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 رد اإلدارة الهندتعليقات من 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية نقدّر اإلدارة إلعدادها 

، ونقّر باألهداف االستراتيجية 2026-2021لنيبال للفترة 

 المتوخاة في الوثيقة. 

برنامج الفرص االستراتيجية لتود إدارة الصندوق أن تشكر الهند على تقديرها لألهداف االستراتيجية المتوخاة 

 واإلقرار بها. القطرية لنيبال

 

 رد اإلدارة  فرنساتعليقات من 

تقدّر فرنسا برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقترح 

األهمية  على . ونشيد بالصندوق2026-2021لنيبال للفترة 

الكبيرة ألهدافه االستراتيجية وتركيزه الخاص على تعزيز 

 تغير المناخ.وجه الصمود في القدرة على 

والمستدام وجاذبية  يلوتسريع النمو االقتصادي الريفي الشم يعد

وال سيما من خالل  ،نين أساسييفرص العمل الريفية أمر

وال  األراضي، إلى الوصولوالتدخالت التي تستهدف الشباب. 

أساسي يتعين أخذه في  عدب  أيضا  هوسيما بالنسبة للنساء، 

بين  الترابط إلى نظرااالعتبار لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، 

 .األراضي حيازة وقضايا الفقر

عمليات تنسيق وشراكات قوية مع إقامة ونشجع الصندوق على 

 ، وال سيما البنك الدولي.المعنيينجميع أصحاب المصلحة 

األهداف االستراتيجية المتوخاة لبرنامج الفرص ألهمية تود إدارة الصندوق أن تشكر فرنسا على تقديرها 

 يلوتسريع النمو االقتصادي الريفي الشمعلى أهمية تماما واإلقرار بها. ونتفق  االستراتيجية القطرية لنيبال

تقديم إلى نسعى بالفعل في ذلك. و النساء إلى األراضيوصول  يجب أن يؤديه الذيالدور الحيوي والمستدام و

. والمشروعات الموجودة في الحافظة، وال سيما بالنسبة للنساء مساهمات عملية لتحسين الوصول إلى األراضي،

القادم،  سالسل القيمة من أجل التحول الشامل للزراعةبرنامج وكذلك ، برنامج المشاريع الريفية والتحويالتمثل 

النساء  توعيةتدابير محلية عملية لزيادة الوصول، باإلضافة إلى  وضع تعمل بالفعل مع السلطات المحلية على

مع أصحاب المصلحة وثيق تعاون  إلىبحقوقهن في األراضي. وبالتوازي مع ذلك، سيواصل البرنامج السعي 

، بما في ذلك دعم االئتالف الدولي المعني باألراضياإلنمائيين اآلخرين، بصورة ثنائية ومن خالل والشركاء 

 .الواردة في قانون األراضي األخيراإلصالحات تفعيل 
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 رد اإلدارة  كندا تعليقات من

بالنظر إلى حالة التنمية الريفية في نيبال وأهمية قطاع الزراعة 

بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي، تدعم كندا تحديد برنامج 

والبلديات الفرص االستراتيجية القطرية للمقاطعات الخمس 

 من أجل االستثمار االستراتيجي للموارد. 180الـ الريفية 

كأحد القطاع الخاص  يكتسبهاومع األهمية المتزايدة التي 

بالنسبة للتنمية الزراعية، تود كندا أن تؤكد أصحاب المصلحة 

روابط إيجابية بين القطاع الخاص استطالع على أهمية 

 والمزارعين في مجاالت مثل اإلنتاج الزراعي والتسويق.

فترة لالذين تأثروا على النساء والشباب، وتدعم كندا التركيز 

بشكل غير االقتصادية لفرص إلى ا واالفتقارطويلة بالفقر 

على نحو  لمجموعات المحرومة األخرىا ستهداف. وامتناسب

 والداليت، أمر مرحب به أيضا.، مثل الشعوب األصلية استباقي

المستمرة، وتغير المناخ،  19-مخاطر مثل جائحة كوفيدالستبقى 

رئيسية طوال مدة العتبارات من االوعدم االستقرار السياسي 

على المستوى البرنامج. والتركيز على تقبل القيادة والحوكمة 

المحلي من شأنه أن يساعد على التخفيف من اآلثار الناجمة عن 

 بشكل أكثر حدة ي شعر به ماوهو عدم اليقين السياسي الحالي، 

أقل حدة في المناطق الريفية حيث بدرجة ، ولكن كاتماندوفي 

 على تحديث الصندوقسيعمل نفذ عناصر البرنامج. فهل ست  

  تحليله للمخاطر السياسية؟

التعاون مع الشركاء اإلنمائيين الذين على زيادة نحن نشجع 

 لتانوالوكا نيبال، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة يعملون في

ا، لتحسين تنوير ممن روما مقرا له انتتخذ انتلال ياناألخر

دون المشاركة مع المؤسسات النيبالية، وال سيما على المستوى 

تود إدارة الصندوق أن تشكر كندا على تقديرها للتركيز االستراتيجي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 لنيبال.

 

 

يجابية بين القطاع الخاص والمزارعين في مجاالت مثل اإلنتاج اإلروابط الاستطالع على أهمية تماما نتفق ونحن 

هج أفضل نواة مشتركة لن  الزراعي والتسويق. وتستخدم المشروعات في البرنامج القطري بشكل متزايد 

سالسل القيمة من أجل التحول في برنامج  امحوريتلك الروابط. وتشكل هذه عنصرا تقوية من أجل  الممارسات

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. القادم، وسوف تكون في صميم تنفيذ  الشامل للزراعة

تجاوز  ضرورةإلى الموجه  االهتمامأيضا نقدر وهو في صميم البرنامج القطري.  التركيز على النساء والشباب

وهو ، بما في ذلك الشعوب األصلية والداليت، استباقيعلى نحو  لمجموعات المحرومة األخرىاستهداف ، واذلك

اإلدماج باإلضافة إلى  ،اإلدماج االجتماعيهذا التركيز األوسع على وال يزال أساسي في السياق النيبالي. أمر 

فعالية أولوية في جميع المشروعات في البرنامج. وجميع المشروعات الجارية ترصد بالفعل  ،يجنسانال

خالل برنامج الفرص  تيراي سهول(تلك المجموعات واإلبالغ عنها. وتوسيع البرنامج في )لمثل ستهداف اال

يدالن على االلتزام  انيالجنسنظام تعلُّم العمل واإلدخال مؤخرا ألدوات مثل االستراتيجية القطرية السابق، 

برنامج الفرص عات المحرومة. ويتوقع واستباقي إلى تلك المجمعلى نحو للبرنامج بالوصول المستمر 

 تعميمها بشكل متزايد في سائر الحافظة.سيجري هذه التدابير االستباقية االستراتيجية القطرية القادم أن 

على المشاركة في تقبل القيادة والحوكمة على الفرص االستراتيجية القطرية نحن ممتنون لإلقرار بتركيز برنامج 

المزيد من االضطراب الحالي، و عن عدم اليقين السياسيالناتجة المستوى المحلي للمساعدة في التخفيف من اآلثار 

الوطني ديناميا للغاية، وسيستمر الصعيد الوضع السياسي على وال يزال . يتحادالحتمي مع نضوج النظام اال

  .رصده بشكل وثيقفريق البرنامج القطري في 

 

الشركاء اإلنمائيين الذين يعملون في نيبال، بما في ذلك وكاالت األمم التعاون مع  زيادةنرحب بالتشجيع على 

 نمالعديد هام مع المتحدة، والوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها. وللبرنامج القطري تعاون جار 
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 رد اإلدارة  كندا تعليقات من

ويشير التقييم إلى  ، في أعقاب إدخال النظام االتحادي.الوطني

والمركزي  موحدمة النيبالي الأن التحول بعيدا عن هيكل الحوك

الصندوق والمنظمات اإلنمائية  طريقة عمل"يشكل تحديا ل

 األخرى".

إدراج معلومات عن األطر البيئية ذات الصلة )مثل على ونشجع 

استراتيجية وخطة العمل ، والمساهمات المحددة وطنيا

تحييد أثر تدهور ، ون لحفظ التنوع البيولوجييالوطنيت

وضمان أن أنشطة برنامج الفرص االستراتيجية (، األراضي

القطرية التي تساهم في تحقيق األهداف الوطنية يجري رصدها 

 الرصد والتقييم.عمليتي من خالل 

األول: إطار إدارة نتائج برنامج الفرص الملحق في 

تتمحور االستراتيجية القطرية: نرحب بتصنيف المؤشرات التي 

السن، والمجموعة بحسب نوع الجنس، و البشر حول

 النظر في التقاطعية على مواصلةونشجع  ،ةثنياإل-االجتماعية

على سبيل المثال األشخاص  في إطار إدارة النتائج، بما في ذلك

 اإلعاقة.ذوو 

سيمكن  المدير القطري الجديد داخل البلدتعيين أن  تماماوكاالت األمم المتحدة. ونتوقع الشركاء اإلنمائيين و

 .له نشاء أوجه جديدة ومنتجةإالبرنامج من زيادة تعميق ذلك التعاون، و

 

 

دعم المشروعات االستثمارية لتوسيع إلى البرنامج القطري سيسعى فيما يتعلق برصد اآلثار واإلبالغ عنها، 

ساهم فيها )مثل تالتي  قدرتها على اإلبالغ عن األنشطة واآلثار، فيما يتعلق بكل من األطر البيئية الرئيسية

(، والوصول إلى المجموعات المستهدفة المعني بها تحييد أثر تدهور األراضي، والمساهمات المحددة وطنيا

  اإلعاقة.ذوو بما في ذلك األشخاص  ليها،والفوائد العائدة ع الصندوق،
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 رد اإلدارة  ألمانياتعليقات من 

 ،جدا جيدبشكل ح والبرنامج مشر قييم الشامل:الت -1

الدروس المستفادة من  ويأخذ في االعتبارومتوازن، 

 ويقّر أيضا. ويبني على أولويات الشركاء. التجارب السابقة

الحكومة واإلدارة الالمركزية في بالحاجة إلى تعزيز 

   .العامة

تعاون التقني اليتداخل جزئيا مع  النطاق الجغرافي: -2

التنمية االقتصادية المحلية وعلى مستوى األلماني )

لوكالة األلمانية ، والمشروعات األخرى لالمقاطعات

التي  سودورباشيممنطقة ، ولكن ال يغطي (للتعاون الدولي

 يركز عليها التعاون التقني األلماني.

مالك  همفيبمن ، صغار المنتجين المجموعات المستهدفة: -3

األراضي والمحرومون من ملكية األراضي، والعمال في 

 جنساني قوي. نهجالمجتمعات الريفية، 

 التعافي هدف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية: -4

 المنتجينلمداخيل صغار ، والتحسين المستدام السريع

في األسواق  من خالل المشاركةفقراء السكان الريفيين الو

التي القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ  وزيادة

في ظل  المؤسسات المحلية الخاضعة للمساءلة ترعاها

 النظام االتحادي.

ائمة للغاية والوثيقة مت: الشركاء استراتيجيات/ءمةواالم -5

مم برنامج الفرص االستراتيجية ص  . الحكومةمع أولويات 

الناجمة  المختلفةالتحديات والفرص  مراعاةالقطرية مع 

، وانتشار الفقر، وقانون األراضي 19-وفيدك جائحة عن

، وهجرة الشباب )نقص العمالة(، وتغير 2020لعام 

)عدم المساواة المناخ، واإلقصاء الجنساني واالجتماعي 

لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية لنيبال. وقد القت جميع رحب إدارة الصندوق باستعراض ألمانيا المتعمق ت

قطرية، وإطار برنامج النقاط استحسانا، وهي تتماشى مع األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية ال

مع  االجتماع التشاوريفي  لوكالة األلمانية للتعاون الدوليلالمشاركة النشطة ب أيضا اإلدارة وتقرّ عمل الصندوق. 

. وتقدر اإلدارة المبادرة التي قام بها هذا برنامج الفرص االستراتيجية القطريةالشركاء اإلنمائيين بشأن تصميم 

في التعاون ضمن إطار التعاون التقني  االنفتاح والرغبةفي نيبال، وكذلك  للتعاون الدوليلوكالة األلمانية لفريق 

لوكالة األلمانية للتعاون ، والمشروعات األخرى لالتنمية االقتصادية المحلية وعلى مستوى المقاطعاتالحالي )

التنمية االقتصادية  مشروعات عالتعاون المحددة م(. ويتطلع الفريق القطري للصندوق إلى تفعيل مجاالت الدولي

مشروع التكيف ، وال سيما مع لوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ومشروعات االمحلية وعلى مستوى المقاطعات

، وبرنامج سالسل القيمة برنامج تنمية القطاع الزراعي، ولصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق التالل

 ة.من أجل التحول الشامل للزراع
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 رد اإلدارة  ألمانياتعليقات من 

(. كثرة النساء في القطاع الزراعيبين الجنسين، و

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وبالتالي، فإن 

بالخطة الخمسية الخامسة عشرة لحكومة نيبال، يسترشد 

في الفترة  النقدية واستراتيجية التنمية الزراعية، والسياسة

، وخارطة طريق الشمول المالي، 2020/2021

 الوطنية عملالخطة لنيبال )والمساهمة المحددة وطنيا 

تركز بشكل رئيسي  ( التيللتأقلمالمحلية  عملالخطة /للتأقلم

على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره(، 

السياق االتحادي. وتساهم المشروعات والزراعة في 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في ضمن إطار 

معالجة هذه التحديات وتتواءم مع هذه السياسات/خرائط 

   الطريق.

برنامج الفرص االستراتيجية يشدد  المحلية: الحكومات -6

تنمية قدرات الحكومة المحلية وعلى مستوى القطرية على 

يؤكد و. قاطعات بهدف تحسين تقديم الخدمات العامةمال

في المنتجين ودعمهم صغار الحاجة إلى العمل مع أيضا 

 قدرة مؤسساتهم تحسينو ،اإلنتاج حسب طلب السوق

لدعمهم في إيصال منتجاتهم إلى األسواق. ويتماشى النهج 

ونهج  ،واإلقليميةالمبين مع التنمية االقتصادية المحلية 

 ل القيمة للتعاون التقني األلماني.سسال

برنامج الفرص إنه لموضع تقدير أن  الطرائق: -7

لحد من عقلية اإلعانة، إلى ايسعى  االستراتيجية القطرية

. بأن التنمية االقتصادية ال تعتمد على المنح واإلقرار

واالنتقال من نهج تقديم المنح )حتى للمنتجين الفقراء( إلى 

التمويل بالقروض من أجل االستثمار المستند إلى الخبرات 
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 رد اإلدارة  ألمانياتعليقات من 

من مشروعات مختلفة هو مبادرة جيدة، حيث إنه المستمدة 

. ولكن في ضوء تشويه السوقمن عقلية اإلعانة وسيحد 

برنامج الفرص ، سيواصل 19-كوفيدجائحة التعافي من 

مرفق تقديم المنح من خالل  االستراتيجية القطرية

)مستهدفا السكان الفقراء في  الصندوق لتحفيز فقراء الريف

قلل مع ذلك من االنطباع تي ال توال"(، األوضاع الخاصة"

 العام الجيد.

شرح التعليقات على الدروس  جرى الدروس المستفادة: -8

برنامج الفرص يركز . المستفادة بشكل جيد جدا

على استراتيجية استخدام الدروس  االستراتيجية القطرية

واستكمال المستفادة من مشروع ما في مشروع آخر، 

على سبيل المثال، وآخر. عن طريق مشروع ما  مشروع

برنامج سالسل القيمة من أجل التحول الشامل سيقدم 

 المستهدفينإلى المستفيدين للزراعة الخدمات المالية فقط 

برنامج من  المصارف للحصول على التمويل من ينمؤهلال

وإلى ، كارناليفي مقاطعة  تنمية القطاع الزراعي

المشاريع الريفية والتحويالت من برنامج المستفيدين 

 (.2، والمقاطعة 1)المقاطعة 

باإلضافة إلى األنشطة األساسية المتعلقة  االبتكارات: -9

بسالسل اإلمداد الشمولية والتنمية االقتصادية المحلية، 

الصمود،  القدرة على وتعزيز المؤسسات المحلية وزيادة

والشمول المالي، وقدرة السكان الريفيين على التعافي من 

برنامج  كل مشروع من مشروعات يضطلعالصدمات، 

)برنامج تنمية القطاع  الفرص االستراتيجية القطرية

الزراعي، وبرنامج المشاريع الريفية والتحويالت، 
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 رد اإلدارة  ألمانياتعليقات من 

( برنامج سالسل القيمة من أجل التحول الشامل للزراعةو

 :ت مبتكرة في مجاالت محددةبممارسا

ذلك ، يشمل برنامج تنمية القطاع الزراعيلبالنسبة  -

التي يملكها ويديرها خدمات اإلرشاد الزراعي لنماذج 

 .المحلي المجتمع

فهو ، برنامج المشاريع الريفية والتحويالتوبالنسبة ل -

التوظيف في غير بالتدريب على المهارات وي عنى 

مستدام النموذج الالزراعة، باإلضافة إلى  مجال

للخدمات التي تديرها السلطات المحلية لدعم 

 المهاجرين والعائدين.

برنامج سالسل القيمة من أجل التحول  سيتناولو -

 سعيا إلى ، القضايا الجانبية لإلمدادالشامل للزراعة

يهدف إلى وهو وأدواته،  زيادة إمداد التمويل الزراعي

تعميم االعتبارات المناخية في االستثمار الزراعي 

الخاص، باإلضافة إلى توسيع الخدمات المالية الريفية 

من قبل هذه المشروعات  وسيجري استكمالالرقمية. 

مشروع التكيف لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة 

خطط الذي يعرض نماذج لتنفيذ  في مناطق التالل

مقاومة ، وتطوير أدوات لفحص للتأقلمالمحلية عمل ال

االستثمار العام والخاص، وعمليات المناخ في 

 التخطيط التشاركية المحلية.

يسعى البرنامج إلى توسيع نطاق التمويل  توسيع النطاق: -10

بنك الزراعي من خالل الشراكة االستراتيجية الجديدة مع 

سيسعى برنامج . وبالمثل، التنمية الزراعية المحدود

الوكالة األلمانية فرص االستراتيجية القطرية للتعاون مع ال
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 رد اإلدارة  ألمانياتعليقات من 

فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية المحلية،  للتعاون الدولي

مبادرات األعمال المستدامة في البلدان والتأمين الزراعي )

دعمها في نبشأن التأمين ضد مخاطر المناخ(، التي  النامية

للتعاون اإلنمائي الثنائي في نيبال،  اإللغاء المتدرجضوء 

 ومحاولة نقل خبراتنا إلى شركاء آخرين.

 


