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  توصية بالموافقة

 مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويل المقترح تقديمه إلى جمهورية الهند من أجل المجلس التنفيذي

 .50مشروع دعم سبل العيش المتكاملة، على النحو الوارد في الفقرة 

دعم سبل العيش ع قرض مقترح تقديمه إلى جمهورية الهند من أجل مشرو

 المتكاملة

  المنطقياألساس سياق االستراتيجي و ال– أوال

  وسياق الفقر الريفية القطرية والتنمية–ألف 

 8.8حققت الهند تقدما اقتصاديا باعثا على اإلعجاب في السنوات األخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو  -1

واالقتصاد الهندي . 2007/2008 إلى العام المالي 2002/2003في المائة سنويا في المدة من العام المالي 

 نمو  مليار نسمة ويبلغ معدل1.2ويقارب عدد سكان الهند .  العالم من حيث الحجمهو رابع اقتصاد في

 في المائة من مجموع 72يعيش في المناطق الريفية في الهند و.  في المائة1.4 السكان السنوي في الهند

شون على  يعيهامن سكانفي المائة  41.6ة في الهند إذ أن هناك يوال يزال الفقر يمثل قضية رئيس. السكان

 . في المائة من فقراء العالم33 كي للفرد الواحد في اليوم، ويعيش فيها دوالر أمري1.25أقل من 

نى عدم كفاية الب: جاء تعميم منافع النمو االقتصادي على فقراء الريف محدودا بفعل العوامل التالية -2

مارات؛ والهيكل االجتماعي  وتواضع االستثاألساسية المادية واالجتماعية وضعف الوصول إلى الخدمات

صول وفي المكانة الذي تغلب عليه الفئوية والتركيب الهرمي، والذي يشيع فيه التفاوت في ملكية األ

وهناك . ، وذلك بسبب إخفاقات التسييراع الفقراء تنفيذ البرامج التي تراعي أوضوالسلطة؛ وعدم فعالية

لذي تعم منافعه الجميع، يمكن أن تنشأ عواقب اجتماعية إدراك واسع النطاق اآلن مفاده أنه، بدون النمو ا

فحوالى ثلث المقاطعات الهندية يتأثر . وسياسية فادحة من جراء الزيادة المستمرة في حدة التفاوتات

باالضطرابات االجتماعية واإلرهاب الذي تمارسه األجنحة اليسارية، والتي تمثل المصدر الرئيسي 

 . بالدلألخطار التي تواجه أمن ال

ويشكل المتكسبون من أجر العمل في الزراعة والمزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال  -3

وضمن هذه الفئات، تسود أشد درجات . المؤقتون خارج قطاع المزارع الغالبية العظمى من فقراء الريف

ين، تصنف الهند في ومن حيث العجز في المساواة بين الجنس. الحرمان بين النساء والجماعات القبلية

المرتبة الرابعة عشرة بعد المائة وفق المؤشر العالمي لفجوة المساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى 

 مليون نسمة من الشباب يغطون شرائح 300وإضافة إلى ذلك، هناك حوالى ). 2009(االقتصادي العالمي 

لريفية، ومعظمهم يجد نفسه مرغما على  سنة يعيشون في المناطق ا35و سنة 13العمر الواقعة بين 

 . الهجرة الموسمية أو الدائمة، وذلك بدون المهارات أو الكفايات التي يشترطها االقتصاد الحديث
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 إلى تحقيق النمو في كل القطاعات على نحو يمد )2012-2007(الخطة الخمسية الحادية عشرة تهدف  -4

 في المائة سنويا عن 4  في المائة سنويا إلى2زراعي من منافعه إلى الجميع ومضاعفة النمو في القطاع ال

طريق توسيع شبكات الري وتحسين إدارة الموارد المائية وسد فجوة المعرفة وتشجيع تنويع االقتصاد 

وزيادة إنتاج الغذاء من أجل كفالة األمن الغذائي وتيسير إمكانية الحصول على االئتمان والتمكين من 

، على 2010تموز /ويؤكد التقييم المرحلي للخطة الخمسية، والذي نشر في يوليو. النفاذ إلى األسواق

األهمية البالغة لزيادة تكوين رأس المال وزيادة االستثمارات في الزراعة، وتحسين إمكانية الحصول على 

رشاد المياه والبذور المنتقاة، وتجديد العناصر المغذية للتربة، وتوسيع نطاق األبحاث الزراعية واإل

 . الزراعي، وإصالح نظم حيازة األراضي، وتوفير تيسيرات للتسويق الزراعي

ة وبرنامج الفرص االستراتيجية يولويات الحكوماأل والمواءمة مع ساس المنطقي األ–باء 

    القطرية المستند إلى النتائج

ة الهندية من أجل يمثل مشروع دعم سبل العيش المتكاملة استجابة مباشرة لطلب رسمي ورد من الحكوم -5

دتها د، وهو يستند إلى مذكرة مفاهيم أعتوسيع نطاق برامج التنمية الريفية الناجحة في والية أوتاراخن

وقد وضعت حكومة الوالية المذكورة مؤخرا خططها الخاصة بالقطاع الزراعي . حكومة والية أوتاراخند

 وقد وضع تصميم .2011اراخند لعام  لوالية أوت الجديدةبمفهومه الواسع ضمن السياسة الزراعية

 .المشروع من أجل دعم هذه السياسة، وخصوصا فيما يتعلق باألمن الغذائي وتنويع القطاع الزراعي

يتواءم المشروع تواؤما كامال مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد المتفق عليه مع الهند ومع  -6

؛  إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الزراعية والموارد الطبيعية زيادة)1 (:هدفيه االستراتيجيين التاليين

وقد أدرج مفهوم . سالسل القيمة المضافة زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية والنفاذ إلى )2(و

 ).   2011 أيار/مايو( بوثيقة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية سادسهذا المشروع في الملحق ال

بررات الفنية المحددة الخاصة بهذا المشروع إلى اإلقرار بوجود إمكانية لتخفيف الفقر عن تستند الم -7

ولبلوغ ذلك، يتعين وقف تدهور البنية . طريق تنمية سبل العيش في القطاع الزراعي في والية أوتاراخند

فسوف .  أعلى أجراالتحتية اإلنتاجية، كما يتعين زيادة إنتاجية العمالة الزراعية وجعل النشاط الزراعي

ورغم جوانب . يوفر ذلك حوافز لدى السكان المعنيين على استثمار وقتهم ومواردهم في الزراعة

القصور التي تواجهها الزراعة في مناطق التالل، فإن والية أوتاراخند تمتلك ميزة انخفاض درجات 

لمعتدلة الباردة في غير مواسمها  المنطقة افواكهالحرارة في المرتفعات، مما يسمح بإنتاج الخضر وكذلك 

أما قطاع البستنة فهو أقل تطورا في منتجاته مقارنة بالمنتجات األخرى التي تحوز على نصيب . المعتادة

ويسعى هذا المشروع، عن طريق اتباع . من األسواق مثل التوابل والنباتات الطبية والعطرية والمكسرات

وس المستمدة من المشاريع القائمة، إلى اغتنام هذه الفرص نهج متكامل ومن خالل االستفادة من الدر

 .المتاحة للتنمية الزراعية في والية أوتاراخند

وقد صمم هذا المشروع كي يتوافق مع برامج الحكومة القائمة والمقررة مثل البعثة الوطنية المعنية بسبل  -8

 2012في الوالية المذكورة في عام وسوف تبدأ تلك البعثة عملها . العيش الريفية الممولة من الحكومة

وسوف يوفر برنامج دعم سبل العيش . وسوف تتحمل مسؤولية تشكيل ودعم مجموعات العون الذاتي
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المتكاملة دعما تكميليا لسبل العيش ألعضاء مجموعات العون الذاتي، والتي سينضم العديد منها إلى 

  .لةالمجموعات المنخرطة في برنامج دعم سبل العيش المتكام

   وصف المشروع–ثانيا 

   منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة–ألف 

منطقة المشروع هي والية أوتاراخند، وهي والية صغيرة في مناطق التالل في شمال شرق الهند تبلغ  -9

وتصنف ). 2001حسب تعداد ( نسمة مليون 8.5  كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 54 483مساحتها 

 في المائة من مساحة تلك الوالية ولكن ال 77 الثالث عشرة كمقاطعات جبلية تغطي تسع من مقاطعاتها

وتندرج سبل العيش في الوالية المذكورة ضمن سبل العيش .  في المائة من سكان الوالية44يقطنها سوى 

د تحوال الريفية في غالبيتها الساحقة، أما النمو االقتصادي والسكاني فيتحقق معظمه في السهول التي تشه

 . نحو التصنيع

 في المائة من سكانها دون خط الفقر 41وتعتبر والية أوتاراخند واحدة من أفقر واليات الهند، إذ يقع  -10

وتوضح البيانات المأخوذة من ). وفق ما ذكرته لجنة التخطيط (2005-2004حسب الوضع في الفترة 

يغطيها المشروع ينتمون إلى الفئات في المائة من سكان المقاطعات التي  18.6تعداد السكان أن 

ورغم أن الغالبية الساحقة من األسر .  للفقر الريفي هو البيئة الجبلية الصعبةسيوالمحرك الرئي. المجدولة

 0.8إذ أن متوسط مساحة الحيازة الواحدة (لها حيازات من األراضي، فإن تلك الحيازات صغيرة جدا 

 على مدرجات على جوانب التالل المنحدرة تجعل الميكنة شبه ونظرا ألن قطع األرض الواقعة). هكتار

كما أن التربة الضحلة غير الناضجة تتطلب مستويات عالية من المواد العضوية، ولكن الغلة . مستحيلة

. وال تستخدم األصناف الحديثة أو األسمدة المعدنية أو غيرها من المدخالت إال بقدر ال يذكر. متدنية جدا

ومعظم األسر .  في المائة من األراضي10ا يزرع بالري في المقاطعات الجبلية حوالى وال يتعدى م

تربى األبقار أو الجاموس، ولكن يندر استخدام سالالت هجين محسنة، أما االستثمار في العلف والرعاية 

دا من ومعظم النشاط الزراعي موجه ألغراض الكفاف، ولكن عددا قليال ج. الصحية فهو في أدنى الحدود

ويعتمد سكان . األسر فقط تتمكن من إنتاج ما يكفي من الغذاء لما يتراوح بين ثالثة أشهر وأربعة أشهر

 . تلك المناطق على الكسب من نشاط غير الزراعة وعلى برامج شبكات األمان

المرأة؛ ) 2(صغار المنتجين الريفيين؛ ) 1: (تشمل المجموعات المستهدفة ذوات األولوية ما يلي -11

وسوف تصل فوائد المشروع إلى عدد من . الشباب) 4(األسر التي تندرج ضمن الفئات المجدولة؛   )3(

وسوف يعتمد المشروع نهج التشبع في االستهداف عن طريق تغطية .  أسرة143 400المستفيدين يبلغ 

وسوف يكون في مقدور أي أسر . أو مستجمعات مائية صغرية بأكملها) تجمعات(مقاطعات فرعية 

تندرج ضمن التجمعات أو المستجمعات المائية الصغرية المختارة أن تشارك في المشروع، وإن كان 

المرجح أن يكون توصيل خدمات المشروع عن طريق مجموعات المزارعين أقل جاذبية ألغنى شريحة 

لى وسوف يكفل المشروع تدفق فوائد المشروع بشكل مباشر إ.  في المائة من األسر المعنية20تبلغ 

 في المائة على األقل للمرأة في كل مجموعات المنتجين التي 50المرأة عن طريق الحفاظ على نسبة 

 20وفضال عن ذلك، تمشيا مع سياسة حكومة والية أوتاراخند المتمثلة في كفالة تدفق . يشكلها المشروع

 في المائة 20دولة، فإن في المائة على األقل من موارد المشروع إلى األسر المندرجة ضمن الفئات المج
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من مجموعات المنتجين التي يشكلها المشروع سوف تتألف من األسر المندرجة ضمن الفئات المجدولة 

 .وغيرها من األسر المعرضة لمخاطر شديدة

  الهدف اإلنمائي للمشروع–باء 

 أما. أوتاراخند الهدف الكلي لبرنامج دعم سبل العيش المتكاملة في تخفيف حدة الفقر في والية يتمثل -12

 من أسرة تعيش في مناطق التالل هذه 143 400الهدف اإلنمائي المحدد للمشروع فيتمثل في تمكين 

 . سبل عيش مستدامة متكاملة مع االقتصاد األوسع نطاقاصاغتنام فر

  النتائج/ المكونات–جيم 

 Uttarakhand Gramya Vikas ستتولى تنفيذ هذا المكون جمعية .تعزيز األمن الغذائي وسبل العيش -13

Samiti وهي جمعية غير هادفة إلى الربح أنشأتها حكومة والية أوتاراخند كي تعهد إليها بتنفيذ مشروع 

وسوف توفر الجمعية المذكورة . تحسين سبل العيش في أراضي أوتاراخند الواقعة في جبال الهيمااليا

لغذائي وتنمية المحاصيل وغيرها من الدعم إلنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ألغراض األمن ا

وسوف تتحقق تنمية . من أجل توفير دخل نقدي) كالسياحة الريفية(المنتجات ذات القيمة النقدية األعلى 

إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية عن طريق توفير الدعم لمجموعات المنتجين ومجموعات تعزيز سبل 

ومن أجل توسيع نطاق المؤسسات التي تولد دخال نقديا . نالعيش التي شكلها عدد من مجموعات المنتجي

وتستحدث مصادر دخل جديدة، سوف يحقق المشروع أيضا تحسينا في النفاذ إلى األسواق باتباع نهج 

وينطوي نهج سالسل . سالسل القيمة المضافة وتوفير البنية التحتية المادية الالزمة للنفاذ إلى األسواق

القطاعات الفرعية وتطبيق تكنولوجيات جديدة وتحسين /راء دراسات لألسواقالقيمة المضافة على إج

وسوف تمتد هذه األنشطة لتحقيق النفع . الروابط مع األسواق وتنمية المهارات وتطوير وترويج المنتجات

وسوف يحقق المشروع أيضا تحسينا .  تجمعا في خمس مقاطعات17 أسرة تقطن 93 800لما يقرب من 

لى فرص العمل خارج قطاع المزارع عن طريق توفير الدعم للتدريب المهني المربوط في الحصول ع

 .  مكان في برامج التدريب10  000بالتوظيف الذي يستهدف توفير 

سوف تتولى تنفيذ هذا المكون دائرة إدارة مستجمعات . تنمية مستجمعات المياه القائمة على المشاركة -14

عمليات التي أرسيت من خالل سلسلة من مشاريع تنمية مستجمعات المياه وسوف يستخدم هذا المكون ال

المياه في الوالية المذكورة، ولكن مع زيادة التركيز على األمن الغذائي وسبل العيش والروابط مع 

وسوف يحمي هذا المكون ويحسن اإلمكانية اإلنتاجية للموارد الطبيعية في عدد مختار من . األسواق

 إلى جانب ترويج الزراعة المستدامة عن طريق تكوين مجموعات المنتجين المستجمعات المائية،

 منطقة من مناطق 41وسوف يغطي هذا المكون . وجماعات سبل العيش، وتحسين النفاذ إلى األسواق

 هكتار في ستة تجمعات في ست مقاطعات وتستفيد منه 125 000مستجمعات المياه تحتل مساحة تبلغ 

مل هذا المكون برنامج تنمية مستجمعات المياه الجاري تنفيذه الممول من قبل وسوف يك.  أسرة39 000

وسيأخذ هذا المكون في االعتبار كذلك مدى توافر القدرات المؤسسية . البنك الدولي والحكومة الهندية

 . لدى دائرة إدارة مستجمعات المياه في المقاطعات المختارة للمشروع



 EB 2011/104/R.22/Rev.1 

5 

 Uttarakhand Parvatiya Ajeevikaتولى تنفيذ هذا المكون شركة سوف ت.تمويل توفير سبل العيش -15

Samvardhan Company  أي أنها ( من قانون الشركات الهندي 25، وهي شركة تخضع ألحكام القسم

وقد أنشأتها حكومة الوالية المذكورة من أجل ترويج ) شركة برأس مال مخاطر لألغراض االجتماعية

ورغم أن البنوك حققت خطوات واسعة في توفير استمرارية التمويل، . ةوتمويل نشاط المؤسسات الريفي

ومن أجل عالج هذه . فإنها لم تستطع تزويد أعداد كبيرة من األسر الفقيرة بالخدمات المالية األساسية

دعم الخدمات المصرفية، وعلى وجه ) 1: (المسألة، تشمل األنشطة المندرجة ضمن هذا المكون ما يلي

 وتوسيع فروعها،  Kshetriya Gramin Financial Services (KGFS)ء قدرات مؤسسةالخصوص بنا

إدارة المخاطر، وعلى وجه الخصوص تنفيذ ) 2(وهذه المؤسسة هي واحدة من مؤسسات التمويل الريفي؛ 

المبادرات المالية التي   )3(مشروعات تجريبية في مجال خدمات التأمين وتوسيع نطاق تلك الخدمات؛ 

منافعها إلى الجميع، ومنها على سبيل المثال توفير التدريب لمجموعات سبل العيش على كيفية العمل تمتد 

توفير التمويل اإلنمائي عن طريق ) 4(كوكالء مصرفيين وتوفير التدريب المخصص لمحو األمية؛ 

وض ، بما في ذاك التمويل بالقر Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Samvardhan Companyشركة

 .وتمويل أشباه حقوق الملكية؛ وإرساء دعم تكلفة للشركة المذكورة

 Uttarakhand Gramya وهي جمعية –سوف يكون لكل من الوكاالت المنفذة  .تنسيق المشروع ورصده -16

Vikas Samiti ،وشركة مشروع المجتمع،ودائرة إدارة مستجمعات مياه Uttarakhand Parvatiya 

Ajeevika Samvardhan -ولتوفير التنسيق . دة إلدارة المشروع خاصة بها يرأسها مدير مشروع وح

الكلي، سيقوم الجهاز العامل كنقطة تنسيق تابعة للوالية، وهو دائرة التنمية الريفية، بإنشاء وحدة مركزية 

وسوف تكون هناك وحدتان تتبعان وحدة تنسيق . عوع تابعة له يرأسها كبير مديري المشررولتنسيق المش

   . وحدة تخطيط ورصد وتقييم )2(وحدة تمويل؛ ) 1: (شروعات المركزية هذه، وهماالم

   تنفيذ المشروع–ثالثا 

  النهج –ألف 

بالنظر إلى أن مشروع دعم سبل العيش المتكاملة يهدف إلى توسيع نطاق مشاريع التنمية الريفية الجارية  -17

 . ستفادة من الدروس المستمدة من تلك المشاريعفي والية أوتاراخند، تتمثل االستراتيجية المتبعة في اال

. منطقة المشروعسبل العيش في وسوف تتمثل استراتيجية المشروع في اعتماد نهج ذي شقين في بناء  -18

 لسبل سيوأول خط من خطوط العمل هو دعم وتنمية نظم إنتاج الغذاء التي ال تزال تمثل المصدر الرئي

 على تحسين التكنولوجيات الخاصة بالمحاصيل الغذائية التقليدية وينطوي هذا. العيش لدى معظم األسر

وعمال . والثروة الحيوانية، وتطوير الخدمات المساندة المتعلقة بإمدادات المدخالت وتسويق أي فوائض

على زيادة تأمين إنتاج الغذاء، سيساهم المشروع في تنمية مستجمعات المياه من أجل صون موارد المياه 

 وسوف يوفر المشروع الدعم أيضا إلنتاج األعالف وغيرها من منتجات الغابات بخالف. والتربة

 .األخشاب في مناطق الغابات التي تقطنها الجماعات المحلية

 الثاني للمشروع فهو توليد دخل نقدي عن طريق إدخال المحاصيل النقدية وتوسيع يأما المسار الرئيس -19

في مساحات كبيرة من أجل التوجه إلى األسواق الواقعة خارج وسوف تزرع المحاصيل النقدية . نطاقها
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وهناك إنتاج كبير بالفعل من الخضروات خارج مواسمها المعتادة، ومن بينها البطاطس . الوالية

ويمكن توسيع ذلك عن طريق تحسين التكنولوجيات المستخدمة . والطماطم والبازالء وبعض الفواكه

سين العائد الذي يحققه المزارعون عن طريق تحسين أساليب التسويق وتطوير مناطق إنتاج جديدة، وتح

كالمكسرات (ويتوقع أن يصبح في اإلمكان تطوير إنتاج محاصيل ومنتجات جديدة . وإضافة القيمة

وسوف يوفر المشروع . لتوجيهها إلى األسواق الخارجية التي تشهد نموا مستمرا) والنباتات العطرية

ش خارج قطاع المزارع، وخصوصا إشراك الجماعات المحلية في نشاط السياحة الدعم أيضا لسبل العي

ونظرا ألن العديد من السكان يهاجرون من أجل البحث عن عمل خارج مناطق التالل، فإن . الريفية

 .المشروع سيوفر الدعم للتدريب المهني لمساعدة السكان على العثور على وظائف أعلى أجرا

 ي اإلطار التنظيم–باء 

. األمين األولللمشروع على مستوى الوالية يرأسها سوف تشكل حكومة والية أوتاراخند لجنة توجيه  -20

وسوف تجتمع تلك اللجنة مرة كل .  التنمية الريفية مهام األمين للجنة تسيير المشروعوزيروسوف يتولى 

توى السياسات  العام والدعم على مسستة أشهر من أجل استعراض سير المشروع، وتوفير اإلرشاد

أما التنسيق العام فسوف تتواله وحدة إدارة المشروع المركزية . وتيسير التنسيق بين الدوائر المعنية

 ).16انظر الفقرة (المنشأة ضمن دائرة التنمية الريفية 

 Uttarakhandجمعية   وهي–سوف تتولى تنفيذ المشروع ثالث وكاالت منفذة هي الوكاالت المنفذة  -21

Gramya Vikas Samitiوشركة ،Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Samvardhan Company  ،

وسوف تكون تلك . ودائرة إدارة مستجمعات المياه، ويرأس كال منها مدير مشروع على أساس دوام كامل

 .الوكاالت المنفذة مسؤولة عن التسيير اليومي كل فيما يخصه من مكونات المشروع

، ) وحدة تنسيق المشروع المركزيةمن (كبير مديري المشروعو لية، أمين إضافي للماوسوف يكون -22

وغيرهم من شركاء التنفيذ أعضاء في لجنة إدارة )  للوكاالت المنفذة الثالثونالتابع( المشروع راءومد

 .  بمهام أمين هذه اللجنةUttarakhand Gramya Vikas Samitiالمشروع وسيقوم مدير المشروع بجمعية 

وع في تنفيذ األنشطة الميدانية على عدد من شركاء التنفيذ، ومن بين هؤالء المنظمات غير سيعتمد المشر -23

 .الحكومية ومجموعات المنتجين ومجموعات سبل العيش وأجهزة إدارة مستجمعات المياه

   التخطيط والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة–جيم 

 تطبقها دائرة الغابات والتنمية الريفية التابعة لحكومة سوف يتبع المشروع عملية التخطيط القائمة التي -24

كانون األول، سوف تقوم وحدة / الثالث من السنة المالية، في شهر ديسمبرالفصلوفي . الوالية المذكورة

تنسيق المشروع المركزية بتقديم طلب إلى الحكومة لتوفير اعتمادات في الموازنة للمشروع استنادا إلى 

، Uttarakhand Gramya Vikas Samitiجمعية  وازنات السنوية التي تعدهاخطط العمل والم

، ودائرة إدارة مستجمعات  Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Samvardhan Companyوشركة

وسوف تتبع الوكاالت المنفذة عملية قائمة على المشاركة عند وضع خطط العمل والموازنات . المياه

فستقوم كل وكالة منفذة بإعداد خطة التوريد . العملية على تخطيط األداءوسوف تركز هذه . السنوية

وسوف تقوم وحدة . الخاصة بها وفقا لخطة العمل والموازنة السنويتين اللتين وضعتهما كل وكالة منفذة
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تنسيق المشروع المركزية بتجميع خطط العمل والموازنات السنوية وما يرتبط بها من خطط مشتريات 

خطة بعد توحيدها إلى كل من لجنة إدارة المشروع ولجنة توجيه المشروع للموافقة عليها في وترسل ال

وبعد ذلك توضع خطة العمل والموازنة السنوية الموافق عليها في صيغة خطة العمل . شباط/شهر فبراير

. وافقةوالموازنة السنوية المعمول بها في الصندوق وترسل إلى الصندوق مشفوعة بخطط التوريد للم

وبعد ذلك تستخدم خطة العمل والموازنة السنوية التي يوافق عليها الصندوق في استعراض سير 

 . المشروع إبان عمل بعثات اإلشراف

سوف تتولى منظومة الرصد والتقييم جمع البيانات والمعلومات بهدف قياس األداء وما يحرز من تقدم  -25

وسوف تستخدم هذه المنظومة أيضا كواحدة من أدوات التعلم من أجل . صوب تحقيق أهداف المشروع

 الرصد وستوفر عملية. جمع المعلومات الالزمة للنظر المتعمق في استراتيجيات المشروع وعملياته

وبالنظر . والتقييم دعما لصنع القرار على مختلف المستويات وتستخدم كأساس لإلدارة القائمة على النتائج

، Uttarakhand Gramya Vikas Samitiجمعية  ة التي تتولى تنفيذهايإلى المكونات الرئيس

تجمعات ، ودائرة إدارة مس Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Samvardhan Companyوشركة

المياه، فإن كال من هذه الوكاالت المنفذة سوف يتولى بشكل مستقل رصد أداء األنشطة والمخرجات وما 

وسوف تتولى كل وكالة منفذة وضع الخطة الخاصة بها بشأن الرصد والتقييم وفق . يحرز من تقدم فيها

رصد والتقييم التابعة لوحدة وسوف توفر وحدة ال. اإلطار العام للرصد والتقييم الموضوع لهذا المشروع

تنسيق المشروع المركزية الدعم لمهمة رصد المخرجات واألنشطة هذه؛ إذ أنها ستنفذ برنامجا لرصد 

النتائج واألثر، كما ستوفر الدعم في إعداد التقارير الموحدة عن سير المشروع ونتائجه، وفي تنسيق 

د والتقييم الخاص بالمشروع بنودا تغطي رصد ويتضمن إطار الرص. إدارة التعلم والمعرفة بوجه عام

. المخرجات، والرصد والتقييم القائمين على المشاركة، ورصد سير المشروع، ورصد النتائج وتقييم األثر

وسيتم إجراء المسوح األساسية والمسوح المرحلية ومسوح أثر إكمال المشروع وفقا لنظام إدارة النتائج 

 . وقواألثر المعمول به لدى الصند

وتشمل عناصر منظومة التعلم الخاصة بهذا المشروع عقد اجتماعات استعراض شهرية وربع سنوية  -26

وسنوية وتسجيل المعلومات المتعلقة بسير المشروع واستخالص الدروس وتحديد الحلول للتغلب على 

رحلي في السنة وسيقوم الصندوق، بالتعاون مع الحكومة، بإجراء استعراض م. القيود التي تواجه التنفيذ

وسيتم إعداد خطة عمل متفق . الرابعة من المشروع من أجل تقييم اإلنجازات والقيود التي تواجه التنفيذ

ويجوز للصندوق عند الحاجة، وبالتشاور مع . عليها بين الطرفين تستند إلى نتائج االستعراض المرحلي

وصول المشروع إلى نقطة اإلكمال، تقوم وعند . الحكومة، أن يعين وكالة خارجية لتقييم أثر المشروع

وحدة تنسيق المشروع المركزية، بالتعاون مع الصندوق وحكمة والية أوتاراخند، بإعداد مسودة تقرير 

وبعد ذلك يقوم الصندوق والحكومة باستعراض إكمال المشروع استنادا إلى . عن إكمال المشروع

 . ها من البياناتالمعلومات الواردة في تقرير إكمال المشروع وغير

وفي السنة األولى من المشروع، سوف توضع استراتيجية إلدارة المعرفة على مستوى المشروع ككل بما  -27

وسوف يكتمل إعداد الموقع اإللكتروني . يتفق مع سياسة إدارة التعلم الموضوعة من قبل الصندوق

ذ وسوف يستخدم ذلك الموقع للمشروع على شبكة اإلنترنت في غضون السنة األولى من سنوات التنفي

وسيتم تعميم . IFADAsiaاإللكتروني كأداة لتبادل المعرفة؛ كما أنه سيكون مربوطا بالموقع اإللكتروني 
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المعلومات األساسية المستمدة من دراسات الرصد والتقييم واالستعراضات والزيارات الميدانية والدروس 

رفية مثل النشرات اإلخبارية والمطبوعات ودراسات المستفادة وأفضل الممارسات عن طريق أدوات مع

  .الحالة والتقارير

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير- دال

.  سوف يمسك المشروع حساباته وسجالته وفق األساليب المحاسبية المتعارف عليها دوليا.الحسابات -28

 على كل Tallyاإللكتروني المالي والمقترح في هذا الشأن أن يمسك المشروع حساباته باستخدام البرنامج 

وسوف يكون لدى الوحدة . المستويات، ولدى كل الوكاالت المنفذة ولدى وحدة تنسيق المشروع المركزية

المذكورة مراقب مالي يكون مسؤوال عن مسك حساباتها وإعداد التقارير المالية التي تقدم إلى الصندوق 

اجعين الماليين والمراجعين الداخليين وشؤون المدفوعات واألطراف األخرى المعنية والتنسيق مع المر

. والعمليات المصرفية وتدفق الموارد المالية والتنسيق مع المسؤولين الماليين التابعين للوكاالت المنفذة

ونوصي بتعيين ممثل عن حكومة والية أوتاراخند، بالتشاور مع الصندوق، كنائب للمراقب المالي يساعده 

 من الوكاالت المنفذة مراقبها المالي الذي يتولى المسؤوليات وكالةوسوف يكون لكل . مسؤول حسابات

وسيستفيد المشروع من خدمات المسؤولين الماليين التابعين لكل من جمعية . المتعلقة بالمشروع

Uttarakhand Gramya Vikas Samitiودائرة إدارة مستجمعات المياه على مستوى المقاطعات . 

الصندوق والحكومة :  من أربعة مصادر هي كما يليسيتم تمويل هذا المشروع .ارد الماليةتدفق المو -29

وسوف تتولى وحدة تنسيق المشروع المركزية مسؤولية إعداد . الهندية والمستفيدون ومؤسسات مالية

عن طريق وثيقة خطة العمل والموازنة السنويتين للمشروع وتقديمها إلى دائرة المالية بوالية أوتاراخند 

المطروح منها مساهمة (وسوف تدرج وثيقة خطة العمل والموازنة السنويتين . دائرة التنمية الريفية

كبند في موازنة دائرة التنمية الريفية ثم تعرض ) المستفيدين والمساهمات المتلقاة من المؤسسات المالية

قدم من الصندوق إلى الحكومة وسيتم تقديم متحصالت القرض الم. على مجلس نواب الوالية للموافقة

الهندية التي تتولى بدورها توصيل تلك الموارد المالية إلى حكومة والية أوتاراخند باتباع اإلجراءات 

 . القطرية المتعارف عليها في تقديم الدعم من الموازنة إلى حكومات الواليات

د، سيتم تحويل مبالغ القرض إلى طبق على القروض السابق تقديمها من الصندوق إلى الهن ما وتمشيا مع -30

، ويتولى إدارة هذا الحساب الممثلون المخولون من قبل وزارة االحتياط الهنديحساب محدد لدى بنك 

وسوف يدفع الصندوق سلفة أولية في ذلك الحساب المحدد تغطي حوالى ستة أشهر من نفقات  .المالية

ب المشار إليه بحسب طلبات السحب التي يتقدم بها المشروع المقدرة ثم يقوم الحقا بتجديد موارد الحسا

 لوزارة  حسابات ومراجعة المعونة التابعةالمراقب المالي لشعبةالمشروع عن طريق حكومة الوالية إلى 

 . المالية

، Uttarakhand Gramya Vikas Samitiوبينما تتدفق الموارد المالية الموجهة إلى كل من جمعية  -31

 من حسابات المشاريع الفرعية  Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Samvardhan Companyوشركة

 المصرفية على مستوى المقاطعات، احساباتهالتي تمسكها وحدة إدارة المشروع التابعة لكل منهما إلى 

يتوقع أن تتدفق الموارد الموجهة إلى دائرة إدارة مستجمعات المياه من الحساب المصرفي للمشروع 

 التي تدار حصريا ألغراض المشروع على ةح باسم تلك الدائرة إلى الحسابات المصرفيالفرعي المفتو
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وهناك نسبة كبيرة من الموارد المالية سوف تتدفق بعد ذلك من هذه . مستوى الشعب والمقاطعات

الحسابات المصرفية إلى الحسابات المصرفية المحددة للمشروع والتي تمسكها لجان إدارة المياه 

 .  من اللجان الخماسية الريفيةاعات المائية التي تشكل جزءوالمستجم

في كل سنة مالية سوف ترتب الحكومة لمراجعة حسابات المشروع بما يوافق  .مراجعة الحسابات -32

وكذلك المادة ) الستخدام المقترضين(المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوق 

، بتقديم تقرير مراجعة الحسابات في غضون ستة يل التنمية الزراعيةالعاشرة من الشروط العامة لتمو

وسوف يكون للمشروع آليات مراجعة داخلية تتفق مع اعتبارات مردودية . أشهر من نهاية كل سنة مالية

، Uttarakhand Gramya Vikas Samitiوفيما يتعلق بكل من جمعية .  والكفاءةفالتكالي

، سوف تجرى المراجعة  Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Samvardhan Companyوشركة

وأما في حال دائرة إدارة مستجمعات . الداخلية من قبل عضو من مسؤولي اإلدارة التابعين لكل منهما

المياه، فإن وظيفة المراجعة الداخلية سوف يتم التعاقد عليها خارج الدائرة المذكورة مع مؤسسة محاسبين 

وسوف يقدم . وف تشمل الصالحيات الجوانب األساسية لإلدارة المالية والتوريدوس. قانونيين مستقلة

المراجع الداخلي تقارير ربع سنوية في نفس الوقت إلى كبير مديري المشروع ومدير البرنامج القطري 

وسوف تتخذ القرارت المتعلقة باإلجراءات التصحيحية بصورة مشتركة من قبل لجنة . التابع للصندوق

 . بير مديري المشروع واختصاصي اإلدارة المالية التابع للصندوق والمراجع الداخليتضم ك

مع بعض التعديالت ( سوف تتبع في التوريد الئحة التوريد السارية لدى حكومة والية أوتاراخند .التوريد -33

توجيهية الالئحة مع المبادئ الفي المواضع التي تتسق فيها تلك ) التي تعبر عن خصوصية هذا المشروع

 وفي حال اختالف الالئحة القطرية مع المبادئ التوجيهية للتوريد في .للتوريد للمشروعات في الصندوق

 .الصندوق، تكون الحجية للمبادئ التوجيهية

  اإلشراف-هاء 

وإبان الفترة االستهاللية للمشروع، سوف .  سوف يخضع المشروع لإلشراف المباشر من قبل الصندوق -34

صندوق ورشة العمل الوطنية المعنية بالفترة االستهاللية للمشروع ويشاركون في يحضر ممثلو ال

ومن المرجح أن يشارك في ذلك النشاط رؤساء بعثات . المناقشات المتعلقة بنهج المشروع واستراتيجيته

 وسوف يوفر اختصاصي اإلدارة المالية الدعم أيضا في. تصميم المشاريع واختصاصي في اإلدارة المالية

وقد يأخذ دعم التنفيذ المقدم إلى المشروع . تنفيذ المشروع من خالل تدريب مسؤولي المشروع الماليين

في السنة األولى أشكاال أخرى تشمل المساعدة في إنشاء نظام الرصد والتقييم ووضع خطط التدريب 

 العام األول من ومن المتوخى أن تتم أول بعثة إشراف قرب نهاية. الالزمة لمختلف مكونات المشروع

وسوف تضم تلك البعثة اختصاصيين في استهداف الفقر، وفي إدارة الموارد الطبيعية . عمليات المشروع

ومتى بدأت األشغال الخاصة بالبنية التحتية، يجوز أن تضم بعثات اإلشراف . واإلدارة المالية

لتنفيذ لألعمال اليومية من قبل وإضافة إلى ذلك، سيتم توفير دعم ا. اختصاصيين في اإلنتاج والتسويق

  .المكتب القطري التابع للصندوق والقائم في العاصمة نيودلهي
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   تكاليف المشروع وتمويله وفوائده–رابعا 

  تكاليف المشروع - ألف

 مليون دوالر أمريكي حسب األسعار الجارية في عام 247.28 تبلغ التكاليف األساسية المقدرة للمشروع -35

 في المائة تغطي الزيادات المحتملة في األسعار، وبذلك يصل مجموع 5ة مقدارها وهناك إضاف. 2011

وتشمل االفتراضات التي تستند إليها هذه التكاليف . مليون دوالر أمريكي 258.81تكاليف المشروع إلى 

ويا؛ في المائة سن 5احتمال ارتفاع األسعار بمعدل ) 2(أن تمتد فترة المشروع سبع سنوات؛ ) 1: (ما يلي

 روبية مقابل الدوالر األمريكي 45سعر صرف األساس للروبية الهندية مقابل الدوالر األمريكي هو ) 3(

 52سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدوالر األمريكي عند إكمال المشروع إلى  وصول) 4(الواحد؛ 

 . روبية مقابل الدوالر األمريكي الواحد

 
  حسب المكوناتبتكاليف المشروع 

 

   المكونات

  روبية (
 )هندية

 

  دوالرمليون (
 ) أمريكي

 

 النسبة المئوية
من تكلفة 
 األساس
 اإلجمالية

 

   المجموع المجموع    
        

  17 41.691 944 896 1    تعزيز األمن الغذائي وسبل العيش–ألف 
  36 88.359 325 020 4    تنمية مستجمعات المياه على أساس المشاركة– باء
  46 114.538 460 211 5    تمويل سبل العيش– جيم
  1 2.699 799 122    إدارة المشروع-الد

  100 247.286 528 251 11   مجموع تكلفة األساس
  5 11.525 207 977   زيادات مقابل االرتفاع المحتمل في األسعار  

  105 258.812 735 228 12   مجموع تكاليف المشروع

 المشروع  تمويل -باء 

 مليون 91.89قرض مقدم من الصندوق مقداره ) 1: (سوف يتم تمويل المشروع من قبل الجهات التالية -36

قروض مقدمة ) 3( مليون دوالر أمريكي؛ 02.48مساهمة من حكومة الهند مقدارها ) 2(دوالر أمريكي؛ 

مليون  89.109وع مقدارها من البنوك المعنية إلى المؤسسات المنتمية إلى المجموعات المشكلة من المشر

وسوف تستفيد .  مليون دوالر أمريكي97.10مساهمة من المستفيدين مقدارها ) 4(دوالر أمريكي؛ 

مجموعات المشروع أيضا من تقاربه مع البرامج األخرى التي تضطلع بها الحكومة والمنظمات غير 

 .الحكومية المعنية
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  خطة التمويل بحسب المكونات

  )رات األمريكيةبماليين الدوال(

 المجموع المستفيدون البنوك الصندوق الحكومة 

 44.783 4.810  32.936 7.036  تعزيز األمن الغذائي وسبل العيش–ألف 

 96.460 6.166  53.212 37.081  تنمية مستجمعات المياه على أساس المشاركة–اءب 

 114.624 30. 109.890 1.660 3.071  تمويل سبل العيش– يمج 

 2.945   2.106 8390.  إدارة المشروع-الد 

 258.812 10.979 109.890 89.914 48.028 مجموع تكاليف المشروع

 100.0 4.2 42.5 34.7 18.6 النسبة المئوية من المجموع

  

 ة االقتصاديلجوانبلفوائد واموجز لتحليل  –جيم 

ويوضح تحليل .  في المائة23مشروع ويبلغ العائد االقتصادي الكلي لل. يمتد هذا المشروع سبع سنوات -37

 في 20فحدوث زيادة نسبتها . الحساسية أن األداء المتوقع للمشروع يتسم بالثبات في مواجهة التغيرات

 في المائة في فوائد المشروع يؤدي إلى انخفاض معدل 20المائة في التكاليف مقترنة بانخفاض نسبته 

 .  المائة في13العائد االقتصادي الكلي للمشروع إلى 

ويتوقع أن يزيد إنتاج الغذاء، في .  أسرة143  400يقدر مجموع األسر التي تستفيد من المشروع بعدد  -38

 لألسرة الواحدة، وال يدخل في ذلك ام كيلوغر3 000 كيلوغرام لألسرة الواحدة إلى 2 460المتوسط، من 

خضروات، إلى جانب منتجات وسوف تساعد زيادة إنتاج الفواكه وال. الفواكه والخضروات والتوابل

ويقدر بوجه عام أن الدخل المتحقق من المزارع، بما في . الثروة الحيوانية، على تحسين التغذية البشرية

 . روبية هندية45 116روبية هندية إلى  29 418ذلك قيمة العمالة العائلية، سوف يزيد من 

يجابيا على الموارد الطبيعية عن طريق ويتوقع أن يحدث ترويج غرس األشجار وزراعة األعالف أثرا إ

وسوف تؤدي زيادة رطوبة التربة إلى زيادات في كثافات الدورة الزراعية . إتاحة بدائل لقطع األشجار

ة في يوال يتوخى حدوث تحوالت رئيس.  في المائة عند نقطة التنمية الكاملة132 في المائة إلى 124من 

 ينصب على تحسين أساليب الزراعة والهندسة الزراعية واإلنتاج أنماط الدورة الزراعية، ولكن التركيز

كما . وسوف تتحقق فوائد إضافية من تدخالت المشروع في مجال بناء القدرات. الموجه إلى األسواق

ستستمد فوائد أيضا من تحسين النفاذ إلى األسواق وزيادة حجم المنتجات التي يمكن بيعها فضال عن 

  .تخفيض تكاليف التسويق

  االستدامة - دال

أوال، سوف تتحقق استدامة اعتماد سبل العيش . تستند استدامة فوائد المشروع إلى عدة افتراضات -39

 وشريطة الحفاظ على الروابط المتعلقة بالمدخالت لألسرالمحسنة شريطة أن تستمر ربحية سبل العيش 

توفر لها هي أيضا مقومات البقاء ويتوقع أن تتوفر االستدامة لهذه الروابط شريطة أن ت. والمخرجات

وثانيا، . أو مجموعات توفير سبل العيش/ماليا من منظور األطراف المتعاملة من القطاع الخاص و

سيكون من الضروري أن تضطلع مجموعات المنتفعين بصيانة تجهيزات مثل محطات معالجة مياه 

 مشاركة الحكومة المحلية في تنمية وسوف تكون. المستجمعات وأنظمة الري والبنية التحتية لألسواق

وثالثا، سيؤدي بناء القدرات إلى تحقيق فوائد . مستجمعات المياه عونا على كفالة استدامة تلك التجهيزات
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وأخيرا، سوف تحقق البنوك وشركات التأمين . مستدامة شريطة أن يتسم التدريب المقدم باألهمية والفعالية

وإذا كانت تلك الخدمات محققة . مكانية الحصول على الخدمات الماليةوغيرها من الوكاالت تحسينا في إ

 .للربحية، فسوف تتوفر لها مقومات االستدامة

 ا  أثره تحديد المخاطر وتخفيف–هاء 

 الذي يواجه تحقيق هدف المشروع في أن المستويات العالية من الهجرة ييتمثل مصدر المخاطر الرئيس -40

وسوف يعالج المشروع ذلك بالسعي . ي العمالة المتاحة للنشاط الزراعيمن مناطق التالل تسبب نقصا ف

وتشمل أهم المخاطر . إلى زيادة اإلنتاجية في الزراعة حتى تصبح العائدات تنافسية من منظور العمالة

التي تواجه نتائج المشروع التنافس في األسواق الخارجية على المحاصيل النقدية، واألضرار التي تلحق 

وفيما يتعلق . اصيل من الحيوانات غير األليفة، وعدم وجود بيئة سياسات مواتية للتمويل الريفيبالمح

بمخاطر المنافسة، تتوافر لدى والية أوتاراخند إمكانية إنتاج عالية مقارنة بالواليات األخرى الواقعة في 

األضرار التي تسببها ولتخفيف مخاطر . مناطق التالل، وهي قريبة من األسواق الحضرية في نيودلهي

الحيوانات غير األليفة، سيجري المشروع دراسة لتحديد أكثر النهج فعالية والتي يمكن أن تشمل زراعة 

ومن أجل تخفيف . محاصيل أقل جاذبية للحيوانات أو توفير الحماية حول المساحات المزروعة بكثافة

سوف يوفر المشروع دعما لعدد من قنوات المخاطر الناشئة عن سياسة التمويل الريفي غير المواتية، 

ولم يحدد أي من المخاطر المشار إليه أعاله باعتباره يمثل احتماال عاليا في إعاقة تحقيق . التمويل البديلة

  . أهداف المشروع

  المؤسسية االعتبارات –خامسا 

  الصندوق اتسياسل متثال اال–ألف 

وهو . 2015-2011االستراتيجي لعمل الصندوق للفترة مع وثيقة اإلطار يتوافق المشروع توافقا تاما  -41

 الموضوع من قبل الصندوق وكذلك بوثيقة سياسة االستهداف في ثريلتزم بنظام إدارة النتائج واأل

كما تستوفي وثيقة التصميم النهائية للمشروع اشتراطات الصندوق المتعلقة باالستجابة ). 2007(الصندوق 

ويتسق المشروع مع وثيقة استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ . نسينالعتبارات المساواة بين الج

. في أنه يركز على بناء سبل عيش صامدة أمام تغيرات المناخ وتطبيق تدابير لتخفيف المخاطر) 2010(

في ) 2011(كما أنه يستوفي األحكام الواردة في وثيقة سياسة الصندوق إلدارة البيئة والموارد الطبيعية 

لعديد من األنشطة المقترحة يرجح له أن يولد فوائد بيئية في مجال تنمية مستجمعات المياه وإدارة أن ا

ومن ثم فال يعتبر من الضروري إجراء مزيد " باء"وهذا المشروع مصنف كمشروع من الفئة . الغابات

         ).   2009(لصندوق كما يلتزم المشروع ببنود وثيقة سياسة التمويل الريفي في ا. من التقييم البيئي له

  التنسيق والمواءمة-باء

التي وضعتها ) 2012- 2007للفترة (تم تصميم المشروع كي يوفر دعما للخطة الخمسية الحادية عشرة  -42

وتشمل مجاالت . 2011الحكومة الهندية والسياسة الزراعية التي وضعتها حكومة والية أوتاراخند لعام 

حسين إدارة موارد المياه وتشجيع تنويع المحاصيل وزيادة إنتاج الغذاء المواءمة تركيز المشروع على ت

 . وتعزيز األمن الغذائي وتيسير إمكانية الحصول على الخدمات المالية والنفاذ إلى األسواق
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استضاف الصندوق ورشة عمل للتنسيق بين المنظمات المانحة بمقر مكتبه القطري في الهند في شهر  -43

وكان الغرض من تنظيم ورشة العمل تلك هو التأكد من مواءمة . 2011الحالي آب في العام /أغسطس

وقد دعا الصندوق كل الجهات . المشروع مواءمة كاملة مع مبادرات التنمية الجارية في والية أوتاراخند

ة العاملة في الهند لحضور ورشة العمل المشار إليها، وشارك فيها ممثلون عن الجهات يالمانحة الرئيس

مصرف التنمية اآلسيوي واالتحاد األوروبي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبرنامج األمم : لتاليةا

وقد استفاد الصندوق من مناقشات . المتحدة اإلنمائي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي

  .ورشة العمل هذه في التصميم النهائي للمشروع

  يع النطاق وتوسات االبتكار- جيم

تمشيا مع جدول أعمال االبتكار الوارد ضمن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، يشمل تصميم  -44

الزراعة الصامدة أمام التغير المناخي، وتطوير خدمات التمويل الريفي : المشروع تقديم الدعم إلى

 Vivekananda Parvatiya Krishiوسوف يتعاون المشروع مع مؤسسة . الموجهة لصالح الفقراء

Anusandhan Sansthan وهي مؤسسة أبحاث تتبع المجلس الهندي للبحوث الزراعية، ومع جامعة ،

جي بي بانت للزراعة والتكنولوجيا من أجل اختبار وتعميم التكنولوجيات المالئمة الحتياجات مزارعي 

عن طريق (الريفية وسوف يؤدي المشروع إلى توسيع نطاق مؤسسة الخدمات المالية . مناطق التالل

وسوف يوفر . ، وتعتبر هذه المؤسسة في ذاتها نموذجا لتقديم التمويل الصغري)مضاعفة عدد فروعها

المشروع أيضا تمويال للمؤسسة المذكورة من أجل تطوير أدوات مالية جديدة، مثل تقديم القروض من 

 من أجل طرح أنواع جديدة وسوف يتعاون المشروع مع مقدمي خدمات التأمين. أجل النشاط الزراعي

 .من التأمين لسكان الريف

وكما ورد ذكره في وثيقة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، يمثل تصميم هذا المشروع توسيعا  -45

وسوف يوسع . مشروع تحسين سبل العيش في أراضي أوتاراخند الواقعة في جبال الهيمااليا لنطاق

. معات المياه الناجح الذي تنفذه دائرة إدارة مستجمعات المياهالمشروع أيضا نطاق برنامج تنمية مستج

وسوف تتمثل محركات توسيع النطاق في توفير الحوافز المالية التي تشجع المزارعين ذوي الحيازات 

الصغيرة على اعتماد التكنولوجيات الجديدة التي تتوفر لها مقومات البقاء، كما تتمثل في مؤسسات 

وهناك مجال كبير متاح لتوسيع النطاق . ذين سيعملون كمحفزات على توسيع النطاقالمشروع وشركائه ال

 في المائة من األسر المشتغلة 25في والية أوتاراخند، حيث إن المشروع لن يغطي إال ما يقرب من 

 .بالزراعة في الوالية المذكورة

  في السياسات االنخراط –دال 

ياسات والتي ستؤثر على أنشطة مشروع دعم سبل العيش ة على مستوى السيتتعلق القضايا الرئيس -46

فاألسواق المتاحة لمنتجات المزارع في الهند تمر اآلن . المتكاملة بمسألة تسويق المنتجات الزراعية

بعملية تحرير تدريجي، ولكن الدرجة التي سيبلغها تحرير األسواق من القيود ال تزال أمرا غير مقطوع 

اهن أن آليات السيطرة، كالضرائب المفروضة على أسواق الجملة والضرائب ويبدو في الوقت الر. به

اإللزامية على األسواق سوف تظل سارية، ولكن بعض المتعاملين من القطاع الخاص سيسمح لهم 

وسوف يشمل مشروع دعم سبل . بااللتفاف حول هذه اآلليات عن طريق التعاقد المباشر مع المزارعين
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وسوف تولد هذه . اء دراسات لنظم التسويق والتدخالت في سالسل األسواقالعيش المتكاملة إجر

الدراسات فهما متعمقا قيما لكيفية سير األسواق وما يمكن عمله من أجل تحسين العائد المتحقق للمنتجين، 

  .       وهو ما يثري بدوره النقاش الدائر حول سياسات األسواق

  قانوني الوثائق القانونية والسند ال-ا سادس

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية  الهند بين جمهورية  المشروعستشكل اتفاقية تمويل -47

وستبرم اتفاقية المشروع بين والية  .التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 كملحق بهذه  المتفاوض بشأنهااتاقيتفاال نسخة من وترفق. أوتاراخند والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  .الوثيقة

 مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الهندإن جمهورية  -48

  .الزراعية

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكاَم اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -49

  . في الصندوقهيرومعاي اإلقراض

   التوصية- سابعا

  :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -50

ستة  تعادل قيمته تيسيرية للغاية قرضا بشروط جمهورية الهندأن ُيقدم الصندوق إلى  :قرر

ب وحدة حقوق سح 56 700 000(وحدة حقوق سحب خاصة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف 

 أخرى تكون مطابقةً على نحو أساسي للشروط حكام شروط وأةخضع أليي، على أن )خاصة

  . الواردة في هذه الوثيقةاألحكامو

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement:  

"Integrated Livelihood Support Project" 
(Negotiations concluded on 29 November 2011) 

Loan Number: ____________________ 
 
Project Title: Integrated Livelihood Support Project (the “Project” or “ILSP”) 
 
The Republic of India (the “Borrower”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
 
WHEREAS: 
 
(A) The Borrower has requested a loan from the Fund for the purpose of financing the 
Integrated Livelihood Support Project described in Schedule 1 to this Agreement; 

 
(B) The Project shall be carried out through the State of Uttarakhand pursuant to a 
separate agreement of even date herewith between the Fund and the State (“the Project 
Agreement”); 

 
NOW THEREFORE, the Parties hereto 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 Loan to the Borrower (the “Financing”), which the 
Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement. 
 
 
Section B 
 
1. The amount of the Loan is fifty six million seven hundred thousand Special Drawing 
Rights (SDR 56 700 000). 
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2. The Loan is granted on highly concessional terms as defined in Section 5.01 (a) of 
the General Conditions. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollars (USD). 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 April. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 
1 December. 
 
6. The Borrower shall open and maintain a Designated Account denominated in 
USD in the Reserve Bank of India for the Project. The Designated account shall be 
operated by the Ministry of Finance.  
 
7. There shall be a Project Account denominated in local currency opened and 
operated by the Central Project Coordination Unit (CPCU), in a bank mutually acceptable 
to the Lead Project Agency and the Fund. 
 
8. There shall also be three Sub-Project Accounts, one for the benefit of each of the 
following Project Parties: Uttarakhand Gramya Vikas Samiti (UGVS); Uttarakhand 
Parvatiya Ajeevika Sanvardhan Company (UPASAC); Project Society of the Watershed 
Management Directorate (PSWMD). All accounts shall be opened and maintained in 
bank(s) mutually acceptable to the above Project Parties and the Fund. 
 
9. The Borrower shall cause the State to provide an amount of approximately forty 
eight million and twenty eight thousand United States Dollars (USD 48 028 000) to the 
Project as counterpart financing.   
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Rural Development Department (RDD) of the 
Government State of Uttarakhand (The State), acting through its Central Project 
Coordination Unit (CPCU). 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: 
 

(a) Uttarakhand Gramya Vikas Samiti (UGVS); 
 

(b) Uttarakhand Parvatiya Ajeevika Sanvardhan Company (UPASAC); 
 

(c) Project Society of the Watershed Management Directorate (PSWMD);  
 

(d) Any other stakeholder identified by the Project Management Committee in 
agreement with the Fund. 

 
3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan shall be administered by the Fund and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 

1. The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: The Project Implementation Manual (PIM), or any provision thereof, 
has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior 
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agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower, has 
determined that such waiver, suspension, termination, amendment or 
modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Project, 
and the Borrower has not taken any measures to remedy the situation; 

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

(a) The Project Steering Committee (PSC) and the Project Management 
Committee (PMC) shall have been duly established; 

 
(b) The CPCU within RDD shall have been duly established; 
 

(c) The Chief Project Director (CPD) of CPCU shall have been duly appointed; 
 

(d) The Designated Account shall have been duly opened by the Borrower; 
 

(e) The Project Account shall have been duly opened by the CPCU; 
 

(f) The Project Agreement in form and substance acceptable to the Fund shall 
have been duly concluded between the Fund and the State of Uttarakhand. 

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

Secretary to the Government of India 
Department of Economic Affairs  
Ministry of Finance 
North Block 
New Delhi 110001, India 
Facsimile : +91-11-23092039 
 

  
For the Fund:  

 
The President 
International Fund for Agricultural Development 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 
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This Agreement, dated ________________, has been prepared in the English language 
in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 

REPUBLIC OF INDIA  
  
   
 
 
 
____________________   
Authorised Representative  
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 
 
 
___________________ 
Kanayo F. Nwanze  

 President 
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Schedule 1 

 
Project Description and Implementation Arrangements 

 
 

I. Project Description 
 

1. Target Population. The Project shall benefit small rural producers, women, scheduled 
caste households, and youth in the State of Uttarakhand (the “Project Area”) in the 
Republic of India. 
 
2. Goal. The goal of the Project is to reduce poverty in the Project area of the State of 
Uttarakhand. 
 
3. Objective. The objective of the Project is to enable 143 400 rural households to take 
up sustainable livelihood opportunities.  
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components: 

 
4.1. Component 1: Food security and livelihood enhancement. Under this 
component the Project shall support crop and livestock production for food security and 
also develop higher value cash crops and off-farm activities to provide cash incomes. 
This component shall comprise the following sub-components: 
 

(a) Food Security and Scaling-up. Under this sub-component the Project shall: 

(i) Set up Producer Groups (PGs) comprising households with an interest to 
undertake similar basic livelihood activities at the village level. To 
ensure full participation of the poorest, the Project shall also mobilize 
Vulnerable Producer Groups (VPGs), comprising poorest households, 
particularly those belonging to scheduled castes (SC).  

(ii) Support clustering of PGs and VPGs into Livelihood Collectives (LCs). 
LCs  shall be the focal points to establish input supply linkages and 
aggregate production for establishing market linkages.  

(iii) Facilitate LCs to: (i) expand cultivation of higher value cash crops and 
off-farm activities, such as community tourism; (ii) develop irrigation, 
and water and soil conservation related infrastructures; (iii) move into 
agribusiness by identifying crops with potential for expansion to wider 
market.  

(iv) Provide financing to PGs, VPGs and LCs to prepare and implement their 
Food Security Improvement Plans and Agribusiness Up-scaling Plans.  

(b) Market access. Activities under this sub-component shall include:  

(i) Increasing access for hill producers to wider markets through sub-sector 
development;  

(ii) Supporting market infrastructure development through the 
establishment of assembly markets close to production areas, and the 
construction of roads, pathways, river crossings structures;  

(iii) Supporting the establishment of farmers’ markets;  

(iv) Establishing collection points where produce can be stored;  

(v) Carrying out studies and workshops on market systems and market 
actors;  
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(vi) Developing a market information system to deliver relevant and timely 
information to farmers;  

(vii) Building the capacity of farmers, partner non-governmental 
organizations staff and project staff to execute market related 
functions.  

(c) Innovation and market linkage. Under this sub-component the Project shall 
enter into agreements with qualified research and development agencies such 
as Vivekanand Parvatiya Krishi Anusandhan Shala (VPKAS), G B Pant 
University of Agriculture and Technology (GBPUAT), Uttarakhand Livestock 
Development Board, Himalayan Action Research Centre (HARC), and the 
Uttarakhand Bamboo and Fibre Development Board to carry out the testing 
and dissemination of technologies and approaches to improve food security, 
livelihoods and access to markets.  

(d) Vocational training. Under this sub-component the Project shall finance a 
study by the Manipal City and Guilds Joint Policy Advisor Group to identify 
opportunities for the Project to support vocational training. The Project will 
then finance implementation of a programme to provide vocational training 
for youth from households living in the hills.  

 
4.2.  Component 2: Participatory Watershed Development. Under this component, 
the Project shall protect and improve the productive potential of the natural resources in 
selected watershed areas, as well as increase households’ incomes through sustainable 
utilization and management of natural resources such as water, land and vegetation. 
This component shall comprise the following sub-components: 
 

(a) Participatory watershed management. Activities under this sub-component 
shall include: 

(i) Social mobilization and participatory planning of stakeholders at grass 
root level including, inter alia, the local government Gram Panchayat 
(GP), its Water and Watershed Management Committees (WWMCs), 
Van Panchayats (community forest groups), PGs, VPGs as well as 
individual beneficiaries.  

(ii) Watershed developments and investments based on village plans and 
priorities. 

(b) Food security enhancement support. Under this sub-component the Project 
shall: 

(i) Promote food security. To this end, PGs shall be formed to introduce, 
promote and disseminate improved technologies and farming practices. 
Support for PGs shall follow a similar pattern to that proposed for 
Component 1, with each PG drawing up a Food Security Improvement 
Plan and receiving funding from the Project for its implementation.  

(ii) Identify the market potential for specific agricultural produce; develop 
collection centres and good storage facilities; create centres for value 
addition of the raw produce; identify market linkages, develop market 
information and logistic services. 

(c) Livelihood up-scaling support. Under this sub-component the Project shall: 

(i) Promote income generating activities and support VPGs. For this 
purpose, VPGs shall be set up and shall be given sustained capacity 
building, orientation and training to encourage their entrepreneurial 
development. Each VPG shall draw up a Livelihood Improvement Plan 
receiving funding from the Project for its implementation. 
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(ii)Support LCs for up-scaling income generating activities. In particular, LCs 
shall be set up and supported in their activities through funding from 
the Project. 

(d) Institutional strengthening. Under this sub-component the Project shall 
promote capacity building of WWMCs of the Gram Panchayat and community 
based organizations, including but not limited to, PGs, VPGs and Village 
Revenue Committees. To this end, NGOs shall be engaged to provide, inter 
alia, technical advice and trainings. 

 
4.3.  Component 3: Livelihood financing. Under this component the Project shall 
expand the outreach of basic financial services. This component shall comprise the 
following sub-components: 
 

(a) Banking support. Capacity development support to banks and expansion of 
branch networks of Sahastradhara Kshetriya Grameen Financial Services 
(SKGFS), a local rural finance institution and/or any other rural finance 
institution of similar capacity. In order to develop banking support, the 
following activities shall be carried out:  

(i) Memoranda of Understanding (MOUs) shall be entered into by UPASAC 
with the banks having a larger presence in the Project area; 

(ii)Annual credit need assessments shall be carried out by LCs and field NGOs 
and discussed with banks, Government programmes at annual district 
and state-level workshops; 

(iii) Training shall be imparted, by reputed bank training institutions, to the 
branch and senior staff of the banks, especially in appraisal skills for 
lending to PGs, LCs and larger social enterprises, but also in new 
financing methods; 

(iv) UPASAC shall contract SKGFS and/or any other rural finance institution 
of similar capacity to provide financial services at the door step of the 
clients through the establishment of additional branch offices and the 
introduction of new financial products. 

(b) Risk management. Piloting and scaling up of insurance services such as 
weather risk insurance, cattle insurance, mutual health insurance.  

(c) Financial inclusion initiatives. Facilitate LCs to become bank agents, and 
provide training on financial products.  

(d) Development finance fund. The Project, through UPASAC, shall fund 
community enterprises whom shall meet eligibility criteria established in the 
Project Implementation Manual. The investments provided by UPASAC may 
take the following forms: loans, equity and quasi-equity, and viability gap 
grants. 

(e) Establishment cost support to UPASAC. UPASAC’s salary and overhead costs, 
including consultant’s fees, will be supported by the Project in the initial 3 
years and on a tapering basis thereafter. 

 
4.4.  Component 4: Project coordination and monitoring. The Project shall finance 
the establishment of a CPCU within RDD which shall be responsible for the overall 
coordination and monitoring of the Project. The CPCU shall be headed by a CPD and shall 
have two Units: (i) Finance Unit; and (ii) Planning and M&E Unit. The CPCU shall 
coordinate and monitor the activities carried out by the Project Parties, UGVS, PSWMD 
and UPASAC under the Components thereto allocated. UGVS, PSWMD and UPASAC shall 
each be headed by a Project Director (PD). 
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II. Implementation Arrangements 
 

 
5. Project Steering Committee (PSC) 
 
5.1. Establishment and composition. The Government State of Uttarakhand shall 
establish a state level Project Steering Committee (PSC) chaired by the Chief Secretary. 
The Secretary of RDD shall be the Secretary of the Committee. The members of the PSC 
shall include: (i) Forest and Rural Development Commissioner (FRDC); (ii) Principal 
Secretary, Finance; (iii) Secretary, Watershed; (iv) Secretary, Agriculture; (v) Secretary, 
Animal Husbandry; (vi) Secretary, Horticulture; (vii) Secretary, Industry; (viii) 
Secretary,  Forest; (ix) Principal Chief Conservator of Forests; (x) Chief Project Director, 
Watershed Management Directorate; and (xi) Project Directors. Special Invitees to the 
PSC may include, the Heads of concerned line departments, Chief General Manager- 
NABARD, representatives of Confederation of Indian Industry (CII), Chambers of 
Commerce, Khadi and Village Industry Board (KVIB), Uttarakhand Bamboo & Fibre 
Development Board, Uttarakhand Organic Commodities Board, Convenor Bank of State 
Level Bankers Committee and implementing partner NGOs. 
 
5.2. Responsibilities. PSC shall meet once in six months to review Project progress, 
provide overall guidance and policy support and to facilitate inter-departmental 
coordination. 
 
6. Project Management Committee (PMC) 
 
6.1. Establishment and composition. The PSC shall establish a Project Management 
Committee (PMC) chaired by the Secretary of RDD. The Secretary, Watershed shall be 
Co-chairperson. The Additional Secretary, Finance, the CPD, PDs and Implementation 
Partners (NGOs, Innovation Linkage Partners, etc.) shall be the members. The PD of 
UGVS shall be the Secretary of the PMC.  
 
6.2. Functions. The PMC shall meet every quarter and its main functions shall include: 
(i) approving AWPBs together with PSC; (ii) reviewing physical and financial progress; 
(iii) reviewing progress towards achieving outcome indicators; (iv) resolving 
implementation issues; (v) working towards achieving convergence between various 
government sponsored activities and Project activities. 

 
7. Lead Project Agency (RDD)  
 
7.1. The Rural Development Department (RDD) of the State of Uttarakhand shall be the 
Lead Project Agency. 

 
8. The Central Project Coordination Unit 
 
8.1. Establishment and structure. A CPCU within the RDD shall be established headed 
by the CPD. The CPCU will have two Units: (i) Finance Unit; and (ii) Planning and M&E 
Unit.  
 
8.2. Functions of the Finance Unit. The main functions of the Finance Unit shall include: 
(i) formulate and sign the Subsidiary Agreements with UGVS, PSWMD, UPASAC; 
(ii) organize PSC and PMC meetings; (iii) incorporate the budget requirements into the 
overall budget of the Government of Uttarakhand; (iv) operate the Project Account for 
timely release of funds to the Project Parties; (v) receive statements of expenditures and 
supporting documentation related to funds released to the Project Parties and keep an 
account of the funds released and utilized by UGVS, PSWMD and UPASAC; (vi) prepare 
overall Project financial statements; (vii) prepare and submit the withdrawal applications 
to the Controller of Aid, Accounts and Audit in the Ministry of Finance for onward 
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transmission to IFAD; (viii) and ensure preparation and submission of annual audit 
reports of the Project Parties to IFAD. 
 
8.3. Functions of the Planning and M&E Unit. The main functions of the Planning and 
M&E Unit shall include: (i) submit the consolidated AWPB for approval of IFAD, PMC and 
PSC; (ii) prepare the annual procurement Plan and submit it to IFAD for approval; 
(iii) prepare and submit consolidated progress reports annually and quarterly to 
IFAD based on the progress reports submitted by UGVS, PSWMD and UPASAC; (iv) 
undertake M&E and knowledge management activities related to the Project; (v) prepare 
RIMS data for submission to IFAD. 

 
9. Project Parties 
 
9.1. Responsibilities. The Project shall mainly be implemented by the following Project 
Parties as follows:  

(a) UGVS, previously established for the implementation of the Livelihood 
Improvement Project for the Himalayas (Loan No. 624-IN), shall implement 
the Food Security and Livelihood Enhancement Component (component 1);  

(b) PSWMD shall be duly established to implement the Participatory Watershed 
Development component (component 2); 

(c) UPASAC, previously established for the implementation of the Livelihood 
Improvement Project for the Himalayas (Loan No. 624-IN), shall implement 
the Livelihood Financing component (component 3). 

 

10. Project Directors 
 
10.1. Appointment and Tenure. UGVS, PSWMD and UPASAC shall each be headed by a 
Project Director (PD) who shall be appointed by the State Government. IFAD shall be 
notified of any changes of the PDs.  In order to ensure continuity and smooth 
implementation of the Project activities, as far as possible, the PDs will have a normal 
tenure of three years. The PDs of UGVS and PSWMD shall be assisted by a core team 
staff comprising agribusiness, finance, planning and monitoring and evaluation 
specialists.  
 
10.2. Responsibilities. PDs shall be responsible for the day to day operations including 
the following functions: (i) ensure that UGVS, PSWMD and UPASAC carry out their 
functions as set out in the Subsidiary Agreements; (ii) supervise and monitor the 
activities of UGVS, PSWMD and UPASAC and their progress towards achieving physical, 
financial and outcome related targets; (iii) oversee field operations related to the 
respective Components and provide overall implementation guidance; (iv) operate the 
Sub-Project Accounts; (v) recruit staff required for implementing the Project; 
(vi) undertake project procurement; (vii) ensure that the Sub-Project Accounts are 
audited annually in accordance with IFAD audit requirements and submitting the same to 
CPCU; (viii) submit annual RIMS data to CPCU; and (ix) ensure that UGVS, PSWMD and 
UPASAC receive required level of funding for carrying out the activities. 
 
11. Subsidiary Agreements 
 
11.1. UGVS, PSWMD and UPASAC shall each enter into a Subsidiary Agreement with 
the State through the CPCU/RDD, acceptable to the Fund, which shall set out the terms 
and conditions under which such Project Parties shall implement their respective 
activities under each Project Component. The UGVS, PSWMD and UPASAC shall be 
responsible for the day to day implementation of the allocated components. The 
Establishment of Divisional Offices at the cluster/district level by the UGVS, PSWMD, and 



 EB 2011/104/R.22/Rev.1  لملحقا

24 

UPASAC shall be need based. The main functions of UGVS, PSWMD and UPASAC shall 
include: (i) coordinate and implement components’ activities, including procurement, in 
consultation with IFAD and under the guidance of PSC; (ii) prepare AWPBs and annual 
procurement plans and submit them to CPCU; (iii) finalize and execute partnership 
agreements/contracts with NGOs, service providers and specialized institutions for 
implementing various project activities; (iv) establish an effective M&E and MIS system 
to track sub-component’s progress; (v) prepare and submit consolidated annual and 
quarterly progress reports to CPCU; (vi) supervise and monitor their respective 
component related activities and their progress towards achieving physical, financial and 
outcome related targets; (vii) prepare financial statements and prepare statements of 
expenditures for submission to CPCU; (viii) submit annual audit reports and RIMS data 
to CPCU; and (ix) liaise with the State administration, line agencies and other Project 
Parties to ensure coordination in project implementation. 
 
12. District Committees  
 
12.1. Establishment and composition. District Coordination and Monitoring Committees 
shall be established in each district covered by the Project activities and shall be chaired 
by the Chairman of the Zila Panchayat (elected head of the district government). 
Members shall include the district Chief Development Officer, project staff (from UGVS 
and/or PSWMD), partner NGOs staff, members of government line departments and 
representatives of Gram Panchayats and other community based organisations. Block 
Development Officers may also be members of this Committee. The Committee shall 
coordinate project implementation at the district level and ensure linkages between the 
Project, line agencies and other government agencies.  

 
13. Project Implementation Manual (PIM) 
 
13.1. The CPD, with assistance from the Project Parties, shall prepare a draft PIM for 
approval by the PMC in consultation with the Fund. The PIM shall include procedures and 
processes for Project implementation including, inter alia: 

 

(a) Terms of reference for key Project staff; 

(b) Terms of reference for NGOs recruited as service providers; 

(c) Terms of reference for studies and surveys; 
(d) Procurement processes; and, 

(e) Terms of reference for external and internal audits of Project Accounts. 

 

13.2. The PMC shall adopt the PIM substantially in the form mutually agreed with the 
Fund and make amendments from time to time in agreement with the Fund.  

13.3.   The Borrower shall cause the Project to be carried out in accordance with the PIM. 
In case of any discrepancies between the provisions of the PIM and those of this 
Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail. 
 
14. Mid Term Review 
 
14.1. The Lead Project Agency and the Fund shall jointly carry out a review of the 
Project implementation no later than the fourth anniversary of the Project 
Implementation Period (the “Mid-Term Review”) based on terms of reference prepared 
by the Lead Project Agency and approved by the Fund. Among other things, the Mid-
Term Review shall consider the achievement of Project objectives and the constraints 
thereon, and recommend such reorientation as may be required to achieve such 
objectives and remove such constraints. The Borrower shall ensure that the agreed 
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recommendations resulting from the Mid-Term Review are implemented within the 
specified time therefor and to the satisfaction of the Fund. Such recommendations may 
result in modifications to this Agreement or cancellation of the Financing. 



 EB 2011/104/R.22/Rev.1  لملحقا

26 

 Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

(expressed in SDR) 

% of eligible expenditure 

to be financed 

I. Civil works  
 

1 990 000 100% net of taxes, 

government and 

beneficiaries contributions 

II. Watershed treatment  
 
 
 

11 500 000 100% net of taxes, 

government and 

beneficiaries contributions 

III. Vehicle, Equipment and 
Materials  

340 000 100% net of taxes and 

government contributions 

IV. Capacity building  20 470 000 100% net of taxes, 

government and 

beneficiaries contributions 

V. Livelihoods Financing  540 000 100% net of taxes, 

government and banks 

contributions 

VI. Service providers contracts  10 320 000 100% net of taxes and 

government contributions 

VII. Incremental salary and 
operating costs 

5 880 000 100% net of taxes and 

government contributions 

   

Unallocated 5 660 000  

TOTAL 56 700 000  

 
 

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

Civil works includes, but is not limited to, buildings, small-scale irrigation, roads 
and trails, bridges; 
 
Watershed Treatment includes, but is not limited to, construction of earth bunds, 
water harvesting structures, check dams, terracing and levelling, diversion drains, 
contour trenches, stone wall protection works, biological protection measures and 
other watershed treatment works, and other minor village infrastructure; 
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Capacity Building includes activities related to training, workshops, technical 
assistance, surveys and studies, livelihood support, agri-business development 
support, project allowance, management and information system (MIS), 
geographic information system (GIS), as well as watershed experts to PSWMD; 
 
Livelihoods Financing includes, but is not limited to, activities related to insurance 
pilots and viability gap funding; 
 
Service providers contracts includes activities related to NGO contracts; 
 
Incremental salary and operating costs includes incremental salaries, allowances 
and operation and maintenance costs, excluding existing Government salary costs 
of the PSWMD. 
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Logical framework 

1 indicators disaggregated by gender  
 

Objective hierarchy Indicators Means of verification Assumptions 
Goal 
Reducing poverty in hill districts of 
Uttarakhand 

Child malnutrition (under 5 yrs old: chronic, acute, 
underweight)1 

Household assets  
Food security 

Impact surveys (including 
RIMS anchor indicators) at 
baseline, mid-term and 
completion 

Price of food does not increase relative to 
earnings. 
 
No major natural disasters 

Development objective: Enable 
143,400 rural households to take up 
sustainable livelihood opportunities 
integrated with the wider economy 

93,400 households report increase in income from sub-
sectors supported by the project.   
93,400 hh report increase in income (expenditure) 
Quality of housing improved for 93,400hh 
Access to water and sanitation improved for 53,400 hh 
Women’s empowerment  - 93,400f women report 
improvements in decision making, assets and mobility 
SC h’holds comprise at least 20% of all hh benefitting 

Annual outcome surveys 
 
Impact surveys (including 
RIMS anchor indicators) at 
baseline, mid-term and 
completion 
 

Employment opportunities in other parts of 
India do not mean that so many of the 
workforce migrates out of Uttarakhand 
that farming is affected. 

Outcomes:    
 
103,800 households from hill 
communities  benefit from increased 
food production, greater participation 
and returns in markets for cash crops, 
tourism and new employment 
opportunities.  

70,000 farmers1 adopt improved technologies or increase 
in area irrigated by average of 0.15 ha  
70,000farmers increase farm yield &/or output by 
average of 15%. 
84,400 hh increase food self-sufficiency 
5,000  hh establish new enterprises   
5,000 hh expand existing enterprises. 
18,000  hh report increased sales . 
9,000  producers1 use new marketing channels. 
Increase in 5% of producers’ share of retail price. 
50% of producer organisations rated sustainable. 
8,000 vocational training graduates1 gain employment. 

Annual outcome surveys. 
KAP surveys 
 
 
 
 
 
Value chain studies 
Case studies of producer 
organisations 
VT reports & studies 

Weather patterns do not change to the 
extent that seriously hinders farming. 
Food prices in hills do not fall to the extent 
that makes local production uneconomic. 
Markets for off season vegetables & other 
products not adversely affected by 
competition from imports or other areas. 
Communications (road and telecom) are 
developed. 
Vocational skills acquired are relevant to 
job market. 

Farming systems in 41 project 
watersheds with a population of 36,600 
households become more productive, 
and less vulnerable to erosion and 
drought.  

Increase of 10% in vegetative biomass 
Increase of 10% in water availability 
Improved performance  by 220 GP 
22,000 farmers1 adopting new technologies 
Increase in farm yield & output by average of 15%. 
4,500farmers increasesales of produce or use of new 
market channels 

Watershed environmental 
monitoring 
Process monitoring of GP 
Annual outcome surveys 
KAP surveys 

As above plus 
Treated watershed not damaged by 
erosion originating in reserve forests. 
GPs responsive to project & allocate 
required resources.  

Increased investment in market-led 
opportunities by hill producers and their 
organisations.   

UPASAC investments total Rs90 million. 
40% increase in number and amounts of finance from 
other institutions.  
Five new financial products for project groups 
Recovery rate of bank loans and UPASAC Investments 

Reports from UPASAC and 
other financial institutions 

Regulatory framework allows financial 
innovation and encourages rural lending. 

Lessons in development of hill 
communities learned and disseminated. 

Lessons documented and disseminated via media and 
meetings.  

Project progress reports Project generates lessons which are 
widely applicable. 

Outputs:    
Strengthen food production systems 
Support cash crops, market-orientated 
enterprises, tourism & institutions  
Develop market & other infrastructure 
Provide opportunities for vocational 
training  

93,000 people1 trained & get other livelihood support 
18,000 producers1 benefit from value chains. 
80 market access infrastructure facilities provided. 
60 producer organisations involved in value chains.  
10,000 people1 complete vocational training. 

Project progress reports Improved technologies for hill agriculture 
are available & profitable. 
Private sector & other value chain 
participants are interested.     
Public sector input supply channels 
function efficiently, or allow space for 
private suppliers.  

Soil and water conservation. Watershed 
management capacities strengthened 
Livelihoods developed 
 

29,000 producers1 reached with improved technologies, 
irrigation, better communications and soil conservation.  
125,000 ha covered by watershed conservation and 
development. 

Project progress reports Communities are interested and willing to 
prioritise watershed development. 
GP’s able to play their role in 
implementing watershed development 

Social venture capital company able to 
provide financial resources 
Other financial institutions strengthened 
to provide loans and other services.   

UPASAC business plan  
1,000 people attend training and exposure visits.   
10 financial institutions participating in ILSP linkages. 
20 new branches of SKGFS opened. 

Project progress reports Suitable staff can be recruited to 
UPASAC. 
Financial institutions willing to participate. 

Effective and efficient systems for 
delivery of project outputs  

Achievement of project targets at output and outcome 
levels. 

Project progress reports GoUK & IFAD establish efficient 
management framework.  

Activities/components    
Food security and livelihood enhancement: Support for crop and livestock production via technology demonstrations and training, development of service providers, physical 
infrastructure for market access, irrigation, and soil conservation.  Value chain sub-projects including market/sub-sector studies, introduction of new technologies, market linkage, 
skill development, product development and promotion, physical infrastructure for market access.  Action-research and innovation sub-projects.   Vocational training, 
apprenticeships and job placement services  - implemented by UGVS 
 Participatory watershed management: watershed planning and treatment, institutional strengthening, demonstrations and training, market linkages – implemented by PSWMD  
Livelihood finance: provision of debt and equity capital for enterprise start-up, piloting of risk management instruments, support for financial institutions – implemented by UPASAC 
Project management  Project management unit established, staff recruited, agreements with partner agencies, project coordination, monitoring and evaluation, knowledge 
management – implemented by RDD 




