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  توصیة بالموافقة

المقترح تقدیمه إلى جمهوریة الهند من أجل قرضبالالمجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

.59، على النحو الوارد في الفقرة مشروع التمكین القبلي وسبل العیش في جارخاند

مشروع التمكین القبلي وسبل قرض مقترح تقدیمه إلى جمهوریة الهند من أجل 

العیش في جارخاند

  األساس المنطقيالسیاق االستراتیجي و –أوال

  وسیاق الفقرالریفیةالقطریة و التنمیة–ألف 

في 8.8إلعجاب في السنوات األخیرة، حیث بلغ متوسط معدل النمو مثیرا لحققت الهند تقدما اقتصادیا - 1

االقتصاد الهندي یعد . و 2007/2008إلى العام المالي 2002/2003المائة سنویا في المدة من العام المالي 

)2011(تعداد سكان ملیار نسمة1.2عدد سكان الهند وقد تجاوزرابع اقتصاد في العالم من حیث الحجم. 

72حوالي یعیش في المناطق الریفیة في الهند في المائة. و 1.4ویبلغ معدل نمو السكان السنوي في الهند 

من في المائة 41.6یعیشفي الهند إذ كبرىة في المائة من مجموع السكان. وال یزال الفقر یمثل قضی

في المائة من فقراء العالم.33دوالر أمریكي للفرد الواحد في الیوم، ویعیش فیها 1.25سكانها على أقل من 

منافع النمو االقتصادي على فقراء الریف محدودا بفعل العوامل التالیة: عدم كفایة البنى األساسیة توزیعجاء - 2

وتواضع االستثمارات؛ والهیكل االجتماعي الذي تغلب ؛وضعف الوصول إلى الخدمات؛المادیة واالجتماعیة

وفي المكانة والسلطة؛ وعدم علیه الفئویة والتركیب الهرمي، والذي یشیع فیه التفاوت في ملكیة األصول 

دراك واسع النطاق اآلن التسییر. وهناك إقصورالبرامج التي تراعي أوضاع الفقراء، وذلك بسببفعالیة تنفیذ

یمكن أن تنشأ عواقب اجتماعیة وسیاسیة فادحة من جراء ون النمو الذي تعم منافعه الجمیعبدهمفاده أن

الهندیة یتأثر باالضطرابات االجتماعیة واإلرهاب قسامثلث األيحوالالزیادة المستمرة في حدة التفاوتات. ف

المصدر الرئیسي لألخطار التي تواجه أمن البالد. مجتمعة الیساریة، والتي تمثل التیاراتالذي تمارسه 

العمل في الزراعة والمزارعون من أصحاب الحیازات الصغیرة والعمال المؤقتون رزقویشكل المتكسبون من - 3

أشد درجات الحرمان بین ضمن هذه الفئات، تنتشربیة العظمى من فقراء الریف. و الغالغیر الزراعیین

الثالثة. ومن حیث العجز في المساواة بین الجنسین، تصنف الهند في المرتبة المجموعات القبلیةالنساء و 

عن المنتدى االقتصادي العالمي عشرة بعد المائة وفق المؤشر العالمي لفجوة المساواة بین الجنسین الصادر 

13ملیون نسمة من الشباب یغطون شرائح العمر الواقعة بین 300ي). وٕاضافة إلى ذلك، هناك حوال2011(

مة، سنة یعیشون في المناطق الریفیة، ومعظمهم یجد نفسه مرغما على الهجرة الموسمیة أو الدائ35وسنة 

االقتصاد الحدیث. یتطلبهاات التي المهارات أو الكفاءأن یكون لدیهم دون 

تصل) إلى تحقیق النمو في كل القطاعات على نحو 2012-2007تهدف الخطة الخمسیة الحادیة عشرة (و - 4

في المائة سنویا عن طریق 4في المائة إلى2منافعه إلى الجمیع ومضاعفة النمو في القطاع الزراعي من 
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،وتشجیع تنویع االقتصاد،وسد فجوة المعرفة،وارد المائیةوتحسین إدارة الم،شبكات الرينطاق توسیع 

وزیادة إنتاج الغذاء من أجل كفالة األمن الغذائي وتیسیر إمكانیة الحصول على االئتمان والتمكین من النفاذ 

، األهمیة البالغة 2010للخطة الخمسیة، والذي نشر في یولیو/تموز منتصف المدةتقییمسواق. ویؤكد إلى األ

لزیادة تكوین رأس المال وزیادة االستثمارات في الزراعة، وتحسین إمكانیة الحصول على المیاه والبذور 

ظم المنتقاة، وتجدید العناصر المغذیة للتربة، وتوسیع نطاق األبحاث الزراعیة واإلرشاد الزراعي، وٕاصالح ن

الخمسیة الثانیة عشرة تهدف الخطةواستكماال لهذه العناصر،لتسویق الزراعي.حیازة األراضي، وتیسیر ا

ام غیر المنتهیة وٕاتمامها.المهالكثیر من هذه في تنفیذ المضي قدما) إلى 2017-2012(للهند 

وتتواءم غایة مشروع التمكین القبلي وسبل العیش في جارخاند وأهدافه مع الخطة الخمسیة الثانیة عشرة - 5

إلى تحقیق نمو أسرع وأكثر إنصافا واستدامة؛ والحد من الفقر؛ وزیادة في جملة أمور،،للهند، التي تهدف

في المائة على األقل؛ وتجدید 4بمقدارمن خالل زیادة إنتاجیة األراضي؛ وتحقیق نمو زراعي إنتاج األرز 

ول المساعدات، دالتربة واستعادة صحتها؛ وٕایالء اهتمام خاص الحتیاجات الطبقة المدرجة في جحیویة 

المدرجة، وغیرها من الجماعات المعرضة للضعف؛ وكفالة انخراط مؤسسات بانشیاتي القبلیةوالمجموعات 

راج في قانون مهاتما غاندي الوطني لضمان فرص العمل الریفیة، وٕاشراك منظمات المجتمع المدني في 

القانون مع حفظ األراضي ومواءمةفي التخطیط لتنفیذ القانون،مجالس غرام باناشایات اإلداریةدعم 

والمیاه.

ة وبرنامج الفرص االستراتیجیة القطریة یولویات الحكوماأل والمواءمة مع ساس المنطقياأل–باء 

  المستند إلى النتائج

تنمیة المشروع استجابة مباشرة لطلب رسمي ورد من الحكومة الهندیة من أجل توسیع نطاق برامج الیمثل - 6

. جارخاند، ویستند إلى مذكرة مفاهیم أعدتها حكومة والیة جارخاندالناجحة في والیة لیةالقب

المتفق المستند الى النتائج الجدیدیتواءم المشروع تواؤما كامال مع برنامج الفرص االستراتیجیة القطریةو - 7

ى ـول إلــة الوصــادة إمكانیــزی)1(:نـن التالییـه االستراتیجییـع هدفیـوم) 2011ارـو/أیـ(ماید ــه مع الهنـعلی

) زیادة إمكانیة الحصول على الخدمات المالیة والنفاذ إلى 2التكنولوجیات الزراعیة والموارد الطبیعیة؛ و(

بوثیقة برنامج الفرص االستراتیجیة سادسالالذیلسالسل القیمة المضافة. وقد أدرج مفهوم هذا المشروع في 

القطریة.   

للحد من الفقر الریفي بین ت الفنیة المحددة الخاصة بهذا المشروع إلى اإلقرار بوجود إمكانیة تستند المبرراو - 8

لتحقیق هذه اإلمكانیة، ینبغي التركیز على بناء قدرات . و في جارخاندالمجموعات القبلیة الضعیفة

ن إنتاجها من في تحسیالمجموعات القبلیةالمؤسسات القبلیة األهلیة. وفضال عن ذلك، ینبغي مساعدة 

فرص هناكخالل تحسین إدارة قاعدة الموارد الطبیعیة التي یعتمد علیها بقاء السكان. وٕالى جانب ذلك، 

لتحسین سبل العیش القبلیة من خالل تعزیز األنشطة اإلنتاجیة لالستفادة من الطلب في األسواق القرویة 

واستحداث مهن قائمة على و األسواق؛ الزراعیة الموجهة نحالمحلیة؛ وتوسیع نطاق أنشطة اإلنتاج

یسعى هذا المشروع، عن طریق اتباع نهج متكامل ومن خالل االستفادة من و لشباب.لالمهارات، وبخاصة

.جارخاندفي یةلالقبلتنمیة لالقائمة، إلى اغتنام هذه الفرص المتاحة مشروعاتالدروس المستمدة من ال
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فرص العمل الریفیة، ضمان التنفیذي مع خطة مهاتما غاندي الوطنیة لمم المشروع لتحقیق التقارب وقد صُ - 9

) من 1(275للخطة الفرعیة القبلیة بموجب المادة المقدمة والتقارب المالي مع المساعدة المركزیة الخاصة 

من أجل توفیر الرسالة الوطنیة لتعزیز سبل العیش الریفیةتقارب مع وسیعمل أیضا على الالدستور الهندي. 

سیجري تیسیر كما المساعدة الذاتیة التي یشجعها المشروع. تعلق بالخدمات لمجموعاتالدعم المالي الم

  التقارب مع البرامج الحكومیة.

  وصف المشروع–ثانیا 

منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة–ألف 

في المائة منهم من القبائل 26)، 2011ملیون نسمة (حسب تعداد 32.97یبلغ تعداد سكان والیة جارخاند - 10

التي تعد خامس أفقر الوالیات ،في المائة من الریفیین. وفي هذه الوالیة78وفي جدول المساعدات المدرجة 

للفقر المحركةالرئیسیة قوىفي المائة من السكان الریفیین تحت خط الفقر. وتتمثل ال51.6الهندیة، یعیش 

الوالیة في انخفاض إنتاجیة زراعة الكفاف، وتدهور الغابات، ونقص سبل العیش في المناطق الریفیة في

غیر الزراعیة.

المجموعات القبلیة أسر القبائل المدرجة السیما فئات هدفة من المشروع وستشمل المجموعات المست- 11

في منطقة نساء، والشباب الریفیین، واألسر التي تعیش تحت خط الفقر الضعیفة، واألسر التي تعولها 

مشروع التنمیة القبلیة في یشملهاأسرة 000136المشروع. ومن المتوقع أن یقدم المشروع الدعم إلى 

الصندوق.مدعوم منجارخاند ال

تجمعا 30، سیختار المشروع حوالي األقسامهذه في الوالیة. وداخلقسما14وسیجري تنفیذ المشروع في - 12

في المائة من مجموع السكان، وسكان 50ن تتجاوز نسبتهم قبلیون ریفیو سكانافرعیة) یقطنهأقسام(

على األقل. وسیعمل المشروع، داخل التجمعات في المائة50یعیشون تحت خط الفقر تبلغ نسبتهم

في التجمعات بانشایات. وستتمثل معاییر اختیار البانشایات164نحو تقریبا فيقریة 3301المختارة، في 

) 2شدیدة الضعف؛ (المجموعات القبلیة) شدة تركز القبائل المدرجة، السیما سكان 1فیما یلي: (المختارة

؛ طرق وصولممدود لها المتاخمة لبعضها البانشایات) ال3شدة تركز األسر التي تعیش تحت خط الفقر؛ (

هكتار.5001حواليلىجغرافیة عالأسرة وتمتد مساحتها 0001نحوالتي تقطن فیها) البانشایات4(

رة حسب نوع النشاط الجاري داف المحددة المقرر استخدامها في قرى المشروع المختاج االستههُ وستتفاوت نُ - 13

تشبع إزاء العلىاً قائماً بالنسبة لبعض األنشطة، مثل إدارة الموارد الطبیعیة، سیستخدم المشروع نهجدعمه. ف

إجراءات الرسالة ج أخرى لألنشطة األخرى. فعلى سبیل المثال، سینتهج المشروع هُ عتمد نُ االستهداف. وستُ 

لجمیع األسر الفقیرة كون ئة مجموعات المساعدة الذاتیة، وسیتعبالریفیة من أجل سبل العیش تعزیز لالوطنیة 

لمشاركة.یة اهلأ

الهدف اإلنمائي للمشروع–باء 

المجموعات القبلیةعات القبلیة، السیما مجتمظروف المعیشیة للتتمثل الغایة الشاملة للمشروع في تحسین ال- 14

والیة جارخاند. ویتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع لالقبلیة المدرجة المناطق أقسام شدیدة الضعف، في جمیع 
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شدیدة الضعف، التخاذ المجموعات القبلیةأسرة من 00010أسرة قبلیة، بما في ذلك 000136في تمكین 

خیارات معیشیة تقوم على االستخدام المستدام والمنصف للموارد الطبیعیة. 

المكونات/النتائج–جیم 

؛ ة) اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعی2) التمكین المجتمعي؛ (1هي: (یتألف المشروع من أربعة مكونات، س- 15

إدارة المشروعات.) 4) دعم سبل العیش؛ (3(

عات المساعدة الذاتیة ومجموعات الشباب؛ مجمو ) تشجیع 1وسیتضمن ذلك ما یلي: (التمكین المجتمعي. - 16

تنفیذ المشروع التابعة لمجالس غرام سابها، ولجانوبناء قدرات أهل الرأي في المجتمع المحلي) 2(

القبلیة في عیة التنمیة، وجمالمیِسرةالمنظمات غیر الحكومیةعلى مستوى القریة)، وموظفيأهلیة (مؤسسات 

عات القبلیة شدیدة الضعف لتمكینها من الحصول على ) توفیر الدعم الخاص للمجمو 3ند؛ (والیة جارخا

استحقاقاتها.

مجموعة مساعدة ذاتیة أخرى في 5001مجموعة مساعدة ذاتیة، إضافة إلى 5005نحو وسیدعم المشروع- 17

الرسالة الوطنیة لتعزیز سبل العیش عملیات تجرى متابعةوسلوالیة جارخاند. ةالقبلیإطار مشروع التنمیة

یلها في جمیع أنحاء البلد. وستضطلع مجموعات المساعدة الذاتیة بتعبئة المدخرات من عندما یتم تفعالریفیة

رأسمال ابتدائي من المشروع. ولتمكین األجیال الشابة من األعضاء، وفضال عن ذلك ستحصل على

الالزم بتدائي االمال المجموعة شبابیة ویوفر لها رأس328لمشاركة بهمة في المشروع، سینشئ المشروع ا

بادرات وسیتیح ذلك للشباب المشاركة في المبادرات الرئیسیة للتنمیة االجتماعیة والمأنشطتها. تنفیذل

زیادة دخلهم.يبما یسهم ف، لهم ذلك فرص عمل جدیدةسیتیحالخاصة بالمشروع، و المجتمعیة 

توفیر الدعم التقني من أجل میِسرةمنظمة غیر حكومیة 30المشروع حوالي بناء القدرات، سیعینلتمكینو - 18

لجان تنفیذ المشروع التابعة لمجالس واإلداري والتنظیمي لمجموعات المساعدة الذاتیة، ومجموعات الشباب و 

عملیتي لمشروع خاللیذ اتنفدعم أیضا على میِسرة. وستعمل المنظمات غیر الحكومیة الغرام سابها

والرصد والتقییم.،التخطیط

عملیات الضعف عن طریق عات القبلیة شدیدة مجمو لأسر اأسرة من00010شروع على دعم وسیعمل الم- 19

الحكومة مثل نظام التوزیع العام، ممولة منتها الامن الحصول على استحقاقتمكینها لبناء قدرات مكثفة 

وخدمات تنمیة األطفال، والحصص الغذائیة، ومعاشات التقاعد لألرامل وكبار السن. ومع تحسن توزیع 

تتحسن قدرتها على التصدي للمشكالت المتعلقة باألغذیة. ز قدرتها الشرائیة، و تعزیتم، سیلهذه األسرالدخل

والمصابیح مهمةقبلیة شدیدة الضعف من خالل توفیر البنیة التحتیة الوسیقدم الدعم أیضا إلى المجموعات ال

الشمسیة والمعسكرات الصحیة.

هذا المكون في تحسین مشاركة النساء في منتدیات التسییر المحلیة، وتحسین وتتمثل النتائج المتوقعة من - 20

صرف والنظافة الشخصیة والاالستفادة من االستحقاقات وتحسین المعارف المتعلقة بسوء التغذیة والصحة 

ومن ثم ضمان تحسین استفادة الشریحة شدیدة الضعف في المجموعة المستهدفة ،والحقوق القانوینةالصحي

والمنافع اإلنمائیة العامة.  ةاألساسیغذاءمن المشروع من مصادر ال
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سینصب تركیز المشروع في تحسین إنتاجیة الزراعة البعلیة،غراض ألاإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة.- 21

) تحسین 3) تنمیة موارد األراضي والمیاه؛ (2) التعبئة المجتمعیة؛ (1إطار هذا المكون على ما یلي: (

اإلنتاجیة وتنویع المحاصیل.

غرام سابها وسیتم مجالسواستنادا إلى األساس الذي توفره مجموعات المساعدة الذاتیة، سیجري تنظیم - 22

تعزیز من أجل تیسیر إدارة الموارد الطبیعیة وخطط التابعة لمجالس غرام سابها شروع تشكیل لجان تنفیذ الم

سبل العیش وٕاعدادها والموافقة علیها وٕادارتها واإلشراف علیها. وستشمل الخطط تنمیة موارد األراضي 

سبل تعزیز تنفیذ األنشطة المدرة للدخل وأنشطة و والمیاه، وتحسین اإلنتاجیة، وتنویع المحاصیل والري، 

الریفیة فرص العملالوطنیة لضمانالعیش. وسیجري تمویل هذه األنشطة من خالل خطة مهاتما غاندي

وفیما یتعلق بتنمیة األراضي والمیاه، سیعمل المشروع على تعبئة التمویل من خطة وصنادیق المشروعات. 

لتي تتضمن حصاد میاه مهاتما غاندي الوطنیة و/أو مصادر تمویل أخرى من أجل دعم األنشطة ا

.األمطار، وٕانشاء المصاطب وتنمیة األراضي، وٕانشاء طرق وممرات الوصول، وتنفیذ أنشطة الحراجة

إعداد الخطة الفرعیة لتحسین اإلنتاجیة وتنویع المحاصیل، ضمن خطط غرام سابها، وذلك أیضا وسیجري

ري لمحاصیل، والات إرشادیة عن االخطة الفرعیة توضیحمن خالل التخطیط التشاركي. وستتضمن هذه

خدمة المزارعین.على نطاق صغیر، وٕانشاء مراكز 

امها وتتمثل النتیجة المتوقعة من هذا المكون في حصاد میاه األمطار وتطویر موارد األراضي والمیاه واستخد- 23

قریة.3301في 440122مستدام لصالح األسر القبلیة البالغ عددها على أساس

الهجرة الناجمة عن ، بهدف تحسین الدخول والحد من على تنفیذ ما یلي. سیعمل المشروعالعیشدعم سبل - 24

عات القبلیة شدیدة الضعف وغیرها من مجمو ) دعم األنشطة المدرة للدخل لل1: (وبطالة الشبابالعسر

لحاقلمهني واإل) توفیر التدریب ا3اإلنتاج الموصولة باألسواق؛ (تكتالت) تشجیع 2المجموعات الضعیفة؛ (

) دعم األنشطة االبتكاریة.4األعمال الحضریة والریفیة؛ (ب

شدیدة الضعف، المجموعات القبلیة)، سیستهدف المشروع شرائح السكان األشد ضعفا (1(وفي إطار البند- 25

الدواجن في تربیةطائفة من الفرص المدرة للدخل مثل ن القرویین) عن طریق یالحرفی، و المعدمینالسكان و 

)، سیدعم المشروع توسیع 2(وفي إطار البندالحدائق المنزلیة، وتربیة الخنازیر والماعز، واألنشطة الحرفیة. 

تحقیق لكفالة التكتالتالموصولة باألسواق التي یتوفر لها مقومات البقاء، باستخدام نهج مشروعاتنطاق ال

تقاسم الخدمات وتمكین تورید المستلزمات ن في مجموعات من أجل یم المنتجینظجري توفورات الحجم. وسی

ومنتجات األسواق بكمیات كبیرة. وسیعمل المشروع على توسیع نطاق عدد من القطاعات الفرعیة 

حدائق المانجو، وتربیة الحریر زراعة التي أثبتت نجاحها بما في ذلك إنتاج الخضروات، و مشروعاتلل

)، سیوفر المشروع التدریب والمنح الدراسیة 3(وفي إطار البند.، وتربیة الماعزكالبري، وتربیة حشرات اللّ 

)، سیقدم 4(إنشاء مشروعات محلیة. وفي إطار البندوٕالحاق العمالة والتوجیه لشباب القبائل لتمكینهم من 

الفلیمنجیاتات ك على نباالمشروع الدعم لألنشطة االبتكاریة مثل الحراجة المجتمعیة، وتربیة حشرات اللّ 

شدیدة الضعف. المجموعات القبلیة، وتخطیط الموائل لقرى السیقانالمجنحة

األنشطة المدرة للدخل خالل أسرة مشاركة من 07043ل ثل نتیجة هذا المكون في تحسین دخوستتم- 26

واإلنتاج الموجه لألسواق.
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القبلیة في والیة جارخاند. وستعمل هذه . سیجري تنفیذ المشروع عن طریق جمعیة التنمیة إدارة المشروع- 27

، لمشروعإلدارة امركزیة وحدة بها المنظمة المستقلة العاملة على مستوى الوالیة، التي یرأسها مدیر مشروع و 

وسیكون الرصد والتقییم والمعرفة.عملیتي على تجمیع الخطط والمیزانیة، وٕادارة تدفق االعتمادات، وٕادارة 

تیسیر التقارب.في مكتب نائب المفوض من أجل خاصة بهمشروعاتوحدة إدارة قسملكل 

  تنفیذ المشروع–ثالثا 

النهج –ألف 

ش مجتمعات المجموعات المستهدفة. أوال، سیعمل على بغیة تحسین سبل عیاسیعتمد المشروع نهجا ثالثی- 28

الذاتیة باعتبارها مؤسسات أهلیة وتمكین المجتمعات عن طریق تعبئة مجموعات المساعدة دعم تشكیل 

وضمان مشاركتهن بفعالیة في المؤسسات األهلیة النساء الریفیات الفقیرات وأسرهنلتمكینمبدئیاانشاط

(المؤسسات األهلیة "توال سابها"تعبئة وبناء قدرات مؤسسات بالتي تشمل القریة بأكملها. وسیتم تكمیل ذلك 

. بانشایاتغرام سابها بتحقیق التقارب مع الجالسغرام سابها. وستقوم مجالس) ومحیاءعلى مستوى األ

تیسیر زیادة انخراط سكان القرى، السیما النساء، في توضیح احتیاجاتهن فيعملیة التمكین هذه وستسهم

جرى أنشطة مجموعات المساعدة وستُ . بانشایاتاإلنمائیة والتأثیر في عملیات صنع القرار على مستوى ال

الرسالة الوطنیة من خالل التقارب مع المركزیةذاتیة التقلیدیة المتعلقة بالخدمات المالیة وتشكیل الهیاكل ال

. وثانیا، سیعمل المشروع على تطویر نظم إنتاج الغذاء وتنویع خیارات سبل لتعزیز سبل العیش الریفیة

ز ذلك ة عن تغیر المناخ. وسیركّ العیش من أجل تحسین األمن الغذائي والتغذوي في ضوء اآلثار الناجم

نة لزیادة غالت المحاصیل، وتنویع على اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة، واعتماد تكنولوجیات محسّ 

وصدمات تغیر المناخ، وتقدیم الشاذة الطقس بظواهروخفض التأثر ،استخدام األراضي لتحسین اإلنتاجیة

. وثالثا، سیعمل المشروع على تیسیر الفائضةالمنتجاتالخدمات ألغراض تورید المستلزمات وتسویق

.للتوسعأنشطة التسویق التي تنطوي على إمكانیةاإلنتاج المتكامل و 

اإلطار التنظیمي–باء 

إدارة بینما ستضطلع ستضطلع إدارة الشؤون االقتصادیة في وزارة المالیة بدور الوكالة المحوریة بوجه عام،- 29

. وستتولى جمعیة التنمیة القبلیة بدور الوكالة المحوریة على مستوى الوالیةاالجتماعیة لوالیة جارخاندالرعایة

میِسرةبدعم من وكاالت الدعم التقني، والمنظمات غیر الحكومیة الإدارة المشروع وتنفیذه، في والیة جارخاند 

غرام سابها. وستنشئ حكومة انشایات، ومجالسٕادارات الب، والوكاالت المنفذة ذات الصلة، و قساموٕادارات األ

یرأسها كبیر األمناء، وسیتولى أمین إدارة الرعایة جیهیة للمشروع على مستوى الوالیةجارخاند لجنة تو 

بموجب الحكومة، مسجلةوكالة تنفیذیة من خارجاء. وتمثل الجمعیة هیكلأمین األعضمنصباالجتماعیة 

اتفاقات/عقود برام؛ وتتمتع بسلطة كافیة إلالخاصةائحها وقواعدها المالیةقانون تسجیل الجمعیات ولها لو 

األخرى، وتقدیم المنح تخصصیة، والوكاالت المیِسرةشراكة مع وكاالت الدعم التقني، والمنظمات ال

جمعیة التنمیة داخلالمركزیةیجري إنشاء وحدة إلدارة المشروعغرام سابها. وسجالسوالمساعدة المالیة لم

لوالیة یساعده مدیر مشروع مدیر مشروع متفرغ على مستوى اولى رئاستها القبلیة في والیة جارخاند. وسیت

ن. وسیعمل المشروع أیضا على إنشاء لجان ن وموظفي الدعم اآلخریإضافي إلى جانب الموظفین التقنیی
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. وفضال عن ذلك، سیتم لمشروعغطیها االتي یاألقسامفي كل من قساماأللتنسیق المشروع على مستوى 

في منطقة المشروع. وبالنسبة مشمول تنسیق للمشروع على مستوى التجمعات في كل تجمع إنشاء لجنة

عمل أیضا . وسیراألكباطقنللممنظمتینأو قسملكل واحدة میِسرةفیذ المیداني، سیعین المشروع منظمةللتن

.میِسرةإلسداء المشورة وتوفیر دعم التنفیذ للمنظمات العلى إشراك ثالث وكاالت للدعم التقني 

  التخطیط والرصد والتقییم، والتعلم وٕادارة المعرفة–جیم 

غرام سابها مجالسستبدأ عملیة التخطیط بالجماعات القائمة على مستوى مؤسسات توال سابها بدعم من - 30

م التقییم التشاركي للموارد المجتمعیة، إلى . وسیسعى المشروع، باستخدامیِسرةلتنفیذ المشروع والمنظمات ال

غرام سابها وٕاعداد خطط تحسین سبل العیش. وعلى لموارد الطبیعیة على مستوى مجالستطویر إدارة ا

أساس هذه الخطط، سیتم إعداد خطة عمل ومیزانیة سنویة كل عام. وستطلب جمعیة التنمیة القبلیة في والیة 

تخصیص اعتمادات من المیزانیة ألغراض المشروع استنادا تماعیة في الوالیة الرعایة االججارخاند من إدارة

وبعدها، تضع اللمسات إلى التقدیرات الواردة في خطة العمل والمیزانیة السنویة الستعراضها والموافقة علیها.

تعراضهما األخیرة على خطة العمل والمیزانیة السنویة وتقدمها إلى الصندوق إلى جانب خطة التورید الس

والموافقة علیهما. 

صوب الرصد والتقییم جمع البیانات والمعلومات بهدف قیاس األداء وما یحرز من تقدمنظامتولى سوف ی- 31

المعلومات الالزمة توفیرتعلم من أجل كأداة أیضا نظامالاستخدم هذتحقیق أهداف المشروع. وسوف ی

ودعم صنع القرار على المستویات المختلفة؛ وسیشكلاستراتیجیات المشروع وعملیاته؛لتفكیر الناقد فيل

على المركزیةوحدة إدارة المشروعداخللرصد والتقییم وحدة لوستعمل . أساسا لإلدارة المستندة إلى النتائج

وتنسیق عملیة ئجه، دعم عملیات الرصد وٕاصدار تقاریر مجمعة بشأن ما یحرز من تقدم في المشروع ونتا

، وٕادارة المعرفة.التعلم الشامل

لتنفیذ المشروع. وسیتیح السنة األولى خاللنظاما لمعلومات اإلدارة المركزیةمشروعات الوحدة إدارة وستنشأ- 32

مؤشرات نظام وتقاریرها، وتتبعتحلیل تقییمات األثربمن تقدم فعلي ومالي، و رزبما یحذلك معلومات تتعلق

واألثر من المستوى األول والثاني، وغیرها من المعلومات ذات الصلة.  إدارة النتائج

وتشمل عناصر منظومة التعلم الخاصة بهذا المشروع عقد اجتماعات استعراض شهریة وربع سنویة وسنویة - 33

المشروع واستخالص الدروس وتحدید الحلول للتغلب على العمل فيوتسجیل المعلومات المتعلقة بسیر

تي تواجه التنفیذ. وسیقوم الصندوق، بالتعاون مع الحكومة، بإجراء استعراض مرحلي في السنة القیود ال

اإلنجازات والقیود التي تواجه التنفیذ. وسیتم إعداد خطة عمل متفق علیها تحدیدلمشروع من أجل لالرابعة 

، تقوم وحدة اإلنجازند وصول المشروع إلى نقطةبین الطرفین تستند إلى نتائج االستعراض المرحلي. وع

، بإعداد مشروع تقریر عن إنجازجارخاندمة والیة و ، بالتعاون مع الصندوق وحكالمشروع المركزیةتنسیق 

المعلومات الواردة في المشروع استنادا إلى الصندوق والحكومة باستعراض إنجازالمشروع. وبعد ذلك یقوم

وغیرها من البیانات. تقریر اإلنجاز

وسیتم إنشاء توضع استراتیجیة إلدارة المعرفة على مستوى المشروع ككل األولى من المشروع، سفي السنة و - 34

المعلومات بحیث یستخدم كأداة لتبادل المعرفة. وستنشرإلكتروني للمشروع على شبكة اإلنترنت موقع 
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روس المستفادة وأفضل األساسیة المستمدة من دراسات الرصد والتقییم واالستعراضات والزیارات المیدانیة والد

  معرفیة مثل النشرات اإلخباریة والمطبوعات ودراسات الحالة والتقاریر.منتجاتالممارسات عن طریق 

اإلدارة المالیة والتورید والتسییر- دال

لقطاع العام بحیث لمعاییر المحاسبة الدولیةلالحسابات والسجالت وفقا المشروع تناولسی.اإلدارة المالیة- 35

حسب مقبوضات اللتسجیل ”Tally“تبرز العملیات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع. وستستخدم برمجیة 

الممولین والنفقات حسب المكونات والفئات المختلفة. وسیتم تجمیع الحسابات في وحدة إدارة مشروعات 

ووحدات إدارة قساماألمشروعاتوحدات إدارة لموحد حسابات ودلیلهیكل طبیقالوالیة. وسیجري ت

الوالیة. مشروعات

حكومة ا یلي: الصندوق و هي كمو ،سیتم تمویل هذا المشروع من أربعة مصادر.تدفق الموارد المالیة- 36

لیة إعداد تتولى وحدة تنسیق المشروع المركزیة مسؤو وسالبرامج الحكومیة األخرى والمستفیدون. و جارخاند

إدارةعن طریق جارخاندللمشروع وتقدیمها إلى دائرة المالیة بوالیة یة السنویةناز عمل والمیوثیقة خطة ال

مطروح منها مساهمة یة السنویة (نالمیزا. وسوف تدرج وثیقة خطة العمل و للوالیةرعایة االجتماعیةال

نواب الوالیة للموافقةثم تعرض على مجلس للوالیة رعایة االجتماعیةالإدارةالمستفیدین) كبند في موازنة 

. وسیتم تقدیم متحصالت القرض المقدم من الصندوق إلى الحكومة الهندیة التي تتولى بدورها توصیل علیها

وستتلقى وحدات المتعارف علیها.وطنیةند باتباع اإلجراءات الجارخاتلك الموارد المالیة إلى حكومة والیة 

بدورهاقدمتالتي ،المركزیةمن وحدة إدارة المشروعات اعتماداتلألقسامإدارة المشروعات التابعة 

أنشطة المشروع على مستوى من أجل تنفیذلجان تنفیذ المشروع التابعة لمجالس غرام سابهاإلى عتماداتاال

ة. وستطبق وحدات إدارة مركزیاالعتمادات من وحدة إدارة المشروعات المیِسرةالقریة. وستتلقى المنظمات ال

لإلبالغ والرصد لتتبع استخدام اً نظممركزیةووحدات إدارة المشروعات القسامالتابعة لألالمشروعات

اعتمادات المشروع.

ستودع اعتمادات القرض المقّدم من الصندوق في حساب محدد یتولى إدارته ممثل : الحسابات المحددة- 37

الصندوق بإیداع مقدم مبدئي في (ممثلو) وزارة المالیة المفوضون في مصرف مقبول للصندوق. وسیقوم 

الحساب المحدد، ثم یقوم بتجدید الموارد في الحساب على أساس طلبات السحب التي یتقدم بها المشروع إلى 

المراقب المالي لشعبة المعونة والحسابات والمراجعة في وزارة المالیة بالحكومة الهندیة. وسیتم فتح حسابات 

لتابعة للوالیة ووحدات إدارة المشروعات التابعة للمناطق وٕادارتها في أحد مشروعات وحدة إدارة المشروعات ا

المصارف (أو في عدة مصارف) المقبولة لكل من الصندوق والوكالة الرائدة للمشروع، إلدارة االعتمادات 

.التي تتلقاها حكومة جارخاند

حسابات المشروع وفقا للمبادئ التوجیهیة لمراجعة لفي كل سنة مالیة، ستجرى مراجعة .مراجعة الحسابات- 38

ط العامة للصندوق، على أن یقدم تقریر مراجعة الحسابات من الشرو 9الحسابات في الصندوق ووفقا للمادة 

وفقا نصف سنویة وسنویة إعداد كشوف مالیة نهایة كل سنة مالیة. وسیجرىفي غضون ستة أشهر من 

اع العام وتقوم بمراجعتها إحدى شركات مراجعة الحسابات المقبولة لدى لمعاییر المحاسبة الدولیة للقط

الصندوق. وسیعین الصندوق أیضا محاسبین قانونیین مستقلین إلجراء مراجعة داخلیة على جمیع مستویات 

. على الصندوق للموافقة علیهاصالحیات المراجع الداخلينفیذ من السنة األولى للمشروع. وتعرضالت
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المتابعة المتخذ أمام مجلس العالجي الخاص بجراء اإلالحظات وتوصیات المراجع الداخلي و وستوضع م

إعالم الصندوق بها. یتم التنمیة القبلیة في والیة جارخاند و جمعیة إدارة 

لتوجیهیة للتورید سیتبع تورید السلع واألعمال والخدمات الممولة باعتمادات من الصندوق المبادئ ا.التورید- 39

ى علاالتفاق ، یجريتمویله بحصائل تمویل الصندوقلصندوق. وبالنسبة لكل عقد سیتمالتورید في اوكتیب

السابقة متطلبات ة، والتكالیف المقدرة، والأو الالحقةالسابقطریقة التورید، والحاجة إلى المؤهالت

خطة التورید التي ستقدمها الستعراض، واإلطار الزمني، بین جمعیة التنمیة القبلیة لجارخاند والصندوق فيل

الوكاالت المنفذة بینالوكالة المنفذة. ویتضمن المشروع عددا من اإلجراءات الرامیة إلى تعزیز قدرات التورید

وتخفیف مخاطر التورید.   

اإلشراف- هاء 

یحضر ممثلو الفترة االستهاللیة للمشروع، سیخضع المشروع لإلشراف المباشر من قبل الصندوق. وٕابان س- 40

یشاركون في المناقشات المتعلقة بنهج المشروع سو ،لمشروعلعمل الوطنیة لبدء ااحلقةالصندوق 

واختصاصي في مشروعاتواستراتیجیته. ومن المرجح أن یشارك في ذلك النشاط رؤساء بعثات تصمیم ال

. وقد یأخذ لمالیین في المشروعالذي سیعمل أیضا على تقدیم دعم التنفیذ لتدریب الموظفین ااإلدارة المالیة

دعم التنفیذ المقدم إلى المشروع في السنة األولى أشكاال أخرى تشمل المساعدة في إنشاء نظام الرصد 

والتقییم ووضع خطط التدریب الالزمة لمختلف مكونات المشروع. ومن المتوخى أن تتم أول بعثة إشراف 

وف تضم تلك البعثة اختصاصیین في استهداف الفقر، قرب نهایة العام األول من عملیات المشروع. وس

، یجوز أن تضم بعثات اإلشراف المادیةوفي إدارة الموارد الطبیعیة واإلدارة المالیة. ومتى بدأت األشغال

اختصاصیین في اإلنتاج والتسویق. وٕاضافة إلى ذلك، سیتم توفیر دعم التنفیذ لألعمال الیومیة من قبل 

  ع للصندوق والقائم في العاصمة نیودلهي.المكتب القطري التاب

  

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده–رابعا 

تكالیف المشروع -ألف

ملیون دوالر أمریكي حسب األسعار الجاریة في 115.59تبلغ التكالیف األساسیة المقدرة للمشروع- 41

16.48بمبلغ ارسعاألعن تقلبالمصروفات الطارئة الناجمة ، بما في ذلك 2012یونیو/حزیران - مایو/أیار

تنفیذ فترة استمرار) 1وتشمل االفتراضات التي تستند إلیها هذه التكالیف ما یلي: (ملیون دوالر أمریكي.

يأساس) سعر صرف 3في المائة سنویا؛ (6.5) احتمال ارتفاع األسعار بمعدل 2سنوات؛ (يثمانلالمشروع 

روبیة مقابل الدوالر األمریكي الواحد. 55للروبیة الهندیة مقابل الدوالر األمریكي هو 
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  تكالیف المشروع بحسب المكونات

المكونات

  بآالف الدوالرات

األمریكیة

% من مجموع 

التكلفة األساسیة

73712 11التمكین المجتمعي

02559 58اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة

28816 16سبل العیشدعم

05713 13إدارة المشروعات

108100 99مجموع التكالیف األساسیة  

48317 16راسعاألالمصروفات الطارئة لتقلب

591117 115المجموع  

  

تمویل المشروع - باء 

44.1ملیون دوالر أمریكي (51.0سیتم تمویل المشروع عن طریق ما یلي: قرض مقدم من الصندوق بمبلغ - 42

ملیون دوالر أمریكي 7.9في المائة من مجموع تكالیف المشروع)؛ وتمویل مناظر مقدم من الحكومة بمبلغ 

والمساعدة المركزیة الخاصة )1(275في المائة من المجموع)؛ وتمویل حكومي مقدم استنادا إلى المادة 6.9(

في المائة من المجموع)؛ 10.0ملیون دوالر أمریكي (11.6غ بمبلالخطة القبلیة الفرعیةالمقدمة إلى 

ملیون دوالر 44.18فرص العمل الریفیة بمبلغ خطة مهاتما غاندي الوطنیة لضمانوالتمویل المقدم من

في 0.8ملیون دوالر أمریكي (0.93في المائة من المجموع)؛ ومساهمة من المستفیدین بمبلغ 38.2أمریكي (

المائة من مجموع تكالیف المشروع).

  

  اتحسب المكونبخطة التمویل 

  (بآالف الدوالرات األمریكیة)

الحكومة

الخطة 

القبلیة 

الفرعیة

خطة مهاتما غاندي 

الوطنیة لضمان 

المجموعالمستفیدونالصندوقالریفیةفرص العمل

308 15-417 13--891 1التمكین المجتمعي

354 62-973 18212 34144 8574  الطبیعیةاإلدارة المتكاملة للموارد 

739 47292520 12-215 1277دعم سبل العیش

190 17-138 12--052 5إدارة المشروع

591 000925115 18251 55644 92811 7المجموع

6.910.038.244.10.8100.0بالنسبة المئویةلمجموعا

التمویل بأثر رجعي- جیم 

. 2012كمل مشروع التنمیة القبلیة في والیة جارخاند الذي یقدم له الصندوق المساعدة في یونیو/حزیران استُ - 43

وستوفر تسهیالت للحصول على التمویل بأثر رجعي، بغیة ضمان استمراریة وتنفیذ األنشطة التحضیریة 

. وستغطي هذه حیز التنفیذالمشروعوتاریخ دخول 2012بین یولیو/تموز ما في الفترةللمشروع المقترح
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تعیین الموظفین، والمنظمات منكبدةالمتوالنفقاتبناء القدرات نفقات) 1المقترحة ما یلي: (لنفقاتا

إدارة ) تقدیم المساعدة التقنیة للمساعدة في تحسین نظم 2ما إلى ذلك؛ (و ، ووكاالت الدعم التقني، میِسرةال

للمشروع مثل مدیر المشروع المهمین) دفع رواتب الموظفین 3جمعیات التنمیة القبلیة في والیة جارخاند؛ (

دوالر 342  000ویبلغ مجموع النفقات المقدرة ة، وموظفي الدعم. یواإلدار شؤون المالیةاإلضافي، ومدیر ال

وسیصرف الصندوق مبالغ .أمریكيدوالر60042أمریكي، سیشكل تمویل الصندوق المؤهل منها نحو 

، رهنا بموافقة المجلس حیز التنفیذالنفقات المدرجة تحت بند التمویل بأثر رجعي بعد دخول المشروع 

  التنفیذي. 

  

ةاالقتصادیلجوانبلفوائد واموجز لتحلیل –دال

المائة. ویوضح تحلیل في17الكلي للمشروع الداخلي سنوات ویبلغ العائد يثمانلمدة هذا المشروع ستمری- 44

انخفاض أو في المائة في التكالیف 10بنسبةحدوث زیادة یؤدي . فقوةیتسم باللمشروعاأداء أن الحساسیة 

غیر في المائة. ویشیر ت13في الفوائد إلى خفض معدل العائد الداخلي االقتصادي إلى في المائة 10نسبة ب

في المائة أو انخفضت الفوائد 16التكالیف بنسبة اعحالة ارتففي تصبح مجدیة االستثمارات أن القیم إلى

في المائة. 12بنسبة 

ملیون شخص تقریبا. 0.51، أو ةأسر 136  000تستفید من المشروع بعدد المتوقع أن ر مجموع األسر یقدّ - 45

، وال یدخل هكتارللاً امكیلوغر 070 2إلى اً كیلوغرام624 1إنتاج الغذاء، في المتوسط، من ویتوقع أن یزداد

. وسوف تساعد زیادة إنتاج الفواكه والخضروات، إلى مثل الفلفل الحارفي ذلك الفواكه والخضروات والتوابل

في تحسین التغدیة البشریة وتحسین ،الماعز والخنازیر والدواجنمنتجات مثل ، یةالحیوانمنتجات الجانب 

85، بما في ذلك قیمة العمالة العائلیة، من وجه عامبزراعيالدخل الدخل األسر. ومن المتوقع أن یزداد 

.اً أمریكیاً دوالر 268إلى اً أمریكیاً دوالر 

في المائة عند نقطة 105في المائة إلى 75من الزراعیةزیادة رطوبة التربة إلى زیادة الكثافةتؤدي وس- 46

التركیز على ینصب ة في أنماط الدورة الزراعیة، ولكن یالتنمیة الكاملة. وال یتوخى حدوث تحوالت رئیس

تحسین أسالیب الزراعة والهندسة الزراعیة واإلنتاج الموجه إلى األسواق. وسوف تتحقق فوائد إضافیة من 

وتحسین ،فوائد أیضا من تحسین النفاذ إلى األسواقالالمشروع في مجال بناء القدرات. كما ستستمد أنشطة

  فضال عن تخفیض تكالیف التسویق.،تي یمكن بیعهاحجم المنتجات ال

االستدامة - هاء

تتحقق استدامة اعتماد سبل العیش یفترض أن. أوال، التالیةفتراضاتاالتند استدامة فوائد المشروع إلىتس- 47

أن تستمر (بما في ذلك زیادة التكنولوجیات اإلنتاجیة) والمبادرات والمشروعات الجدیدة شریطة المحسنة 

المدخالت روابط وشریطة الحفاظ على ،الخطة القبلیة الفرعیةالتي تشملها األقسامتها لألسر في ربحی

من منظور كون مجدیة مالیااالستدامة لهذه الروابط شریطة أن تفضال عن ذلك، یتوقع تحقق المخرجات. و و 

عین مواصلة األشغال وسیتسبل العیش. تعاونیات تحسیناألطراف المتعاملة من القطاع الخاص و/أو 

، والبنیة التحتیة لإلنتاج واألسواق. وفي صغیر، والري على نطاق المزرعیةالمادیة مثل معالجة األراضي 
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خالل مجموعات المستخدمین. وسیجريوقت اإلنشاء، ستجرى ترتیبات لمواصلة تشغیلها وصیانتها من

الزراعیین، وأعضاء منظمات المنتجین، وموظفي بناء قدرات المنتجین عملیات بالغة األهمیة لالمشروع 

. وسیتلقى شباب القرى تدریبا مهنیا ودعما مالیا إلنشاء مشروعاتهم. میِسرةالوكاالت المنفذة، والمنظمات ال

معارف ومهارات من مستمرة في كان مالئما وفعاال، أن یسفر عن زیادة ةومن شأن هذا التدریب، في حال

یتعین دمج مجموعات المساعدة الذاتیة التي یتم تعبئتها وتمكینها في إطار أخیرا، سیحصلون علیه. و 

مزید من التنمیة، بما في من أجل تحقیق الرسالة الوطنیة لتعزیز سبل العیش الریفیةالمشروع دمجا تاما في 

روابط مع المصارف.وٕارساء المن مجموعات المساعدة الذاتیة على مستوى القریة تكتالتذلك تشكیل 

ا أثرهتحدید المخاطر وتخفیف–واو

وتوجز على النحو التالي. یمكن أن یؤدي العنف المخاطر واالفتراضات الرئیسیة دد اإلطار المنطقي یح- 48

الناجم عن التطرف الیساري إلى اضطرابات في بعض المناطق وٕان كان مشروع التنمیة القبلیة في والیة 

ویؤدي غیاب المقاولین إلى الحد من هذا الخطر. وستسهم ،الراهنجارخاند ال یزال غیر متأثر في الوقت 

هطول األمطار التي تؤثر على سبل عدم الیقین بشأن أنشطة إدارة الموارد الطبیعیة في تخفیف مخاطر 

. ویمكن التعامل مع النزاعات المحتملة بین زعماء القبائل المساعدةالمشروعقدم لهاالعیش الزراعیة التي ی

من خالل التابعة لمجالس غرام سابها تنفیذ المشروع لجانرؤساءو المنتخبةوٕادارات البانشایاتدیین التقلی

المشروع واالعتماد على المنظمات تكتالتالتفاوض أثناء التنفیذ. وأخیرا، سیسهم تحسین األجور وزیادة 

مدربین ضها ندرة الموظفین الووكاالت الدعم التقني في تخفیف أثر المخاطر المحتملة التي تفر میِسرةال

  .جیدا

  المؤسسیةاالعتبارات –خامسا 

الصندوق اتسیاسلمتثالاال–ألف 

یلتزم بنظام إدارة . و 2015-2011یتوافق المشروع توافقا تاما مع اإلطار االستراتیجي لعمل الصندوق للفترة - 49

). كما تستوفي 2007الموضوع من قبل الصندوق وكذلك بسیاسة االستهداف في الصندوق (ثرالنتائج واأل

الجنسین. ویتسق المشروع مع بتلبیة احتیاجاتوثیقة التصمیم النهائیة للمشروع اشتراطات الصندوق المتعلقة 

ى مواجهةأنه یركز على بناء سبل عیش قادرة عل) في2010استراتیجیة الصندوق بشأن تغیر المناخ (

سیاسة الصندوق إلدارة یق تدابیر لتخفیف المخاطر، كما یستوفي األحكام الواردة في تغیرات المناخ وتطب

) في أن العدید من األنشطة المقترحة یرجح أن یولد فوائد بیئیة. وهذا 2011البیئة والموارد الطبیعیة (

  ضروري إجراء مزید من التقییم البیئي له.ال یعتبر من الف كمشروع من الفئة "باء" ومن ثم المشروع مصن

التنسیق والمواءمة- باء

). وتشمل مجاالت 2012-2007لخطة الخمسیة الحادیة عشرة (للفترة لیتواءم مع اتم تصمیم المشروع - 50

المواءمة تركیز المشروع على تحسین إدارة موارد المیاه وتشجیع تنویع المحاصیل وزیادة إنتاج الغذاء وتعزیز 

وتتواءم جمیع األمن الغذائي وتیسیر إمكانیة الحصول على الخدمات المالیة والنفاذ إلى األسواق. 
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مع النظم القطریة ویتبع نظم اإلبالغ والمحاسبة المشروعات التي یمولها الصندوق في الهند بصورة تامة

والمراجعة والتورید المعمول بها.

الرسالة الوطنیة لتعزیز سبل ویتمثل البرنامج الرئیسي األوحد الممول من جهات مانحة في جارخاند في - 51

طنیة لتعزیز الرسالة الو مم المشروع المقترح بالتشاور الوثیق مع موظفي . وفي ضوء ذلك، صُ العیش الریفیة

للتنسیق بین حلقة عملاستضاف الصندوق ومسؤولي البنك الدولي. وفضال عن ذلك،سبل العیش الریفیة

، بغیة استعراض تصمیم المشروع 2012ر مكتبه القطري في الهند في یولیو/تموز المنظمات المانحة بمق

  وكفالة التعلم المتبادل مع الشركاء اإلنمائیین في الهند.

وتوسیع النطاقاتبتكار اال- جیم

الوارد في برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة المستند إلى النتائج، یتضمن تمشیا مع جدول أعمال االبتكار - 52

ج ادر تم إوفضال عن ذلك، .تغیر المناخمواجهة الزراعیة لتعزیز قدرتها علىدعم األنشطةتصمیم المشروع 

أوال، سیساعد مل على دعم االبتكارات التالیة. الذي سیع3المكون في إطارمكون فرعي منفصل لالبتكارات 

ملكیة الغابات المجتمعیة وفقا لألحكام ذات الصلة سنداتغرام سابها على الحصول على جالسالمشروع م

ن ذلك القرى الواقعة على أطراف الغابات من إدارة الغابات الواردة في قانون حقوق الغابات. وسیمكّ 

والمنتجات الحرجیة غیر الخشبیة. وثانیا، سیعمل الصندوق على دعم ف والحطبعالإلنتاج األالمجتمعیة

أقصر من حملفترة باستخدام مزارع نباتات الفلیمنجیا المجنحة، التي توفر اللك حشرة المزارعین في تربیة 

ربحیة تربیة اللك مع التقلیدیة، وذلك على أساس تجریبي. ومن شأن ذلك أن یزید من العائالت النباتیة

شدیدة المجموعات القبلیةاحتمال تحسین خصوبة التربة. وأخیرا، سیعمل المشروع على دعم تخطیط موائل 

وتحسین الصرف الصحي ومیاه الشرب النقیة، وذلك عن طریق المنزليالضعف لتحسین جودة اإلنتاج 

.المجتمعات المحلیةالمختصین في تصمیمات إشراك مجموعة من المهندسین المعماریین

حكومة من المقدمونزوال على طلب محدد وكما ورد ذكره في وثیقة برنامج الفرص االستراتیجیة القطریة، - 53

القوى الدافعة ستتمثلالمشروع الوطني للتنمیة القبلیة. و یمثل تصمیم هذا المشروع توسیعا لنطاق ،یةالهند

لتوسیع النطاق في الحوافز المالیة التي تشجع المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة على اعتماد التكنولوجیات 

المشروع وشركائه الذین سیعملون كعوامل الجدیدة التي تتوفر لها مقومات البقاء، كما تتمثل في مؤسسات 

كبیر لتوسیع لقبائل في الوالیة، سیتاح مجالاوفي ظل ضخامة تعداد سكانعلى توسیع النطاق.افزةح

نطاق التنمیة القبلیة في جارخاند. 

في السیاسات االنخراط–دال 

سیضع المشروع األساس لتغییر السیاسات المتعلقة بطرائق تنفیذ أنشطة التنمیة القبلیة في والیة جارخاند. - 54

في للخطة القبلیة الفرعیة لمساعدة المركزیة الخاصة ام في إطار وتستخدم اإلدارات التنفیذیة التمویل المقدّ 

ذا المشروع، اتفقت حكومة الوالیة للمرة األولىتنفیذ أنشطة سبل العیش لصالح األسر القبلیة. وفي إطار ه

من خالل الرسالة للخطة القبلیة الفرعیة م في إطار المساعدة المركزیة الخاصة على توجیة التمویل المقدّ 

میة القبلیة من أجل المشاركة في تمویل أنشطة المشروع. وفضال عن ذلك، سیتدفق تمویل الوطنیة للتن

من أجل تنفیذ التابعة لمجالس غرام سابها للمرة األولى من خالل لجان تنفیذ المشروع الخطة القبلیة الفرعیة
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غرام مجالسالطبیعیة لخطط إدارة الموارد ومنحها األولویة كجزء منالمجتمع المحلي تي حددهااألنشطة ال

لحوار المجالتهیئة سابها وخطط سبل العیش. وستسهم الدروس المستخلصة من طریقة التنفیذ هذه في 

األساس لتكرار المشروع في الوالیات الهندیة شكلالسیاسات بشأن كیفیة تمویل التنمیة القبلیة بفعالیة، وقد ت

األخرى، في حالة نجاحه.

. ویهدف ةالیساریاتفي المناطق التي یشیع فیها التطرف والعنف من جانب التیار وسیجري تنفیذ المشروع - 55

في ظل تحسن التسییر. ومن في التخطیط والتنفیذ مجتمعيالالتشاركياألسلوب إلى إیضاح فوائد المشروع 

قع أن المتوقع أن یوفر ذلك نموذجا للعمل في المجاالت األخرى التي تعاني من نفس المشكالت. ومن المتو 

  تتیح الدروس المستخلصة من تنفیذ هذا النموذج فرصة جدیدة لالنخراط في السیاسات.

  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا 

ستشكل اتفاقیة تمویل المشروع بین جمهوریة الهند والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي - 56

والصندوق جارخاندالمقترح إلى المقترض. وستبرم اتفاقیة المشروع بین والیة یقوم على أساسها تقدیم التمویل 

  .كملحق بهذه الوثیقةالمتفاوض اتفاقیة التمویلنسخة من وترفقالدولي للتنمیة الزراعیة. 

إن جمهوریة الهند مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة تلقي تمویل من الصندوق الدولي للتنمیة - 57

  الزراعیة.

اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وسیاسات بأن التمویل المقترح یتفق وأحكاموٕاني مقتنع - 58

  في الصندوق.ومعاییرهاإلقراض

  التوصیة-سابعا 

  أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 59

ثالثة أن ُیقدم الصندوق إلى جمهوریة الهند قرضا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته : قرر

وحدة حقوق 55033  000وحدة حقوق سحب خاصة (وثالثین ملیونًا وخمسمائة وخمسین ألف

سحب خاصة)، على أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقًة على نحو أساسي للشروط 

  .ذه الوثیقةواألحكام الواردة في ه

  

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement: "Jharkhand Tribal 
Empowerment and Livelihoods Project"

(Negotiations concluded on 3 September 2012)

Loan Number: [______________]

Project Title: Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project (the “Project” 
or “JTELP”)

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 
Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project described in Schedule 1 to 
this Agreement;

(B) The Project shall be carried out through the State of Jharkhand (the “State”) 
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 
except for the provisions identified in Section E paragraph 4 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 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 thirty-three million five hundred and fifty thousand 
Special Drawing Rights (SDR 33 550 000).
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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 15 April and 
15 October.

6. The Borrower shall open and maintain a Designated Account denominated in USD, 
in a bank acceptable to the Fund, 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 State Project Management Unit (SPMU), which shall be maintained in a 
bank mutually acceptable to the Jharkhand Tribal Development Society (JTDS) and the 
Fund.

8. There shall also be fourteen (14) Sub-Project Accounts, one for the benefit of each 
of the District Project Management Units (DPMUs): All accounts shall be opened and 
maintained in bank(s) mutually acceptable to the Jharkhand Tribal Development Society 
(JTDS) and the Fund.

9. The Borrower shall cause the State to provide an amount of approximately seven 
million nine hundred thousand United States Dollars (USD 7 900 000) to the Project as 
counterpart financing. The Borrower shall cause the State to provide an amount of 
approximately fifty-five million seven hundred thousand United States Dollars 
(USD 55 700 000) to the Project as parallel financing from Special Central Assistance to 
Tribal Sub-Plans and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes
(MGNREGS) (“Parallel Financing”) and/or any other source of funding compatible with 
the Project identified by the State of Jharkhand.

Section C

1. The Welfare Department of the State of Jharkhand shall be the State level nodal 
agency whilst the Lead Project Agency shall be the Jharkhand Tribal Development 
Society (JTDS).

2. The following are designated as additional Project Parties:

(a) Facilitating Non-Governmental Organisations (FNGOs);

(b) Technical Support Agencies (TSAs); and

(c) Any other stakeholder identified by the State Project Management Unit 
(SPMU) in agreement with the Fund.

3. The Project Completion Date shall be the eighth 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.
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Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement:

(a) The registration of JTDS with the State Registrar of Societies shall have been 
suspended and/or cancelled; and

(b) The Project Implementation Manual (PIM) or any provision thereof, has been 
waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior 
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) JTDS shall have been duly registered with the State Registrar of Societies.

(b) The State level Project Coordination Committee (SPCC) and the State Project 
Management Unit (SPMU) shall have been duly established.

(c) A State Project Director (SPD) 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 SPMU.

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

3. The following provisions of the general Conditions shall not apply to this 
Agreement:

As an exception to Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions, expenditures of up to 
the equivalent of USD 42 600 incurred after 1 July 2012 but before the date of entry into 
force of this Agreement for (a) capacity building and Project staff recruitment (categories 
III and VII); (b) Technical Assistance to enhance the management systems of JTDS 
(category VII), and (c) salaries of the SPD, of the Additional Project Director (APD) and 
the Finance and Administration Manager (FAM) (category VII) may be considered Eligible 
Expenditures for the purposes of this Agreement, if otherwise eligible, notwithstanding 
the fact that they have been incurred before the start of the Project Implementation 
Period.
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4. 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

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

_______________________
Authorized Representative

INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

_______________________
President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall support Scheduled Tribes (STs) households 
and Particularly Vulnerable Tribal Groups (PTGs) households, women-headed 
households, rural youth and Below Poverty Line (BPL) households in fourteen Tribal 
Sub-Plan Districts (each a “Project District” and collectively, “Project Districts”) in the 
State of Jharkhand (the “Project Area”) in the Republic of India.

2. Goal. The overall goal of the Project is to improve living conditions of tribal people 
in general and PTGs in particular, covering select blocks and Panchayats in tribal 
majority blocks of all the Tribal Sub-Plan districts of Jharkhand by empowering and 
enabling the communities to adopt livelihood options based on sustainable and equitable 
use of natural resources.

3. Objective. The objective of the Project is to foster community-based institutions to 
empower village communities, especially women, introduce sustainable natural resource 
management systems and enhance food security and cash incomes by introducing 
improved farming practices and proven production technologies.

4. Components. The Project shall consist of the following Components:

4.1. Component 1: Community Empowerment: This component will be comprised of 
the following three sub-components: (i) Promotion of Self Help Groups (SHGs) and Youth 
Groups (YGs); (ii) Capacity building of Community Resource Persons (CRPs), Gram 
Sabha Project Execution Committees and staff of FNGOs and JTDS; and (iii) Special 
support to PTGs to enable them to access their entitlements. In particular:

(a) A total of approximately 5 500 SHGs shall be supported in addition to 
1 500 existing SHGs under the IFAD-financed Jharkhand Tribal Development 
Programme (JTDP IFAD Loan No. 506-IN). National Rural Livelihoods Mission 
(NRLM) Programme processes will be followed to form SHGs to facilitate their 
integration and convergence with NRLM as it becomes operational across the 
State. SHGs shall mobilise savings from members and receive seed capital 
support from the Project. To enable the younger generation to benefit from 
the Project, approximately 328 Youth Groups shall be set up and provided 
with seed capital support to enable youth engagement in activities which will 
allow them to participate in mainstream Project social development and 
community initiatives and open up new job opportunities for them, thus 
adding to their future income.

(b) To enable capacity building, the Project shall engage the services of 
approximately 30 FNGOs to provide technical, managerial and organisational 
support to SHGs, Youth Groups, and GS-PECs. FNGOs shall also provide 
implementation support to the Project in planning and monitoring and 
evaluation.

(c) The Project shall support some 10,000 PTG households with intensive 
capacity building to enable them to access government finance entitlements 
including inter alia the public distribution system, child development services, 
food rations, widow and old age pensions and other entitlements. PTGs shall 
also be supported through provision of critical infrastructure, solar lanterns, 
and health camps. 
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4.2. Component 2: Integrated Natural Resource Management: To improve 
productivity of rain-fed farming, it is foreseen that activities under the following 
three sub-components will be implemented: (i) Community Mobilisation; (ii) Land 
and Water Resources Development; and (iii) Productivity Enhancement and Crop 
Diversification. In particular:

(a) Building on the foundation provided by SHGs, Gram Sabhas shall be 
organised and GS-PECs formed to facilitate the preparation, approval, 
management and supervision of Gram Sabha Natural Resource Management 
and Livelihood Plans (GSRMLPs). The GSRMLPs shall cover land and water 
resource development, productivity enhancement, crop diversification and 
irrigation, income generating activities, and livelihood.

(b) With respect to land and water development, the Project shall mobilise 
funding from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 
Scheme and/or other sources of funding to support activities such as: 
rainwater harvesting; terracing and land development; access roads and 
paths; and forestry.

(c) As part of the GSRMLPs, a Productivity Enhancement and Crop Diversification 
sub plan shall be prepared through participatory planning. This sub-plan shall 
include inter alia: crop demonstrations, small-scale irrigation and 
establishment of farmer service centres. 

4.3. Component 3: Livelihood Support: To enhance incomes and minimise distress 
migration and youth unemployment, the Project shall support activities under the 
following four sub-components: (i) Support for Income Generating Activities to 
PTGs and the poorest; (ii) Promoting market-linked production clusters; 
(iii) Vocational training and placement in urban and rural trades; and 
(iv) Innovative interventions. In particular:

(a) Under sub-component (i) above, the Project shall target the most vulnerable 
segments of the population (PTGs, landless, and village artisans) with a range 
of income generating opportunities deriving from activities such as backyard 
poultry production, pig and goat rearing, and artisanal activities.

(b) Under sub-component (ii) above, viable market-linked enterprises shall be 
scaled-up following a cluster approach to ensure economies of scale. 
Producers shall be organised into groups to share services and to enable 
aggregation to procure inputs and market produce. Enterprise sub-sectors to 
be targeted include: vegetable production; mango orchards; tasar silk 
rearing; lac rearing and goat rearing.

(c) Under sub-component (iii) above, the Project shall seek to provide training, 
scholarships, placements and hand-holding support to tribal children and 
youth.

(d) Under sub-component (iv) above, the Project shall support innovative 
interventions such as community forestry, lac rearing on flemingia semialata 
and habitat planning for PTG villages.

4.4. Component 4: Project Management: The Project shall support the establishment 
of a State Project Management Unit (SPMU) headed by the State Project Director to 
consolidate plans and budget and manage funds flow, Monitoring and Evaluation 
and Knowledge Management. To facilitate convergence, a District Project 
Management Unit shall be established preferably within the Deputy Commissioner’s 
office of each district targeted by the Project. 
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II. Implementation Arrangements

A. General Structure: The Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance of 
the Government of the Republic of India will be the nodal agency in charge of reviewing 
and monitoring the Project. Project Management and coordination functions at State, 
District and local levels are described below.

A.1. Management

1. State Level Project Management. Project implementation at State level shall be 
managed by JTDS, which will be accountable to its General Council and Board of 
Directors (BoD), as and when reconstituted. The reconstituted General Council and the 
BoD of JTDS shall comprise the following: (i) Secretary, Welfare Department-
Chairperson; (ii) Special Secretary, Welfare department – Vice Chair (iii) SPD, JTDS-
Member Secretary; (iv) Commissioner, MGNREGS-Member; (v) Deputy Commissioners 
of all 14 Tribal Sub-Plan Districts-Members; (vi) Mission Director, National Rural Health 
Mission-Member; (vii) Mission Director, National Horticulture Mission-Member; 
(viii) Mission Director, Jharkhand State Watershed Mission-Member; (ix) Mission 
Director, National Rural Livelihoods Mission-Member; (x) Director, Agriculture 
Department-Member, and (xi) other Departments as required. In particular, the BoD 
shall be responsible for: (a) providing direction and guidance for Project implementation; 
(b) facilitating coordination and convergence between the Project and other government 
programmes; (c) reviewing and approving overall Annual Work Plan and Budgets 
(AWPBs) of the Project including that of Project Districts; (d) formulating and revising 
by-laws, financial regulations and personnel policies of JTDS; (e) approving engagement 
of TSAs and FNGOs; and (f) reviewing implementation performance of the Project, 
including actions taken on the internal and external audit observations.

1.1. Subsidiary Agreement. The State of Jharkhand shall enter into a memorandum of 
understanding (“Subsidiary Agreement”) with the JTDS acceptable to the Fund, 
which shall provide, among other things, that:

(a) The State shall transfer the proceeds of the Financing and the State’s 
counterpart funds, as Grants-in Aid, as required by the AWPB, to JTDS, in 
advance;

(b) JTDS shall declare its commitment to the goal and objective of the Project as 
stated hereinabove, and, in furtherance of such goal and objective, JTDS shall 
undertake to carry out the Project in accordance with this Agreement and 
with the Project Agreement.

2. State Project Management Unit (SPMU). A SPMU shall be established within JTDS, 
headed by a full time SPD preferably from All India Services, who shall be assisted by an 
APD and other key staff with fixed term contracts of at least three years, recruited from 
the open-market based on professional competence, experience in implementing natural 
resource management and livelihoods interventions, and with knowledge and familiarity 
with the development needs of tribal people and tribal issues. The SPMU shall be 
responsible for: (i) establishing District Project Management Units (DPMUs) in each 
Project District and recruiting staff for SPMU and DPMUs; (ii) supervising and monitoring 
Project activities and their progress towards achieving physical, financial and outcome 
related targets; (iii) organising Project coordination meetings and meetings of the BoD of 
JTDS;(iv) preparing and submitting AWPBs after consolidating the AWPBs of Project 
Districts and the initial eighteen (18) month procurement plan and subsequent plan 
covering the period of twelve (12) months of Project implementation for approval by the 
Fund and the BoD of JTDS; (v) incorporating the budget requirements of the Project into 
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the overall budget of the State and ensuring flow of funds to JTDS; (vi) ensuring release 
of Parallel Financing from the Government of the State; (vii) evaluating bids, and 
finalising and executing partnership agreements/contracts with TSAs, FNGOs, service 
providers and suppliers of goods and services for implementing various Project activities; 
(viii)operating the Project Account for timely release of funds to the Project Districts, 
TSAs, FNGOs and suppliers of goods and services; (ix) receiving statements of 
expenditure and supporting documents related to fund release from districts, TSAs, 
FNGOs and suppliers of goods and services and keeping an account of fund release and 
utilisation; (x) preparing overall Project financial statements by consolidating, among 
other things, information received from the District Project Management Units (DPMUs); 
(xi) preparing and submitting withdrawal applications to the Borrower for onward 
transmission to the Fund; (xii) preparing and submitting progress reports and financial 
reports semi-annually and annually to the Fund; (xiii) establishing an effective 
Management Information System (MIS) and Monitoring and Evaluation (M&E) system to 
track Project progress; (xiv) undertaking knowledge management activities; (xv) 
preparing Results and Impact Management System data for submission to the Fund; 
(xvi) engaging internal auditors and ensuring that audit observations and suggested 
remedial actions are brought to the attention of the BoD of JTDS at each of its meetings; 
(xvii) ensuring preparation and submission of annual audit reports and financial 
statements to the Fund and ensuring compliance with the audit observations; and (xviii) 
liaising with the State administration and line agencies to ensure coordination and 
convergence to facilitate Project implementation.

3. District Project Management Units (DPMUs). The Project shall establish a DPMU 
preferably within the office of the Deputy Commissioner in each Project District with a 
small team of professionals to facilitate sanction and fund release to the Project’s 
implementing partners. Each DPMU shall function as an outpost of JTDS in the relevant 
Project District and be responsible for: (i) coordinating with FNGOs and TSAs to prepare 
AWPBs for the Project District; (ii) obtaining technical sanction for the civil 
works/irrigation works from Accredited Engineers; (iii) obtaining administrative sanction 
from the Deputy Commissioner for the AWPBs with detailed estimates; (iv) releasing 
funds to GS-PECs of Gram Sabha; (v) receiving utilisation certificates from the GS-PECs 
and reconciling the accounts of GS-PECs; (vi) collecting, collating and analysing MIS and 
M&E data for the Project District for onward submission to SPMU and for providing 
feedback to FNGOs and TSAs; (vii) ensuring follow up of Land Water Resource 
Management Sub-Plan of GS-PECs at the Project District level to secure funds flow from 
MGNREGS to Panchayats; (viii) ensuring convergence between Project activities and 
activities of other line departments in the Project villages; (ix) conducting audit of books 
of accounts of GS-PECs and causing the GS-PECs to submitreports to the Gram Sabhas; 
(x) maintaining books of accounts related to Project expenditure of the Project District, 
preparing financial reports to be submitted to the SPMU on a regular basis and arranging 
prompt settlement of advances with SPMU; and (xi) ensuring compliance with audit 
observations.

B. Coordination.

1. State Project Coordination Committee (SPCC). The Government of the State shall 
establish a state level SPCC chaired by the Chief Secretary. The Secretary of Welfare 
Department shall act as the Member Secretary of this Committee.  The SPCC will meet 
once every six months to review progress, provide overall guidance and policy support 
and to facilitate inter-departmental coordination specifically with regard to convergence. 
The members of the SPCC shall include: (i) Development Commissioner; (ii) Secretary, 
Finance; (iii) Secretary, Rural Development; (iv) Secretary, Forests; (v) Principle Chief 
Conservator of Forests; (vi) Secretary, Agriculture; (vii) Secretary, Animal Husbandry 
and Livestock, (vii) Secretary, Horticulture, (viii) Secretary, Industry; (ix) Special 
Secretary, Welfare Department; and (x) SPD. In addition, SPCC shall invite 
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representatives from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 
and Civil Society and Technical Experts of repute to participate in the SPCC meetings. 

2. District Project Coordination Committee (DPCC). A DPCC shall be established in 
each Project District and will meet quarterly to discuss the Project implementation 
progress, constraints and remedies. The DPCC shall ensure flow of MGNREGS funds to 
the Panchayats for implementing Land and Water Resource Development Sub-plans and 
convergence with other line department programmes. The DPCC shall be chaired by the 
Deputy Commissioner of the respective Project Districts and the District Project Manager 
will act as the Member Secretary. The members of the DPCC shall include: (i) District 
Development Commissioner; (ii) Divisional Forest Officer; (iii) Executive Engineer, 
MGNREGS; (iv) District Agriculture Officer; (v) District Animal Husbandry Officer; (vi) 
District Soil Conservation Officer; (vii) Project Director Integrated Tribal Development 
Agency; (viii) District Horticulture Officer; (ix) Chief Medical Officer; (x) District Welfare 
Officer; (xi) any other officer from the line department; (xii) District Civil Supplies 
Officer, (xiii) Block Development officers of project blocks; (xiv) FNGO Representative; 
(xv) TSA Representatives; (xvi) District Finance and Administration Officer; and (xvii) 
Planning, M&E and Convergence Officer. Based on need, representatives of NABARD and 
Lead Bank will also be invited to participate in the DPCC meetings. A representative from 
SPMU may attend any of the DPCC meetings as and when required. 

3. Block Project Coordination Committee (BPCC). A BPCC shall be established in each 
Block of the Project Area. The BPCC shall meet bi-monthly to discuss approval and 
review of Land and Water Resource Development activities under GSRMLP through 
MGNREGS funding. The BPCC shall be chaired by a Block Development Officer with 
membership including: (i) Chairpersons of all Project Panchayats in the block; (ii) All 
block level officer; (iii) FNGO Coordinator; (iv) Junior Engineer of FNGO; (v) Junior 
Engineer of Block level Rural Works Department; (vi) Rozgar Sevak of all Project 
Panchayats; and (vii) Community Facilitators. The designated district level officer shall 
act as Secretary to the BPCC.

4. Project Parties.

4.1. Responsibilities. At field level, the Project shall mainly be implemented by the 
following Project Parties: 

(a) FNGOs: Up to two FNGOs shall be recruited per each Project District, 
following a fixed-price selection process as per the Fund’s rules, to implement 
Project activities in approximately forty villages covering some five 
Panchayats in any one block; 

(b) TSAs: The Project shall engage TSAs for each of the Northern, Western and 
Eastern Region Project Districts to train and provide implementation support 
to FNGOs;

(c) Self-Help Groups (SHGs):The Project shall support the formation of SHGs as 
a tool to empower women and help them overcome exploitative financial 
relationships and to act as an interface to mobilise the community and to 
form institutions required for land, water resource development and livelihood 
related activities;

(d) GS-PECs: Gram Sabha meetings shall be chaired by the traditional village 
leader and will have responsibility for implementation of Project activities at 
local level, including opening and managing bank accounts;

(e) Producer Groups (PGs): The Project shall facilitate the formation of groups 
among the poorest households for taking up income generation activities;
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(f) Livelihood Collectives (LCs): It is expected that Specialised Livelihood 
Collectives will be established by Producer Groups for the purpose of up-
scaling livelihood activities.

C. Project Implementation Manual (PIM).

C.1. The JTDS shall prepare a draft PIM in consultation with the Fund to be approved by 
the BoD of the JTDS. 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 FNGOs, TSAs and service providers;

(c) Procurement processes; and

(d) Provisions whereby JTDS shall amend its By-laws and enact revisions to its 
personnel policies and financial regulations, to fully enable it execute the 
Project.

C.2. The JTDS shall adopt the PIM substantially in the form mutually agreed with the 
Fund and may make amendments thereto from time to time in agreement with the Fund.

C.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. 

D. Mid Term Review.

D.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 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.
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category Loan Amount 
Allocated in SDR

% of Eligible Expenditures to be 
financed

I. Civil works 2 950 000 100% net of taxes, Borrower and 
State contributions

II. Vehicles & equipment 1 200 000 100% net of taxes and State 
contributions

III. Capacity building 3 600 000 100% net of taxes

IV. Funds to FNGOs, TSAs, SHGs, 
GS-PECs, PGs and LCs

3 450 000 100% net of taxes

V. Livelihood financing 6 600 000 100% net of taxes, Borrower, 
State and Beneficiaries' 
contributions

VI. Service providers’ contracts 6 650 000 100% net of taxes and State 
contributions

VII. Staff salaries and operating 
costs

5 800 000 100% net of taxes and State 
contributions

Unallocated 3 300 000

TOTAL 33 550 000

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

Civil works: includes, but is not limited to, buildings, roads and trails, irrigation 
facilities;

Capacity building: includes activities related to training & workshops, technical 
assistance, surveys and studies, support to PTGs, promotion of SHGs, M&E and 
Gender, MIS and vocational training;

Funds to SHGs, GS-PECs: includes financial support to SHGs, GS-PECs, Youth 
Groups, payments to CRPs;

Livelihood financing: includes support to income generating activities, support to 
PGs and LCs, and support to FNGOs and TSAs for integrated production and 
marketing;



EB 2012/106/R.19/Rev.1الملحق

26

Service providers’ contracts: includes activities related to contracts with FNGOs 
and/or any other agency involved in implementing project activities, including 
promotional costs;

Staff salaries and operating costs: includes incremental salaries, allowances and 
operations and maintenance costs, excluding salaries paid by the Borrower or the 
State.

(c) Retroactive financing. As an exception to Section 4.08(a) (ii) of the General 
Conditions, expenditures of up to the equivalent of USD 42 600 incurred after 1 July 
2012 but before the date of entry into force of this Agreement for: (a) capacity building 
and Project staff recruitment (categories III and VII); (b) Technical Assistance to 
enhance the management systems of JTDS (category VII), and (c) salaries of the SPD, 
APD and the FAM (category VII) may be considered Eligible Expenditures for the 
purposes of this Agreement, if otherwise eligible, notwithstanding the fact that they have 
been incurred before the start of the Project Implementation Period.
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Negotiated project agreement: "Jharkhand Tribal 
Empowerment and Livelihoods Project"

(Negotiations concluded on 3 September 2012)

Loan Number: [__________]

Project Title: Jharkhand Tribal Empowerment and Livelihoods Project (the “Project” or 
“JTELP”)

The State of Jharkhand of the Republic of India (the “State”) acting by its Governor

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)  By Financing Agreement dated [_______] (the “Financing Agreement”) 
between the Republic of India (the “Borrower”) and the Fund, the Fund has agreed to 
make available to the Borrower a loan in the amount of thirty-three million five hundred 
and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 33 550 000) for the purposes of partially 
financing the Project, but only at the condition that the State agree to undertake such 
obligations toward the Fund as are set forth in this Agreement;

(B) By a Memorandum of Understanding (the “Subsidiary Agreement”), to be 
entered into between the State and the Jharkhand Tribal Development Society (“JTDS” 
or “Lead Project Agency”), to be formed in accordance with the laws of the Borrower for 
the purpose of implementing the Project in the State, the State shall make a portion of 
the proceeds of the Financing as received from the Borrower in accordance with the 
Financing Agreement, together with other funds required for carrying out the Project in 
the State, available to the Lead Project Agency on terms and conditions set forth 
therein;

(C) The State, in consideration for the Fund entering into the Financing 
Agreement with the Borrower, has agreed to undertake the obligations 
hereinafter set forth;

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document and the 
Financing Agreement.

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. 

3. The State declares its commitment to the goal and objective of the Project as set 
forth in Schedule 1 of the Financing Agreement and accepts the obligations ascribed to it 
in the Financing Agreement, as valid, binding obligations of the State to the Fund.
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4. For the purposes of this Agreement, any obligation of the Borrower, either 
independently or jointly with the Lead Project Agency/Project Parties to cause or ensure 
the taking of or forbearance from taking certain actions, shall be deemed a direct 
obligation of the State to the Fund to take or forbear from taking such actions or to 
cause or ensure the taking of or forbearance from taking such actions.

5. Any obligation of any Project Party or other implementing agency to take or 
forebear from taking any actions, shall be deemed a direct obligation of the State to the 
Fund to cause, or ensure that the JTDS shall cause, such other Project Party or 
implementing agency to take or forebear from taking such actions. 

Section B

1. In accordance with the Financing Agreement, the State shall enter into a 
Subsidiary Agreement with JTDS in form and substance acceptable by the Fund.

2. The State shall duly perform all its obligations under the Subsidiary Agreement and 
this Agreement and shall cause JTDS to perform all of its obligations under the 
Subsidiary Agreement. The State shall ensure that each other Project Party or 
implementing agency shall perform their respective obligations under the Project and 
under each other subsidiary agreement or memorandum of understanding which may be 
entered into to implement the Project. 

Section C

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

For the State:

Secretary to Welfare Department
Government of Jharkhand
Project Building
Dhurwa, Ranchi
Pin-834004 (Jharkhand)

Facsimile : +91-0651-2400257

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 State.

STATE OF JHARKHAND

Government of Jharkhand
(Authorised Representative)

INTERNATIONAL FUND FOR

  AGRICULTURAL DEVELOPMENT

President
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Logical framework

Objective hierarchy Indicators Means of verification Assumptions & risks
Goal:
Improve living conditions of the Tribal 
communities and in particular, 
particularly vulnerable tribal groups 
(PTGs) in the Tribal Scheduled Area 
districts in Jharkhand.

-At least 75% of households with improvement in household 
asset ownership index. 
-Reduction in the prevalence of child malnutrition by gender. 
-At least 75% of households that have improved food security 
and incomes.
- Reduction in IMR from 67 and increases in % of child 
immunisation from 34. % .

RIMS+ impact surveys at 
baseline, mid-terms and
completion

Relative stability in the price of food 
and in general economic conditions 
are conducive to poverty reduction

Development Objective:
Empower and enable 136,000 tribal 
households including 10,000 PTGs 
households to take up livelihood 
opportunities based on sustainable and 
equitable use of natural resources in 
164 village Panchayats falling in 30 
Blocks of 14 TSP districts.

-.122,400 households report income increases from rainfed 
agriculture from INR 483 to INR 2035;
-136,000 households report increases in total incomes;
-average household food production increases from 644 kg to 
813 kg/year;
-84,000 women SHGs report improvement in decision making, 
assets, mobility etc
-4,920 youth groups report benefits from the projects;
-10,000 PTG households report increases in incomes from 
livelihood activities averaging INR 13,749.
-164 gram sabha PECs report effective functioning

RIMS + impact surveys
Annual outcome surveys
Participatory gender and 
community evaluations

Policies of Tribal development, 
political stability and security 
situation allow communities access 
to economic opportunities and 
natural resources

Outcomes:
122,400 tribal households from highland 
benefit from increased food production, 
greater participation and returns from 
improved rainfed farming practices.

-122,400 highland and upland farmers adopt improved 
technology and in situ water-harvesting measures;
-income increase from INR 483 to INR 2075/householdyear;
-average yield increases from 1,624 kg/ha to 2,070 kg/ha
-average cropping intensity increase of 75% to 105%

Annual outcome surveys
KAP surveys
Case studies
Reports from FNGOs

Weather patterns do not change to 
the extent that seriously affects 
farming; Prices do not fall to the 
extent that makes local production 
uneconomic; Markets for vegetables 
and other produce are not affected 
by external completion;

26,640 households in lowland benefit 
from improved village irrigation facilities

-26,640 lowland households adopt irrigated agriculture and 
improved farming practices each with average area of 0.2 ha;
-farmers report increased farm yields ranging between 25% and 
40% and increases in cropping intensity from 84% to 123% and 
income increases from INR 13,955 to INR 36,091.

Annual outcome surveys
KAP surveys
Case studies
Reports from FNGOs

As above plus
Irrigation systems are not damaged 
by erosion and these are under 
good maintenance by the 
beneficiaries;

42,650 households benefit from market-
linked, commercial production and 
livelihoods activities

-25,150 households benefit from cluster-based commercial 
production of vegetables, mango, tasar cocoons, lac and goat 
and reporting net incomes of INR 11,000 and 31,000 a year;
-income from vegetable cultivation from INR 21,693 to INR 
35,063 per year per household;
-income from mango cultivation at INR 85,769 per household 
per year from 2.3 ton of mango
-income from Tasar cocoon production at INR 21,688 per 
household per year ( from sale of 12,500 cocoon per hh)
-income from lac production at INR 10,966 per household per 
year (55 kg of lac per hh)
-income from goat keeping at INR 41,125 per household/year 
from sale of 22 goats
-17,500 households benefit household-based income 
generating activities and getting an average net income of INR 
13,749 a year

Annual outcome surveys
KAP surveys
Case studies
Reports from FNGOs

As above plus Quality seeds and 
other inputs available on schedule 
and as per crop calendar;
Cluster and collective cooperation 
continues without hindrances;
Good communication exists.

Outputs:
Increased community awareness, 
strengthened Gram sabha PECs, 
women’s groups, youth’s groups and 
PTGs households.

-5000 new women SHGs formed, trained and capacitated and 
328 youth groups organised, trained and capacitated
-1000 community facilitators and 328 CRPs trained;
-Exposure visit organised for 164 Panchayat groups;
-For PTG villages 68 CRPs, VHWs and VAHWs and 55 TBAs 
trained;
-10,126 solar lanterns and medicated mosquito nets distributed 
to PTG households

Project progress reports Communities are interested and 
willing to take active participation in 
the project interventions

Land and water resources conserved 
and used sustainably for the benefit of 
tribal communities.

-164 CRPs trained in INRM and exposure visits for 164 PECs;
-1350 new and old villages covered under INRM;
-1230 mates trained in record-keeping;
- VDF provided to 1,000 villages;
-1,330 village irrigation infrastructure is constructed;
-164 farmer service centres designed and constructed;
-17,200 crop demonstrations conducted;

Project progress reports Adequate funds are available for the 
implementation of land-based 
activities under MGNREGS; 
completed works are under proper 
maintenance by beneficiaries;
effective functioning of GS-PECs 
and FSCs

Improved food security and increased 
incomes from use of natural resources 
and off-farm employment

-17,500 hh provided training in IGA activities;
- 5,000 hh supported in setting up of backyard poultry units, 
1000 hh in pig-rearing units; 5500 hh in goat-rearing units; and 
6000 hh in rural artisan;
- 14 vegetable growers clusters, 7 tasar clusters, 14 mango 
clusters, 60 goat clusters and 110 lac clusters supported;
-420 rural youth received long-term vocational training;
-under innovative interventions 200 ha covered under 

Project progress reports Communities are willing to form into 
clusters and adopt the better 
farming technology; adequate 
quality seeds and other inputs 
available on time; market-linkages 
established for all produce; 
availability of TSA services for 
mentoring
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community forestry, ten PTG villages selected for habitat 
improvement and 10 clusters for lac rearing on Semialata;

Components/activities:
Community empowerment: Promotion of SHGs and Youth Groups, service providers contracts for FNGOs, Capacity building and special support to PTG households;
Integrated Natural Resources Management: community mobilisation, services of TSAs for training and mentoring, land and water resources management, productivity 
enhancement and crop diversification;
Livelihoods support: support to IGA, vocational training, innovative interventions such as community forestry, PTG village habitat improvement, lac rearing on semialata plants etc;
Project management: state PMU and DPMUs established, staff recruited, MOUs with partner agencies, project coordination, monitoring and evaluation, knowledge management;


