 Baseline survey, MTR and completion 
assessments 

 

Seed companies able to mobilize 
SDG 6 million for scaling up phase 

Outputs    
3.1 Marketing of certified seeds to 
smallholder producers established 

 Number of farmers reached through the PSC 
marketing: 10 500 in 2014 and 69 000 in 2017 ; 
with 30% women 

 Seed company reports 
 Client survey for farmers 

 

Farmers satisfied with quality of 
seeds provided by licensed seed 
agents 

3.2 Farmers empowered to use certified 
seeds and improved techniques. 

 Demand for certified seeds reaches at least 300 MT in 
2014 and at least  2200 MT in 2017   

 Baseline survey, MTR and completion 
assessments 

 

Farmers access to credit and 
insurance facilitate purchase of 
certified seeds 

3.3. Seed Market Database in place  No. users of the seed monitoring database, by type  Project monitoring reports  SMoA and NSA agree on 
procedures for data collection and 
dissemination 

3.4 Increased access of farmers/ grain 
producers to credit and microfinance  

 ABSUMI branch operational in Sheikan in 2012 
 Total borrowers are  at least 3,000 in 2014 and at 
least 40,000 in 2017 

 

 Records from Bara’ah, ABSUMI, ABS and 
other banks 

 Records from Sheikan Insurance Co. 

MoU signed between PCU and 
banks/ MFI to facilitate access of 
farmers/grain producers to micro-
credit SDG 500-600/ loan 

 




