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 الريفيةالوصل  طرق  من أجل مشروعمهورية السودانجمنحة مقترح تقديمها إلى 

   المشروع–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

إلى بيع منتوجهم الوسطى  بالمائة من المجتمعات المحلية في البطانة 78 حوالي يلجأفي الموسم الجاف،  -1

، حلفا القضارف – الرئيسية هي ةق األربعواألسوا. وشراء احتياجاتهم األسرية من أسواق البلدات

ويصل .  كيلو متر من البطانة200 و60ة تتراوح بين ف وهي تقع على مسا–، تمبول، وأم القرى ةالجديد

أما في الموسم . صغار منتجي الثروة الحيوانية إلى هذه األسواق بواسطة الشاحنات الكبيرة أو الصغيرة

طرقات والتكلفة العالية للنقل، يضطر المنتجون إلى بيع حيواناتهم المطير، وبسبب استحالة عبور هذه ال

وسوف يقوم مشروع . باغصوإنتاجهم الحيواني بأسعار تقل عن أسعار السوق في السوق الموسمي في ال

طرق الوصل الريفية بإعادة استصالح وبناء طرق الوصل الريفية لتيسير الوصول إلى هذه األسواق 

البدو الرحل، الفوائد المتوقعة التي سيجنيها الرعاة المزارعون وتراوح وت.  المطيراألربعة خالل الموسم

إنتاجهم أسعار زيادة في  بالمائة 25 مليون رأس من الماشية بحدود 1.7ن حوالي الذين يملكون مجتمعي

شروع لماسيرفد هذا و.  بالمائة في تكاليف النقل وفي الوقت المهدور عليه50 ووفرا بحدود الحيواني

برنامج النهضة الزراعية الذي تموله ) 1: ( النشطين في منطقة البطانة وهمااآلخرينتدخالت البرنامجين 

  .مشروع التنمية الريفية المتكاملة في البطانة الذي يموله الصندوق) 2(حكومة الوحدة الوطنية؛ 

   التمويل المقترح-باء 

  واألوضاعالشروط 

منحةً بموجب إطار القدرة على تحمل الديون قيمتها  لى جمهورية السودان إ الصندوقمن المقترح أن يقّدم -2

للمساعدة في )  أمريكي تقريباًمليون دوالر 12.95بما يعادل (حقوق سحب خاصة مليون وحدة  8.20

  تمويل مشروع طرق الوصل الريفية

  الصندوقفي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ب الصلة

نظام تخصيص الموارد على أساس " في إطارجمهورية السودان ل ة التي حّددتالسنويمخصصات تبلغ ال -3

 وسيكون هذا المشروع هو .2009-2007ي على مدى دورة النظام مريكأمليون دوالر  30.5" األداء

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وسوف يتم تمويله من األخير الذي سيمول بموجب هذه الدورة 

  .ل المتبقية من المخصصات الحاليةمن خالل األموا

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

يصيغ برنامج النهضة الزراعية رؤية الحكومة للتنمية الزراعية بحكم كونها محرك النمو والحافز  -4

 المطريةخصص للزراعة فقد وضمن ميزانيته اإلجمالية . الرئيسي للتخفيف من وطأة الفقر الريفي

وتتماشى مثل هذه االستثمارات مع .  بالمائة7.5) بما فيها الطرق(بالمائة وللبنى األساسية الريفية   25
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وسوف يوسع . المطريةهدف المشروع المتمثل في إزالة العقبات في وجه الحركة والتسويق في المناطق 

 التقليدية من المطريةالمشروع الطرق المخطط لها بموجب برنامج النهضة الزراعية في المناطق 

  .البطانة

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

يدعم الصندوق االستئماني متعدد الجهات المانحة بناء الطرق على مستوى الوالية والمستوى القومي في  -5

ثالث "لوصل الريفية في عالوة على ذلك، يمول االتحاد األوروبي طرق ا. المناطق المنكوبة بالنزاعات

آبي، والية جنوب :  وهي2005تحظى بوضعية خاصة بموجب اتفاقية السالم الشاملة لعام " مناطق

ويتعاون الصندوق حاليا مع االتحاد األوروبي على بناء المعرفة والقدرات . كردفان، والية النيل األزرق

 .على تصميم وبناء الطرق الريفية في السودان

  وطني والقدرة االستيعابية للدولةعبء الدين ال

، 2007نيسان /بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دورة أبريل -6

  . 2009-2007 بالمائة على مدى الفترة 100لمنح بنسبة بافإن السودان مؤهل للحصول على تمويل 

  تدفق األموال

كذلك سيتم أيضا . ي حساب مخصص باليورو الستخدامات المشروعسيتم االحتفاظ بالسحوبات المسبقة ف -7

البطانة على كل من الحساب في تنمية الوسوف تسيطر وكالة . فتح حساب للمشروع بالعملة المحلية

  .المخصص وحساب المشروع بما يتماشى مع إجراءات المالية االعتيادية

  ترتيبات اإلشراف

  .صندوقسيخضع المشروع لإلشراف المباشر من ال -8

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

 دوالر أمريكي من حساب المنحة بموجب التمويل بأثر 120 000ستتم إتاحة مبلغ يصل إلى ما يعادل  -9

ألغراض تغطية  2009حزيران / يونيو1رجعي فيما يتعلق بالنفقات المؤهلة التي يتم تكبدها بدءا من 

 فئةستشارية والمتعاقدين بموجب االلشركات لتكلفة مسوحات وتصميم الطرق وإلثبات األهلية المسبق 

وسوف يتم توريد هذه النفقات بما يتماشى مع . اإلنفاق على التدريب والمساعدة التقنية والدراسات

  المنقحةمن الشروط العامة) 2)(أ(8- 4 وسيمثل ذلك استثناء من الفقرة ،اإلجراءات المتبعة في الصندوق

  .)EB 2009/96/R.3/Rev.1الوثيقة  (لتمويل التنمية الزراعية

 التسيير

تتماشى التشريعات ) 1 (:من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير منحة الصندوق -10

توريد التي يتبعها الصندوق؛ الناظمة للتوريد المتبعة في برنامج النهضة الزراعية مع المبادئ التوجيهية لل

وألغراض اإلشراف، ) 3(سيخضع المتعاقدون والشركات االستشارية إلى إثبات مسبق لألهلية؛ ) 2(

سيبقي الصندوق على خدمات مهندس طرق دولي للتحقق من التقدم المحرز في األعمال وللتأكد من 
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ة الوطنية وغيرهما من الشركاء سيعمل الصندوق وحكومة الوحد) 4(لمواصفات التقنية؛ لاالمتثال 

بشكل مشترك على تطوير إطار تسيير ) أحد الشركاء من المحتمل أن يكون االتحاد األوروبي(اإلنمائيين 

سيتم إصدار مرسوم ) 5(ألعمال الطرق بهدف زيادة التنافسية والشفافية وقيمة األموال في هذا القطاع؛ 

  .2010عام في الرسوم المفروضة على الطرق إداري بشأن 

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 15 000يعيشون في منطقة البطانة، أي حوالي شخص  130 000سيستفيد من هذا المشروع حوالي  -11

  . بالمائة من السكان الريفيين في البطانة80وتشكل األسر الفقيرة حوالي . أسرة من أسر المنتجين

  نهج االستهداف

الترويج لصون المياه والتربة كثيف االستخدام ) 1: (المشروع استراتيجية االستهداف التاليةسيتبع  -12

رصد ) 2( وأعمال صيانة الطرقات في الموسم الجاف بهدف توليد الدخول لألسر الريفية؛ ،للعمالة

ة الطرق البارزة للنساء والرجال العاملين في أعمال صون المياه والتربة أو في أعمال صيانالخصائص 

  .بهدف ضمان توزيع فرص التدريب والعمالة بشكل متساوٍ حسب العمر والجنس

 المشاركة

 وسوف تنتخب ، للطرقاطريق الوصل لجانالمحاذية ل الحادية والعشرونشكل المجتمعات المحلية تس -13

: وسوف تشترك لجان الطرق بما يلي. ممثلين يضطلعون بالمسؤولية عن تمويل صيانة الطرق

اإلشراف على بناء الطرق ورفع التقارير عن ) 2(ثبت من صحة تصميم الطرق وأعمال صيانتها؛ الت  )1(

رفع التقارير بشأن خروقات ) 3(البطانة؛ في تنمية الأية إساءة في تناولها للسلطات المحلية ولوكالة 

لطرق؛ تطبيق عقود كثيفة االستخدام للعمالة ألغراض صيانة ا) 4(الطرق خالل الموسم المطير؛ 

وخصائصهم أفراد المجتمعات المحلية رصد عدد وجنس وعمر ) 6(اإلشراف على أعمال الصيانة؛   )5(

  .االقتصادية واالجتماعية

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

إلى األسواق الوسطى يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تحسين وصول السكان الريفيين في البطانة  -14

 من اً كيلو متر144رفع سوية ) 1: (ويتوقع تحقيق النتائج الرئيسية الثالث التالية. لخدمات االجتماعيةوا

رسوم تدريب المجتمعات المحلية على إدارة ) 2(وصيانتها بانتظام؛ الوسطى الطرق الريفية في البطانة 

تعزيز قدرات الوالية على ) 3(الطرقات وعلى االنخراط في عقود الصيانة كثيفة االستخدام للعمالة؛ 

تخطيط وتصميم طرق الوصل الريفية واإلشراف عليها وإدارتها وصيانتها باستخدام نهج تحسين مواقع 
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أو لالستخدام أي تحسين المواقع المحفوفة بالمشاكل فقط والتي تجعل الطرق غير صالحة (بعينها 

  ). خطرة

 األهداف السياساتية والمؤسسية

رسوم تدريب المجتمعات المحلية على إدارة ) 1: (وع تتعلقان بالمخرجات المؤسسيةهنالك نتيجتان للمشر -15

تعزيز قدرة الوالية على تخطيط ) 2(الطرق وعلى االنخراط في عقود صيانتها كثيفة االستخدام للعمالة؛ 

. اوتصميم طرق الوصل الريفية واإلشراف عليها وإدارتها وصيانتها باستخدام نهج تحسين مواقع بعينه

  .وتمثل هاتان النتيجتان حجر الزاوية في استدامة المشروع

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

يمثل وصول فقراء الريف إلى األسواق هدفا استراتيجيا رئيسيا بموجب اإلطار االستراتيجي للصندوق  -16

  .2010- 2007للفترة 

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 ةالمواءمة مع األهداف الوطني

يتماشى المشروع مع تركيز برنامج النهضة الزراعية على البنى األساسية الريفية ألغراض التسويق  -17

 لبناء الطرق الريفية، إال ابرنامج النهضة الزراعية برنامجا تأشيريكون إال أنه، وبالرغم من . واإلنتاج

ال  النهضة الزراعية برنامجف: هاردميخطط المشروع ل ،فجواتتعاني من  مجاالت ةأنه يتصف بثالث

ر أية أموال لبناء القدرات تحسين مواقع بعينها كنهج بديل عن تحسين طرق الوصل؛ وهو ال يوفيعتبر 

 مما تشتد الحاجة إليها؛ كما أنه ال الواليتين في لتخطيط العمراني والمرافق العامةل الدولة يلوزارات

  .يتطرق للصيانة الوقائية

 ئيينالتنسيق مع الشركاء اإلنما

الخطط جارية إليجاد أنشطة مشتركة مع مشروع الطرق الذي يموله االتحاد األوروبي بهدف بناء  -18

القدرات في مجال تصميم الطرق والتوريد واإلشراف والصيانة، ولتطوير إطار للتسيير ألغراض توريد 

  .عقود الطرق واإلشراف عليها

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

بناء القدرات والتنمية ) 2(بناء واستصالح طرق الوصل الريفية؛ ) 1: (ألف المشروع من ثالثة مكوناتيت -19

  .إدارة المشروع) 3(المؤسسية؛ 
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  فئات النفقات

المركبات والمعدات ) 2(؛ ) بالمائة78.4(األشغال المدنية ) 1: (هنالك خمس فئات لإلنفاق وهي -20

التكاليف المتكررة ) 4(؛ ) بالمائة15.3( التقنية والدراسات التدريب والمساعدة) 3(؛ )بالمائة 1.7(

  ). بالمائة1.9(تكاليف صيانة الطرق ) 5(؛ )بالمائة 2.7(

   اإلدارة، ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

 بموجب 2007م وهي هيئة فيدرالية أنشئت عا(البطانة في تنمية الشركاء التنفيذ الرئيسيون هم وكالة  -21

؛ )جهود بين الواليات الرامية إلى الترويج للتنمية المستدامة في منطقة البطانةالمرسوم جمهوري لتنسيق 

 وكسال؛ والهيئة القومية للطرق القضارفوزارتا التخطيط العمراني والمرافق العامة في واليتي 

  .محلية الموجودة بمحاذاة الطرق والمجتمعات ال،في البطانة ونهر عطبرةالمحليات والجسور؛ وبعض 

 مسؤوليات التنفيذ

وستستعين بشركة استشارية مؤهلة . الوكالة الرائدة في المشروعهي البطانة في تنمية الستكون وكالة  -22

 العامة وللمجتمعات زارتي التخطيط العمراني والمرافقإلجراء التدريب لكل من دوائر الطرق وو

أما .  كلما دعت الحاجة إليها،حديد ما هي اإلجراءات التصحيحية وت،المحلية، ورصد أداء البرنامج

 التخطيط العمراني والمرافق العامة في واليتي االسلطات التعاقدية للطريق المقترح فستكون وزارت

في حين ستضطلع دوائر الطرق في هاتين الوزارتين بالمسؤولية عن تكييف تصميم . وكسال القضارف

 وتخطيط أعمال صيانة الطريق ، والترخيص بالمبالغ التي ستدفع للمتعاقدين،نيةالطريق للوقائع الميدا

وسوف تقوم الهيئة القومية للطرق والجسور برصد المشروع بهدف إدراج نهجه في . واإلشراف عليها

 وإعادة تكرار هذا النهج تحت مكون ،السياق العام لبرامج الحكومة وسياساتها بشأن الطرق الريفية

  .في برنامج النهضة الزراعيةلريفية االطرق 

 دور المساعدة التقنية

البطانة فريقا تقنيا يضطلع بالمسؤولية على في تنمية الستوفر الشركة االستشارية التي ستستعين بها وكالة  -23

  .اإلشراف على أعمال بناء الطريق وتوفير التدريب والمساندة لدوائر الطرقات وللمجتمعات المحلية

  التنفيذ الرئيسيةوضع اتفاقيات

  .من غير المتوقع وجود أية اتفاقية للتنفيذ -24

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .أربع سنواتمليون دوالر أمريكي على مدى  14.96يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -25

والمستفيدون )  بالمائة12.9(سودان  حكومة ال،) بالمائة86.6(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهي

  ). بالمائة0.5(
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  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

زيادة إمكانيات الوصول إلى ) 1: (بما يليالمتوقعة  ستتلخص الفوائد الرئيسية ،بحلول نهاية المشروع -26

 امرأة 1 700تخديم حوالي ) 2(لمنتجين في الموسم المطير؛  أسرة من أسر ا15 000األسواق بالنسبة لـ 

 بالمائة 50تقليص تكاليف النقل بحوالي ) 3(إضافية تقوم بالتجارة في األسواق المحلية بهذا الطريق؛ 

  . بالمائة20وزيادة حجم المواصالت بما يعادل 

 الجدوى االقتصادية والمالية

ويشير التحليل االقتصادي .  بالمائة22خلي للطريق سيكون بحدود تشير التقديرات إلى أن معدل العائد الدا -27

إلى أنه من المتوقع تمويل صيانة الطرق من خالل فرض رسوم على الطرق وفرض رسوم على 

كذلك يشير التحليل إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة سيجنون فائدة إضافية بحدود . األسواق أيضا

  .سرة بفضل تدخالت المشروعدوالر أمريكي في العام لكل أ 200

   إدارة المعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق–طاء 

  ترتيبات إدارة المعرفة

كتيبات التشغيل لتصميم وبناء الطرق الريفية ) 1: (تتألف منتجات المعرفة في هذا المشروع مما يلي -28

تحليل ) 3(المشروع؛ تقارير التقدم المحرز ودراسات التقدير لفعالية ) 2(واإلشراف عليها وصيانتها؛ 

مقارن بين نهج تحسين مواقع بعينها الذي يتبعه المشروع والنهج األكثر تقليدية في بناء وصيانة الطرق 

وسيستفيد المشروع أيضا من الجهود التي تبذلها شعبة المشورة التقنية في الصندوق لوضع . الريفية

منتدى الدولي للنقل الريفي والتنمية وبرنامج أفضل الممارسات في مجال النقل الريفي، والشراكات مع ال

  .سياسة النقل في أفريقيا جنوب الصحراء

  االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

الخاصية االبتكارية الرئيسية في هذا المشروع هي نهج تحسين مواقع بعينها في بناء الطرقات وإنشاء  -29

ويعتبر هذا النهج األفضل واألكثر مناسبة . لريفيةصندوق للطرق المجتمعية بهدف صيانة الطرق ا

 وعدم ، ولموسمية النشاط التجاري، نظرا النخفاض الكثافة السكانية فيها، الحساسة بيئياالمطريةللمناطق 

 وعدم كفاية الموارد المالية المتاحة لتلبية ،إمكانية اختراق طرقها أثناء الموسم المطير القصير نسبيا

  .لتنمية الطرقالحاجة الكبيرة 

  نهج توسيع النطاق

ينطوي تصميم المشروع على رصد أموال لتطوير منهجية لتحسين مواقع بعينها ولصيانة الطرق،  -30

. ويتوقع لنهج تحسين مناطق بعينها أن يتكرر على مستوى الوالية. وإلمكانية تكراره في أماكن أخرى

وزارتا التخطيط فهما  وإعادة تكراره ،لسياق العامن في مجال تعميم هذا النهج في اووأما الشركاء الرئيسي
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العمراني والمرافق العامة والهيئة القومية للطرق والجسور ومجموعة العمل الخاصة بالبنى األساسية 

  .الريفية التابعة لبرنامج النهضة الزراعية

  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

تراجع الدعم المقدم من ميزانية برنامج ) 1: (رئيسية التي تواجه المشروع ما يليتشمل المخاطر ال -31

ها في بناء يالبطانة في التنفيذ والخبرة المتوفرة لدفي تنمية المحدودية سجل وكالة ) 2(النهضة الزراعية؛ 

ة تأهيل عدم اتساق وانسجام التنفيذ بين تحسين الطرق في ظل المشروع وإعاد) 3(صيانتها؛ والطرق 

سوء إدارة التوريد ومنح العقود أو ) 4(األسواق بموجب مشروع التنمية الريفية المتكاملة في البطانة؛ 

 القضارفواليتا تلتزم ) 1: ( ما يليوتتضمن تدابير التخفيف المخطط لها. اإلشراف على هذه العقود

مج النهضة الزراعية؛ وكسال بتوفير الموارد المطلوبة لشبكة الطرق المخطط لها بموجب برنا

البطانة وتوفير بناء القدرات لدوائر في تنمية التوظيف شركة استشارية مؤهلة لبناء خبرات وكالة   )2(

تخطيط أنشطة ) 3(الطرقات في وزارتي التخطيط العمراني والمرافق العامة وللمجتمعات المحلية؛ 

االتساق واالنسجام مع هذا المشروع؛  إعادة تعديلها لضمان مبحيث يتالتنمية الريفية المتكاملة 

  .10للتوريد يتم العمل بها كما هو وارد في الفقرة وقائية إجراءات   )4(

 التصنيف البيئي

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

  .المحتمل أن يكون له أي أثر بيئي سلبي معتبر

 الستدامة ا-  كاف

أن يكون تقدير القدرات ) 1: (تم األخذ بالمؤشرات التالية على أنها معالم بارزة لضمان استدامة المشروع -33

 وأن يتم تسهيل تنفيذ ئأن يكون صندوق الطرق المجتمعية قد أنش) 2(الفنية لدوائر الطرقات مرضيا؛ 

  المواقع هو أكثر مالءمة للطرق الريفيةإشارة بيانات الرصد والتقييم إلى أن تحسين) 3(أعمال الصيانة؛ 

  .من النهج التقليدي لبناء الطرق

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي جمهورية السودانبين التمويل ستشكل اتفاقية  -34

 اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها  نسخة منوترفق .قيالمقترح إلى المتلالتمويل يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تمويل بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي   مخولةجمهورية السودانإن  -35

  .الزراعية
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 وسياسات الزراعية اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية تفق وأحكاَميالمقترح التمويل وإني مقتنع بأن  -36

  .ومعايير اإلقراض

   التوصية-ثالثاً 

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

جمهورية السودان منحة تعادل قيمتها ثمانية ماليين ومائتي ألف إلى  قدم الصندوقأن ي: قرر

خضع ألية ت، على أن )وحدة حقوق سحب خاصة 8 200 000 (حقوق سحب خاصةوحدة 

  . 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:  

"Rural Access Project" (RAP) 

(Negotiations concluded on 2 November 2009) 

Grant Number: _________ 
 
Project Title: Rural Access Project (RAP) (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), the Allocation Table (Schedule 2), 
and the Special Covenants (Schedule 3). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 
2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are annexed to this 
Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement, except for the provision 
identified in Section E paragraph 1 below. For the purposes of this Agreement the terms defined 
in the General Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a 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 eight million two hundred thousand Special Drawing Rights 
(SDR 8 200 000). 
 
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 Butana Development Agency in a 
commercial bank acceptable to the Fund. 
 
4. The Recipient shall provide counterpart financing for the Project to reimburse all taxes 
and duties paid by the Project. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Butana Development Agency (BDA). 
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2. The following are designated as additional Project Parties: the State Ministry of Physical 
Planning and Public Utilities (MPPPUs) of Gadaref and Kassala States, the State Ministries of 
Agriculture and Irrigation in Gadaref and Kassala States, the National Highways and Bridges 
Authority (NHBA), the localities in Butana and River Atbara, the community development 
committees and the Community Road Fund. 
 
3. The Project Completion Date shall be the fourth anniversary of the date of entry into force 
of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following provision of the General Conditions shall not apply to this Agreement: as an 
exception to Section 4.08 (a) (ii), the expenses set out in paragraph 2 of Schedule 2 shall be 
considered Eligible Expenditures notwithstanding the fact that they are not incurred during the 
Project Implementation Period. 
 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
The President The Minister 
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance and 
Via Paolo di Dono 44  National Economy 
00142 Rome, Italy P.O. Box 700 
 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. Target Population. The Project shall benefit the poor and less poor communities located 
along the road alignment in the two localities of the central Butana area namely Butana in 
Gadaref State and River Atbara in Kassala State (the “Project Area”). For the poor households, 
the Project shall target them with labour intensive activities in the context of the soil and water 
conservation works to protect the road from gulley erosion. For the less poor households who 
own vehicles, the Project shall target them with awareness campaigns to encourage them to 
pay road and market fees which proceeds will be used for the preventative maintenance of the 
road. The total number of beneficiaries is expected to be 130 000 persons, equivalent to about 
15 000 producer households. It is also expected that there will be 1 700 additional women 
trading in the main markets serviced by the road. Poor households constitute 80% of the rural 
population in Butana. 
 
2. Goal. The Project shall contribute to the COSOP 2009-2012 goal of empowering the rural 
poor to increase their food security, incomes and resilience to shocks. 
 
3. Objectives. The main Project objective shall be to improve the access of the rural 
population to markets and social services 
 
4. Results. Three key results are expected from the Project: 
 

(a) Rural roads are upgraded in Central Butana and regularly maintained; 
 

(b) Communities are trained to manage maintenance fees and to engage in labor 
based maintenance contracts;  

 
(c) State capacity is strengthened to plan, design, supervise, and maintain rural feeder 

roads using the spot improvement approach. 
 
5. Components. The Project shall consist of the following Components: 
 
5.1 Physical rehabilitation and construction of rural feeder roads. This component shall achieve 
result (a) above. This component includes the following activities: (i) the upgrading of Arab 6–Es 
Soubagh–Husheib road; (ii) implementation of conservation works to protect the road from 
dendricular erosion; (iii) commissioning of studies to support activities for road development and 
(iv) the establishment of Community Road Fund to finance the routine and periodic maintenance 
of the road.  
 
5.2 Capacity building and institutional development. This component shall achieve results (b) 
and (c) above. The component shall consist of three main activities: (i) institutional support to 
the Road Departments in the Ministries of Physical Planning and Public Utilities (MPPPUs) of 
Kassala and Gadaref; (ii) training of the Road Departments in the MPPPUs; and (iii) training of 
communities on the implementation of soil and water conservation works and implementation of 
labour based works. 
 
5.3. Project management. The expected result shall be to mainstream the Project approach in 
the National Highways and Bridges Authority (NHBA) and the MPPPUs and to ensure efficient 
and effective management of the Project. This component shall consist of three activities: (i) 
recruitment of the consultancy firm by the Butana Development Agency (BDA) to coordinate 
Project activities and to provide supervision of the works and capacity building of the Road 
Departments of the MPPPUs and to the participating communities; (ii) monitoring of the Project 
by NHBA; and (iii) coordination with Butana Integrated Rural Development Project community 
based and marketing activities.  
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II. Implementation Arrangements 

 
The BDA shall play the role of financier and quality assurance. Its role shall be to ensure 
synergy of the interventions targeting the Butana, particularly the Butana Integrated Rural 
Development Project and the Project in order to effectively reduce poverty and ensure 
sustainable management of natural resources; financing Project interventions and accounting 
for fund use; ensuring the quality of works by hiring qualified consultancy firm to carry out the 
training of the Road Departments of the MPPPUs and the communities; monitoring Project 
performance and deciding on corrective actions as needed. The BDA Board of Directors shall 
be expanded to include representation from the MPPPUs in Kassala and Gadaref. 

The consultancy firm hired by the BDA shall provide a technical team responsible for 
supervising the constructions works of the road as well as provision of training and 
backstopping to the Road Department and the communities.  

The MPPPUs in both Gadaref and Kassala States shall be the contracting authorities for the 
proposed road. The Road Departments in the MPPPUs shall be responsible for the adaptation 
of the road design to the field realities, the certification of the contractors' payments, and the 
planning and supervision of the road maintenance works. As the capacity of the Road 
Department to undertake these activities is currently limited, the staff of the Road Department 
will be receiving formal and on-the-job training to build their capacities in road planning, design, 
management, supervision and maintenance. The Road Department in the MPPPU shall be 
responsible for the final commissioning of the road.  

The NHBA shall undertake monitoring of the Project with a view to mainstreaming its approach 
in the Government policy and programmes for rural roads, and to replicating the approach under 
the rural roads programme of the Agricultural Revival Programme and other similar 
programmes. 

The community development committees shall establish road committees to participate in the 
following: (i) validation of the design works and maintenance works proposed for the road; (ii) 
supervision of the construction of the road and reporting any mishandling to the localities and 
the BDA; (iii) reporting road breeches during the rainy season; (iv) applying for labour based 
contracts for the maintenance of the road; (v) supervision of maintenance works; (vi) monitoring 
the number, gender, age and socio-economic profile of the community members participating in 
the training and employed for the soil and water conservation and maintenance works.  

The Community Road Fund shall be a committee established within the BDA responsible for 
planning and financing the maintenance of the road. The committee shall have its own by-laws 
stipulating the role of each party with regards the collection of fees for the maintenance works, 
the planning of the works, the design and supervision of the works, the contracting of the works 
and finally the monitoring. 

The Project shall call on other partners to assist in the implementation: (i) the private contractors 
selected for the implementation of road improvement and maintenance works; and (ii) the State 
Ministries of Agriculture to assist in the design and implementation of conservation and water 
control works. 
 
Component-wise implementation 

Component 1 – Physical rehabilitation and construction of rural feeder roads. A qualified 
contractor shall be recruited through national competitive bidding and following a 
prequalification process. The Road Departments of the MPPPUs shall monitor the performance 
of the contractor and will certify the payments for the completed works. The MPPPUs shall be 
the contracting authority for the construction of the road. The consultancy firm will carry out the 
role of construction supervision and will also assist the BDA in the set up of the Community 
Road Fund. The Community Road Fund shall be established within the BDA and will be 
responsible for planning, financing and reporting on road maintenance works. 

Component 2 - Capacity building and institutional development. The BDA shall hire a 
consultancy firm to organize and implement the training targeting the Road Departments of the 
MPPPUs and the communities. The Gender and Community Development Officer of the BDA 
with assistance from the 2 locality development teams based in Es Soubagh and New Halfa and 
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the Natural Resources Management Officer will carry out the community awareness raising, 
mobilization and organization to form road committees, sensitize them to their role and launch a 
campaign to encourage users to pay for the road maintenance. The Gender and Community 
Development Officer and the locality development teams will also mobilize the road committees 
to nominate both men and women for the training on soil and water conservation and for the 
labour opportunities created by the maintenance works. 
 
Component 3 - Project management: The BDA shall be responsible for the Project coordination 
and financial management, as well as for synchronizing activities between the Butana 
Integrated Rural Development Project and the Project in order to improve incomes in the 
beneficiary communities. The NHBA shall carry out regular monitoring of the Project to assess 
the performance of the contractor and consultancy firm, to monitor the progress of works, and to 
analyze the results of the spot improvement and preventative maintenance approach with those 
of more conventional road construction methods. 
 
Monitoring 
 
11. The monitoring system of the Project shall collect and report on the distribution of Project 
benefits including increase in farm gate prices, income from women entrepreneurial activities in 
the trade and saving in vehicle operation cost as well as on the results of the Project taking into 
consideration the Result and Impact Measurement System of the Fund. In the event that the 
benefits accruing to the poor are limited, appropriate corrective measures shall be introduced.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Grant Proceeds. 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) 
Percentage of Eligible 

Expenditures to be 
Financed 

 
 
I. Civil Works 5 680 000 

 
100% net of taxes 

 
II. Vehicles and Equipment 120 000 100% net of taxes 

 
III. Training, Technical Assistance 

and Studies 
 
 

1 280 000  100% net of taxes 
 

IV. Other Recurrent Costs 215 000 100% net of taxes 
 

V. IFAD Financed Road 
Maintenance 

 

85 000 100% net of taxes 

VI. Unallocated 
 

820 000   

 
TOTAL 
 

8 200 000 
 

 

 
 
2. Retroactive Financing: The Grant shall retroactively finance the Butana Development 
Agency for survey and design work which has been undertaken in 2009 for the road alignment 
Arab 6 – Es Soubagh – Husheib, as well as for the pre-qualification of contractors and the 
issuing of tender documents. Such retroactive finance shall be provided up to a limit of SDP 
300 000 (USD 120 000) under Category III. 
 
3. The Grant shall finance 100% of the Community Road Fund up to year 3 of the Project 
and the beneficiaries shall finance 100% of year 4 of the Project and thereafter. 
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
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 Grant Account if the 
Recipient has defaulted in the performance of any 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. 
 
1. Tax exemption. The Recipient shall, to the fullest extent possible, exempt the proceeds of 
the Grant from all taxes. Any taxes which the Project is nonetheless obliged to pay shall be 
promptly reimbursed by the Recipient and the amount so reimbursed shall be credited against 
the counterpart financing obligation of the Recipient set forth in Section B, paragraph 4 hereof. 
 
2. Fees for financing road maintenance. The Recipient shall ensure by 2010 that Kassala 
and Gedaref States have issued an administrative decree on the fees for financing road 
maintenance, which may include market fees and road tolls, specifying the arrangement for 
management and fee collection as well as the use of its proceeds. 
 
3. Framework for good governance. The Recipient shall develop and endorse by 2010 a 
framework for good governance for the Project specifying the required safeguards to ensure 
competitiveness, transparency and value for money in the rural road sector. 
 
4. Environmental safeguards. The Recipient and the Butana Development Agency shall take 
all necessary measures to ensure that the award of contract for the construction of the rural 
road, the construction process itself and the maintenance works are all in compliance with the 
environmental regulations of the Republic of the Sudan.  
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Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal    
COSOP Goal: contribute to empower 
the rural poor to increase their food 
security, incomes and resilience to 
shocks. 

 Increase of rural incomes from USD 500/ capita to USD 800/ 
capita, in country programme areas  

 Reduction in the prevalence of malnutrition in children under 
5 

 households with improvement in household asset index 

UNICEF survey in the concerned 
states. 
RIMS survey at baseline and 
completion 

- Sustained and increasing investments for 
social and productive services in drought 
and conflict affected areas. 
- Increased GoNU support to the rainfed 
agriculture sector. 
 

Project objective: Improved access of 
the rural population in Central Butana to 
markets and social services. 
 

 15 000 producers benefiting from market access by project 
end. 

 1700 additional women trading in the markets served by rural 
feeder roads by project end.  

 Decrease in transportation from 2 days at Es Sadda to 1 hour 
during rainy season 

 Decrease in transportation tariff from approx 15 SDG to 8 
SDG/ trip 

 Increase in road traffic volume: from an average of 71 
vehicles/day to 96 by mid term and to 124 by project end.  

Baseline survey, mid-term and 
completion reports 
Road traffic survey 
BIRDP Progress reports 

 
- Increased agriculture surplus as a result 
of production support received from the 
BIRDP  
- Increased producers’ gross margin by 80 
per cent as a combined effect between the 
BIRDP and RAP; 
- Increase in sale prices for livestock by 25 
per cent in rainy season 
 

Results of the project 
1) Rural roads upgraded in Central 
Butana and regularly maintained 

 144 km of roads improved in Butana by year 3 of project 
 144 km of road maintained by project end. 

 Project progress report Administrative decree for road toll and 
market fee levies passed, complied with by 
road users and enforced by communities 
and localities. 

2) Communities are trained to manage 
road tolls and to engage in labor based 
maintenance contracts. 

 Tolls collected cover annual O&M costs. Target USD 95 000 
as of project year 3  

 Number of labor days in labor based contracts, by 
gender and by poverty group. Target: 10 000 labour day 
aggregate by project end, at least 50 per cent women and 50 
per cent below 30 years. 

 Project progress report  

3) State capacity strengthened to plan, 
design, supervise, and maintain rural 
feeder roads, using the spot 
improvement approach 

• at least 200 km of new roads designed using the spot 
improvement approach: by project end 

• Road network plan established by year 2.  

• State budget allocation based on the road network plan. 

• Community Road Fund expanded to other rural road 
networks in Kassala and Gadaref by project end. 

 Project progress report 

 Consultancy firm 
assessment of the 
performance of the Road 
Departments in Gadaref 
and Kassala 

 

 



 

 

 
 


