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 المجلس التنفيذي

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 صندوق األمم المتحدة للسكانو

 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 

 المجلس التنفيذي

 لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

 )اليونيسف(

 المجلس التنفيذي

 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هيئة األمم المتحدةل

 

 المجلس التنفيذي

 لبرنامج األغذية العالمي

 المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 صندوق األمم المتحدة للسكانو

 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 2017الدورة العادية الثانية لعام 

 نيويورك ،2017 أيلول/سبتمبر 5-11

 

 لمنظمة األمم المتحدة للطفولة المجلس التنفيذي

 2017الدورة العادية الثانية لعام 

 نيويورك ،2017 أيلول/سبتمبر 12-15

 هيئة األمم المتحدةالمجلس التنفيذي ل

 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 2017الدورة العادية الثانية لعام 

 نيويورك ،2017 آب/أغسطس 29-30

 لبرنامج األغذية العالمي المجلس التنفيذي

 2017الدورة العادية الثانية لعام 

 روما ،2017 الثاني تشرين/نوفمبر 13-17

 

مم المجالس التنفيذية لبرنامج األ التي قامت بها نيبال إلىتقرير عن الزيارة الميدانية المشتتتر ة 

المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة 

 مناألمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي، في الفترة 

 2017 نيسان/أبريل 21 إلى 17

 

 أساسيةمعلومات  -أولا 

 زيارة ميدانية مشااااااتر ة إلى نيبال، ااو بها وفد من 2017أبريل/نيسااااااان  21إلى  17بدأت في الفترة من  -1

المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صااااااندوق األمم المتحدة للسااااااكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات 
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سين وتمكين المرأة وهيئ (،يونيسفالالمشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ) ة األمم المتحدة للمساواة بين الجن

عضاااوان من أعضااااا المجالس  20وبرنامج األغذية العالمي. و ان الوفد الذي يضااام  )هيئة األمم المتحدة للمرأة(،

، الممثل الدائم ألنتيغوا وبربولا لدى األمم المتحدة Walton Alfonso Websonالتنفيذية برئاسااة سااعالة الساايد 

بل س. و ان الهدف من الزيارة هو مساعدة أعضاا المجالس التنفيذية على فهم يونيسفورئيس المجلس التنفيذي لل

و ان المتواع  .العالمية ألمم المتحدةاهذه المنظمات في تحقيق خطط التنمية الوطنية، وأهداف برامج ومدى إسهاو 

سق المقيم لضمان تنا ساق منظومة األمم المتحدة وفقان لهدف "توحيد أن توضح هذه الزيارة لور نظاو المن سق وات

األلاا"، والمواامة والتنساااااايق فيما بين صااااااناليق األمم المتحدة وبرامجهال والملكية الوطنية للبرامج التي تنفذها 

ة يمنظمات األمم المتحدةل وأهمية القضااايا المواضاايعية التي تعالجها، فضااأن عن أهدافها، بما في دلف أهداف التنم

 المستدامة.

من  5وال يمكن المبالغة في أثر الكوارث الطبيعية على البلدان المعرضاة للكوارث وعلى عاعوبها. فالغاية  -2

من أهداف التنمية المسااتدامة تطالب على و ا التحديد بالتقليل إلى لر ة  بيرة من عدل الوفيات وعدل  11الهدف 

المت ااالة بالناتج المحلي اإل مالي والتي تحدث بسااابب  األعاااخال المتضاااررين، وتخفيا الخساااائر االات اااالية

، مع التر يز على حماية الفقراا واألعاااخال الذين يعيشاااون في ال أوضاااا  هشاااة. 2030الكوارث بحلول عاو 

وفي هذا ال اادل، يول الوفد أن يو ا الشااكر إلى أمانات المجالس التنفيذية الختيارها القياو بزيارة ميدانية مشااتر ة 

ل، والتي تعتبر من أ ثر بلدان العالم تعرضاااااان للكوارث الطبيعية. ويول الوفد أيضاااااان أن يو ا الشاااااكر إلى إلى نيبا

إعطاا الوفد لمحة عامة عن أنشطة منظمات ا المحكم الذي توخى فريق األمم المتحدة القطري على وضع برنامج

 األمم المتحدة المختلفة التي تعمل في نيبال.

مليون نسااامة، وهي  28ر السااااحلية األال نموان في  نوب آسااايا، ويبلس عدل ساااكانها البلدان غيمن ونيبال  -3

ملتزمة باإلصااااااأحات الديمقراطية واال تماعية واالات ااااااالية، وبناا الترابط اال تماعي، والخرو  من فئة أال 

 42قر المطلق لديها من . واد حققت معظم األهداف اإلنمائية لأللفية. فقد انخفا الف2022البلدان نموان بحلول عاو 

، بينما ارتفع ت اانيفها في لليل التنمية البشاارية 2015في المائة في عاو  22إلى أال من  1995في المائة في عاو 

. وينص لسااااااتور نيباال الجادياد على التحول نحو نظااو 2016في عااو  0.558إلى  1980في عااو  0.279من 

وحقوق اإللما . غير أن نيبال تواصل  فاحها مع التحول السياسي  فيدرالي، مع تحقيق المزيد من التنمية البشرية

في المائة، ومساااااتويات متفاوتة من التنمية البشااااارية،  5إلى  3الممتد، وعقول من النمو االات اااااالي البطيا من 

 روالحو مة الضااعيفة، واإلا اااا اال تماعي، والمواطنة غير المسااجلة، والممارسااات التقليدية الضااارة التي ت ث

وتتفاام هذه  (1)،ثنية، واإلائفةوالطويرتبط الفقر والضااااااعف بنو  الجنس، والجغرافيا، على النسااااااااا والفتيات. 

  الكوارث.بوالمرتبطة  يةالمناخواألوضا  بسبب المخاطر البيئية 

ي منطقة ف هي تقعونيبال معرضااة بدر ة  بيرة للكوارث بساابب توليفة من األخطار الطبيعية والمناخية. ف -4

، وهو ما يجعل البلد برمتا تقريبان معرضان للزالزل. وتحتل نيبال المرتبة الرابعة على مستوى العالم نشطة زلزاليا

من حيث التعرض النسااابي، والمرتبة العاعااارة من حيث االنهياالت األرضاااية، والمرتبة الثانية عشااارة من حيث 

 قان للم عااار العالمي للمخاطر المناخية، احتلت نيبالوفالزالزل. و الفيضااااناتل والمرتبة الثانية والثأثين من حيث

 . 2015-1996بين البلدان األ ثر تعرضان للمخاطر في العالم خأل الفترة  عشرينالمرتبة الرابعة وال

 2008(، وأُ ريت في عاو 2006-1996بعد عقد من النزا  ) 2006واد واِّع اتفاق ساااأو عاااامل في عاو  -5

تت الجمعية الجديدة في مايو/أيار انتخابات  سية. واد صوَّ سي في نيبال  على إنهاا النظاو الملكي 2008للجمعية التأ

                                                           
(1)Government of Nepal National Planning Commission and the United Nations Development Programme, 

.Unlocking Human Potential ,Nepal Human Development Report 2014: Beyond Geography 

http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/nepal_nhdr_2014-final.pdf
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، وأعلنت نيبال  مهورية علمانية فيدرالية ليمقراطية. واد تعذَّر التقيُّد بمهلة الساااانتين المحدلة عاما 240 لاوالذي 

لدسااااااتور الجديد وإ راا االنتخابات الجديدة،  ياغة ا . وأخيران أُ ريت االنتخابات في باسااااااتمرارلت ُمدِّ فل اااااا

، 2015يناير/ انون الثاني  22وبينما وعدت الحكومة بإصاااادار لسااااتور  ديد في  .2013نوفمبر/تشاااارين الثاني 

 12أبريل/نيسااااان و 25وإ راا انتخابات محلية في غضااااون سااااتة أعااااهر، تعرض هذا البلد لزلزالين اويين في 

ساااابتمبر/أيلول  20في لمار على نطاق واسااااع. وأخيران صاااادر لسااااتور نيبال الجديد في  اب، تسااااب  2015مايو/أيار 

2015. 

عن بعا أحكاو  نراضااي ، نوب نيبال ،واألحزاب السااياسااية في منطقة تيراي اليساايمالعااعب يكن لم و -6

ي نقص فا عن في إغأق الحدول، ونتجدلف االحتجا ات على امتدال الحدول مع الهند. واد تسبب وا أالدستور، وبد

األساسية، بما في دلف األلوية، ليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال، وإنما في  ميع أنحاا  الواول والسلع

البلد. واسااتمر تعطيل إمدالات الساالع والواول لمدة خمسااة أعااهر إلى أن أعيد فتح الحدول أماو حر ة البضااائع في 

 .2016فبراير/عباط 

كية منذ إلغاا المل اوزرايبال تساااعة رءسااااا اد توالى على ن الميدانية المشاااتر ة،  انوعند القياو بالزيارة  -7

. 2016أغساطس/آب  4، مهاو من ابا في حينئذهال، رئيس الوزراا ا. وتولى السايد بوعابا  مال ل2008في عاو 

ية في  جريو ان المتواع أن ي لد انتخابات محل يار  14هذا الب من هذا النو   ، وهي أول انتخابات2017مايو/أ

 محافظاتأيار، ثم في ثأث /مايو 14يوو  محافظاتفي ثأث  خأل عقدين. غير أنا لم يتسن إ راا االنتخابات إال  

سبتمبر/أيلول  18األخيرة المتبقية يوو  محافظةيونيو/حزيران. ومن المقرر إ راا االنتخابات في ال 28أخرى يوو 

2017 . 

 الميدانية المشتر ةلمحة عامة عن الزيارة  -ثانياا 

أتيحت للوفد فرصاااااة رءية ال اااااناليق والبرامج العاملة في مختلف أنحاا نيبال، وتقييم العمل الذي أنجزه  -8

فريق األمم المتحدة القطري في الميدان، على الرغم من التحديات التي عااااكلتها تضاااااريس هذا البلد، التي تفاامت 

 يفحظات الوفد حالة أال البلدان نموان والبلدان المعرضة للكوارث مأبينما اد ال تمثل . و2015زل عاو بسبب زال

ربع االستراتيجية خأل فترة السنوات األ هاخططوتنفيذ في إعدال لمنظمات المختلفة تفيد اأن ي مل ف، بأسره العالم

 القالمة.

وا تماعات مع رئيس  ،واد تضاااااامن برنامج الزيارة  لسااااااة إحاطة عقدها فريق األمم المتحدة القطري -9

بات، ولجنة خا لف مع لجنة االنت خار ية، و ذ ية  الوزراا ووزير الشاااااا ون ال ئة الوطن التخطيط الوطني، والهي

سلطات المحلية. وأ رى الوفد أيضان منااشات مع عر اا التنمية المو ولين في نيبال، فضأن  لإلعمار، وممثلي ال

 عن ممثلي منظمات المجتمع المدني.

مقاطعات  1فد أ زاا مختلفة من نيبال ضااااامن أربع مجموعات منف ااااالة  فقد زارت المجموعة وزار الو -10

تالي، وبا هانس حدة   ايألي، وباي ية الق ااااااوى )البرامج  برنامج األمم المت في سااااااهول و بال المنطقة الغرب

. (العالمي األغذية امجبرنو، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، يونيسااافاإلنمائي، وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان، وال

في سااااهول المنطقتين الغربية والغربية  وبانكي، لانس، و ابيلفاسااااتو، وروبانديهيمقاطعات  2وزارت المجموعة 

، ومكتب األمم يونيسااافالوساااطى )البرامج  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان، وال

في تأل المنطقة  نوا وتمقاطعة  3(. وزارت المجموعة األغذية العالميوبرنامج المتحدة لخدمات المشاااااااريع، 

ة ، وهيئة األمم المتحديونيسفالوسطى، والتي تضررت من الزالزل )البرامج  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وال



DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2017/CRP.1 

 

تأل المنطقة  في  افريباالنشوكسندهولي ومقاطعتي  4زارت فالمجموعة أما (. وبرنامج األغذية العالميللمرأة، 

)البرامج  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومكتب األمم المتحدة لخدمات  الوسطى

 (.وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، يونيسفالمشاريع، وال

 المصلحة اآلخرينالتنسيق بين و الت األمم المتحدة والحكومة وأصحاب  -ثالثاا 

 و الت األمم المتحدة والحكومة  -ألف

 2017-2013( للفترة إطار المسااااااااعدة اإلنمائية)يقترب إطار عمل األمم المتحدة للمسااااااااعدة اإلنمائية  -11

طار إوضااااع على فريق األمم المتحدة القطري  عكفوي .الخال بنيبال من نهايتا، ويتضاااامن الدروم المسااااتفالة

عشر ح ائل،  2017-2013للفترة  إطار المساعدة اإلنمائية. واد تضمن 2022-2018للفترة  المساعدة اإلنمائية

ل . وفي حين أن العدل الكبير من الح ائالمشترك بين الو االت أمران صعباوهو ما  عل التنسيق والرصد والتقييم 

إطار المساااااااعدة تقريبان من  في المائة 70إن فاد أساااااافر أيضااااااان عن ادر  بير من الطمو  فيما يتعلق بالتمويل، 

ل بحلول يناير/ انون الثاني  اإلنمائية . ولهذا فقد ر ز فريق تا، بينما لم يتبق سااوى عاو واحد من لور2017اد ُمو 

 إلطار الجديد، الذي ير ز على أربعة مجاالت فقط.في ااألمم المتحدة القطري على ح ائل أال 

 املة، إلى  انب عاااااار اا التنمية ا خرين، في عدة  وتشااااااارك منظمات األمم المتحدة أيضااااااان ب ااااااورة -12

حي. وال رف ال بقيالة وزارات مختلفة، من بينها وزارات ال حة، والتعليم، والمياه  يةاطاعاستراتيجيات لعم 

النمو االات الي    )أ(التاليةمجاالت الح ائل على  2022-2018المقتر  للفترة  إطار المساعدة اإلنمائيةويشمل 

شامل  تغيُّر المناخ، والحد ال مول، بما في دلف في موا هة آثارالقدرة على بناا  التنمية اال تماعيةل ) ( ل )ب(ال

بالتعاون الوثيق  إطار المساااعدة اإلنمائيةالحو مة الشاااملة وساايالة القانون. واد ُوضااع  الكوارثل )ل( مخاطرمن 

مع حكومة نيبال بقيالة لجنة التخطيط الوطني، وبالتشاور مع الهيئة الوطنية لإلعمار ومختلف الوزارات التنفيذية. 

طار و رت مشاااااورات أيضااااان خار  العاصاااامة. وأنشااااأ فريق األمم المتحدة القطري لجنة تو يهية مشااااتر ة إل

رئيس لجنة التخطيط الوطني والمنسااااق المقيم. وهذه هي اللجنة ، يشااااارك في رئاسااااتها نائب المساااااعدة اإلنمائية

و التو يا العاو والتو وسااتتولى اللجنة  .إطار المساااعدة اإلنمائيةاالسااتراتيجي لت ااميم وتنفيذ   ياالرئيسااية التي تقدِّ

ر ة للعمل ية مشت. واد تم تشكيل أربعة أفراة عمل تقنطار المساعدة اإلنمائيةأيضان ايالة االستعراضات السنوية إل

، بما في دلف م اافوفة النتائج وإطار الرصااد والتقييم. إطار المساااعدة اإلنمائيةفي  ل مجال من مجاالت ح ااائل 

للوزارة المعنية، وساااتواصااال ين مشاااترك ويشاااارك في رئاساااة هذه األفراة رئيس و الة تابعة لألمم المتحدة، وأم

 .إطار المساعدة اإلنمائية تنسيق العمل في مجال ح يلة معيَّنة طوال فترة

واتضاااااح تكامل عمل منظمات األمم المتحدة والحكومة عن طريق المشاااااروعات المتعلقة باألمن الغذائي،  -13

 ،وبرنامج األغذية العالميوالتي نُفذت وفقان لنظاو رصاااد األمن الغذائي، وهو مشااارو  مشاااترك بين حكومة نيبال 

.  ما أن تشااااااجيع تنظيم المشااااااروعات واإلنتا  العا ل هتماواالالتي تتطلب ويحدل مناطق انعداو األمن الغذائي 

، أوضح تواءو رسميفي القطا  ال رسميومبالرات منظمات األمم المتحدة إللما  اإلنتا  غير ال نطاقال غير ال

حدة القطري على األرض حدة أيضااااااا طخطمع  عمل فريق األمم المت ان الحكومة. واد عملت منظمات األمم المت

تقولها وزارات مختلفة، بما في دلف  ةب ورة  املة، إلى  انب عر اا التنمية، في عدة استراتيجيات لعم اطاعي

وزارات ال ااااحة، والتعليم، والمياه وال اااارف ال ااااحي. والحً الوفد أيضااااان تفاعل منظمات األمم المتحدة مع 

 لمر زية.السلطات المحلية، باإلضافة إلى تفاعأتها مع م سسات الحكومة ا
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ابات االنتخفلتحديات. ا حال  ذلف  انو، م المتحدة القطري والحكومة واضاحاالتفاعل بين فريق األمو ان  -14

المحلية، واالنتقال إلى نظاو فيدرالي سااتنتقل بمقتضاااه  ثير من ساالطات صاانع القرار إلى ساالطات وطنية فرعية، 

سي الجديد، و سيا سيعمل بها النظاو ال زيد من م لها أمور تنطوي على الحالة عدو اليقين التي تحيط بالطريقة التي 

 القالو. إطار المساعدة اإلنمائيةتنفيذ أماو التحديات 

 منظمات األمم المتحدة والمجتمع المدني -باء

عل مكثَّف بين فريق األمم ال -15 فا ناك ت نا  ان ه يارة أ حدة القطرياتضااااااح من الز ومنظمات المجتمع  ،مت

ية. واد عاااااااار ت منظمات غير حكومية غير الحكومية والمنظمات  ،والمنظمات غير الحكومية ،المدني لدول ا

في تنفيذ عدة مشاااااروعات في الميدان. والحً الوفد أيضاااااان أن تطلعات واحتيا ات لولية ومنظمات غير حكومية 

إلى فريق األمم المتحدة القطري من  انب المنظمات غير الحكومية والمنظمات  تم نقلهاالمجتمعات المحلية اد 

يضاااااطلعوا بدور ، وهو ما سااااااعد أيضاااااان على تحديد القالة من بين الساااااكان المساااااتهدفين لالدولية غير الحكومية

 للمشروعات.المحفزين 

خدمات لل جهات مقدمة أيضااااان الدولية وعملت بعا المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية  -16

نت المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أ ل  يذ المشااااااروعات. و ا ية تنف لدول نة في ا باي مت

من ، واأليائفط، واإلا اااا على أسااام العنف الجنسااانيما بين المساااواة بين الجنسااين، وتراو  الذي  ،تر يزها

 الغذائي، والتنمية االات الية.

وتعتبر المنظمات غير الحكومية، مع عاااابكة مكاتبها الميدانية وات اااااالتها مع الحكومة المحلية، الوسااااائل  -17

ال نيبالرئيسااااية لمساااااعدة فريق األمم المتحدة القطري على  مع بيانات أساااااسااااية عن احتيا ات مختلف مناطق 

زت عأاة العمل هذه بفضل التعاون في أعقاب زالزل عنهاوسكا واالستجابة لحالة الطوارئ.  2015او . واد تعزَّ

ف في مختل واضاايعيةموأثناا الزيارات التي عااملت مختلف أنحاا البلد، عاااهد الوفد و ول منظمات غير حكومية 

المشاروعات، وسامع عن مشاار تها في عملية التنفيذ. وتتواع المنظمات غير الحكومية مزيدان من الدعم من  انب 

 .مرأةبناا القدرات، واستعالة ُسبل العيش، وتمكين الال في مجمنظمات األمم المتحدة 

عأاة عمل طيبة مع منظمات المجتمع المدني. وأثناا المنااشااات التي بفريق األمم المتحدة القطري يتمتع و -18

 .نساابقيالة  لارت مع ممثلي بعا هذه المنظمات، الحً الوفد أن معظمها  ان

 المتحدةبين منظمات األمم فيما الشرا ة  -جيم

بال من  -19 حدة القطري في ني ها  23يتكون فريق األمم المت حدة، من عة لألمم المت تاب ئة  ات منظممن ال 18هي

، فضأن عن ثأث م سسات مالية لولية. ويرأم هذا الفريق منسق مقيم. الستة برامجال ناليق وتشمل المقيمة، ال

لتنساااااايق. والحً الوفد عأاة العمل الممتازة بين ويجتمع فريق األمم المتحدة القطري مرتين عااااااهريان ألغراض ا

مشاااااار ة أ ثر من تدل تنفيذ المشاااااروعات والبرامج. ومختلف المنظمات في العاصااااامة، و ذلف في الميدان عند 

والنجا  الواضاااح للمشاااروعات، على التنزر بين المنظمات، والرغبة في العمل ب اااورة تعاونية غالبا، منظمتين 

 لمشروعات.من أ ل تحقيق أهداف ا

وزار الوفد عدة مشاااااروعات يشاااااارك في تنفيذها أ ثر من منظمة واحدة من منظمات األمم المتحدة. وفي  -20

. غير أنا نظران ألن نيبال اد خر ت والياتبعا الحاالت،  ان هناك بعا االزلوا  والتداخل الواضااااااح بين ال

، بساابب الحا ة للوصااول ياذا التداخل  ان حتملتوها من  ارثة  بيرة وحالة إنسااانية  ساايمة، رأي الوفد أن مثل ه
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التي  أن بعا المشروعاتتم التوضيح فيما بعد واأل ثر تضرران في أسر  وات ممكن. والنائية المناطق أبعد إلى 

 في الميدان، وأنا بينما يبدو أن نساااااابيةنفذتها منظمات تتمتع بميزة  "ينعاااااار اا التنمية الدولي مجموعة"ها تمول

 .أخرىمنظمة  واليةيدخأن ضمن اد وح يلتا ا ن مضمونإفإحدى المنظمات،  اخت المشروعان ما يشير إلى 

 نيةلبايتم من خألها لعم يُنفذ عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش،  برنامج األغذية العالميالحاالت،  ان إحدى  فيف

بل العيش القالرة على ال اامول عن طريق   إنشاااا األصااول والنقدقابل المساااعدة الغذائية ممشااروعات التحتية وسااُ

لمقررة المشارو  اأنشاطة نقدية. واد تضامَّنت التحويأت الغذائية أو المسااعدة ال وفرالتي تإنشااا األصاول، قابل م

يجال يتساانى ربطها بالطرق الرئيسااية، وإل إصااأ  البنية التحتية المجتمعية، بما في دلف الطرق والممرات الريفية

بل العيش القالرة على ال اااااامول، مع تلبية شاااااااهقةالمناطق الجبلية ال إلى منافذ ية االحتيا ات الغذائ، وتعزيز سااااااُ

منطقة في ال األغذية العالمي برنامجأزلوا ية، اغتنم هذا المشرو  فرصة و ول تأفيان لووالتغذوية بعد الزالزل. 

لمع تناول لتحقيق األمن الغذائي،  يمكن  . ويعكس هذا التعاون نو  التنزر الذيفي الوات نفسا يةالبنية التحتية األوَّ

ثل م فإنا يمكن النظر بساااااهولة إلى لمثل هذه الحاالت،واضاااااح ال التحديدفي حالة عدو وأن يتحقق بين المنظمات. 

 هذه المشروعات على أنها مزلو ة. 

أربعة  على 2022-2018للفترة للمساااعدة اإلنمائية إطار عمل األمم المتحدة  تر يزورأى الوفد أيضااان أن  -21

رصة ، أتا  فهاواضح ألهداف التنمية المستدامة، ترتبط بخطة الحكومة لتنفيذ تحديدمجاالت ح ائل مبسَّطة، مع 

لة خاصاااااة بالتضاااااافر والتعاون فيما بين  ممتازة أماو فريق األمم المتحدة القطري ل اااااياغة اساااااتراتيجية مف اااااَّ

ل هذه االستراتيجية سوف تتماعى مع االاترا  الخال ببدا ف ل مشترك في الخطط االستراتيجية المنظمات. فمث

ل ناليق وبرامج األمم المتحدة التي تنااشها المجالس التنفيذية ا ن.  ما أن وضع استراتيجية متسقة للتعاون من 

  .عأنا أن يسمح بإلارة أفضل للميزانية األساسية ويحقق المزيد من التكاف

 شرا ة األمم المتحدة والتنسيق مع شر اء التنمية اآلخرين -دال

 مية الدوليةالتن وزارة، والتي تتألف من مجموعة عر اا التنمية الدوليينالتقى الوفد في  اتماندو مع ممثلي  -22

أخرى. وفهم الوفد أنا  ان  من  ملة  هات، لتنمية الدوليةاألمريكية لو الة ال، واالتحال األوروبي، والبريطانية

ستفيد . وتمبينههناك تنزر طيب بين عر اا التنمية وفريق األمم المتحدة القطري من خأل عقد ا تماعات منتظمة 

القدرات الخدمية والمزايا النساااااابية لمنظمات األمم المتحدة من أ ل تنفيذ  من مجموعة عاااااار اا التنمية الدوليين

 مخ  ة. أموالبمولة الممشروعات ال

تكون تنافساية، بل  وأعرب عار اا التنمية عن رأي مفاله أن عأااتهم مع منظمات األمم المتحدة ينبغي أال   -23

تنزرية وتكاملية. فينبغي أن تر ز المنظمات على مجاالت أساااسااية، مثل اضااايا حقوق اإلنسااان، واألمن الغذائي 

 دَّى عر اا التنمية للبنية التحتية واللو ستيات.والتغذية، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، بينما يت 

 امجيووافق عاار اا التنمية على أنا من الضااروري أن تضااطلع منظمات األمم المتحدة ببعا العمل البر -24

لمساااعدة األمم المتحدة على القياو بدورها بوصاافها هيئة لاعية لأ تماعات، وضااامنة للمعايير والقيم والمعاهدات 

 امجي يمك ن منظماتولية، اسااااتنالان إلى تقساااايم واضااااح للعمل بين مختلف المنظمات. فالعمل البروااللتزامات الد

مقعد ى بتحظو ،ب خبرة مباعرةكتست، واسياسيو اا تماعي ارصيدم دااية، وعبكات، و أن تبنياألمم المتحدة من 

غير  تامنظم  رتبعتُ  ينبغي أال  أسااساي مويل تحظى بطاولة المفاوضاات. ولكن منظمات األمم المتحدة التي تعلى 

 والتنافس على أموال الجهات المانحة. و موارلها البشرية المحدولة لتقديم مقترحاتحكومية تستخد  
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 ل ااناليق األمم المتحدةوآثار أعضاااا الوفد اضااية انخفاض التمويل األساااسااي، والذي أصاابح يمثل تحديان  -25

تمويل أساااسااي اوي،  توفير  اا التنمية بمواصاالة لعم األمم المتحدة وو االتها عن طريقوبرامجها، وطالبوا عاار

 من عأنا أن يسمح للو االت بأن تر ز عملها على القضايا األساسية التي د رها الشر اا. وهو

 مالحظات على القضايا المواضيعية التي عالجها فريق األمم المتحدة القطري -رابعاا 

يوعااااااف على  إطار المساااااااعدة اإلنمائيةلى نيبال في منعطف بالس األهمية عندما  ان ااو الوفد بزيارتا إ -26

التالي تقترب من مرحلة االسااااتكمال. وأوضااااح  طار المساااااعدة اإلنمائيةاالنتهاا، و انت األعمال التحضاااايرية إل

الساااااابق اد أُلر ت في اإلطار  إطار المسااااااعدة اإلنمائيةفريق األمم المتحدة القطري أن الدروم المساااااتفالة من 

لا ما يبرره، نظران لل ااااعوبات التي صااااولفت عند تنفيذ  4إلى  10القالو.  ما أن اخت ااااار عدل الح ااااائل من 

طة  ورصاااد وتقييم الح اااائل العديدة لإلطار الحالي. وأعرب الوفد أيضاااان عن تقديره البالس إللرا  صاااورة مبساااَّ

 .ألهداف التنمية المستدامة في الح ائل

وبناا القدرة على  نعاشوأعااااااار الوفد إلى أنا حدث انتقال من االسااااااتجابة لحاالت الطوارئ إلى لعم اإل -27

عئة عد ب ال مول في عمل منظمات األمم المتحدة، حتى بينما اتضح أن عملية إعالة اإلعمار ال تزال في مرحلة نا

، من بينها حجم األضاااااارار، والعزلة عامين على واو  الزالزل. ويمكن أن يُعزى دلف إلى عدة أسااااااباب مرور

الجغرافية للمناطق األ ثر تضااارران، وصاااعوبة التضااااريس، وهو ما يحد من إمكانية وصاااول الخدمات الحاسااامة 

 لعملية اإلعمار إلى هذه الموااع. 

واد غطت زيارات الموااع عدلان من القضااايا المواضاايعة التي تتماعااى مع أولويات الحكومة، وأوضااحت  -28

ناك بالفعل تنساااااايق بين فريق األمم المتحدة القطري والحكومة. وتعرض المأحظات حول إ رااات أنا  ان ه

 فريق األمم المتحدة القطري بشأن القضايا المواضيعة الموصوفة ألناه، ولكن ليس حسب ترتيب األولوية.

 وبناء القدرة على الصمود، بما في ذلك الصمود القتصادي نعا  من الكوار اإل -ألف

لنيبال، من األمور الحاساامة لكي يضااطلع نكسااة عااديدة  مثلتالتي ، 2015من زالزل عاو نعاش يعتبر اإل -29

هذا البلد بخطتا الطموحة من أ ل إلرا  أهداف التنمية المسااتدامة في تنميتا الوطنية. فقد وضااعت الحكومة خطة 

نفيذ رءيتها لألهداف. وهناك تحديات عديدة، وساايكون التنمية الرابعة عشاارة دات الثأث ساانوات لنيبال من أ ل ت

 تعاون منظمات األمم المتحدة أساسيان لمساعدة نيبال على تحقيق أولوياتها اإلنمائية.

هت المجموعتان 2017أبريل/نيساااان  17واد بدأت الزيارة الميدانية المشاااتر ة يوو االثنين  -30  1، بحيث تو َّ

با  إلى المن 2و بدأت في وات مبكر من ال اااااا ما  بال، بين ية الوسااااااطى من ني ية الق ااااااوى والغرب طقتين الغرب

في  2015في عاو  برنامج األغذية العالميأنشااااااأها بجولة في منطقة التجمع اإلنساااااااني التي  4و 3المجموعتان 

فقد  .االسااااااتجابة للطوارئ بعد الزلزال فيمطار تربهوفان الدولي. واد أثبتت منطقة التجمع أنها دات ايمة بالغة 

مية التن وزارةأنشااائت هذه المنطقة بدعم ومشاااار ة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشااامالية و

. و انت ضاااااارورية للتخفيف من 2015، وافتتحت ابل عااااااهر واحد فقط من واو  زالزل عاو البريطانية الدولية

رعة االسااتجابة، وبالتالي إنقاد األروا . االختنااات، مما أتا  تجهيز ساالع اإلغاثة القالمة بشااكل أساار  وزيالة ساا

في عريكان من الشر اا  60و انت منطقة التجمع تعمل بمثابة مر ز رئيسي للو ستيات، بحيث أتاحت أل ثر من 

، وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان، ومنظمة يونيسااافالمجال اإلنسااااني، بما في دلف منظمة ال اااحة العالمية، وال

موال اإلغاثة ونقلها إلى المناطق المتضاااااررة عن طريق مجموعة اللو ساااااتيات بقيالة وزارة  أو سااااافاو، تخزين

. واعتبر الوفد هذه المنطقة مثاالن واضااحان على التنزر فيما بين منظمات وبرنامج األغذية العالميالشاا ون الداخلية 
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ي يترلل هو متى ساااات اااابح منطقة األمم المتحدة والحكومة وعاااار اا التنمية. ومن ناحية أخرى، ال الساااا ال الذ

التجمع مكتفية داتيان وتنتقل ب ااورة  املة إلى حكومة نيبال. ومن المتواع تنفيذ برنامج خال باسااترلال التكلفة في 

 بهدف إنجاز هذه األهداف على الفور.  2017مايو/أيار 

وبناا القدرة على ال اااااامول.  نعاش من الكوارثوزارت المجموعات األربع عدة مشااااااروعات تتعلق باإل -31

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  الكوارث الذي نفذه مخاطرو ان من بين هذه المشروعات البرنامج الشامل إللارة 

يات من للبلد نقلمتطريق تقديم لعم تقني والذي تم تنساااايقا مع مبالرة حكومية لإلساااارا  بإعالة بناا المنازل عن 

، ليالمح أ ل تيسااير عملية اسااتخرا  ت اااريح البناا. وهذا من عااأنا أيضااان أن يُعزز المهارات بين أفرال المجتمع

محلية أيضاااااان من تقديم ويرفع لر ة الوعي عن التشاااااييد المأمون. واد اساااااتفال أصاااااحاب المنازل والمجتمعات ال

لوالر أمريكي لكل أسااارة متضاااررة )اُدِّمت على ثأثة  3 000بناا المنازل بلغت نحة خاصاااة بإعالة الحكومة لم

 أاساط في مختلف مراحل إعالة البناا( وحدلتها الهيئة الوطنية لإلعمار.

والحً الوفد تقديم المشاورة من  انب المهندساين عند بناا مساا ن مقاومة للزالزل، مع تقديم الت اميمات  -32

 ان  ني التيوالتدريب على أساااليب التشااييد. ومع أن الزالزل اد لمَّرت  ثيران من المبا األساااسااية، وزيالة الوعي،

ن غالبية المباني الت اائمة و انت في حا ة إلى إعالة الترميم. وااو بعا أعضاا الوفد أيضان إفبد من هدمها،  ال

إعالة الترميم إلصأ  األضرار،  بزيارة إلى موااع ألسر ُلمرت مسا نها ب ورة  زئية واستفالت من تكنولو يا

والح ول على مسكن مقاوو للزالزل. وفي هذا النو  الثاني من المشروعات، عمل مكتب األمم المتحدة لخدمات 

لتدريب البنائين على تقنيات إعالة الترميم. و ان المكتب يعمل مع  البريطانية التنمية الدولية وزارةالمشاااااريع مع 

حلية لتطبيق تقنيات إعالة الترميم باسااتخداو أساااليب بناا مسااتدامة مالساالطات الودولية الحكومية المنظمات غير ال

ومبتكرة، فضااأن عن األساااليب التقليدية، بينما ادَّو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعمان للحكومة بغية وضااع مبالئ 

 عالة الترميم.إلتو يهية 

مت صااااياغتا لضاااامان السااااأمة الهيكلية اانونان وطنيان للبناا ت، من الزمنعقد  نحومنذ ، اعتمدت نيبالواد  -33

لإلنشااااااااات، ولكن عدلان اليأن فقط من البلديات على نطاق البلد  انت لديها القدرة الكافية على تنفيذ القانون. ومنذ 

واو  الزالزل،  ان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعمل ب ااااااورة وثيقة مع حكومة اليابان من أ ل تقديم الدعم 

ناا وضاامان الب لتنفيذ اانون عااوكأبهووساايند  افريباالنشااوكتضااررت من الزالزل في مقاطعتي  لثأث بلديات

. ويشااامل الدعم تعزيز ادرة البلديات على وضاااع نظاو لت ااااريح البناا المتوافقة مع القانون، إنشاااااات أ ثر أمنا

ولو يات ن تكنع بنااعمال الوإ راا رصد ميداني لموااع التشييد، وتوفير التدريب والتو يا ألصحاب المسا ن و

 .ناااأل ثر أم تشييدال

وادَّو العمل في مجال تعزيز بناا مساااااا ن أ ثر أمانان وإعالة ترميم المساااااا ن المتضاااااررة لمحة عامة عن  -34

لمسااااااعدة نيبال على زيالة صااااامولها في  مجموعة عااااار اا التنمية الدوليينالتعاون بين منظمات األمم المتحدة و

 موا هة الزالزل.

كي ينتشال ساكان نيبال أنفساهم من لائرة الفقر ويتمكن بلدهم من الخرو  من فئة أال البلدان نموان، ووفقان ول -35

لتطلعات الحكومة، يجب عليهم زيالة صمولهم االات الي بالتوازي مع صمولهم في موا هة الكوارث الطبيعية. 

الات اااااالي. وعن طريق بناا القدرات وفي هذا الساااااياق، زار الوفد مشاااااروعات تتعلق ببناا وتعزيز ال ااااامول ا

التقنية، والح ااول على التمويل لتشااجيع تنظيم المشااروعات وتيسااير مشااروعات التنمية ال ااغرى وال ااغيرة، 

هذا ل رساااااميالكبير في القطا  ال رساااااميتعمل منظمات األمم المتحدة على األرض من أ ل إلما  القطا  غير ال

 .البلد
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رنامج تنمية المشاااااروعات ال اااااغرى، الذي يديره برنامج األمم المتحدة وزار الوفد مشاااااروعات تتعلق بب -36

 ائفو. ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الفقر، والتر يز على الطاألساااتراليةاإلنمائي بالتعاون مع و الة المعونة 

ساا، والفقراا ستبعدة، والن ساتها وبرامجها، ويجري تعز .الم سيا شملواد ألمجتا الحكومة بالكامل في  البلد  يزه لي

حسااااااين تبكاملا. وتُنفذ هيئة األمم المتحدة للمرأة برنامجان للتمكين االات ااااااالي للمرأة، بدعم من فنلندا، يجمع بين 

نع القرار. في عمليات ص هنتمثيلوتهن مشار القيالية، و ن، وادراتهاتالمستبعد الشبكات النساالقدرة االات الية 

بتي أال اتالمحليائدات التنفيذية مع الق واد تفاعل أعضااااااااا المجالس في إطار هذه المبالرة في مقاطعة  نتدرَّ

 . افريباالنشوك

 عملي. ومن مناطق نيبال المعزولة  غرافياوتعتبر الزراعة الم ااااادر الرئيساااااي لكساااااب العيش في  ثير  -37

 المجتمعات على مساااااااعدةالمتحدة للمرأة ، وهيئة األمم وبرنامج األغذية العالميبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

الريفية، وخاصة المزارعات، في مجالي األمن الغذائي والتغذوي وتوليد الدخل. فقد أنشئت مرا ز لتجميع  المحلية

الخضاروات، ومرا ز مجتمعية لإلرعاال الزراعي، وأصاول مجتمعية صاغيرة النطاق لتزويد المزارعين بوساائل 

زراعية، حتى عندما ينتجون  ميات ضاااائيلة فقط. واد ساااااعد هذا الدعم لبيع إنتا هم والح ااااول على الخدمات ال

 عاونيةت معيات وتتولى  .على توفير فرل أفضل للوصول إلى األسواق، مما أل ى إلى زيالة  بيرة في اإليرالات

في مقاطعة ساااندهولي  نسااااايره . وزار الوفد مر زان لإلرعاااال الزراعي تد ثير من مرا ز التجميع إلارةنساااائية 

فضااااااأن عن مر ز تجميع تعاوني في مقاطعة نوا وت، يدعمهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل من حكومة 

شيوم. ونظَّم هذا المرفق تجميع الخضراوات من أ ثر من  سرة، وهو ما ألى إلى زيالة في العائدات  350موري أ

 1 200روبية. وتقوو الجمعية التعاونية حاليان بتجميع نحو  6 000نيبالية إلى  روبية 1 000الشهرية ألفرالها من 

 عهريان في االثني عشرة عهران القالمة. غم  3 000م من الخضروات عهريان، وتخطط للوصول إلى غ 

دي ت ااااالو العنف الجنسااااانيوالحً الوفد أن بعا التدخأت المجتمعية في القطا  اال تماعي )مثل منع  -38

لا( بدأ العمل بها  جزا من االساااااتجابة للزالزل، وأتاحت للمجتمعات المحلية تنظيم آلياتها المساااااتدامة الخاصاااااة 

التي تقوو بها  دعوةلمواصاااالة عملها. واد أثبتت الحا ة الكبيرة إلى خدمات الدعم للمرأة أنها ضاااارورية ألعمال ال

تخ اااااايص مزيد من األموال لمثل هذه الخدمات، والسااااااتكمال الحكومة من أ ل  لدىمنظمات المجتمع المدني 

 برامج األمم المتحدة.

 والنظافة والصحة، والمياه والصرف الصحي والتغذية األمن الغذائي -باء

إلى  2015ألي بلد من أ ل تنمية ادراتا. ففي نيبال، ألت زالزل عاو يعتبر األمن الغذائي مطلبان أسااااسااايان  -39

في هذا المجال وفي مجال التغذية المرتبط بذلف. فقد أل ى نقص األغذية إلى زيالة ساااوا التغذية الذي  نكساااة  بيرة

ن المحاصاايل إفعتبر لعامة االات ااال المحلي، اهر بشااكل حال خاصااة بين األطفال واألمهات. ومع أن الزراعة ت

التغذوي الضاااروري للمأ والت. ومضااااعفة الرئيساااية تتمثل في األرز، والحنطة، والدخن، والتي ال توفِّر التنو  

 لهذا األثر، تسببت الزالزل في لمار واسع النطاق للمرافق ال حية.

ف الوفد على نظاو رصاااااد األمن الغذائي في نيبال، وهو نظاو وطني عاااااامل لجمع وتحليل وعرض  -40 وتعرَّ

ية الزراعية تنفيذ نظاو الرصااد المعلومات عن األمن الغذائي األسااري والزراعة، واألسااواق. وتتولى وزارة التنم

 ائطهاخرورسم هشاعة األوضا  تحليل بتو يا استراتيجي من لجنة التخطيط الوطني، ومساعدة تقنية من وحدة 

نظاو الرصااااااد، الذي اسااااااتُخدو لتحديد أين تقاو مشااااااروعات الحكومة  ، ويعتبراألغذية العالمي برنامجلالتابعة 

األمن الغذائي، مثاالن واضاااااحان على الملكية الوطنية  ومنظمات األمم المتحدة وعااااار اا التنمية ا خرين لتحساااااين

 لبرامج المساعدة، نظران لمشار ة الم سسات المر زية والمحلية في نيبال.
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عالمياد عمل  ل من و -41 ندوق األمم المتحدة برنامج األغذية ال ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصاااااا

ب ااورة وثيقة مع الحكومة المر زية والساالطات المحلية على مسااتوى المقاطعات لمعالجة  يونيساافللسااكان، وال

ن مع يعمل بالتعاو برنامج األغذية العالميالقضااااايا المتعلقة بال ااااحة وسااااوا التغذية واألمن الغذائي. وبينما  ان 

والتغذوي، وبناا ادرة األسر على ال مول  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعر اا التنمية الستعالة األمن الغذائي

وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان في اساااتعالة المرافق  يونيساااففي المناطق المتضاااررة من الزالزل، عاااار ت ال

انتقالية، ووضااااع برامج لل ااااحة اإلنجابية والتغذية من أ ل الحوامل  تحتيةال ااااحية األساااااسااااية، وتطوير بنية 

سن الخامسة في محاولة للحد من التقزو، وخاصة في المناطق المعزولة، حيث يرتفع  والمراهقات واألطفال لون 

الر ال إلى الهند وبلدان الخليج بحثان عن واائف، وحيث ال يزال زوا  األطفال منتشااااران على نطاق  هجرةمعدل 

نت معدالت التحاق  برنامج األغذية العالميواسااع. ولعم   المدارمباألطفال برامج الو بات المدرسااية، التي حسااَّ

، باإلضااافة إلى الحد من سااوا التغذية. وعااارك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاااريع في إنشاااا ئهم فيهاواسااتبقا

 البنية التحتية لبرنامج الو بات المدرسية. 

اد  ، والحً أنايونيساااافوزار أعضاااااا الوفد بعا المشااااروعات المتعلقة بالتغذية والتي تُنفذ بدعم من ال -42

 بير في عأ  حاالت ساااوا التغذية الوخيم والحال، وأن البرامج تنتقل ب اااورة تدريجية إلى الحكومة.  أحرز تقدو

و انت الساااالطات النيبالية تلتمس اسااااتمرار مشااااار ة منظمات األمم المتحدة فيما يتعلق باألمن الغذائي، والتغذية، 

ومات عن نتائج المشاااروعات المتعلقة وال اااحة. وزار الوفد أيضاااان مرا ز عأ  ساااوا التغذية. وأوضاااحت المعل

بالتغذية تحقيق تحسااان في التغذية، وأعاااارت إلى أن مرحلة المسااااعدة تقترب من نهايتها. وبمجرل اساااتكمال هذه 

المرحلة، سايتم تساليم المشارو  إلى السالطات المحلية في مقاطعة نوا وت. والحً الوفد أن المنظمات بحا ة إلى 

ل متى يتم   تسليم المشروعات.خطة واضحة تحدِّ

وتعتبر المياه وال اااارف ال ااااحي والنظافة أيضااااان من بين الجوانب الهامة  دان لمشااااار ة منظمات األمم  -43

المتحدة في نيبال، وخاصااة في أعقاب الزالزل. واد زار الوفد عدة مشااروعات تتعلق بالمياه وال اارف ال ااحي 

ف نظاو إمدال مياه  إصأ أعضاا الوفد على طريقة  والنظافة. وفي مقاطعات نوا وت، وسندهولي وبا هانس، تعر 

الشاااارب، والحظوا تحساااان خدمات المياه وال اااارف ال ااااحي والنظافة في مرا ز التعليم االنتقالية، بما في دلف 

إلخال إمدالات المياه، والمراحيا المنف اااااالة للبنات واألوالل، وتوفير موال غساااااال األيدي والتنظيف. وتعرفوا 

استخداو وسائل ال رف ال حي والنظافة الخاصة بالمراحيا من أ ل القضاا على التغوط أيضان على توزيع و

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتعلق بالمياه وال اارف ال ااحي والنظافة  يونيسااففي الخأا. و ان عمل ال

 موضع تقدير. 

 ، وحماية األطفال، والحو مةالعنف الجنسانيالتعليم، والشباب، و

في المائة من الساااااكان لون  51يبال القدرة على اساااااتغأل عائدها الديمغرافي، حيث يعتبر أ ثر من لدى ن -44

للبطالة  ن المعدل الحاليإف االات ااالية،ن. وبينما يتيح هذا القطا  من الشااباب فرصااان للتنمية يساان الرابعة والعشاار

 بير بين الشباب،  ةموسمي هجرةالوفد الحً و ول في المائة. غير أن  19والعمالة الناا ة يعتبر مرتفعان، إد يبلس 

تو د لنيبال حدول مفتوحة معها، ودلف بحثان عن فرل للعمل. التي  الهندإلى وخاصاااة الر ال، إلى بلدان الخليج و

المرأة بشاااكل  حضاااوروأثناا الزيارات المواعية، الحً الوفد  .وهذا ي لي إلى نزو   بير للر ال في سااان العمل

 مستوى مشار ة الر ل في الحياة المجتمعية.مكث ف، وانخفاض 

وتتيح الزيالة الحالية في أعدال الشاااااباب إمكانية  بيرة لمنفعة نيبال، عاااااريطة أن تكون هناك اساااااتثمارات  -45

 افية في التعليم وال اااحة، وفرل العمالة. ويعتبر الوات عامأن أسااااسااايان نظران ألن التحول الديمغرافي في نيبال 
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، ستكون أغلبية السكان فوق سن الخمسين. وفي حين أن األعدال الكبيرة الحالية من 2028عاو يتسار ، إد بحلول 

ع   ألطفال.ا ل، فإنها تعتبر ضرورية أيضان لمعالجة اضية عمالعاملة لأليديالشباب يمكن أن تكون إيجابية  ُمجم 

تقرير عن إساااااة التي عاااملتها الزيارة، بل  ان هناك قاطعات عاااائعان في  ميع الم العنف الجنساااانيو ان  -46

ى غالبان ما ي لي إل العنف الجنسانيلسحر. والحً الوفد أيضان أن ا تهنبممارساستنالان إلى العااات نساا معاملة ال

عضاا غير األاألخريات لدعم  ذلف و، بعضا بعضهنليدعمن  نسائيةرابطات تعاونية و معيات تجمع النساا في 

بل و جماعات للضغط على سلطات إنفاد  واد عملت هذه المجموعات  وسطاا،ن لمثل هذا العنف. يتعرضأتي ال

لاخل األسااارة. واد أعيد تجميع النا يات من هذا  العنف الجنساااانيالوسااااطة في منع حوالث  فشااالحين تالقانون 

حدة م المت، وبرنامج األميونيساافالعنف، بمساااعدة هيئة األمم المتحدة للمرأة، وصااندوق األمم المتحدة للسااكان، وال

مائي، وعن طريق  لة،  تدابيراإلن خدمات اإلحا ية توفِّر  عاون كل  معيات ت ية، على عاااااا المنظمات غير الحكوم

والمسااااا ن المأمونة، والدعم النفسااااي، والمشااااار ة في مشااااروعات صااااغرى، مثل وحدات إلنتا  المحاصاااايل، 

 اااناليق الدائرة بدعم من الشااار اا، تربية الحيوانات، ثم تطورت بمسااااعدة التمويل ال اااغري، والومشاااروعات 

 وسويسرا.  ،والنرويجالبريطانية، التنمية الدولية  وزارةومن بينهم 

ويعتبر معدل زوا  األطفال مرتفعان  دان، إد تر ع  ذوره إلى معتقدات تقليدية في نيبال. و ان صااااااندوق  -47

الممارسة عن طريق   يعمأن ب ورة مشتر ة في عدل من الجبهات إلنهاا هذه يونيسفاألمم المتحدة للسكان وال

تعزيز نوعية الرعاية ال ااااااحية والتعليم )أ( بذل الجهول من أ ل تحسااااااين السااااااياسااااااات واألُطر القانونيةل )ب( 

لدينيين الزعمااإعااااااراك للمراهقاتل ) (  يديين ا ي للمجتمعات والتقل لدى المجتمعات )ل(  ةلالمحل إد اا الوعي 

للمهارات الحياتية. ولخل  ح ااااااصقات عن طريق توفير المحلية. ويتمثل  وهر المشاااااارو  في تمكين المراه

في عرا ة مع الشبكة الوطنية المشتر ة بين األليان في نيبال للعمل مع  يونيسفصندوق األمم المتحدة للسكان وال

 لعز]"تشهوبالي"  اتممارسر ال الدين من أ ل إنهاا زوا  األطفال والممارسات التقليدية الضارة، بما في دلف 

. واد ساعد هذا المشرو  أيضان الفتيات الضعيفات على ا تساب [للمعابد لفتياتانذر ] "ليو ي[ و"المرأة الحائا

م حشااد ونتيجة لذلف، ت .أ ثر تجاوبان مع اضاااياهن ونمجتمعيمزيد من الثقة بالنفس، وأصاابح القالة السااياساايون وال

ة، نيات النسااااااائي، من ابيل منتديات حماية المواطنين، ومرا ز توعية المواطنين، والتعاويةدعم المجتمعالآليات 

المراهقات، وعااابكات الشاااباب، ونوالي األطفال لدعم حملة مراابة  أوسااااطو، العنف الجنساااانيو ماعات مراابة 

، ومناهضاااااة زوا  األطفال وعواابا الطبيعية، ومن بينها حمل المراهقات. ورأى الوفد أن هذا العنف الجنسااااااني

لثناا، وألرك أنا بينما يحتل البعا مر ز القيالة، فإن البعا العمل الذي تقوو با منظمات األمم المتحدة يستحق ا

و الدعم لضمان نجا  البرامج.  ا خر يقدِّ

وزوا  األطفال، ولكنا أيضااااااان لافع  العنف الجنسااااااانيويُعد التعليم ر يزة هامة أخرى في الحرب ضااااااد  -48

ل عاو ية المستدامة. واد تسببت زالزرئيسي للعملية التي ستمكِّن نيبال من تحقيق طموحاتها الخاصة بأهداف التنم

في اإلضاااااارار بجانب  بير من البنية التحتية للمدارم، مما أعاق تعليم األطفال ب ااااااورة خطيرة. وفي  2015

برنامج و يونيساافأعقاب الكارثة، أايم الكثير من المباني الم اتة السااتيعاب أطفال المدارم بساارعة، وأعاارفت ال

عدة منظمات أخرى، على إنشاااا مرا ز تعليم انتقالية لضاامان توفير التعليم لألطفال. األمم المتحدة اإلنمائي، بمسااا

، ولعم برنامج واساااااايباإلعااة، وتوفير الح دويمراعية الحتيا ات واد بذلت أيضاااااااان  هولان لجعل المدارم 

سبقت اإلعارة إليا. وستقوو مرا ز التعليم االنتقالية  ، والذيبرنامج األغذية العالميالمدرسية الذي يقوله الو بات 

بسد فجوة البنية التحتية إلى أن تقوو الحكومة بإنشاا مدارم لائمة. ويعتبر التعليم من أهم المجاالت التي يجب أن 

 تشارك فيها منظومة األمم المتحدة بقوة في نيبال طوال إعالة إعمارها.
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نظران للتغيُّرات السياسية التي طرأت على نيبال في العقد الماضي. وهي وتعتبر اضية الحو مة مهمة  دان  -49

، وهو 2013اد أعيد تجديده لمرحلة ثانية في عاو  "يةتنمية المجتمعالبرنامج الحكم المحلي و"أيضان السبب في أن 

من بينهم صندوق  عريكان، 14برنامج تشارك الحكومة في إلارتا إلى  انب عر اا التنمية الذين ي ل عدلهم إلى 

حدة، وال تا ية، ومتطوعو األمم المت طة اإلن حدة لألنشاااااا مائي، يونيساااااافاألمم المت حدة اإلن ، وبرنامج األمم المت

وال يزال هذا البرنامج يُنفذ حتى ا ن. ويتمثل هدفا  وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان، وهيئة األمم المتحدة للمرأة،

 بهدف الحد من الفقر، وتحسااااين تقديم الخدمات، وتشااااجيع تنمية المجتمع الرئيسااااي في لعم تعزيز الحكم المحلي،

، وتمكين المواطنين. ويُعزز هذا البرنامج مشاااااااار ة المواطنين في التخطيط المحلي والتنمية على نطاق المحلي

لد. وتعتبر  ية المواطنين"الب تديات حما يات التي يمكن عن ط "مرا ز توعية المواطنين"و "من ها رمن بين ا ل يق

إعاااراك المواطنين بطريقة عااااملة وتشاااار ية، ونقل أصاااواتهم بطريقة تمكِّن الحكومة من ساااماعها. وعن طريق 

الحقوق والوا بات المدنيةل وتعريف التوعية ب، يشاااااارك النام على نطاق واساااااع في "مرا ز توعية المواطنين"

ل والمشار ة في أنشطة مدرة للدخل، وإاامة البنية النام بالخدمات والمرافق الحكوميةل وحل المشا ل اال تماعية

ماية منتديات ح"اال تماعي. وعااااهد الوفد مشااااار ة  ونسااااجااالالتحتية المجتمعية، وتوفير الحماية البيئيةل وزيالة 

. وائفوأعضااااااا مختلف الطنسااااااا أثناا زيارتا لعدة موااع للمشاااااروعات، والمشاااااار ة اإليجابية لل "المواطنين

لتنمية االحكم المحلي و"برنامج  ضاامن المحلي المأئم للطفولةالحكم مكون ضااان عن تقديره البالس لوأعرب الوفد أي

، ويهدف إلى تعميم حقوق الطفل في سااااااياسااااااات الحكم المحلي وهيا لا يونيسااااااف، والذي تدعما ال"المجتمعية

يجابي عتبر أثره اإلوعملياتا، وتعزيز وتيسااااااير إعطاا األولوية لحقوق الطفل في عمليات التخطيط والميزنة. وي

، وزوا  األطفال، والنظافة، وال ااااارف ال اااااحي في المدارم، والمشاااااار ة اإليجابية لألطفال في طعيمعلى الت

 األنشطة المتعلقة برفاههم، من األمور األساسية لتعزيز حقوق الطفل.

ع و الحكم الفيدرالي، مومن المتواع أن تنظِّم نيبال االنتخابات المحلية التي طال انتظارها بعد اعتمال نظا -50

، ونقلا إلى مسااااااتوى المقاطعات والبلديات والمجتمعات المحلية. واد التقى ةالحكومي اتمر زية صاااااانع القرارال

مايو/أيار، وأثناا الزيارة تم طبع  14الوفد بلجنة االنتخابات أثناا الزيارة. و ان من المقرر إ راا االنتخابات يوو 

الوفد مع الساالطات المحلية  يف ساايُنفذ النظاو حوار و رض الذي ادمتا اللجنةبطااات الت ااويت، ولم يوضااح الع

الأمر زي الجديد. ورأى الوفد أن اساااااتمرار مشاااااار ة فريق األمم المتحدة القطري في هذا المجال بالذات يعتبر 

  مست وبان بدر ة  بيرة، وأنا ينبغي إعطاا األولوية للتعاون مع الحكومة بشأن هذا الموضو .

 المالحظات العامة، والتعليقات، والتوصيات -خامساا 

لدمار الذي أحدثتا زالزل عاو  -51 حان  دان في نيبال اليوو، حتى بعد عامين من بدا  2015ال يزال ا واضاااااا

، ولكن نظران ل ااااااعوبة تضاااااااريس هذا البلد نعاشاالسااااااتجابة لحالة الطوارئ. واد انتقل هذا البلد إلى مرحلة اإل

. وتعتبر دطويلة األمستكون نعاش عملية اإلفإن سيما الطرق،  قت بالبنية التحتية األساسية، والواألضرار التي لح

 مشار ة منظومة األمم المتحدة حاسمة لكي تخر  نيبال من صدمة الزالزل واضطراب تنميتها السياسية  أمة.

ساااااااواة سااااااائدة، ويجب و ما ُد ر أثناا ا تما  الوفد مع منظمات المجتمع المدني، ال تزال أو ا عدو الم -52

معالجتها حتى ال ينزلق البلد مرة أخرى إلى حالة الفوضاااااى. ويُعزى أحد األساااااباب الرئيساااااية للنزا  الطويل في 

نيبال إلى عدو المساااااواة وإحسااااام الكثيرين باإلا اااااا، مع تر يز الساااالطة في يد فئة واحدة من السااااكان. ويُعد 

أ  عامل للنظاو المر زي، والرغبة المستمرة في القياو بعمل بإ راا إص على المطالبة اليسيمالاصرار ععب 

 إيجابي الستيعاب الفئات المهمشة، لليأن على الحا ة إلى مواصلة العمل لمناهضة التمييز واإلا اا.
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ويعتبر اإلعأن عن إ راا االنتخابات المحلية بعد اعتمال النظاو الفيدرالي تطوران  ديران بالترحيب. وفي  -53

سيمثلها النظاو الجديد الوات ن سلط الضوا على التحديات التي  سا، فإنا ي سلطات الوطنية وفريق األمم الف متحدة لل

القطري على حد سااااواا. والحً الوفد و ول حالة  بيرة من عدو اليقين بين الساااالطات المحلية حول الطريقة التي 

ويجب  .إطار المساعدة اإلنمائيةلتنفيذ ديد من التحديات سيعمل بها النظاو الجديد، ومن الواضح أن هذا سيحمل الع

ستجيب ب ورة  سلطات الوطنية لكي ي ستبااية مع ال على فريق األمم المتحدة القطري أن يواصل العمل ب ورة ا

جال يمأئمة لهذا التغيير. وينبغي منحا الحرية لتطويع برامجا ومشروعاتا مع السياق المتطور، بينما يعمل على إ

لة بناا القدرات لتمكين نُظم الحكومة من تقديم خدماتها في البيئة  توازن بين  فااة التنفيذ والحا ة إلى مواصاااااا

الجديدة. وسوف يكون من بين العناصر الرئيسية استمرار مشار ة المرأة والشباب في الهيا ل السياسية الجديدة. 

لى أن التمثيل النسااابي يعتبر م ااادر اوة للدساااتور الجديد، وأن واد أعاااار رئيس الوزراا أثناا ا تماعا مع الوفد إ

 االنتخابات تحقق الشمول.

 ةياألمم المتحدة اإلنمائ منظومةواد أتاحت الزيارة الميدانية المشتر ة فرصة إيجابية للغاية بشأن مشار ة  -54

تنمية ة للزالزل وخطة الفي نيبال عن طريق العمل مع فريق األمم المتحدة القطري، وخاصة فيما يتعلق باالستجاب

واد أوضااااحت المشااااروعات التي عااااملتها الزيارة التكامل مع أولويات  ،على حد سااااواا 2030المسااااتدامة لعاو 

الحكومة وععب نيبال. و انت مشار ة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تحديد األولويات مشار ة ُمعبِّرة، 

الذي تقوله الحكومة، المجتمعيات المتطوعات ال ااااحيات وأوضااااحت الملكية الوطنية للمشااااروعات. و ان عمل 

وبات سيما بالنظر إلى ال ع وصندوق األمم المتحدة للسكان، ُمعبران بنفس القدر، وال يونيسفتدعما أيضان الوالذي 

 ، والبنية التحتية، والعزلة الجغرافية.مرافقمن حيث ال

لطت األضااااواا  -55 فمعظم  .وباألخص الذ ور ،الشااااباب ال ساااايماعلى اضااااية الهجرة، و أثناا الزيارةواد سااااُ

تذهب إلى  انب االساااتهأك، وغالبان ما يتضاااح دلف من خأل المساااا ن الحديثة التي المالية المها رين تحويأت 

أايمت حتى في مناطق نيبال النائية. ومن بين القضااااااايا التي يمكن أن ينظر فيها فريق األمم المتحدة القطري هي 

 مشروعات طويلة األ ل.  يفية مساعدة نيبال على استغأل التحويأت المالية في

 من  انب أعضاا الوفد  و يهة واد أثارت الزيارة الميدانية المشتر ة أيضان تساءالت  -56

هل ينبغي اعتبار دلف فمنظمات أخرى.  والياتهناك تداخل واضااااااح في عمل منظمات معيَّنة مع  )أ( 

 ازلوا ية، وهل هذا التداخل مدروم ويستند إلى المزايا النسبية التي عرضتها و الة ما في منطقة معيَّنة؟ 

 هل تتعاون منظمات األمم المتحدة أو تتنافس على تنفيذ المشروعات؟  )ب( 

يمولها عاااار اا تي البرامج اللتنفيذ خدمات  جهات مقدمة للتأثير عمل منظمات األمم المتحدة هو ما  ) ( 

 ؟الرئيسية هابرامجعلى تنفيذ  التنمية

 مخ  ة في حاالت التداخل أو االزلوا ية؟ أموالمولة بمالإلى أي مدى يتسبب تنفيذ البرامج  )ل( 

ار رة بالدملمشروعات التي تتعلق مباعللمختلف المشروعات، وخاصة ما هي استراتيجية الخرو   )هـ( 

 عن الزالزل؟ نا مال

يمكنهم توفير البنية التحتية التي تطلبها حكومة  الذين خرينا شاار اا ال يف تعمل األمم المتحدة مع  )و( 

 نيبال؟
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 يف يعتزو فريق األمم المتحدة القطري االسااااااتجابة العتمال نظاو الحكم الفيدرالي، من حيث تنفيذ  )ز( 

 المشروعات؟ 

ن إفيق بتو يا من المنسااق المقيم،  ول تعاون بين منظمات األمم المتحدة، وتنسااوبينما أوضااحت الزيارة و -57

زة   لسات اإلحاطة عن المشروعات الفرلية لم توضح  يف تحقق هذا العمل التعاوني في سياق استراتيجية معزَّ

من التداخل  بوضااو  ومدروسااة. والحً الوفد أن  ثيران من المشااروعات التي مولها عاار اا التنمية أاهرت ادران 

واالزلوا ية مع عمل منظمات األمم المتحدة. ورأى الوفد أن هناك مجاالن للتحسااين فيما يتعلق بالتنساايق والتعاون 

 فريق األمم المتحدة القطري. ضمن

ورأى الوفد أنا ينبغي أن يواصاااااال فريق األمم المتحدة القطري تعزيز عملا الجيد في مجال بناا وتعزيز  -58

حتى تتمكَّن الحكومة من أن تتسالم من منظمات األمم المتحدة المسا ولية عن المشاروعات في  القدرات الم ساساية

 األمن الغذائي بمجرل استكمال هذه المشروعات.  عزيزمجاالت ال حة، والتعليم، واستعالة ُسبل العيش، وت

حدة القطري في مجال تمكين المرأة، والمسااااااااواة ب -59 ين الجنسااااااين، ورأى الوفد أن عمل فريق األمم المت

اللجوا إلى القضاااا، وخدمات إمكانية ، والعنف الجنسااانيوإصااأ  القوانين الجنسااانية، وصااياغة السااياسااات، و

الطوارئ المتعدلة القطاعات، وحماية األطفال، والقضااااايا المتعلقة بالمراهقين والشااااباب، فضااااأن عن مناهضااااة 

ذا . واد أوضح هوخرو ها من فئة أال البلدان نموا، يعتبر حاسمان من أ ل تنمية نيبال يائفطاالا اا على أسام 

محور  ميع األعمال التي يتم االضطأ  بها، من أ ل مواصلة العمل  ضرورة أن تكون أهداف التنمية المستدامة

 مع حكومة نيبال في  هولها من لتحقيق هذه األهداف.

ومن عأن مواصلة تطوير الحو مة الشاملة على  ميع المستويات أن يحقق بكل تأ يد مزيدان من االستقرار  -60

السااياسااي لهذا البلد. وعأوة على دلف، فإن األمر يتطلب مواصاالة تعزيز مشااار ة السااكان في وضااع سااياسااات 

وهدت على المسااتوى المحلي، والترويج لهذه الم شااار ة. فمشااار ة السااكان سااوف وبرامج، من ابيل تلف التي عااُ

 . يطائفتساعد على مناهضة اإلا اا على أسام 

وبينما تو د أللة على أن  ثيران من البرامج تر ز على المرأة، فإنا يلزو أيضاااااان المزيد من المشاااااار ة مع  -61

عية إلى توالر ل لضاااااامان اسااااااتدامة التقدو الذي تحقق في مجال تمكين المرأة. ويلزو تعزيز البرامج التي تهدف 

، وزوا  األطفال، والممارسااات الضااارة، وحماية األطفال، وغير دلف من العنف الجنسااانيالر ال بشااأن اضااايا 

  وانب الهيكل اال تماعي. 

قل  ثير من  -62 ما انت بت. وبين بال، مع و ول ال ئين من بوتان والت ثارة في ني ية الأ ئين م وال تزال اضاااااا

ضاااايفة، فإن الفئة ال ااااغيرة نساااابيان والمتبقية من ال ئي بوتان ال تزال توا ا الأ ئين بطريقة نا حة إلى بلدان م

مسااتقبلها. وهناك أيضااان مشااا ل تتعلق بتحديد الهوية والتسااجيل، وهو ما يجعلهم بمثابة بشااأن مشااا ل عدو اليقين 

لمتحدة القطري منبودين وعا زين عن الح ااااول على المساااااعدة. ورأى الوفد أنا يلزو أن يواصاااال فريق األمم ا

 يتخل ف أحد عن الر ب.  أ يمعالجتا لهذه القضية 

 الستنتاج -سادساا 

لة عن عمل منظمات  -63  انت الزيارة نا حة، بقدر ما ادمت ألعضاااااا المجالس التنفيذية لمحة عامة ومف ااااَّ

ة بلد تنمي في اإلنمائية األمم المتحدة في نيبال، واد أوضاحت أيضاان الطرق التي سااهمت بها منظومة األمم المتحدة
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من أال البلدان نموان أصاااايب بقسااااوة من  راا التعرض لكوارث طبيعية.  ما أوضااااحت هذه الزيارة الجهول التي 

 تبذلها منظومة األمم المتحدة لمساعدة نيبال على موا هة تحدياتها من أ ل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ر عمل ات إلى المجالس التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ إطاويلزو و ول آلية مناسااابة للتعليقات لكي تنقل المعلوم -64

األمم المتحدة للمساااااااعدة اإلنمائية، من حيث مواامتا مع الخطط االسااااااتراتيجية لسااااااائر منظمات األمم المتحدة، 

بشااااااأن النجاحات،  اتإ راا منااشاااااادلف سااااااوف يتيح بشااااااكل عاو. و ةاألمم المتحدة اإلنمائي منظومةوأهداف 

ارات، وا ليات التعاونية، والمدخأت دات ال ااااالة حتى يتسااااانى مراعاتها في القرارات التي والتحديات، واالبتك

 تتخذها هذه المجالس.

 نعاشوتدل مواطن الضااااااعف الكامنة في نيبال، والتحديات المقبلة لنظاو سااااااياسااااااي متغيِّر ومتطور، واإل -65

ة من  انب  ميع أصااحاب الم االحة، بما الحالي من آثار الزالزل، على الحا ة إلى اسااتمرار المشااار ة اإليجابي

في دلف الحكومة، وعاااار اا التنمية، وفريق األمم المتحدة القطري، ومنظمات المجتمع المدني، والقطا  الخال، 

حتى تتمكن نيبال من تنفيذ خطتها اإلنمائية بنجا . وستتا  لنيبال فرصة لعرض تجربتها والتحديات التي توا هها 

في المنتدى السااااياسااااي الرفيع المسااااتوى القالو عن التنمية المسااااتدامة في سااااياق  2030 من أ ل تنفيذ خطة عاو

 استعراضها الوطني الطوعي. 

والحً الوفد صمول ععب نيبال في موا هة الكوارث والتحديات، وت ميما على إعالة اإلعمار. وأعرب  -66

ثر تضااااارران، واالهتماو بالبرامج التي الوفد أيضاااااان عن إعجابا الشاااااديد برو  التعاون الجماعي في المناطق األ 

بل العيش، واألمن الغذائي. ويول الوفد أن  تجربها منظمات األمم المتحدة في مجاالت إعالة اإلعمار، واسااتعالة سااُ

، الطبيعية التي وا هوها نعاش من الكوارثيُعرب عن تمنياتا لشااااااعب نيبال وحكومتا بكل الخير في سااااااعيهم لإل

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتنفيذ خطتهم من أ ل 

وفي الختاو، يول الوفد أن يعرب عن تقديره العميق لحكومة نيبال على تسااهيل الزيارة الميدانية، وللمنسااق  -67

المقيم وفريق األمم المتحدة القطري على  ميع الجهول التي بذلوها لتقديم لمحة عامة واسااااااعة النطاق عن عمل 

 .يهافتهم الرائعة للزيارة الميدانية المشتر ة إلالمنظمات في نيبال، وعلى استضا

 

 

 


