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 اإلدارة رد سويسرا من تعليقات

 الفرص لبرنامج االستراتيجي بالتوجه نرحب. والتدريب التعليم

 التوجه نفس على يحافظ والذي المقترح القطرية االستراتيجية

 على خاص بشكل ونثني. السابقة الفترة في عليه كان الذي العام

 وفرت أن يمكن يتال التقني التدريب مؤسسات إزاء الوثيقة نهج

 هي ما وبقدر. التعليمية الفرص لنقص الموازن الثقل بعض

 يمكن المستهلكين، وتغذية غذاء أنماط تحسين نحو موجهة

 األمن وتحسين الداخلية السوق ديناميات لتنشيط استخدامها

 .الغذائي

. واقتراحاته تعليقاته على الموقر سويسرا ممثل يشكر أن الكاريبيو الالتينية أمريكا لشعبة القطري الفريق يود

 المتعددة بوليفيا لدولة الجديد االستثماري والمشروع القطرية االستراتيجية الفرص برنامج من كل ويركز

 القدرات، تنمية على قويا تركيزا - الريفية لألسر المناخ تغير مواجهة في الصمود ثقافة بناء مشروع - القوميات

 Helvetas منظمة مثل منظمات مع والتعليم التدريب بشأن اتشراك حاليا وتُنفذ. المحلي المستوى على سيما الو

 للزراعة الدولي والمركز الزراعة، مجال في للتعاون األمريكية البلدان ومعهد ،الدولي للتعاون السويسرية

 .الطهو فن منظور إلدماج البوليفية والحركة االستوائية،

 في الجذور، إلى العودة بعنوان الصندوق، يدعمها منحة خالل من أدوات مجموعة أُعدت األخيرة، اآلونة وفي

 أن يمكن الذي الدور وفهم للمستهلكين التغذوية األنماط لتحسين وبيرو، وشيلي القوميات المتعددة بوليفيا دولة

 بتدريب حاليا المشاركة البلدان في جامعات وتقوم. العملية هذه في الصغيرة الحيازات وأصحاب الطهو فن يؤديه

 جديد نحم   برنامج سيركز ،2021 عام من وابتداء. التقنيين والمتخصصين السياسات صناع من 120 من أكثر

 الريفية المناطق بين االتصال تحسين على الشباب، أجل من الريفية التنمية برنامج بعنوان الصندوق، يدعمه

 .المبتكرة والتجارة التسويق عمليات في سيما وال الريف، لشباب القدرات بناء فيويستثمر  والحضرية

 معتمدة كمؤسسة الصندوق، نحث نحن. المناخ تغير مع التكيف

 لتحسين الفرصة اغتنام على للمناخ، األخضر الصندوق لدى

المساهمات  التزامات عن اإلبالغ على أيضا بوليفيا قدرة

 بشأن وطنية مقترحات وإصدار صحيح بشكل وطنيا المحددة

 .المطلوبة المعايير تستوفي بطريقة المناخ تغير

المساهمات  التزامات عن اإلبالغ على القوميات المتعددة بوليفيا دولة قدرة تحسين عملية بالفعل الصندوق بدأ

 االضطرابات بسبب التأخيرات بعض منت عانا ولكنه المناخ، تغير بشأن مقترحات وتوليد وطنيا المحددة

 من بالمعرفة النهوض مبادرة بتنفيذ الدولي للتعاون السويسرية Helvetas منظمة وتقوم. البلد في االجتماعية

 والتخطيط البيانات جمع تحسين على الوزارات تساعد والتي الصندوق، يدعمها التي الزراعي األثر أجل

. المستدامة التنمية أهداف بشأن أيضا ولكن فحسب، وطنيا المحددةالمساهمات  التزامات بشأن ليس واإلبالغ،

 على المناخ تغير مع األسرية الزراعة لتكييف المعرفة إدارة وعنوانه الصندوق يموله الذي المنح برنامج ويركز

 دولة في لصندوقلاالستثماري الجديد  مشروعال يعتزم ذلك، على وعالوة. المناخ تغير مع للتعامل القدرات توليد

 تعزيز ،الريفية لألسر المناخ تغير مواجهة في الصمود ثقافة بناء مشروع بعنوان القوميات، المتعددة بوليفيا

 .المناخ تغير مع التعامل في والخاصة العامة القدرات

 الديناميات تعزيز إلى الصندوق يسعى أن يجب. المالية األسواق

 الموزعين بين الربط خالل من المالية، للسوق اإليجابية

 والمؤسسات والجمعيات الصغيرة الحيازات أصحاب والمنتجين

 والمالية اإلنتاجية التنمية مؤسسة مع حاليا القوميات المتعددة بوليفيا دولة في للصندوق القطري الفريق يعمل

مال الخاصة القيمة لسلسلة التأمين وخطط المخاطر تحويل آلياتإلنشاء   وستكون محددة، تأمين ومنتجات بالج 

 .الريفية لألسر المناخ تغير مواجهة في الصمود ثقافة بناء مشروع من جزءا
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 اإلدارة رد سويسرا من تعليقات

 بالفعل يحتوي البوليفي المالي النظام أن إلى وبالنظر. المالية

 بشكل تُنفذ ال التي واألدوات والمنتجات القواعد من العديد على

 آليات ليشمل النهج هذا نطاق توسيع أيضا يمكن وكامل، صحيح

 .التأمين وخطط المخاطر تحويل

 والمؤسسات المنتجين صغار ورابطات الموزعين بين الشبكات وإنشاء الشراكات تعزيز أن الصندوق ويدرك

 منصات تطوير ويجري. القوميات المتعددة بوليفيا دولة في القطري برنامجه في أساسيا عنصرا يمثل المالية

 إلى والتوصل لاللتقاء القطاعات مختلف من المصلحة ألصحاب الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة مع محددة

 مرفقبموجب  نحم   برنامج على أيضا الصندوق وافق العام، هذا من سابق وقت وفي. التعاون كيفية بشأن اتفاق

 العقبات على التغلب على الريف فقراء لمساعدة الرقمية والحلول اإللكترونية بالتجارة متعلق الريف فقراء تحفيز

 .19-كوفيد بسبب والتمويل األسواق إلى الوصول أمام المتزايدة

 االبتكار، على به والمرحب القوي التركيز مع أخيرا،. االبتكار

 يشارك والحراجي الزراعي لالبتكار الوطني المعهد أن نالحظ

 تشجيع المهم من سيكون عليه، وبناء. اإلجراءات بعض في

 .الصندوق يمولها التي المشروعات وبين بينه الوثيق التنسيق

 بالدور الصندوق يقر المناخ، تغير مكافحة وفي الزراعي القطاع في سيما وال قوية، عامة مؤسسات بناء بهدف

 الجديد برنامجه في المعهد دعم بمواصلة ويلتزم والحراجي الزراعي لالبتكار الوطني المعهد يؤديه الذي الهام

 .القوميات المتعددة بوليفيا دولة في

 


