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 رد اإلدارة المملكة المتحدة تعليقات من

وما ترحب المملكة المتحدة باالستراتيجية القطرية الجديدة للصندوق، 

التي يواجهها قطاع الزراعة في  للمسائلتحليل مفصل  من تتضمنه

إندونيسيا، ونهج تدريجي إلدارة األمن الغذائي والتغذوي من منظور 

من وعلى الرغم من أهمية الجزء السردي النظم الغذائية. 

أن المسارات كان من الممكن أن تكون أكثر  تبين لنا، االستراتيجية

 شامل أو نظرية للتغيير. تخطيطيإطار  إذ لم يوضع -وضوحا 

تدر سبل عيش  بناءالنساء والرجال الريفيين يمكنهم صغار المنتجين من ( 1أن ) فينظرية التغيير تتمثل 

أصوال ثابتة وتحافظ على الموارد الطبيعية وتساهم في تحسين األمن الغذائي والتغذية. وتولد لهم دخال عليهم 

الهدف االستراتيجي ) وتسويقها منتجات متنوعة ومربحة ومرنة تمكينهم من إنتاج عن طريقذلك  وسيتحقق

 تلبيمن تقديم خدمات عالية الجودة  القروية إلى الوطنية المستويات من(، وتمكين المؤسسات والمنظمات 1

 (.2احتياجاتهم )الهدف االستراتيجي 

 القطرية االستراتيجية الفرص برنامج فينظرية التغيير  - 1 الشكل 



EB 2022/137/R.20/Add.2 

2 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                                                                                                    

 

 

                       

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2024-2020 األجل إلندونيسيا للفترة  طة التنمية الو نية المتوسطة

 

  االستهال  الغذائيوجودة والوصول إليهازيادة توافر األغذية 
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 الهد  العا  لل ندو  في إندونيسيا

 س بل عي  مج ية ومستدامة من الح ول على النساء والرجال الريفيين الذي يمك نالتحول الشامل للنظم الغذا ية 

   منهم الغذا ي والتغذويوتحسينو ادرة على ال مود 

من زيادة صغار المنتجين من النساء والرجال الريفيين تمك ن 

من اإلنتاج المتنوع والقادر على الصمود الذي ي لبي الطلب دخلهم 
 المجزيةفي األسواق المحلية 

 

المؤسسات والمنظمات من المستويات القروية إلى الوطنية قدرة 
 على تلبية احتياجات صغار المنتجين من النساء والرجال

 

زيادة إنتاج 

األغذية من خالل 
البنية التحتية 

والممارسات 
المستدامة 

والقادرة على 
الصمود في وجه 

 تغي ر المنا 

إن اء روابط 
مع األسواق 

المجزية وزيادة 
القيمة المضافة 

في المنتجات 
 الغذائية

 

تحسين التنوع 

الغذائي ل  سرة 
المعي ية 

وحصولها على 
 الغذاء

 

منظمات 

للمنتجين شاملة 
وفعالة وموجهة 

نحو أن طة 
 األعمال

 

حكومات 

محلية شاملة 
وقائمة على 

 الطلب
 

قيام وحدات 
إدارة 

الم روعات 
بتنفيذ 

األن طة في 
المواعيد 

 المحددة
 

 القرو  والم ن 

  حافظة القرو  الجارية: التركيز على

سالسل القيمة ال املة في مختل  البي ات، 

وال با  في قطاع الزراعة، والتنمية 

االقتصادية في القر  باإلضافة إلى 

م روعين ال يزاالن قيد اإلعداد )البستنة 

 والتنمية المحلية(.

  حافظة مرفق البي ة العالمية: م روع واحد

ال يزال جاريا، وم روع واحد قيد اإلعداد 

 في مجال إدارة األراضي الخثية.

  :مواصلة إعداد م روعات لدعم التطوير

التمويل التكميلي أو التمويل الم تر  مع 

 المؤسسات المالية الدولية.

 المشار ة في السياسات
 

  جزء ال يتجزأ من تصميم

 الم روعات

  التركيز على: م اركة ال با  في

 تحويل الن ظم الغذائية

  التنمية االقتصادية في القر 

 اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية 

 الشرا ات االستراتيجية

  وزارة الزراعة ووزارة القر ، ووزارة

البي ة والغابات، ]الهي ة اإلندونيسية 

للخدمات المالية، ووزارة ال ؤون الداخلية، 

ووزارة التعاونيات والم روعات الصغيرة 

 والمتوسطة[

  وزارة تخطيط التنمية الوطنية ووزارة

 المالية

 الحكومات المحلية 

  أن طة األعمال الزراعية/التكنولوجيا

 الزراعية

  منظمات ال با 

  مرفق البي ة العالمية، ومصرف التنمية

 ا سيوي والبنك اإلسالمي للتنمية 

  الوكالتان اللتان تتخذان من روما مقرا  لهما

 ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة

 الجهات الثنائية 

إدارة الر د والتقييم   
 المعرفة - التطوير

 

  قيام ن ظم الرصد والتقييم

 بتوثيق النجاحات

  إدماج استراتيجية إدارة

المعرفة في جميع 

 الم روعات

  توسيع النطاق من خالل

التمويل الم تر  مع 

المؤسسات المالية 

الدولية والصناديق 

القروية وزيادة التمويل 

 للم روعات الناجحة

حصول 
ال ابات 

 على وال بان
فر  للعمل 

أو مزاولتهم 
أن طة أعمال 

زراعية/غير 
زراعية في 

القطاع القائم 
 على الزراعة
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 رد اإلدارة المملكة المتحدة تعليقات من

 برنامج الفر  االستراتيجية القطرية بطبيعة الحالسيعتمد نجاح 

قدرة البرنامج على على يسلكه الصندوق، وسعلى مسار التنفيذ الذي 

التي  الم روعاتنحن ن جع و. التحلي بالمرونة والقدرة على التكي 

السوق وإشرا  القطاع  نظمتطوير  قائم على من خالل نموذج توضع

نؤكد . ونود أيضا أن اتحفيزهالنظم الغذائية والخا  بهدف تحويل 

التي تحول حواجز الأهمية االستفادة من التمويل ومعالجة  من جديد

 -إلى األسواقالمزارعين أصحا  الحيازات الصغيرة  دون وصول

 على النحو الوارد ضمنا في االستراتيجية.

سيا سيدعم تحسين مهارات أصحا  . أشارت االستراتيجية إلى أن برنامج الصندوق في إندونيموافقة

المالية، وتعزيز مهاراتهم التنظيمية، وتيسير الوصول إلى محو األمية الحيازات الصغيرة، بما في ذلك 

لالستثمار في القيمة المضافة،  سبالتكنولوجيات اإلنتاج الحديثة والخدمات المالية. وسيقدم البرنامج أيضا 

 ل راكة مع القطاع الخا .وتحسين الوصول إلى السوق، وتعزيز ا

ع التدخالت مع القطاع  ن رحب باالبتكار في الزراعة، ولكننا ن  ج ِّ

 عجلة يمكن أن تدفع مبتكرة تمويل زراعي المالي، وإطالق منتجات

على فر  الحصول  ى األجل الطويل. وينطبق ذلك أيضاالتنمية عل

م روعات الوألصحا  الحيازات الصغيرة عام على التمويل ب كل 

والتدخالت  ،الصغيرة والمتوسطة. ونحن ن  جع الصورة الكبيرة

التحويلية التي تؤدي إلى قدر كبير من االستثمار األجنبي المباشر في 

نح على مستو  األ سر عدم و -القطاع  االقتصار بالتالي على المِّ

المعي ية. ومن المناسب تماما  وجود وزارة المالية ك ريك رئيسي 

في التمويل في هذا النوع تنمية ا سيوي كجهة م اركة ومصرف ال

 من التفكير. 

إطار ال راكة الجديدة مع مصرف التنمية ا سيوي، وهي م روع تنمية البستنة في  بحث ذلك فييجري 

ومرافق ما بعد الحصاد وإنتاج  واالتصالالمناطق الجافة. وسيستثمر هذا الم روع في البنية التحتية )الري 

الدعم التقني  وتوفيرمهاراتهم، وتعزيز ، وتدريب موظفي اإلرشاد المحسنة النوعية مواد الزراعةوالبذور(، 

خسائر ما بعد الحصاد،  التمويل، وتقليلالوصول إلى  وتسهيلوالتيسير ذي الصلة والمنتظم للمزارعين، 

ما بعد الحصاد والتجهيز )بما في ذلك  الروابط في مرحلةزيز وتحسين الوصول إلى األسواق من خالل تع

ال راكات بين القطاعين العام والخا ( وبناء روابط مع أصحا  المصلحة ا خرين في سلسلة القيمة. 

 ي عزز ذلك وضع المزارعين أصحا  الحيازات الصغيرة على طول سالسل القيمة.وس

ولكننا نوصي باألخذ  والحصائل ضرورية، المراحل الرئيسيةتعد  

بنهج متوازن في السعي إلى تحقيق النتائج مقابل إحداث تغيير دائم 

 داخل النظام الغذائي وهما أمران قد يتضاربان في كثير من األحيان. 

بالمسارات. ومن المتوقع أن ت ساهم بعض النتائج  وثيقا وتلك الحصيلة ارتباطا المرحلة الرئيسية ترتبط هذه

التي يستهدفها برنامج الفر  االستراتيجية القطرية أو معظمها أو جميعها، في تحقيق تغييرات دائمة داخل 

 النظام الغذائي.
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 رد اإلدارة المملكة المتحدة تعليقات من

، ن الحظ عدم وجود أي إشارة إلى صندوق البي ة الجديد الذي أخيرا

وزارة المالية مع مجلس مؤل  من جميع الوزارات األخر   تقوده

في مهده، صندوق البي ة التي سيعمل معها الصندوق. وال يزال 

نحن  معه الصندوق؟ إلى دعم قدراته. فهل سيتعامل ويحتاج أيضا

ن  جع الصندوق أيضا  على العمل مع البنك الدولي في بذل العناية 

 الواجبة ب أن صندوق البي ة. 

مناق ات بين الصندوق ووزارة المالية، ويجري استك اف إمكانية أن تكون الوزارة أحد ال ركاء  دور حاليات

 المراحلألن ال يزال في  الفر  االستراتيجية القطرية نظراالمنفذين. غير أن ذلك لم ي درج في برنامج 

 .صندوق البي ةبذل العناية الواجبة ب أن المبكرة. ونحيط علما  باقتراح العمل مع البنك الدولي فيما يتعلق ب

 


