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  مذكرة إلى السادة المدراء التنفيذيين

  . للموافقة عليهاهذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

  :إلىالخاصة بهذه الوثيقة  التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية  التنفيذيينيرجى من السادة المدراء

Mattia Prayer Galletti  

 مدير البرنامج القطري
  2294 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

  org.ifad@prayer.m: لكترونياإلبريد ال

  :أما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فيرجى توجيهها إلى

Deirdre McGrenra  

  ة عن شؤون الهيئات الرئاسيةالموظفة المسؤول

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال

 org.ifad@mcgrenra.d: لكترونياإلبريد ال
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  الموافقةبتوصية 

المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالقرض والمنحة المقترح تقديمهما إلى جمهورية 

، على النحو الوارد في هاراشترااالمقاطعات المحرومة في م في دخالت الزراعية التإدماج برنامجالهند من أجل 

 .35الفقرة 
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  برنامجالخريطة منطقة 

  الهند  

  هاراشتراا التدخالت الزراعية في المقاطعات المحرومة في مإدماج برنامج   

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

 المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض
 .بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
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  جمهورية الهند

  هاراشتراا التدخالت الزراعية في المقاطعات المحرومة في مإدماج برنامج

  موجز التمويل

  :المؤسسة المبادرة   الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق

 :المقترض   جمهورية الهند

 :الوكالة المنفذة  هاراشتراامجلس التسويق الزراعي لوالية م

 :برنامجللالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريكي 118.64

 40.1بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 26.82
 )مليون دوالر أمريكي تقريبا

 :قيمة قرض الصندوق 

 مليون 1.0بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 0.67
 )دوالر أمريكي تقريباً

  : الصندوقالتي يقدمهاقيمة المنحة  

 مع، سنوات 10 مدتها فترة سماح بما في ذلك عاماً، 40
 في 0.75(رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة 

 سنويا) المائة

 : الصندوقالذي يقدمهشروط القرض  

  Sir Ratan Tata اب أمانةحس
  المصارف التجارية

  القطاع الخاص

  :الجهات المشاركة في التمويل 

  دوالر أمريكيمليون  Sir Ratan Tat: 16.01 حساب أمانة
    مليون دوالر أمريكي14.54: المصارف التجارية

  ماليين دوالر أمريكي5.78 : القطاع الخاص

 :قيمة التمويل المشترك 

  :شروط التمويل المشترك   منحة/قرض/منحة

  :مساهمة المقترض    مليون دوالر أمريكي37.61: ماهاراشتراحكومة 

 :مساهمة المستفيدين    ماليين دوالر أمريكي3.6

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير   الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق

 :المؤسسة المتعاونة  لصندوقلمباشر ال لإلشراف برنامجال يخضع
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 إدماج برنامج جمهورية الهند من أجل ومنحة مقترح تقديمهما إلىقرض 

  هاراشترااالتدخالت الزراعية في المقاطعات المحرومة في م

  برنامجال - أوالً

  برنامجال فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها - ألف 

 الكفاءة في تدنيل وتشمل هذه العوام. برنامجأدى تضافر عدة عوامل إلى ضائقة زراعية نزلت بمنطقة ال -1

استخدام المياه، واستنزاف خصوبة التربة، واالعتماد كلياً على هطول األمطار، وهيمنة محصول واحد، 

وجعل ارتفاع تكاليف المدخالت . واالستخدام العشوائي لألسمدة وللبذور الهجينة، وأحوال السوق السلبية

  . ربحأي المخاطر وال يحقق عموماً والمردود غير األكيد من الزراعة مصدراً للرزق تحفّ به

 التمويل المقترح -باء 

  الشروط واألوضاع

سحب خاصة مليون وحدة حقوق  26.82من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى جمهورية الهند بمبلغ  -2

 مليون وحدة 0.67 ومنحة بمبلغ تيسيرية للغاية،بشروط ) مليون دوالر أمريكي تقريبا 40.1يعادل بما (

 إدماج برنامجللمساعدة في تمويل )  مليون دوالر أمريكي تقريبا1.0بما يعادل ( سحب خاصة حقوق

 فترة بما في ذلك عاماً، 40ومدة القرض  .هاراشترااالتدخالت الزراعية في المقاطعات المحرومة في م

  .سنويا) المائة في 0.75( ثالثة أرباع الواحد في المائة بواقع، ويتحمل رسم خدمة سنوات 10 مدتهاسماح 

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على أساس لجمهورية الهند في إطار السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

ومن المنتظر الموافقة على . 2009-2007ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  92 األداء

  . بحيث يتم استخدام هذه المخصصات جميعها2009قرض آخر في عام 

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة 

 النقد أما نسبة احتياطي. 2008أيلول / سبتمبر30 دوالر بتاريخ مليار 222.6بلغت ديون الهند الخارجية  -4

بة تقل عن نسبة  في المائة، وهي نس128.6 فقد كانت 2009-2008األجنبي إلى إجمالي الديون للسنة 

.  في المائة التي كانت عليها في السنة السابقة، ولكنها أعلى مما كانت عليه في السنوات األسبق137.8

وكانت مرتبة الهند هي الخامسة بين البلدان النامية األعلى مديونية في العالم، غير أن نسبة خدمة الديون 

هي ثاني أدنى نسبة بين البلدان العشرين األعلى  اإلجمالي إلى الناتج الوطني ن الخارجيونسبة الدي

وال تعتبر حالة الهند من حيث الديون شاغالً كبيراً ألن حسابات الديون القصيرة األجل ال تشكل . مديونية

 في المائة من 129 النقد األجنبي يغطي احتياطي، بينما ن الخارجيفي المائة من مجموع الدي. 22.5إال 

 إلى 1978 قرضاً من الصندوق خالل الفترة من 22وقد حصلت الهند على . مجموع الدين الخارجي

 من وحدات حقوق  مليون11.5السنوية المتوسط من العمليات الجارية المصروفات  إجمالي، وبلغ 2007
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أما متوسط حجم القرض الواحد خالل الفترة نفسها فقد .  الماضيةالسحب الخاصة خالل السنوات العشر

  .ويعتبر سجل الحكومة ممتازاً من حيث تسديد قروض الصندوق. ون دوالر أمريكي ملي26.9بلغ 

  تدفق األموال

 كل من القرض والمنحة عن طريق وزارة المالية على أساس اتفاقية التمويل المتفاوض عليها بين سيحّول -5

الواحدة  ارهاراشتا حصيلة القرض والمنحة إلى حكومة مستنقلبعد ذلك، . يةحكومة الهندالالصندوق و

وسيقوم مجلس التسويق الزراعي لوالية . ، وفقاً للوائح الحكومة الهندية المعمول بها حالياًبعد األخرى

 برنامجال وأفرقة برنامجال، بتحويل األموال إلى وحدة إدارة برنامجلل الوكالة المنفذة اهاراشترا، باعتبارهم

  .من الباطنمنفصلة قون التمويل بموجب عقود أما الشركاء المنفذون فسيتل. في المناطق اإلدارية

  ترتيبات اإلشراف

وستنفذ أنشطة اإلشراف .  وعلى إدارة القرضبرنامجالسيكون الصندوق هو المسؤول عن اإلشراف على  -6

عن طريق المكتب القطري في الهند، ومقره ") االستعراض المشترك"المعادة تسميته في الهند باعتباره (

أما إدارة .  التي يدعمها الصندوق في الهندالمشروعات مع ترتيبات جميع ماشىيتفي نيودلهي، بما 

  .القرض فسيضطلع بها انطالقاً من مقر الصندوق

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

 دوالر أمريكي ألغراض 300 000سيستخدم الصندوق طريقة التمويل بمفعول رجعي بما ال يتجاوز  -7

النفقات المؤهلة المتفق عليها والتي تطرأ قبل تاريخ دخول القرض حيز التنفيذ في سياق اتفاقية تمويل 

  .2009كانون الثاني / يناير30البرنامج، على أال يجري ذلك االستخدام إال بعد 

 التسيير

 متعددسيكفل نهج ) 1: (مويل الصندوقمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير ت -8

 ووكاالت القطاع الخاص Sir Ratan Tata حساب أمانةأصحاب المصلحة المعنيين، القائم على مشاركة 

 قوي إشراف )2(للضبط والتوازن المتبادل؛ والمنظمات غير الحكومية والمصارف التجارية، وجود آلية 

؛ تمكين النساء الريفيات مشروعالتآزر من حيث متابعة تحقيق ) 3(من جانب المكتب القطري في الهند؛ 

  .التعاقد مع شركة خاصة لمراجعة الحسابات في حال الضرورة) 4(

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

 مليون شخص تقريباً يعيشون في 1.43 أسرة، أو 286 000 نحو المشروعيبلغ عدد األسر التي يدعمها  -9

 ووارذا وواشيم ويافاتمال الواقعة في فيذاربا، وبلدهانا قرية في المناطق اإلدارية أكوال وأمرفاتي 200 1

  .هاراشتراا الشرقي من والية ماإلقليمفي 
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  نهج االستهداف

أوالً، اختيار القرى األشد فقراً : ، سيستند االستهداف إلى نهج ثنائي االستهداف في الصندوق بسياسةعمالً -10

ثانياً، تحديد أفقر األسر في القرى المختارة باستخدام بيانات تحت خط . عايير تحت خط الفقرباستخدام م

وسيقوم بعد ذلك مجلس القرية .  يشترك فيها المجتمع المحلي بمجموعهالثروات لتصنيفالفقر وعمليات 

)Gram Sabha (بالتثبت من قائمة األسر المحددة بهذا الشكل .  

 المشاركة

تم ، برنامجالففي بداية مرحلة تصميم .  إلى نهج يأخذ بتعدد أصحاب المصلحة المعنيينمجبرناالسيستند  -11

وسيركز .  تدريجياًبرنامجال ملكية من حلقات العمل لتمكين الشركاء المهتمين من تحقيق إجراء العديد

لب أي ويتط. ، خالل التنفيذ، على إقامة مؤسسات أهلية على أساس الشمول، وعلى تعزيزهابرنامجال

  . توافق اآلراء في أوساط المجتمعات المحلية المستهدفةبرنامجالنشاط إنمائي يدعمه 

    األهداف اإلنمائية-دال 

   الرئيسيةبرنامجالأهداف 

تحسين دخل األسر عن طريق تنويع العمل الزراعي ومن خالل العمل خارج ) 1: ( هيبرنامجال أهداف -12

ة قادرة على المقاومة من خالل إدخال أساليب زراعية تنخفض جعل النظم الزراعي) 2(نطاق المزارع؛ 

تيسير مشاركة مجموعات المزارعين في ) 3(فيها المدخالت الخارجية وتأخذ بالزراعة العضوية؛ 

 الصغريتمكين المرأة عن طريق التمويل ) 4( والتسويق؛ الجودةالتجهيز األولي للمنتجات وتعزيز 

 . الحكومية الجاريةالبرامجضمان االتساق مع ) 5(؛ وإنشاء مؤسسات األعمال الصغرى

  الرئيسية برنامجأهداف ال

تحسين دخل األسر عن طريق تنويع العمل الزراعي ومن خالل العمل خارج ) 1: (أهداف البرنامج هي -13

جعل النظم الزراعية قادرة على المقاومة من خالل إدخال أساليب زراعية تنخفض ) 2(نطاق المزارع؛ 

تيسير مشاركة مجموعات المزارعين في ) 3(مدخالت الخارجية وتأخذ بالزراعة العضوية؛ فيها ال

تمكين المرأة عن طريق التمويل الصغري ) 4(التجهيز األولي للمنتجات وتعزيز الجودة والتسويق؛ 

   الحكومية الجاريةالبرامجضمان االتساق مع ) 5(وإنشاء مؤسسات األعمال الصغرى؛ 

  سات الصندوق واستراتيجياتهالمواءمة مع سيا

هاراشترا الممولة بصورة كافية ا وحكومة ميةحكومة الهندال مشروعاتعلى الرغم من وجود عدد من  -14

والتي تساند صون التربة والمياه وتنوع أنماط المحاصيل واالنتقال على الزراعة العضوية، فإن نقص 

حكومة الوبناء على طلب من . إمكانياتها بأقل من القدرة على التصميم والتنفيذ يعني استخدام هذه الموارد

، يهدف البرامجهاراشترا طوال فترة تصميم ا، واستناداً إلى الدور القيادي الذي قامت به حكومة ميةالهند

 وتوجيهها إلى هدف واحد هو استعادة المشروعات المقترح إلى كفالة المواءمة بين جميع برنامجال

  .بحية الزراعةاألحوال المواتية لتحقيق ر
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   التنسيق والمواءمة- هاء 

  الوطنيةاألولوياتالمواءمة مع 

، ويبني على السياسة )2012-2007( مع أهداف خطة السنوات الخمس الحادية عشرة برنامجال يتفق -15

حكومة ل التنمية الزراعية الوطنية والسياسة الزراعية ومشروعالواردة في السياسة الوطنية للمزارعين 

 وزيادة ،وهو معني بصورة خاصة بالحاجة إلى التركيز على رفاه المزارعين االقتصادي. اهاراشترام

  . الالمركزي لألسمدة العضوية والبيولوجية على صعيد القرىاإلنتاج ودعم ،اإلنتاجيةاإلنتاج ورفع 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

مشروع للتنافسية الزراعية : اليات هما كبيرين نفذا في عدة ومشروعين بمعطيات برنامجالأخذ تصميم  -16

الهياكل األساسية لألعمال الزراعية الذي موله استثمارات تنمية الذي موله البنك الدولي، وبرنامج 

 مساهمة تكميلية من حيث إصالح نظام اإلرشاد المشروعانوسيقدم هذان . مصرف التنمية اآلسيوي

  .مارسات األعمال الزراعيةوتحرير سياسة التسويق في الوالية والترويج لم

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

إقامة الروابط مع ) 2(بناء القدرات المؤسسية والشراكات؛ ) 1: ( من ثالثة مكونات هيبرنامجاليتألف  -17

  .برنامجالإدارة ) 3(األسواق والتنمية الزراعية؛ 

  فئات النفقات

 في المائة 40(األشغال المدنية ) 1: (رية وفئتان للنفقات المتكررة وهيهناك أربع فئات للنفقات االستثما -18

) 4(؛ ) في المائة20(بناء القدرات ) 3(؛ ) في المائة2(المركبات والمعدات ) 2(؛ )من التكاليف األساسية

ة العمليات والصيان) 6(؛ ) في المائة6(المرتبات والبدالت ) 5(؛ ) في المائة30(دعم مؤسسات األعمال 

  . ) في المائة2(

   اإلدارة ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

  هاراشترا؛ احكومة موهاراشترا، امجلس التسويق الزراعي لوالية م) 1: ( التنفيذ الرئيسيون همشركاء -19

 كة  وشرArvind Mills Limited وشركة ITC Limitedوكاالت قطاع الشركات، من قبيل شركة ) 2(

Tata Chemicals Limited المنظمات غير الحكومية على الصعيدين ) 4(المصارف التجارية؛ ) 3(؛

 ؛ )مؤسسة النهوض بالمرأة() MAVIM ( Mahila Arthik Vikas Mahamandal)5(الوطني والمحلي؛ 

  .المؤسسات األهلية) 6(

 مسؤوليات التنفيذ

عن اإلشراف  الزراعي التابع للوالية، مسؤولة هاراشترا، من خالل مجلس التسويقاستكون حكومة م -20

 والرصد ، المسؤولية العامة عن التنفيذبرنامجال، ستتولى وحدة إدارة اإلقليموعلى صعيد . برنامجال على
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 برنامجالوفي كل منطقة إدارية سيكون هناك فريق إلدارة .  واإلدارة المالية، إلى ما هنالك،والتقييم

أما تنسيق .  بالشراكة مع وكاالت القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميةبرنامجالمسؤول عن تنفيذ 

  . فستقوم به لجان للتنسيق على مستوى الوالية وعلى مستوى المناطق اإلداريةبرنامجال

 دور المساعدة التقنية

  وطنية ستمول من حصيلة القرض والمنحة اللذين سيقدمهما الصندوق،بخبرات حصراً برنامجالسيستعين  -21

إضافة لذلك، سيقدم الصندوق ما . Sir Ratan Tata حساب أمانةقدمه كمنحة يوكذلك من تمويل مشترك 

  .يلزم من مساعدة تقنية ضمن إطار أنشطته لدعم التنفيذ

 حالة اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

ق وحكومة جمهورية اتفاقية لتمويل البرنامج تبرم بين الصندو) 1: (يتطلب تنفيذ البرنامج االتفاقيات التالية -22

دليل لتنفيذ البرنامج، ) 3(اتفاقية البرنامج تبرم بين الصندوق وحكومة والية ماهاراشترا؛ ) 2(الهند؛ 

اتفاقات شراكة تبرم بين البرنامج وكل من  وكاالت القطاع الخاص، ) 4(يستكمل قبل مفاوضات التمويل؛ 

  .التجاريةوالمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية، والمصارف 

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

أما مصادر . مليون دوالر أمريكي وعلى مدى ثماني سنوات 118.64 برنامجال يبلغ إجمالي تكاليف -23

   وحساب أمانة، )في المائة 31.7(هاراشترا ا، وحكومة م)في المائة 34.6(الصندوق : التمويل فهي

Sir Ratan Tata) 13.5في 4.9(، والقطاع الخاص ) في المائة12.3(، والمصارف التجارية )ائة في الم 

  ). في المائة3(، والمجتمعات المحلية )المائة

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

ن المياه وللزراعة  ممارسات موقعية لصوإدخال من خالل اإلنتاج الفوائد المباشرة في زيادة تتمثل -24

وباالقتران بتخفيض تكاليف . العضوية، وأساليب للزراعة المستدامة تنخفض فيها المدخالت الخارجية

 اإلنتاجوسيترك تنويع . ، سيؤدي هذا كله إلى زيادة في دخل األسر وتحسن في األمن الغذائياإلنتاج

كما أن زيادة المحتوى .  على التغذيةاًجيدبحيث يشمل الفاكهة والخضروات والمنتجات الحيوانية أثراً 

، مما سيضاعف من كثافة بالمياهالكربوني ستؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وقدرتها على االحتفاظ 

  .المحصول

 الجدوى االقتصادية والمالية

ويبين تحليل الحساسية أن هذا المعدل .  في المائة20 العام نحو معدل العائد االقتصادي الداخلييساوي  -25

ومن المتوقع أن يرتفع دخل األسر . باٍق على قوته سواء بالنسبة النخفاض الفوائد أو لزيادة التكاليف

  .برنامجال عما هو الوضع عليه بدون في المائة 50 و43بنسبة تتراوح بين 
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   إدارة المعرفة، واالبتكار، وتوسيع النطاق–طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

ارية تغذية ارتجاعية متواصلة واستمراراً في تقاسم الخبرات والمعرفة  االبتكبرنامجال طبيعة تقتضي -26

. وسيصبُّ نظام الرصد والتقييم في نظام إلدارة المعرفة بحيث يمكن استنباط عدة أدوات للتعلم. المكتسبة

وسيجري تقاسم قصص النجاحات والدروس المستفادة بصورة دورية في حلقات العمل والحلقات 

وسيتلقى هذا .  موظف متفرغ مختص بمهام إدارة المعرفةبرنامجالوفر في وحدة إدارة وسيت. الدراسية

برنامج وسيقوم . الموظف الدعم من المختص المسؤول عن إدارة المعرفة في المكتب القطري في الهند

 يمّوله إقليمي، وهو برنامج الربط الشبكي اإللكتروني للمشروعات الريفية في آسيا والمحيط الهادي

  .الصندوق، بتقديم الدعم المالي ألغراض التدريب والدراسات وزيارات التعّرف

 برنامجالاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

رعاية ترتيبات الشراكة ) 2( الجارية؛ اتبرنامجالضمان االتساق بين ) 1: ( االبتكارية هيبرنامجالسمات  -27

تعاقدية في زراعة القطن العضوي وغيره من استخدام أداة الزراعة ال) 3(مع القطاع الخاص؛ 

  .الفرعيةتعاقب المشروعات األخذ بنهج ) 4(المحاصيل؛ 

 نهج توسيع النطاق

، إلى تحقيق نموذج لالتساق يمكن تكراره في مناطق برنامجالهاراشترا، من خالل هذا اتهدف حكومة م -28

ن المصاعب الراهنة التي تواجهها ومن شأ. إدارية أخرى، سواء في الوالية نفسها أو في عموم البالد

هاراشترا في كفالة االستخدام الفعال للموارد المالية، مما يرتبط بالمخططات احكومة الهند وحكومة م

  .الحالية، أن يضفي على هذا الهدف أهمية خاصة

   المخاطر الرئيسية–ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

ضعف ) 2(ضعف القدرة على التنفيذ؛ ) 1: ( ما يليبرنامجالواجه تشمل المخاطر الرئيسية التي ت -29

استيالء غير الفقراء على الفوائد المتوخاة؛ ) 3(االستجابة لدى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛ 

وتتضمن تدابير التخفيف .  باألسواقطضعف االرتبا) 5(سوء المحاصيل بسبب حاالت الجفاف؛ ) 4(

 من سوق العمل المفتوحة وسيوفر لهم ما يكفي برنامجالسيجري استقدام موظفي ) 1: (يالمخطط لها ما يل

أو تعزيز شركاء التنفيذ /سينفق خالل العامين األولين قدر كاف من الوقت على تحديد و) 2(من التدريب؛ 

ستؤدي تدابير  )4( لالختيار مقبولة اجتماعياً؛  وفقاً لمعاييربرنامجالستحدَّد وجهة تدخالت ) 3(المحليين؛ 

صون التربة والمياه واستخدام تكنولوجيا الزراعة المستدامة التي تنخفض فيها المدخالت الخارجية إلى 

 استثمار أيستحدد من البداية طرق االرتباط بالسوق وقبل الدخول في ) 5(الحّد من المخاطر المناخية؛ 

  .إنتاجي
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 التصنيف البيئي

 نظرا ألن من غير "باء" كعملية من الفئة برنامجال في الصندوق، ُصنف طبقا إلجراءات التقدير البيئي -30

  . هامة على البيئة سلبيةالمحتمل أن تترتب عليه أية  آثار

  االستدامة- كاف 

 على استدامة المؤسسات األهلية وعلى القدرة على برنامجللستركز استراتيجية الخروج المحددة  -31

 المساعدة مجموعات صعيد المؤسسات، من المنتظر أن تتمكن وعلى. االستمرار في أنشطة سبل الرزق

الذاتية، ومراكز الموارد التي تديرها المجتمعات المحلية، وشركات المنتجين من بلوغ االستدامة التشغيلية 

  .والمالية، من حيث االعتماد على مواردها الخاصة وإدارتها

  الوثائق القانونية والسند القانوني  :ثانيا

 الهند والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم جمهوريةفاقية التمويل بين ستشكل ات -32

وترفق الضمانات الهامة المدرجة في االتفاقية . على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

سارية فيها سلطة االقتراض من الصندوق الدولي للتنمية  الهند مخولة بموجب القوانين الوجمهورية -33

 .الزراعية

 .وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -34

  التوصية  :ثالثا

 : بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التاليأوصي -35

ستة وعشرين مليون  قرضاً بعمالت متنوعة تعادل قيمتها جمهورية الهنددوق إلى أن يقدم الصن: قـرر

على أن )  وحدة حقوق سحب خاصة26 820 000(وحدة حقوق سحب خاصة وثمانمائة وعشرين ألف 

وأن يتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد ، 2048كانون األول / ديسمبر1يستحق في موعد غايته 

 وأن يخضع ألية شروط وأوضاع أخرى تكون مطابقة على نحو سنويا،)  في المائة0.75(في المائة 

  .أساسي للشروط واألوضاع الواردة في هذه الوثيقة

 منحة بعمالت متنوعة تعادل قيمتها ستمائة وسبعين ألف جمهورية الهندأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأوضاع )  وحدة حقوق سحب خاصة670 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

  .تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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  بشأنها المتفاوضالبرنامج  تمويل اتفاقية في المدرجة الهامة الضمانات

 )2009نيسان / أبريل22 في مفاوضاتال أنجزت(

 الجنسين بين التمايز

إدماج شواغل التمايز بين الجنسين في جميع أنشطة البرنامج ) الحكومة(ستضمن حكومة جمهورية الهند   -1

وستضمن الحكومة رفع وعي العاملين في البرنامج الذين تشركهم المنظمات غير . خالل فترة تنفيذه

برنامج في وحدة إدارة البرنامج وأعضاء اللجان المختلفة بالقضايا ذات الصلة الحكومية، والعاملين في ال

 .بالتمايز بين الجنسين

 اآلفات مكافحة

 تشمل أال وتضمن واستخدامها اآلفات مبيدات توزيع بشأن الدولية السلوك لمدونة الحكومة تمتثلس  -2

 العالمية الصحة منظمة تصنفها مبيدات أي البرنامج إطار في اتوريده يتم التي اآلفات مبيدات

  ".الخطورة شديدة "أو "الخطورة بالغة "أنها على

 والتقييم الرصد

األطراف  جميع تقوم سوف وبموجبه ،ةنشطاأل عن اإلبالغ :أنشطة الرصد والتقييم تشمل وسوف  -3

 في المعلومات تخزين يتم وسوف المنفذة، األنشطة عن شهري أساس على باإلبالغفي البرنامج 

 والتقييم الرصد موظف يقوم سوف وبموجبه مرحلي، ورصد ؛البرنامج إدارة معلومات نظام

 المجتمعات من تعليقات على للحصول المستفيدين جماعات من عينة إلى منتظمة بزيارات

 إدارة معلومات نظام في البيانات هذه تخزين يتم وسوف ،مخرجات البرنامج عن المشاركة

 في بماالبرنامج  أهداف مؤشرات عن معلومات تجميع يتم سوف وبموجبه األثر ورصدالبرنامج 

 وسوف .الصندوق في به المعمول واألثر النتائج إدارة نظام بموجب المطلوبة المؤشرات تلك ذلك

 رصد نظام في الصندوق يطلبها التي واألثر النتائج إدارة نظام مؤشرات إدراج الحكومة تكفل

 .منه جزءا تشكل بحيثالبرنامج 

 شواغل المتعلقة بالطوائف والقبائل المصنَّفةال

 أثناء تنفيذ البرنامج، الطوائف والقبائل المصنفةضمن الحكومة إيالء العناية الواجبة بالشواغل المتعلقة بست  -4

  : ما يلي،ك الغايةتل حقيقوستكفل، لت

  ؛الطوائف والقبائل المصنفةب لما هو منطبق من أحكام التشريعات ذات الصلة تنفيذ البرنامج وفقاً  )أ (

في جميع نواحي التخطيط المحلية ألنشطة  لطوائف والقبائل المصنفةلالتمثيل الكافي والمنصف   )ب (

  البرنامج؛
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  لقبائل المصنفة؛لطوائف وااإيالء االحترام الواجب لحقوق   )ج (

  السياسات والتسيير المحلي؛بشأن حوار الفي  لطوائف والقبائل المصنفةامشاركة مجتمعات   )د (

في هذا الصندوق عليها  دقاأو االتفاقيات التي ص/والمواثيق وأو /واحترام أحكام اإلعالنات   )ه (

  الصدد؛

لطوائف والقبائل امجتمعات قطنها ا أو تعدم تعدي البرنامج على األراضي التقليدية التي تستخدمه  )و (

  .المصنفة

 البرنامج موظفي على التأمين

 يتفق بما والحوادث الصحية المخاطر ضد البرنامج موظفيبرنامج على لل الرائدة الوكالة ستؤمن  -5

 .ة والقوانين الساريةالسليم التجارية والممارسات

 األخرى ومعداته نامجالبر مركبات استخدام

 :يلي ما الحكومة تضمنس  -6

بصورة مالئمة  البرنامج إطار في توريدها يتم التي األخرى والمعدات المركبات جميع تخصيص  )أ (

  ؛برنامجلل فعال تنفيذضمان  أجل من
 مالئمة برنامجال إطار في توريدها يتم التي األخرى والمعدات المركبات أنواع تكون أن  )ب (

 الحتياجاته؛
 على البرنامج إطار في توريدها أو نقلها يتم التي األخرى والمعدات المركبات استخدام يقتصر أن  )ج (

 .حصراً البرنامج

 والفساد التدليس

 فيما الفساد أو/و التدليس بشأن شواغل أو ادعاءات أي إلى الفور على الصندوق انتباه الحكومة تلفتس  -7

 .عليه أطلعت أو علمها إلى ذلك نما ما إذا البرنامج بتنفيذ يتعلق

 التعليق

 القرض حساب من سحوبات طلب في الحكومة حق جزئياً، أو كلياً يعلّق، أن للصندوق يحق )أ(  -8

 في أو ،"العامة الشروط "في المحددة الوقائع من أّي حدوث حالة في المنحة حساب من أو/و

 :يلي مما أي حدوث حالة

الصندوق الحكومة و اعتبرتوإذا ما لم تقم الوالية بضمان استمرار عقد مدير البرنامج،  )1(

 ؛إلى تأثير مادي سلبي على البرنامج على األرجح يؤدي ذلك قد أّن
 ستة في غضونسارية المفعول ونافذة بصورة كاملة المشترك إذا لم تصبح اتفاقية التمويل  )2(

 األموال البديلة بشروط وأحكام يقبلها الصندوق؛يتم إتاحة من تاريخ النفاذ، وإذا لم أشهر 
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 أو التمويل المشترك،إذا ما ُعلّق أو ألغي أو أنهي، كلياً أو جزئياً، حقُّ السحب من حصيلة  )3(

ابقة إذا حدث ما من شأنه أن يتسبب، عاجالً أم آجالً، في إحداث أي من األوضاع الس

 الذكر؛
 بصورة تصل ال للبرنامج المادية الفوائد أن الحكومة، مع التشاور بعد الصندوق، قرر إذا )4(

 نحو على المستهدفة المجموعة خارج أشخاصاً تفيد أنها أو المستهدفة المجموعة إلى كافية

 المستهدفة؛ المجموعة بأفراد يضر
 إيقافه، أو تعليقه، جرى أو بنوده، من ندب أي أو البرنامج، تنفيذ دليل عن التنازل تم ما إذا )5(

 هذا مثل أن الصندوق قرر ما وإذا الصندوق، من مسبق إذن دون تغييره أو تعديله، أو

 يؤدي، أن شأنه من أو أدى، قد التغيير، أو التعديل، أو اإليقاف، أو التعليق، أو التنازل،

 البرنامج؛ على سلبي مادي تأثير إلى
 له، الرائدة الوكالة أو البرنامج إدارة وحدة بحل إجراء أيتصة مخ سلطة أي اتخذت ما إذا )6(

 أصول من أي بتوزيع يقضي عمل أو إجراء أيإذا ما شُرع في  أو ،عملياتها تعليق أو

 يرتضيه الذي النحو على بديل حل أي اقتراح يتم ولم دائنيها، على للبرنامج الرائدة الوكالة

  الصندوق؛
 أو فساد ممارسات بشأن للتصديق قابلة دعاءاتا تلقى بأنه حكومةال الصندوق أخطر ما إذا )7(

 المناسب الوقت وفي المالئمة التدابير باتخاذ الحكومة تقم ولم بالبرنامج، يتعلق فيما تدليس

 الصندوق؛ يرضي بما األمر لمعالجة
 . تمويل البرنامجةأن تنفيذه يخالف ما يرد في اتفاقي أو التوريد ُينفَّذ لم إذا )8(

 القرض حساب من أموال سحب طلب في الحكومة حق الصندوق سيعلق تقدم، مما وبالرغم  )ب(

تمويل البرنامج  اتفاقية تقتضيها التي الحسابات مراجعة إجراء من االنتهاء يتم لم إذا والمنحة

 في المحدد المالي اإلبالغ تاريخ من شهرا عشر اثني غضون في الصندوق يرتضيه الذي بالشكل

 .ةاالتفاقي

 للنفاذ المسبقة الشروط

 :التالية المسبقة الشروط بتحقيق ورهناً العامة للشروط وفقاً نافذةة تمويل البرنامج هذه اتفاقي تصبح  -9

 والتنفيذ التوقيع يكون وأن األصول، حسبة تمويل البرنامج هذه اتفاقي على التوقيع تّم قد يكون أن  )أ (

 اإلداريةاإلجراءات  جميع قبل من عليهما وصودق بهما فوض قد الحكومة قبل من بها المتصالن

 الضرورية؛ والحكومية
 ماهاراشتراوأن يستلم الصندوق من والية  األصول حسب وقعت قدالبرنامج  اتفاقية تكون وأن  )ب (

ا الرأي فيما رأياً قانونياً مؤيداً صادرا عن مستشار قانوني للوالية مؤهل إلصدار مثل هذ) الوالية(

وأن يكون توقيع االتفاقية واألداء المتصل بها . يتعلق بالطبيعة القانونية الملزمة التفاقية البرنامج

من جانب الوالية قد فوض بهما وصودق عليهما حسب األصول من قبل جميع اإلجراءات 

 ؛اإلدارية والحكومية الالزمة
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بشأن  للحكومة العام المحامي عن صادراً قانونيا رأياً الصندوق سلمت قد الحكومة تكون أن  )ج (

 .ومضمونا شكالً الصندوق يرتضيه الذي النحو علىالقضايا المحددة في اتفاقية تمويل البرنامج 

 للسحب المسبقة الشروط

 :أن إلى المنحة/القرض في فئة أية تحت بالنفقات يتعلق فيما سحوبات أية تتم لن  )أ(  - 10

 األصول؛ حسب أنشئت قدتكون اللجنة التوجيهية للبرنامج  )1(
 األصول؛ حسب أنشئت قدالبرنامج  إدارة وحدة تكون )2(
 حسبالخاص للبرنامج والحساب المصرفي للمنحة  الحساب قد فتحت الحكومة تكون )3(

 األصول؛
 حسابات البرنامج حسب األصول؛ الوكالة الرائدة للبرنامج قد فتحت تكون )4(
، وخطة التوريد للثمانية عشر برنامج عمل وميزانية سنويةد تسلم أول يكون الصندوق ق )5(

 .، ووافق عليهما البرنامجشهراً األولى من

ت المخصصة لألشغال المدنية ودعم المؤسسات إلى أن يكون بالنفقا يتعلق فيما سحوبات أية تتم لن  )ب(

ستُكمل على النحو الذي يرتضيه الوالية قد ا/اختيار العدد المناسب من البرامج التابعة للحكومة

  .الصندوق
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Logical framework 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Monitoring Mechanism & 
Information Sources 

Assumptions/ 
Risks 

A. PROJECT GOAL 
 
Contribute to the development of resilient, sustainable and diversified 
household on-farm and off-farm livelihoods, enabling 286,800 rural 
households to face climatic and market risks without falling back into poverty 
and distress.  

- 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. 

-  IMR and MMR in targeted areas.  

- RIMS impact survey 
- Gov records on BPL  
- Secondary information on 

losses due to shock 

Political stability; 
Selection of pro-active  
NGOs;  
Government poverty 
reduction projects continued. 

B. PROJECT COMPONENTS, OUTCOME AND OUTPUTS 
COMPONENT 1: INSTITUTIONAL CAPACITY DEVELOPMENT & PARTNERSHIPS 
Sub-component 1.1: Partnership Building and Capacity Development  
OUTCOME: Partnership between private sector and the producers 
established and staff and producer capacity enhanced. 

-Market opportunities assessed in 6 districts, 120 model 
subprojects designed -1,200 VDCs, 9,000 SHGs, 4,800 
JLHs and staffs are capacitated. 

Progress Reports, Annual 
Reports, M&E Reports 
NGOs Reports, RIMS survey 

Sufficient market demand 
exists; favourable response 
from the private sector, 
NGOs, farmers. 

Sub-component 1. 2: SHG & CMRC Development 
OUTCOME: Poor and marginalised households mobilised into socially 
inclusive affinity groups and empowered to effectively articulate their 
interest. 

-9,000 SHGs strengthened through 45 CMRCs,  
- Financial and social counselling provided to 158,400 
households, and graduation of 5000 ultra-poor. 
 

Progress Reports, Annual 
Reports, M&E Reports 
NGOs Reports, RIMS survey 

women willing to participate 
in the project; 
Pro-active NGOs exist. 

COMPONENT 2: MARKET LINKAGE & SUSTAINABLE AGRICULTURE 
Sub-component 2.1: Market Linkage   
OUTCOME: Equitable and non-exploitative marketing facilities provided 
and value chains established for selected commodities involving producers 
 

120 partnership negotiations completed and equal number of 
agri-business clusters developed, pro-poor market linkages 
established and vocational training provided to 3,600 rural 
youth. 

Progress Reports 
Annual Reports 
M&E Reports 
NGOs Reports 

Favourable prices to 
motivate farmers; 
 

SUB-Component 2.2: Sustainable Agriculture  
OUTCOME: Expanding economic opportunities to transform smallholder 
farms in to profitable commercial enterprises through improvement of 
resources, technology transfer and linking production to market needs. 
 

1,200 villages treated with in situ water conservation, 
provided with 1,200 FFS for technology extension and 
demonstrations through the Master Trainers and 4,800 
JLGs and 60 cattle breeding centres established. 

Progress Reports 
Annual Reports 
M&E Reports 
NGOs Reports 
RIMS survey 

Agricultural production is 
profitable; farmers have 
capacity to adapt to changing 
situations; 

SUB-Component 2.3: Micro-enterprises and SMEs  
OUTCOME: Household incomes improved, employment opportunities 
increased and access to markets enhanced for the target group households. 
  

15,000 Agri-based and 5,000 livestock-based micro 
enterprises established, 45 milk collection centres 
established, 45 SME units set up and opportunities of 
training to 12,000 farmer producers. 

Progress Reports, Annual 
Reports, M&E Reports 
NGOs Reports, RIMS survey 

Pro-poor market linkages 
established 

COMPONENT 3: PROJECT MANAGEMENT 
OUTCOME: staff expertise strengthened and their capacity to provide 
inclusive services to stakeholders enhanced and convergence of agricultural 
interventions established in public and private sector. 

-PMU is set in Amravati and six PMTs, one in each district 
established; - Project Support Unit set up in Pune; -
Coordination committees established in Mumbai, Amravati 
and in each district headquarters. 

Progress Reports, Annual 
Reports, M&E Reports 
NGOs Reports, RIMS survey. 

Sufficient financial and 
human resources made 
available. 

 



 

 

 
 




