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EB 2019/128/R.21 

iv 

E
B

 2
0

1
9

/1
2

7
/R

.2
5

 

 التمويلموجز 
 المؤسسة الُمباِدرة: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  المقترض: جمهورية الهند

 الجهة المتلقية للمنحة: جمهورية الهند

 الوكالة المنفذة: المجلس الهندي لألبحاث الزراعية

 التكلفة الكلية للمشروع: مليون دوالر أمريتي 124.27

 مليون دوالر أمريتي 66.1

 مليون دوالر أمريتي 1

 قيمة قرض الصندوق:

 قيمة منحة الصندوق:

 *الصندوق الخاص بالمناخقيمة تمويل  مليون دوالر أمريتي 64.1

 شروط قرض الصندوق: عادية

 جهة )جهات( التمويل المشترك: تمويل مشترك محلي

 قيمة التمويل المشترك: مليون دوالر أمريتي 5.73تمويل مصرفي: 

 شروط التمويل المشترك: ال توجد

 :/المتلقيمساهمة المقترض مليون دوالر أمريتي 41.55

 مساهمة المستفيدين: مليون دوالر أمريتي 9.9

 فجوة التمويل: ال توجد

 المؤسسة المكلفة بالتقدير: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 المؤسسة المتعاونة: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  .لتتبع تمويل التتيف مع المناخ والتخفيف من آثاره األطراف ةالمتعدد ةرف اإلنمائيالمصا بحسب منهجيات* 
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 الموافقةبتوصية 
 .45في الفقرة  ةواردالالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية 

 السياق  -أوال 
  سياق الوطني واألساس المنطقي النخراط الصندوقال -ألف

 السياق الوطني

، ومع ذلك تبقى معتمدة على الزراعة. والترتيز ثالث أتبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية يههند ال -1
، والذي يمتن تحقيقه عن طريق تعزيز 2022الحالي للحتومة هو على مضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 

الزراعية مع ترتيز رئيسي على  الميتنةالزراعية بتوسيع  الميتنةتنة الزراعية. وتقوم البعثة الفرعية بشأن يالم
. ونظرا إلى الّدراسات( ، والحصاداتحراثة التي تعمل بالطاقةالآالت و  ،الجراراتألساسية )العوامل المحرتة ا

هتتار؛  2في المائة من المزارعين هم صغار وهامشيون، ويملتون حيازات أراٍض تقل مساحتها عن  85أن 
في المائة من تتاليف اإلنتاج،  60في المائة من العمل الزراعي تقوم به النساء؛ وأن العمالة تمثل  75وأن 

، على إدخال استخدام الجراراتهناك حاجة إلعادة ترتيز تتنولوجيا الهندسة الزراعية، إلى أبعد من 
( 1وللقيام بذلك، يحب أن تتون تتنولوجيا الهندسة الزراعية: )احتياجات المزارعين الصغار والهامشيين. 

للتتيف مع تغير المناخ  بناء قدرات المزارعين إلى ربأترة بصو موجهة ( 2أتثر مالءمة لمواقع معينة؛ )
ل تفاءة الطاقة؛ غ( أتثر استجابة الحتياجات النساء ومشا3؛ ))القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ(

( قادرة على خلق فرص األعمال للشباب. ومن أجل تحقيق ذلك، يروج المشروع للتطوير التشارتي 4)
التي يمتن تحمل الزراعية، والعروض الحقلية، وتوسيع نطاق التتنولوجيات المخصصة لتتنولوجيا الهندسة 

  تتلفتها.

الزراعية؛  الميتنة( البعثة الفرعية بشأن 1الزراعية هي: ) الميتنةالرئيسية في عملية  فاعلةالجهات ال -2
الهندسة والتتنولوجيا  شعبة الهندسة الزراعية في المجلس الهندي لألبحاث الزراعية، بشبتتها لمعاهد (2)

اختبار والتدريب على اآلالت الزراعية، ومشروع األبحاث المنسقة لعموم الهند حول  الزراعية، ومعاهد
( الجامعات الزراعية على مستوى الواليات، والجامعات الزراعية المرتزية؛ 3تتنولوجيات اآلالت الزراعية؛ )

المجلس الهندي التي تربط  تريشي فيغيان تيندراسم )مراتز اإلرشاد الزراعي على مستوى األقسا( 4)
لألبحاث الزراعية بالمزارعين، وتسعى إلى تطبيق األبحاث على السياقات المحلية، وتدريب المزارعين على 

الزراعة على مستوى الواليات؛  إدارات (6؛ )رابطة مصنعي اآلالت الزراعية( 5(؛ )الممارسات الجديدة
 تهم.المزارعون ومنظما (7)

 الجوانب الخاصة المتعلقة بأولويات التعميم المؤسسي للصندوق

الشباب  عدم اهتمامالزراعة، و  إضفاء الطابع األنثوي علىبالحالي القضايا المتعلقة  سيعالج المشروع -3
بالزراعة، باإلضافة إلى األثر المتنامي لتغير المناخ على الزراعة. وبناء على ذلك، فإنه سيستفيد من 
المؤسسات المجتمعية القائمة التي تقودها النساء، والتي تتألف إلى حد تبير من األسر التي تعيش دون خط 
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راعية، تمشيا مع الهدف االستراتيجي لسياسة الفقر، وذلك لزيادة فرص وصولها إلى تتنولوجيات الهندسة الز 
وخيارات فرص العمل التي  الميتنةتما أن عملية  الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة.

لشباب بالزراعة. وقد صمم المشروع تدخالت خاصة بالشباب مثل تولدها ستعالج قضية عدم اهتمام ا
، ودعم إنشاء مراتز الخدمات الزراعية. وال يصنف المشروع نيتاالميتازماالت األبحاث، والتدريب على 

الحالي على أنه حساس للتغذية؛ إال أن الحالة التغذوية للمستفيدين المستهدفين يتوقع أن تتحسن من خالل 
 المستويات األعلى لإلنتاجية والدخل.

 األساس المنطقي النخراط الصندوق

( ترتيز المشروع على الفقر، والنساء، والشباب، 1فيما يلي: ) قاألساس المنطقي النخراط الصندو يتمثل  -4
وخصوصية القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ينسجمان مع أولويات التعميم المؤسسية الرئيسية؛ 

ه المجلس الهندي لألبحاث الزراعية نحو التتنولوجيا المناصرة للفقراء وتعظيم الوصول الريفي في  (2) توجُّ
( ترتيز حافظة 3شروع يتوافق مع مهمة الصندوق في المساهمة في الحد من الفقر الريفي؛ )هذا الم

الصندوق المتعلقة بالهند على اإلنتاجية والدخول الزراعية العالية في المناطق األضعف اقتصاديا في تآزر 
لقطرية للصندوق للفترة يتواءم المشروع مع برنامج الفرص االستراتيجية ا( 4مثالي مع أهداف هذا المشروع؛ )

، والذي يبرز التزام الصندوق بالعمل نحو جعل نظم اإلنتاج الغذائي والزراعي ألصحاب 2018-2024
 على الصمود. ة، وقادر ة، ومستدامةالحيازات الصغيرة مربح

 دروس المستفادة  ال -باء
مبادرة نظم الحبوب للحتومة، و  الميتنةخطة  على الدروس المستفادة من تقييممشروع ال هذا تصميم بنيي  -5

، اتبعثات سبل العيش الريفية على مستوى الوالي ، وتعزيز المؤسسات المجتمعية من قبللجنوب آسيا
   والمشروعات التي يشارك الصندوق بتمويلها في الهند.

. وقد العتمادهاحوافز توفير و  ،تهاجود هارظوا  المالئمة،  التتنولوجيا توافربيتم تمتين اعتماد التتنولوجيا  -6
في التتنولوجيات الجديدة: التوفير في الوقت والتتلفة،  األولوية للميزات التالية ينعطُوجد أن النساء ي

لحصول من أجل اينبغي الجمع بين اإلعانات . و إنشاء المحاصيل والغالتوالتخفيف من التدح، وتحسين 
استخدام اآلالت الزراعية ضمان جديدة و ال تالاآللدفع اعتماد  ينالمستخدم زيادةعلى اآلالت وحافز ل

   .بالتامل

التيسير ( 1)وتشمل التدابير البديلة للعرض الناجح ما يلي: ال تؤدي إلى استيعاب تبير. المفتوحة العروض  -7
( 2التافي مع المجتمعات المحلية )التعريف بالتتنولوجيات وتقديم المعلومات عن فوائدها( قبل العروض؛ )

( الترتيز على مساهمة المستفيدين في تمويل 3عروض على مستوى الحقل، وتدريب المزارعين؛ )االهتمام بال
  حيازة التتنولوجيا.

مؤسسات المجتمعية هي منصات فعالة للوصول إلى فقراء الريف. وتشمل المؤسسات المجتمعية ال -8
لزيادة  مؤسسات المجتمعيةمجموعات المساعدة الذاتية، والمنظمات القروية، إلخ. ويمتن تسخير قدرات ال

بشتل تتنولوجيات الهندسة الزراعية، وسوف يعمل المشروع فرص وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى 
    ذات العضوية النسائية. ، والمنظمات القرويةمجموعات العون الذاتيرئيسي مع 
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عوائد لها  ومراتز المرافق المشترتة المحلي، لمجتمعها ويديرها املتالتي يمخصصة الالتوظيف مراتز  -9
ها ملتالتي يمخصصة الالتوظيف اجتماعية عالية، ولتنها تتطلب إعانات حتومية. وتشير تجربة مراتز 

خالل  زيادة األسعاروعدم  قدرات،زيادة استخدام الإلى  ومراتز المرافق المشترتة المحلي، لمجتمعويديرها ا
التوظيف . وتتمثل خمس من سمات مراتز لحيازات الصغيرةوتحسين وصول أصحاب ا ،موسم الذروة

إعطاء األفضلية ( 1في: ) ومراتز المرافق المشترتة المحلي، لمجتمعها ويديرها املتالتي يمخصصة ال
( المعدات التي تجدها النساء سهلة االستخدام؛ 2؛ )ألدوات التي تعمل بالطاقة والمطلوبة على مدار السنةل
ومراتز  المحلي، لمجتمعها ويديرها املتالتي يمخصصة الالتوظيف إلدارة مراتز  اإلرشاد( التدريب و 3)

صالح  ينالتدريب على المهارات للشباب المحلي( 4تأعمال تجارية؛ ) المرافق المشترتة من أجل تشغيل وا 
بل أفراد المملوتة من قمخصصة الالتوظيف لمراتز ( مستوى إعانات أعلى من تلك التي تقدم 5اآلالت؛ )

  لتمتين المؤسسات المجتمعية من حيازة وتشغيل تتنولوجيات الهندسة الزراعية.

. وسوف يتعاون المشروع مع البعثة الفرعية الميتنةمن القدرات الميدانية الحتومية أمر مهم لتعزيز  ستفادةاال -10
دراج اآلالت الزراعية الجديدة عروضالزراعية في  الميتنةبشأن  التي تمت  الهندسة الزراعيةتتنولوجيات ، وا 

   الزراعية. الميتنةالبعثة الفرعية بشأن تجربتها بنجاح في قائمة اآلالت التي تدعمها 

 مشروعوصف ال -ثانيا
 والمجموعة المستهدفةالتدخل الجغرافية، منطقة أهداف المشروع، و  -ألف
الريفية الفقيرة من زيادة دخلها من الغاية من المشروع في تمتين األسر  تتمثل :غاية المشروع وأهدافه -11

وسيتم تحقيق  1من خالل استخدام تتنولوجيات الهندسة الزراعية التفؤة التي يمتن تحمل تتلفتها. ةاعر الز 
من خالل اعتماد تتنولوجيات  زيادة العمل واإلنتاجية الزراعية الغاية من خالل الهدف اإلنمائي المتمثل في "

 الهندسة الزراعية."

الند( وثالث اجاون ،سينفذ المشروع في واليتين في اإلقليم الشمالي الشرقي )آسام: الجغرافية ق التدخلمناط  -12
شاتيسغار، وأوديشا، وجارخند( ذات المستويات العالية للفقر، ونظم الزراعة البعلية، تواليات شرقية )

قسما مختارا في تلك الواليات  31والمستويات المنخفضة للطاقة الزراعية المتوفرة. وسينفذ المشروع في 
ود نسبة عالية وجتتمتع بمراتز إرشاد زراعي حسنة األداء، و  قسام التيواأل الطموحة شامال األقسام، الخمس

   وتديرها النساء.من المؤسسات المجتمعية التي تملتها 

اختيار الواليات  ( االستهداف الجغرافي من أجل1سيعتمد المشروع: ): ستهداف والمجموعات المستهدفةاال -13
، والمستويات المنخفضة لنشر انخفاض توافر الطاقة الزراعيةاستنادا إلى المستويات العالية للفقر، و واألقسام 

( االستهداف المباشر لتلبية احتياجات تل من النساء في األسر 2واعتماد تتنولوجيا الهندسة الزراعية؛ )
 لعرض( االستهداف الذاتي 3التالل، وخصوصا األسر القبلية بينها؛ )الزراعية الصغيرة والهامشية، ومزارعي 

 50وتعزيز التتنولوجيا. تما سيستهدف المشروع الشباب من خالل ثالثة أنشطة رئيسية: زماالت األبحاث )
ح تتنولوجيات الهندسة صالا  شاب(، وتدريب الشباب على خدمة و  2 000ارعين )ز شابا(، واختيار قادة الم

                                                      
 التي ستشمل االستفادة من ممارسات وتآزرات التتيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. 1
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 75شخص خدمات المشروع، مع تمثيل النساء لنسبة  400 000شابا(. وبالمجموع، سيتلقى  170) الزراعية
 في المائة.

، )ضعف المتوسط الوطني(دون خط الفقر في المائة من األسر التي تعيش  40تضم منطقة المشروع نسبة  -14
أصحاب األراضي في المائة من المزارعين  75، مع أتثر من القبائل المصّنفةفي المائة من  50ونسبة 

. وسيتم تعزيز التتنولوجيا حيازة األراضيفي المائة من مساحة  32الذين يزرعون ، الصغيرة والهامشية
 األسر المحرومة اجتماعيا واقتصادياواعتمادها من خالل المؤسسات المجتمعية القائمة التي تتألف من 

( األسر الفقيرة هي 1ويتمتع نهج االستهداف هذا بفائدة مزدوجة: ) فقر.والتي تعيش إلى حد تبير دون خط ال
 عوامل للتغيير( تصبح النساء بمثابة 2المستفيد األساسي من تطوير ونشر تتنولوجيات الهندسة الزراعية؛ )

 لتحسين العمالة، واإلنتاجية الزراعية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. في أسرهن

 واألنشطة كونات/النتائجالم -باء
( نماذج األعمال لتوسيع نطاق 2التشارتي للتتنولوجيا؛ ) طوير( الت1يتتون المشروع من المتونين التاليين: )  -15

   تتنولوجيات الهندسة الزراعية المناسبة.

متون التطوير التشارتي للتتنولوجيا، سيضع المشروع قائمة بتتنولوجيات الهندسة  في إطار. 1المكون  -16
المالئمة لمواقع معينة، ويبني قدرات المجلس الهندي لألبحاث الزراعية لتنمية االهتمام بأبحاث    الزراعية 

 ،ا الوطنيةتطوير منتديات التتنولوجيالهندسة الزراعية بين الشباب من خالل الجوائز والزماالت، و 
راء جالعلماء/المهندسين/الخبراء االقتصاديين على إ الخاصة بها، وتدريب وأدلة التدريب ها،وبروتوتوالت

اقتصادية للتتنولوجيات والعروض. وسوف ينشئ المشروع منصة لالبتتار من أجل الترويج -تقنية تقييمات
( تتييف/تعديل تصميم 2النموذج األولي؛ )( تطوير التتنولوجيا الجديدة، من التصور إلى 1لما يلي: )

سيتون الوصول إلى منصة و  تحويل النماذج األولية القائمة إلى إنتاج تجاري.( 3التتنولوجيات القائمة؛ )
. وسيتم تقييم المقترحات الواردة من منصة االبتتار من ث العامة والخاصةابحمؤسسات األلاحا االبتتار مت

يرة، وتدح النساء، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتمويل منظور أصحاب الحيازات الصغ
بين االحتياجات وتوافر  عدم التطابق المقترحات المختارة. وسوف تساعد هذه األنشطة على الحد من
 تتنولوجيا الهندسة الزراعية المرتتزة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة.

سيدعم تتنولوجيات الهندسة الزراعية المناسبة"، توسيع نطاق نماذج األعمال ل" في إطار متون. 2المكون  -17
. وستقوم مراتز اإلرشاد المشروع تدريب قادة المزارعين وتنظيم األيام الحقلية التي يقودها قادة المزارعين

الزراعي بتنظيم التدريب. وسيدعم المشروع مراتز الخدمة وما بعد البيع من خالل الشرتات الزراعية على 
الواليات، ومراتز اآلالت الزراعية، ومراتز المدخالت الزراعية الخاصة القائمة. وباإلضافة إلى ذلك،  مستوى

وسوف يقيم المشروع سيتم اختيار الشباب المحليين، وتدريبهم، ودعمهم إلنشاء مراتز خدمات بعد البيع. 
داراتشراتات مع بعثات سبل العيش الريفية على مستوى الواليات، و  الزراعة على مستوى الواليات،  ا 

زراعية، ومراتز التنة يمالووتاالت أخرى من أجل مساعدة المؤسسات المجتمعية القائمة على إنشاء وحدات 
مشترتة للتجهيز، ومصارف األدوات الزراعية. تما سيدعم المشروع الملتية الفردية آلالت الهندسة المرافق ال

ألساسية( من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة. وسيسعى المشروع إلى العوامل المحرتة االزراعية )بخالف 
إقامة الشراتات لتوسيع النطاق مع األعمال الزراعية التي تعمل في خدمات تأجير اآلالت على غرار نموذج 
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وسيزود المشروع المؤسسات المجتمعية بحوافز تتنولوجية القتناء آالت الهندسة الزراعية،  (.Uber) أوبر
 ين.المستخدمقاعدة دعم توسيع ل مبتترة مبادرة جربسيو 

الزراعية، وتخفيض تتاليف العمالة، وزيادة اإلنتاجية  طاقةتشمل النتائج المتوقعة من المشروع زيادة ال -18
وتحسين فرص وصول أصحاب  المناخ، القدرة على الصمود في وجه تغيرالتدح، وزيادة  الزراعية، وتخفيف

 تنة. وسوف تساهم النتائج في زيادة دخل أصحاب الحيازات الصغيرة.يول الممالحيازات الصغيرة إلى الحل

 نظرية التغيير -جيم
( 1ما يلي: ) انخفاض ربحية الزراعة، ويرجع ذلك أساسا إلىيتمثل التحدي الرئيسي لتعزيز نمو الزراعة في  -19

التحول من العمالة الزراعية إلى يعزى إلى نقص العمالة الناتج عن الذي ارتفاع تتاليف العمالة الزراعية، و 
( عدم القدرة على االستجابة 2؛ )وعدم اهتمام الشباب بالزراعة ،القطاعات األخرى ذات األجور األفضل

في الوقت المحدد وفي فترات الستتمال العمليات الزراعية  وتيرة متسارعةللظواهر المناخية التي تتطلب 
( 4بسبب نقص العمالة؛ ) محصوليةالتثافة الة المزروعة و ( عدم القدرة على زيادة المساح3؛ )ضيقة

خالء  دادانخفاض في استر  ( عدم 5؛ )لو الحقالمحصول من المنتجات بسبب طول الفترة المطلوبة للحصاد وا 
بسبب التأخيرات في الحصاد  الرطوبة المتبقية بعد موسم الخريف لزراعة محصول ثانٍ القدرة على استخدام 

خالء     .لو الحقن المحصول موا 

الميتنة الزراعية لتحقيق بنشاط  الحتومة تسعىالزراعية. و  الميتنةويمتن معالجة تلك التحديات من خالل  -20
لإليفاء بالهدف الشامل المتمثل  تيلو واط/هتتار 3خطة طموحة لزيادة توافر الطاقة الزراعية إلى  بواسطة

لمطابقة حلول الميتنة الزراعية . غير أنه يمتن عمل المزيد 2022في مضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 
، وتوافر التتنولوجيا المرتتزة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة، والتي تالئم قعامع االحتياجات الخاصة بالمو 

وتعزز قدرة المزارعين على الصمود في وجه تغير المناخ. النساء ومزارعي التالل/المزارعين القبليين، 
( تعزيز قدرات المجلس الهندي لألبحاث الزراعية 1ة هذه الحالة، تشمل تدخالت المشروع ما يلي: )ولمعالج

( إنشاء منصة لالبتتار 2في أبحاث وتطوير الهندسة الزراعية التي ترتز على أصحاب الحيازات الصغيرة؛ )
األولية، وتسويق النماذج  من مرحلة التصور إلى النماذج لدعم تطوير تتنولوجيات جديدة للهندسة الزراعية

( بناء قدرات مراتز اإلرشاد الزراعي 3الهندسة الزراعية القائمة؛ ) األولية القائمة، وتتييف تتنولوجيات
( تعزيز خدمات ما بعد 4إلجراء العروض واأليام الحقلية من خالل قادة المزارعين المدربين تدريبا جيدا؛ )

صالحها؛ ) نماذج لتحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى  ( توسيع نطاق5بيع اآلالت وا 
دارة المؤسسات المجتمعية  لوحدات تتنولوجيات الهندسة الزراعية باالعتماد بشتل رئيسي على إنشاء وا 

 الميتنة الزراعية، ومراتز المرافق المشترتة، ومصارف األدوات الزراعية.

 المواءمة، والملكية، والشراكات -دال
من أهداف التنمية  1الهدف سيساهم المشروع في تحقيق . أهداف التنمية المستدامةمواءمة مع ال -21

؛ )المساواة بين الجنسين( 5؛ والهدف )القضاء على الجوع( 2؛ والهدف )القضاء على الفقر(المستدامة 
 .)متافحة تغير المناخ وآثاره( 13؛ والهدف )طاقة نظيفة وبأسعار معقولة( 7والهدف 
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يتواءم المشروع مع سياسات الصندوق لتعميم قضايا  :ياسات الصندوق وأولوياته المؤسسيةمواءمة مع سال -22
التمايز بين الجنسين، والشباب، والمناخ. ويضع المشروع ترتيزا تبيرا على الحد من تدح النساء من خالل 

والمتنامي الذي تلعبه النساء. ، بالنظر إلى الدور التبير المراعية للمرأةتطوير تتنولوجيات الهندسة الزراعية 
الزراعية، ومراتز  الميتنةوصول النساء إلى الموارد من خالل تعزيز وحدات  تما أنه سيزيد من فرص

خطة العمل ة، ومصارف األدوات الزراعية. وبالتالي فإن المشروع يتواءم بشتل جيد مع مشترتالمرافق ال
 خطة عمل الشباب(. وأخيرا، فإنه سيساهم في 2021-2019التمايز بين الجنسين في الصندوق )بالخاصة 

ا من األدوار التي يمتن أن يلعبها الشباب يدستفمن خالل زيادة الفرص لتنمية األعمال والعمالة الريفية، م
صالح  الميتنةوتقديم خدمات  ،من حيث استيعاب التتنولوجيا الزراعية، باإلضافة إلى خدمات صيانة وا 

القطري، يتواءم المشروع مع رنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج  . وعلى المستوىاآلالت
 ، والذي يعزز الزراعة المربحة والقادرة على الصمود.2024-2018للفترة 

إدارة  مسؤوليةب المجلس الهندي لألبحاث الزراعيةيتلف سوف ، الوتالة المنفذة الرائدةبصفته : الملكية -23
جميع األنشطة التحضيرية المتعلقة بتصميم المشروع من خالل عقد سلسلة من ب قامالمشروع، وقد 

 طلبتت حسبمالتنفيذ ا جاهزيةشروط ب اإليفاءالشروع في ، و المشاورات بشأن تصور المشروع وطرائق التنفيذ
  دائرة الشؤون االقتصادية، ووزارة المالية، وحتومة الهند. 

 عروضمراتز اإلرشاد الزراعي )تريشي فيغيان تيندراس( في مع سيقيم المشروع شراتة  :الشراكات -24
. تما وأيام المزارعين الحقلية التي يقودها المزارعون ،المزارعين قادة تدريبتتنولوجيات الهندسة الزراعية، و 

دارات، و اتسيقيم المشروع شراتة مع بعثات سبل العيش الريفية على مستوى الوالي الزراعة على مستوى  ا 
المشارتة في جهود بناء المؤسسات األهلية. ومن خالل  ات، والوتاالت األخرى على مستوى الوالياتيالوال

الزراعية، سيدعم المشروع توريد المؤسسات المجتمعية لتتنولوجيات  الميتنةالبعثة الفرعية بشأن التعاون مع 
   التي تمت تجربتها بنجاح.الهندسة الزراعية 

 وتمويله ،وفوائده ،مشروعتكاليف ال -اءه
تليا تتمويل من الصندوق  2حتسب المتون االصندوق للتتيف. و من جزئيا تتمويل  1تم احتساب المتون  -25

 64 106 945للتخفيف. وتقدر القيمة اإلجمالية لتمويل الصندوق لقضايا المناخ في هذا المشروع بحوالي 
 .ندوقفي المائة من استثمار الص 96دوالر أمريتي، بما يمثل 

 تكاليف المشروع

( يبدأ المشروع الذي سيستغرق ست 1استندت تقديرات تتاليف المشروع إلى االفتراضات الرئيسية التالية: ) -26
هي مدخالت بعملة الروبية  تتاليف الوحدات( جميع 2؛ )2020-2019سنوات التنفيذ في السنة المالية 

سعرية الطوارئ تعادل الروبية هندية مقابل الدوالر األمريتي، و  70يساوي  صرفالمتوسط سعر ( 3الهندية؛ )
 29لتعميم للصندوق بتاريخ ( تصنف تتاليف االستثمار والتتاليف المتتررة وفقا 4في المائة؛ ) 5

أدناه تتاليف المشروع  1( يستثنى تمويل الصندوق من الضرائب. وترد في الجدول 5؛ )2013أغسطس/آب 
  الممولة. بحسب المتون والجهة
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 1الجدول 
 تكاليف المشروع بحسب المكون والمكون الفرعي والجهة الممولة

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المجموع  المستفيدون الحكومة  المصارف  منحة الصندوق قرض الصندوق المكونات/المكونات الفرعية

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ  

 : التطوير التشاركي للتكنولوجيا1المكون 
 470.0 - - 10.0 47.0 - - - - 90.0 423.0 تقدير االحتياجات -1       

بناء قدرات المجلس الهندي لألبحاث  -2
 70.3 271.8 4 الزراعية

1 
005.6 16.6 - - 795.4 13.1 - - 6 072.8 

 781.4 9 - - 39.8 892.7 3 - - - - 60.2 888.6 5 منصة االبتتار -3

 64.8 583.4 10 المجموع الفرعي
1 

005.6 6.2 - - 4 735.1 29.0 - - 16 324.2 

 تكنولوجيات الهندسة الزراعية وتوسيع نطاقها نماذج أعمال: 2المكون 
      

 621.7 25 - - 46.1 817.5 11 - - - - 53.9 804.2 13 عروض تكنولوجيات الهندسة الزراعية -1

 895.3 3 8.0 313.0 11.1 431.3 - - - - 80.9 151.0 3 خدمات الدعمتنمية  -2
تكنولوجيات الهندسة توسيع نطاق  -3

 - - 47.3 935.9 31 الزراعية
5 

726.0 8.5 20 237.6 30.0 
9 

589.8 14.2 67 489.3 

 - - 50.4 891.0 48 المجموع الفرعي
5 

726.0 5.9 32 486.5 33.5 
9 

902.8 10.2 97 006.3 

 : إدارة المشروع3المكون 
وحدة تنفيذ المشروع ووحدة إدارة المشروع  -1         

 897.5 9 - - 42.2 176.7 4 - - - - 57.8 720.9 5 على مستوى الوالية

دارة المعرفة في المشروع -2  043.8 1 - - 14.6 152.3 - - - - 85.4 891.5 الرصد والتقييم وا 

 941.4 10 - - 39.6 329.0 4 - - - - 60.4 612.4 6 المجموع الفرعي

 53.2 086.9 66 تكاليف المشروع مجموع
1 

005.6 0.8 
5 

726.0 4.6 41 550.6 33.4 
9 

902.8 8.0 124 271.9 

 

 2الجدول 
 والجهة الممولة فئة اإلنفاقتكاليف المشروع بحسب 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 النفقات
 المجموع   المستفيدون الحكومة   المصارف   منحة الصندوق   قرض الصندوق

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 تكاليف االستثمار -أوال

 449.1 25 - - 22.1 631.7 5 - - 4.0 005.6 1 73.9 811.8 18 المساعدة التقنية /أ -ألف           

 596.4 59 15.8 400.7 9 33.6 023.8 20 9.6 726.0 5 - - 41.0 445.9 24 المعدات والمواد /ب -باء

 375.0 17 - - 19.5 393.6 3 - - - - 80.5 981.4 13 التدريب وحلقة العمل -جيم

 368.6 5 9.4 502.1 6.5 347.7 - - - - 84.2 518.8 4 المنح واإلعانات -دال

 807.7 - - 10.0 80.8 - - - - 90.0 726.9 السلع والخدمات والمدخالت -هاء

 596.8 108 9.1 902.8 9 27.1 477.6 29 5.3 726.0 5 0.9 005.6 1 57.5 484.8 62 مجموع تكاليف االستثمار

 التكاليف المتكررة -ثانيا

 274.7 8 - - 100.0 274.7 8 - - - - - - الرواتب والعالوات -ألف           

 400.3 7 - - 51.3 798.3 3 - - - - 48.7 602.1 3 التتاليف التشغيلية اإلضافية -باء

 675.1 15 - - 77.0 073.0 12 - - - - 23.0 602.1 3 مجموع التكاليف المتكررة

 271.9 124 8.0 902.8 9 33.4 550.6 41 4.6 726.0 5 0.8 005.6 1 53.2 086.9 66 مجموع تكاليف المشروع
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 3الجدول 
 المشروعسنة تكاليف المشروع بحسب المكون والمكون الفرعي و 

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

  المجموع  2025  2024  2023  2022  2021  2020 المكونات/المكونات الفرعية

 : التطوير التشاركي للتكنولوجيا1المكون  -ألف

    
 470.0 15.0 91.7 87.3 83.1 85.3 107.6 تقدير االحتياجات -1

 072.8 6 859.7 259.2 1 351.8 1 363.5 1 187.1 1 51.4 الزراعيةبناء قدرات المجلس الهندي لألبحاث  -2

 781.4 9 429.5 2 895.5 1 805.3 1 818.6 1 720.5 1 112.0 منصة االبتتار -3

 324.2 16 304.1 3 246.4 3 244.4 3 265.2 3 992.9 2 271.1 المجموع الفرعي

 وتوسيع نطاقها تكنولوجيات الهندسة الزراعية: عروض 2المكون 

   

 621.7 25 668.5 1 574.4 2 485.8 3 828.3 3 089.4 8 975.3 5 تنولوجيات الهندسة الزراعيةعروض ت -1

 895.3 3 - 471.7 203.5 1 251.1 1 822.6 146.4 تنمية خدمات الدعم -2

 489.3 67 568.1 151.3 17 545.0 18 857.5 19 980.8 10 386.6 تنولوجيات الهندسة الزراعيةتوسيع نطاق ت -3

 006.3 97 236.6 2 197.4 20 234.3 23 936.9 24 892.8 19 508.3 6 المجموع الفرعي

 : إدارة المشروع3المكون 

وحدة إدارة المشروع على وحدة تنفيذ المشروع و  -1      
 897.5 9 619.7 1 555.9 1 518.5 1 886.9 1 812.4 1 504.1 1 مستوى الوالية

دارة المعرفة في المشروع الرصد -2  043.8 1 190.1 132.1 142.7 196.3 191.7 190.9 والتقييم وا 

 941.4 10 809.8 1 688.0 1 661.2 1 083.2 2 004.1 2 695.1 1 المجموع الفرعي

 271.9 124 350.5 7 131.8 25 139.9 28 285.3 30 889.8 24 474.5 8 مجموع تكاليف المشروع

 

 التمويل والتمويل المشترك للمشروع عملاستراتيجية وخطة 

مليون دوالر أمريتي من: قرض من الصندوق بقيمة  124.27البالغة  ف التلية للمشروعيلاالتت سيتم تمويل -27
مليون دوالر أمريتي؛ ومشارتة من حتومة الهند  1.0مليون دوالر أمريتي، ومنحة من الصندوق بقيمة  66.1

المجلس الهندي أمريتي ، تشمل أمواال نظيرة تغطي الضرائب، ومساهمة  مليون دوالر 41.55تعادل قيمتها 
الزراعية؛  الميتنةالبعثة الفرعية بشأن  والتضافر معلألبحاث الزراعية في شتل متافئ مرتبات الموظفين 

يون مل 9.9مليون دوالر أمريتي؛ ومساهمة المستفيدين المتافئة لقيمة  5.73والتمويل المصرفي المتافئ لقيمة 
دوالر أمريتي. سيقدم قرض الصندوق بشروط عادية. وستتم تعبئة مساهمات الحتومة والمجلس الهندي 

الميزانية السنوية للمجلس الهندي لألبحاث الزراعية. بينما ستعبأ مساهمة لألبحاث الزراعية تجزء من 
، وسيرتبط هذا بفعالية الطلبعلى أساس الزراعية  الميتنةالمستفيدين، والتضافر مع البعثة الفرعية بشأن 

    وتوسيع نطاق الشراتات. عروضال

  الصرف

من اتفاقية التمويل:  2سيتم تخصيص موارد قرض ومنحة الصندوق لفئتين من فئات اإلنفاق في الجدول  -28
العمل، ، والمنح واإلعانات، والتدريب وحلقات والمواد ،والمعدات ،نيةتقتوحيد المساعدة ال"تتاليف االستثمار" )

و"التتاليف التشغيلية اإلضافية". وسيتم صرف موارد قرض ومنحة (؛ والسلع، والخدمات، والمدخالت
دليل الصرف من أموال ة التمويل، و يالصندوق وفقا لألحتام والشروط المتفق عليها والواردة في اتفاق
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ي تتضمن النفقات سيتطلب ذلك تقديم طلبات السحب الت، والخطاب الموجه إلى المقترض. و القروض
 .المؤهلة المتتبدة

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية

مليون شخص. ويقدر متوسط استثمار الصندوق من  2أسرة، أو  400 000سيصل المشروع إلى حوالي  -29
في المائة.  18اإلجمالي هو  معدل العائد الداخليدوالر أمريتي. و  168 ياألموال في األسرة الواحدة بحوال

نسبة مليون روبية هندية، و  3.389في المائة هو  7.5بنسبة  معدل خصمالمقدرة ل صافي القيمة الحاليةو 
في  26تحمل زيادة بنسبة إلى أن المشروع قادر على  قيمةتعديل التحليل . ويشير 1.26 الفائدة إلى التتلفة
 .في المائة في الفوائد 20وانخفاض بنسبة  ،المائة في التتاليف

 جية الخروج واالستدامةاستراتي

، وتوسيع نطاق التتنولوجيا عرضجهود تطوير، و هذا المشروع بتعميم في  خروجالاستراتيجية ترتبط  -30
المجلس الهندي لألبحاث الزراعية، ومراتز اإلرشاد الزراعي على -بالبرنامج العادي لشعبة الهندسة الزراعية

داراتمستوى األقسام، و  . وسوف تمول شعبة الهندسة عمر المشروعبعد الزراعة على مستوى الواليات  ا 
المجلس الهندي لألبحاث الزراعية جميع األنشطة المتعلقة بالتطوير التشارتي للتتنولوجيا من -الزراعية

السنة السادسة للمشروع وصاعدا. وقد وضع المشروع إطارا جديدا على مستوى الواليات للتعاون بين 
داراتات المجلس الهندي لألبحاث الزراعية و مؤسس لدمج دعم المشروع مع  الزراعة على مستوى الواليات ا 

الزراعية. وسوف تيّسر استراتيجية المشروع لالستفادة من قدرات  الميتنةجهود حتومات الواليات المتعلقة ب
والوتاالت  ستوى الواليات،بعثات سبل العيش الريفية على م المؤسسات المجتمعية القائمة، المدعومة من

 الشريتة األخرى، خروجا سلسا.

الزراعية التي أنشأتها المؤسسات المجتمعية مربحة لتي تحقق  الميتنةيجب أن تتون وحدات : االستدامة -31
تسريع و  ،بعد البيع تافية خدمةاالستدامة. وقد وضع المشروع تدابير من أجل نظام إدارة سليم، وتوافر 

 الهندسة الزراعية. نولوجياتاعتماد ت

 مخاطر ال -ثالثا
 مخاطر المشروع وتدابير التخفيف -ألف

المخاطر اإلجمالية للمشروع على أنها معتدلة. وتتعلق المخاطر الرئيسية بالقدرات المؤسسية على  تصنف -32
التنفيذ، ستقوم قدرات فيما يتعلق ب( 1التنفيذ، واإلدارة المالية، والتوريد. وتتألف تدابير التخفيف مما يلي: )

وحدة تنفيذ المشروع بإعداد قائمة بالتتنولوجيات التي ترتز على احتياجات المجموعة المستهدفة، والترويج 
في أنشطة  للتطوير التشارتي للتتنولوجيا مع المزارعين، والعمل مع المؤسسات المجتمعية المشارتة بالفعل

فيما  (2تتنولوجيات الهندسة الزراعية؛ )ق اعتماد االدخار والقروض، والمرتبطة بالمصارف لتوسيع نطا
الذي يبني على نظم المجلس ,يتعلق باإلدارة المالية، يفّصل دليل تنفيذ المشروع إجراءات اإلدارة المالية، 

ضفاء الطابع المرتزي على العمليات في وحدة تنفيذ المشروع، و  دمج الهندي لألبحاث الزراعية القائمة، وا 
( فيما يتعلق بالتوريد، ستقوم وحدة تنفيذ 3لتعيين موظفين مؤهلين؛ ) وأحتام خارجية وداخلية مراجعةعمليات 

المعيارية التي تحتوي على عملية تقديم  العطاءاتالمشروع بإعداد خطط التوريد السنوية، واستخدام وثائق 
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وسياسة منع التدليس  ،معالجة الشتاوى وحل النزاعاتلآلية العطاءات، وتوضيحات بشأنها، وتقييمها، و 
عداد    دليل التوريد واعتماده؛ وتعيين موظفي توريد مؤهلين.والفساد؛ وا 

 فئة المخاطر البيئية واالجتماعية -باء

واالجتماعي. وتشمل تدابير التخفيف من طبقا إلجراءات التقدير البيئي  المشروع بأنه من الفئة باء يصنف -33
استبعاد ( 2األراضي الصغار والهامشيين إلى آالت زراعة الحفظ؛ )( وصول أصحاب 1المخاطر ما يلي: )

( 3من منطقة المشروع؛ ) العازلة لغاباتا/القرى ذات المناطق الحساسة بيئيا ومناطق التجمعات/قساماأل
( توسيع نطاق التتنولوجيات وخدمات تقديم اآلالت من 4تتييف اآلالت لسهولة االستخدام من قبل النساء؛ )

التي تعمل بالوقود  الهندسة الزراعيةمن المتوقع أن يؤدي إدخال تقنيات . و دمات تأجير مخصصةخخالل 
الذي ُأجري  تحليل أداة القياس المسبق لتوازن التربون، ولتن األحفوري إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة

واستخدام  حيوانات الجرال تنتيجة لتغيرات مناخية إيجابية أخرى، مثل استبد توازن تربون سلبييشير إلى 
 )وال سيما من أجل التجهيز الزراعي(. التي تعمل بالطاقة المتجددة اآلالت

 يةمخاطر المناخالتصنيف  -جيم

في جميع  ا إجماليايتوقع سيناريو المناخ المستقبلي احترار و على أنها مرتفعة.  يةمخاطر المناخالتصنف  -34
بحلول  ياالدنالقصوى و درجة مئوية في درجات الحرارة  1.5و  1الواليات الخمس، مع زيادة تتراوح بين 

ة . تما تتوقع زيادة هامشية إلى معتدلة في هطوالت األمطار، مصحوبة بزيادة في مؤشر فتر منتصف القرن
أمطار غير  تهطوال من الناحية الزراعية. وهذا يعني واأليام الرطبة ،متتاليةالاأليام الجافة ، و الدافئة موجةال
زيادة ية؛ وهناك احتمال تبير بلو دورة المحصال مدى على هاوتوزيع ،الموسمية ألمطارمن حيث بداية ا ةتدمؤ 

وتحديدا النساء، الذين  واألمراض والمخاطر الصحية للمزارعين، ،/الغاباتالحيواناتآفات المحاصيل/ انتشار
( 2( تعزيز زراعة الحفظ؛ )1في الحقول تحت ظروف قاسية. وتشمل تدابير التخفيف ما يلي: )يعملون 

، والمؤسسات المجتمعية المشارتة في ، والمنظمات القرويةمجموعات العون الذاتيتضافر تنفيذ المشروع مع 
( توسيع الخدمات االستشارية القائمة على تتنولوجيا المعلومات إلى 3تنمية الري على نطاق صغير؛ )
، نظرا إلى أن راء تحليل متعمق لمخاطر المناخ ضرورياإج عتبرلم يو المجموعة المستهدفة من المشروع. 

  لدى الهند قاعدة بيانات ضخمة عن معلومات المخاطر المناخية والدراسات ذات الصلة. 

 القدرة على تحمل الدين -دال

 2018األخيرة لصندوق النقد الدولي التي عقدت في الهند في أغسطس/آب  مشاورات المادة الرابعةالحظت  -35
إجهاد ، نظرا إلى أن الدين قريب من العتبات التي تزيد من احتمال حدوث حيزا ماليا محدودا أن هناك

 نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجماليبين اقتصادات األسواق الناشئة. وديون الهند مرتفعة، مع  لديونل
 تحتم في القطاعالدين المواتية وال ديناميات؛ غير أن الناتج المحلي اإلجماليفي المائة من  70حوالي 
أن الدين العام معّين بالعملة  نظرا إلىلمخاطر إضافي ليجعالن مسار الدين مستداما. ويتم تخفيف  المالي

المستحقة  الخصومفي المائة من إجمالي  89.5مثل الدين العام يو  الجمهور.على في الغالب  يقعالمحلية، و 
في المائة  83.3نسبة الدين الداخلي والدين الخارجي  صصح وتبلغ، 2018في نهاية ديسمبر/تانون األول 

  في حافظة الديون منخضة.التمديد  في المائة على التوالي. وتبقى مخاطر 6.2و
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 التنفيذ  -رابعا
 يمتنظير الاطاإل -ألف

 إدارة المشروع وتنسيقه

وسيتون المجلس الهندي  ية.محور الوتالة ال رعاية المزارعينستتون وزارة الزراعة و  على المستوى المرتزي، -36
الوتالة ، رعاية المزارعينلألبحاث الزراعية، التابع لدائرة األبحاث والتعليم الزراعيين في وزارة الزراعة و 

المجلس الهندي لألبحاث ب . وسيتون مقر وحدة تنفيذ المشروع في شعبة الهندسة الزراعيةالمنفذة الرائدة
لشعبة الهندسة الزراعية مدير المشروع. وسوف يقوم المجلس الهندي ب المدير العام الزراعية. وسيتون نائ

لألبحاث الزراعية بتعيين تبار الموظفين، وتعيين المتعاقدين المستقلين من أجل إدارة وتنفيذ المشروع. 
وسوف ينشئ المشروع وحدة إدارة المشروع على مستوى الوالية في تل والية من واليات المشروع ضمن 

الزراعة على مستوى الواليات مديري المشروع  إداراتراعة على ممستوى الواليات. وسيتون مديرو الز  إدارات
وستقوم مراتز اإلرشاد الزراعي بإجراء أنشطة العروض، بينما ستضطلع بعثات سبل على مستوى الواليات. 

 نشئيسو ع النطاق. العيش الريفية والوتاالت الشريتة األخرى التي تحددها حتومة الوالية بأنشطة توسي
  على مستوى الوالية. مرحلتينمن هيتل تنسيق و  ،تنسيق من مستويين على المستوى المرتزيالمشروع هيتل 

 تسييراإلدارة المالية، والتوريد، وال

مدرتات الفساد على مؤشر  41تقّدر مخاطر اإلدارة المالية القطرية التامنة اإلجمالية بأنها معتدلة، بدرجة  -37
في أيضا  4.40البالغة  درجة أداء القطاع الريفي. وتانت 2018لعام  ظمة الشفافية العالميةالخاص بمن

وستتون وحدة تنفيذ المشروع في شعبة الهندسة الزراعية بالمجلس الهندي  .شريحة المخاطر المعتدلة
بسبب لألبحاث الزراعية مسؤولة عن اإلدارة المالية. وتقّدر مخاطر اإلدارة المالية األولية بأنها عالية 

؛ غير أن البنك الدولي يعمل مع المجلس الهندي لألبحاث الزراعية لسنوات الطبيعة المنتشرة للمشروع
عديدة، ولدى الصندوق خبرة مباشرة في العمل مع أربع من واليات المشروع الخمس. وينبغي لتدابير 

موظفين الموظفين أتفاء مؤلفين من  عيينسيتم تمعتدلة. و طر قريبا إلى اخمال هخفض هذأن تالتخفيف 
ومنحة الصندوق  للمجلس الهندي لألبحاث الزراعية وموظفين متعاقدين. وسيتم فتح حساب لقرض دائمينال

تمويل مليون دوالر األمريتي لل 1.0معين بالدوالر األمريتي. وتاستثناء من الشروط العامة، سيتم تخصيص 
ة قانوني ةمحاسبسلفة استهاللية. وسيقوم المشروع بتعيين شرتات سيتون مسموحا أيضا ب، تما بأثر رجعي

دليل الصندوق بشأن جية، مع إجراء األخيرة وفقا لمستقلة إلجراء عمليات مراجعة الحسابات الداخلية والخار 
الخاص بالمشروعات الممولة من الصندوق. ويقدم القرض بشروط  اإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات

سنة، بما في ذلك فترة سماح  18مدته  أجل استحقاقو  فارق متغيرعادية، ويعين بالدوالر األمريتي، مع 
ويتماشى المقترح مع قروض البنك الدولي المقدمة في الفترة األخيرة من أجل التنمية مدتها ثالث سنوات؛ 

. المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوقالزراعية في الهند. وسوف تتبع جميع مشتريات المشروع 
تلقي، صة بمختالمستقلة السلطة ال المجلس الهندي لألبحاث الزراعيةفي الرقابة وسيتون تبير مسؤولي 

والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى المدير العام للمجلس  ،واستعراض، والتحقيق في ادعاءات التدليس والفساد
  الهندي لألبحاث الزراعية.
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دارة المعرفة، واالتصاالت -باء  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم، وا 
زانية السنوية، بما في ذلك خطط وميزانيات ستتون وحدة تنفيذ المشروع مسؤولة عن إعداد خطة العمل والمي -38

التقدم نحو لرصد التقدم المادي والمالي و  معلومات اإلدارةلبإعداد نظام جميع الشرتاء. وسيقوم المشروع 
للنواتج لتقييم تحقيق أهداف النواتج. تما سيجري المشروع  مخرجات. وسيتم إجراء مسوح سنويةأهداف ال

ثر في منتصف المدة وعند اإلنجاز، ودراسات مواضيعية. وسوف يولد لأل ادراسة خط أساس، وتقييم
نشاء صفحة إلتترونية على الموقع  المشروع وينشر المعرفة من خالل المنتجات المعرفية المنتظمة، وا 

 الشبتي للمجلس الهندي لألبحاث الزراعية من أجل تحميل المعرفة المتولدة.

  االبتكار وتوسيع النطاق

   تما هو وارد أدناه.يشمل تصميم المشروع ثالثة ابتتارات وتوسيع نطاقها،  -39

سوف يعقد المشروع منتديات وطنية للتتنولوجيا، ويقدم جوائز ألفضل بحث في الهندسة الزراعية،  (1)
الهندسة أبحاث ة، ويمول محدد ت رئيسيةفي مجاال الهندسة الزراعيةزماالت إلجراء أبحاث ويوفر 

سوف تجمع . و يتضمن تحديات تقنية لعرض نماذج أوليةخالل مرفق منح تنافسية الزراعية من 
احتياجات أصحاب الحيازات تلبية ل ث العامة والخاصة معااحبتيانات األجميع هذه األنشطة 

المرتتزة إلى تتنولوجيات الالصغيرة، مع الترتيز على النساء، ومزارعي التالل/المزارعين القبليين، و 
 . لمناخالتتيف مع ا

من قبل مراتز المزارعين قادة تتضمن تدريب  مرحلتين مؤلفة من عرضعملية ضع المشروع سي (2)
وأيام المزارعين الحقلية التي  اإلرشاد الزراعي على مستوى األقسام ومؤسسات التدريب األخرى، ،

 األيام الحقليةتحقق طرف ثالث من لعرض التتنولوجيات. وسوف يقترن ذلك ب نيالمزارعقادة يقودها 
  من قبل مؤسسات مجتمعية.

سيقوم المشروع باختبار طريقة حوافز مزدوجة تتألف من دعم لشراء اآلالت، وحافز لتوسيع قاعدة  (3)
 المستخدمين من أجل زيادة ملتية آالت الهندسة الزراعية وتحسين قدرات االستخدام. 

 خطط التنفيذ -جيم
 جاهزية التنفيذ وخطط االستهالل 

أغسطس/آب  1)يغطي الفترة من  التمويل بأثر رجعيمليون دوالر أمريتي من أجل   1تخصيص مبلغ سيتم  -40
وسوف  .استهاللية ةسلفدخول المشروع حيز النفاذ(. تما سيسمح أيضا بالحصول على إلى تاريخ  2019

على االمتثال المجلس الهندي لألبحاث الزراعية ب شعبة الهندسة الزراعيةيساعد هذان التدبيران معا 
  لمتطلبات الجاهزية لحتومة الهند والصندوق.

 اإلنجازاإلشراف، واستعراض منتصف المدة، وخطط 

ها في أوالسيخضع المشروع لإلشراف المباشر للصندوق. وسيتم إجراء بعثات إشراف سنوية، يتوقع أن تتم  -41
نتصف المدة من قبل الصندوق وسيجري استعراض م .نهاية السنة األولى من دخول المشروع حيز التنفيذ
الستعراض إنجازات المشروع والقيود على التنفيذ. ومع وحتومة الهند بحلول نهاية السنة الثالثة للمشروع 
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وصول المشروع إلى نقطة اإلنجاز، سيتون مطلوبا من وحدة تنفيذ المشروع إعداد مسودة تقرير إنجاز 
بإجراء استعراض إنجاز المشروع استنادا إلى المعلومات  مالمشروع. وسيقوم الصندوق وحتومة الهند من ث
  المتوفرة في تقرير إنجاز المشروع وبيانات أخرى.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -ساخام
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  الهندجمهورية  بين المشروع تمويلستشتل اتفاقية  -42

التمويل اتفاقية نسخة من الدورة وستوزع أثناء  ./المتلقيالمقترح إلى المقترضالتمويل يقوم على أساسها تقديم 
  .المتفاوض بشأنها

الدولي للتنمية من الصندوق تلقي تمويل سلطة  فيهابموجب القوانين السارية  مخولة الهندجمهورية و  -43
   .الزراعية

ني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات  -44 وا 
 التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره.

 التوصية -ادسسا
:ى التمويل المقترح بموجب القرار التاليأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي عل -45

ية عادبشروط المقدم القرض تعادل قيمة ومنحة، قرضًا  الهندجمهورية أن يقدم الصندوق إلى : قـرر 
المنحة تعادل قيمة ، و (دوالر أمريتي 66 100 000) ين مليونا ومائة ألف دوالر أمريتية وستست

ألية شروط وأحتام أخرى تتون  اعلى أن يخضع ،دوالر أمريتي( 1 000 000) مليون دوالر أمريتي
   مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحتام الواردة في هذه الوثيقة.

 

 جيلبير أنغبو 
 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
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Negotiated financing agreement 

(To be tabled at the session) 
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Logical framework 

Results Hierarchy 
Indicators Means of Verification 

Assumptions 
Name Baseline 

Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 
Number of households reached  

1.b Estimated corresponding total number of household members Project 
monitoring 

Semi-annually PIU   

Household members - Number of people   1 000 
000 

2 000 000 

1.a Corresponding number of households reached Project 
monitoring 

Semi-annually PIU 

Households - Number   200 000 400 000 

1 Persons receiving services promoted or supported by the project Project 
monitoring 

Semi-annually PIU 

Males - Number   50 000 100 000 

Females - Number   150 000 300 000 

Indigenous people - Number   100 000 200 000 

Total number of persons receiving services 
- Number of persons 

  200 000 400 000 

Project Goal 
Enable smallholders to increase 
farm income through the use of 
appropriate AE technologies 

Percentage of households reporting more than a 25% increase in income Impact 
assessment  

At baseline, 
mid-term and 
completion 

PIU Sustained govt. policies to promote 
farmers' incomes and welfare 

Households - Percentage (%)   25 70 

Development Objective 
Increased labour and farm 
productivity through the adoption 
of AE technologies. 
  

Percentage increase in farm power (KW/Ha) Impact 
assessment  

At baseline, 
mid-term and 
completion 

PIU Government’s farm mechanization 
expansion policies continue and 
converge, and SCATE 
successfully converges with the 
related programs and schemes 

Percentage over baseline - Percentage (%)   7 20 

No. of households reporting a 50% reduction in labour costs and a 15% 
increase in farm productivity 

Annual outcome 
survey 

Annual PIU 

Households - Number   159 500 318 600 

Indigenous households - Number   79 750 159 300 

Percentage of women reporting a decrease in drudgery-related workload.  Annual outcome 
survey 

Annual PIU 

Percentage - Percentage (%)   25 40 

Women’s Empowerment in Agriculture 
Index 

TBD TBD TBD Annual outcome 
survey 

Annual PIU 

Number of tons of greenhouse gas 
emissions (CO2) avoided and/or 
sequestered/year 

TBD TBD (46,522)  Impact 
assessment  

At baseline, 
mid-term and 
completion 

PIU Climate resilience is an important 
criterion in the selection of 
research/demo/scaling up 
technologies 

Outcome 1: Reduced mismatch 
between needs and availability 
of smallholder- centric AE 
technology  

Percentage of technologies developed to address the needs of smallholders, 
hill farmers, women, Energy Efficiency (EE) and CA  

Project 
monitoring 

Semi-annually PIU   

Percentage - Percentage (%)   30 50 

Output 1.1. Region-specific list 
of existing AE technologies with 
low dissemination  

No. of region-specific lists of existing AE technologies with low 
dissemination  

Project 
monitoring  

Quarterly PIU    

Number of regions - Number   15 30   
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Results Hierarchy 

Indicators Means of Verification 

Assumptions 
Name Baseline 

Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

No. of fellowships to young innovators Project 
monitoring  

Quarterly PIU   

Males - Number   10 25   

Females - Number   10 25   

Youth   20 50 

Output 1.2. Innovation platform 
up and running 

No. of concept-to-prototype technologies supported Project 
monitoring  

Quarterly PIU   

Number - Number   7 35 

No. of machinery customizations supported Project 
monitoring  

Quarterly PIU 

Number - Number   15 75 

No of prototypes supported for commercial development Project 
monitoring  

Quarterly PIU 

Number – Number   7 35 

Outcome 2: Increased access 
and adoption of AE technologies 
for farm production and post-
harvest processing  

3.2.2 Households reporting the adoption of environmentally sustainable and 
climate-resilient technologies and practices 

Annual outcome 
survey 

Annual PIU (1) Effective coordination between 
implementing agencies for scaling 
up with community institutions; (2) 
Community organizations 
effectively manage AET rental and 
use  

Households - Percentage (%)   30 70 

2.2.4 Supported rural farmers’ organization members reporting new or 
improved services provided by their organization 

Annual outcome 
survey 

Annual PIU 

Percentage of FO members - Percentage 
(%) 

  40 80 

Output 2.1. Demonstration and 
support service development 
implemented 

1.1.4 Persons trained in production practices and/or technologies Project 
monitoring  

Quarterly PIU Effective convergence with 
government schemes promoting 
good agronomic practices for 
climate-resilient agriculture  

Males - Number   1000 2000 

Females - Number   1000 2000 

Youth  1000 2000    

3.1.3 Persons accessing technologies that sequester carbon or reduce 
greenhouse gas emissions  

Project 
monitoring  

Quarterly PIU 

Males - Number   30000 60000 

Females - Number   90000 180000 

Indigenous people - Number   60000 120000 

No. of youth trained in repair and maintenance Project 
monitoring  

Quarterly PIU 

Males - Number   50 85 

Females - Number   50 85 

No. of agricultural tool banks 
established 

  400 1300 

No. of existing custom hiring centres 
supported 

  125 650 

No. of post-harvest processing units 
established 

  200 900 
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