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المسائل التشغيلية – الخطط االستراتيجية القطرية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

ش وع الخطة االست اتيجية القط ة إل دو يسيا ()2025-2021
المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2021ديسمبر/كانون األول 2025

مجموع التكليف التي يتحملها الب ا

 15 828 623دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*

3

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

وجز تنفي ي
إندونيسيا بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا يزيد عدد سكانه على  267مليون نسمة .وهي عضو في مجموعة العشرين ،وتدخل في
عداد أكبر  10اقتصادات في العالم حسب تعادل القوة الشرائية .وحققت إندونيسيا تقدما مطردا في التنمية البشرية والحد من الفقر ،ولكنها
ال تزال تواجه تحديات :فمعدالت انتشار التقزم والهزال في إندونيسيا من أعلى المعدالت في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وتزداد
معدالت فرط الوزن والسمنة ويفترض أن نقص المغذيات الدقيقة مرتفع .وال يزال انعدام المساواة مستمر بين مختلف أقاليم البلد من
سبل الوصول إلى الخدمات ،وكذلك هو حال انعدم المساواة بين الجنسين .كما تتعرض
حيث التنمية االقتصادية واألمن الغذائي والتغذية و ُ
إندونيسيا آلثار الكوارث المتكررة.
وأثناء كتابة هذا التقرير ،تأثرت إندونيسيا في مايو/أيار  2020بشدة جراء مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد .)19-ويمكن أن تؤدي
هذه األزمة إلى عكس مسار عقود من التقدم ومفاقمة انعدام المساواة المترسخ .وأدت جائحة كوفيد 19-إلى آثار اقتصادية بعيدة المدى،

()1

إذ تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة في إندونيسيا سيزداد من  5.3في المائة في عام  2019إلى  7.5في المائة في عام .2020

( )1البنك الدولي .2020 .نشرة البنك الدولي عن مستجدات الحالة االقتصادية في شرق آسيا والمحيط الهادئ ،أبريل/نيسان  :2020شرق آسيا والمحيط الهادئ في
زمن كوفيد.)World Bank East Asia and Pacific Economic Update, April 2020: East Asia and Pacific in the time of COVID-19( 19-
.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33477
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وتتواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة إلندونيسيا للفترة 2025-2021
وخطة الحكومة للتنمية المتوسطة األجل للفترة  ،2024-2020واسترشدت بالمشاورات الرئيسية التي عقدت مع أصحاب المصلحة
ونتائج تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  .2020-2017وتُسهم الخطة الحالية في النتيجتين االستراتيجيتين  2و 5المحددتين في
الخطة االستراتيجية للب ا


( )2021-2017وهدفي التنمية المستدامة  2و 17من خالل ثالث حصائل استراتيجية:

الحصيلة االستراتيجية  :1تعزيز قدرة الحكومة والشركاء اآلخرين على توليد أدلة عالية الجودة وتطبيقها كأساس للحد
من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بحلول عام .2025



الحصيلة االستراتيجية  :2تعزيز قدرة الحكومة والشركاء اآلخرين والمجتمعات المحلية على التخفيف من أثر الكوارث
وتغيُّر المناخ على األمن الغذائي والتغذية بحلول عام .2025



الحصيلة االستراتيجية  :3استفادة السكان المعرضين لمخاطر سوء التغذية بأشكاله المتعددة من ازدياد القدرة الوطنية
على تصميم وتنفيذ برامج من أجل تعزيز الحصول على األطعمة الصحية وتشجيع السلوكيات اإليجابية حيالها ،والوقاية
من التقزم وحاالت النقص التغذوي األخرى بحلول عام .2025

والشريك الرئيسي للب ا

هو الحكومة ووزاراتها التنسيقية والتنفيذية ذات الصلة .وسيعمل الب ا

ضمن إطار عمل األمم المتحدة

للتعاون في مجال التنمية المستدامة ومع جميع الشركاء المعنيين ،بما يشمل المؤسسات المالية الدولية ،والجهات المانحة ،والمؤسسات
البحثية الوطنية والدولية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية ،والقطاع الخاص ،مع إيالء
عناية لإلدماج والتنوع.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا ( )WFP/EB.2/2020/X-X/X( )2025-2021بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  15 828 623دوالرا أمريكيا.

* هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التقييم القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

إندونيسيا بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا يزيد عدد سكانه على  267مليون نسمة ،وهو رابع أكثر بلدان العالم اكتظاظا
بالسكان .وإندونيسيا عضو في مجموعة العشرين ،وهي من بين أكبر  10اقتصادات في العالم حسب تعادل القوة الشرائية .وفي
ظل وجود  1 128جماعة عرقية معترف بها ،يعيش في إندونيسيا ما يتراوح بين  50و 70مليون من السكان األصليين (أو
()2

"األشخاص الذين ينتمون إلى مجتمعات القانون العرفي" ،وهو المصطلح الذي تفضله حكومة إندونيسيا).
-2

وال يزال البلد يحقق تقدما مطردا في التنمية البشرية والحد من الفقر ،فقد تحسن تصنيفه في مؤشر التنمية البشرية من 0.696
في عام ( 2015المرتبة العاشرة بعد المائة) إلى  0.707في عام ( 2019المرتبة الحادية عشرة بعد المائة) )3(.وخالل الفترة من
()4

 2014إلى  ،2019تراجع معدل الفقر من  11في المائة إلى  9.2في المائة،

وانخفض معامل جيني من  0.414إلى

 )6(،)5(.0.380ويعيش أقل من  5في المائة من السكان في فقر مدقع )7(.ووفقا لوكالة اإلحصاءات اإلندونيسية ،كانت نسبة  9.6في
المائة من النساء و 9.2في المائة من الرجال تعاني من الفقر في مارس/آذار .2019
-3

وال يزال انعدام المساواة بين الجنسين عامال مهما في تقليل فرص التقدم في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة .ويبلغ
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي للرجال نحو ضعف دخل النساء ( 13 391دوالرا أمريكيا مقابل  6 668دوالرا
أمريكيا) .وال يُشارك في القوة العاملة الرسمية سوى  52في المائة من النساء مقابل  83في المائة من الرجال ،على الرغم من
ارتفاع معدالت التحاق البنات بالمدارس مقارنة باألوالد ،وال سيما في المناطق الحضرية .وعلى الرغم من ازدياد تمثيل المرأة
فإنها ال تزال تشغل أقل من  20في المائة من مقاعد البرلمان .وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع للمرأة عند الوالدة أعلى
فإن معدالت الوفاة النفاسية مرتفعة وكذلك العنف الجنساني ،بما في ذلك زواج األطفال والزواج القسري.

-4

وتُعد معدالت انتشار التقزم والهزال بين األطفال دون سن الخامسة في إندونيسيا من أعلى المعدالت في رابطة أمم جنوب شرق
آسيا .وتتزايد معدالت فرط الوزن والسمنة ،ويفترض أن معدالت نقص المغذيات الدقيقة مرتفعة بين جميع الفئات العمرية.
وال تزال التفاوتات اإلقليمية مستمرة في التنمية االقتصادية واألمن الغذائي والتغذية ،وكذلك في سبل الوصول إلى الخدمات.
وفي ظل تراجع الفقر وعدم المساواة بصفة عامة ،من المهم تحديد األشخاص المعرضين لخطر التخلف عن الركب .وتشير
التقديرات إلى أن كل انخفاض بواقع نقطة مئوية في الناتج المحلي اإلجمالي ستؤدي إلى زيادة عدد األطفال المصابين بالتقزم.
ويشير التقييم القطري المشترك لألمم المتحدة بشأن إندونيسيا إلى النساء والبنات والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان
الذين يعيشون في مناطق نائية واألطفال باعتبارهم الفئات األشد عرضة للمخاطر.

-5

ومن حيث األخطار الطبيعية ،تقع إندونيسيا على "حلقة النار" وبذلك فهي عرضة آلثار الزالزل وموجات تسونامي واالنفجارات
البركانية .وشهد البلد أيضا زيادة في الظواهر المتصلة بالمناخ ،مثل الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.

( )2الفريق العامل الدولي لشؤون السكان األصليين .2020 .إندونيسيا.https://www.iwgia.org/en/indonesia.html .
( )3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .بيانات التنمية البشرية.http://hdr.undp.org/en/data .
( )4وكالة اإلحصاءات اإلندونيسية .2020 .معدل جيني ،سبتمبر/أيلول .2019
.https://www.bps.go.id/website/images/Gini-Ratio-September-2019-ind.jpg
( )5وكالة اإلحصاءات اإلندونيسية .2020 .معدل الفقر ،سبتمبر/أيلول .2019
.https://www.bps.go.id/website/images/Kemiskinan-Rilis-Januari-2019-ind.jpg.
()6
الطوعي
الوطني
االستعراض
.2019
الوطنية.
التنمية
تخطيط
الوطنية/وكالة
التنمية
تخطيط
وزارة
.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2380320190708_Final_VNR_2019_Indonesia_Rev3.pdf

( )7األمم المتحدة .2019 .التقييم القطري المشترك إلندونيسيا.

.2019
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وأسفر التركيز المؤسسي الشامل على الحد من مخاطر الكوارث عن زيادة قدرة المؤسسات الوطنية على االستعداد واالستجابة،
وهو ما يشهد عليه تراجع مؤشر مخاطر الكوارث في إندونيسيا بنسبة  24في المائة من عام  2015إلى عام  .2018ومن
()8

المتوقع أن يفاقم تغيُّر المناخ أثر الكوارث.
-7

وتقيَّم المخاطر األمنية العامة في جميع أنحاء إندونيسيا بأنها منخفضة .وتحظى األمم المتحدة عموما باالعتراف والقبول.

-8

وتشكل المساعدة اإلنمائية الرسمية من شريحة صغيرة من التمويل المتوقع ألهداف التنمية المستدامة .وتراجعت المساعدة
اإلنمائية الرسمية الصافية من  1.7مليار دوالر أمريكي في عام  2010إلى  233مليون دوالر أمريكي في عام  )9(.2017ويبلغ
معدل التمويل المحلي ألهداف التنمية المستدامة مستويات منخفضة نسبيا ،وتسعى الحكومة إلى زيادة اإليرادات واستكشاف
تمويل ابتكاري ،بما يشمل التمويل المختلط الذي يُشارك فيه القطاعان العام والخاص )9(.وتستفيد إندونيسيا أيضا من الميزنة
المستجيبة لالعتبارات الجنسانية من أجل ضمان أن يكون جمع الموارد العامة وتخصيصها فعاال ويُسهم في تحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة.

-9

وشهد عام  2020تطورات سريعة في تفشي مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-ومن المتوقع أن يؤثر تأثيرا كبيرا على
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويدعم الب ا

تنسيق عمليات اللوجستيات الحكومية وتعزيز برامج الحماية

االجتماعية من خالل تحسين استهداف مواطن الهشاشة .ويُساعد الب ا

وشركاؤه أيضا الحكومة في توسيع خطط الحماية

االجتماعية في إطار االستجابة الوطنية لجائحة كوفيد ،19-بما في ذلك من خالل منح من صندوق األمم المتحدة االستئماني
المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد 19-والتعافي منها.
2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-10

يُمثل التقييم القطري المشترك الذي أُجري في عام  2019التحليل المشترك الذي يعتمد عليه إطار عمل األمم المتحدة للتعاون
في مجال التنمية المستدامة للفترة  2025-2021وبالتالي عمل كيانات األمم المتحدة في إندونيسيا.

-11

ويبين التقييم القطري المشترك أن التقدم المحرز في الحد من الفقر كان هائال على الرغم من أنه لم يكن موزعا على نحو متساو
أو منصف .وتسعى إندونيسيا إلى زيادة االستثمار في الحماية االجتماعية في إطار التزامها "بعدم ترك أحد متخلفا عن الركب".
وتم توسيع برنامج أمل األسرة ،وهو برنامج للتحويالت النقدية المشروطة لألسر الفقيرة( )10من  2.8مليون أسرة في عام 2014
بمخصصات بلغت  320مليون دوالر أمريكي ،إلى  10ماليين أسرة في عام  2018بمخصصات بلغت  1.3مليار دوالر
أمريكي .وازدادت خطة الحماية االجتماعية لإلغاثة من الكوارث المعروفة باسم " "JADUPمن  500 000دوالر أمريكي
في عام  2019إلى  5ماليين دوالر أمريكي في عام  .2020وتحول برنامج األغذية األساسية ( ))11(SEMBAKOإلى برنامج
()12

للمساعدات والقسائم الغذائية الرقمية خالل الفترة  ،2019-2017إذ اتسع من  1.3مليون إلى  15.6مستفيد.

وتسعى هذه

الخطط إلى التكيُّف مع المخاطر المصاحبة لألزمات المناخية واإلنسانية ،ولكن لم يتم بعد دمج محور تركيز جنساني.
-12

صنِّفت إندونيسيا في المرتبة الثانية والستين بين  113بلدا في مؤشر األمن الغذائي العالمي ،ويمثل ذلك تحسنا
وفي عام ُ ،2019
بالمقارنة مع تصنيفها في عام  2018الذي احتلت فيه المرتبة الخامسة والستين؛ غير أن إندونيسيا ال تزال متخلفة عن سائر

( )8وزارة تخطيط التنمية الوطنية/وكالة تخطيط التنمية الوطنية .2019 .االستعراض الوطني الطوعي لعام
.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2380320190708_Final_VNR_2019_Indonesia_Rev3.pdf

.2019

( )9البنك الدولي .قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.https://data.worldbank.org/ .
( )10البنك الدولي .2012 .برنامج أمل األسرة للتحويالت النقدية المشروطة :االستعراض السادس لبرنامج المساعدة االجتماعية واإلنفاق العام.
.http://documents.worldbank.org/curated/en/845441468258848819/pdf/673090WP00PUBL0Background0Paper0060.pdf
( )11كان يعرف من قبل باسم "."Bantuan Pangan Non-Tunai
()12
عمليات
تقييم
.2019
لالستشارات.
MicroSave
شركة
.content/uploads/2019/02/190201_BPNT-REPORT_Final__pdf.pdf

برنامج

.BPNT

https://www.microsave.net/wp-
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بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،مثل ماليزيا (المرتبة الثامنة والعشرون) وتايلند (المرتبة الثانية والخمسون) وفييت نام
()13

(المرتبة الرابعة والخمسون).
-13

وتحسَّنت الحصائل الصحية والتعليمية وتمضي في المسار السليم على الرغم من تحسن بعض مؤشرات الصحة ببطء نوعا ما؛
ووثقت على سبيل المثال بعض الفجوات في إمكانية وصول النساء والمراهقين إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ،وتسود
مخاوف بشأن جودة التعليم .ويعبر االستثمار الضخم في النُظم الصحية ،بما فيها التأمين والحماية االجتماعية والتعليم ،عن إيالء
أولوية كبيرة للتنمية البشرية.

-14

ويالحظ التقييم القطري المشترك تحسينات في الوضع العام للمرأة في المجتمع .وصنف مؤشر التنمية الجنسانية للبلد في حدود
"المساواة المتوسطة" بين الرجال والنساء ،وسجل تحسنا طفيفا من  0.923في عام  2010إلى  0.937في عام  .2018وتراجع
مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى  0.451في عام ( 2018مقابل  0.486في عام  )2010لتحتل إندونيسيا بذلك المرتبة
الثالثة بعد المائة بين  162بلدا .كما تحقق أيضا تقدم في المساواة بين الجنسين في التعليم :حيث كان معدل االلتحاق الصافي لعام
 2019أعلى بقليل للبنات مقارنة باألوالد في جميع المراحل الدراسية (من االبتدائية إلى الجامعية) )14(.وانخفض معدل انتشار
زواج األطفال (وال سيما البنات) بواقع  3.5نقطة مئوية فقط خالل العقد األخير ،ولكن تظل هناك حاجة إلى جهود منظمة
ومتكاملة لتحقيق غاية التنمية المستدامة .ومن بين األشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين  20و 24سنة ،كانت نسبة الزواج
قبل سن الثامنة عشرة أعلى بين النساء ( 11في المائة) مقارنة بالرجال ( 1في المائة) )15(.وعلى الرغم من دور المرأة الرئيسي
في النُظم الغذائية ،فإنها ال تزال تعاني من عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها ،وتتأثر بصورة غير
متناسبة أثناء األزمات.

-15

وتلتزم إندونيسيا التزاما قويا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة .ويتواءم تخطيط التنمية الوطنية ،من خالل خطة التنمية الوطنية
عبر االستعراضات الوطنية الطوعية
المتوسطة األجل للبلد للفترة  ،2024-2020مع أهداف التنمية المستدامة وبعض غاياتها .وت ُ ِّ
التي أُجريت في السنتين  2017و 2019عن تقدم إندونيسيا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030

3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-16

تشمل خارطة الطريق الوطنية مؤشرين لهدف التنمية المستدامة  ،2وتعطي خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل أولويتها
لهذين المؤشرين ،وهما نسبة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بمستويات تتراوح بين متوسطة أو شديدة على أساس
مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي ،ومعدل انتشار التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة.

-17

الحصول على الغذاء  :حققت إندونيسيا الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية
()16

إلى النصف .وانخفض معدل انتشار نقص التغذية من  16.5في المائة في عام  2011إلى  7.9في المائة في عام .2018

ووفقا لخطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل ،تُزمع الحكومة تخفيض انتشار نقص التغذية إلى  5في المائة بحلول عام .2024
واستنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي ،تراجعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو

(.https://foodsecurityindex.eiu.com/Index )13
()14
Pendidikan
Statistik
Pendidikan
Indonesia
2019
.2019
اإلندونيسية.
اإلحصاءات
وكالة
https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/1deb588ef5fdbfba3343bb51/potret-pendidikan-statistik-pendidikan.indonesia-2019.html

.Potret

في

إندونيسيا.

( )15منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وحكومة إندونيسيا.2020 .
.https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-in-indonesia

صحيفة

وقائع

عن

زواج

األطفال

( )16وكالة اإلحصاءات اإلندونيسية .2019 .االستقصاء االجتماعي واالقتصادي الوطني.https://www.bps.go.id/site/pilihdata .
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()19(،)18(،)17

الشديد من  8.7في المائة في عام  2017إلى  6.9في المائة في عام .2018

وفي سياق أهداف التنمية المستدامة،

تهدف إندونيسيا إلى خفض هذه النسبة إلى  4.7في المائة استنادا إلى سيناريو بقاء األمور على حالها ،أو إلى  3.3في المائة من
()20

خالل تدخالت إضافية.
-18

سبل الحصول على
وتمضي إندونيسيا نحو القضاء على الجوع .غير أن وتيرة التقدم يمكن أن تتباطأ إذا لم تعالج تحديات ضيق ُ
الغذاء ،وسوء التغذية ،واستمرار عدم المساواة بين الجنسين ،وتغيُّر المناخ ،والتعرض لألخطار الطبيعية .وتراجعت نسبة
()22

السكان المعرضين لخطر الجوع من  9.1في المائة ( )21()2013-2011إلى  8.3في المائة (.)2018-2016
-19

عبر هذه األوضاع عن بعض التحسن في إمكانية شراء األغذية المغذية ومدى توافرها .وخلصت الدراسة التي أجراها الب ا
وت ُ ِّ
في عام  2017وتناول فيها تكلفة الطعام في إندونيسيا إلى أن توافر الغذاء في األسواق المحلية لم يكن عموما يُشكل حاجزا ولكن
()23

الطعام المغذي كان ال يزال غير ميسور التكلفة لنحو ثلث السكان مع وجود تفاوتات إقليمية.
-20

وضع نهاية لسوء التغذية :يُشكل العبء الثالثي لسوء التغذية مصدر قلق متزايد في ظل اقتران االرتفاع في معدالت التقزم
والهزال بازدياد معدالت فرط الوزن والسمنة ،وافتراض ارتفاع معدالت نقص المغذيات الدقيقة .ويعيش معظم أطفال جنوب
شرق آسيا المصابين بالهزال والتقزم في إندونيسيا )24(.وانخفض معدل انتشار التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة إلى 30.8
في المائة في عام  2018مقابل  36.8في المائة في عام  .2007وبلغ معدل انتشار الهزال لدى األطفال دون سن الخامسة 10.2
()25

في المائة في عام  2018مقابل  13.6في المائة في عام .2007

وعلى الرغم من هذه االتجاهات اإليجابية ال تزال منظمة

صنف معدالت التقزم والهزال بأنها مرتفعة.
الصحة العالمية ت ُ ِّ
-21

ومن العوامل المؤثرة على التقزم والهزال لدى األطفال عدم إمكانية الحصول على أغذية مغذية ،واالفتقار إلى المعرفة بين
اآلباء ومقدمي الرعاية ،واالفتقار إلى الصرف الصحي والمياه النظيفة ،وضيق سبل الوصول إلى المرافق الصحية ،وعدم
المساواة بين الجنسين.

-22

()26

وتُشكل نسبة السكان الذين يعانون من فرط الوزن والسمنة ،حيث السمنة تؤثر على النساء أكثر من الرجال ،مصدر قلق متزايد،
وترتبط بارتفاع مستويات استهالك األغذية المص َّنعة والنشاط البدني المحدود .وفي عام  ،2018بلغت بالفعل معدالت فرط
الوزن والسمنة لدى البالغين مستويات كبيرة وصلت إلى  35.4في المائة ،وبلغت معدالت السمنة وحدها  21.8في المائة.
وازداد معدل انتشار فرط الوزن لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات و 12سنة ( 10.4في المائة لألوالد ،و11.2
في المائة للبنات) والسمنة إلى  20في المائة في عام  2018مقابل  18.8في المائة في عام  .2013وتبلغ نسبة األطفال الذين

الوطني

()17
واالقتصادي
االجتماعي
االستقصاء
.2018
اإلندونيسية.
اإلحصاءات
وكالة
dengan-kerawanan-pangan-sedang-atau-berat-- https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/07/1551/prevalensi-penduduk
.berdasarkan-pada-skala-pengalaman-kerawanan-pangan-2017.html

( )18وكالة اإلحصاءات اإلندونيسية .2019 .االستقصاء االجتماعي واالقتصادي الوطني.https://www.bps.go.id/site/pilihdata .
()19

ال تتاح بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر لمقياس تجارب انعدام األمن الغذائي ومعدل انتشار نقص التغذية في عام .2018

خارطة

طريق

( )20وزارة تخطيط التنمية الوطنية.2019 .
.https://www.unicef.org/indonesia/reports/roadmap-sdgs-indonesia

أهداف

التنمية

المستدامة

إلندونيسيا:

التطورات

البارزة.

(von Grebmer, K. and others. 2014. 2014 Global Hunger Index: The challenge of hidden hunger. )21
.https://www.globalhungerindex.org/download/all.html.
(von Grebmer, K. and others. 2019. 2019 Global Hunger Index: The challenge of hunger and climate change. )22
.https://www.globalhungerindex.org/download/all.html.
( )23برنامج األغذية العالمي .2017 .دراسة تكلفة الطعام في إندونيسيا ()The Cost of the Diet Study in Indonesia
.https://www.wfp.org/publications/indonesia-cost-diet-study
( )24منظمة األغذية والزراعة وآخرون .2019 .حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  :2019االحتراز من حاالت التباطؤ واالنكماش االقتصادي.
.http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
( )25البحث الصحي األساسي إلندونيسيا ( )RISKESDASللسنتين  2007و .2008تُشير بيانات عام  2018إلى أن معدل انتشار التقزم يبلغ  29.7في المائة بين
البنات و 31.7في المائة بين األوالد.
( )26مكتب األمم المتحدة في إندونيسيا .2019 .التقييم القطري المشترك.
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تزيد أعمارهم على  5سنوات الذين يس تهلكون أقل من حصص الخضروات والفاكهة الخمس اليومية التي أوصت بها منظمة
()27

الصحة العالمية  94.5في المائة.
-23

وال تزال تسود مخاوف أخرى بشأن الحالة التغذوية .وازداد فقر الدم بين الحوامل من النساء والبنات من  37.1في المائة في
()28

عام  2013إلى  48.9في المائة في عام .2018

وفي عام  ،2013اقترب معدل انتشار فقر الدم من  55في المائة لدى

األطفال الذين تراوحت أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،وتراوحت المعدالت بين  10.6و 15.5في المائة لدى األطفال الذين
تراوحت أعمارهم بين سنتين و 12سنة )30(،)29(.وعلى الرغم من وجود مؤشرات تدل على حاالت شديدة أخرى لنقص المغذيات
الدقيقة فإن معدالت انتشارها ليست معروفة بسبب عدم وجود بيانات حديثة.
-24

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم :استأثرت الزراعة في عام  2017بما نسبته  13.1في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي ووفرت فرص عمل لنسبة بلغت  29.7في المائة من القوة العاملة التي يبلغ قوامها نحو  38مليون شخص تقريبا،
()32

لتصبح بذلك ثاني أكبر مصدر للعمل .وتمثل النساء  37في المائة من القوة العاملة الزراعية.

()31

وتشارك المرأة في جميع
()33

األنشطة الزراعية ولكنها تعاني من التهميش والتمييز وتضييق فرص وصولها إلى الموارد والخدمات ومواقع اتخاذ القرار.
()34

ووفقا لبيانات عام  ،2018تبلغ نسبة حيازة النساء لألراضي الزراعية  24في المائة مقابل  76في المائة للرجال.
-25

ويمثل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة  93في المائة من المزارعين وينتجون الجانب األكبر من األغذية األساسية.
سبل
ويواجه هؤالء المزارعون تحديات عديدة تشمل تلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان واتساع الطبقة المتوسطة وضيق ُ
الوصول إلى التمويل ،وحقوق الحيازة ،والخدمات واألسواق ،وكذلك آثار تغيُّر المناخ .وهناك نحو  16مليون نسمة من الفقراء
في المناطق الريفية ،أي  13.2في المائة من السكان الريفيين.

-26

()36(،)35

ال ُنظم الغذائية المستدامة :تواجه إندونيسيا تحديات في األمن الغذائي والتغذية( )37بسبب اعتمادها على واردات بعض األغذية؛
وانخفاض مستوى جودة الطعام بين األشخاص ذوي الدخل المتوسط والمنخفض؛ والعبء الثالثي لسوء التغذية .وعلى الرغم
من تراجع معدالت انتشار انعدام األمن الغذائي المزمن فقد تفاقمت الحالة في المناطق النائية بسبب تدني إمكانية الوصول إلى
الخدمات االقتصادية ،والحواجز اللوجستية ،وإخفاقات إنتاج األغذية بسبب عدم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
واالفتقار إلى سياسات متكاملة ومجزأة بشأن األمن الغذائي ،والتغذية ،والفقر ،بما في ذلك من حيث االستجابة لالعتبارات
الجنسانية.

( )27البحث الصحي األساسي إلندونيسيا ( )RISKESDASللسنتين  2013و.2018
( )28البحث الصحي األساسي إلندونيسيا ( )RISKESDASلعام .2018
(nutritional and biochemical status of 0.5–12-year-old Indonesian Food consumption and .others. 2013 Sandjaja S. and )29
https://www.cambridge.org/core/journals/british- .S11–S20 ,110 ,British Journal of Nutrition .SEANUTS study children: the
journal-of-nutrition/article/food-consumption-and-nutritional-and-biochemical-status-of-0512yearold-indonesian-children.the-seanuts-study/B32D928C39070C6EBEEFF414BBBE1632
( )30لم تالحظ الدراسة أي فروق كبيرة حسب الجنس ومناطق اإلقامة.
( )31مصرف التنمية اآلسيوي .2019 .سياسات دع م متطلبات االستثمار من أجل تنمية األغذية والزراعة في إندونيسيا خالل الفترة Policies to ( 2045-2020
. )Indonesia’s Food and Agriculture Development during 2020–2045 Support Investment Requirements of
.https://www.adb.org/publications/indonesia-food-agriculture-development-2020-2045
( )32منظمة العمل الدولية .2017 .قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة العمل الدولية ،موجز قطري عن إندونيسيا.
( )33منظمة األغذية والزراعة .2018 .صحيفة وقائع قطرية عن المزارع األسرية الصغيرة (.)Small Family Farms Country Factsheet
.http://www.fao.org/3/I8881EN/i8881en.pdf
( )34منظمة األغذية والزراعة .2019 .التقييم الجنساني القطري للزراعة والقطاع الريفي في إندونيسيا (Assessment of Agriculture Country Gender
.http://www.fao.org/3/ca6110en/ca6110en.pdf .)and the Rural Sector in Indonesia
( )35مصرف التنمية اآلسيوي .2019 .سياسات دعم متطلب ات االستثمار في تنمية قطاع األغذية والزراعة في إندونيسيا خالل الفترة Policies to ( 2045-2020
.)Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development during 2020–2045
.https://www.adb.org/publications/indonesia-food-agriculture-development-2020-2045
( )36منظمة األغذية والزراعة .2018 .صحيفة وقائع قطرية عن المزارع األسرية الصغيرة (.)Small Family Farms Country Factsheet
.http://www.fao.org/3/I8881EN/i8881en.pdf
( )37منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وحكومة إندونيسيا .2013 .ورقة استراتيجية التغذية الوطنية إلندونيسيا.
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وتمثل الطبقة المتوسطة ما ال يقل عن  52مليون شخص ازداد استهالكهم بنسبة  12في المائة سنويا منذ عام  ،2002أي نحو
()38

نصف مجموع االستهالك األسري.

ويؤثر تنامي الطبقة المتوسطة وازدياد معدل التوسع الحضري على األنماط الغذائية

والطلب على األغذية.
-28

وتزيد أسعار األرز المحلية عن األسعار في األسواق العالمية واإلقليمية .وعلى الرغم من تراجع استهالك األرز من 140
كيلوغراما للفرد إلى  114كيلوغراما للفرد فيما بين عامي  2006و ،2015ال يزال األرز يشكل جزءا كبيرا من الطعام،
()39

وال سيما لدى األشخاص ذوي الدخل المنخفض وسكان الريف.
-29

ويتعين على إندونيسيا الوفاء بالطلب المتزايد على الغذاء ،ومن المتوقع أن يتخطى عدد السكان  310ماليين نسمة بحلول عام
()41

 )40(2045وأن يزداد نصيب الفرد من االستهالك الغذائي على األقل حتى ذلك الحين.
-30

ومن المتوقع أن يزداد تغيُّر المناخ سوءا ويؤثر على اإلنتاج الزراعي ،بما في ذلك من خالل زيادة عدد األخطار المرتبطة
بالمناخ .ويمكن أن تقع أشد األضرار على األسر التي ترأسها نساء نظرا لقلة الموارد التي تسيطر عليها المرأة.

-31

ويلزم األخذ بنهج كلي وشامل ومنصف تجاه النُظم الغذائية واستدامتها من أجل تلبية الطلب المتزايد على األغذية .وهناك حاجة
إلى نُظم معززة وموحدة لإلنذار المبكر بالكوارث ،إلى جانب توفير حماية اجتماعية تكيُّفية وشاملة ومستجيبة لالعتبارات
الجنسانية ،بمن فيهم أصحاب الحيازات الصغيرة ،وحلول مناسبة لتمويل المخاطر المناخية.

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-32

من الحاسم لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة توفير تمويل مستمر .وتُنفذ الحكومة إصالحات مالية من أجل زيادة اإليرادات
المحلية والسعي أيضا إلى إيجاد حلول ابتكارية وأكثر شموال ومراعاة للبيئة .وفي عام  ،2018أنشأت وزارة تخطيط التنمية
الوطنية محور تمويل أهداف التنمية المستدامة لتضييق الفجوات وتعبئة مصادر تمويل ابتكارية.

-33

وتستثمر إندونيسيا بصورة متزايدة في البنية التحتية للربط واالتصاالت إدراكا منها ألهمية تكنولوجيا المعلومات ووسائط
اإلعالم .وال تزال هناك فجوة ال بد من معالجتها في إمكانية وصول النساء والبنات إلى تكنولوجيا المعلومات ،وال سيما في
المناطق الريفية.

-34

وال يزال حوار السياسات وتوفير المساعدة التقنية مهمين لوضع وتحسين األطر التشريعية ،والستخدام النُهج والتكنولوجيات
والمنهجيات االبتكارية في توليد البيانات عن األمن الغذائي والتغذية وتحليلها ،ونُظم اإلنذار المبكر ،ووضع استراتيجيات تكيُّفية،
وجهود معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله .وال تزال أوجه التعاون بين الشمال والجنوب ،والتعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي مهمة ،شأنها شأن الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-35

تماشيا مع خطة عام  ،2030وضعت الحكومة التنمية الشاملة والتحويلية والمستدامة في صميم إطار التخطيط الوطني .ووضعت
أولويات وطنية في عدد من المجاالت المحددة في خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل التي يجسدها إطار عمل األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،بما في ذلك خفض مستويات التقزم العالية بين األطفال دون سن الخامسة والحد من التفاوتات
اإلقليمية .وبينما تراجعت المعدالت العامة للفقر ،ال يزال أكثر من نصف السكان يعانون من الهشاشة ،مما يؤدي إلى إدامة انعدام

( )38البنك الدولي .2019 .تطلعات إندونيسيا – توسيع الطبقة المتوسطة.
( )39مصرف التنمية اآلسيوي .2019 .سياسات دعم متطلبات االستثمار في تنمية قطاع األغذية والزراعة في إندونيسيا خالل الفترة Policies to ( 2045-2020
.)Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development during 2020–2045
.https://www.adb.org/publications/indonesia-food-agriculture-development-2020-2045
( )40وزارة تخطيط التنمية الوطنية ،ووكالة اإلحصاءات اإلندونيسية ،وصندوق األمم المتحدة للسكان .2018 .التوقعات السكانية إلندونيسيا .2045-2015
https://indonesia.unfpa.org/en/publications/indonesia-population-projection-2015-2045-0
( )41برنامج األغذية العالمي .2018 .نمذجة مستقبل االستهالك الغذائي في إندونيسيا (.)Modelling the Future of Indonesian Food Consumption
.https://www.wfp.org/publications/2018-modeling-future-indonesia-food-consumption
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المساواة بين الجنسين وبين األقاليم .ومن الحاسم ضمان الحصول على أغذية صحية ومغذية ،وتوفير المياه ومرافق الصرف
الصحي للجميع (أهداف التنمية المستدامة  ،2و ،5و.)6
-36

وعلى الرغم من التحسينات التي تحققت خالل العقد األخير ،ال تزال هناك قضايا أساسية .وباإلضافة إلى ارتفاع معدالت التقزم
والهزال وفقر الدم ،تزداد معدالت فرط الوزن والسمنة ،ومعدل انتشار األمراض غير المعدية المرتبط بهذا العبء الثالثي لسوء
التغذية .ونفذت الحكومة توجيها سياساتيا بشأن سوء التغذية وتوفير الغذاء من خالل عدة مبادرات تشمل التعجيل بتحسين التغذية
المجتمعية ،وتثبيت أسعار األغذية ،وتحسين جودة الغذاء المتاح والمستهلك .وال تزال هناك فجوات في الرعاية الصحية،
()42

وإمكانية الحصول على األغذية ،والتغذية المالئمة لألطفال ،بما في ذلك تغذية األطفال في سن المدرسة.

وال بد من إيالء

عناية خاصة لضمان قدرة مجتمعات القانون العرفي ،وال سيما في المناطق النائية ،والنساء في عمر اإلنجاب ،والمراهقات،
واألطفال ،على التمتع بحقهم في الغذاء .ويلزم توفير مزيد من األدلة المفصلة إلثراء السياسات وتحقيق التغيير.
-37

ويرجع السبب الرئيسي النعدام األمن الغذائي إلى عدم الحصول بصورة يومية على ما يكفي من الغذاء المغذي والسليم الالزم
لتلبية االحتياجات الغذائية التي تتطلبها حياة نشطة وصحية لشريحة عريضة من السكان – وللنساء بصفة خاصة – نظرا
الستمرار التفاوتات بين الجنسين ،وخاصة للنساء في عمر اإلنجاب واألطفال الصغار .ويؤدي انخفاض مستوى استهالك األغذية
المتنوعة في كثير من األحيان إلى فرط استهالك األغذية الغنية بالطاقة والفائقة المعالجة .وينشأ ذلك في جانب منه عن مشاكل
اإلمدادات المرتبطة باإلنتاج وتوافر األغذية األساسية وتكلفتها ،وممارسات إعداد األكل ،وتوافر المياه النظيفة والممارسات
سبل الحد من سوء التغذية .وتفرض جميع
الثقافية االجتماعية .ومما يؤثر على ذلك أيضا المساعدة التقنية المحدودة للتوعية ب ُ
كبل تقدم البلد .وعلى الرغم من أن خطط الحماية االجتماعية
أشكال سوء التغذية قيودا صحية وتعليمية واقتصادية هائلة ت ُ ِّ
المشروطة وغير المشروطة متطورة وآخذة في االتساع فإنها غير منصفة وغير مستجيبة لالعتبارات الجنسانية ،وال يزال
تنفيذها في حاجة إلى تحسين.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية بالنسبة للب ا

-38

فيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة  ،2حدَّدت وزارة تخطيط التنمية الوطنية األولويات االستراتيجية التالية:

-39

()43



ضمان تلبية االحتياجات الغذائية األساسية لألسر المنخفضة الدخل والمجتمعات المتأثرة بالكوارث؛



تحسين جودة االستهالك الغذائي والتغذوي وسالمة األغذية؛



تحسين نُظم اإلنذار المبكر المتعلقة باألمن الغذائي؛



تعزيز الدعوة ،وحمالت التوعية ،ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل تحسين التغذية.

وحدد التقييم القطري المشترك لعام  2019خمسة عوامل محركة للتغيير في إندونيسيا:


الخصائص الديمغرافية – الحاجة إلى االستفادة من العائد الديمغرافي ،بما في ذلك زيادة االستثمار في رأس المال
البشري؛

(Salimar, Setyawati B. and Irawati A. 2016. Energy and protein deficit of school-age children (6–12 years old) for nutrition )42
planning program [PMTAS] of eight regions in Indonesia. Penelit Gizi Dan Makanan. 39(2): 111–118.
 .https://media.neliti.com/media/publications/223568-besaran-defisit-energi-dan-protein-pada.pdfكشفت الدراسة التي أُجريت في عام
 2016إلى أن  83.9في المائة من األطفال في سن المدرسة االبتدائية يحصلون على أطعمة تتميَّز بقصور في الطاقة ،ويحصل  64.4في المائة على أطعمة تتميَّز
بقصور شديد في الطاقة.
( )43وزارة تخطيط التنمية الوطنية .يوليو/تموز  .2019خارطة طريق
.https://www.unicef.org/indonesia/reports/roadmap-sdgs-indonesia

أهداف

التنمية

المستدامة

إلندونيسيا:

اإلنجازات

البارزة.
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التحول االقتصادي والجيل الصناعي الرابع( – )44والنمو المستمر من خالل سياسة مستقرة وبيئة مالية واستثمارات في
عدد من المجاالت ،بما فيها البحوث ،والتحول الرقمي ،والبيانات ،والتعليم ،والمهارات؛



االستدامة البيئية – القضايا المتصلة بتسخير الموارد الطبيعية وحمايتها من خالل التنمية المستدامة ،بما يشمل الزراعة
واالستثمار في القدرة على الصمود في مواجهة تغ ُّير المناخ واالستعداد للكوارث؛



المنظور الجنساني – الحاجة إلى ضمان مشاركة النساء والرجال والبنات واألوالد في جميع المجاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية في جميع أنحاء البلد؛

 الفقر وعدم المساواة – معالجة التفاوتات اإلقليمية في مجاالت التنمية الرئيسية.
-40

وطرح تقييم الخطة االستراتيجية القطرية الذي أُجري في عام  2019أربع توصيات على المستوى االستراتيجي:


زيادة المشاركة على مستوى السياسات .يتعيَّن على الب ا

تعزيز تركيزه على السياسات بوسائل تشمل زيادة

االستثمار في التوظيف واألدوات التحليلية والمنتجات القائمة على األدلة التي تركز على عمليات صنع القرارات
االستراتيجية على المستوى الوطني.


االستفادة من األنشطة الناجحة في الخطة االستراتيجية القطرية  ،2020-2017بما يشمل تقديم الدعم في مجال تحليل
هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لمنصة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لحاالت الطوارئ اإلقليمية
( ،)VAMPIREوأطلس األمن الغذائي وهشاشة األوضاع ،وتوسيع نطاق االستعداد لحاالت الطوارئ والتعامل مع
اآلثار البطيئة لتغير المناخ ،والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.



إجراء تحليل واستعراض منهجي ومتعمق للشراكات الحكومية .سيحدِّد االستعراض العالقات بين جميع الوزارات
والوكاالت المعنية؛ وتقييم الجوانب التقنية والتشغيلية واالستراتيجية للعالقات؛ وتحليل مجاالت التعاون الجديدة.



تضمين الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة دورا متعلقا بالعمل المباشر في مجال الميزة النسبية المقارنة ،مثل تنسيق
اللوجستيات أو جمع البيانات.

-41

واقتصر تمويل التغذية في الخطة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا للفترة  2020-2017على التغذية المدرسية ،ودراسة تكاليف
الطعام المغذي ،وجهود التأثير على أنماط االستهالك الغذائي للمراهقين ،مع وجود فجوات في معالجة التقزم وسائر أشكال سوء
التغذية .ونُظمت في عام  2019بعثة الستطالع التغذية من أجل تحديد مجاالت تركيز الب ا

في التغذية .وحدِّدت مجاالت

التركيز التالية من خالل مشاورات مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين:


الحماية االجتماعية المراعية للتغذية ،بما في ذلك تحسين جودة وفعالية برامج الحماية االجتماعية فيما يتصل بالحصائل
التغذوية ،ودمج األرز المقوى بالمغذيات الدقيقة في مرحلة ما بعد الحصاد ضمن برامج الحماية االجتماعية القائمة على
األغذية ،ودعم برامج التغذية المدرسية على المستويين المحلي والوطني ،وتطوير االستجابة المراعية للتغذية في
حاالت الطوارئ؛



توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي إلى السكان المستهدفين ،بما يشمل المراهقات ،والحوامل والمرضعات من
النساء والبنات ،وتالميذ المدارس ،واآلباء ،ومقدمي الرعاية لألطفال الصغار ،من خالل مجموعة مختارة من القنوات
التي تشمل نُظم الحماية االجتماعية؛



األدلة التغذوية ،بما في ذلك بيانات التغذية المكثفة والمصنفة في تحليالت هشاشة األوضاع القائمة ،ودراسة "سد فجوة
المغذيات" ،ودراسة تكلفة سوء التغذية ،والدعوة إلى إجراء استقصاء وطني تمثيلي بشأن نقص المغذيات الدقيقة.

( )44يُقصد به الثورة الصناعية الرابعة التي تشير إلى تنامي التوجه نحو األتمتة وتبادل البيانات في التكنولوجيا وعمليات الصناعات التحويلية.

11
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وتأخذ الخطة االستراتيجية القطرية في االعتبار الدروس المستفادة من الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2020-2017التي
تشير إلى أن الب ا

ينبغي أن يستفيد من تدخالته في مجال تحليل هشاشة األوضاع وتعزيز قدرات إدارة مخاطر الكوارث

والعمل في الوقت نفسه على تعزيز عمله في معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله.
جال التن ية ال ستدا ة ،وا ُط ا خ ى

2-2

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية ،وإطار ع ل ا م ال تحدة للت اون ف

-43

تتواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل من خالل إطار عمل األمم المتحدة للتعاون
في مجال التنمية المستدامة .ويُحدِّد إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة إلندونيسيا ،هو من أوائل تلك
()45
األُطر في العالم واألول في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،أربع أولويات استراتيجية:
)1

تمكين األشخاص الذين يعيشون في إندونيسيا ،وال سيما األشخاص المعرضين لخطر أن يصبحوا أشد تخلفا عن الركب،
من تحقيق إمكاناتهم اإلنمائية البشرية كأفراد في مجتمع تعددي متسامح وشامل وعادل متحرر من التمييز القائم على
نوع الجنس وغيره من كافة أشكال التمييز.

)2

إسهام المؤسسات واألفراد بدور أكثر فعالية في الدفع قدما بقيمة مضافة أكبر وتحول اقتصادي شامل.

)3

قيام المؤسسات والمجتمعات واألفراد بدور نشط في تطبيق وتنفيذ التنمية المنخفضة الكربون واإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية ونُهج الصمود في وجه الكوارث المستجيبة تماما لالعتبارات الجنسانية.

)4
-44

اعتماد أصحاب المصلحة حلوال إنمائية ابتكارية ومتكاملة للتعجيل بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع األولويات االستراتيجية  ،1و 3و 4إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المستدامة ،التي تستند إلى عملية لوضع نظرية للتغيير أجريت في منتصف عام  2019وساعدت على صياغة إطار
العمل المذكور .ووضعت نظرية تغيير داخلية في الب ا

من أجل هذه الخطة االستراتيجية القطرية في يناير/كانون الثاني

 . 2020وانطالقا من السنوات التي القت فيها مشاركته مع الحكومة والشركاء اآلخرين ترحيبا كبيرا ،بما في ذلك دوره
التحفيزي ،سيقوم الب ا  ،من خالل هذه الخطة االستراتيجية القطرية ،بمواصلة تعزيز دوره في حوار السياسات والمساعدة
التقنية المتصلة بتحليل األمن الغذائي والتغذية ،وإدارة الكوارث والمخاطر المناخية ،وتقديم الدعم في الوقاية من التقزم وفي
الحد من سائر أشكال سوء التغذية ،وال سيما في سياق الحماية االجتماعية.
3-2

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-45

تسترشد الخطة االستراتيجية القطرية بمناقشات جماعية مركَزة مع أصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين في النصف الثاني
من عام  2019ومشاورات حول المجاالت المواضيعية المحددة في عام  2020لضمان المواءمة مع األولويات الحكومية الرفيعة
المستوى والوزارات التنفيذية المعنية.

-46

وأُجريت مشاورات مع الشركاء في األمم المتحدة وممثلي الما نحين المحليين من خالل مناقشات ثنائية لضمان التكامل ،وأيدت
هذه الجهات حافظة األنشطة .وتكفل عملية إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والخطة المشتركة
للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها مواءمة الخطة االستراتيجية القطرية مع شركاء الب ا

من األمم المتحدة في إندونيسيا.

( )45األمم المتحدة .2020 .إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة إلندونيسيا .2025-2021
.https://un.or.id/publications/322-united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-unsdcf-2021-2025
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-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-47

تواصل هذه الخطة االستراتيجية القطرية التركيز على دعم الحكومة من خالل العمل على مستوى السياسات والمساعدة التقنية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-48

وستسهم في أهداف خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل المتمثلة في تعزيز الصمود االقتصادي من أجل تحقيق نمو على
مستوى كبير من الجودة ،وتطوير مؤهالت الموارد البشرية ،وزيادة القدرة على الصمود في وجه الكوارث وتغيُّر المناخ.
وتماشيا مع أولويات الحكومة التي تركز على زيادة توافر األغذية ذات النوعية الجيدة وتيسير الوصول إليها واستهالكها،

-49

سيواصل الب ا

دعم إندونيسيا من خالل أدلة موثوقة وذات صلة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية.

وسيُعزز الب ا

تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كوسيلة رئيسية لزيادة األمن الغذائي والتغذية للجميع.

وتم أيضا اعتماد هذا االتجاه في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .وتستخدم الخطة االستراتيجية
القطرية وكذلك إطار عمل األمم المتحدة خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل كخارطة طريق للتنمية المستدامة في إندونيسيا.

2-3
-50

الحصائل االست اتيجية و جاالت الت كيز والنوات ال توق ة وا شطة ال ئيسية
تماشيا مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل ،سيدعم الب ا

الحكومة في تحقيق أهدافها في ثالثة من مجاالت التركيز

المترابطة فيما يتصل بالسياسات ،وفي معالجة الفجوات من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2وستسهم الحصيلة
االستراتيجية  1في تعزيز األدلة التي يمكنها إثراء جهود الحد من انعدام األمن الغذائي وتحسين التغذية بما يكفل عدم تخلف أحد
عن الركب؛ وستسهم الحصيلة االستراتيجية  2في جهود تحقيق "حالة التأهب للكوارث"؛ وستسهم الحصيلة االستراتيجية  3في
جهود تحقيق موارد بشرية صحية .وهذه الحصائل مترابطة؛ وستوفِّر الحصيلة االستراتيجية  1بصفة خاصة أدلة إلثراء
الحصيلتين األخريين.

الحصيلة االست اتيجية  : 1ت ز ز قدرة الحكو ة والش كاء اآلخ ن على توليد أدلة عالية الجودة وتطبيقها كأساس للحد ن ا دام
ا ن الغ ائ وسوء التغ ة بحلول عام 2025
-51

سيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحصيلتين االستراتيجيتين األخريين المحددتين في هذه الخطة االستراتيجية القطرية
اهتماما متزايدا بالتفاوتات اإلقليمية والعناية بمن يتخلفون عن الركب .وسيدعم الب ا

الحكومة بطرق ابتكارية لجمع وتحليل

بيانات عن األمن الغذائي والتغذية وتصنيفها حسب العمر والجنس والمساواة بين الجنسين والخصائص األخرى ذات الصلة،
للتعرف على أشد األشخاص وأكثر المناطق ضعفا من أجل إجراء حوار سياسات قائم على األدلة بهدف عدم ترك أحد متخلفا
عن الركب.
-52

وسيساعد الب ا

في تعزيز القدرات وجمع البيانات وتحليلها من أجل التخفيف من آثار الكوارث وتغيُّر المناخ على األمن

الغذائي والتغذية .وسيُعزز أيضا الكفاءات في مجال التحليل الجنساني بين النظراء الحكوميين التقنيين.
-53

وتُسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في غاية التنمية المستدامة  9-17والنتيجة االستراتيجية .5

جال الت كيز
-54

مجال التركيز لهذه الحصيلة االستراتيجية هو األسباب الجذرية.

WFP/EB.2/2020/X-X/X/DRAFT

13

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-55

هذه الحصيلة االستراتيجية متوائمة مع الحصائل  ،1و ،3و 4إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
وتُسهم في تحقيقها.

-56

وتتواءم مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل من خالل اإلسهام في عدة أولويات ،وال سيما مشروع األولويات لوكالة األمن
الغذائي.

النوات ال توق ة
-57

سيجري تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل ناتج واحد:


استفادة الحكومة والشركاء اآلخرين من البيانات العالية الجودة عن األمن الغذائي والتغذية وتحليلها الذي ييسِّر صياغة
سياسات محسَّنة وتنفيذها.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 1المشاركة في السياسات وتوفير المساعدة التقنية ودعوة الحكومة والشركاء اآلخرين إلى تعزيز االهتمام بأدلة األمن الغذائي
والتغذية واستخدامها
-58

تقديم الدعم إلى مشروع أطلس األمن الغذائي وهشاشة األوضاع الذي تقوده وكالة األمن الغذائي من خالل منهجية معززة ونشر
النتائج  .وتهدف تحسينات المنهجية إلى رصد ظروف األمن الغذائي والتوعية بها على نحو أفضل ،ودعم قدرات التخطيط
واالستهداف لدى الحكومة من أجل تنفيذ برامج األمن الغذائي .وسيعمل الب ا

أيضا مع الحكومة في تعزيز قدرتها على

استخدام التقديرات المصغرة للشرائح الفرعية من السكان أو المناطق الجغرافية في حالة صعوبة جمع بيانات.
-59

تعزيز تحليل التوقعات المستند إلى األثر .سيواصل الب ا

دعم منصة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لحاالت

الطوارئ اإلقليمية ،وهي منصة متطورة لتحليل التنبؤات وهشاشة األوضاع من أجل توفير معلومات آنية تساعد على اتخاذ
كمل التكنولوجيات القائمة وتعززها .وت ُستخدم المنصة من قبل الشركاء الحكوميين ،وتُشكل مكونا رئيسيا في
إجراءات مبكرة ت ُ ِّ
الحماية االجتماعية التكيُّفية .وسيستخدم الب ا
-60

أيضا أدوات التحليل والتنبؤ لتحديد اآلثار المتعددة للجوائح على األمن الغذائي.

دعم ُنظم الحماية االجتماعية التكيفية .سيستخدم الب ا

أساليب ابتكارية لدعم صانعي السياسات الحكوميين في جهودهم لتغيير

تحويالت الحماية االجتماعية القائمة إلى نظام تكيفي وشامل للحماية االجتماعية .وسيدعم الب ا

وزارة الشؤون االجتماعية

في التوصل إلى أدلة تستخدم في الحد من أثر الكوارث المرتبطة بالمناخ والكوارث األخرى على األفراد الضعفاء والمجتمعات
المحلية الضعيفة .وسيتكامل تقييم األثر ورصد مخاطر الهشاشة من أجل تحسين االستهداف واالستجابة ،بما يشمل المساواة بين
الجنسين والعمر واإلعاقة.
-61

تعزيز التوعية بمخاطر األمن الغذائي والتغذية .سيصدر الب ا

نشرات عن رصد األمن الغذائي ،مع مراعاة العوامل الموسمية

وباالستناد إلى االحتياجات المتباينة ،من أجل توضيح المخاطر التي يتعرض لها األمن الغذائي والتغذية بسبب األخطار المختلفة.
وسيعزز الب ا
-62

أيضا قدرة الحكومات على المستويين الوطني ودون الوطني لرصد مخاطر األمن الغذائي والتغذية بانتظام.

تحليل آثار تغيُّر المناخ .سيقوم الب ا

بمساعدة الحكومة على المستويين الوطني ودون الوطني في تصميم وتوجيه سياسات

سبل كسب العيش من
وبرامج متصلة بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ من خالل استخدام النُهج التحليلية .ويشمل ذلك العملية الموحدة ل ُ
أجل تحليل القدرة على الصمود التي تهدف إلى زيادة فهم أثر تغيُّر المناخ على حالة األمن الغذائي والتغذية لدى األفراد
والجماعات.
-63

تعزيز الجودة التحليلية .سيعمل الب ا

مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان جودة تحليالته الداخلية وتحسينها ،وإجراء

عمليات مشتركة لجمع البيانات وتحليلها .وستحدِّد دراسة سد فجوة المغذيات المستويات والحواجز المرتبطة بالقدرة على تحمل
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ُسهل تحديد التكلفة االجتماعية واالقتصادية للعبء الثالثي
اإلنفاق على األطعمة الصحية ،والحصول عليها ،واستهالكها .وسي ِّ
لسوء التغذية على زيادة فهم تكلفة التقزم وتحديد تكلفة فرط الوزن والسمنة وفقر الدم .وسيدعو الب ا

إلى إجراء استقصاء

للمغذيات الدقيقة من أجل تحديد معدالت انتشار نقص المغذيات الدقيقة وأسبابه.
-64

وستُبذل جهود في شتى مجاالت العمل من أجل دمج المساواة بين الجنسين والعمر واإلعاقة بشكل منهجي وتحديد فئات األشخاص
األكثر عرضة للتخلف عن الركب.

الش اكات
-65

ُعمق الب ا
سي ِّ

شراكاته مع وزارة تخطيط التنمية الوطنية والوكاالت الحكومية الرئيسية في قطاعات األمن الغذائي ،والتغذية،

واإلحصاءات ،واألرصاد الجوية ،واالستعداد للكوارث ،واإلدارة البيئية .وسيعمل مع الشركاء الرئيسيين الستكمال المنصات
الحكومية القائمة لرصد إدارة الكوارث من أجل تعزيز برامج الحماية االجتماعية المراعية للصدمات .وسيعمل الب ا

أيضا

مع الجامعات ومعاهد البحوث الوطنية والدولية ذات السمعة الطيبة.
-66

عمله مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تحليل األمن

وسيواصل الب ا

الغذائي والتغذية في السياقات الحضرية والريفية ،بما في ذلك من خالل الخطة المشتركة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
من أجل إندونيسيا .وسيعمل مع الشركاء اآلخرين في األمم المتحدة ،بما يشمل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)،
ومنظمة الصحة العالمية ،ومبادرة بيانات النبض العالمي التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة ،ومع مختبر النبض في جاكارتا.
-67

وسيلتمس الب ا  ،من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،فرص المشاركة في المساعدة التقنية وحوار السياسات في
مجاالت التنبؤات والتحليالت المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك كداعم للتمكين وكحلقة وصل.

االفت اضات
-68

تستند توقعات تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية إلى افتراض موثوقية البيانات؛ وتوافر البيانات المص َّنفة حسب الجنس ،ونوع
الجنس ،والعمر ،والمؤشرات الرئيسية األخرى على المستويات كافة؛ وقبول مصادر البيانات االبتكارية والمنهجيات من جانب
أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ وقبول شركاء الب ا

لالستنتاجات التي سيتم التوصل إليها.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-69

يشارك الب ا

في حوار السياسات ويوفِّر المساعدة التقنية بشأن القدرات التحليلية بغرض تعزيز القدرات بصورة مستدامة

من أجل توفير معلومات عالية الجودة للنُظم الحكومية والمؤسسات والبرامج ،ويمكن للمؤسسات الحكومية مواصلة التحليل على
المستويين الوطني ودون الوطني إلثراء السياسات.
-70

ومن خالل التعاون الوثيق مع المؤسسات البحثية ومراكز الفكر ،سيجري الب ا

دراسات ذات صلة بالعوامل واألسباب

الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وستُسهم نتائج هذه الدراسات والتحليالت في إرساء أساس قوي لتصميم
سياسات وبرامج فعالة ومنصفة وتطويرها .وفي ظل ازدياد إمساك الحكومة بزمام تحليل تحديات األمن الغذائي والتغذية ،يتوقع
الب ا

زيادة التركيز على التحسينات التحليلية واالبتكارات حتى عام .2030

الحصيلة االست اتيجية  :2ت ز ز قدرة الحكو ة والش كاء اآلخ ن وال جت ات ال حلية على التخفيف ن أث الكوارث وتغيُّ ال ناخ
على ا ن الغ ائ والتغ ة بحلول عام 2025
-71

إندونيسيا من أكثر البلدان عرضة للكوارث ،بما فيها الجوائح ،وتعاني بالفعل من آثار تغيُّر المناخ .وفي إطار هذه الخطة
االستراتيجية القطرية ،سيُعزز الب ا
من التأهب للكوارث.

مشاركته في السياسات التي تهدف عموما إلى اإلسهام في النظم الضرورية لتمكين البلد
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وسيدعم الب ا

الحكومة في إنفاذ السياسات واإلصالحات التي تشمل استراتيجيات فعالة للحد من آثار الكوارث وتغيُّر المناخ؛

وفي تنفيذ سياسات إدارة مخاطر الكوارث ،بما في ذلك توفير التمويل الكافي ألنشطة بناء القدرة على الصمود؛ وفي العمل على
تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات المحلية على التصدي للكوارث وتغيُّر المناخ من خالل نُهج ابتكارية لنقل المخاطر ،مثل الحماية
االجتماعية التكيُّفية والتأمين.
-73

ُعبر
وسيجري دمج المساواة بين الجنسين والعمر واإلعاقة في تصميم األنشطة وتنفيذها ،مع إيالء عناية العتبارات الحماية بما ي ِّ
عن المبادئ التوجيهية إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة .2030-2015

-74

وتُسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في غاية التنمية المستدامة  9-17والنتيجة االستراتيجية .5

جال الت كيز
 -75مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-76

تتواءم هذه الحصيلة االستراتيجية مع الحصيلتين  3و 4إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وتُسهم في
تحقيقهما.

-77

وتتواءم هذه الحصيلة مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل ،إذ تركز على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث
ودعم إدارة مخاطر المناخ وجهود التكيُّف الطويلة األجل .وتتواءم مجاالت المشاركة الرئيسية مع عمل مختلف الوزارات
واالستراتيجية الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث.

النوات ال توق ة
 -78سيجري تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل ناتج واحد:


استفادة الحكومة والشركاء اآلخرين والمجتمعات المحلية من القدرة المعززة على االستعداد واالستجابة للكوارث وتغيُّر
المناخ.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تعزيز الشراكات والمشاركة في السياسات والمساعدة التقنية للحكومة والشركاء اآلخرين والمجتمعات المحلية للحد من
المخاطر وأثر الكوارث وتغيُّر المناخ على األمن الغذائي والتغذية
-79

التنسيق الوطني في االستعداد للكوارث واالستجابة لها .سيُشارك الب ا

في حوار السياسات مع الحكومة وسيقدِّم المساعدة

التقنية إليها .ويشمل ذلك استعراض القوانين والسياسيات الوطنية إلدارة الكوارث ،وتوفير التدريب والمساعدة التقنية للشركاء
الحكوميين الرئيسيين في مجال االستعداد للكوارث واالستجابة لها.
-80

الحماية االجتماعية التكيُّفية .سيدعم الب ا

إدخال تحسينات على نظام الحماية االجتماعية التكيُّفية بهدف تحقيق الفعالية والكفاءة

واإلنصاف والشمول في االستهداف والتحويالت وصرف األموال واالستخدام .ويشمل ذلك المشاركة في السياسات المتعلقة
بإدارة معلومات المستفيدين ،ونُظم تبادل البيانات الداخلية ومعايير االستهداف ،ودعم التمويل المستدام للحماية االجتماعية.
وسيعمل الب ا

مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز برامج الحماية االجتماعية بهدف معالجة أثر األخطار الطبيعية وتغيُّر

المناخ والجوائح.
-81

إدارة الكوارث على المستويين دون الوطني والمجتمعي .في إطار نهج شامل إلدارة المخاطر ،سيقدِّم الب ا

مساعدة تقنية

إلى الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث ،ووزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة الشؤون الداخلية ،لدعم صياغة سياسات تعزز إدارة
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مخاطر الكوارث على المستوى دون الوطني .وسيستفيد ذلك أيضا من الدروس المستخلصة من الدراسات التي أُجريت على
مستوى المجتمع المحلي حول القدرة على الصمود في وجه الكوارث .وسيقوم الب ا

بدراسة التأمين كوسيلة تستخدمها

المجتمعات المحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة واألسر في إدارة المخاطر وتمويل األنشطة ،وتعزيز االستثمار ،وبناء القدرة
على الصمود ،وتحقيق الرفاه .وستشمل األنشطة األخرى إلدارة الكوارث على المستوى دون الوطني والمجتمعي وضع
استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المقاطعات ،ودمج تمكين المرأة من خالل وسائل تشمل تشجيع مشاركتها
وتقلدها مناصب قيادية في لجان الطوارئ واالستعداد.
-82

التكيُّف مع تغيُّر المناخ .في ضوء ازدياد فهم اآلثار الطويلة األجل لتغيُّر المناخ على األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك الزوايا
الجنسانية ،سيركز الب ا

سبل الوصول إلى معلومات موثوقة في الوقت المناسب على المستويين الوطني والمحلي
على تعزيز ُ

من أجل توفير الخدمات المناخية في "شوطها األخير" .وإلى جانب التحليل المعزز ،سيستكشف الب ا

مع الحكومة فرص

المشاركة في التمويل القائم على التنبؤات وغيره من اإلجراءات الوقائية للحد من آثار الظواهر الجوية الشديدة والتخفيف من
حدتها.
-83

الدعم حسب الطلب .سيعمل الب ا

في تعاون وثيق مع الحكومة في حال وقوع كارثة كبيرة ،وسيقدِّم الدعم التقني إلى السلطات

الوطنية ،والمستجيبين وآليات التنسيق على المستوى دون الوطني.

الش اكات
-84

سيدعم الب ا

إدارة الكوارث وأعمال الحماية االجتماعية باالشتراك مع الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين في األمم المتحدة،

ووزارة تخطيط التنمية الوطنية ،ووزارة تنسيق التنمية البشرية والشؤون الثقافية ،والنظراء الحكوميين على مستوى األقاليم
والمقاطعات.
-85

وسيدعم الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث ،ووزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة الشؤون الداخلية ،ووزارة القرى ،ووكاالت
إدارة الكوارث على مستوى األقاليم والمقاطعات والنظراء الحكوميين اآلخرين على مستوى األقاليم والمقاطعات.

-86

وسيسعى من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى اغتنام فرص المشاركة في المساعدة التقنية وحوار السياسات في مجاالت
الحد من مخاطر الكوارث ،والحماية االجتماعية التكيُّفية ،والتكيُّف مع تغيُّر المناخ ،بما في ذلك كداعم للتمكين وكحلقة وصل.

االفت اضات
-87

تستند توقعات تحقيق الحصيلة االستراتيجية  2من خالل الناتج إلى افتراضات فعالية التنسيق بين الوزارات على المستويين
الوطني ودون الوطني؛ واالستقرار المالي لمؤسسات إدارة الكوارث؛ واالستعداد لتعزيز دمج المساواة بين الجنسين والعمر
واإلعاقة .وسيلزم أيضا االستمرار في تقديم الدعم من أجل خطط الحماية االجتماعية الشاملة واالستثمار فيها.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-88

باإلضافة إلى خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل وإطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،سيوائم
الب ا

عمله مع الخطط االستراتيجية للوزارات التنفيذية المعنية .وسيتمثل الهدف العام لألنشطة المرتبطة بالكوارث في كل

مراحل الخطة االستراتيجية القطرية إلى زيادة االستثمار في المشاركة في السياسات من أجل دعم حالة التأهب للكوارث والسماح
بإنهاء هذه األنشطة تدريجيا في نهاية هذه الخطة االستراتيجية القطرية .وسيُشارك في الحوار على مستوى السياسات ،ودعم
الحكومة في الوصول إلى الموارد واالستثمار في آليات التكيُّف مع تغيُّر المناخ التي تعزز الشمول والمساواة.
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الحصيلة االست اتيجية  : 3استفادة السكان ال
وتنفي ب ا

ضين ل خاط سوء التغ ة بأشكاله ال ت ددة ن ازد اد القدرة الوطنية على تص يم

ن أجل ت ز ز الحصول على ا ط ة الصحية وتشجيع السلوكيات اإل جابية حيالها ،والوقا ة ن التقزم وحاالت النقص

التغ وي ا خ ى بحلول عام 2025
-89

يمثل سوء التغذية مجاال مثيرا للقلق .ويعني التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة عدم تحقيقهم كامل إمكاناتهم :فله آثار على
نموهم اإلدراكي ،وإنتاجيتهم ،وتعرضهم لألمراض غير المعدية في المراحل الالحقة من الحياة ،إضافة إلى خطر انتقاله بين
األجيال .ويستفيد السكان المعرضون لمخاطر األشكال المتعددة لسوء التغذية من ازدياد القدرة الوطنية على تصميم وتنفيذ برامج
تعزز الحصول على أطعمة صحية ،وتشجع السلوكيات اإليجابية التي تفضي إلى الوقاية من التقزم وغيره من حاالت النقص
التغذوي.

-90

وبالنظر إلى تباين معدالت التقزم في إندونيسيا ،سيسهم أيضا تعزيز االستهداف وتحليل هشاشة األوضاع من أجل خطط الحماية
االجتماعية في إطار النشاط  1في الحصائل التغذوية .وترتبط أيضا بالحصائل التغذوية تحسينات نُظم الحماية االجتماعية التكيُّفية
والخطوط التوجيهية التغذوية لالستجابة لحاالت الطوارئ.

-91

وتُسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في غاية التنمية المستدامة  2-2والنتيجة االستراتيجية  2للب ا .

جال الت كيز
-92

مجال التركيز لهذه الحصيلة االستراتيجية هو األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-93

تتواءم الحصيلة االستراتيجية مع الحصائل  ،1و ،3و 4إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وتُسهم في
تحقيقها.

-94

وتتواءم الحصيلة مع خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل ،وال سيما أهداف تنمية الموارد البشرية والتعجيل بخفض معدالت
الوفيات والتقزم؛ ومع الخطة الخمسية لوزارة الصحة بشأن التعجيل بالتحسين التغذوي في مجال الصحة العامة؛ ومع
االستراتيجية الوطنية للتعجيل بالوقاية من التقزم لعام .2018

النوات ال توق ة
-95

سيجري تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل ناتج واحد:


زيادة القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ برامج تعزز الحصول على أطعمة صحية وتعزيز السلوكيات اإليجابية بشأنها
بين األشخاص المستهدفين.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3المشاركة في السياسات وتوفير المساعدة التقنية والدعوة إلى توفير أطعمة صحية كوسيلة للوقاية من جميع أشكال سوء التغذية
-96

دعم الوقاية من التقزم .أُعلن في عام  2017أن التقزم يمثل مجاال من مجاالت األولوية ،وتجري معالجته حاليا من خالل
االستراتيجية الوطنية للتعجيل بالوقاية من التقزم لعام  .2018وحددت بعثة استطالع التغذية التي أوفدها الب ا

في عام
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 ،2019بالتشاور مع الحكومة ،دورا للب ا

في تقديم المساعدة التقنية إلى الميسرين في برنامج أمل األسرة بشأن رسائل
()46

التغيير االجتماعي والسلوكي المرتبطة بالصحة والتغذية والتعليم  ،بما في ذلك األبعاد الجنسانية األساسية.
-97

وال يعمل ميسرون في برنامج األغذية األساسية ،وإن كان هناك تداخل كبير في المستفيدين من و برنامج أمل األسرة وبرنامج
سنت الحصائل التغذوية لدى المستفيدين
األغذية األساسية (األسر التي تقع دون عتبة الفقر تستفيد من كال البرنامجين) .وربما تح َّ
من برنامج أمل األسرة الذين يحصلون أيضا على رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي المعززة بشأن من برنامج األغذية
األساسية ،وال سيما األسر التي لديها أطفال دون سن الثانية ،والحوامل والمرضعات والنساء والبنات.

-98

رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الموجهة من خالل قنوات مختارة .سيدعم الب ا

تقديم رسائل موجهة من أجل التغيير

االجتماعي والسلوكي من خالل منصات وطنية ،مثل حركة مجتمع الحياة الصحية ،التي يطلق عليها اسم حركة "جيرماس"
( .)GERMASوتشمل الفئات المستهدفة المراهقين من الجنسين وعامة الجمهور.
-99

التغذية المدرسية .سيدعو الب ا

إلى وضع سياسة بشأن التغذية المدرسية وسيقدِّم المساعدة التقنية على المستوى الوطني.

وسيدعم وضع سياسة عامة بشأن التغذية المدرسية الشاملة وفقا الستراتيجيته العالمية بشأن التغذية المدرسية للفترة -2020
.2030
 -100تقوية األرز .تبيَّن أن إضافة األرز المقوى في مرحلة ما بعد الحصاد إلى برامج الحماية االجتماعية وكخيار متاح تجاريا
للمستهلكين وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة حاالت نقص المغذيات الدقيقة )47(.وسيسهم الب ا

من خالل المشورة على

صعيد السياسات والمساعدة التقنية في البرامج التجريبية في القطاعين العام والخاص .وتحقيقا لهذه الغاية ،سيجري الب ا
تحليال مفصال للمشهد السائد وسيدعو أصحاب المصلحة إلى عقد اجتماع من أجل تحديد الفرص لدمج األرز المقوى في خطط
الحماية االجتماعية القائمة.
 -101الخطوط التوجيهية بشأن التغذية في حاالت الطوارئ .سيوفِّر الب ا

مساعدة تقنية من أجل صياغة خطوط توجيهية للتغذية

في حاالت الطوارئ ،وتحسين جودة المطابخ العامة التي يتم إنشاؤها في أعقاب األزمات .ويتسم ذلك بأهمية خاصة للفئات
الضعيفة تغذويا واألشخاص ذوي االحتياجات المحددة.

الش اكات
 -102يتوقع الب ا

تكوين شراكات استراتيجية وعلى مستوى السياسات مع وزارة تخطيط التنمية الوطنية ،ووزارة الصحة ،ووزارة

الشؤون االجتماعية ،ووزارة التعليم والثقافة ،والفريق الوطني للتعجيل بالحد من الفقر التابع لمكتب نائب رئيس الجمهورية،
ووكالة اللوجستيات الوطنية.
 -103ويستكشف الب ا

فرص تكوين شراكات مع المنظمة الدولية للتغذية ،والتحالف العالمي لتحسين التغذية ،ومنظمة التنمية

الهولندية ( ،)SNVوشركة  )48(DSMوكيانات المجتمع المدني.
 -104ومن خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،سيغتنم الب ا

فرص توفير المساعدة التقنية واإلسهام في حوار السياسات في

مجاالت الوقاية من التقزم ،ورسائل التغيير االجتماع والسلوكي ،والتغذية المدرسية ،بما في ذلك كداعم للتمكين وكحلقة وصل.

االفت اضات
 -105تستند توقعات تحقيق الحصيلة االستراتيجية إلى افتراض استمرار التركيز الوطني على التغذية ومواصلة االستثمار الحكومي
في خطط الحماية االجتماعية الموجهة والشاملة على نطاق واسع.
( )46يمكن للب ا أيضا تقييم ما إذا كانت قيمة التحويالت واإلمدادات في السوق تتيح الحصول على األغذية المغذية المتاحة محليا التي توفِّر الطعام الصحي في
جميع مراحل دورة الحياة.
( )47يستفيد ذلك من بعثة الخبراء التي تم إيفادها في عام  2019لتقييم جدوى إدخال األرز المقوى ،والبعثة االستطالعية للتغذية لعام .2019
( )48شركة  DSMهي شركة عالمية مقرها هولندا متخصصة في التغذية والصحة والمعيشة المستدامة.www.dsm.com .
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است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
 -106ترتبط استراتيجية االنتقال بمدى إمكانية أن يشكل إسهام الب ا

جزءا من البرامج واألولويات الحكومية .ويهدف الب ا

إلى تعزيز البرامج على نحو مستدام ،ويتطلب ذلك تعزيز دمج المنظور الجنساني وغيره من األولويات الشاملة.
 -107وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية ،يشمل االنتقال تطوير استراتيجية وسياسة وطنية ،مما سيتطلب نقاشا وعملية تعلم .وسيجري
استعراض عملية التطوير طوال مدة هذه الخطة االستراتيجية القطرية.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

 -108ال يتوقع تقديم تحويالت غذائية وقائمة على النقد في إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية.
 -109ويبين الجدول  1عدد األشخاص الذين يمكنهم االستفادة من األنشطة المقترحة .وستكون الفوائد غير مباشرة .ومن المتوقع حدوث
تداخل في كثير من المستفيدين ،بما يشمل المستفيدين من آليات االستعداد للطوارئ والحماية االجتماعية.
الجدول  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
النشاط

الحصيلة
االست اتيجية

(أ)(،ب)

ال ستفيدون

(ج)

1

 -1المشاركة في السياسات وتوفير المساعدة التقنية ودعوة
الحكومة والشركاء اآلخرين إلى تعزيز االهتمام بأدلة األمن
الغذائي والتغذية واستخدامها

 4.5مليون :جميع البالغين وجميع األطفال (على أساس تراجع
معدل انتشار نقص التغذية وفقا لبيانات خطة التنمية الوطنية
المتوسطة األجل).

2

 -2تعزيز الشراكات والمشاركة في السياسات والمساعدة
التقنية للحكومة والشركاء اآلخرين والمجتمعات المحلية
للحد من المخاطر وأثر الكوارث وتغيُّر المناخ على األمن
الغذائي والتغذية

 60مليون مستفيد :جميع البالغين وجميع األطفال (السكان
الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث)

3

 -3المشاركة في السياسات وتوفير المساعدة التقنية والدعوة
إلى توفير أطعمة صحية كوسيلة للوقاية من جميع أشكال
سوء التغذية

 25.5مليون من األطفال في سن المدرسة االبتدائية

(أ)

 80مليون أسرة (المستفيدون من برنامج األغذية األساسية
وبرنامج أمل األسرة)

هذه أرقام تقديرية لألشخاص المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية المحددة والمشاركين فيها ،مثل برنامج أمل األسرة وبرنامج

األغذية األساسية ،وكذلك األعداد التقديرية لألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية.
(ب)

اعتبارا من مايو/أيار  ،2020وسعت حكومة إندونيسيا قاعدة المستفيدين وزادت مصروفات برنامج أمل األسرة وبرنامج األغذية

األساسية استجابة لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد.19-
(ج) سيستفيد هؤالء السكان بصورة غير مباشرة من األنشطة المنفذة في إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية.
2-4

التحو الت

 -110سيدعم الب ا

أصحاب المصلحة الحكوميين من خالل حوار السياسات والمساعدة التقنية بغرض تقديم إسهام مستدام في

تعزيز النُظم الحكومية والمؤسسات والبرامج المتعلقة بهدفي التنمية المستدامة  2و .17وسيشمل دور الب ا

توليد األدلة

وتوفير منتجات تحليلية واقتراح تغييرات في السياسات ،مع االستفادة من خبرته المؤسسية وشراكاته مع معاهد البحوث ومراكز
الفكر.
 -111وسيستخدم قدرته التحليلية سواء داخل البلد أو من خالل موارده المؤسسية ،لالستثمار في بلورة فهم مشترك لألسباب الكامنة
وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وسيقوم بتيسير التعاون بين الشمال والجنوب ،والتعاون فيما بين بلدان الجنوب،
والتعاون الثالثي في المجاالت المحددة في إطار كل نشاط.
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 -112وسيعزز النُهج المنصفة جنسانيا والمفضية إلى تحول في المنظور الجنساني من أجل الحد من عدم المساواة واإلسهام في تمكين
المرأة وهي أمور ضرورية لتحقيق هدف التنمية المستدامة .2
3-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -113يزمع الب ا

زيادة قدرة الموظفين على المشاركة في حوار السياسات مع الحكومة .ومن الدروس المستفادة الرئيسية في

إندونيسيا ،باعتبارها من أوائل البلدان التي تحولت إلى خطة استراتيجية قطرية ينصب تركيزها حصرا على المشاركة في
السياسات وتوفير المساعدة التقنية ،ضرورة تعزيز الموارد المخصصة لتوليد األدلة وحوار السياسات .ومن المتوقع أيضا أن
تحتاج المجاالت المواضيعية إلى دعم تقني من مؤسسات البحوث الدولية ذات السمعة الطيبة ومن مقر الب ا  .وسيستمر
االستثمار في بناء الخبرات في مجال تعميم المنظور الجنساني والحماية .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتطلب البحث عن مصادر
تمويل غير تقليدية ،بما في ذلك الصناديق المناخية والمؤسسات المالية الدولية ،موظفين متخصصين.
4-4

الش اكات

 -114سيسعى الب ا  ،وفقا الستراتيجيته بشأن الشراكة ،إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لضمان تحقيق الحصائل
االستراتيجية .وستكون الحكومة ووزاراتها ووكاالتها التنسيقية والتنفيذية المختصة شريكا رئيسيا للب ا  .وتشمل هذه
الوزارات والوكاالت وزارة تخطيط التنمية الوطنية ،ووزارة تنسيق التنمية البشرية والشؤون الثقافية ،ووزارة الزراعة ،ووزارة
الشؤون الداخلية ،ووزارة الصحة ،ووزارة التعليم والثقافة ،ووزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة القرى ،ووكالة األرصاد
الجوية وعلوم المناخ والفيزياء الجيولوجية ،والوكالة الوطنية إلدارة الكوارث .وسيستكشف الب ا

تكوين شراكات مع

الوزارات األخرى ،بما فيها وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل.
 -115وسيعمل الب ا

ضمن إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع جميع الشركاء المعنيين ،وبخاصة مع

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وفقا للخطة المشتركة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ،ومع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،واليونيسف ،ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) .وسيعمل أيضا مع أمانة حركة تعزيز التغذية ،وشبكة أعمال حركة تعزيز
التغذية ،ومؤسسات البحوث الدولية ،ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ،والمنظمات غير الحكومية.
 -116وسيواصل الب ا

الدعوة إلى تعبئة التمويل من حكومة إندونيسيا لدعم تكاليف المكاتب والمشاركة التقنية ،والسعي إلى بناء

شراكات طويلة األجل مع المؤسسات المالية الدولية والكيانات الحكومية فيما يتصل باالستثمار ،وسيواصل طلب استخدام
األموال بالشراكات مع وكاالت األمم المتحدة من خالل صندوق األمم المتحدة المشترك ألهداف التنمية المستدامة ،وصندوق
األمم المتحدة االستئماني المتعدد الشركاء المعني باالستجابة لجائحة كوفيد 19-والتعافي منها ،إلى جانب شركاء آخرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيسعى إلى تكوين شراكات مع المانحين الحكوميين وشركات القطاع الخاص المهتمة .وسيستمر تعزيز
التعاون والشراكات فيما بين بلدان الجنوب أثناء تنفيذ جميع األنشطة.
 -117وسيعمل الب ا

من خالل مكتبه اإلقليمي من أجل زيادة تعزيز الشراكة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا على صعيد التعاون

اإلقليمي.
 -118وسيسعى الب ا

إلى تعزيز مشاركة النساء والبنات في جميع األنشطة بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في المساواة بين

الجنسين من أجل دعم الشركاء على االهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
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إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -119سيرصد الب ا

تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية من خالل هياكل الرصد والتقييم القائمة مع تخصيص موظف في المكتب

القطري في إندونيسيا بدعم من مقر الب ا  .وستتواءم األنشطة مع إطار النتائج المؤسسية المنقح للب ا

(،)2021-2017

بما في ذلك االحتياجات من األدلة الخاصة بالخطة االستراتيجية القطرية باستخدام مؤشرات إطار النتائج المؤسسية وغيرها من
المؤشرات.
 -120وسينصب التركيز على ضمان قياس ورصد التقدم المحرز واإلنجازات المتعلقة بأثر السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية
باستخدام نهج إنمائي طويل األجل .وسيجري إيالء عناية لرصد وتقييم أثر جائحة كوفيد 19-من خالل اآلليات المؤسسية وكذلك
من خالل آليات مشتركة في برامج الحماية االجتماعية التكيُّفية القائمة.
 -121وستُرصد في ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية موارد لجمع بيانات عن الجوانب الجنسانية والحماية واإلعاقة وتحليلها
لضمان رصد الشواغل ومواطن الضعف المحددة بما يتواءم مع التقييم القطري المشترك لألبعاد الجنسانية كجزء من الرصد
المستجيب لالعتبارات الجنسانية )49(.وسيجري أيضا تمويل أنشطة إدارة األداء والرصد والتقييم.
 -122وستغطي الخطة االستراتيجية القطرية الفترة من عام  2021إلى عام  2025بما يتماشى مع إطار عمل األمم المتحدة للتعاون
في مجال التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل .وستخضع الستعراض في منتصف المدة وتقييم ال
مركزي( )50وتقييم للخطة االستراتيجية القطرية.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -123عدم التواؤم مع األولويات الحكومية .يمكن أن يطرأ تحول في األولويات الحكومية أثناء تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية القطرية،
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مالءمة التدخالت المقترحة .ويمكن للتغييرات في تركيز الحكومة أن تحد من فعالية واستدامة
حوار السياسات والمساعدة التقنية .وسيخفف الب ا

من هذا الخطر عن طريق مواصلة التنسيق والدعوة بين أصحاب

المصلحة الرئيسيين.
 -124عدم كفاية المهارات .تتطلب التدخالت المقترحة مهارات محددة في مجاالت حوار السياسات وإدارة العالقات الحكومية الرفيعة
المستوى .ويمكن لعدم كفاية األموال أن يسفر عن عدم القدرة على اجتذاب موظفين متخصصين واالحتفاظ بهم .وسيحرص
الب ا

على أن يعكس هيكل التوظيف في المكتب القطري المتطلبات من حيث المشاركة على مستوى السياسات والمساعدة

التقنية.
 -125التمويل .إندونيسيا بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا وليس لها سوى عدد قليل للغاية من المانحين الذين يسهمون في المنظمات
المتعددة األطراف من خالل تمويل مستمر متعدد السنوات .وتتطلب المشاركة في السياسات والمساعدة التقنية التي ال تتحقق
نتائجها في بعض األحيان إال في المدى البعيد وقد ال تكون راجعة بصورة مباشرة إلى الب ا
مستمرة ويمكن التنبؤ بها .وسيواصل الب ا

في بعض األحيان ،استثمارات

تنسيق األنشطة من خالل إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية

المستدامة وسيسعى إلى الحصول على تمويل من المانحين الحاليين (وال سيما في مجال إدارة الكوارث) ،والصندوق المشترك
ألهداف التنمية المستدامة ،والمؤسسات المالية الدولية ،والقطاع الخاص.

( )49مكتب األمم المتحدة في إندونيسيا .2019 .التقرير الجنساني للتحليل القطري المشترك (. )Gender Report for the Common Country Analysis
( )50سيركز التقييم الالمركزي على النشاط  3المتعلق بالوقاية من التقزم و/أو رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .وسيجري استكشاف فرص إجراء تقييمات حكومية
مشتركة.

WFP/EB.2/2020/X-X/X/DRAFT

22

 -126جائحة كوفيدُ .19-
ط ِّبقت منذ مارس/آذار  2020عدة تدابير شملت التباعد المادي ،وتقييد التحركات ،وإغالق األعمال غير
األساسية في إندونيسيا بسبب تفشي جائحة كوفيد .19-وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة في إندونيسيا
()51

سيزداد من  5.3في عام  2019إلى  7.5في المائة في عام .2020

ويمكن لآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذه األزمة أن

تقوض التقدم الذي تحقق على مدار عقود في الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،ويمكن أن تفاقم التفاوتات
الكامنة ،وال سيما عدم المساواة بين الجنسين .ومن شأن تفشي وباء بهذا الحجم أثناء الفترة  2025-2021أن يؤثر على اإلنجازات
المتحققة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية وإطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .وسيواصل
الب ا

رصد تأثيرات جائحة كوفيد 19-الحالية وتطبيق الدروس المستفادة من حيث ترتيبات العمل من بُعد واالستعداد لموجة

ثانية محتملة من اإلصابات.

 -127تضارب أثر األدوات التي يدعمها الب ا

على مستوى المقاطعات واألقاليم .يمكن للتفاوتات في التنمية اإلقليمية وبُعد المسافات

الجغرافية في المناطق المعرضة للمخاطر أن يحد من أثر األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية وسياسات إدارة مخاطر
الكوارث والمناخ .وسيواصل الب ا

دعوة الوزارات التنفيذية الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى أن تكون السياسات

المركزية متجسدة في المقاطعات ومتكاملة معها.
 -128نقص التحليالت المتاحة .هناك خطر عدم توافر بيانات مص َّنفة ،وال سيما من حيث الجنس والمساواة بين الجنسين والعمر،
الستخدامها في التحليل .وينبغي أيضا أن تكون البيانات والتحليالت مقبولة لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين .وسيدعو الب ا
إلى جمع بيانات مصنفة ،وسيعمل مع مؤسسات البحوث من أجل ضمان إجراء تحليالت ودراسات وكفالة خضوع أي منتجات
الستعراض من األقران وااللتزام بالمعايير العلمية.

ال خاط التشغيلية
 -129مخاطر األخطار الطبيعية والجوائح .يمكن أن تتطلب الكوارث الكبرى اهتماما كامال من الحكومة والشركاء اآلخرين ،مما يؤدي
إلى تباطؤ وتيرة بعض األعمال المقررة على صعيد السياسات والمساعدة التقنية .وسيتطلب ذلك أيضا آليات استجابة حكومية
مشتركة بين الوزارات .وسيعمل الب ا

في تعاون وثيق مع الحكومة ،ونظام المجموعات الوطنية ،والفريق القطري للعمل

اإلنساني ،من أجل دعم تنسيق االستجابة للكوارث.
 -130المخاطر االئتمانية .ظلت األوضاع األمنية مستقرة حتى اآلن .وسيحافظ الب ا

على قدرات منع المخاطر األمنية والتخفيف

منها عن طريق االمتثال إلدارة المخاطر األمنية لألمم المتحدة داخل البلد وتوصيات بعثة الب ا

للمساعدة األمنية .وسيجري

الفصل بين المهام داخل المكتب القطري للب ا  .وسيواصل المكتب القطري االتصال بآليات الرقابة واالمتثال المؤسسية
لضمان تطبيق المعايير المناسبة للمساءلة وتفويض السلطة.
3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -131ستُشكل آليات المساءلة والحماية جزءا من الدعم المقدَّم من الب ا

من أجل الحماية االجتماعية التكيفية والمراعية للتغذية ،بما

في ذلك تعزيز آليات رصد البرامج التي تديرها الحكومة وتعزيز النُهج الشاملة والمنصفة.
 -132وستكون أنشطة الب ا

ذكية مناخيا .ومن خالل الحصيلتين االستراتيجيتين  1و ،2سيزداد التركيز على معلومات المخاطر

المناخية ،واالستراتيجيات التكيُّفية وبناء القدرة على الصمود.
 -133وسيعزز الب ا

نهجا قائما على حقوق اإلنسان ،وسيكفل دمج آليات المساءلة والحماية في دعمه للحماية االجتماعية التكيفية

والمراعية للتغذية ،بما في ذلك من خالل تعزيز االدماج االجتماعي والدعوة إليه ،وحماية بيانات المستفيدين في البرامج التي

محضر

اإلحاطة

الصحفية

إلدارة

آسيا

والمحيط

في

أبريل/نيسان

.2020

()51
.2020
الدولي.
النقد
صندوق
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/16/tr041520-transcript-of-april-2020-asia-and-pacific-department-press.briefing
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بفرز األنشطة للوقوف على أثر العالقات بين الجنسين وسيدعم الدعوة إلى منع العنف

تديرها الحكومة .وسيقوم الب ا

الجنساني واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.
 -134وفي سياق تعزيز قدرة الحكومة والشركاء اآلخرين والمجتمعات المحلية على الصمود في وجه الكوارث وتغ ُّير المناخ ،سيسعى
الب ا

إلى ضمان تنمية القدرات وتهيئة الفرص لألشخاص المحرومين والمستبعدين ،بما يشمل األشخاص الفقراء اقتصاديا،

وجماعات األقليات ،والنساء ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واالعتراف بكرامتهم.
 -135وسيجري تأكيد االحترام والحماية ومراعاة مبادئ حقوق اإلنسان في جميع األنشطة وبين جميع موظفي الب ا  .وستظل
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محور جميع األنشطة.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

ك )

الحصيلة االست اتيجية

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

ال ج وع

1

1 155 303

1 057 726

916 878

1 070 984

950 650

5 151 542

2

890 813

1 292 324

1 230 394

1 364 963

1 041 458

5 819 952

3

862 185

966 824

953 130

1 188 259

886 729

4 857 129

2 908 301

3 316 875

3 100 403

3 624 206

2 878 838

15 828 623

ال ج وع
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آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

مولت نسبة  60في المائة تقريبا من ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2021-2017التي قدِّرت بمبلغ  13مليون
ِّ -136
دوالر أمريكي لفترة مدتها ثالثة سنوات وعشرة أشهر (نحو  3.4مليون دوالر أمريكي سنويا) .وتتطلب الخطة االستراتيجية
القطرية للفترة  2025-2021ميزانية قدرها  15.8مليون دوالر أمريكي ،أي  3.2مليون دوالر أمريكي سنويا ،وهو ما يمثل
تكلفة سنوية أقل.
 -137وسيجري التماس التمويل للخطة االستراتيجية القطرية من الشركاء ،بما في ذلك حكومة إندونيسيا .وسيستمر الب ا

في

تكوين شراكات مع الكيانات الحكومية ،والمؤسسات المالية الدولية ،وصندوق األمم المتحدة المشترك ألهداف التنمية المستدامة،
والصناديق العالمية للتكيُّف مع تغيُّر المناخ والصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء ،وسيستفيد من الشراكات مع األمم المتحدة،
وال سيما شراكاته مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها .وسيستكشف أيضا صناديق وفرص المسؤولية االجتماعية
للشركات لدى الشركاء في االتفاق العالمي ،وال سيما أستراليا ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،واالتحاد
األوروبي ،والقطاع الخاص.
 -138وسيجري التماس موارد مالية كافية وتخصيصها قدر المستطاع ألنشطة الخطة االستراتيجية القطرية بغرض اإلسهام في
المساواة بين الجنسين في سياق األمن الغذائي والتغذية .وسيوجه تمويل موحَّد في البداية إلى النشاط  3نظرا ألن الوقاية من
التقزم وسائر أشكال سوء التغذية تُشكل أولوية وطنية وشرطا مسبقا للتنمية البشرية والنمو االقتصادي على األجل الطويل.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة إل دو يسيا ()2025-2021

الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2أال ا

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  : 3استفادة السكان ال ضين ل خاط سوء التغ ة بأشكاله ال ت ددة ن ازد اد القدرة الوطنية على تص يم وتنفي ب ا
ن أجل ت ز ز الحصول على ا ط ة الصحية وتشجيع السلوكيات اإل جابية حيالها ،والوقا ة ن التقزم وحاالت النقص التغ وي ا خ ى بحلول
عام 2025

فئات الحصائل :عزيز قدرات القطاعين
االجتماعي والعام لتحديد السكان الضعفاء
واستهدافهم ومساعدتهم تغذويا

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات:
تحقيق الحصيلة االستراتيجية ي فترض استمرار التركيز الوطني على التغذية ومواصلة االستثمار الحكومي في خطط الحماية االجتماعية الموجهة والشاملة على نطاق واسع.

ؤش ات الحصائل
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

عدد البرامج الوطنية التي تم تعزيزها نتيجة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره الب ا

ا شطة والنوات
 -1ال شاركة ف السياسات وتوفي ال ساعدة التقنية والدعوة إلى توفي أط ة صحية كوسيلة للوقا ة ن ج يع أشكال سوء التغ ة( .أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
زيادة القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ برامج تعزز الحصول على أطعمة صحية وتعزيز السلوكيات اإليجابية بشأنها بين األشخاص المستهدفين( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ هاء* :توجيه رسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي؛ كاف :دعم الشراكات)

الهدف االست اتيج  :2دعم الش كاء لتنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
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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  : 1ت ز ز قدرة الحكو ة والش كاء اآلخ ن على توليد أدلة عالية الجودة وتطبيقها كأساس للحد ن ا دام ا ن الغ ائ
وسوء التغ ة بحلول عام 2025

فئات الحصائل :تعزيز قدرات مؤسسات
ونظم القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك
المستجيبون المحليون ،بهدف تحديد السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الضعف الغذائي واستهدافهم ومساعدتهم

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات:
تحقيق الحصيلة االستراتيجية يفترض موثوقية البيانات؛ وتوافر البيانات المصنَّفة حسب الجنس ،ونوع الجنس ،والعمر ،والمؤشرات الرئيسية األخرى على المستويات كافة؛ وقبول مصادر البيانات االبتكارية والمنهجيات
من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ وقبول الشركاء لالستنتاجات التي سيتم التوصل إليها.

ؤش ات الحصائل
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات

ا شطة والنوات
 -2ال شاركة ف السياسات وتوفي ال ساعدة التقنية ودعوة الحكو ة والش كاء اآلخ ن إلى ت ز ز االهت ام بأدلة ا ن الغ ائ والتغ ة واستخدا ها( .أ شطة التحليل وال صد والتقد )
استفادة الحكومة والشركاء اآلخرين من البيانات العالية الجودة عن األمن الغذائي والتغذية وتحليلها الذي ييسِّر صياغة سياسات محسَّنة وتنفيذها (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ كاف :دعم الشراكات)

الحصيلة االست اتيجية  :2ت ز ز قدرة الحكو ة والش كاء اآلخ ن وال جت ات ال حلية على التخفيف ن أث الكوارث وتغيُّ ال ناخ على ا ن
الغ ائ والتغ ة بحلول عام 2025

فئات الحصائل :تعزيز قدرات مؤسسات
ونظم القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك
المستجيبون المحليون ،بهدف تحديد السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الضعف الغذائي واستهدافهم ومساعدتهم
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات:

مراعية للتغذية
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تحقيق الحصيلة االستراتيجية مع هذا الناتج ي فترض فعالية التنسيق بين الوزارات على المستويين الوطني ودون الوطني؛ واالستقرار المالي لمؤسسات إدارة الكوارث؛ واالستعداد لتعزيز دمج المساواة بين الجنسين والعمر
واإلعاقة .وسيلزم أيضا االستمرار في تقديم الدعم من أجل خطط الحماية االجتماعية الشاملة واالستثمار فيها.

ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات

ا شطة والنوات
 -3ت ز ز الش اكات وال شاركة ف السياسات وال ساعدة التقنية للحكو ة والش كاء اآلخ ن وال جت ات ال حلية للحد ن ال خاط وأث الكوارث وتغيُّ ال ناخ على ا ن الغ ائ والتغ ة( .أ شطة ت ز ز
القدرات ال ؤسسية)
استفادة الحكومة والشركاء اآلخرين والمجتمعات المحلية من القدرة المعززة على االستعداد واالستجابة للكوارث وتغيُّر المناخ( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ كاف :دعم الشراكات؛ ميم :دعم آليات التنسيق
الوطنية)
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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

النتيجة االست اتيجية /5
ا ة التن ية ال ستدا ة
9-17

النتيجة االست اتيجية /2
ا ة التن ية ال ستدا ة
2-2

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب
الج ر ة

3 157 961

3 377 940

2 982 162

9 518 062

448 288

684 637

404 865

1 537 790

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

1 230 880

1 402 168

1 173 657

3 806 705

ال ج وع الف ع

4 837 128

5 464 744

4 560 684

14 862 557

314 413

355 208

296 444

966 066

جال الت كيز
التحويالت
التنفيذ

تكاليف الدعم غير المباشرة

ال ج وع

( 6.5في المائة)
ال ج وع

5 151 542

5 819 952

4 857 129

15 828 623
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