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* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
نحن ال نحاول فقط إنقاذ جزرنا ،بل نحاول إنقاذ العالم بأسررررررر فإذا اختفت جزر المحيط الهادئ ،سرررررريكفا قد فان ااواا بالفعل ل
الجميع "
تفني أ دي بروم ،وزير خارجية جمهفرية جزر مارشال
تتألف منطقة المحيط الهادئ من مجمف ة غنية ومتنف ة من البلداا وااقاليم لكل منها تحدياته الفريدة ،مما يتطلب اسررررررتراتيجية مرنة
متعددة البلداا تسرررررتطيع التكيف مع ااتياجان فرادل البلداا ومجمف اتها السررررركانية المتباينة وتعاني المنطقة في المتفسرررررط من
كفار كبرل كل سررررنة ،وتي تتراون بين الفيضررررانان ،ومفجان الجفاا ،واا اوررررير ووررررفال إل الزالزل ،وأمفا التسررررفنامي،
و فران البراكين ومن بين البلداا العشرررررين التي تتسرررربب فيها الكفار في أ ل متفسررررط من الةسررررانر السررررنفية في النات المحلي

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد D. Kaatrud
المدير اإلقليمي
آسيا والمحيط الهادئ
بريد إلكترونيdavid.kaatrud@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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اإلجمالي ،تناك مانية من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ
الكفار المتعلقة بالمناخ من ايث العدد والحجم وفضررر
بدورتي ظاترتي النينيف والنينيا

()1

و ل المدل المتفسررررررط والطفيل ،من المتفقع أا تزداد

ن ذل  ،فإا وتيرة تذ الكفار تتصرررا د ل ما يبدو خاورررة فيما يتعلق

()2

وبما أا سركاا جزر المحيط الهادئ يقطنفا في المناقق السراالية( )3فإنهم يتعرضرفا بشردة الرتفاع مسرتفيان سرط البحر )4(،وتف ما
يهدد وجفد كيريباس و جزر مارشرررررررال وتفكي و وتففالف المرجانية وفي اين أا جميع سرررررركاا جزر المحيط الهادئ يتأ روا بهذ
الظفاتر المناخية فإا فامل مثل الثروة ،والجنس ،والففارق ،والعمر ،وقدرة االنتقال تي التي تحدد مدل تأ ر كل فرد منهم بالكفار
وقدرته ل الصمفد أمامها
وبُعد البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ وت شا شتها اإليكفلفجية و وغر اجمها (با ستثناء بابفا غينيا الجديدة) يجعلها ضعيفة
للغاية ويةلق تحديان كبيرة في إدارة المةاقر الناجمة ولذل  ،تعتبر القدران الفقنية في مجال الحد من مةاقر الكفار وإدارتها
مهمة للغاية لتةفيف اآل ار السلبية ل التنمية المحلية والفقنية واإلقليمية
وفي أ قاب اإل صررار المداري "بام" ،الذي ألحق الةراب بفانفاتف في ام  ،2015وافق برنام ااغذية العالمي (الب ا ) وشررركا
ل تعزيز المكاتب الفقنية إلدارة الكفار

في البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ باسررررررتةدام نه المجمف ان ،وافتت

الب ا  ،بتشررررجيع من اكفمان فيجي وأسررررتراليا ونيفزيلندا ،مكتبا في سررررففا ،فيجي .وفي ام  ،2016ضرررررب اإل صررررار المداري
"وينستفا" فيجي ،وتف أكبر إ صار ل اإلق ق يقع في نصف الكرة اارضية الجنفبي
وفي العام نفسررررره ،وبسررررربب اا ر المتزايد لظاترة النينيف ،قلب منسرررررق اامم المتحدة المقيم والمركز الفقني للكفار في بابفا غينيا
الجديدة مسرررا دة الب ا

الذي اسرررتجاب بعملية قفارئ قصررريرة وواورررل الب ا

اامن الغذاني والتغذوي بغية تيسير اتةاذ القراران وفي ام  ،2018استجاب الب ا

تقديم الد م في بابفا غينيا الجديدة لتعزيز تحليل
لفقفع زلزال قفته  7 5درجة بعملية قفارئ

محدودة
وأسرررررفرن اسرررررتجابان الب ا

الفعالة في فانفاتف وفيجي وبابفا غينيا الجديدة ن اسرررررتة س دروس قيشمة بشرررررأا أتمية الحفاظ ل

الحضررفر في المحيط الهادئ لتيسررير الفهم العميق للمسررانل الجغرافية واالجتما ية والثقافية والسررياسررية المعقدة التي تؤ ر ل نجان أي
شكل من أشكال المسا دة الرامية إل تد يم القدران الفقنية في المنطقة
وخ ل السرررررنفان الث

ااخيرة ،قاد الب ا

في منطقة المحيط الهادئ مجمف تي اللفجسرررررتيان واالتصررررراالن في ااالن الطفارئ

واشررترك مع منظمة ااغذية والزرا ة لممم المتحدة في قيادة مجمف ة اامن الغذاني كما شررارك مع منظمة أوكسررفام في قيادة الفريق
العامل اإلقليمي المعني بالنقد في منطقة المحيط الهادئ وقدم إل بابفا غينيا الجديدة مسرررررا دة في جمع البيانان وتحليلها لرورررررد اامن
الغذاني ومفاقن الضعف بر البلد في شراكة مع المركز الفقني للكفار ومنظفمة اامم المتحدة
واسرررتنادا إل تل الةبرة ،واسرررتجابة لما قلبه بعض أ ضررراء المجلس التنفيذي ،فإا تذ الةطة االسرررتراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة
البلداا تفضرررررر اسررررررتراتيجية الب ا

لتحسررررررين قدرة البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ل الحد من مةاقر الكفار

واالستعداد والتصدي لها من أجل بناء مجتمع محلي قادر ل الصمفد في منطقة المحيط الهادئ وتركز االستراتيجية المذكفرة ل

( )1تشمل البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ :جزر كفك ،وفيجي ،وواليان ميكرونيزيا المفادة ،وكيريباس ،وناورو ،ونيفي ،وباالو ،وبابفا غينيا الجديدة،
وجزر مارشال ،وسامفا ،وجزر سليماا ،وتفكي و ،وتفنغا ،وتففالف ،وفانفاتف ول ق ع ل القانمة الكاملة للبلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،انظر
المفقع https://prism.spc.int
( )2ترتبط ظاترة النينيف في معظم الب لداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ بتزايد مةاقر الجفاا الناجم ن ارتفاع درجان الحرارة وانةفاض معدالن تطفل
اامطار دوا المستفل المتفسط بين شهري ديسمبر/كانفا ااول وفبراير/شباق أما في كيريباس ،وتففالف ،وناورو فإا أادا النينيف تتصل ادة بارتفاع معدالن
اامطار وااتمال ادو فيضانان ساالية
()3

باستثناء المجمف ان السكانية المقيمة في ااراضي المرتفعة في بابفا غينيا الجديدة ،وفيجي ،وجزر سليماا ،وفانفاتف

( )4تشير تحلي ن قياسان مستفيان سط البحر إل أا تذ المستفيان قد ارتفعت في المحيط الهادئ ل مدل العقدين الماضيين بمعدل يصل إل  5-3مم/سنة ل
ااقل أو أكثر ،بالمقارنة مع المتفسط العالمي البالغ  3مم/سنة ويمكن للمستفيان المرتفعة لسط البحر أا تلحق أضرارا فاداة بالبنية التحتية الساالية الحاسمة مثل
المفانئ ،والمرافئ ،والمرافق البحرية ااخرل ويرتبط ارتفاع مستف يان سط البحر باقتحام الميا المالحة الذي يؤ ر ل القدرة اإلنتاجية لمراضي الزرا ية
المحدودة في المنطقة ،وبتصا د مستفل ميا البحر أ ناء العفاوف مما يؤدي إل زيادة أضرار اا اوير
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الشرررررراكان واالبتكار ،وتسرررررتفيد من نه المجمف ان لقيادة أنشرررررطة تعزيز القدران الفقنية في مجاالن اللفجسرررررتيان ،واتصررررراالن
الطفارئ ،واامن الغذاني ويُشررار إل أا المجمف ان تي قيد التفعيل الدانم في منطقة المحيط الهادئ با تبارتا إادل اآلليان ال زمة
لد م المكاتب الفقنية إلدارة الكفار  ،وتف ما يجعلها اآلليان المناسبة لتنفيذ تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا
بالتعاوا مع الشركاء وتشكل مبادئ المساواة بين الجنسين ،وإدما ذوي اإل اقة ،والحماية ناور محفرية في االستراتيجية ،إقرارا
واستجابة الاتياجان الرجال ،والنساء ،وااوالد ،والبنان من كل اا مار والقدران ،وضمانا لمشاركتهم
وسررريتم تنفيذ الةطة االسرررتراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا في ظل تدا التنمية المسرررتدامة  17اصررررا ،وسرررترمي إل ضرررماا
مجابهة الكفار التي تتعرض لها البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ من خ ل آليان اسررررررتجابة إقليمية ووقنية م نمة،
ومنسقة ،وفعالة ،واسنة التفقيت ،بما يتفق مع إقار التنمية القادرة ل الصمفد في منطقة المحيط الهادئ وستجري العناية بأولفيان
تدا التنمية الم ستدامة  2المتعلقة باامن الغذاني والتغذية بر إر ساء شراكان فعالة ،وال سيما مع الفكاالن التي تتةذ من روما مقرا
لها والمنظمان اإلقليمية
وسررتتم كل التحفي ن المقدمة بر تذ الةطة ل شرركل تعزيز القدران؛ وليس من المزمع تقديم أية مسررا دة غذانية مباشرررة بصررفرة
ينية أو نقدية ويقر الب ا

بالفرورررة المتااة لمنطقة المحيط الهادئ للعمل كحاضرررنة لمفكار ،وتف يسرررع إل تطفير الشرررراكان،

وال سرريما مع الفكاالن اإلنسررانية ااخرل والقطاع الةاس ،إليجاد الفل مبتكرة لمعالجة فجفان البيانان والسررتط ع الةياران البديلة
ل ستجابة للطفارئ
وتتماش الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا مع استراتيجية اامم المتحدة للمحيط الهادئ ( )2022-2018ومع إقار
اامم المتحدة للمسا دة اإلنمانية للفترة  2022-2018في بابفا غينيا الجديدة كما وت ُسهم في الحصيلة  1بشأا تغير المناخ والقدرة ل
الصمفد أمام الكفار واماية البيئة )5(،والحصيلة  2بشأا المساواة بين الجنسين من اصانل استراتيجية اامم المتحدة للمحيط الهادئ،
وفي الحصررريلة  3من إقار مل اامم المتحدة للمسرررا دة اإلنمانية بشرررأا اإلدارة المسرررتدامة للمفارد الطبيعية ،وافا التنفع البيفلفجي
وتعزيز القدرة ل التكيف مع آ ار تغير المناخ والكفار

ش وع الق ار

()6



إا المجلس:
)1

يفافق

ل "الةطرررة االسررررررتراتيجيرررة القطريرررة المؤقترررة المتعرررددة البلرررداا ل لمحيط الهرررادئ (")2022-2019

( )WFP/EB.A/2019/8-B/3بتكلفة إجمالية يتحملها الب ا
)2

قدرتا  12 925 215دوالرا أمريكيا؛

يحيط ل ما بال مذكرة التمه يد ية ال مدر جة في الف ي قة  ،WFP/EB.A/2019/8-B/3ويقرر أ نه ند تطبيق ال ن حة
العامة والنظام المالي للب ا

اغراض تنفيذ الةطة االسررررررتراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا للمحيط الهادئ

( )2022-2019فإا من المفهفم أا بارة "الةطة االسرررررتراتيجية القطرية المؤقتة" تشرررررير إل الةطة االسرررررتراتيجية
القطرية المؤقتة المتعددة البلداا للمحيط الهادئ ( )2022-2019وأا كلمة "قطرية" تشرير إل البلداا وااقاليم العديدة
التي تغطيها الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا

( )5تعطي استراتيجية اامم المتحدة للمحيط الهادئ ( )2022-2018ااولفية لدم تغ ير المناخ وإدارة مةاقر الكفار في البرمجة لتعزيز التنمية القادرة ل الصمفد
والمستدامة في منطقة المحيط الهادئ والحصيلة  1تي ل النحف التالي" :بحلفل ام  ،2022يكفا الناس والنظم اإليكفلفجية في منطقة المحيط الهادئ أكثر قدرة
ل الصمفد أمام آ ار تغير المناخ وتقلب المناخ والكفار ؛ ويتم تعزيز اماية البيئة" وقد انضمت كل وكاالن اامم المتحدة العاملة في منطقة المحيط الهادئ إل
االستراتيجية التي وقع ليها  14ممث من ممثلي البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ
(" )6بحلفل ام  ،2022تظهر بابفا غينيا الجديدة تح سن ااداء في إدارة المفارد البيئية والمةاقر الناجمة ن تغير المناخ والكفار "


تذا مشروع قرار ،ول ق ع ل القرار النهاني المعتمد من المجلس ،يرج الرجفع إل و يقة القراران والتفويان الصادرة في نهاية الدورة
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مذكرة تمهيدية
وفقا لف يقة "تحديث ن خارقة الطريق المتكاملة"( )7الصادرة في ام  ،2018فإنه يمكن ا تماد خطط استراتيجية قطرية متعددة
البلداا في الحاالن التي يعال فيها الب ا مفاضيع ذان أتمية مشتركة لعدة بلداا وغيرة ليست لديها خطط استراتيجية قطرية أو
خطط استراتيجية قطرية مؤقتة وفي تذ الحاالن فإا الةطة االستراتيجية المتعددة البلداا ستغطي دة بلداا وستُعال وتُعتمد كةطة
واادة تغطي جميع البلداا التي يزمع الب ا تنفيذتا فيها وستُرفع و يقة برنامجية واادة (بما في ذل ميزانية واادة للحافظة
القطرية) إل المجلس التنفيذي التماسا لمفافقته وستُنفذ الةطة الاقا ل نحف يتسق مع ما تف متبع في الةطط االستراتيجية القطرية
ااخرل وبما أا المساءلة ن رود التقدم نحف تحقيق أتداا التنمية المستدامة واإلب غ نه ل المستفل القطري تظل ملقاة ل
اتق الحكفمان الفقنية فسيجري العمل ل إنجاز الحصانل االستراتيجية للةطة االستراتيجية القطرية المتعددة البلداا بشكل
يرا ي الظروا الة اوة لكل بلد تشمله تذ الةطة ،مع ااتمال أا تنطبق بعض تل الحصانل ل مجمف ة فر ية فحسب من
البلداا المغطاة بالةطة
وبالنظر إل أا خطة الطريق المتكاملة تتناول خططا استراتيجية قطرية وخططا استراتيجية قطرية مؤقتة خاوة بكل بلد وأا نص
ال نحة العامة والنظام المالي للب ا

(في النسةة التي دلها المجلس التنفيذي في نففمبر/تشرين الثاني )2018

()8

يستةدم

مصطلحي "الةطة االستراتيجية القطرية" و"القطرية" ولكنه ال يشير إل الةطط االستراتيجية القطرية المتعددة البلداا أو إل
مجمف ان البلداا ،فإا تنفيذ تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا سيتطلب تففيضا من المجلس التنفيذي بتطبيق
ال نحة العامة للب ا  ،والنظام المالي للب ا  ،وتففيضان السلطة الممنفاة من المجلس إل المدير التنفيذي بصفرة متناظرة،
بحيث تُفهم بارة "الةطة االستراتيجية القطرية" ل أنها تعني "الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا للمحيط
الهادئ" وكلمة "قطرية" ل أنها تشير إل

دة بلداا وأقاليم تغطيها الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا للمحيط

الهادئ

-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

يقطن في البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ نحف  10م يين نسمة ،ويصل مجمفع مسااتها إل  530 000كم 2من
اليابسة المنتشرة ل امتداد منطقة تشكل أكثر من  15في المانة من مسااة الكرة اارضية وتحتل بابفا غينيا الجديد المرتبة
ااول من ايث دد السكاا ،ايث يصل إل  7 6مليفا نسمة ،في اين تحتل تفكي و المرتبة ااخيرة إذ ال يزيد تذا العدد
ن  1 200نسمة فحسب ( )9وتتباين الكثافة السكانية تباينا شاسعا وتصل إل أ ل مستفل لها في ناورو وتففالف وإل أدناتا
في نيفي وسكاا ناورو تم من الحضر بأجمعهم ،في اين أا نسبة سكاا المناقق الحضرية في بابفا غينيا الجديدة تصل إل
 13في المانة فقط

-2

()10

وتفاول المعتقدان والممارسان الثقافية االجتما ية تأبيد الففارق بين الجنسين وتفاجه النساء والبنان ل وجه الةصفس
فانق أمام المشاركة المتساوية في التعليم ،والعمل المأجفر ،وونع القراران العامة ،كما أا اقفقهن محدودة فيما يتصل
بااراضي ،والممتلكان ،والمفارد ااخرل و مة تفاوتان واسعة من ايث العمر المتفقع ند الفالدة :فالنساء يعشن في سامفا
مدة أقفل بمقدار  12سنة نهن في ناورو؛ بينما يعيش الرجال في سامفا فترة أقفل بـ  17سنة ن نظرانهم في ناورو

( )7الف يقة  ،WFP/EB.2/2018/5-A/1الفقران 52-48
( )8الف يقة WFP/EB.2/2018/5-A/1
( )9وندوق اامم المتحدة للسكاا Population and Development Profiles: Pacific Island Countries 2014
( )10جما ة المحيط الهادئ 2018 Pocket Statistical Summary 2018
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وتؤ ر الهجرة المحلية والدولية تأ يرا بالغا ل قريقة الحياة ،والففارق بين الجنسين ،والهيكل السكاني ،والنات المحل اإلجمالي
في البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ووفقا لصندوق اامم المتحدة للسكاا فإا قرابة  16 000من مفاقني جزر
المحيط الهادي يتركفا منازلهم سنفيا ،وتم في العادة من الرجال في سن العمل وبالتالي ،فإا بعض تذ البلداا وااقاليم مثل
تفنغا ،وسامفا ،وجزر مارشال ،وتففالف ،وكيريباس تضم أ دادا ضةمة من ااسر التي ترأسها النساء والمعتمدة بشدة ل
تحفي ن المغتربين

-4

()11

ويشكل التهديد الضةم بفقفع مةاقر مناخية ،تتراون بين اا اوير االستفانية ،وارتفاع مستفل ميا البحر أ ناء العفاوف،
والفيضانان ،ومفجان الجفاا ،وارتفاع مستفل سط البحر ،قاسما مشتركا بين كل البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط
الهادئ وتعاني البلداا النامية الجزرية الصغيرة من ضعف بالغ إزاء التغير المناخي كما وتتضرر بشدة من آ ار  ،وال سيما
من ارتفاع مستفيان سط البحر ،واا اوير االستفانية ،وتصا د درجان الحرارة ،وتغير أنماق تطفل اامطار وفي ااجل
المتفسط إل الطفيل ،فإا من المتفقع أا تزداد الكفار المتعلقة بالمناخ من ايث العدد والحجم وباإلضافة إل ذل  ،فإنه يبدو
أا تأ يران دورتي ظاترتي النينيف والنينيا تشمل فقد ااروان وسبل كسب العيش ،وضياع المستفقنان والنظم اإليكفلفجية
الساالية ،إل جانب الةسانر االقتصادية الفاسعة ( )12و

وة ل ذل  ،فإا المنطقة تفاجه أخطارا جيففيزيانية مثل فران

البراكين ،والزالزل ،وأمفا التسفنامي
-5

ويهدد تزايد ااخطار الطبيعية من ايث العدد والفتيرة س مة وأمن سكاا جزر المحيط الهادئ ،وكذل النظم االقتصادية
الفقنية ،والمفانل الطبيعية وتشكل تذ ااخطار الدافع ااساسي الذي يقف وراء انعدام اامن الغذاني في المنطقة ومن بين
البلداا العشرة في العالم التي تسفد فيها أ ل معدالن التعرض لمةاقر الكفار  ،فإا نصفها ينتمي إل البلداا وااقاليم
الجزرية في المحيط الهادئ وتي :فانفاتف وتفنغا وجزر سليماا وبابفا غينيا الجديدة وفيجي

2-1

()13

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-6

تُحرز البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،بقيادة اكفماتها ،مكاسب مهمة ل قريق تحقيق غايان تدا التنمية
ومعرض للتهديد بفعل الةطر المتزايد للكفار
المستدامة  ،2إال أا التقدم متباين
ٌ

الطبيعية وتتفاول ظفاتر الففارق بين

الجنسين ،والجفع وسفء التغذية المزمنين ،والتي تحركها الظروا الصعبة ل امتداد المنطقة ويصف تذا القسم سياق العناية
بغايان تدا التنمية المستدامة  2بالشراكة مع الحكفمان ،والقطاع الةاس ،والمنظمان الفقنية ،واإلقليمية ،والدولية
-7

ضماا الحصفل ل الغذاء قفال العام (غاية التنمية المستدامة  :)1-2وفقا للنظرة العامة اإلقليمية لممن الغذاني والتغذية في
آسيا والمحيط الهادئ لعام  )14(،2018فإا انتشار نقص التغذية في أوقيانفسيا زاد من  5 2في المانة ام  2010إل  7في المانة
ام  2017وتذا االتجا يشير إل

فامل تيكلية خطيرة ت ُلحق الضرر بالقطاع الزرا ي ،بما في ذل أ ر المناخ القاسي

وااادا المرتبطة بالطقس وفي بابفا غينيا الجديدة ،يقفم الب ا
كجزء من رود المنتظم لممن الغذاني د ما للمركز الفقني للكفار

بجمع البيانان ن اجم المعاناة من انعدام اامن الغذاني
وتدل النتان

ل أا انعدام اامن الغذاني الشديد يزيد

بسر ة بعد الكفار الطبيعية ،وأنه يطال ندتا أكثر من  40في المانة من السكاا في الغالب وتفض دراسة اديثة أجراتا

( )11البن الدولي Migration and Remittances Data 2018
(Germanwatch. 2018. Global Climate Risk Index 2018. Who suffers most from extreme weather events? Weather -related )12
loss events in 2016 and 1997 to 2016.
(Bündnis Entwicklung Hilft. 2018. World Risk Report 2018 )13
( )14منظمة ااغذية والزرا ة لممم المتحدة وآخروا Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition: 2018
Accelerating
Progress
towards
the
SDGS.
Available
at
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP0000100058/download/?_ga=2.192899114.1668895290.1549012592-298904814.1505738065

WFP/EB.A/2019/8-B/3

6

المعهد الدولي لبحف سياسان ااغذية أا متفسط اصة الفرد من استه ك الطاقة في وففا الفقراء في بابفا غينيا الجديدة
تقل ن  1 550سعرة ارارية في اليفم في المناقق المشمفلة بالمس
-8

()15

وضع نهاية لجميع أشكال سفء التغذية (غاية التنمية المستدامة  )16(:)2-2يعاني ما يُقدر بنسبة  38من ااقفال دوا سن الةامسة
من سفء التغذية المزمن في المنطقة الفر ية للبلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ وتف ما يؤدي إل أ ل معدل النتشار
التقزم في العالم ( )17ومن المحزا أا تذ تي المنطقة الفر ية الفايدة التي ارتفعت فيها معدالن التقزم منذ ام  ،2000في
اين أا تذ المعدالن انةفضت بنسبة  10في المانة الميا وفي الفقت ذاته ،فقد شهدن البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط
الهادئ تصا دا اادا في انتشار فرق الفزا :فقد ارتفعت نسبة ااقفال مفرقي الفزا دوا سن الةامسة من  4 7في المانة ام
 2000إل  8 7في المانة ام  2017وتتباين معدالن انتشار الهزال تباينا كبيرا في البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط
الهادئ ،ايث تصل تذ المعدالن إل مستفيان الية جدا في بابفا غينيا الجديدة ( 14في المانة) وجزر سليماا ( 8في المانة)،
بينما ت ُسجل معدالن منةفضة نسبيا في جزر مارشال وتففالف وفانفاتف

()18

وتبلغ نسبة انتشار نقص المغذيان الدقيقة  29في

المانة في وففا الحفامل بين  49-15سنة من العمر في اإلقليم الفر ي وتذا المعدل العالي يجعل من فقر الدم لدل اامهان
شاغ من شفاغل الصحة العامة
-9

()19

مضا فة اإلنتاجية الزرا ية ودخل وغار منتجي ااغذية (غاية التنمية المستدامة  :)3-2يعتبر فشل المحاويل ااساسية كار يا
بالنسبة للعديد من ااسر في منطقة المحيط الهادئ المعتمدة ل سبل يش الكفاا وبالنظر إل أا معظم المحاويل ااساسية
تُزرع في الحدانق وتُحصد بالتناوب وأا تةزين ااغذية ليس باامر الشانع )20(،فإا االضطرابان الناجمة ن الكفار الطبيعية
تةلشِّف تأ يران ففرية ل اإلنتا الغذاني ،واإليرادان المحتملة ،والقدرة ل الحصفل ل ااغذية لدل المجمف ان السكانية
الضعيفة وتدل نتان المس الفاردة من بابفا غينيا الجديدة أا خسانر دخل الكفاا جسيمة وأا االنتعاش يتطلب ستة أشهر ل
ااقل ( )21وفي ضفء تحديان النقل ،فإا افاد خسانر اإلنتا المحلي وفشل المحاويل تتحفل بسر ة إل انعدام ابر لممن
الغذاني وتعتبر معالجة االخت الن في مفازين القفل والمفارد ضمن ااسر والمجتمعان المحلية وتحفيل اادوار والمسؤوليان
الجنسانية نصرا ااسما في تقفية قدرة المرأة ل الصمفد في منطقة المحيط الهادئ ومعالجة العفامل المحركة الراسةة
للضعف

-10

ضماا وجفد نظم إنتا غذاني مستدامة (غاية التنمية المستدامة  :)4-2تؤدي تأ يران اانماق الطقسية القاسية ،بما في ذل
اا اوير ،والتمل الناجم ن ارتفاع مستفل سط البحر ،وزيادة درجة ارارة ميا البحر ،إل تفاقم البيئان الطبيعية الهشة
بالفعل في البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،مما يجعل من الصعب أكثر فأكثر إنتا ما يكفي من غذاء لتلبية ااتياجان
مجمف اتها السكانية

()22

( )15المعهد الدولي لبحف سياسان ااغذية Papua New Guinea household survey on food systems (2018): Initial findings. 2019
Available at http://www.ifpri.org/publication/synopsis-papua-new-guinea-household-survey-food-systems-2018-initial findingsلم تُعرض بيانان مفصلة اسب الجنس في مذكرة البحف
( )16مع ااسف لم تُعرض بيانان ن سفء التغذية مفصلة اسب الجنس في المصادر المتااة
( )17منظمة اامم المتحدة للطففلة (اليفنيسف) ،ومنظمة الصحة العالمية ،ومجمف ة البن الدولي Levels and Trends in Child Malnutrition: 2018
UNICEF/World Health Organization/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates: Key findings of the 2018 edition
( )18منظمة ااغذية والزرا ة ،وبرنام ااغذية العالمي ،واليفنيسف ،ومنظمة الصحة العالمية Asia and the Pacific Regional Overview of .2018
Food Security and Nutrition 2018: Accelerating progress towards the SDGs
( )19اليفنيسف Situation Analysis of Children and Women in Pacific Island Countr ies, Coram International, UNICEF 2017
 Pacific Officeمايف/أيار 2017
( )20ل نقيض الحبفب فإا المحاويل الغذانية ااساسية في العديد من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،والمؤلفة من الجذور والدرنان ،ال يمكن تةزينها
لفتران قفيلة
ود الب ا
( )21تر ُّ

لممن الغذاني في بابفا غينيا الجديدة باستةدام نظام تحليل تشاشة ااوضاع ورسم خرانطها بالهفاتف المتنقلة

(Global Action Programme on Food Security and Nutrition in Small Island Developing States, available at )22
http://www.fao.org/3/a-i7135e.pdf
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بيئة االقتصاد الكل
-11

تناك تصنيف لثمانية فحسب من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ في دليل التنمية البشرية وتي :باالو (المرتبة ،)60
وفيجي ( ،)92وسامفا (المرتبة  )104في الفئة المرتفعة للتنمية البشرية؛ وواليان ميكرونيزيا المفادة ( ،)131وكيريباس
(المرتبة  ،)134وفانفاتف (المرتبة  )138في الفئة المتفسطة؛ أما جزر سليماا ( ،)152وبابفا غينيا الجديدة ( )153فتندرجاا
ضمن الفئة المنةفضة للتنمية البشرية وتُصنف كل من كيريباس ،وتففالف ،وجزر سليماا ،وفانفاتف في داد أقل البلداا نمفا

-12

وفي اين اققت البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ مفما تقدما في العقفد ااخيرة ،ايث زاد العمر المتفقع وانةفضت
معدالن وفيان ااقفال ،فإا نصيب الفرد من النات المحلي اإلجمالي يعد من بين اادن في العالم ،ايث يتراون بين 19 000
دوالر أمريكي في جزر كفك و 2 400دوالر أمريكي في بابفا غينيا بيساو و 1 500دوالر أمريكي في كيريباس ( )23ويتراون
النمف المتفقع لحصة الفرد من النات المحلي اإلجمالي بين  2 5في المانة في فانفاتف و 1 2-في المانة في نيفي وال يعتبر
متفسط النمف المنتظر كافيا إلتااة االزدتار االقتصادي الشامل في المنطقة

-13

وما تزال الففارق بين الدخفل شاسعة ف ُمعامِّ ل جيني يتراون في معظم البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ما بين
 ( 41.9ام  )2009في بابفا غينيا الجديدة و ( 36 7ام  )2013في فيجي

()24

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-14

ال تزال معظم البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ تعتمد بشكل كبير ل المسا دة اإلنمانية الرسمية وتحفي ن
المغتربين من الةار والسلع المستفردة؛ ويعيش وااد من كل خمسة من سكاا جزر المحيط الهادئ في فقر وتشهد معدالن
السكاا الذين يعيشفا دوا خط الفقر الفقني تزايدا في واليان ميكرونيزيا المفادة ،وسامفا ،وتفنغا ،وتففالف ،بينما تسجل تذ
المعدالن انةفاضا في كل من فيجي وجزر سليماا

()25

والنساء أكثر رضة للمصا ب وللفقر بسبب الففارق الجنسانية

المستمرة
-15

ويحد التمييز ضد النساء والبنان في منطقة المحيط الهادئ من خياراتهن وفروهن ويقفض قدرة كل البلداا وااقاليم الجزرية
في المحيط الهادئ ل تحقيق التنمية المستدامة للجميع ويصنف مؤشر دم المساواة بين الجنسين لعام  2017فيجي في المرتبة
 ،79وسامفا في المرتبة  ،82وتفنغا في المرتبة 96؛ وال يفجد تصنيف لبقية البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،بما
في ذل بابفا غينيا الجديدة وتعتبر نسبة مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في منطقة المحيط الهادئ اادن في العالم ( 8في
المانة)

-16

وفي معظم البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،تسفد اقتصادان شبه الكفاا في المناقق الريفية والجزر الةارجية،
ايث تزرع النساء ادة جزءا كبيرا من المحاويل الغذانية ويقمن بأنشطة الصيد الشاقئي فض

ن أنشطة الر اية والعمل

المنزلي غير مدفف ة ااجر ،مما يحد من تفافرتن للمشاركة في العمالة الرسمية
-17

وقد ودقت جميع البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ما دا باالو وتفنغا ل اتفاقية القضاء ل جميع أشكال التمييز
ضد المرأة ،ولكن اإلب غ ن التقدم قد تأخر لمدة تصل إل

شر سنفان ويعد معدل انتشار العنف ضد النساء والبنان من بين

أ ل المعدالن في العالم وتشير البحف الرسمية واادلة السردية إل أا العنف الممارس ضد النساء في المنزل وفي المجتمع

( )23جما ة المحيط الهادئ 2018 Pocket Statistical Summary 2018
( )24انظر https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI :وفيما يتعلق بالبيانان ن الففارق االقتصادية ،فإا ما تف متفافر تف اااد وبالنسبة
للبلداا وااقاليم الجزرية ااخرل في المحيط الهادئ التي تتفافر نها البيانان ،فإا ُمعام ن جيني تي ل النحف التالي :كيريباس  ،)2006( 37وواليان ميكرونيزيا
المفادة  ،)2013( 40 1وسامفا  ،)2008( 42وجزر سليماا  ،)2013( 37 1وتفنغا  ،)2009( 37 5وتففالف  ،)2010( 39 1وفانفاتف )2010( 37 6
( )25انظرhttps://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC :
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المحلي تف ظاترة متفقنة وأنه يؤ ر ل أكثر من  68في المانة منهن في العديد من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط
الهادئ
-18

()26

ووفقا للتقديران فإا  17في المانة من سكاا البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ يعانفا من اإل اقان ،لما بأنه لم
يُحسب اساب بابفا غينيا الجديدة في تذا المجال انها ال تمتل إاصاءان رسمية

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-19

آ ار تغير المناخ (تدا التنمية المستدامة  :)13في اين أا العفامل المحركة للجفع وسفء التغذية في المحيط الهادئ تتمثل في
النمف السكاني المرتفع ،والتفسع الحضري السريع (بما في ذل الهجرة إل مناقق أخرل من البلداا وااقاليم الجزرية في
المحيط الهادئ) ،وأوجه دم المساواة االجتما ية والثقافية والهيكلية بين الجنسين ،ومحدودية مصادر الدخل النقدي ،وانةفاض
الف ي بالمتطلبان التغذوية ،فإا أشد التحديان التي تفاجه الحفاظ ل مكاسب التنمية وإاراز المزيد من التقدم ل قريق
بلفغ أتداا التنمية المستدامة تفرضها الزيادة ،من ايث الفتيرة واا ر ،في الظفاتر الجفية المتطرفة مثل اا اوير االستفانية
ومفجان الجفاا المتعلقة بظاترة النينيف ،وتف ما يؤدي إل انكماش مسااة ااراضي الصالحة للزرا ة ،لما بأا نسبة تزيد
ل  60في المانة من سكاا المنطقة يعتمدوا ل الزرا ة ومصايد ااسماك في كسب العيش وضماا اامن الغذاني

()27

وتعاني البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ من الضعف الشديد اا السهفل الساالية الةصبة مهددة بعفاوف تانلة،
واا المحاويل التقليدية تتأ ر بتغير أنماق تطفل اامطار وبالميا المالحة التي تةترق ااراضي التي كانت خصبة مع ارتفاع
مستفيان سط البحر
 -20اامن الغذاني (تدا التنمية المستدامة  :)2إل جانب الحاجة إل إنتا المزيد من ااغذية بمفارد أقل ،فإا البلداا وااقاليم الجزرية
في المحيط الهادئ معرضة بشدة لتأ ير التشفتان في ااسفاق الغذانية العالمية وتفاجه تحديان في التفزيع المنصف بالنظر إل
قابعها الجغرافي الفريد وما يفرضه من قيفد في وجه تطفير البنية التحتية ،إل جانب ا تمادتا ل ااسفاق العالمية فيما يتصل
ببعض المنتجان الغذانية المستفردة مثل الحبفب ،واللحفم ،واالباا ،والزيفن النباتية ،وال زمة للحفاظ ل نظم غذانية وحية
وتتسبب الزالزل والبراكين ومفجان التسفنامي بالكثير من اإلوابان والةسانر االقتصادية في دد من البلداا وااقاليم الجزرية
في المحيط الهادئ ،بما فيها بابفا غينيا الجديدة ،وجزر سليماا ،وتفنغا ،وفانفاتف كما أا تدمير مظاتر الحياة والقضاء ل إمكانية
االنتفاع بسبل كسب العيش تما من الحفاد التي تة شلف آ ارا مباشرة وقفيلة ل اامن الغذاني والحالة التغذوية لمشةاس
المتضررين وتحتا الحكفمان إل معلفمان أفضل وأكثر تفصي بشأا انعدام اامن الغذاني وتشاشة أوضاع السكاا لكي تتمكن
من استنباق االستراتيجيان والسياسان المصممة تحديدا للعناية باالاتياجان المتميزة للمجمف ان السكانية الضعيفة المةصفوة
-21

دم اإلنصاا بين الجنسين و دم المساواة االجتما ية واالقتصادية (تدفا التنمية المستدامة  5و )10ت ُبين اادلة أا التمييز
الجنساني في ونع القراران وفي الفوفل إل المفارد والةدمان والتحكم بها يعرقل قدرة النساء والمجمف ان الضعيفة ل
التصدي للكفار  ،والتكيف معها ،واالستعداد لها ،والتعافي منها وباإلضافة إل ذل  ،فإا تزايد الففارق بين المجتمعان
الحضرية والريفية وبين الجزر الرنيسية والجزر الةارجية البعيدة يجعل من الصعب تففير الفوفل العادل إل الةدمان ذان
النف ية الجيدة مثل التعليم ،والصحة (بما في ذل خدمان الصحة الجنسية واإلنجابية) ،واالتصاالن ،وخدمان االستعداد
للكفار والتصدي لها

-22

الحماية ضد تغير المناخ أو إقامة بن تحتية قادرة ل الصمفد واالبتكار (تدا التنمية المستدامة  )9سلطت الظفاتر المناخية
الشديدة المتفاترة والمكثفة الضفء ل الفجفان وأوجه الضعف في البن التحتية وس سل اإلمداد القانمة في البلداا وااقاليم
الجزرية في المحيط الهادئ ويمكن لهذ الفجفان ونقاق الضعف الناجمة ن بُعد المسافة أا تعيق الجهفد المبذولة لفوفل
مسا دان اإلغا ة إل السكاا المتضررين من الكفار

وكشف اإل صاراا المدارياا بام ووينستفا والزلزال الذي ضرب

( )26استراتيجية اامم المتحدة للمحيط الهادئ ( ،)2022-2018الصفحة 14
(Climate Change, Food Security, and Socioeconomic Livelihood in Pacific Island Nations, International Food Policy )27
Research Institute. Available at http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129791/filename/130002.pdf
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المرتفعان الجنفبية في بابفا غينيا بيساو ن وجفد فجفان كبيرة في قدرة االستجابة العاجلة لحاالن الطفارئ في منطقة المحيط
الهادئ ،مما يشير إل أا مكاتب إدارة الكفار الفقنية واإلقليمية غالبا ما تعاني من نقص في المفظفين ،ولديها قدرة محدودة
ل االستعداد للكفار والتصدي لها بفعالية
ا ولو ات القط ة ال ئيسية

4-1

الحكو ة
-23

يُعتبر تعزيز القدران الفقنية في مجال االستعداد للطفارئ واالستجابة لها من بين أولفيان البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط
الهادئ ل نحف ما تف مبين في خططها واستراتيجياتها اإلنمانية الفقنية؛ وتشمل شر خطط واستراتيجيان إنمانية وقنية
فردية مقاود ،أو غايان ،أو اصانل ملمفسة تتعلق بالصمفد في وجه الكفار والظروا المناخية والتكيف مع تغير المناخ
والتةفيف من آ ار وقد رسمت دة بلداا أتدافا قمفاة مثل زيادة نسبة المقاقعان المتمتعة بقدرة كافية إلدارة أ ر الكفار
الطبيعية واالستعداد له من  10إل  60في المانة في غضفا خمس سنفان

-24

وربط دد من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ الصمفد في وجه الكفار والتغير المناخي باامن الغذاني والتغذوي،
وأقر باال تماد المتبادل المتين بين تذ المسانل وتسع البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ التي تبنت اامن الغذاني
والتغذوي كأولفية وقنية غالبا إل تروي النظم الغذانية المحلية المستدامة والصامدة لضماا أنظمة غذانية وحية ومتفازنة
لمفاقنيها

-25

ورغم االستثماران الضةمة في اآلليان ،والهياكل ،والةطط ،والسياسان الةاوة بإدارة الكفار  ،فإا البلداا وااقاليم الجزرية
في المحيط الهادئ اجزة ن مفاكبة إيقاع التحفل الناجم ن تغير المناخ ولذل فإا الحكفمان الفقنية تلتمس الد م المالي
والتكنفلفجي في جهفدتا للنهفض ببناء الصمفد وتد يم القدران الفقنية

-26

ومنصة العمل بشأا المساواة بين الجنسين والحقفق اإلنسانية للمرأة في المحيط الهادئ للفترة  2030-2018تأخذ في الحسباا
اادوان اإلقليمية والدولية القانمة لتروي المساواة بين الجنسين ،مثل إ

ا المساواة بين الجنسين الصادر ن قادة منطقة

المحيط الهادئ لعام  ،2012وااللتزامان التي تقدمت بها البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ إلاراز تقدم ل قريق
المساواة بين الجنسين في إقار اإل

ا المشترك بين الفزاران لعام  2014ويتسق التزام الب ا

بالمساواة بين الجنسين

وتمكين المرأة مع تدا منصة منطقة المحيط الهادئ من ايث أنه يرمي إل التعجيل بتنفيذ االلتزامان الجنسانية ل كل
ااوعدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز واماية الحقفق اإلنسانية لكل النساء والبنان في جميع مظاتر تنف هن

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-27

استكماال لفرادل الةطط الفقنية للتنمية االستراتيجية ،فقد ناشد قادة منطقة المحيط الهادئ اامم المتحدة أا تفانم برامجها
و ملياتها من أجل تيسير تحقيق الحصانل المتفق ليها دوليا في تذ المنطقة ،بما في ذل ما تد ف إليه إجراءان العمل المعجشل
للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار سامفا) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

-28

مسار سامفا

()28

ا تمدن الجمعية العامة مسار سامفا كإقار دولي ،مؤكدة من جديد أا الدول الجزرية الصغيرة النامية تمثل

االة خاوة للتنمية المستدامة ومش ِّدشدة ل مجاالن العمل ذان ااولفية التي يتعين أا يقفم بها المجتمع الدولي لد م تذ الدول
في تحقيق تطلعاتها اإلنمانية المستدامة ويعطي مسار سامفا أتمية خاوة اولفيان الدول الجزرية الصغيرة النامية المتعلقة

( )28ا تُمد مسار سامفا في ام  2014خ ل المؤتمر الدولي الثالث بشأا الدول الجزرية الصغيرة النامية بفوفه اإلقار الشامل لتفجيه جهفد التنمية العالمية واإلقليمية
والفقنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية وتف يعتمد ل برنام العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية واستراتيجية مفريشيفس
لمفاولة تنفيذ تذا البرنام
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بالمحيطان ،والصحة واامراض غير المعدية ،والفقر والحماية االجتما ية ،والمساواة بين الجنسين ،والنقل المستدام ،والطاقة
المتجددة ،والميا  ،والصرا الصحي والنظافة ،واامن الغذاني ،والمجتمعان المسالمة ،والثقافة
-29

()29

خطة التنمية المستدامة لعام  2030تقدم خارقة قريق المحيط الهادئ للتنمية المستدامة ،التي أقرتا قادة منطقة المحيط الهادئ
في سبتمبر/أيلفل  ،2017النه الجما ي في تنفيذ خطة ام  2030وأتداا التنمية المستدامة في سياق الةطط وااولفيان
الفقنية ومسار سامفا وإقار التعاوا اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ ( )30ويعكس ا تماد إقار التنمية القادرة ل الصمفد في
منطقة المحيط الهادئ في ام  2016والعديد من أقر السياسان المتكاملة ل المستفل الفقني الحاجة الملحة إل التصدي
بطريقة متسقة ويمثل إقار التنمية القادرة ل الصمفد في منطقة المحيط الهادئ

لتغير المناخ والحد من مةاقر الكفار

اإلقار اإلقليمي لتنفيذ اتفاق باريس بشأا تغير المناخ،
سامفا من أجل التنمية القادرة

ل

()31

وإقار سينداي بشأا الحد من مةاقر الكفار  ،وأولفيان مسار

الصمفد ،وأتداا التنمية المستدامة ( 11المدا والمجتمعان المحلية المستدامة)

و( 12االسته ك واإلنتا المسؤوالا) و( 13العمل المناخي)

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

-30

تحفل الب ا
يشهد إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،وأكثر من أي إقليم آخرُّ ،

شيئا فشيئا ن دور التقليدي كـ "مستجيب أول"

لحاالن الطفارئ اإلنسانية وتفجهه نحف تمكين الحكفمان الفقنية من قيادة مليان التصدي لهذ الحاالن
-31

ويكفل االستعداد الفعال للطفارئ بناء القدرة المجتمعية والحكفمية ل الصمفد في وجه اازمان ويم شكِّن من اتةاذ تدابير أفضل
من ايث السر ة ،ومرا اة اال تباران الجنسانية ،واالستهداا قب اازمان مباشرة مما ينقذ ااروان ويقلل من الةسانر
وبا تبار كبرل منظمان العمل اإلنساني في العالم ،فإا الب ا

يتي

قفدا من الةبرة في مليان اإلغا ة اإلنسانية ،إل

جانب قافة مؤسسية ل بتكار والتعلم من خ ل الشراكان والتكنفلفجيا وبمقدور الب ا

االستفادة مما لديه من دراية ،وتجربة،

وشبكان ،ومفارد واسعة في نُه مفجهة لسد فجفان مفضف ية ومفاءمة الد م بحيث يتناسب مع المةاقر واالاتياجان
الةاوة لكل بلد من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ولمجمف اتها السكانية المتنف ة ويضمن ذل تةصيص
المفارد ل نحف أكثر اتساما بحسن التفقيت ،والفعالية ،والشمفلية ،والكفاءة خ ل اازمان وفتران التعافي دوا اإلخ ل
بالبرام الجارية الةاوة بالتنمية وتةفيف اآل ار
-32

ويتشارك الب ا

مع منظمة ااغذية والزرا ة لممم المتحدة في قيادة مجمف ة اامن الغذاني في منطقة المحيط الهادئ لبناء

القدران المؤسسية في مجال التةطيط ل ستجابة للطفارئ ،وال سيما بهدا د م المجمف ان السكانية ااكثر فقرا وضعفا التي
تعاني أشد المعاناة من الصدمان وتفاجه أضةم التحديان ل قريق االنتعاش وينهل تيكل القيادة المشتركة من الةبرة
المؤسسية لكلتا المنظمتين لتففير نطاق شامل من المفارد والد م يمكن لفرادل البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ
االستفادة منه ل اسب ااجتها وتقفد منظمة ااغذية والزرا ة اانشطة المتعلقة بالحد من مةاقر الكفار
ل الصمفد فيما يتصل بالقطاع الزرا ي ،في اين يد م الب ا

وبناء القدرة

جهفد االستعداد للطفارئ واالستجابة لها مع التركيز ل

المسا دة الغذانية الطارنة وشبكان ااماا االجتما ي المرا ية للصدمان ويشمل ذل مساندة الحكفمان الفقنية في جعل
شبكان ااماا أكثر استجابة ل

تباران الجنسانية وتكيفا مع الصدمان لتقديم اإلغا ة الففرية إل المجمف ان ااشد تأ را

باازمان وإنشاء ااتياقان غذانية قارنة ونظم إغا ية كافية للفقاية من الكفار
كما يمكن للب ا

الطبيعية والكفار

التي يصنعها اإلنساا

النظر في خطط إدارة الكفار الطفيلة ااجل مثل التمفيل القانم ل التنبؤان وتأمين المحاويل

( )29مشروع التقرير اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ ،االجتماع التحضيري اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ بشأا استعراض منتصف المدة لمسار سامفا21-19 ،
يفنيف/ازيراا 2018
( )30أ ربت الدول اا ضاء ن رغبتها في أا تز ودتا منظفمة اامم المتحدة بد م أكثر اتساقا من أجل جهفدتا الرامية إل تنفيذ خطة ام  2030وقد أدرجت
الفكاالن الكبرل ااربع في المحيط الهادئ ،وتي برنام اامم المتحدة اإلنماني ووندوق اامم المتحدة للطففلة ووندوق اامم المتحدة للسكاا وتيئة اامم المتحدة
للمسا واة بين الجنسين وتمكين المرأة ،فص مشتركا في خططها االستراتيجية يد ف إل تعزيز التعاوا في مجاالن تشمل استئصال الفقر ،والتصدي لتغير المناخ،
وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والبنان  ،وضماا زيادة تفافر واستةدام البيانان المفصلة اسب الجنس والعمر ذان الصلة بهذ الةطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة المتعددة البلداا
( )31لتنفيذ اتفاق باريس ،قدمت البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ مساتمان محددة وقنيا تشمل أتدافا وخطط تنفي ٍذ لتةفيف اا ر والتكيف
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والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-33

في أ قاب االجتماع اإلقليمي السابع لفريق الشؤوا اإلنسانية في منطقة المحيط الهادئ ،وبتشجيع من اكفمان فيجي وأستراليا
ونيفزيلندا ،افتت الب ا

مكتبا لمنطقة المحيط الهادئ في سففا في ام  2015وأوو فريق الشؤوا اإلنسانية في منطقة

المحيط الهادئ باتةاذ إجراءان لمعالجة أوجه النقص الفقنية في إدارة الكفار  ،بما في ذل تقديم المسا دة التقنية في مجال
اللفجستيان واالتصاالن واامن الغذاني – مثل رسم خرانط تقييم الهشاشة والحماية االجتما ية المستجيبة للصدمان
والتحفي ن القانمة ل النقد – من خ ل المجمف ان التي يقفدتا الب ا

أو يشترك في قيادتها ،واافرقة العاملة ،وتففير

الةدمان المشتركة
-34

ووقع الب ا

ل اتفاق أساسي مع اكفمة فيجي في أغسطس/آب  2018وينتقل اآلا إل التةطيط الطفيل ااجل في المنطقة

وقام العديد من تقييمان االاتياجان ،والتقارير السنفية ن الصناديق االستئمانية ل ستعداد لحاالن الطفارئ واالستجابة لها،
والمؤتمران اإلقليمية المتعلقة بالمجمف ان الث

 ،والمشاوران مع جميع مستفيان الحكفمة ،ووكاالن اامم المتحدة،

والكيانان الفقنية إلدارة ااالن الطفارئ والقطاع الةاس ،بتحديد دروس مستفادة ونتان تنير االتجا المستقبلي للب ا :


أتان النه اإلقليمي ل ستعداد الذي يشمل مجمف ان املة بشكل دانم ،وتف نه فريد خاس بمنطقة المحيط الهادئ،
النهفض بالتنسيق بين المكاتب الفقنية إلدارة الكفار والشركاء ل المستفيين الفقني واإلقليمي وينبغي أا يفاول
الب ا



تعزيز الشراكان و مل المجمف ان الث

وتفسيع نطاق مسا دته في منطقة شمال المحيط الهادئ

()32

كشفت تقييمان القدران داخل البلداا والقان العمل المتعلقة بتحديد االاتياجان ن وجفد مجال كبير للتحسين من
ايث تعزيز قدران البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ود مها الستعراض السياسان القانمة إلدارة الكفار
وآليان و مليان التنسيق في مجاالن اللفجستيان ،واامن الغذاني ،واالتصاالن في ااالن الطفارئ ،وشبكان ااماا
االجتما ي ،واال تباران الجنسانية ،وكذل فيما يتعلق بتفافر البيانان في الفقت الفعلي ،وتفصيل البيانان اسب العمر
والجنس ،وتحضير البيانان( )33والتحلي ن



من خ ل الشراكان مع القطاع الةاس والتكنفلفجيا المبتكرة ل ستقصاء والتقييم ،أوض الب ا

أنه من الممكن جمع

بيانان بالغة ااتمية ن اامن الغذاني في الفقت المناسب وبطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية ومرا اة اال تباران
الجنسانية في منطقة تعاني من ندرة البيانان ومن االرتفاع البالغ لتكاليف جمعها وفي بابفا غينيا الجديدة ،يد م الب ا
المركز الفقني للكفار

في االستقصاءان التي تجرل باستةدام الهفاتف المتنقلة من أجل رود اامن الغذاني في

المناقق الريفية النانية وأدل الب ا

دورا قياديا في جمع البيانان ااساسية ن السفق وإتااتها للشركاء وأوحاب

المصلحة وتم إنجاز تقييمان للقدران اللفجستية الفقنية واتصاالن المعلفمان لجميع البلداا وااقاليم الجزرية في
المحيط الهادئ تقريبا
2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-35

تقر الحكفمان والجهان الشريكة سفاء بسفاء بأا الب ا
العديدة التي يتلقاتا الب ا

فريد من ايث نهجه وفعالية تدخ ته؛ ويتجل ذل من الطلبان

للحصفل ل المسا دة من البلداا التي ال اضفر له فيها ،ومن نجان تذ المسا دة :إ صار بام

االستفاني في فانفاتف ()2015؛ وإ صار وينستفا االستفاني في فيجي ()2016؛ وأنشطة التصدي لمفجان الجفاا المرتبطة
بظاترة النينيف والزالزل في بابفا غينيا الجديدة ( 2017و)2018؛ وزلزال ماكيرا في جزر سليماا ( ،)2016وأنشطة التصدي
إل صار دونا و فراا بركاا آمباي في فانفاتف ( 2017و )2018وينشئ الد م المتفاول ل ستعداد للكفار
الفقنية ولة مباشرة بين الجهان الفا لة الرنيسية في البنية التحتية الفقنية إلدارة الكفار والب ا
تستطيع الحكفمان تسلم القيادة مع االستفادة في الفقت ذاته من قدرة الب ا

بر الفكاالن

وشركانه وبهذ الطريقة

وخبرته

( )32بناء ل قلب الفاليان المتحدة اامريكية ،شرع الب ا في تفسيع نطاق مسا دته لمنطقة شمال المحيط الهادئ في ام  ،2017ايث بدأ ببعثان معنية بالشؤوا
اللفجستية إل جزر مارشال وتفسع تدريجيا في واليان ميكرونيزيا المفادة وكيريباس وتففالف وباالو وناورو
( )33تحضير البيانان تي القدرة ل نشر واستةدام تقنيان ونظم جمع البيانان وتحليلها في ااالن الطفارئ
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وتتسم دراية الب ا
ويعزز الب ا

وقيادته في ميداا االستجابة اإلنسانية بأتمية خاوة بالنسبة للبلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ

تدريجيا مجمف ان اامن الغذاني ،واللفجستيان ،واالتصاالن في ااالن الطفارئ في منطقة المحيط الهادئ،

ويمن ااولفية للمشاركة الفقنية واإلقليمية ويتسم تركيز تذ المجمف ان ل االستعداد للطفارئ بطابع فريد في المنطقة،
ايث يجمع بين خبرة الب ا

العالمية واالاتياجان ،والمفارد ،وااولفيان المحلية لمفاءمة الممارسان الفضل العالمية مع

أوضاع المنطقة (والعكس بالعكس) وتحظ دراية الب ا

في مجال تحليل البيانان واالبتكار بتقدير خاس ايث أا تناك

اتتماما بالغا في وففا الحكفمان الفقنية في المنطقة لتحديد الفرس التي تتيحها التكنفلفجيا الجديدة والتحفالن الرقمية
واالستفادة منها في مجابهة التحديان المتعلقة بانعدام اامن الغذاني والتصدي للكفار

وتعتبر وجهة تركيز الب ا

وخبرته

في استهداا الشران ااكثر تعرضا النعدام اامن الغذاني وسفء التغذية ذان أتمية خاوة للبلداا التي تشهد ففارق جنسانية
ودخلية واسعة
-37

وير

الب ا

الشراكان المبتكرة مع القطاع الةاس ،ومعاتد البحف  ،والهيئان اإلقليمية ،والحركة الدولية للصليب ااامر

واله ل ااامر بغية تسةير قدراتها لتحسين التنسيق واالستجابة في ااالن الطفارئ ويحرز الب ا
الشراكان مع المؤسسان بر تفعيل البحف

النجان في إرساء

ااكاديمية والعلمية ويضفي ذل المشرو ية ل مؤسسان البحف

ويزودتا

بالقدرة ل اجتذاب المستثمرين مع ربط تحليل البيانان بصناع السياسان والقراران في الفقت ذاته
-38

واستنادا إل تذ الر ل ،سيتبع الب ا

فرس استراتيجية واسعة لد م فرادل البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط

الهادئ:


االستفادة من االستثماران التي تمت ات اآلا وتد يمها مل الب ا

بشكل و يق مع اكفمان فيجي وفانفاتف وبابفا

غينيا الجديدة ن قريق تففير المسا دة الغذانية المفجهة ،وكذل الد م في مجال اللفجستيان واالتصاالن في ااالن
الطفارئ في استجابة للكفار واسعة النطاق وسيفاول الب ا

د م المكاتب الفقنية والمحلية إلدارة الكفار في

نقل المهاران ااساسية والمعرفة التشغيلية وفي بناء قدران قفية ومرا ية ل

تباران الجنسانية في مجال االستعداد

للكفار والتصدي لها ل مستفيان البلداا والمقاقعان والمنطقة ككل


التركيز ل الشراكان واالبتكار والصمفد تعتمد تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا تماما ل
الشراكان لتحقيق نتان أتداا التنمية المستدامة وسيُعمق الب ا

د مه للبلداا ن قريق تعزيز تعاونه وشراكاته

مع المنظمان اإلقليمية؛ والمنظمان غير الحكفمية الفقنية والدولية؛ والحركة الدولية للصليب ااامر واله ل ااامر؛
والمنظمان الدينية؛ والمجمف ان الملتزمة بالمساواة بين الجنسين؛ والفكاالن المدنية والعسكرية وال ِّشرقية؛ ومنظمان
المجتمع المدني؛ وكيانان القطاع الةاس التي تعمل بالفعل ن كثب ل مستفل البلداا والمقاقعان والمجتمعان
المحلية ويعتبر االبتكار في إقامة الشراكان مع القطاع الةاس وتطفيرتا أمرا أساسيا انشطة الب ا

في منطقة

المحيط الهادئ وتشمل اامثلة إدخال ااداة الةاوة بإجراء مليان التقدير في غضفا  72سا ة في منطقة المحيط
الهادئ ،وتطفير منصة رسم خرانط اللفجستيان في منطقة المحيط الهادئ ( )PALMلتحديد مفاقع سلع الطفارئ
المسبقة التةزين ،وإنشاء منصة رقمية محكفمة بالطلب للحد من تدفق التبر ان الثنانية غير ال ُملتمسة أ ناء
الطفارئ ( )34وتشمل المجاالن المبتكرة المحتملة ااخرل االستةدام اامثل لتدفقان التحفي ن الةاوة التي ستُستكشف
بالتعاوا مع البن الدولي وشركة شركاء ااسفاق النامية االستشارية  ،وقدرة نظم شبكان ااماا االجتما ي الفقنية
ل التكيف مع أ ر الكفار

الطبيعية ،واستةدام تكنفلفجيا الهفاتف المتنقلة ،بالتعاوا مع الشركان الةاوة لهذ

الهفاتف ،من أجل تعقب المجمف ان السكانية المتضررة من الكفار  ،وضماا االتصال ،واستةدام المحافا المتنقلة
لتحفيل المسا دان


اغتنام الفرس الجديدة لسد الفجفان في البيانان تناك نقص في المعلفمان المهمة والمتااة في الفقت المناسب المتعلقة
باا ر المتباين للكفار

ل سبل العيش واامن الغذاني في العديد من المناقق النانية في البلداا وااقاليم الجزرية في

( )34ل الرغم من النفايا الحسنة البا ثة إليها فإا التبر ان الثنانية غير الملتمسة يمكن أا تسد المفانئ الجفية والبحرية الصغيرة وأا تُكبد غالبا رسفما ضةمة
للتةزين والنقل يتعذر استردادتا
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المحيط الهادئ ونتيجة لذل  ،تناك خطر من دم تسليم المسا دة اإلنسانية ،أو سفء تفجيهها ،أو تفزيعها بعد ففان
ااواا ،وال سيما في ضفء االفتقار إل البيانان والتحلي ن المصنفة اسب الجنس ،والعمر ،واإل اقة ويهدا الب ا
إل المساتمة في تحليل البيانان ومفاقن الضعف القانمة ل اادلة من خ ل إنشاء منصان رقمية للتحليل في الفقت
الحقيقي ،مثل منصة نظم المعلفمان اآلنية ( )PRISMومنصة تحليل تشاشة ااوضاع ورسم خرانطها لحاالن
الطفارئ اإلقليمية (،)VAMPIRE

()35

واالستقصاءان القانمة ل التكنفلفجيا المتنقلة ،وتحلي ن االستشعار ن

بعد ،وغيرتا من الفسانل المبتكرة ل ستقصاء وتقييم مدل ضعف سكاا البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ
3-2

التغيُّ ات االست اتيجية

-39

تركز الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ل الشراكان و ل تدا التنمية المستدامة  17بغية تحقيق النتان
في ظل ااتداا ااخرل للتنمية المستدامة وتقدم الةطة الد م لتعزيز القدران مع المحافظة في الفقت ذاته ل مقدرة الب ا
ل تنفيذ االستجابة للطفارئ إلنقاذ ااروان في اال وقفع كار ة واسعة النطاق تستد ي د م الب ا

العارم كجزء من خطة

استجابة إنسانية لمكتب اامم المتحدة لتنسيق الشؤوا اإلنسانية ويعتبر نه التحفل الجنساني جزءا أوي

من الةطة

االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ،مع ناية خاوة بالمساواة بين الجنسين وإدرا ااشةاس ذوي اإل اقة
-40

واستجابة إل الطلبان الفاردة من البلداا وااقاليم الجزرية الشمالية في المحيط الهادئ لتففير الد م في المجاالن الرنيسية
لس سل اإلمداد في ااالن الطفارئ ،واالتصاالن ،وتنسيق اامن الغذاني ،ل غرار أنشطة الب ا

في السنفان الفانتة في

جنفب المحيط الهادئ ،فإا الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ست ُضا ف من نطاق التغطية الجغرافية للب ا
بحيث تشمل خمسة بلداا ذان أولفية في شمال المحيط الهادئ وتي :جزر مارشال ،وواليان ميكرونيزيا المفادة ،وباالو،
وناورو ،وكيريباس
-41

()36

وقد تم إدرا بابفا غينيا الجديدة ضمن استراتيجية الب ا

في المحيط الهادئ اا التحديان الناجمة ن تغير المناخ مما لة لما

تفاجهه البلداا وااقاليم الجزرية ااخرل في المحيط الهادئ ،بما في ذل زيادة خطر الفيضانان ،والجفاا ،والصقيع،
واا اوير كما أا مةاقر الزالزل وأمفا التسفنامي ضةمة و ل غرار ما تف قانم في البلداا وااقاليم الجزرية ااخرل
في المحيط الهادئ تتأ ر سبل كسب العيش في بابفا غينيا الجديدة بهذ الكفار الطبيعية؛ وتندر ااغذية ااساسية في الغالب
في فئة الجذور ،وتُزرع في الحدانق ،وت ُحصد ل مدار العام ل سته ك الففري دوا تةزين أي جزء منها والعديد من المناقق
نانية ،مع تغلغل سفقي محدود ،ويمكن للكفار تعطيل س سل اإلمداد لشهفر ديدة وتتمتع بابفا غينيا الجديدة بنففذ سياسي
واقتصادي بين البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ وتي ضف نشط في المنظمان اإلقليمية ،بما في ذل جما ة المحيط
الهادئ ،ومنصة جزر المحيط الهادئ ،وجامعة جنفب المحيط الهادئ
-42

وفي اين أا منظفمة اامم المتحدة معتادة بالفعل ل نمفذ المكتب المتعدد البلداا ،فإا تذ تي المرة ااول التي يقفم فيها
الب ا

بالتةطيط االستراتيجي لمنطقة فر ية وتمشيا مع تدابير إو ن منظفمة اامم المتحدة اإلنمانية ،فإا الب ا

سيرود

ن كثب ملية تنفيذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ويعيد تشكيلها استنادا إل نتان االستعراض اإلقليمي
واستعراض المكتب المتعدد البلداا وفقا لما د ا إليه اامين العام كجزء من جهفد اإلو ن

()37

( )35تقفم منصتا  PRISMو VAMPIREبأتم تة ملية جمع وتجهيز كميان كبيرة من بيانان مراقبة اارض ،ويتم جمعها مع بيانان بشأا مفاقن الضعف
االجتما ية واالقتصادية من أجل تحديد المناقق والناس ااكثر رضة للمةاقر في االة وقفع كار ة قبيعية
( )36سيفسع نطاق الد م أيضا ،ايثما أمكن ،ليغطي البلدين الناميين الجزريين الصغيرين :تففالف وتفكي و
( )37انظرSecretary-General’s Implementation Plan for the Inception of the Reinvigorated Resident Coordinator System (Final :
Draft),
31
August
2018,
p.
20
(available
at
https://un.org.me/UNDS_repositioning/20180831%20)%20Implementation%20Plan%20-%20FinalDraft%20(31%20August%202018).pdf
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-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-43

في البيئان الفريدة والصعبة لمنطقة المحيط الهادئ ،سيكفا الهدا الشامل للةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا
تف تعزيز قدرة البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ل الحد من مةاقر الكفار
وسيركز الب ا

واالستعداد لها والتصدي لها

ل اصيلة استراتيجية واادة (في إقار غاية التنمية المستدامة  )9-17وستعال أولفيان تدا التنمية

المستدامة  2المتمثلة في اامن الغذاني والتغذية من خ ل إرساء شراكان فعالة ،وال سيما مع الفكاالن التي تتةذ من روما مقرا
لها ويفض تذا التفجه االستراتيجي كيف يستةدم الب ا

اضفر "الةفيف" في منطقة المحيط الهادئ لرفع مستفل مهامه

ااساسية بطرق جديدة وفعالة وإقرارا بأنه ما من جهة واادة تمتل المفارد ال زمة لمعالجة القضايا الكبيرة بمفردتا ،فإا
الب ا
-44

يلتمس االستفادة من الشراكان في تيسير التغييران التحفلية

ومن خ ل مل الب ا

ن كثب مع مجمف ة العمل اإلنساني والحماية في المحيط الهادئ ومع أخصانيين في المسانل المتعلقة

بالجنس والحماية في مكتبه اإلقليمي وفي المقر ،فإنه سيسع في منطقة المحيط الهادئ إل دم اال تباران الجنسانية في جميع
مراال وضع وتنفيذ ورود الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ،وتشجيع البرام والسياسان التي تحد
تحفال جنسانيا مثل الحماية االجتما ية المستجيبة ل

تباران الجنسانية واصفل المرأة ل الةدمان المالية ويسع الب ا

إل ضماا تصنيف كل بياناته المتعلقة بااشةاس اسب الجنس ،والعمر ،واإل اقة؛ وإدما تحلي ن اال تباران الجنسانية
والحماية في كل التقديران ،والبحف  ،والمسا دة التقنية ،والمعرفة ،وإدارة المعلفمان وما يتصل بذل من أ مال؛ وتعميم
المسانل المتعلقة باال تباران الجنسية والحماية في جميع السياسان والبرام ومبادران تعزيز القدران؛ وإشراك النساء
والرجال والبنان وااوالد ومنظماتهم ومؤسساتهم بطريقة تم شكنهم ،وتعزز المساواة في الدخفل ،وتنهض بالمساواة بين الجنسين،
وتقفي المساءلة أمام السكاا المتضررين
-45

وبما أا لكل البلداا التي تغطيها تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ااتياجان متما لة وأنها قلبت د م
الب ا

من أجل التركيز البرامجي ذاته ل االستعداد للكفار والتصدي لها ،فإا بالمستطاع تلةيص أ مال الب ا

في

كل البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ بحصيلة استراتيجية منفردة ذان أربعة نفات وأربعة أنشطة وتنطبق الحصيلة
االستراتيجية ،والنفات  ،واانشطة ل كل بلد من تذ البلداا بصفرة فردية ،ولكن مستفيان االنةراق تتباين تبعا لفجفان
القدران واالاتياجان
2-3

الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية

الحصيلة االست اتيجية  :1حصول الض فاء ف البلدان وا قاليم الجزر ة ف ال حيط الهادئ على ساعدة ناسبة ،و نسقة ،وحسنة
التوقيت ،ودون ا قطاع ل جابهة تحد ات ا ن الغ ائ والتغ ة ف أعقاب الكوارث
-46

ترمي أنشطة الب ا

في مجال تعزيز القدران في المحيط الهادئ إل ضماا اماية المجمف ان السكانية الضعيفة من ظفاتر

انعدام اامن الغذاني وسفء التغذية الناجمة ن الكفار

ويجري السعي لتحقيق ذل من خ ل إتااة بيانان وتحلي ن اسنة

التفقيت ،ومف فقة ،ومصنفة اسب الجنس والعمر ،وقابلة للمقارنة؛ وتففير الد م لفضع خطط استجابة مجدية ومنسقة لممن
الغذاني؛ و بر تقديم المسا دة التقنية في التغلب ل تحديان س سل اإلمداد لضماا ووفل المعفنة اإلنسانية إل المستفيدين
المزمعين في الفقت المناسب وبدوا انقطاع؛ وبتقفية قدرة الشركاء المحليين ل تقديم المسا دة المفجهة وذان التفقيت الحسن
إل المتضررين من الكفار  ،بما في ذل

ن قريق االتصاالن العاملة واالفتراض تف أنه االما تبدأ اآلليان اإلقليمية

والفقنية للتنسيق واالستجابة في ااالن الطفارئ بالعمل فإا المسا دة المقدمة إل المتضررين ستحفل دوا وقفع انعدام اامن
الغذاني
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جاالت الت كيز
-47

مجال التركيز تف بناء القدرة ل الصمفد

النوات ال توق ة
-48

اكتساب الحكفمان والجهان الشريكة اإلنسانية واإلنمانية قانفة واسعة من القدران ل ستعداد للكفار والتصدي لها بر أربعة
()38

نفات :

النات  :1تعزيز تنسيق اللفجستيان وإجراءان س سل اإلمداد في ااالن الطفارئ
-49

سيتم من خ ل مجمف ة اللفجستيان تعزيز التنسيق والتعاوا في شراء ،وتةزين ،ومناولة ،ونقل اإلمدادان اإلنسانية محليا
لمجابهة التحديان اللفجستية الجسيمة الةاوة بمنطقة المحيط الهادئ وستتي س سل اإلمداد تسليم المسا دة إل المجمف ان
السكانية المستهدفة في الفقت المناسب ودوا انقطاع

النات  :2تعزيز البنية التحتية الفقنية ل تصاالن في ااالن الطفارئ وقدران التنسيق
-50

تعتبر االتصاالن في ااالن الطفارئ ضرورية ،وتي تكفل إنقاذ ااروان

ل أنه في العديد من اارجاء النانية في المحيط

الهادئ ،فإا االتصاالن وعبة ات في ظل الظروا العادية وتركز مجمف ان االتصاالن في ااالن الطفارئ ل تيسير
االستعادة السريعة ل تصاالن أو استه لها في المناقق المتضررة من الكفار  ،وتحديد االاتياجان ذان ااولفية ،والتسليم
السلس لمسا دان الطفارئ

النات  :3تعزيز تصميم وتنسيق االستجابة لطفارئ اامن الغذاني والتغذية
-51

سيُقدم الد م لتصميم وتنسيق االستجابة لطفارئ اامن الغذاني والتغذية من خ ل مجمف ة اامن الغذاني وسيشمل ذل خياران
مثل االستجابة بر شبكان ااماا الفقنية والتحفي ن القانمة ل النقد وفض

ن ذل  ،فإا الحاجة تد ف إل نشر أدوان

وإجراءان التقدير لتففير معلفمان وحيحة في الفقت المناسب ،بما في ذل لتحديد االاتياجان الةاوة للمجمف ان السكانية
المتنف ة في البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ (مع اتتمام منتظم بالجنس والعمر) وسيعزز الب ا

تحضير البيانان

لتمكين البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ من تفليد تقديران مف فقة ن أ ر الكفار  ،وإدما تحلي ن الجنس والعمر
قدر المستطاع ،في غضفا السا ان اال نتين والسبعين ااول بعد الكار ة وباإلضافة إل ذل  ،سيد م الب ا

إنشاء منصان

رقمية للتحلي ن في الفقت الحقيقي (مثل منصتي  PRISMو ،)VAMPIREوسيُدخل االستقصاءان القانمة ل الهفاتف
المتنقلة ويستفيد من فرس االستشعار ن بعد

النات  :4أدوان وإجراءان مبتكرة تتصدل للكفار المتعلقة بالمناخ
-52

يعتبر االبتكار ،والتحفل الرقمي ،واستةدام التكنفلفجيان الجديدة ناور أساسية في التغلب ل التحديان القانمة ند التصدي
للكفار في المحيط الهادئ ويففر تذا النات الحافز ال زم لمعاودة التفكير ،والتحلي باإلبداع ،وتطفير الفل غير ا تيادية
يمكن تفسيع نطاقها اال بفن نجااها لت ُطبق ل المستفل العالمي

( )38ترد تفاويل دم اال تباران الجنسية في ووف اانشطة أدنا
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ا شطة ال ئيسية
-53

ستحقق النفات من خ ل اانشطة التالية:

النشاق  :1تقديم الد م ،من خ ل مجمف ة اللفجستيان ،إل المكاتب الفقنية إلدارة الكفار وغيرتا من المؤسسان والشركاء الفقنيين
واإلقليميين ذوي الصلة لتحسين تنسيق اللفجستيان في ااالن الطفارئ وإدارة س سل اإلمداد
-54

مع اضط ع مجمف ة اللفجستيان بالقيادة ،يسع الب ا

إل تنسيق تطفير خطط التصدي وتدابير التأتب القطا ية ،بما في

ذل تففير مرافق التةزين والمناولة المشتركة ،والتةزين المسبق لبنفد اإلغا ة ااساسية وبالتعاوا مع شركاء المجمف ة،
يهدا الب ا

إل تعزيز قدران الحكفمان الفقنية والجهان الفا لة الفقنية والدولية ااخرل بر تنظيم تمارين محاكاة

الكفار الختبار خطط االستعداد و

وة ل ذل  ،فإا الب ا

يزمع نشر مبادرة لفجستيان الطفارئ والتصدي في المحيط

الهادئ ( )PEARLوسيُعن البرنام التدريبي المعتمد لهذ المبادرة بالجفانب التشغيلية ااساسية للشراء ،والنقل ،والتةزين،
والجرد ،والتفزيع ،وسيضمن أا تُرشد اال تباران المتعلقة بالمسانل الجنسانية ،والحماية ،واإل اقة تذ العمليان كما سييسر
الب ا

مفاولة إ داد خرانط تةزين بنفد اإلغا ة من خ ل منصة رسم الةرانط اللفجستية في المحيط الهادئ ()PALM

وترمي تذ المنصة إل زيادة القدران لجمع البيانان وتحليلها ،وإدارة المعلفمان من أجل االستعداد ( ن قريق التةزين
المسبق) واالستجابة (تفافر مةزونان الطفارئ) ويعتزم الب ا

أيضا النهفض بكفاءة مليان مجمف ة اللفجستيان من

خ ل االستمرار في العناية بمسألة التبر ان الثنانية غير الملتمسة الفاردة أ ناء ااالن الطفارئ

النشاق  :2تقديم الد م ،من خ ل مجمف ة االتصاالن في ااالن الطفارئ ،إل المكاتب الفقنية إلدارة الكفار وغيرتا من المؤسسان
والشركاء الفقنيين واإلقليميين ذوي الصلة لتحسين البنية التحتية ل تصاالن في ااالن الطفارئ وآليان التنسيق
-55

يقترن الب ا

تففير المعدان ااساسية واالستراتيجية وتةزينها مسبقا في منطقة المحيط الهادئ لد م تطفير البنية التحتية

ل ستعداد للطفارئ واالستجابة لها بر مجمف ة االتصاالن في ااالن الطفارئ ويسع الب ا

إل د م إنشاء نظم

اتصاالن المراكز الفقنية لعمليان الطفارئ (إا لم تكن مفجفدة) وإدارتها لتنسيق تدفق المعلفمان بشأا مليان اإلغا ة كما
تيسر مجمف ة االتصاالن في ااالن الطفارئ التفاول مع المجتمعان المتضررة من الكفار

والحصفل ل معلفمان

بالغة ااتمية كمرتكز التةاذ قراران مستنيرة بشكل أفضل في أ قاب ااالن الطفارئ
-56

ويشمل الد م إجراء تقديران تقنية معمقة وبناء النظم والبن التحتية ل تصاالن في ااالن الطفارئ وستُدم اال تباران
الجنسانية ،والحماية ،واإل اقة ضمن النُه  ،والنظم ،والمنصان المستةدمة وفي اانشطة المصاابة للتدريب وتعزيز القدران
وستشرك النساء والبنان في جهفد استنباق أية الفل مجتمعية ل ستعداد للكفار والتصدي لها ،كما ستُدر شفاغل اال تباران
الجنسانية ،والحماية ،والضعف ضمن ازم التدريب وتمارين المحاكاة

النشاق  :3تقديم الد م ،من خ ل مجمف ة اامن الغذاني ،إل المكاتب الفقنية إلدارة الكفار

وغيرتا من المؤسسان والشركاء

الفقنيين واإلقليميين ذوي الصلة لتحليل البيانان المتعلقة باامن الغذاني وتصميم استجابة برنام اامن الغذاني وتنسيقها وتنفيذتا
-57

سيفاول الب ا

اث الحكفمان ل معالجة مسانل اامن الغذاني والتغذية ذان الطابع الفريد والطفيلة ااجل مةتلف البلداا

وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ وتتمثل إادل الةطفان ااساسية ل قريق تحقيق تذا الهدا في سد فجفان البيانان
والمعلفمان بر الشراكان المبتكرة التي تشارك فيها الكيانان الحكفمية ،وشركاء المجمف ة ،والقطاع الةاس ويزمع
الب ا

العمل مع شركانه في المجمف ان لتعزيز القدران الفقنية في تقديران اامن الغذاني والتغذية المرا ية ل

تباران

الجنسانية والقانمة ل الشمفل ودراسان جدول المسا دة النقدية ،وسينشئ نظما لإلنذار المبكر وخطط استجابة في مجال
اامن الغذاني تسترشد باال تباران الجنسانية وتشمل تدابير التأتب للكفار إ داد وتنسيق إجراءان تشغيلية مفادة ل ستجابة
للطفارئ ،مع أدوار ومسؤوليان جلية للجهان الفا لة الفقنية والدولية ويقتضي اامر تحديث خطط االستعداد بانتظام استنادا
إل البيانان الجديدة (المشتملة ل تحلي ن الجنس والعمر) ،والدروس المستةلصة والممارسان الجيدة من العمليان السابقة
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ل ستجابة للطفارئ ويتضمن تذا النشاق د م الحكفمان الفقنية في تصميم وبناء شبكان أماا اجتما ي مستجيبة للصدمان
واالستعداد لتففير المسا دة النقدية الطارنة وسيحض الب ا

شركاء في المجمف ان ونظراء الحكفميين ل استحدا

آليان متكاملة لتعليقان المستفيدين ترا ي اال تباران الجنسانية والعمرية وخ ل الكفار سيففر الب ا

الد م الضروري

لتنسيق االستجابة المتعلقة باامن الغذاني

النشاق  :4تقديم الد م إل المؤسسان الفقنية والمحلية واإلقليمية والشركاء اآلخرين من أجل تطفير أدوان وإجراءان مبتكرة تتصدل
للكفار المتعلقة بالمناخ وأ رتا ل الناس
-58

من أجل د م المجمف ان الث

العاملة تحت قيادة الب ا

وتروي وزيادة االبتكاران المحلية في إدارة الكفار

(المشتركة) ،استه شل الب ا

تذا النشاق الشامل من أجل تحفيز

في المحيط الهادئ ،مع االتتمام بشكل و يق بالمساواة بين الجنسين

وتمكين المرأة ومن بين االبتكاران التي يتضمنها تذا النشاق التعاوا مع مجمف ة اامن الغذاني وشركاء آخرين لبحث سبل
االستفادة مما تنطفي ليه تحفي ن المغتربين من إمكانان الية تفيد شبكان ااماا االجتما ي المستجيبة للصدمان في إقار
االستعداد للطفارئ واالستجابة لها؛ والتعاوا مع مجمف ة اللفجستيان وشركاء آخرين للنظر في الحلفل اللفجستية المرا ية
للبيئة التي تد م مث الحد من انبعا ان الكربفا في قطاع النقل البحري في المحيط الهادئ؛ واستةدام مصادر الطاقة المتجددة
في إدارة الكفار من أجل تعزيز القدرة ل مفاجهة انقطاع التيار الكهرباني أ ناء الكفار

وسينظر الب ا

في المبادران

المبتكرة ااخرل ففر اتةاذتا من أجل تقييم إمكانية تقليلها للمةاقر بصفرة مستدامة والتةفيف من آ ار الكفار

المتعلقة

بالمناخ في المحيط الهادئ ،بما يتفق مع مطالب الحكفمان الفقنية وشركاء المجمف ة وتحقيقا لهذ الغاية ،سيستند الب ا
إل الشراكان القانمة ،مثل الشراكان المعقفدة مع جامعة جنفب المحيط الهادئ والمجتمع المحلي في منطقة المحيط الهادئ،
وسيستفيد من خبرة الشركان الةاوة ومعارفها وأوفلها المحلية
3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

-59

ستمثل قدرة البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ل االستعداد للكفار

والتصدي لها ل نحف كففء وفعال يلبي

االاتياجان الةاوة للمجمف ان السكانية المتنف ة فيها الدليل ال زم ل نجان استراتيجية الب ا  ،وستقرر مسالة االنتقال
والةرو

وبالنظر إل أا مؤشر قدران االستعداد للطفارئ يعتبر

مة رنيسية لقياس النجان فسيتم تصنيفه وتتبعه بالنسبة

للبلداا المشمفلة بهذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا .وسيعمل الب ا

مع اكفمان البلداا وااقاليم

الجزرية في المحيط الهادئ ومع شركاء المجمف ة إلضفاء قابع مؤسسي ل اآلليان الناجحة وضماا استدامتها
-60

واال إرساء آليان وقنية وإقليمية كففءة وفعالة للتنسيق والتصدي من أجل اللفجستيان في ااالن الطفارئ ،واالتصاالن،
واامن الغذاني فإا بالمستطاع الحد من دور الب ا

في منطقة المحيط الهادئ بحيث يقتصر ل بعض الد م المفجه والدفع

قدما باالبتكار وستتسم ملية إضفاء الطابع المحلي ل خطة العمل بأتمية بالغة في االنتقال إل مرالة تسليم المسؤولية
والةرو
-61

()39

ويعمل الب ا

مع الصندوق الدولي للتنمية الزرا ية ومنظمة ااغذية والزرا ة ل إ داد استراتيجية مشتركة لممن الغذاني

في سامفا وستكفا تذ االستراتيجية مستجيبة ل

تباران الجنسانية وقابلة للتكرار في البلداا ااخرل في المنطقة؛ وقد تؤدي

في نهاية المطاا إل ا تماد الفكاالن التي تتةذ من روما مقرا لها استراتيجية مشتركة في المنطقة
-62

وت ُجري خمسة بلداا في منطقة المحيط الهادئ ،تي فيجي وناورو وباالو وتفنغا وفانفاتف ،استعراضان وقنية قف ية لقياس
مدل تقدم كل منها ل قريق تحقيق أتداا التنمية المستدامة وسيستند الب ا

إل تذ الجهفد الفقنية في تنفيذ ااتداا

المذكفرة بغية تصميم ملية استعراض استراتيجي مشتركة بين الفكاالن لمنطقة المحيط الهادئ قبل انتهاء الةطة االستراتيجية

( )39ل نحف ما ُادد في اجتماع الشراكان اإلنسانية في منطقة المحيط الهادئ لعام  2017بشأا إضفاء الطابع المحلي ل االستعداد واالستجابة وكانت الرسالة
المحفرية ل جتماع تتعلق بإضفاء الطابع المحلي ،وتف ما يرجع إل اصانل القمة العالمية للعمل اإلنساني ( ،)2016أي ضماا د م كل الجهان الفا لة لتدابير
االستعداد للطفارئ واالستجابة لها ل المستفل المحلي ،وتعزيز قدرتها ل ونع القراران والتركيز ل المجتمعان المحلية
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القطرية المؤقتة المتعددة البلداا في ام  2022ومن المزمع إجراء استعراض استراتيجي لبابفا غينيا الجديدة ام  2020لد م
الجهفد الحكفمية لتنفيذ أتداا التنمية المستدامة والمساتمة في العملية المقبلة إلقار مل اامم المتحدة للمسا دة اإلنمانية ،بما
في ذل التحليل القطري المشترك الذي سيبدأ ام  2021وستففر تذ االستعراضان االستراتيجية مساتمة بالغة ااتمية لفضع
الةطة االستراتيجية القطرية المتعددة البلداا ،واستراتيجية اامم المتحدة للمحيط الهادئ ،والةطط اإلنمانية الفقنية فيما وراء
ام 2022

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-63

سيقفم الب ا
الب ا

بد م البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ في إدارة أ ر الكفار

ل سكانها ومن غير المزمع أا يُقدم

أي مسا دة غذانية مباشرة ل شكل أغذية أو مبالغ نقدية ،ما لم تطلب ذل تحديدا اكفمة وقنية واستنادا إل البيانان

التاريةية فإا تقديران وندوق النقد الدولي تشير إل أا تناك ااتماال بنسبة  46في المانة في أا يعاني بلد في المحيط الهادئ
من كار ة في أية سنة من السنفان ،وأا الكفار تلحق الضرر بنسبة تبلغ في المتفسط  11في المانة من السكاا ( )40وستشكل
تذ المجمف ان السكانية المتضررة فئة المستفيدين النهانيين من تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا
-64

و ل الرغم من أا د م القدران في الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا الحالية ينصب أساسا ل المكاتب
الفقنية إلدارة الكفار  ،فإا الةطة ستعفد بالنفع أيضا ل الفزاران النظيرة ،وال سيما وزاران الزرا ة ،والمؤسسان
اإلقليمية ،وشركاء المجمف ة وسيجري إشراك النساء والرجال بصفرة ادلة في جهفد تعزيز القدران وفي االستفادة منها
وسترمي تذ االستراتيجية أيضا إل اإلسهام في الدم االجتما ي والحماية للفئان السكانية ااضعف التي تتأ ر ادة أكثر من
غيرتا بالكفار الطبيعية

2-4

التحو الت

التحو الت الغ ائية والقائ ة على النقد
-65

ستكفا كل التحفي ن المقدمة من خ ل تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا في ويغة تعزيز للقدران

ت ز ز القدرات ،ب ا ف ذلك الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-66

سيعمل الب ا

بشكل و يق مع الحكفمان الفقنية والمنظمان اإلقليمية ومن خ ل القان العمل اإلقليمية ودوا اإلقليمية

سيتبادل المسؤولفا الحكفميفا والمفظففا الفقنيفا للفكاالن الشريكة اافكار والمعارا بشأا الحد من مةاقر الكفار
وإدارتها ويقر الب ا

بالفروة المتااة للمحيط الهادئ للعمل كحاضنة للحلفل المبتكرة؛ وسيكفا من بين المؤشران ل

نجان الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا كيفية تطبيق الحلفل المبتكرة ،بعد اختبارتا ووقلها في منطقة
المحيط الهادئ ،في المناقق ااخرل من العالم وسيُلتمس التعاوا الف يق مع مع ِّ شجل االبتكار العالمي التابع للب ا

في ميفنيخ

ومع مةتبر مبادرة النبض العالمي لممم المتحدة
3-4

سلسلة اإل داد

-67

في اال وقفع كار ة كبرل ،فإا الحصفل في الفقت المناسب ل اإلمدادان ااساسية ،بما في ذل ااغذية ،يمكن أا يشكل
تحديا خطيرا بسبب قفل المسافان الفاولة بين البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ وتعطل مساران النقل وااسفاق

( )40انظرhttps://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/05/10/The-Economic-Impact-of-Natural-Disasters-in-Pacific- :
Island-Countries-Adaptation-and-45826
وتغطي البيانان الفترة  2016-1980وتشمل  12من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ (بما في ذل تيمفر  -ليشتي)
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الغذانية التجارية وفي اين أا الب ا

يسع إل التةفيف من تذا الةطر بر س سل إمداد القطاع الةاس ،فإا اامر قد

يتطلب أسابيع قبل استعادة البنية التحتية ااساسية لس سل اإلمداد و فدة ااسفاق إل العمل بشكل قبيعي وفي غضفا ذل ،
فإا تسليم ااغذية والمفاد ااساسية غير الغذانية ن قريق الجف سيكفا مكلفا بصفرة ال تُطاق وتحتفا العديد من البلداا
بااتياقان قفارئ يمكن استةدامها لعمليان اإلغا ة ،غير أا استةدامها الفعال سيتطلب التنسيق لتنميط المنتجان ولضماا
الفوفل إل معلفمان في الفقت الحقيقي ن مدل تفافرتا
-68

وتعمل مجمف ة اللفجستيان في منطقة المحيط الهادئ في الفقت الراتن ل نه

ي لمجابهة التحديان بر مشروع

للتةزين المسبق ،ومةازا مشتركة ،ورسم خرانط المةزونان ،والنهفض بسلسلة اإلمداد إل المستفل اامثل وتنميطها فيما
يتعلق بسلع المةزونان المفردة من منظمان مةتلفة ،بما يقفد في نهاية المطاا إل تدابير مشتركة لتحسين وتنميط أوناا
اإلمدادان والهدا تف ضماا المزيد من الشفافية في تقاسم بيانان اللفجستيان بغية تعزيز الكفاءة في المنطقة
4-4
-69

قدرات ال كتب القط ي و ال حه
د مه في منطقة جنفب المحيط الهادئ ل بابفا غينيا الجديدة وجزر سليماا وفانفاتف وفيجي وتفنغا وسامفا

سيركز الب ا

وتففالف أساسا أما في منطقة شمال المحيط الهادئ ،فسيتم تفسيع نطاق الد م ليشمل واليان ميكرونيزيا المفادة وجزر مارشال
وباالو وناورو وكيريباس
-70

وسيطبق الب ا

تيكل المكتب المفزع جغرافيا مع وجفد المفظفين في دد من البلداا؛ فإل جانب مكتبه الرنيسي في سففا

بفيجي ،سيعمل مفظفف الب ا

في بعض الحاالن انط قا من مكاتب المنسق المقيم في جزر مارشال وفي سامفا ،وربما في

مرافق مشتركة مع منظمة ااغذية والزرا ة وفي تذ المفاقع ،سيعين الب ا

مفظفا دوليا أو وقنيا وفي سففا ،سيقفد

العملية مدير قطري برتبة ا  5بمساندة فريق مكتب قطري ،بما في ذل قادة المجمف ان اإلقليمية الذين سيعملفا كمدراء
لمنشطة وفي بابفا غينيا الجديدة ،سيكفا تناك مفظفاا دولياا مد فماا بمفظفين وقنيين وخبراء استشاريين وسيقدم
الب ا

المساندة في مجال بناء القدران إل البلداا وااقاليم الجزرية ااخرل في المحيط الهادئ من تذ المفاقع بر العمل

من "مكاتب الحضفر المشتركة" التي أنشئت في ام  2008في جميع أرجاء المنطقة لتيسير التعاوا والتنسيق والشراكان بين
كيانان اامم المتحدة ومنذ تأسيس اضفر في منطقة المحيط الهادئ ،مل الب ا

بشكل و يق مع مكاتب الحضفر المشتركة

لضماا التآزر في النه وتجنُب ازدواجية اانشطة القطرية وقد يعين مفظفف الب ا

في مكاتب الحضفر المشترك في البلداا

وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ التي ليس للب ا

فيها اضفر راسخ وفقا للمتطلبان واالاتياجان وسيبذل الب ا

جهفدا د وبة لضماا التكافؤ بين الجنسين في ملية نشر المفظفين وسيعمل الب ا بشكل و يق مع الشركاء االاتياقيين،
وال سيما مع سجل المهندسين لإلغا ة في ااالن الطفارئ "  " RedRبمفجب مذكرة تفاتم أُبرمت مؤخرا ،من أجل نشر
خبران مؤقتة ل امتداد منطقة المحيط الهادئ ،بما في ذل في مجال المساواة بين الجنسين ،واإل اقة ،والحماية
5-4

الش اكات

 -71سيعمل الب ا

ل إرساء الشراكان وتيسير تبادل المعارا ،بما في ذل من خ ل التعاوا فيما بين بلداا الجنفب والتعاوا

الث ي ،وسيقدم الد م التقني والد م لتعزيز القدران إل الجهان الفا لة في المقاقعان و ل المستفيين الفقني واإلقليمي،
وال سيما تل التي تعمل نحف تحقيق تدفي التنمية المستدامة  2و 17وتسهم في إنجاز غيرتا من أتداا التنمية المستدامة مثل
ااتداا  5و 10و 13وباإلضافة إل الفرس الفارد ووفها في القسم الفر ي السابق ،سيعتمد الب ا

ل الشراكان مع كيانان

مثل البن الدولي ووزارة الر اية االجتما ية والمرأة وتةفيف ادة الفقر في فيجي لتنسيق قا دة بيانان الر اية االجتما ية وتفسيع
نطاقها ليكفا نظام شبكة ااماا االجتما ي الفقني أكثر استجابة للصدمان ول
ااالن الكفار

المستقبلية والب ا

تباران المتعلقة بالقضايا الجنسانية واإل اقة في

ضف في شراكة االستعداد النقدي في المحيط الهادئ ،كما أنه الرنيس المشارك للفريق

العامل المعني بالنقد في آسيا والمحيط الهادئ وتم التفقيع ل مذكرة تفاتم لتنشيط التنسيق بين الب ا

وجما ة المحيط الهادئ –

وتي المنظمة العلمية والتقنية الرنيسية في المنطقة – وإضفاء الطابع الرسمي ليه ،وكذل مع جامعة جنفب المحيط الهادئ كما
يجري إ داد اتفاقان مما لة مع أمانة منتدل جزر المحيط الهادئ ومنظمة أوكسفام وجرل التفقيع ل خطاب نفايا مع مؤسسة
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 Data61التي تعتبر الجهاز البحثي للهيئة العلمية الحكفمية ااسترالية المعروفة باسم "تيئة الكفمنفلث للبحف
والصنا ية" ويشكل الب ا  ،بفضل دور التنسيقي في

مجمف ان ،ضفا ال غن

العلمية

نه في فريق الشؤوا اإلنسانية في

منطقة المحيط الهادئ ،وجهة مساتمة مهمة في فرقة العمل المعنية بالشراكان الرامية إل تعزيز القدرة ل الصمفد في منطقة
المحيط الهادئ ،التي تجمع ممثلين من البلداا وااقاليم الجزرية في المحيط الهادئ ،ومنظمان المجتمع المدني ،وشركان القطاع
الةاس ،والمنظمان اإلقليمية ،والشركاء في التنمية ويد م الب ا

فرقة العمل في سعيها إل تحقيق أتداا إقار التنمية القادرة

ل الصمفد في منطقة المحيط الهادئ وفيما يتعلق بأنشطة تيسير تنفيذ التدابير النابعة من الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر
ااقراا في اتفاقية اامم المتحدة اإلقارية بشأا تغير المناخ والمعنية بالتةفيف من آ ار تغير المناخ بر الحد من انبعا ان
الكربفا في قطاع النقل البحري في منطقة المحيط الهادئ فإا الب ا

سينفذ تذ اانشطة بالشراكة مع جامعة جنفب المحيط

الهادئ ،واللجنة االقتصادية واالجتما ية آلسيا والمحيط الهادئ ،وجما ة المحيط الهادئ ،وجهان أخرل وفي بابفا غينيا الجديدة،
يعمل الب ا

كجزء من مبادرة وادة ااداء في اامم المتحدة تحت التفجيه المباشر لمكتب المنسق المقيم لممم المتحدة ،ايث

يقدم الد م إل المراكز الفقنية والمحلية المعنية بالكفار  ،ووزارة الزرا ة والثروة الحيفانية ،ومكتب اإلاصاء الفقني
-72

ويسع الب ا

إل االستفادة من الفرس الفاسعة التي يتيحها القطاع الةاس ومن أمثلة ذل التعاوا مع مؤسسة YuMe

ااسترالية الناشئة بشأا استحدا

منصة معنية بالتبر ان الثنانية غير الملتمسة ،وشركة  Tonkin & Taylorالنيفزيلندية

افل منصة  PALMلرسم خرانط المةزونان ،وشركة  Digicelفي بابفا غينيا الجديدة فيما يتعلق بإجراء المسفن بالهفاتف
المتنقلة ،وشركة شركاء ااسفاق النامية إلنشاء فريق امل لمنطقة المحيط الهادئ يُعن بتحفي ن المغتربين بالتعاوا مع البن
الدولي

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-73

بالنظر إل الطابع االبتكاري لنمفذ الةطة االستراتيجية القطرية المتعددة البلداا ،فإا تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
المتعددة البلداا ستركز ل نه مةصفس للرود والتقييم يتسم باالستجابة ال تباران العمر والجنس ويتي تقدير مستفل
تعزيز قدران التصدي الحكفمية في مجاالن اللفجستيان ،واالتصاالن في ااالن الطفارئ ،واامن الغذاني ،كنتيجة لمسا دة
الب ا

التقنية ولهذا الغرض فإا الب ا

سيستحد

إقار أدلة يتجاوز نطاق أدواته المؤسسية ويستند إل نظرية التغيير

سِّر تحديد مساران اا ر مع أوحاب المصلحة الرنيسيين بغية ربط اانشطة بالنتان المتفقعة
التي تي ش
-74

وسيتفل تنسيق اانشطة مفظففا مكرسفا للتعامل مع مليان التقدير والرود يتمركزوا في فيجي وستنفذ تذ اانشطة
أساسا من خ ل منسقي الرود والتقييم في مجمف ان اللفجستيان ،واالتصاالن في ااالن الطفارئ ،واامن الغذاني ل
المستفل القطري تفخيا للحد من التكلفة المرتفعة للسفر في منطقة المحيط الهادئ واستنادا إل االاتياجان وتطفر اانشطة،
فسيتم التعاقد مع مفظفين إضافيين للرود والتقييم وستتم االستفادة قدر المستطاع من الدراية والمساندة من المكتب اإلقليمي في
بانكفك وسيد م الب ا

تمارين الرود المشتركة مع الشركاء والفكاالن ااخرل ل نحف تشاركي وستُرا

الشفاغل

المتعلقة با تباران الجنس ،والعمر ،واإل اقة في كل أدوان وإجراءان الرود والتقييم
-75

ِّ ش
وسيعظم الب ا

استةدام تكنفلفجيا الرود ن بعد القتناس المعلفمان في الفقت الحقيقي وتيسير اإلدارة المركزية للبيانان

وسيتم تحديد خطفق أساس وفقا لمنشطة المنفذة
-76

وسيجري إب غ منسقي المجمف ان بنتان الرود بر التقارير المنتظمة مع التركيز ل الدروس المستفادة من تنفيذ اانشطة،
ومعالجة المسانل ،واتةاذ ما يلزم من تدابير تصحيحية وسيتقرر شكل ووتيرة رفع التقارير وفقا ل اتياجان

-77

وسيتفل المكتب القطري في فيجي القيادة في تقييم المركزي مشترك مع النظام العالمي للمجمف ان في نقطة زمنية استراتيجية
لتفحص جفانب نف ية للةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا وإنجازاتها وقد يُنفذ مكتب التقييم تقييما للحافظة
القطرية خ ل السنة ااخيرة من تنفيذ تذ الةطة لقياس النتان العالية المستفل وإتااة الفروة للتعلم المؤسسي وسيكفا تناك
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استثمار قفي في تف يق الدروس المستةلصة لتقدير

نم تحسن قدرة التصدي ،وقياس فعالية النُه والحلفل االبتكارية في

مجال االستعداد للكفار والتصدي لها ،وتف ُهم المدل الذي يمكن فيه تكرارتا ل المستفل العالمي
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-78

يمكن للكفار الطبيعية المتزايدة من ايث الفتيرة والشدة أا ترتق المفارد المتااة ،وتبدد الطاقة ،وتهدد بفقف التقدم ايث أا
الب ا

يتنقل مرارا وتكرارا بين أنشطة االستعداد واالستجابة واإلنعاش ورغم تأكيدان اكفمان البلداا وااقاليم الجزرية

في المحيط الهادئ وجهان العمل اإلنسانية واابة المصلحة باتتمامها بمفاجهة التحديان القانمة أمام االستجابة بكفاءة لحاالن
الطفارئ ،فإنه لم يتم بعد تةصيص مفارد مالية وبشرية كافية لتجهيز أوحاب المصلحة للتصدي للصدمان بفعالية ويمكن
لنقص المفظفين أو معدل دورانهم المرتفع أا يقفض إجراءان تعزيز القدران ،وإمكانيان تحديث وتفليد البيانان ،ورود
أوضاع المجمف ان السكانية المتضررة
-79

وتكاليف التشغيل الية في المحيط الهادئ ويمكن لنقص التمفيل أا يعيق قدرة الب ا
المزمعة ويسع الب ا

-80

وسيعمل الب ا

ل اإلنجاز فيما يتعلق بحصانله

إل التةفيف من تذا الةطر بر تنفيع اافظة الجهان المانحة

بشكل و يق مع الشركاء الفقنيين لضماا إرساء تفاتم مشترك بشأا التكاليف والمنافع المرتبطة بإنجاز

ااتداا المزمعة ل ستعداد للطفارئ واالستجابة لها وسيلتمس الب ا

الفرس لتطفير مبادران التعاوا فيما بين بلداا

الجنفب والتعلم الث ي ،وسيد ف الحكفمان إل تفظيف االستثماران فيها كما أنه سيُشرك الجامعان المحلية ،والمجتمع
المدني ،والقطاع الةاس لتعزيز القدرة ل االستعداد للطفارئ واالستجابة لها وسيستطلع الب ا

آليان تمفيل مبتكرة ،بما

في ذل من خ ل القطاع الةاس ،والمصارا الثنانية والمتعددة ااقراا ،ونفافذ التمفيل المناخي وبالمستطاع استةدام
استراتيجية مناورة تعتمد ل البيانان وقصص النجان لحفز ووفا اإلرادة السياسية واالستثماران ال زمة لتطفير وافا
خطط وقنية شمفلية تنظر إل إدارة الحد من مةاقر ااالن الطفارئ والكفار

ل أنها جزء من التنمية الطفيلة ااجل

ال مجرد بند منفصل يتطلب جهفدا وأمفاال إضافية

ال خاط التشغيلية
-81

تندر الففارق الجنسانية الهيكلية واا راا والممارسان الثقافية االجتما ية التمييزية ،وال سيما العنف الجنساني ،في داد
المةاقر التي تهدد التنفيذ الناج لهذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا للمحيط الهادئ وسيعتمد الب ا
ويد ف إل نه مستجيب ل

تباران الجنسانية في كل أنشطة المجمف ان لتروي المساواة بين الجنسين ،ايث إا االفتقار إل

تذ المساواة سيشكل انقا جسيما في وجه تحقيق ااتداا المستدامة والطفيلة ااجل وسيشمل تذا العمل تقفية الكفاءان
الجنسانية للمجمف ان والهيئان الحكفمية النظيرة ،وإرساء الشراكان ايثما أمكن مع الكيانان الملتزمة بالمساواة بين الجنسين

ال خاط االئت ا ية
-82

ال يطرن العمل في منطقة المحيط الهادئ الكثير من المةاقر اامنية نسبيا ،باستثناء ما تف قانم في بابفا غينيا الجديدة ويمتل
تيكل المكتب المتعدد البلداا النظم واإلجراءان التشغيلية ال زمة إلدارة المةاقر اامنية ،بما يمتثل للمعايير اامنية التشغيلية
الدنيا إلدارة اامم المتحدة لشؤوا الس مة واامن ومن خ ل تةطيط السيناريفتان الذي أجرا محلل أمني للمكتب اإلقليمي
فسيتم تطبيق إجراءان للتةفيف للنهفض إل الحد ااقص باستمرارية العمليان في اال ادو شفاغل أمنية ،أو سياسية ،أو
بيئية ويمكن أا يتمركز مفظففا أمنيفا إضافيفا في بابفا غينيا الجديدة رتنا بالمتطلبان البرامجية
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ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
تصل قيمة الميزانية ال زمة لتنفيذ تذ الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا بين يفليف/تمفز 2019
ويفنيف/ازيراا  2022إل  12 925 215دوالرا أمريكيا ومن تذا المبلغ فإا تناك  3م يين دوالر أمريكي مةصصة
لمنشطة في بابفا غينيا الجديدة وتبلغ ااتياجان الميزانية السنفية نحف  4م يين دوالر أمريكي ،مع زيادان قفيفة في السنتين
الثانية والثالثة من تنفيذ الةطة االستراتيجية اين سيصعشِّد الب ا

من أنشطته في المنطقة

الجدول  :1يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة االست اتيجية

السنة ا ولى

1

-84

السنة الثا ية
4 290 452

2 106 420

ك )

السنة الثالثة
4 511 524

ال ج وع

السنة ال اب ة

12 925 215

2 016 818

وسيتم تةصيص مفارد كافية للتمكين من تنفيذ اانشطة التي تنهض بالمساواة بين الجنسين كجزء أويل من تذ الةطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا وكنات من نفاتجها

2-6

آفاق تدبي ال وارد

-85

بالنظر إل الحجم المتفاضع للميزانية ،فإا الب ا

يتفقع أا يتمكن من تعبئة المفارد المطلفبة كاملة من الجهان المانحة

الرنيسية في المنطقة ،والتي يمكن أا تشمل أستراليا ،وكندا ،ونيفزيلندا ،والنروي  ،والياباا ،والفاليان المتحدة اامريكية،
وجمهفرية كفريا ،واالتحاد ااوروبي ،والمملكة المتحدة ،وفرنسا ،والصين وفض

ن ذل فإا ،الب ا

سيلتمس المساتمان

والتعهدان ،سفاء أكانت تكميلية أو مفارد ينية تغطي ااوفل المادية ورأس المال البشري ،من الشركان والمؤسسان
الةاوة ومن المنتظر أا تتفافر مفارد إضافية من خ ل المساتمان العينية من الحكفمان المضيفة في منطقة المحيط الهادئ
ل شكل مشاركة المفظفين ،واستةدام المرافق العامة ،واإل فاء من الرسفم ،والترتيبان ااخرل
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

-86

سيلتمس الب ا  ،في سعيه لتحقيق النتان  ،الد م المتفاول من الجهان المانحة الحالية وسيسع إل تفسيع قا دة تذ الجهان
وسيتم استحدا استراتيجية لتعبئة المفارد وتحديثها بانتظام بالتعاوا الف يق مع وادة الشراكان في المكتب اإلقليمي والفادان
التقنية وإدارة الشراكة والحفكمة في المقر ووفقا ل ستراتيجية ،فإا الب ا

سيستطلع الفرس مع جهان فا لة جديدة ،بما في

ذل كيانان ومؤسسان القطاع الةاس وسيتم تفضي أتمية الةطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلداا ومنافعها
بج ء للقطاع الةاس لتشجيعه ل تقديم المساتمان ،كما سيسع الب ا
-87

إل اجتذاب بلداا مانحة جديدة

ومن بين ااتداا ااساسية الستراتيجية تعبئة المفارد زيادة إبراز اا ر المحقق بر المشرو ان التي يقفم بها الب ا
وسيتم إ داد مفاد للعروض التفضيحية ودراسان جدول بشأا المشرو ان المستكملة والجارية وتحديثها مع الحكفمان
المضيفة والشركاء المنفذين وسيُستةدم المفقع الشبكي للب ا
اإلنجازان والممارسان الفضل

وسيسع الب ا

البيانية والةرانط وستُعرض إنجازان الب ا

واسابان التفاول االجتما ي كمنصان تفا لية لتقاسم

إل تفسيع االتتمام به والفوفل إل جمهفر أ رض باستةدام الرسفم

خ ل القان العمل والمؤتمران والمنصان المعنية ااخرل وسيُحض شركاء

المشرو ان ل قرن النفات خ ل ااادا الرنيسية ،والمشاركة في الجلسان العامة والمفاضيعية بشأا االستعداد للطفارئ
واالستجابة لها وغير ذل من المسانل ذان الصلة
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ال ت ددة البلدان لل حيط الهادئ ()2022-2019

الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان النا ية لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 1حصول الض فاء ف البلدان وا قاليم الجزر ة ف ال حيط الهادئ على ساعدة ناسبة ،و نسقة،
وحسنة التوقيت ،ودون ا قطاع ل جابهة تحد ات ا ن الغ ائ والتغ ة ف أعقاب الكوارث

فئان الحصانل :تعزيز قدران مؤسسان
ونظم القطا ين العام والةاس ،بما في ذل
المستجيبفا المحليفا ،بهدا تحديد السكاا
الذين يعانفا من انعدام اامن الغذاني ومن
الضعف الغذاني واستهدافهم ومسا دتهم
مجاالن التركيز :بناء القدرة ل الصمفد

االفت اضات
تفافر مفارد مالية وبشرية كافية لتيسير التصدي الفافي للكفار

التحديد الفاض لمدوار والمسؤوليان ل مستفل الحكفمان/الشركاء ،بما في ذل دور المجتمع الدولي

إرساء شراكان فعالة لتيسير التصدي للكفار وتعزيز القدران

ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة ل االستعداد للطفارئ
دد السياسان والبرام الفقنية ومكفنان النظام ،في مجال اامن الغذاني والتغذية ،التي تم تعزيزتا نتيجة لعمل الب ا
معدل رضا المستةدمين

في مجال تعزيز القدران (جديد)
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ا شطة والنوات
 :1تقد م الدعم ،ن خالل ج وعة اللوجستيات ،إلى ال كاتب الوطنية إل دارة الكوارث و ي ها ن ال ؤسسات والش كاء الوطنيين واإلقلي يين ذوي الصلة لتحسين تنسيق اللوجستيات ف حاالت الطوارئ وإدارة
سالسل اإل داد (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
تعزيز تنسيق اللفجستيان وإجراءان س سل اإلمداد في ااالن الطفارئ (جيم :تففير تنمية القدران والد م التقني)
تعزيز تنسيق اللفجستيان وإجراءان س سل اإلمداد في ااالن الطفارئ (ااء :تففير خدمان ومنصان مشتركة)
تعزيز تنسيق اللفجستيان وإجراءان س سل اإلمداد في ااالن الطفارئ (كاا :د م الشراكان)

 :2تقد م الدعم ،ن خالل ج وعة االتصاالت ف حاالت الطوارئ ،إلى ال كاتب الوطنية إلدارة الكوارث و ي ها ن ال ؤسسات والش كاء الوطنيين واإلقلي يين ذوي الصلة لتحسين البنية التحتية لالتصاالت ف
حاالت الطوارئ وآليات التنسيق (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
تعزيز البنية التحتية الفقنية ل تصاالن في ااالن الطفارئ وقدران التنسيق (جيم :تففير تنمية القدران والد م التقني)
تعزيز البنية التحتية الفقنية ل تصاالن في ااالن الطفارئ وقدران التنسيق (ااء :تففير خدمان ومنصان مشتركة)
تعزيز البنية التحتية الفقنية ل تصاالن في ااالن الطفارئ وقدران التنسيق (ميم :د م آليان التنسيق الفقنية)

 :3تقد م الدعم ،ن خالل ج وعة ا ن الغ ائ  ،إلى ال كاتب الوطنية إلدارة الكوارث و ي ها ن ال ؤسسات والش كاء الوطنيين واإلقلي يين ذوي الصلة لتحليل البيا ات ال ت لقة با ن الغ ائ
و تص يم استجابة ب ا ا ن الغ ائ وتنسيقها وتنفي ها (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
تعزيز تصميم وتنسيق االستجابة لطفارئ اامن الغذاني والتغذية (جيم :تففير تنمية القدران والد م التقني)
تعزيز تصميم وتنسيق االستجابة لطفارئ اامن الغذاني والتغذية (كاا :د م الشراكان)

 :4تقد م الدعم إلى ال ؤسسات الوطنية وال حلية واإلقلي ية والش كاء اآلخ ن ن أجل تطو أدوات وإج اءات بتك ة تتصدى للكوارث ال ت لقة بال ناخ وأث ها على الناس (أ شطة ت ز ز القدرات
ال ؤسسية)
أدوان وإجراءان مبتكرة تتصدل للكفار المتعلقة بالمناخ (جيم :تففير تنمية القدران والد م التقني)

WFP/EB.A/2019/8-B/3

25

ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

النتيجة االست اتيجية ،5
ا ة التن ية ال ستدا ة 9-17
الحصيلة االست اتيجية 1
التحفيل

8 045 110

التنفيذ

1 871 451

تكاليف الد م المباشرة المعدلة

2 219 790

ال ج وع الف ع

12 136 352

تكاليف الد م غير المباشرة ( 6 5في المانة)
ال ج وع

788 863
12 925 215
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