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 اإلدارة رد الهند من تعليقات

 القطرية االستراتيجية الفرص برنامج إلعداد اإلدارةجهود  نقدر

 المتوخاة االستراتيجية باألهداف ونقر 2027-2021 وغنداأل

 .الوثيقة في

 .الهند من الوارد بالتعليق، الشكر مع، نقر

 

 اإلدارة رد كندا من تعليقات

 أوغندا) البلد في المناطق أفقر على المستمر التركيز نقدر

 والتركيز االستهداف استراتيجية نقدر. و(يةشرقالو الشمالية

. والشباب والنساء الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين على

 في األصلية الشعوب إشراك زيادة في الصندوق نظر كيف

 هي ماو هذا؟ القطرية االستراتيجية الفرص برنامج وضع

 ؟استطالعها يمكن التي األخرى الفرص

 اإلثنية المجموعات بجميع يعترف دستورها ألن األصلية للشعوب منفصل تصنيف أوغندا جمهورية في يوجد ال

يمكنكم )االجتماعي والبيئي والمناخي لتقدير جراءات ااألساسية إل دراسةال في موضح هو كما، أصلية أنها على

، ذلك ومع. القطرية( االستراتيجية الفرص برنامج من الرابع الذيل من 25و 23 الفقرتين التفضل بالرجوع إلى

 والمجموعات األقليات إلى الوصول لضمان االستثمار/المشروع إعداد أثناء الفرص من المزيد استطالع سيجري

 .المشاركة على والقدرة المهمشة

 األخرى القطرية االستراتيجية الفرص برامج بعض أن الحظنا

 مشروعاتال بحافظة يتعلق فيما المعلومات من المزيد تشمل

 حافظة عن المعلومات من المزيد إضافة قترح. ونالجارية

 .المقررة مشروعاتوال الجارية مشروعاتال

 المتعلقة المعلومات من المستوى نفس القطرية االستراتيجية الفرص برامج جميعتوفر  أن لضمان جاهدين سنسعى

 بالحافظة المتعلقة المعلومات ترد، وغنداأل القطرية االستراتيجية الفرص لبرنامج النسبة. وبالجارية حافظةبال

 .الرئيسية الوثيقة من 1 الجدول وفي التنفيذي لموجزا من 4 الفقرة في المقررة واالستثمارات الجارية

 عبء لمعالجة شاملة استراتيجيات إدراج بالنية وراء نرحب

 الموفرة التكنولوجيا وتوفير المرأةكاهل الواقع على  عملال

. القيمة سللسال محددة استراتيجيات وضع مع، والجهد للوقت

 الفرص برنامج في التفاصيل من بمزيدا أيض ونرحب

 الصندوق بها يعتزم التي الطريقة بشأن القطرية االستراتيجية

 الحكوميين وغير الحكوميين المصلحة أصحاب مشاركة

 السياسة إطار في عملياته في الجنسين بين بالمساواة للنهوض

 .المؤسسي واإلطار الحكومية

 الفرص لبرنامج (االجتماعي والبيئي والمناخيلتقدير جراءات ااألساسية إلدراسة ال) الرابع الذيل يشتمل

 والجدول 90و 88و 86و 76و 74 )الفقرات النساء إلدماج االستهداف استراتيجيةعلى  القطرية االستراتيجية

 وغير الحكوميين المصلحة أصحاب الصندوق ومشاركة، بالمرأة المتعلقة المحددة األنشطة تناول وسيجري. (2

 منظمات مع العمل في بخبرة الصندوق يتمتع، أوغندا ي. وفالتصميم أثناء جديدة استثمارات في، الحكوميين

نظام  منهجية عتبر. وتوالتمكين الجنسين بين المساواة تعزز التي األسر توجيه منهجيات لتطبيق المدني المجتمع

 القيمة سالسل تنمية مبادرات في الجنسين بين التوازن تضمن حيث، خاصة أهمية ذات تعلّم العمل الجنساني

، األدوات هذه كل استخدام سيجري. والقطرية( االستراتيجية الفرص برنامج من الرابع الذيل في 2 )الجدول

 .اوتنفيذه اتالمشروع تصميم في، االقتضاء حسب
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 اإلدارة رد كندا من تعليقات

 حسب البشر التي تتمحور حول المؤشرات توزيععلى  نشجع

ا مزيد ونقترح، واإلثنية االجتماعية الفئةو والعمر الجنسنوع 

 على ذلك في بما، النتائج إدارة إطار في التقاطع في النظر من

 .اإلعاقة ذوو األشخاص المثال سبيل

 في أكبر بشكل توزيعها سيجري التي العامة المؤشرات القطرية االستراتيجية الفرص برنامج نتائج إطار يعرض

 القطرية االستراتيجية الفرص برنامج مؤشرات تحديث ذلك بعد يجري. وسالجديدة االستثمارية مشروعاتال سياق

 .القطرية االستراتيجية الفرص برنامج لنتائج السنوي االستعراض في

 على الصندوق، في التصميم نهج بإمكان كان أشار التقييم إلى أنه

 تحليل من أكبر قدر من يستفيد أن ،استشاريا كونه من الرغم

 تحليل إجراء الصندوق كفل هل .واالقتصادي السياسي السياق

 اإلنسان(؟ وحقوق السياسي الوضع )مثل: الجوانب لهذه كاف  

 في العاملين نمائييناإل شركاء مع التعاون زيادة على نشجعو

، المستقبل في هامواجهتو المخاطر لرصد عملي كتدبير أوغندا

 األمم فريق مع بالفعل المحددة المتوقعة الشراكة بفرص ونرحب

 التي تتخذ من روما مقرا لها والوكاالت، القطري المتحدة

 .المتحدة األمم ووكاالت

يأتي . ووالسياسي االقتصادي للسياقا عمقتم تحليال االعتبار في القطرية االستراتيجية الفرص برنامج تصميم أخذ

 برنامج الفرص االستراتيجية القطريةاالستعراض السنوي لنتائج  فترة خاللسيجري،  أنه من الرغم لىذلك ع

 الجديدة االستثمارات بأثر يتعلق فيما وتقديرها الهامة الجوانب هذه تحديث، الجديدة اتاالستثمار وتصاميم

 .الشامل القطري والبرنامج

 تدابير المعلومات عنمزيد من ال لصندوقا يقدمأن  يمكن هل

 الزراعة؟ في األطفال عمل بمسألة يتعلق فيما المتخذة التخفيف

 المبذولة الجهود فيا تقدمأحرزت  أوغندا أن إلى الذيل يشيرو

 تحديات هناك تزال الولكن ، األطفال عمل على للقضاء

 .اإلنفاذ في وفجوات

 القطرية االستراتيجية الفرص برنامج شير. ياالستهداف أداء

 سراأل المختلفة: المستهدفة المجموعات من عدد إلى الجديد

 لمشاركةا إمكانية لديها التي الصغيرة الحيازات الفقيرة صاحبة

 في بالمشاركة المهتمين والشباب النساءو اقتصادية؛ أنشطة في

 الفاعلة الجهاتو ؛الريفية والمجموعات المنتجة؛ المشروعات

وباإلضافة إلى . القيمة سالسل في ومتوسط صغير نطاق على

 المجموعات أكثر إدماجب الجديد القطريبرنامج السيهتم ذلك، 

االجتماعي والبيئي التقدير إجراءات ب تسترشد الصندوق استثمارات جميع بأن بالتذكير لنا وااسمح األطفال: عمل

، العمل وظروف العمالة بشأن (17-15 الفقرات، 5 )المعيارا جديدا معيارتضمن ت التيو، المحدثوالمناخي 

 شامل بشكل عمل األطفالب اتحديد المتعلقة القضايا تقدير وسيجري. منفصل بشكل عمل األطفال تناولي يذوال

 لألمم والزراعة األغذية منظمة مع التشغيلية الناحية من الصندوق سيتعاونو ة.الجديد اتالمشروع تصاميم خالل

 وتنفيذ تصميم آليات تضمن. وسعمل األطفالتتصدى ل التي النُهج دمج على الدولية العمل ومنظمة المتحدة

 وسيجري. اتالمشروع تنفيذ أدلة جميع في، االنتصاف عمليات ذلك في بما، التخفيف تدابير إدراج اتالمشروع

 عمل األطفال استخدام تثبط التي هجالنُ  لتعزيز التنفيذ وشركاء اتالمشروع إدارة وحدات موظفي قدرات بناء

ا تحديد الجديدة اتالمشروع تصاميم ملتستش، االستهداف بأداء يتعلق يما. وفالصلة ذات اللوائح إنفاذ وتضمن

 للوصول مناسبين شركاء مع االنخراط عززتس كما. الضعفاء األشخاص فئات جميع إلدراج استهداف آليات على

 .اإلعاقة ذوي األشخاص مثل خاصةالفئات ال إلى
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 اإلدارة رد كندا من تعليقات

 والشباب النساء ذلك في نبم ضعفا، المستهدفةالسكانية 

 .الثالث االستراتيجي للهدف وفقا ،اإلعاقة ذوو واألشخاص

 المجموعات من مجموعة بالفعل سيدعم الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج أن نؤكد االستهداف: أداء

 أطر خالل من بعناية االستهداف أداء رصد سيجري. وضعفا األكثر السكانية للفئات االهتمام وسيكرس المستهدفة

 .الجديدة االستثمارية مشروعاتال لجميع والتقييم الرصد

 

 اإلدارة رد فرنسا من تعليقات

-2021 القطرية االستراتيجية الفرص ببرنامج فرنسا ترحب

 .أوغندا لجمهورية 2027

 

 القيمة سالسل عن المعلومات من مزيد تقديم إلى اإلدارة ندعو

 بعض ألننظرا  دقيق تحليل إجراء يتعين. والمتوخاة المختارة

 لحم أو الصغيرة المجتراتتلك الخاصة ب )مثل القيمة سالسل

 منبكثير  أكبر بشكل تساهم أن يمكن الدواجن( أو الخنزير

 هيكلة فإن، ذلك على الوة. وعوالشباب النساء تمكين في غيرها

 مهمة ستكونهذه  المختارة القيمة سالسلية لاألول األنشطة

 .الجديدة التجارية والمنافذ القيمة استحداث لضمان

. أوغندا حكومة ألولوياتا وفق العوامل هذه الجديدة االستثمارات وستراعي، الواجب النحو على أحيط علما بذلك

 العديد في ظرنُ ، القطرية االستراتيجية الفرص برنامج وضع أثناء أوغندا حكومة معالتي جرت  المناقشات وخالل

تلك الخاصة  ذلك في )بما الحيوانية الثروةالخاصة ب قيمةال سالسل على الضوء لطسُ . والقيمة سالسل من

تمويل التجديد  تيلدوراالستراتيجية القطرية  الفرص برنامج في المائية األحياء وتربية الصغيرة( المجتراتب

 الحيازات أصحاب المزارعين تمكين على قدرتهاإلى  نظربال لموارد الصندوق الثالث عشرالتجديد الثاني عشر و

 القدرة على الصمود بناءو، والشباب لنساءالمتاحة أمام ا الفرص وزيادة، الريفية األسرة مداخيل وتعزيز، الصغيرة

 االستثمارات تصميم من الصندوق فريق اقتراب ومع. الزراعية الخدمات قطاع في التوظيف آفاق وتوسيع

 أكثر إدراجها سيجري التي المحلية المجتمعات/المحلي المجتمع اختيار بشأن النهائي القرار سيصبح، الجديدة

 ا.وضوح

 والتكيف المعرفة وإدارة باالبتكار المتعلقة بالتوصيات نرحب

 الوطنيين العامين المصلحة أصحاب وتعبئة المناخ تغير مع

 مشروعاتال تصميم في دمجهم على بشدة نشجع. ووالتمويل

 .المستقبلية

 عند االعتبار في ستؤخذ التوصيات هذه أن على التأكيد ود. ونالشكر مع، على النحو الواجب أحيط علما بذلك

 .الجديدة االستثمارية مشروعاتال تصميم
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 اإلدارة رد ألمانيا من تعليقات

 المقترح للفترة القطرية االستراتيجية الفرص برنامج يتبع

 الدروس يستند إلى متوازنا نهجا للصندوق 2021-2027

 القطاعات أن المعروف ن. ومالحالي البرنامج من المستفادة

 والثروة النباتية الزيوت )إنتاج األولوية ذات الزراعية

 اقوي اسلبي اتأثير تؤثر 1 االستراتيجي الهدف إطار في الحيوانية(

 إطار في تندرج التي األنشطةفإن ، الصدد هذا وفي. المناخ على

 إلى المناخ تغير على السلبية اآلثار لتقليل 2 االستراتيجي الهدف

تكتسي ا مناخي الذكية اإلنتاج نظم تعزيز وكذلك األدنى الحد

 .للغاية كبيرة أهمية

 للمشروعين المحلي المشترك التمويل من المتوخاة والنسبة

 وتربية الحيوانية الثروة على يركزان اللذين المقررين الجديدين

 المتفق المشترك المحلي التمويل من بكثير أعلى المائية األحياء

 .السابقة الصندوق مشروعات غالبية في عليه

للصندوق  القطرية االستراتيجية الفرص ببرنامج ألمانيا ترحبو

 الوطنية التنمية استراتيجية مع يتماشى والذي بأوغندا الخاص

 .ألوغندا

 وإضافة، الزراعية اإلنتاجية زيادة على البرنامج تركيز نقدرو

 خاصة الصغيرة الحيازات أصحاب المزارعين وإدماج القيمة

 .أوغندا منا نمو األقل والشرقية الشمالية المناطق في

 الزيوت إنتاج - األولوية ذات الزراعية القطاعات غير أن

. المناخ على اقوي اسلبي اتأثير تؤثر - الحيوانية والثروة النباتية

 نظم وتطوير السلبية اآلثار هذه معالجة بمكان األهمية من ذلكول

 .مناخيا ذكية إنتاج

 وستراعي. القطرية االستراتيجية الفرص لبرنامج اإليجابي التقدير هذاب على النحو الواجب مع الشكرأحيط علما 

 وخالل. أوغندا حكومة أولويات مع يتماشى بما، المحتملة السلبية المناخية اآلثار جميع الجديدة االستثمارات

 سالسل من العديد فيظر نُ ، القطرية االستراتيجية الفرص برنامج وضع أثناء ،الحكومة معالتي جرت  المناقشات

المجترات الصغيرة( تلك الخاصة بالثروة الحيوانية )بما في ذلك الخاصة بقيمة اللط الضوء على سالسل وسُ . القيمة

التجديد تمويل التجديد الثاني عشر و تيلدوراالستراتيجية القطرية وتربية األحياء المائية في برنامج الفرص 

( 2)تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة،  (1: )قدرتها علىإلى  نظربال الثالث عشر لموارد الصندوق

 ،القدرة على الصمودبناء ( 4)لنساء والشباب، المتاحة أمام ازيادة الفرص ( 3)األسرة الريفية،  مداخيلتعزيز 

 مشروعاتال وتصميم المفاهيم وضع وقت ي. وفتوسيع آفاق التوظيف في قطاع الخدمات الزراعية( 5)

 ا.وضوح أكثر سالسل القيمة تنميةمن أجل  السلع اختيار بشأن النهائي القرار سيصبح، الجديدة االستثمارية

االجتماعي لتقدير جراءات اإل التوجيهية المبادئ مع يتماشى بما، المناخية للمخاطر شامل فرزأيضا سيُجرى و

 وتخفيف المناخ تغير مع التكيف تدابير ودمج االستثمار اختيار إلرشاد، لصندوقالصادرة عن اوالبيئي والمناخي 

 يجري كما. بعناية البيئية الجوانبرصد  يجري، النباتية الزيوت إنتاج بقطاع يتعلق يما. وفعلى حد سواء آثاره

 اآلفات ومكافحة، الصغيرة الحيازات أصحاب قدرات بناء خالل من األدنى الحد إلى المناخية اآلثار تقليل

 أُدرجت كما. العازلة المناطق في الزراعة تخصيب ودعم المتدهورة األراضي تأهيل وإعادة، واألمراض

 .الفعلية االنبعاثات لتحديد الرصد بروتوكوالت
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 اإلدارة رد ألمانيا من تعليقات

 الصغيرة الخاص القطاع شركات بمشاركة يتعلق فيما

 التمويل تنظيم أن تعرف كيف يجري ألمانيا تود، والمتوسطة

 في اتالمشروع تنفيذ تكفل بطريقة وضمانه المحلي المشترك

 .المناسب الوقت

 استطالع من اأوغندفي  القطري الفريق المصلحة أصحاب مع المشاورات تمّكن، االستثمار تصميم عملية خالل

 قدر بأكبر، ذلك وهو ما يُترجم بعد. االستثمار من مختلفة جوانب في المشاركة على الخاص القطاع مدى إقبال

 أثناء المحددة الفرص متابعة تجري، التنفيذ بعد أن يبدأ. والتصميم وثيقة في نقدية شروط إلى، الدقة من ممكن

 خالل من إما االستثمار داخل ستتيح التكامل والتي، أوغندا حكومة تتبعها التي الشراء منهجية على بناء، التصميم

، والموارد بالوقت محددة العملية هذه عن المنبثقة االتفاقات . وتكونالتنافسي الشراء خالل من أو واحد مصدر

 .وفعالية بكفاءة المشروع تنفيذ يؤدي إلى مما

 

 اإلدارة رد فرنسا من تعليقات

االستراتيجية القطرية تقييم تقرير نحيط علما مع التقدير ب

مكتب  يعدهألوغندا، وهو التقرير الثاني الذي  القطري البرنامجو

. ونقدر نتائجه 2013في عام  الصادرالتقييم المستقل بعد التقرير 

الرئيسية وندعم التوصيات وتدابير المتابعة الواردة في االتفاقية 

اإلدارة والحكومة. ونتوقع  التي وقعت عليها عند نقطة اإلنجاز

كامل في برنامج الفرص االستراتيجية شكل دمجها ب يجريأن 

ال سيما فيما يتعلق بتوسيع و، 2027-2021القطرية القادم للفترة 

االستهداف  وتحسين(، 1)التوصية  سالسل القيمةنهج 

 ( والتعميم.3االستراتيجي للنساء والشباب )التوصية 

امج القطري صياغة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية نوالبر القطرية توصيات تقييم االستراتيجية وجهت

برنامج الفرص االستراتيجية وامج القطري نوالبر القطرية تقييم االستراتيجية وضع في حينالجديد. وفي الواقع، 

 القطرية تقييم االستراتيجيةتوصيات  مراعاةإعدادهما جنبا إلى جنب بحيث يمكن  جرىبشكل مستقل، فقد القطرية 

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. فيالناشئة بشكل جيد امج القطري نوالبر

  برنامج الفرص  وضعمع حكومة أوغندا أثناء التي جرت ، في المناقشات سالسل القيمةتوسيع نهج من حيث

قيمة اللط الضوء على سالسل سُ في هذا الصدد، ظر في العديد من سالسل القيمة. ونُ االستراتيجية القطرية، 

وتربية األحياء المائية في برنامج المجترات الصغيرة( تلك الخاصة بالثروة الحيوانية )بما في ذلك الخاصة ب

. الثالث عشر لموارد الصندوقالتجديد تمويل التجديد الثاني عشر و يتالفرص االستراتيجية القطرية لدور

 نبمعلى وجه التحديد لقدرتها على إشراك أصحاب الحيازات الصغيرة، سالسل القيمة هذه اختيار  وجرى

وضع المفاهيم وتصميم المشروعات االستثمارية الجديدة، سيصبح القرار  وفي وقتالنساء والشباب.  همفي

 .سالسل القيمة أكثر وضوحا لتنميةالنهائي بشأن اختيار السلع 

 ( المساواة بين 1أجل تعزيز االستهداف االستراتيجي للنساء والشباب، ستركز تدخالت محددة على: ) من

زيادة وصولها إلى صنع القرار واألصول )خاصة حقوق حيازة األراضي( الجنسين وتمكين المرأة من خالل 

( خلق فرص لتمكين الشباب في سالسل القيمة ذات الصلة مثل النقل والتجارة 2)؛ والتمويل والمهارات

، وكذلك في العمالة الريفية خارج المزرعة من خالل الوصول إلى رأس المال والمهارات والتجهيز

 واألصول.
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 اإلدارة رد فرنسا من تعليقات

 شامل للمخاطر المناخية، بما يتماشى  فرز أيضا سيُجرى، آثارهالمناخ وتخفيف تغير التكيف مع  حيث من

لصندوق، إلرشاد الصادرة عن ااالجتماعي والبيئي والمناخي لتقدير جراءات اإلمع المبادئ التوجيهية 

 .على حد سواء آثارهاختيار االستثمار ودمج تدابير التكيف مع تغير المناخ وتخفيف 

 12إلى  10، نالحظ في الفقرات من ةاألخير بالمسألةفيما يتعلق 

أن "الهدف  EB 2021/132/R.16/Add.1من الوثيقة 

االستراتيجي الثاني في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

قضايا التكيف مع المناخ وتخفيف آثاره من خالل  يتناولالجديد 

قراء الريف لسبل عيش ف ضمان تعزيز االستدامة البيئية

الصمود في على  تهاقدروواألنشطة االقتصادية والمشروعات 

لتقدير االجتماعي والبيئي ءات ااإجر" وأن "تغير المناخ وجه 

برنامج الفرص  في االعتبار عند إعداد توضع التي، والمناخي

تحديات محددة في سالسل تناول تاالستراتيجية القطرية الجديد، 

مراعاتها خالل فترتي االستثمار  يتعينالقيمة المحتملة التي 

اإلضافية المطلوبة  والتقديراتيقدم توصيات أنه التاليتين. كما 

جميع التدابير تسهم المشروع/البرنامج، لضمان أن  إعدادوقت 

دة في أيضا في التكيف مع تغير المناخ وأهداف التخفيف المحد

هل يمكن أن توضح فوغندا ". ألالمساهمات المحددة وطنيا 

ما إذا كان هذا الهدف االستراتيجي لبرنامج الفرص  إلدارةا

فهم سيُ  2027-2021االستراتيجية القطرية الجديد للفترة 

التي قدمتها والمحددة وطنيا الحالية بالرجوع إلى المساهمات 

جديدة ا وطنيمحددة ت أو إلى مساهما 21/09/2016أوغندا في 

االجتماع السادس والعشرين ستقدمها أوغندا قبل أو محدثة 

 2021 تشرين الثاني/في نوفمبرالذي سيُعقد  لمؤتمر األطراف

 في غالسكو؟

الوثيقة المرجعية المستخدمة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هي المساهمة المحددة وطنيا المقدمة إن 

 عرضتبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية  خالل وضعالمشاورات التي أجريت  غير أن. 2016حاليا لعام 

تقديمها المقرر حددة وطنيا المحدثة في المساهمات الم ستوضحإشارة إلى الطموحات واألهداف ذات الصلة التي 

. ولضمان أخذ األهداف الواردة في المساهمات المحددة وطنيا االجتماع السادس والعشرين لمؤتمر األطرافقبل 

مخاطر تغير لتحليالت  ستُجرىالمحدثة في االعتبار عند تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد، 

. آثارهالتكيف مع تغير المناخ وتخفيف المتعلقة بتدابير إرشاد الدة المقترحة من أجل الستثمارات الجديلالمناخ 

تغير المناخ، مما يستلزم تحديد األولويات ل ايسياساتو ايمؤسس ااستعراض يةمخاطر المناخالوستشمل تحليالت 

أنشطة المشروع. وبالتالي، يسعدنا أن نؤكد أن الوثيقة المرجعية لالستثمارات المستقبلية  ستتناولهاواألهداف التي 

 التي يمولها الصندوق في أوغندا ستكون وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحدثة.

 


