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اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل أخرى
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

تقرير عن زيارة ميدانية مشتركة إلى نيبال ،قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي،
في الفترة من  17إلى  21أبريل/نيسان 2017

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
شُعبة أمانة المجلس التنفيذي
الهاتف066513-2603 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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منظمة األمم المتحدة للطفولة

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين

برنامج األغذية العالمي

المرأة المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

وصندوق األمم المتحدة للسكان

الدورة العادية الثانية لعام 2017

ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 15-12سبتمبر/أيلول  ،2017نيويورك

الدورة العادية الثانية لعام 2017
 11-5سبتمبر/أيلول  ،2017نيويورك

المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

الدورة العادية الثانية لعام 2017

الدورة العادية الثانية لعام 2017

 30-29أغسطس/آب  ،2017نيويورك

 17-13نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017روما

تقرير عن زيارة ميدانية مشتركة إلى نيبال ،قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وبرنامج األغذية
العالمي ،في الفترة من  17إلى  21أبريل/نيسان 2017

أوالا-

معلومات أساسية
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بدأت في الفترة من  17إلى  21أبريل/نيساااااااان  2017زيارة ميدانية مشاااااااتركة إلى نيبال ،قام بها وفد من المجالس

التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي /صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسييييييي ) ،وهيئة األمم المتحدة للمساااااااواة بين الجنسااااااين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة)،
وبرنامج األغذية العالمي (البرنامج) .وكان الوفد الذي يضاام  20عضااوا م من أعضااام المجالس التنفيذية برئاسااة سااعا ة الساايد
 ،Walton Alfonso Websonالممثل الدائم ألنتيغوا وبربو ا لدى األمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لليونيسااااااايف.
وكان الهدف من الزيارة هو مساااااعدة أعضااااام المجالس التنفيذية على فهم الطرق التي تساااااهم بها هذي المنظمات في تح يق
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خطط التنمية الوطنية ،وأهداف البرامج العالمية لألمم المتحدة ،وإلى أي مدى تسااااااهم في تح ي ها .وكان المتوقع أن توضااااا
هذي الزيارة ور نظام المنساااق الم يم لضااامان تناساااق واتسااااق منظومة األمم المتحدة وف ا م لهدف "توويد األ ام" ،والمواممة
والتنساااااايق فيما بين صاااااانا يق األمم المتحدة وبرامجهال والملكية الوطنية للبرامج التي تنفذها منظمات األمم المتحدةل وأهمية
ال ضايا المواضيعية التي تعالجها ،فضالم عن أهدافها ،بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
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وال يمكن المبالغة في أثر الكوارث الطبيعية على البلدان المعرضة للكوارث وعلى شعوبها .فالغاية  5من الهدف 11

من أ هداف التنم ية المسااااااا تدا مة ت طا لب على و جي الت حد يد بالت ل يل إلى ر جة كبيرة من عد الوف يات و عد األشااااااا خا
المتضااااررين ،وتخفيخ الخسااااائر االقتمااااا ية المتماااالة بالناتج المحلي اإلجمالي والتي تحدث بساااابب الكوارث بحلول عام
 ،2030مع التركيز على وماية الف رام واألشخا

الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة .وفي هذا المد  ،يو الوفد أن يوجي

الشااااااا كر إلى أمانات المجالس التنفيذية الختيارها ال يام بزيارة ميدانية مشاااااااتركة إلى نيبال ،والتي تعتبر من أكثر بلدان العالم
تعرضاااااا م للكوارث الطبيعية .ويو الوفد أيضاااااا م أن يوجي الشاااااكر إلى فريق األمم المتحدة ال طري على وضاااااع هذا البرنامج
المفمل الذي يهدف إلى إعطام الوفد لمحة عامة عن أنشطة منظمات األمم المتحدة المختلفة التي تعمل في نيبال.
وتعتبر نيبال أود البلدان غير ال ساولية األقل نموا م في جنوب آ سيا ،ويبلغ عد سكانها  28مليون ن سمة ،وهي ملتزمة
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باإلصالوات الديم راطية واالجتماعية واالقتما ية ،وبنام الترابط االجتماعي ،والخروج من فئة أقل البلدان نموا م بحلول عام
 . 2022وقد و ت معظم األهداف اإلنمائية لأللفية .ف د انخفخ الف ر المطلق لديها من  42في المائة في عام  1995إلى أقل
من  22في المائة في عام  ،2015بينما ارتفع تماااانيفها في ليل التنمية البشاااارية من  0.279في عام  1980إلى  0.558في
عام  . 2016وينص ساااااااتور نيبال الجديد على التحول نحو نظام فيدرالي ،مع تح يق المزيد من التنمية البشااااااارية وو وق
اإل ماج .غير أن نيبال تواصاااال كفاوها مع التحول السااااياسااااي الممتد ،وع و من النمو االقتمااااا ي البطيم من  3إلى  5في
المائة ،ومساااااتويات متفاوتة من التنمية البشااااارية ،والحوكمة الضاااااعيفة ،واإلقماااااام االجتماعي ،والمواطنة غير المساااااجلة،
والممارسااات الت ليدية الضااارة التي تعثر على النسااام والفتيات .ويرتبط الف ر والضااعف بنوع الجنس ،والجغرافيا ،والطب ة،
والعرقية ،1وتتفاقم هذي األوضاع بسبب المخاطر البيئية والمرتبطة بالمناخ والكوارث.
وتعت بر نيبال معرضااة بدرجة كبيرة للكوارث بساابب توليفة من األخطار الطبيعية والمناخية .فهذا البلد ي ع في منط ة
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نشااطة زلزاليام ،وهو ما يجعل البلد برمتي ت ريبا م معرضااا م للزالزل .وتحتل نيبال المرتبة الرابعة على مسااتوى العالم من وي
التعرض النسااابي ،والمرتبة العاشااارة من وي االنهياالت األرضاااية ،والمرتبة الثانية عشااارة من وي الفيضااااناتل والمرتبة
الثانية والثالثين من وي الزالزل .وطب ا م للمعشااااااار العالمي للمخاطر المناخية ،اوتلت نيبال المرتبة الرابعة والثالثين بين
البلدان األكثر تعرضا م للمخاطر في العالم خالل الفترة .2015-1996
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وقد وقع اتفاق سااااالم شااااامل في عام  2006بعد ع د من النزاع ( ،)2006-1996وأُجريت في عام  2008انتخابات

صوتت الجمعية الجديدة في مايو/أيار  2008على إنهام النظام الملكي في نيبال الذي ظل طيلة 240
للجمعية التأ سي سية .وقد َّ
َّ
عامام ،وأعلنت نيبال جمهورية علمانية فيدرالية يم راطية .وقد تعذر الت يُّد بمهلة السااانتين المحد ة لماااياغة الدساااتور الجديد
وإجرام االنتخابات الجديدة ،ف د ُمد ت هذي المهملة بمااااورة مسااااتمرة .وأخيرا م أُجريت االنتخابات في نوفمبر/تشاااارين الثاني
 ،2013وبينما وعدت الحكومة بإصدار ستور جديد في  22يناير/كانون الثاني  ،2015وإجرام انتخابات محلية في غضون
سااااتة أشااااهر ،تعرض هذا البلد لزلزالين قويين في  25أبريل/نيسااااان و 12مايو/أيار  ،2015مما تساااابب في مار على نطاق
واسع .وأخيرا م صدر ستور نيبال الجديد في  20سبتمبر/أيلول .2015
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ولم يكن شعب مدهيزي واألوزاب السياسية في منط ة تيراي جنوب نيبال راضيا م عن بعخ أوكام الدستور ،وبدأت

االوتجاجات على امتدا الحدو مع الهند .وقد تسبب هذا في إغالق الحدو  ،ونتج عن ذلك ن ص في الوقو والسلع األساسية،
بما في ذلك األ وية ،ليس ف ط في المناطق المتضررة من الزلزال ،وإنما في جميع أنحام البلد .واستمر تعطيل إمدا ات السلع
والوقو لمدة خمسة أشهر إلى أن أعيد فت الحدو أمام وركة البضائع في فبراير/شباط .2016

Government of Nepal National Planning Commission and the United Nations Development Programme, 1
Nepal Human Development Report 2014: Beyond Geography, Unlocking Human Potential
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وعند ال يام بالزيارة الميدانية المشاااااتركة ،كانت نيبال قد شاااااهدت تساااااعة ر ساااااام وزارات منذ إلغام الملكية في عام

 .2008وتولى السااااايد بوشااااابا كمال هال ،رئيس الوزرام في ذلك الوقت ،مهام منمااااابي في  4أغساااااطس/آب  .2016وكان
المتوقع أن يع د هذا البلد انتخابات محلية في  14مايو/أيار  ،2017وهي أول انتخابات من هذا النوع خالل ع دين .غير أني
لم يتساااااان إجرام االنتخابات إال في ثالث واليات يوم  14أيار/مايو ،ثم في ثالث واليات أخرى يوم  28يونيو/وزيران .ومن
الم رر إجرام االنتخابات في الوالية األخيرة المتب ية يوم  18سبتمبر/أيلول .2017

ثانيا ا  -لمحة عامة عن الزيارة الميدانية المشتركة
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أتيحت للوفد فرصااااة ر ية الماااانا يق والبرامج العاملة في مختلف أنحام نيبال ،وت ييم العمل الذي أنجزي فريق األمم

المتحدة ال طري في الميدان ،على الرغم من التحديات التي شااااااكلتها تضاااااااريس هذا البلد ،والتي تفاقمت بساااااابب زلزال عام
 .2015وفي وين أن مالوظات الوفد ربما لم تكن ممثلة لحالة أقل البلدان نموا م والبلدان المعرضة للكوارث على نطاق العالم،
إال أني من المأمول أن تثبت أنها مفيدة في سااياق إعدا الخطط االسااتراتيجية للمنظمات المختلفة وتنفيذها خالل فترة الساانوات
األربع ال ا مة.
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وقد تضااامن برنامج الزيارة جلساااة إواطة ع دها فريق األمم المتحدة ال طري واجتماعات مع رئيس الوزرام ووزير

الشاااااااعون الخارجية ،وكذلك مع لجنة االنتخابات ،ولجنة التخطيط الوطني ،والهيئة الوطنية لإلعمار ،وممثلي السااااااالطات
المحلية .وأجرى الوفد أيضا م مناقشات مع شركام التنمية الموجو ين في نيبال ،فضالم عن ممثلي منظمات المجتمع المدني.
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وزار الوفد أجزام مختلفة من نيبال ضااااااامن أربع مجموعات منفمااااااالة :ف د زارت المجموعة  1م اطعات كاياللي،

وبايتا ي ،وباجهانغ في سااااهول وجبال المنط ة الغربية ال مااااوى (البرامج :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصااااندوق األمم
المت حدة للسااااااا كان ،واليونيسااااااايف ،وهي ئة األمم المت حدة للمرأة ،والبر نامج) .وزارت المجمو عة  2م اط عات رو با نديهي،
وكابيلفاساااااااتو ،و انغ ،وبانكي في ساااااااهول المنط تين الغربية والغربية الوساااااااطى (البرامج :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وصااندوق األمم المتحدة للسااكان ،واليونيساايف ،ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاااريع ،والبرنامج) .وزارت المجموعة 3
م اااطعااة نواكوت في تالل المنط ااة الوساااااااطى ،والتي تضاااااااررت من الزالزل (البرامج :برنااامج األمم المتحاادة اإلنمااائي،
واليونيسااااايف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،والبرنامج) .وزارت المجموعة  4م اطعتي ساااااندهولي وكافربالشاااااوك في تالل
المنط ة الوساااطى (البرامج :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان ،ومكتب األمم المتحدة لخدمات
المشاريع ،واليونيسيف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،والبرنامج).

ثالثا ا  -التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة والحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين
أل
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 وكاالت األمم المتحدة والحكومةي ترب إطار عمل األمم المتحدة للمسااااااااعدة اإلنمائية (إطار عمل األمم المتحدة) للفترة  2017-2013الخا

بنيبال

من نهايتي ،ويتضااامن الدروس المساااتفا ة ،وي وم فريق األمم المتحدة ال طري بوضاااع إطار عمل األمم المتحدة للفترة -2018
 .2022وقد تضااامن إطار عمل األمم المتحدة للفترة  2017-2013عشااار وماااائل ،وهو ما جعل التنسااايق والرصاااد والت ييم
المشاااترك بين الوكاالت أمرا م صاااعبام .وفي وين أن العد الكبير من الحماااائل قد أسااافر أيضاااا م عن قدر كبير من الطموح فيما
يتعلق بالتمويل ،إال أن  70في المائة ت ريبا م من إطار عمل األمم المتحدة قد ُمول بحلول يناير/كانون الثاني  ،2017بينما لم
يتبق سااوى عام واود من ورة اإلطار .ولهذا ف د ركز فريق األمم المتحدة ال طري على ومااائل أقل بالنساابة لإلطار الجديد،
والذي يركز على أربعة مجاالت ف ط.
-12

وتشااااارك منظمات األمم المتحدة أيضااااا م بمااااورة كاملة ،إلى جانب شااااركام التنمية اتخرين ،في عدة اسااااتراتيجيات

اعمة ل اطعات ب يا ة وزارات مختلفة ،من بينها وزارات ال محة ،والتعليم ،والمياي وال مرف ال محي .ومجاالت الح مائل
الخاصاااااااة بإطار عمل األمم المتحدة الم ترح للفترة  2022-2018هي( :أ) النمو االقتماااااااا ي الشااااااااملل (ب) والتنم ية
االجتماعيةل (ج) وبنام المااااااامو  ،بما في ذلك في مواجهة آثار تغيُّر المناخ ،والحد من أخطار الكوارثل ( ) والحوكمة
الشااااملة وسااايا ة ال انون .وقد ُوضاااع إطار عمل األمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع وكومة نيبال ب يا ة لجنة التخطيط الوطني،
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وبالتشااااور مع الهيئة الوطنية لإلعمار ومختلف الوزارات التنفيذية .وجرت مشااااورات أيضاااا م خارج العاصااامة .وأنشاااأ فريق
األمم المتحدة ال طري لجنة توجيهية مشااااااتركة إلطار عمل األمم المتحدة ،يشااااااارك في رئاسااااااتها نائب رئيس لجنة التخطيط
الوطني والمنساااق الم يم .وهذي هي اللجنة الرئيساااية التي ت دم التوجيي العام والتوجي االساااتراتيجي لتماااميم وتنفيذ إطار عمل
األمم المتحدة .وستتولى اللجنة أيضا م قيا ة االستعراضات السنوية إلطار عمل األمم المتحدة .وقد تم تشكيل أربعة أفرقة عمل
ت نية مشتركة للعمل في كل مجال من مجاالت ومائل إطار عمل األمم المتحدة ،بما في ذلك ممفوفة النتائج وإطار الرصد
والت ييم .ويشارك في رئاسة هذي األفرقة رئيس وكالة تابعة لألمم المتحدة ،وأمانة مشتركة للوزارة المعنية ،وستواصل تنسيق
العمل في مجال وميلة معيَّنة طوال فترة إطار عمل األمم المتحدة.
 -13واتضااااااا تكامل العمل بجانب منظمات األمم المتحدة والحكومة عن طريق المشاااااااروعات المتعل ة باألمن الغذائي،
والتي نُفذت وف ا م لنظام رصاااد األمن الغذائي ،وهو مشاااروع مشاااترك بين وكومة نيبال والبرنامج ،والذي يحد مناطق انعدام
األمن الغذائي التي تتطلب اهتماما م أكثر إلحاوام .كما أن تشاااااااجيع تنظيم المشاااااااروعات واإلنتاج الماااااااغير المجال ومبا رات
منظماات األمم المتحادة إل مااج اإلنتااج غير النظاامي في ال طااع النظاامي ،أوضااااااا التوا م بين عمال فريق األمم المتحادة
ال طري على األرض وخطة الحكومة .وقد عملت منظمات األمم المتحدة أيضا م بمورة كاملة ،إلى جانب شركام التنمية ،في
عدة استراتيجيات للدعم ال طاعي ت و ها وزارات مختلفة ،بما في ذلك وزارات المحة ،والتعليم ،والمياي والمرف المحي.
والوظ الوفد أيضااااا م تفاعل منظمات األمم المتحدة مع الساااالطات المحلية ،باإلضااااافة إلى تفاعالتها مع معسااااسااااات الحكومة
المركزية.
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وبينما كان التفاعل بين فريق األمم المتحدة ال طري والحكومة واضاااااااحام ،كذلك كانت التحديات .كما أن االنتخابات

المحلية ،واالنت ال إلى نظام فيدرالي الذي ستنت ل بم تضاي كثير من سلطات صنع ال رار إلى سلطات وطنية فرعية ،مع والة
عدم الي ين التي تحيط بالطري ة التي ساايعمل بها النظام السااياسااي الجديد ،تعني كلها إضااافة مزيد من التحديات بالنساابة لتنفيذ
إطار عمل األمم المتحدة ال ا م.

باء  -منظمات األمم المتحدة والمجتمع المدني
-15

اتض من الزيارة أني كان هناك تفاعل مكثَّف بين فريق األمم المتحدة ال طري ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات

غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية .وقد شاااركت منظمات غير وكومية ومنظمات ولية غير وكومية في تنفيذ
عدة مشااروعات في الميدان .والوظ الوفد أيضااا م أن تطلعات واوتياجات المجتمعات المحلية قد انت لت على مراول إلى فريق
األمم المتحدة ال طري من جانب المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية ،وهو ما ساعد أيضا م على تحديد
ال ا ة من بين السكان المستهدفين للعمل كدافع للمشروعات.
-16

وعم لت بعخ المنظ مات غير الحكوم ية والمنظ مات ا لدول ية غير الحكوم ية أيضااااااااا م بم ثا بة م دمي خد مات لتنفياذ

المشاااروعات .وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية متباينة في تركيزها ،والذي كان يتفاوت ما
بين المساااواة بين الجنسااين ،والعنف ال ائم على نوع الجنس ،واإلقمااام على أساااس الطب ة ،وما بين األمن الغذائي ،والتنمية
االقتما ية.
-17

وتعتبر المنظمات غير الحكومية ،مع شاااابكة مكاتبها الميدانية واتماااااالتها مع الحكومة المحلية ،الوسااااائل الرئيسااااية

لمساااااعدة فريق األمم المتحدة ال طري على جمع بيانات أساااااسااااية عن اوتياجات مختلف مناطق وسااااكان نيبال .وقد َّ
تعززت
عالقة العمل هذي بفضاااااال التعاون في أع اب زالزل عام  2015واالسااااااتجابة لحالة الطوارن .وأثنام الزيارات التي شااااااملت
مختلف أنحام البلد ،شاااهد الوفد وجو منظمات متخماامااة غير وكومية في مختلف المشااروعات ،وساامع عن مشاااركتها في
عملية التنفيذ .وتتوقع المنظمات غير الحكومية مزيدا م من الدعم من جانب منظمات األمم المتحدة لبنام ال درات ،واساااااااتعا ة
سبل العيش ،وتمكين الجنسين.
ُ
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وتوجد لفريق األمم المتحدة ال طري عالقة عمل طيبة مع منظمات المجتمع المدني .وأثنام المناقشااات التي ارت مع

ممثلي بعخ هذي المنظمات ،الوظ الوفد أن معظمها كان ب يا ة المرأة.
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جيم  -الشراكة بين منظمات األمم المتحدة
 -19يتكون فريق األمم المتحدة ال طري في نيبال من  23هيئة تابعة لألمم المتحدة ،منها  18هيئة تعتبر منظمات م يمة،
من بينها  6صااانا يق وبرامج ،فضاااالم عن ثالث معساااساااات مالية ولية .ويرأس هذا الفريق منساااق م يم .ويجتمع فريق األمم
المتحدة ال طري مرتين شاااهريا م ألغراض التنسااايق .والوظ الوفد عالقة العمل الممتازة بين مختلف المنظمات في العاصااامة،
وكذلك في الميدان عند تنفيذ المشروعات والبرامج .وقد لت مشاركة أكثر من منظمتين في أغلب األووال ،والنجاح الواض
للمشروعات ،على التآزر بين المنظمات ،والرغبة في العمل بمورة تعاونية من أجل تح يق أهداف المشروعات.
 -20وزار الوفد عدة مشاااااااروعات يشاااااااارك في تنفيذها أكثر من منظمة واودة من منظمات األمم المتحدة .وفي بعخ
الحاالت ،كان هناك بعخ االز واج والتداخل الواضااا بين التفويضاااات .غير أني نظرا م ألن نيبال قد خرجت لتوها من كارثة
كبيرة ووالة إنساااانية جسااايمة ،رأي الوفد أن مثل هذا التداخل كان وتميام ،بسااابب الحاجة للوصاااول إلى المناطق األكثر عزلة
واألكثر تضااررا م في أساارع وقت ممكن .واتض ا أيض اا م بعد ذلك أن بعخ المشااروعات التي مولتها مجموعة شااركام التنمية
الدولية نفذتها منظمات كانت تتمتع بالميزة الم ارنة في الميدان ،وأني بينما يبدو أن مشاااااااروعا م ما يشاااااااير إلى كفامة إودى
المنظمات ،إال أن مضاااامون المشااااروع ووماااايلتي يدخالن ضاااامن تفويخ منظمة مختلفة .وفي والة من هذي الحاالت ،كان
ساااابل العيش ال ا رة على الماااامو تُنفذ عن طريق
البرنامج يُنفذ عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش ،وكانت بنيتها التحتية و عم ُ
نشاط ت ديم المساعدة الغذائية من أجل إنشام األصول ونشاط ت ديم الن د من أجل إنشام األصول ،وأنهما ي دمان إما مساعدة
غذائية أو تحويالت ن دية .وقد تضاااا َّمنت األنشااااطة الم ررة للمشااااروع إصااااالح البنية التحتية المجتمعية ،بما في ذلك الطرق
ساااااابل العيش
والممرات الريفية ،وتى يتساااااانى ربطها بالطرق الرئيسااااااية ،وإيجا منافذ إلى المناطق الجبلية العالية ،وتعزيز ُ
ال ا رة على الماامو  ،مع تلبية االوتياجات الغذائية والتغذوية بعد الزالزل .غير أني ،تالفيا م لالز واجية ،اغتنم هذا المشااروع
األولية .ويعكس هذا التعاون
فرصااااة وجو البرنامج في المنط ة لتح يق األمن الغذائي ،بينما يتعامل أيضااااا م مع البنية التحتية َّ
نوع التآزر الذي يمكن أن يتح ق بين المنظمات .غير أني في والة عدم وجو صاايغة واضااحة ألسااباب ذلك ،فإني يمكن النظر
بسهولة إلى مثل هذي المشروعات على أنها مشروعات مز وجة.
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مبس اطة،
ورأى الوفد أيض اا م أن صااياغة إطار عمل األمم المتحدة للفترة  2022-2018وول أربعة مجاالت لحمااائل َّ

مع وضاااع خرائط واضاااحة ألهداف التنمية المساااتدامة ،ترتبط بخطة الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المساااتدامة ،والتي أتاوت
مفمالة خاصاة بالتضاافر والتعاون فيما بين المنظمات.
فرصاة ممتازة أمام فريق األمم المتحدة ال طري لماياغة اساتراتيجية
َّ
فمثل هذي االسااتراتيجية سااوف تتماشااى مع االقتراح الخا

ببدم فماال مشااترك في الخطط االسااتراتيجية لماانا يق وبرامج

األمم المتحدة التي تناقشها المجالس التنفيذية اتن .كما أن وضع استراتيجية متس ة للتعاون من شأني أن يسم بإ ارة أف ضل
للميزانية األساسية ويح ق المزيد من التكافع.

دال  -شراكة األمم المتحدة والتنسيق مع شركاء التنمية اآلخرين
-22

الت ى الوفد في كاتماندو مع ممثلي مجموعة شاااااااركام التنمية الدولية ،والتي تتألف من إ ارة التنمية الدولية ،واالتحا

األوروبي ،ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ،ضااااااامن وكاالت أخرى .وفهم الوفد أني كان هناك تآزر طيب بين
شاااااااركام التنمية وفريق األمم المتحدة ال طري من خالل ع د اجتماعات منتظمة فيما بينها .وتغتنم مجموعة شاااااااركام التنمية
الدولية فرصة ال درات الخدمية والمزايا النسبية لمنظمات األمم المتحدة من أجل تنفيذ مشروعات تدعمها صنا يق مخممة.
-23

وأعرب شاااااركام التنمية عن رأي مفا ي أن عالقاتهم مع منظمات األمم المتحدة ينبغي أال تكون تنافساااااية ،بل تآزرية

وتكاملية .فينبغي أن تركز المنظمات على مجاالت أساااسااية ،مثل قضااايا و وق اإلنسااان ،واألمن الغذائي والتغذية ،والتعليم،
والمساواة بين الجنسين ،بينما يتمدَّى شركام التنمية للبنية التحتية واللوجستيات.
-24

ووافق شااركام التنمية على أني من الضااروري أن تضااطلع منظمات األمم المتحدة ببعخ العمل البرنامجي لمساااعدة

األمم المتحدة على ال يام بدورها بوصفها هيئة اعية لالجتماعات ،وضامنة للمعايير وال يم والمعاهدات وااللتزامات الدولية،
اساااتنا ا م إلى ت سااايم واضااا للعمل بين مختلف المنظمات .فالعمل البرنامجي يمكن منظمات األمم المتحدة من بنام الشااابكات،
و عم الممااااداقية ،ورأس المال االجتماعي والسااااياسااااي ،واكتساااااب خبرة مباشاااارة ،وم عد على طاولة المفاوضااااات .ولكن
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منظمات األمم المتحدة التي تعتمد على التمويل األساسي ينبغي أال تكون بمثابة منظمة غير وكومية تستخدم موار ها البشرية
المحدو ة لت ديم م تروات ،والتنافس على أموال الجهات المانحة.
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وآثار أعضاااام الوفد قضاااية انخفاض التمويل األسااااساااي ،والذي أصاااب يمثل تحديا م بالنسااابة لمااانا يق األمم المتحدة

وبرامجها ،وطالبوا شركام التنمية بمواصلة عم األمم المتحدة ووكاالتها عن طريق تمويل أساسي قوي ،والذي من شأني أن
يسم للوكاالت بأن تركز عملها على ال ضايا األساسية التي ذكرها الشركام.

رابعا ا  -مالحظات على القضايا المواضيعية التي عالجها فريق األمم المتحدة القطري
-26

قام الوفد بزيارتي إلى نيبال في منعطف بالغ األهمية عندما كان إطار عمل األمم المتحدة يوشك على االنتهام ،وكانت

األعمال التحضاايرية إلطار عمل األمم المتحدة التالي ت ترب من مرولة االسااتكمال .وأوض ا فريق األمم المتحدة ال طري أن
الدروس المسااااتفا ة من إطار عمل األمم المتحدة السااااابق قد أ ُ رجت في اإلطار ال ا م .كما أن اختمااااار عد الحمااااائل من
 10إلى  4لي ما يبرري ،نظرا م للماااعوبات التي صاااو فت عند تنفيذ ورصاااد وت ييم الحماااائل العديدة لإلطار الحالي .وأعرب
الوفد أيضا م عن ت ديري البالغ إل راج صورة مبسَّطة ألهداف التنمية المستدامة في الحمائل.
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وأشار الوفد إلى أني ودث انت ال من االستجابة لحاالت الطوارن إلى عم التعافي وبنام ال درة على الممو في عمل

منظمات األمم المتحدة ،وتى بينما اتضااااااا أن عملية إعا ة اإلعمار ال تزال في مرولة ناشااااااائة بعد مرور عامين على وقوع
الزالزل .ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة أساااااااباب ،من بينها وجم األضااااااارار ،والعزلة الجغرافية للمناطق األكثر تضاااااااررام،
وصعوبة التضاريس ،وهو ما يحد من إمكانية وصول الخدمات الحاسمة لعملية اإلعمار إلى هذي المواقع.
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وقد غطت زيارات المواقع عد ا م من ال ضااااايا المواضاااايعة التي تتماشااااى مع أولويات الحكومة ،وأوضااااحت أني كان

هناك بالفعل تنسااااااايق بين فريق األمم المت حدة ال طري والحكومة .وتعرض المالوظات وول إجرامات فريق األمم المتحدة
ال طري بشأن ال ضايا المواضيعة الموصوفة أ ناي ،ولكن ليس وسب ترتيب األولوية.

أل
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 التعافي من الكارثة وبناء القدرة على الصمود ،بما في ذلك الصمود االقتصادييعتبر التعافي من زالزل عام  ،2015والتي اعتُبرت نكسااة شااديدة بالنساابة لنيبال ،من األمور الحاساامة لكي يضااطلع

هذا البلد بخطتي الطمووة من أجل إ راج أهداف التنمية المساااااااتدامة في تنميتي الوطنية .ف د وضاااااااعت الحكومة خطة التنمية
الرابعة عشاااارة ذات الثالث ساااانوات لنيبال من أجل تنفيذ ر يتها لألهداف .وهناك تحديات عديدة ،وساااايكون تعاون منظمات
األمم المتحدة أساسيا م لمساعدة نيبال على تح يق أولوياتها اإلنمائية.
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وقد بدأت الزيارة الميدانية المشاااااااتركة يوم االثنين  17أبريل/نيساااااااان  ،2017بحي توجَّهت المجموعتان  1و 2في

وقت مبكر من المباح إلى المنط تين الغربية ال موى والغربية الوسطى من نيبال ،بينما بدأت المجموعتان  3و 4بجولة في
منط ة التجمع اإلنسااااني التي أنشاااأها البرنامج في عام  2015في مطار تربهوفان الدولي .وقد أثبتت منط ة التجمع أنها ذات
قيمة بالغة من أجل االستجابة للطوارن بعد الزلزال .ف د أنشئت هذي المنط ة بدعم ومشاركة وكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشااااااامالية وإ ارة التنمية الدولية ،وافتتحت قبل شاااااااهر واود ف ط من وقوع زالزل عام  .2015وكانت
ضرورية للتخفيف من االختناقات ،مما أتاح تجهيز سلع اإلغاثة ال ا مة بشكل أسرع وزيا ة سرعة االستجابة ،وبالتالي إن اذ
األرواح .وكانت منط ة التجمع تعمل بمثابة مركز رئيساااااي للوجساااااتيات ،بحي أتاوت ألكثر من  60شاااااريكا م من الشاااااركام
العاملين في المجال اإلنساااني ،بما في ذلك منظمة المااحة العالمية ،واليونيساايف ،وصااندوق األمم المتحدة للسااكان ،ومنظمة
أوكسفام ،تخزين موا اإلغاثة ون لها إلى المناطق المتضررة عن طريق مجموعة اللوجستيات ب يا ة وزارة الشعون الداخلية
والبرنامج .واعتبر الوفد هذي المنط ة مثاالم واضااااحا م على التآزر فيما بين منظمات األمم المتحدة والحكومة وشااااركام التنمية.
ومن ناوية أخرى ،ظل السااااعال الذي يتر هو متى سااااتمااااب منط ة التجمع مكتفية ذاتيا م وتنت ل بمااااورة كاملة إلى وكومة
نيبال .ومن المتوقع تنفيذ برنامج خا
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وزارت المجموعات األربع عدة مشروعات تتعلق بالتعافي من الكارثة وبنام ال درة على الممو  .وكان من بين هذي

المشاااروعات البرنامج الشاااامل إل ارة أخطار الكوارث الذي نفذي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والذي تم تنساااي ي مع مبا رة
وكومية لإلسااراع بإعا ة بنام المنازل عن طريق ت ديم عم ت ني متحرك للبلديات من أجل تيسااير عملية اسااتخراج تماااري
البنام .وهذا من شااااأني أيضااااا م أن يُعزز المهارات بين أفرا المجتمع ،ويرفع رجة الوعي عن التشااااييد المأمون .وقد اسااااتفا
أصحاب المنازل والمجتمعات المحلية أيضا م من ت ديم الحكومة لمنحة خاصة بإعا ة بنام المنازل بلغت  3 000والر أمريكي
لكل أسرة متضررة (قُدمت على ثالثة أقساط في مختلف مراول إعا ة البنام) وود تها الهيئة الوطنية لإلعمار.
 -32والوظ الوفد ت ديم المشورة من جانب المهندسين عند بنام مساكن م اومة للزالزل ،مع ت ديم التمميمات األساسية،
وزيا ة الوعي ،والتدريب على أساليب التشييد .ومع أن الزالزل قد َّمرت كثيرا م من المباني التي كان ال بد من هدمها ،إال أن
غالبية المباني ظلت قائمة وكانت في واجة إلى إعا ة الترميم .وقام بعخ أع ضام الوفد أي ضا م بزيارة إلى مواقع أل سر ُمرت
مساااكنها بمااورة جزئية واسااتفا ت من تكنولوجيا إعا ة الترميم إلصااالح األضاارار ،والحمااول على مسااكن م اوم للزالزل.
وفي هذا النوع الثاني من المشااروعات ،عمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاااريع مع إ ارة التنمية الدولية لتدريب البنائين
على ت نيات إعا ة الترميم .وكان المكتب يعمل مع منظمات ولية غير وكومية وساااالطات محلية لتطبيق ت نيات إعا ة الترميم
باستخدام أساليب بنام مستدامة ومبتكرة ،فضالم عن األساليب الت ليدية ،بينما قدَّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عما م للحكومة
بغية وضع مبا ن توجيهية خاصة بإعا ة الترميم.
 -33ومنذ ووالي ع د م ضى ،اعتمدت نيبال قانونا م وطنيا م للبنام تمت صياغتي ل ضمان ال سالمة الهيكلية لإلن شامات ،ولكن
عد ا م قليالم ف ط من البلديات على نطاق البلد كانت لديها ال درة الكافية على تنف يذ ال انون .ومنذ وقوع الزالزل ،كان برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي يعمل بماااااورة وثي ة مع وكومة اليابان من أجل ت ديم الدعم لثالث بلديات تضاااااررت من الزالزل في
م اطعتي كافربالشااوك وساايندبانهوك لتنفيذ قانون البنام وضاامان إنشااامات أكثر أمنام .ويشاامل الدعم تعزيز قدرة البلديات على
و ضع نظام لت ماري البنام المتواف ة مع ال انون ،وإجرام ر صد ميداني لمواقع الت شييد ،وتوفير التدريب والتوجيي أل صحاب
المساكن وعمال التشييد عن تكنولوجيات البنام األكثر أمنام.
-34

وقدَّم العمل في مجال تعزيز بنام مساااااكن أكثر أمانا م وإعا ة ترميم المساااااكن المتضااااررة لمحة عامة عن التعاون بين

منظمات األمم المتحدة ومجموعة شركام التنمية الدولية لمساعدة نيبال على زيا ة صمو ها في مواجهة الزالزل.
-35

ولكي ينتشااال ساااكان نيبال أنفساااهم من ائرة الف ر ويتمكن بلدهم من الخروج من فئة أقل البلدان نموام ،ووف ا م لتطلعات

الحكومة ،يجب عليهم زيا ة صاامو هم االقتمااا ي بالتوازي مع صاامو هم في مواجهة الكوارث الطبيعية .وفي هذا السااياق،
زار الوفد مشاااروعات تتعلق ببنام وتعزيز المااامو االقتماااا ي .وعن طريق بنام ال درات الت نية ،والحماااول على التمويل
لتشااجيع تنظيم المشااروعات وتيسااير مشااروعات التنمية المااغرى والمااغيرة ،تعمل منظمات األمم المتحدة على األرض من
أجل إ ماج ال طاع غير النظامي الكبير في ال طاع النظامي لهذا البلد.
-36

وزار الوفد مشااااااروعات تتعلق ببرنامج تنمية المشااااااروعات المااااااغرى ،الذي يديري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بالتعاون مع وكالة المعونة االسااترالية .ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الف ر ،والتركيز على الطب ات المسااتبعدة ،والنسااام،
والف رام ،وقد أ مجتي الحكومة بالكامل في ساياسااتها وبرامجها ،ويجري تعزيزي ليشامل البلد بكاملي .وتُنفذ هيئة األمم المتحدة
للمرأة برنامجا م للتمكين االقتما ي للمرأة ،بدعم من فنلندا ،يجمع بين ال درة االقتما ية المحسَّنة للشبكات النسائية المستبعدة،
وقدراتها ال يا ية ،والمشااااركة والتمثيل في عمليات صااانع ال رار .وقد تفاعل أعضاااام المجالس التنفيذية مع ال يا ات النساااائية
تدربت في إطار هذي المبا رة في م اطعة كافربالشوك.
المحلية التي َّ
-37

وتعتبر الزراعة المماااادر الرئيسااااي لكسااااب العيش في كثير من مناطق نيبال المعزولة جغرافيام .وكان برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي ،والبرنامج  ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة يسااااااااعدون المجتمعات الريفية ،وخاصاااااااة المزارعات ،في مجالي
األمن الغذائي والتغذوي وتوليد الدخل .ف د أنشئت مراكز لتجميع الخضروات ،ومراكز مجتمعية لإلرشا الزراعي ،وأصول
مجتمعية صااااغيرة النطاق لتزويد المزارعين بوسااااائل لبيع إنتاجهم والحمااااول على الخدمات الزراعية ،وتى عندما ينتجون
كميات ضاااائيلة ف ط .وقد ساااااعد هذا الدعم على توفير فر أفضاااال للوصااااول إلى األسااااواق ،مما أ ى إلى زيا ة كبيرة في
اإليرا ات ،وتتولى الجمعيات التعاونية إ ارة كثير من مراكز التجميع التي ت وم المرأة بتشااغيلها .وزار الوفد مركزا م لإلرشااا
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الزراعي تديري المرأة في م اطعة ساااااااندهولي فضاااااااالم عن مركز تجميع تعاوني في م اطعة نواكوت ،يدعمهم برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بتمويل من وكومة موريشاااايوسَّ .
ونظم هذا المرفق تجميع الخضااااراوات من أكثر من  350أساااارة ،وهو ما
أ ى إلى زيا ة في العائدات الشاااااااهرية ألفرا ها من  1 000روبية نيبالية إلى  6 000روبية .وت وم الجمعية التعاونية واليا م
بتجميع نحو  1 200كيلوغرام من الخضاااروات شاااهريام ،وتخطط للوصاااول إلى  3 000كيلو غرام شاااهريا م في االثني عشااارة
شهرا م ال ا مة.
-38

والوظ الوفاااد أن بعخ التااادخالت المجتمعياااة في ال طااااع االجتمااااعي (مثااال منع العنف ال اااائم على نوع الجنس

واالسااااتجابة لي) بدأ العمل بها كجزم من االسااااتجابة للزالزل ،وأتاوت للمجتمعات المحلية تنظيم آلياتها المسااااتدامة الخاصااااة
لمواصاالة عملها .وقد أثبت ت الحاجة الكبيرة إلى خدمات الدعم للمرأة أنها ضاارورية ألعمال المناصاارة التي ت وم بها منظمات
المجتمع المدني مع الحكومة من أجل تخميص مزيد من األموال لمثل هذي الخدمات ،والستكمال برامج األمم المتحدة.

باء -
-39

األمن الغذائي ،والتغذية ،والصحة ،والمياه والصرف الصحي ،والنظافة
يعتبر األمن الغذائي مطلبا م أسااااااسااااايا م بالنسااااابة ألي بلد من أجل تنمية قدراتي .ففي نيبال ،أ ت زالزل عام  2015إلى

نكسااة كبيرة في هذا المجال وفي مجال التغذية المرتبط بذلك .ف د أ ى ن ص األغذية إلى زيا ة سااوم التغذية الذي ظهر بشااكل
وا خاصاااة بين األطفال واألمهات .ومع أن الزراعة تعتبر عامة االقتماااا المحلي ،إال أن المحاصااايل الرئيساااية تتمثل في
األرز ،والحنطة ،والدخن ،والتي ال توفر التنوع التغذوي الضااروري للمأكوالت .ومضاااعفة لهذا األثر ،تسااببت الزالزل في
مار واسع النطاق للمرافق المحية.
-40

وتعرف الوفد على نظام رصاااااد األمن الغذائي في نيبال ،وهو نظام وطني شاااااامل لجمع وتحليل وعرض المعلومات
َّ

عن األمن الغذائي األسااري والزراعة ،واألسااواق .وتتولى وزارة التنمية الزراعية تنفيذ نظام الرصااد بتوجيي اسااتراتيجي من
لجنة التخطيط الوطني ،ومسااااااااعدة ت نية من وودة تحليل مواطن الضاااااااعف ورسااااااام معالمها التابعة للبرنامج ،ويعتبر نظام
الرصااد ،الذي اس اتُخدم لتحديد أين ت ام مشااروعات الحكومة ومنظمات األمم المتحدة وشااركام التنمية اتخرين لتحسااين األمن
الغذائي ،مثاالم واضحا م على الملكية الوطنية لبرامج المساعدة ،نظرا م لمشاركة المعسسات المركزية والمحلية في نيبال.
-41

وكان البرنامج ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،واليونيسيف يعملون بمورة وثي ة

مع الحكومة المركزية والساالطات المحلية على مسااتوى الم اطعات لمعالجة ال ضااايا المتعل ة بالمااحة وسااوم التغذية واألمن
الغذائي .وبينما كان البرنامج يعمل بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشاااااااركام التنمية الساااااااتعا ة األمن الغذائي
والتغذوي ،وبنام قدرة األسر على الممو في المناطق المتضررة من الزالزل ،شاركت اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة
للساكان في اساتعا ة المرافق الماحية األسااساية ،وتطوير بنية أسااساية انت الية ،ووضاع برامج للماحة اإلنجابية والتغذية من
أجل الحوامل والمراه ات واألطفال ون سااااان الخامساااااة في محاولة للحد من الت زم ،وخاصاااااة في المناطق المعزولة ،وي
يرتفع معدل نزوح الرجال إلى الهند وبلدان الخليج بحثا م عن وظائف ،ووي ال يزال زواج األطفال منتشرا م على نطاق واسع.
وسااانت معدالت التحاق واساااتب ام األطفال في المدارس ،باإلضاااافة إلى الحد
و عم البرنامج برامج الوجبات المدرساااية ،التي َّ
من سوم التغذية .وشارك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في إنشام البنية التحتية لبرنامج الوجبات المدرسية.
-42

وزار أعضاااام الوفد بعخ المشاااروعات المتعل ة بالتغذية والتي تُنفذ بدعم من اليونيسااايف ،والوظ أني قد أورز ت دم

كبير في عالج واالت ساااااااوم التغذية الوخيم والحا  ،وأن البرامج تنت ل بماااااااورة تدريجية إلى الحكومة .وكانت السااااااالطات
النيبالية تلتمس اساااتمرار مشااااركة منظمات األمم المتحدة فيما يتعلق باألمن الغذائي ،والتغذية ،والماااحة .وزار الوفد أيضاااا م
مراكز عالج سوم التغذية .وأوضحت المعلومات عن نتائج المشروعات المتعل ة بالتغذية تح يق تحسن في التغذية ،وأشارت
إلى أن مرولة المساااعدة ت ترب من نهايتها .وبمجر اسااتكمال هذي المرولة ،ساايتم تسااليم المشااروع إلى الساالطات المحلية في
م اطعة نواكوت .والوظ الوفد أن المنظمات بحاجة إلى خطة واضحة تحد متى يتم تسليم المشروعات.
-43

وتعتبر المياي والماااارف المااااحي والنظافة أيضااااا م من بين الجوانب الهامة جدا م لمشاااااركة منظمات األمم المتحدة في

نيبال ،وخاصة في أع اب الزالزل .وقد زار الوفد عدة مشروعات تتعلق بالمياي والمرف المحي والنظافة .وفي م اطعات
نواكوت ،وساااندهولي وباجهانغ ،تعرف أعضاااام الوفد على طري ة تأهيل نظام إمدا مياي الشااارب ،والوظوا تحسااان خدمات
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المياي والمااااارف الماااااحي والنظافة في مراكز التعليم االنت الية ،بما في ذلك إ خال إمدا ات المياي ،والمراويخ المنفمااااالة
للبنات واألوال  ،وتوفير موا غسل األيدي والتنظيف .وتعرفوا أيضا م على توزيع واستخدام وسائل المرف المحي والنظافة
الخاصااااة بالمراويخ من أجل ال ضااااام على التغوط في الخالم .وكان عمل اليونيساااايف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما
يتعلق بالمياي والمرف المحي والنظافة موضع ت دير.
التعليم ،والشباب ،والعن

القائم على نوع الجنس ،وحماية األطفال ،والحوكمة

 -44لدى نيبال ال درة على اسااتغالل عائدها الديمغرافي ،وي يعتبر أكثر من  51في المائة من السااكان ون ساان الرابعة
والعشااارون .وبينما يتي هذا ال طاع من الشاااباب فرصاااا م للتنمية االقتماااا ية ،إال أن المعدل الحالي للبطالة والعمالة الناقماااة
يعتبر مرتفعام ،إذ يبلغ  19في المائة .غير أن الوفد الوظ وجو نزوح موسامي كبير بين الشاباب ،وخاصاة الرجال ،إلى بلدان
الخليج والهند ،وي توجد لنيبال ودو مفتووة معها ،وذلك بحثا م عن فر للعمل .وهذا يع ي إلى نزوح كبير للرجال في
ساان العمل ،وأثنام الزيارات الموقعية ،الوظ الوفد تواجد المرأة بشااكل مكثف ،وانخفاض مسااتوى مشاااركة الرجل في الحياة
المجتمعية.
 -45وتتي الزيا ة الحالية في أعدا الشباب إمكانية كبيرة لمنفعة نيبال ،شريطة أن تكون هناك استثمارات كافية في التعليم
والماااااحة ،وفر العمالة .ويعتبر الوقت عامالم أسااااااسااااايا م نظرا م ألن التحول الديمغرافي في نيبال يتساااااارع ،إذ بحلول عام
 ، 2028ساااتكون أغلبية الساااكان فوق سااان الخمساااين .وفي وين أن األعدا الكبيرة الحالية من الشاااباب يمكن أن تكون إيجابية
ك ُمجمع العمل ،فإنها تعتبر ضرورية أيضا م لمعالجة قضية عمالة األطفال.
 -46وكان العنف ال ائم على نوع الجنس شااااائعا م في جميع المناطق التي شااااملتها الزيارة ،بل كان هناك ت رير عن إسااااامة
معاملة المرأة استنا ا م إلى ا عامات خاصة بأعمال السحر .والوظ الوفد أيضا م أن العنف ال ائم على نوع الجنس غالبا م ما يع ي
إلى تجمع النسام في الجمعيات التعاونية والرابطات النسائية من أجل عمهن بمورة متبا لة ،بل ولدعم غير األعضام الذين
يتعرضااااون لمثل هذا العنف .وقد عملت هذي المجموعات كوسااااطام ،بل وكجماعات للضااااغط على ساااالطات إنفاذ ال انون إذا
فشااااااالت الوسااااااااطة في منع ووا ث العنف ال ائم على نوع الجنس اخل األسااااااارة .وقد أعيد تجميع الناجيات من هذا العنف،
بمسااااعدة هيئة األمم المتحدة للمرأة ،وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان ،واليونيسااايف ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وعن
طريق إجرامات المنظمات غير الحكومية ،على شاااااكل جمعيات تعاونية توفر خدمات اإلوالة ،والمسااااااكن المأمونة ،والدعم
النفساااي ،والمشااااركة في مشاااروعات صاااغرى ،مثل وودات إلنتاج المحاصااايل ،ومشاااروعات لتربية الحيوانات ،ثم تطورت
بمساعدة التمويل المغري ،والمنا يق الدائرة بدعم من الشركام ،ومن بينهم إ ارة التنمية الدولية والنرويج وسويسرا.
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ويعتبر معدل زواج األطفال مرتفعا م جدام ،إذ ترجع جذوري إلى معت دات ت ليدية في نيبال .وكان صندوق األمم المتحدة

للسكان واليونيسيف يعمالن بمورة مشتركة في عد من الجبهات إلنهام هذي الممارسة عن طريق( :أ) بذل الجهو من أجل
تحساااين الساااياساااات واألُطر ال انونيةل (ب) وتعزيز نوعية الرعاية الماااحية والتعليم بالنسااابة للمراه اتل (ج) وإشاااراك قا ة
المجتمعات الدينية والت ليديةل ( ) وإذكام الوعي لدى المجتمعات المحلية .ويتمثل جوهر المشاااروع في تمكين المراه ات عن
طريق توفير فماااول للمهارات الحياتية .و خل صاااندوق األمم المتحدة للساااكان واليونيسااايف في شاااراكة مع الشااابكة الوطنية
المشااااتركة بين األ يان في نيبال للعمل مع رجال الدين من أجل إنهام زواج األطفال والممارسااااات الت ليدية الضااااارة ،بما في
ذلك اساااتبعا المرأة الحائخ ،وبيع الفتيات .وقد سااااعد هذا المشاااروع أيضاااا م الفتيات الضاااعيفات على اكتسااااب مزيد من الث ة
بالنفس ،وأصب ال ا ة السياسيون وال يا ات المجتمعية أكثر تجاوبا م مع قضاياهن ،ونتيجة لذلك ،تم وشد آليات عم المجتمع،
من قبيل منتديات وماية المواطنين ،ومراكز توعية المواطنين ،والتعاونيات النساااااااائية ،وجماعات مراقبة العنف ال ائم على
نوع الجنس ،و وائر المراه ات ،وشااااااابكات الشاااااااباب ،ونوا ي األطفال لدعم وملة مراقبة العنف ال ائم على نوع الجنس،
ومناهضاااااااة زواج األطفال وعواقبي الطبيعية ،ومن بينها ومل المراه ات .ورأى الوفد أن هذا العمل الذي ت وم بي منظمات
األمم المتحدة يستحق الثنام ،وأ رك أني بينما يحتل البعخ مركز ال يا ة ،فإن البعخ اتخر ي دم الدعم لضمان نجاح البرامج.
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ويُعد التعليم ركيزة هامة أخرى في الحرب ضااااااد العنف ال ائم على نوع الجنس وزواج األطفال ،ولكني أيضااااااا م افع

رئيسي للعملية التي ستمكن نيبال من تح يق طموواتها الخاصة بأهداف التنمية المستدامة .وقد تسببت زالزل عام  2015في
اإلضااارار بجانب كبير من البنية التحتية للمدارس ،مما أعاق تعليم األطفال بماااورة خطيرة .وفي أع اب الكارثة ،أقيم الكثير
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من المباني المعقتة السااااتيعاب أطفال المدارس بساااارعة ،وأشاااارفت اليونيساااايف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بمساااااعدة
منظمات أخرى ،على إنشام مراكز تعليم انت الية لضمان توفير التعليم لألطفال .وقد بذلت أيضا م جهو ا م لجعل المدارس مالئمة
لحاالت اإلعاقة ،وتوفير الحاسااااابات ،و عم برنامج الوجبات المدرساااااية الذي ي و ي البرنامج ،والذي ساااااب ت اإلشاااااارة إليي.
وساااات وم مراكز التعليم االنت الية بسااااد فجوة البنية التحتية إلى أن ت وم الحكومة بإنشااااام مدارس ائمة .ويعتبر التعليم من أهم
المجاالت التي يجب أن تشارك فيها منظومة األمم المتحدة ب وة في نيبال طوال إعا ة إعمارها.
-49

وتعتبر قضاااية الحوكمة مهمة جدا م نظرا م للتغيُّرات الساااياساااية التي طرأت على نيبال في الع د الماضاااي .وهي أيضاااا م

السبب في أن برنامج الحكم المحلي وتنمية المجتمع المحلي قد أعيد تجديدي لمرولة ثانية في عام  ،2013وهو برنامج تشارك
الحكومة في إ ارتي إلى جانب شااركام التنمية الذين يماال عد هم إلى  14شااريكام ،من بينهم صااندوق األمم المتحدة لألنشااطة
اإلنتاجية ،ومتطوعو األمم المتحدة ،واليونيسااايف ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان ،وهيئة
األمم المتحدة للمرأة ،وال يزال هذا البرنامج يُنفذ وتى اتن .ويتمثل هدفي الرئيساااي في عم تعزيز الحكم المحلي ،بهدف الحد
من الف ر ،وتحساااااين ت ديم الخدمات ،وتشاااااجيع تنمية المجتمعات المحلية ،وتمكين المواطنين .ويُعزز هذا البرنامج مشااااااركة
المواطنين في التخطيط المحلي والتنمية على نطاق البلد .وتعتبر منتديات وماية المواطنين ومراكز توعية المواطنين من بين
اتليات التي يمكن عن طري ها إشاااااراك المواطنين بطري ة شااااااملة وتشااااااركية ،ون ل أصاااااواتهم بطري ة تمكن الحكومة من
ساااااماعها .وعن طريق مراكز توعية المواطنين ،يشاااااارك الناس على نطاق واساااااع في إذكام الوعي عن الح وق والواجبات
المدنيةل وتعريف الناس بالخدمات والمرافق الحكوميةل وول المشاكل االجتماعيةل والمشاركة في أنشطة مدرة للدخل ،وإقامة
البنية التحتية المجتمعية ،وتوفير الحماية البيئيةل وزيا ة التوا م االجتماعي .وشااااهد الوفد مشاااااركة منتديات وماية المواطنين
أثنام زيارتي لعدة مواقع للمشروعات ،والمشاركة اإليجابية للمرأة وأعضام مختلف الطب ات .وأعرب الوفد أيضا م عن ت ديري
البالغ للمكون المحلي المالئم للطفولة .في الحكم المحلي وبرنامج التنمية المجتمعية ،والذي تدعمي اليونيسااااااايف ،ويهدف إلى
تعميم و وق الطفل في سااياسااات الحكم المحلي وهياكلي وعملياتي ،وتعزيز وتيسااير إعطام األولوية لح وق الطفل في عمليات
التخطيط والميزنة .ويعتبر أثري اإليجابي على التحمااااااين ،وزواج األطفال ،والنظافة ،والماااااارف المااااااحي في المدارس،
والمشاركة اإليجابية لألطفال في األنشطة المتعل ة برفاههم ،من األمور األساسية لتعزيز و وق الطفل.
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ومن المتوقع أن تنظم نيبال االنتخابات المحلية التي طال انتظارها بعد اعتما نظام الحكم الفيدرالي ،مع ال مركزية

صااانع ال رار الحكومي ،ون لي إلى مساااتوى الم اطعات والبلديات والمجتمعات المحلية .وقد الت ى الوفد بلجنة االنتخابات أثنام
الزيارة .وكان من الم رر إجرام االنتخابات يوم  14مايو/أيار ،وأثنام الزيارة تم طبع بطاقات التمويت ،ولم يوض العرض
الذي قدمتي اللجنة ،وتفاعل الوفد مع السلطات المحلية كيف سيُنفذ النظام الالمركزي الجديد .ورأى الوفد أن استمرار مشاركة
فريق األمم المتحدة ال طري في هذا المجال بالذات يعتبر مسااااااتمااااااوبا م بدرجة كبيرة ،وأني ينبغي إعطام األولوية للتعاون مع
الحكومة بشأن هذا الموضوع.

خامسا ا  -المالحظات العامة ،والتعليقات ،والتوصيات
 -51ال يزال الدمار الذي أودثتي زالزل عام  2015واضااحا م جدا م في نيبال اليوم ،وتى بعد عامين من بدم االسااتجابة لحالة
الطوارن .وقد انت ل هذا البلد إلى مرولة التعافي ،ولكن نظرا م لمااااااعوبة تضاااااااريس هذا البلد واألضاااااارار التي لح ت بالبنية
التحتية األ سا سية ،وال سيما الطرق ،ستكون عملية التعافي عملية ممتدة .وتعتبر م شاركة منظومة األمم المتحدة وا سمة لكي
تخرج نيبال من صدمة الزالزل واضطراب تنميتها السياسية كأمة.
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وكما ذُكر أثنام اجتماع الوفد مع منظمات المجتمع المدني ،ال تزال أوجي عدم المساااواة سااائدة ،ويجب معالجتها وتى

ال ينزلق البلد مرة أخرى إلى والة الفوضاااااى .ويُعزى أود األساااااباب الرئيساااااية للنزاع الطويل في نيبال إلى عدم المسااااااواة
وإوسااااس الكثيرين باإلقماااام ،مع تركيز السااالطة في يد فئة واودة من الساااكان .ويُعد اصااارار شاااعب مدهيزي على المطالبة
بإجرام إصاااالح شاااامل للنظام المركزي ،والرغبة المساااتمرة في ال يام بعمل إيجابي الساااتيعاب الفئات المهمشاااة ،ليالم على
الحاجة إلى مواصلة العمل لمناهضة التمييز واإلقمام.
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ويعتبر اإلعالن عن إجرام االنت خا بات المحل ية ب عد اعت ما الن ظام الف يدرالي تطورا م جديرا م بالترو يب .وفي الو قت

نفسااي ،فإني يساالط الضااوم على التحديات التي ساايمثلها النظام الجديد بالنساابة للساالطات الوطنية وفريق األمم المتحدة ال طري
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على ود سااااوام .والوظ الوفد وجو والة كبيرة من عدم الي ين بين الساااالطات المحلية وول الطري ة التي ساااايعمل بها النظام
الجديد ،ومن الواضاااا أن هذا ساااايحمل العديد من التحديات بالنساااابة لتنفيذ إطار عمل األمم المتحدة .ويجب على فريق األمم
المتحدة ال طري أن يوا صل العمل ب مورة ا ستباقية مع ال سلطات الوطنية لكي ي ستجيب ب مورة مالئمة لهذا التغيير .وينبغي
منحي الحرية لتطويع برامجي ومشااااروعاتي مع السااااياق المتطور ،بينما يعمل على إيجا توازن بين كفامة التنفيذ والحاجة إلى
مواصاااالة بنام ال درات لتمكين نُظم الحكومة من ت ديم خدماتها في البيئة الجديدة .وسااااوف يكون من بين العناصاااار الرئيسااااية
اساااتمرار مشااااركة المرأة والشاااباب في الهياكل الساااياساااية الجديدة .وقد أشاااار رئيس الوزرام أثنام اجتماعي مع الوفد إلى أن
التمثيل النسبي يعتبر ممدر قوة للدستور الجديد ،وأن االنتخابات تح ق الشمول.
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وقد أتاوت الزيارة الميدانية المشتركة فرصة إيجابية للغاية بشأن مشاركة جهاز األمم المتحدة اإلنمائي في نيبال عن

طريق العمل مع فريق األمم المتحدة ال طري ،وخاصاااة فيما يتعلق باالساااتجابة للزالزل وخطة التنمية المساااتدامة لعام 2030
على ود ساوام ،وقد أوضاحت المشاروعات التي شاملتها الزيارة التكامل مع أولويات الحكومة وشاعب نيبال .وكانت مشااركة
المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تحديد األولويات مشاااااركة ُمعبرة ،وأوضااااحت الملكية الوطنية للمشااااروعات .وكان
عمل مجتمع المتطوعات الماااحيات الذي ت و ي الحكومة ،والذي تدعمي أيضاااا م اليونيسااايف وصاااندوق األمم المتحدة للساااكان،
ُمعبرا م بنفس ال در ،وال سيما بالنظر إلى المعوبات من وي التسهيالت ،والبنية التحتية ،والعزلة الجغرافية.
 .فمعظم

ساااالطت األضااااوام أثنام الزيارة على قضااااية الهجرة ،وخاصااااة هجرة الشااااباب ،والرجال بشااااكل خا
 -55وقد ُ
التحويالت المالية المتأتية من المهاجرين تذهب إلى جانب االسااتهالك ،وغالبا م ما يتض ا ذلك من خالل المساااكن الحديثة التي
أقيمت وتى في م ناطق نيبال النائية .ومن بين ال ضايا التي يمكن أن ينظر فيها فريق األمم المتحدة ال طري هي كيفية مساعدة
نيبال على استغالل التحويالت المالية في مشروعات طويلة األجل.
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وقد أثارت الزيارة الميدانية المشتركة أيضا م تسا الت ذات صلة من جانب أعضام الوفد:
(أ)

هناك تداخل واضا في عمل منظمات معيَّنة مع تفويضااات منظمات أخرى .هل ينبغي اعتبار ذلك از واجية،

وهل هذا التداخل مدروس ويستند إلى المزايا النسبية التي عرضتها وكالة ما في منط ة معيَّنة؟
(ب) هل تتعاون منظمات األمم المتحدة أم تتنافس على تنفيذ المشروعات؟
(ج) ما هو تأثير عمل منظمات األمم المتحدة بمثابة م دمي خدمات على تنفيذ البرامج الرئيساااااااية بالنسااااااابة لتنفيذ
برامج يمولها شركام التنمية؟
()

إلى أي مدى يتسبب تنفيذ البرامج التي تدعمها صنا يق مخممة في واالت التداخل أو االز واجية؟

(هـ) ما هي اسااتراتيجية الخروج بالنساابة لمختلف المشااروعات ،وخاصااة المشااروعات التي تتعلق مباشاارة بالدمار
الذي نتج عن الزالزل؟
(و)

كيف تعمل األمم المتحدة مع شركام آخرين يمكنهم توفير البنية التحتية التي تطلبها وكومة نيبال؟

(ز) كيف يعتزم فريق األمم المتحدة ال طري االستجابة العتما نظام الحكم الفيدرالي ،من وي تنفيذ المشروعات؟
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وبينما أوضاحت الزيارة وجو تعاون بين منظمات األمم المتحدة ،وتنسايق بتوجيي من المنساق الم يم ،إال أن جلساات

اإلواطة عن المشروعات الفر ية لم توض كيف تح ق هذا العمل التعاوني في سياق استراتيجية َّ
معززة بوضوح ومدروسة.
والوظ الوفد أن كثيرا م من المشااااروعات التي مولها شااااركام التنمية أظهرت قدرا م من التداخل واالز واجية مع عمل منظمات
األمم المتحدة .ورأى الوفد أن هناك مجاالم للتحسين فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون في إطار فريق األمم المتحدة ال طري.
 -58ورأى الوفد أني ينبغي أن يواصااااااال فريق األمم المتحدة ال طري تعزيز عملي الجيد في مجال بنام وتعزيز ال درات
المعسااسااية وتى تتم َّكن الحكومة من أن تتساالم من منظمات األمم المتحدة المسااعولية عن المشااروعات في مجاالت المااحة،
سبل العيش ،وتطوير األمن الغذائي بمجر استكمال هذي المشروعات.
والتعليم ،واستعا ة ُ
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ورأى الوفد أن عمل فريق األمم المتحدة ال طري في مجال تمكين المرأة ،والمساواة بين الجنسين ،وإصالح ال وانين

الجنسااااااانية ،وصااااااياغة السااااااياسااااااات ،والعنف ال ائم على نوع الجنس ،واللجوم إلى ال ضااااااام ،وخدمات الطوارن المتعد ة
ال طاعات ،ووماية األطفال ،وال ضااايا المتعل ة بالمراه ين والشااباب ،فضاالم عن مناهضااة االقمااام ال ائم على أساااس طب ي،
يعتبر واساااااااما م من أجل تنمية نيبال وخروجها من فئة أقل البلدان نموام .وقد أوضااااااا هذا ضااااااارورة أن تكون أهداف التنمية
المساااتدامة محور جميع األعمال التي يتم االضاااطالع بها ،من أجل مواصااالة العمل مع وكومة نيبال في جهو ها من لتح يق
هذي األهداف.
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ومن شأن مواصلة تطوير الحوكمة الشاملة على جميع المستويات أن يح ق بكل تأكيد مزيدا م من االست رار السياسي

لهذا البلد .وعالوة على ذلك ،فإن األمر يتطلب مواصاالة تعزيز مشاااركة السااكان في وضااع سااياسااات وبرامج ،من قبيل تلك
التي شُوهدت على المستوى المحلي ،والترويج لهذي ال مشاركة .فمشاركة السكان سوف تساعد على مناهضة اإلقمام ال ائم
على أساس طب ي.
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وبينما توجد أ لة على أن كثيرا م من البرامج تركز على المرأة ،فإني يلزم أيضاااااااا م المزيد من المشااااااااركة مع الرجل

لضاامان اسااتدامة الت دم الذي تح ق في مجال تمكين المرأة .ويلزم تعزيز البرامج التي تهدف إلى توعية الرجال بشااأن قضااايا
العنف ال ائم على نوع الجنس ،وزواج األطفال ،والممارساااااااات الضاااااااارة ،ووماية األطفال ،وغير ذلك من جوانب الهيكل
االجتماعي.
 -62وال تزال قضية الالجئين مثارة في نيبال ،مع وجو الجئين من بوتان والتبت .وبينما انت ل كثير من الالجئين بطري ة
ناجحة إلى بلدان مضاااايفة ،فإن الفئة المااااغيرة نساااابيا م والمتب ية من الجئي بوتان ال تزال تواجي مشاااااكل عدم الي ين بالنساااابة
لمست بلها .وهناك أيضا م مشاكل تتعلق بتحديد الهوية والتسجيل ،وهو ما يجعلهم بمثابة منبوذين وعاجزين عن الحمول على
المساعدة .ورأى الوفد أني يلزم أن يواصل فريق األمم المتحدة ال طري معالجتي لهذي ال ضية وتى ال يتخلف أود عن الركب.

سادسا ا  -االستنتاج
ملة عن عمل منظمات األمم المتحدة
 -63كانت الزيارة ناجحة ،ب در ما قدمت ألعضام المجالس التنفيذية لمحة عامة ومف َّ
في نيبال ،وقد أوضحت أيضا م الطرق التي ساهمت بها منظومة األمم المتحدة في تنمية بلد من أقل البلدان نموا م أصيب ب سوة
من جرام التعرض لكوارث طبيعية .كما أوضااحت هذي الزيارة الجهو التي تبذلها منظومة األمم المتحدة لمساااعدة نيبال على
مواجهة تحدياتها من أجل تح يق أهداف التنمية المستدامة.
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ويلزم وجو آلية مناسااااااابة للتعلي ا ت لكي تن ل المعلومات إلى المجالس التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ إطار عمل األمم

المتحدة للمسااااعدة اإلنمائية ،من وي مواممتي مع الخطط االساااتراتيجية لساااائر منظمات األمم المتحدة ،وأهداف جهاز األمم
المتحدة اإلنمائي بشااكل عام .وهذا سااوف يتي إجرام مناقشااة بشااأن النجاوات ،والتحديات ،واالبتكارات ،واتليات التعاونية،
والمدخالت ذات الملة وتى يتسنى مراعاتها في ال رارات التي تتخذها هذي المجالس.
-65

وتدل مواطن الضاااعف الكامنة في نيبال ،والتحديات الم بلة لنظام ساااياساااي متغير ومتطور ،والتعافي الحالي من آثار

الزالزل ،على الحاجة إلى اسااتمرار المشاااركة اإليجابية من جانب جميع أصااحاب المماالحة ،بما في ذلك الحكومة ،وشااركام
التنميااة ،وفريق األمم المتحاادة ال طري ،ومنظمااات المجتمع الماادني ،وال طاااع الخااا

 ،وتى تتمكن نيبااال من تنفيااذ خطتهااا

اإلنمائية بنجاح .وساااتتاح لنيبال فرصاااة لعرض تجربتها والتحديات التي تواجهها من أجل تنفيذ خطة عام  2030في المنتدى
السياسي الرفيع المستوى ال ا م عن التنمية المستدامة في سياق استعراضها الوطني الطوعي.
 -66والوظ الوفد صااااامو شاااااعب نيبال في مواجهة الكوارث والتحديات ،وتماااااميمي على إعا ة اإلعمار .وأعرب الوفد
أيضا م عن إعجابي الشديد بروح التعاون الجماعي في المناطق األكثر تضررام ،واالهتمام بالبرامج التي تجربها منظمات األمم
ساااابل العيش ،واألمن الغذائي .ويو الوفد أن يُعرب عن تمنياتي لشااااعب نيبال
المتحدة في مجاالت إعا ة اإلعمار ،واسااااتعا ة ُ
ووكومتي بكل الخير في ساااااااعيهم للتعافي من الكارثة الطبيعية التي واجهوها ،وتنفيذ خطتهم من أجل تح يق أهداف التنمية
المستدامة.
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وفي الختام ،يو الوفد أن يعرب عن ت ديري العميق لحكومة نيبال على تساااااااهيل الزيارة الميدانية ،وللمنساااااااق الم يم

وفريق األمم المتحدة ال طري على جميع الجهو التي بذلوها لت ديم لمحة عامة واسااااعة النطاق عن عمل المنظمات في نيبال،
وعلى استضافتهم الرائعة للزيارة الميدانية المشتركة إلى نيبال.
____________________________
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