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مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

 16 972 70117 052 385دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر

*

2أ

* .http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf

موجز تنفيذي
تدعم هذه الخطة االستراتيجية القطرية تحقيق رؤية الحكومة الوطنية لتيمور  -ليشتي وتساهم في خط التنمية االستراتيجية للفترة
 )1(.2011 2030وتعكس الرؤية تطلعات شعب البلد إلى بناء دولة مزدهرة وقوية .وهي تستند إلى أربع سمات أساسية :اإلرادة السياسية،
واإلمكانيات االقتصادية ،والتكامل الوطني ،وسكان نشطون .وقد دعت الحكومة بقوة إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة عالميا وقامت
بدور استباقي في صياغة هدف التنمية المستدامة  .16وبعد إطالق األهداف ،انضمت إلى الفريق الرفيع المستوى المعني بخطة 2030
كبطل عالمي من أبطال تنفيذها – وهي البلد الوحيد من آسيا الذي قام بذلك .واستغلت حكومة تيمور  -ليشتي ،بوصفها عضوا مؤسسا
في مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة )2(،مؤتمر المجموعة( )3في عام  2017لتعزيز دعوة خطة  2030إلى "عدم ترك أحد يتخلف
عن الركب" ،وساعدت في صياغة بيان ديلي المشترك الذي ينص على أن "التنفيذ الناجح لخطة  2030سيتطلب تكييف أهداف التنمية
المستدامة بما يناسب السياق الفريد للبلدان التي تكون في حاالت هشة ومتأثرة بالنزاع".
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(.http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/07/Timor -Leste-Strategic-Plan-2011-20301.pdf )1
( )2تأسست مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة في عام  ،2010وهي منظمة طوعية حكومية دولية للبلدان التي تواجه نزاعات أو لديها تجربة حديثة بها:
.http://www.g7plus.org/
( )3المؤتمر العالمي المعني بخطة  :2030خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع 23-21 .مايو/أيار  ،2017ديلي.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد S. Kearney

السيد D. Kaatrud
المدير اإلقليمي

المدير القطري

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكترونيstephen.kearney@wfp.org :

بريد إلكترونيdavid.kaatrud@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

WFP/EB.1/2018/6-A/3

2

وفي يونيو/حزيران  ،2017نشرت الحكومة خارطة طريق لتنفيذ خطة  )4(،2030وتضع إطارا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمشيا
مع خطة التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة  .2030-2011وباإلضافة إلى ذلك ،وافق البرلمان على قرار بإعطاء األولوية للتغذية،
وتضمن خارطة طريق لتحقيق غايات هدف التنمية المستدامة

)5(.2

وستسهم الخطة االستراتيجية القطرية في تنفيذ خارطة طريق

الحكومة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعم في الوقت نفسه االستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الوزارية .وتتماشى
الخطة االستراتيجية القطرية مع النتيجتين االستراتيجيتين  2و 5لبرنامج األغذية العالمي (البرنامج).
وتستند الخطة االستراتيجي ة القطرية إلى قرار الحكومة بوضع الناس في محور المرحلة األولى من تنفيذ خارطة طريق البلد لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية ووضع نظم غذائية مستدامة ،وإدراك األثر الذي
سيحدثه ذلك على االزدهار والبيئة والسالم .وتعتبر الشراكات أساسية لجميع عناصر الخطة االستراتيجية القطرية التي تواءم أنشطة
البرنامج وشركائه دعما للحكومة وتهدف إلى تعزيز القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
وتستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى مشاورات مع الحكومة السابقة ،والحكومة الجديدة التي تشكلت بعد انتخابات يوليو/تموز ،2017
وشركاء التنمية والمستفيدين ،كما تستند إلى تحليالت للسياق والمساواة بين الجنسين والفجوات .وتتناول الخطة توصيات االستعراض
االستراتيجي الوطني لإلجراءات الالزمة لتحقيق هدف التنمية المستدامة  2وتدعم استراتيجيات الحكومة وسياساتها .وتسعى إلى تحقيق
الحصيلتين االستراتيجيتين التاليتين:


الحصيلة االستراتيجية  :1تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات نحو تحقيق
األهداف الوطنية بحلول عام .2025



الحصيلة االستراتيجية  :2امتالك المؤسسات الحكومية الوطنية ودون الوطنية لقدرات معززة على تقديم الخدمات
المتصلة باألغذية والتغذية وسالسل اإلمداد على نحو مستدام بحلول عام .2020

وتتحرك تيمور  -ليشتي بثقة نحو مرحلة التحول من "طيف الهشاشة" لمجموعة الدول الهشة السبع الموسعة( )6ويسعى البرنامج إلى
مساعدتها في الوصول إلى مرحلة القدرة على الصمود بحلول عام .2030

مشروع القرار



يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور  -ليشتي ( )WFP/EB.1/2018/6-A/3( ")2020-2018بتكلفة إجمالية
يتحملها البرنامج قدرها  16 972 17701 052 385دوالرا أمريكيا.
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( )4حكومة تيمور  -ليشتي .2017 .خارطة طريق تيمور  -ليشتي لتنفيذ خطة  2030وأهداف التنمية المستدامةhttp://timor-leste.gov.tl/wp-:
.content/uploads/2017/08/UNDP-Timor-Leste_SDP-Roadmap_doc_v2_English_220717.pdf
( )5البرلمان الوطني لتيمور  -ليشتي.2017 .
).Sobre o apoio ao Governo na identificação do Objetivo de Desenvolulimento Sustentável no. 2 (Erradicação da Fome
http://timor-leste.gov.tl/?p=18028&lang=en
( )6طيف الهشاشة هو النهج الذي وضعته مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة كجزء من تنفيذ خطتها الجديدة لالنخراط في مساعدة الدول الهشة:
.http://www.g7plus.org/sites/default/files/resources/g7%2B%2BEnglish%2BFS%2BNote%2BDesign. pdf
 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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 -1التحليل القطري
 1-1السياق القطري
-1

حصلت تيمور  -ليشتي على االستقالل في عام  2002بعد نزاع ممتد ،توفي فيه  30في المائة من السكان ودمرت فيه البنية
التحتية للبلد .ومنذ االستقالل ،ركزت الحكومات المتعاقبة على إرساء السالم واالستقرار وبناء رأس المال والبنية التحتية لتهيئة
الظروف المواتية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .وأصبحت تيمور  -ليشتي اآلن بلدا شابا يخرج من حالة نزاع ويسعى
إلى تحقيق القدرة على الصمود بحلول عام .2030

-2

وتعد تيمور  -ليشتي من أقل البلدان نموا ،حيث احتلت المرتبة  133من أصل  188بلدا وفقا لمؤشر التنمية البشرية

()7

لعام

 .2016وهي تتقاسم حدودا برية مع إندونيسيا وحدودا بحرية مع أستراليا وإندونيسيا.
-3

وبعدد سكان قدره  1.2مليون نسمة( )8ومساحة قدرها  15 410كيلومترات مربعة ،تبلغ الكثافة السكانية  77شخصا لكل كيلومتر
مربع .وتقل أعمار  59في المائة من السكان عن  25عاما ويعيش  71في المائة من السكان في مناطق ريفية .والبلد متنوع إثنيا
إذ يضم  32لغة محلية.

-4

وانخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات األخيرة من ذروة نسبتها  14.2في المائة في عام  2008إلى  4.3في المائة
في الوقت الحالي.

()9

ويعتمد الناتج المحلي اإلجمالي في الغالب على إنتاج النفط والغاز ،ويعكس انخفاض النمو تقلص

االحتياطيات وانخفاض األسعار العالمية.
-5

وعلى الرغم من التقدم المطرد في تحسين المشاركة السياسية للمرأة والحصول على التعليم ،فإن المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة ال يزاالن يشكالن تحديا .وتحتل تيمور  -ليشتي المرتبة  125من أصل  144دولة وفقا للمؤشر العالمي للفجوة بين
الجنسين لعام  )10(.2016وتؤدي صرامة المعايير والعالقات بين الجنسين وأوجه عدم المساواة في السلطة الراسخة إلى إعاقة
تكافؤ الفرص في التعليم واالقتصاد والحياة االجتماعية والسياسية وتؤدي إلى فجوات جنسانية في الحالة الصحية والتغذوية،
والعنف القائم على نوع الجنس ،وغيرها من التحديات )11(.ومع ذلك ،فإن االنتخابات األخيرة لرؤساء القرى أظهرت زيادات

()12

في أعداد النساء اللواتي يسعين إلى االنتخاب وتم انتخابهن .وتشغل النساء  36.9في المائة من المقاعد في البرلمان الوطني.
-6

وتقر تيمور  -ليشتي  ،بوصفها من الدول الموقعة على الخطة الجديدة لالنخراط في مساعدة الدول الهشة )13(،بأهمية المساعدة
اإلنمائية وتسعى إلى إنشاء آلية تنفذها وتملكها الحكومة لتخطيط وتنسيق المعونة بموجب الئحة سياسة وزارة المالية بشأن فعالية
إدارة المعونة.

( )7برنامج األمم المتحدة للبيئة .2016 .تقارير التنمية البشرية .تيمور  -ليشتي.http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TLS :
( )8وزارة المالية .2015 .تعداد السكان والمساكن لعام  .2015النتائج األوليةhttp://www.statistics.gov.tl/wp -content/uploads/2015/10/1 - :
 .Preliminary-Results-4-Printing-Company-19102015.pdfوالتوازن بين الجنسين متكافئ ،بنسبة  49.3في المائة للنساء والبنات و 50.7في المائة
للرجال واألوالد.
( )9البنك الدولي.http://www.tradingeconomics.com/east -timor/gdp-growth-annual :2016 ،
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(. .http://reports.weforum.org/global -gender-gap-report-2016/rankings/ )10
( )11على الصعيد الوطني ،تبلغ معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين البالغين  58في المائة للرجال واألوالد و 52في المائة للنساء والبنات ،وهناك تفاوت كبير بين
المعدالت في المناطق الريفية ،التي تبلغ النسبة فيها  53في المائة في المتوسط ،والمناطق الحضرية بنسبة  83في المائة .ونسبة األوالد إلى البنات بين األطفال في
سن الدراسة االبتدائية الذين ال يلتحقون المدرسة هي أربعة أوالد لكل بنت ،ويزيد معدل انتشار سوء التغذية – التقزم والهزال – بين األوالد دون سن الخامسة
مقارنة بالبنات .تعداد السكان والمساكن لعام  2015في تيمور  -ليشتيhttp://www.statistics.gov.tl/wp-content/uploads/2015/10/1- :
.Prelementary-Results-4-Printing-Company-19102015.pdf
( )12ينص تعديل أُدخل مؤخرا ُ على قانون االنتخابات على أن تكون نسبة  33في المائة من المرشحين الذين تدرجهم األحزاب السياسية على قوائمها من النساء.
وكانت هناك  100امرأة مرشحة في انتخابات رؤساء القرى في عام  .2016وكان هناك في مقاطعة أيلو  28امرأة مرشحة مقارنة باثنتين في عام .2010
(.http://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0 -3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf )13
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 2-1التقدم نحو هدف التنمية المستدامة 2

التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2
-7

الحصول على األغذية .على الرغم من أن تيمور  -ليشتي تمكنت من خفض نسبة الفقراء الجياع من السكان من  46.9إلى
 34.3في المائة على مدى العقد الماضي ،فإن مؤشر الجوع العالمي لعام  2016يصنف مستويات الجوع في البلد بأنها
"خطيرة".

-8

()14

وفي المتوسط ،ال تتوافر لدى األسر الريفية كمية كافية من األرز أو الذرة لمدة  3.8أشهر في السنة ،بينما تعاني األسر الحضرية
من نقص األغذية لمدة شهرين.

()15

ويؤدي الفقر ،ومحدودية فرص الوصول إلى األسواق ،وتقلب أسعار المنتجات الزراعية،

وانخفاض اإلنتاجية الزراعية ،والقواعد الجنسانية التي تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة ،والقدرة المحدودة على االستجابة
لحاالت الطوارئ ،إلى إعاقة حصول األسر على األغذية .ويؤدي تغير أنماط المناخ مقترنا بضعف فرص الوصول إلى األسواق
وسبل العيش المتنوعة إلى تفاقم الحالة.
-9

ويرتبط انعدام األمن الغذائي والتغذوي ارتباطا وثيقا بالفقر والضعف حيث يعيش  41.8في المائة من السكان تحت خط الفقر
الوطني البالغ  1.54دوالر للشخص الواحد في اليوم.

-10

()16

التغذية .ال يزال سوء التغذية يشكل تحديا رئيسيا ويعاني من التقزم  53في المائة من األوالد و 47في المائة من البنات ،ويعاني
من الهزال  13في المائة من األوالد و 9في المائة من البنات.

()17

وأسباب هذه االختالفات ليست مفهومة جيدا .ويتفاقم سوء

التغذية بين األطفال والنساء بسبب االفتقار إلى المعرفة التغذوية التي تحول دون استفادة األسر المثلى من مواردها الغذائية،
والمعايير الثقافية التي تعطي األولوية للرجال في تخصيص األغذية )18(.وتقدر التكلفة االقتصادية السنوية لنقص التغذية بنسبة
 2-1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي أو ما يعادل  41مليون دوالر أمريكي في السنة.

()19

ومن هذا المجموع ،يقدر أن

يتسبب تقزم األطفال وفقر الدم في خسارة قدرها  14مليون دوالر أمريكي في السنة نتيجة لفقدان اإلنتاجية في المستقبل ،في
حين أن الخسائر السنوية الناجمة عن انخفاض األداء في العمل بين البالغين المصابين بفقر الدم تبلغ  13.5مليون دوالر أمريكي.
وتكلف النفقات المتكبدة نتيجة لنقص التغذية وسلوكيات الرضاعة الطبيعية دون المستوى األمثل بين الحوامل والمرضعات من
النساء والبنات الحكومة واألسر أكثر من  4ماليين دوالر أمريكي سنويا .وتعيق هذه التكاليف تحقيق غايات أهداف التنمية

( )14المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية.http://www.ifpri.org/publication/2016 -global-hunger-index-getting-zero-hunger :2016 ،
( )15الخطة االستراتيجية لوزارة الزراعة والثروة السمكية للفترة  .http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim149148.pdf :2020-2014وخطة التنمية
االستراتيجية .http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/07/Timor -Leste-Strategic-Plan-2011-20301.pdf :2030-2011
( )16على الصعيد الو طني ،يعيش أكثر من  90في المائة من الفقراء في أسر يرأسها رجال .وينخفض معدل الفقر بين األسر التي ترأسها نساء عن األسر التي يرأسها
رجال ،حتى بين األسر ذات الحجم المماثل .البنك الدولي ووزارة المالية .2014 .الفقر في تيمور  -ليشتي :2014
http://documents.worldbank.org/curated/en/577521475573958572/pdf/108735-REVISED-PUBLIC-012-TL-REPORT.R02.pdf
( )17وزارة الصحة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .2013 .مسح األغذية والتغذية في تيمور  -ليشتي:2013 ،
https://nutritioninnovationlab.org/publication/timor -leste-food-and-nutrtion-survey-2013-final.https://nutritioninnovationlab.org/publication/timor -leste-food-and-nutrtion-survey-2013-final-report/.report/
( )18في عام  ،2013كانت نسبة  24.8في المائة من النساء والبنات اللواتي في سن اإلنجاب – أي ما بين  15و 49سنة – يعانين من نقص الوزن و 40في المائة
يعانين من فقر الدم .وكان العديد من األوالد والبنات والنساء يعانون أيضا من نقص في الزنك وفيتامين ألف .ومن بين النساء اللواتي في سن اإلنجاب ،كان 16.7
إلى  18في المائة يعانون من فرط الوزن و 3في المائة يعانون من السمنة .وبين الرجال ،كان  8.2إلى  11في المائة يعانون من فرط الوزن و 1في المائة يعانون
من السمنة .وزارة الصحة .2013 .مسح األغذية والتغذية في تيمور  -ليشتي .https://dl.tufts.edu/catalog/tufts:16788 :حكومة تيمور  -ليشتي والمعونة
األسترالية .2015 .حوار المائدة المستديرة بشأن التغذية واألمن الغذائي – رسم خرائط العوامل الكامنة وراء سوء التغذية في تيمور  -ليشتي .منظمة الصحة
العالمية . 2014 .المسح الوطني لعوامل خطر اإلصابة باألمراض غير المعدية والتعرض إلصابات باستخدام نهج المراقبة الخاص بالبيانات لمنظمة األغذية
والزراعة في تيمور  -ليشتيhttp://www.who.int/entity/chp/steps/Timor - :
http://www.who.int/entity/chp/steps/Timor -.Leste_2014_STEPS_Report.pdf?ua=1
.Leste_2014_STEPS_Report.pdf?ua=1
( )19وزارة الصحة ،والمعونة األسترالية ،واليونيسف .2014 ،اآلثار االقتصادية لنقص التغذية في تيمور  -ليشتي.
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المستدامة لعام  ،2030كما أن تأخر االستثمار في إجراءات مناسبة سيؤدي إلى تكاليف إضافية من خالل ضعف إمكانات التعلم،
وضعف األداء المدرسي ،وإضعاف إنتاجية اليد العاملة ،وزيادة التكاليف
-11

الصحية)20(.

ويؤثر سوء التغذية على السكان بجميع شرائح الدخل؛ ويتأثر بشدة بالقيود الغذائية أثناء الحمل ،وممارسات تغذية األطفال دون
المستوى األمثل ،ومستوى التعليم ،والحصول على المياه ومرافق الصرف الصحي عالية الجودة؛ ويرتبط بالمعايير الجنسانية
التقليدية والمعتقدات الثقافية والمحظورات .وبوجه عام ،فإن  62في المائة من األطفال دون سن  6أشهر تقتصر تغذيتهم على
الرضاعة الطبيعية ،مع زيادة تواتر االقتصار على الرضاعة الطبيعية بين سكان المناطق الريفية مقارنة بسكان المناطق
الحضرية )21(.ومن بين ثلثي األطفال الذين تقدم لهم األغذية التكميلية ألول مرة وهم في سن  6أشهر على األقل ،يستهلك معظمهم
أغذية من مجموعتين غذائيتين فقط هما الحبوب والجذور والدرنات والخضروات الغنية بفيتامين ألف .وال يحصل سوى 24
في المائة من األطفال دون سن الثانية الذين تقتصر تغذيتهم على الرضاعة الطبيعية على الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول،
وينخفض الرقم إلى أقل من  4في المائة بين األطفال الذين ال يرضعون رضاعة

طبيعية)22(.

وال يحصل سوى ربع األطفال

الذين تتراوح أعمارهم بين  24و 59شهرا على نظام غذائي كاف .وحتى بين أطفال المناطق الحضرية في الشريحة الخمسية
األغنى ،فإن أقل من  20في المائة يحصلون على الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول ،ولم يتبين وجود فروق كبيرة في
معدالت تقزم األطفال بين المناطق الحضرية والريفية .ومع ذلك ،فإن معدالت الهزال بالنسبة لجميع شرائح الثروة الخمسة،
تكون أعلى في المناطق الحضرية بنسبة  14في المائة ،مقارنة بالمناطق الريفية ،حيث تبلغ  10في المائة .ومن شأن تحليل "سد
الفجوة التغذوية" للقدرة على تحمل تكاليف األغذية المغذية وتوافرها أن يعزز فهم الحواجز والعوامل التي تؤثر على انعدام
األمن الغذائي األسري وجودة النظم الغذائية للفئات الضعيفة.
-12

وفي حين تسعى الحكومات إلى تحقيق خطة  ،2030فإن أكثر من  25في المائة من سكان العالم وأكثر من  60في المائة من
سكان تيمور  -ليشتي سيصبحون بالغين .ومن شأن القيام باالستثمارات الصائبة في تمكين الشباب وتعليمهم وتوظيفهم أن يعجل
بالتنمية خالل جيل – وهو أثر يعرف باسم "العائد الديموغرافي" )23(.ويبدأ اإلنجاب في وقت مبكر في تيمور  -ليشتي ،ويبلغ
متوسط العمر  22سنة للوالدة األولى بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  25و 49سنة؛( )24ويكون لدى  24في المائة من
النساء طفل واحد على األقل في سن العشرين .وتكون حاالت الحمل أكثر تواترا بين المراهقات من األسر الريفية والفقيرة
ومستويات التعليم األدنى .وتتعرض األمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 19سنة لخطر اإلصابة بنقص التغذية

()25

ووفيات األمهات ،ويصل معدل المواليد الموتى ووفيات الرضع في األسبوع األول من العمر لدى صغارهن إلى  24حالة لكل
 1 000حالة حمل .وهذا يعرقل وصول األمهات المراهقات إلى أسواق العمل ومشاركتهن في المجال العام ويعرضهن لخطر
أكبر من العنف القائم على نوع الجنس .ويعد قصر قامة األمهات – الذي يقل عن  160سم – مؤشرا قويا على تقزم األطفال في
تيمور  -ليشتي .وتعد الحالة التغذوية للمرأة سيئة في المناطق الريفية والحضرية على السواء ،مع ارتفاع مستويات نقص الوزن
في المناطق الريفية وفَرط الوزن في المناطق الحضرية.

( )20الفريق العالمي المعني بالزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية .2016 ،تكلفة سوء التغذية :ما السبب في الحاجة إلى إجراءات عاجلة بشأن السياسات .الموجز
التقني رقم .https://www.glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf .3
( )21وزارة الصحة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .2013 .مسح األغذية والتغذية في تيمور  -ليشتي:2013 ،
.https://nutritioninnovationlab.org/publication/timor-leste-food-and-nutrtion-survey-2013-final-report/
( )22جامعة موناش .2016 .قياس نقص التغذية بين األطفال الصغار في تيمور  -ليشتي  .مركز موناش القتصادات التنمية وسلسلة تقارير بحوث االستدامة بشأن
تيمور  -ليشتي .جامعة موناش ،ملبورن ،فيكتوريا ،أستراليا:
.https://drive.google.com/file/d/0BxiFT7ChCZQqMGJibHlWdE5TckU/view?usp=drive_web
( )23العائد الديمغرافي هو النمو االقتصادي المتسارع الذي قد ينجم عن االنخفاض في معدالت الوالدة والوفاة والتحول الالحق في الهيكل العمري للسكان:
.http://www.unfpa.org/demographic-dividend
( )24مديرية اإلحصاءات الوطنية ،وزارة المالية و .2010 .ICF Macroاستقصاء تيمور  -ليشتي الديمغرافي والصحي :2010-2009
.https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR235/FR235.pdf
( )25وزارة الصحة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .2013 .مسح األغذية والتغذية في تيمور  -ليشتي:2013 ،
https://nutritioninnovationlab.org/publication/timor -leste-food-and-nutrtion-survey-2013-final.https://nutritioninnovationlab.org/publication/timor -leste-food-and-nutrtion-survey-2013-final-report/.report/
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وتشير النتائج المستمدة من التحليل الثانوي لبيانات التغذية إلى عدد من المتغيرات المؤثرة في سوء التغذية ،بما في ذلك ظروف
الرعاية السابقة للوالدة دون المستوى األمثل ،وسوء تناول األغذية الغنية بالمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة ،والتوافر
البيولوجي لها بالنسبة لألطفال ،وضعف القدرة على االستيعاب وزيادة االحتياجات التغذوية الناتجة عن المرض ،والتعرض
لألفالتوكسين وسوء الصرف الصحي والنظافة .ويعتبر تعرض األطفال لألفالتوكسين من بين أعلى المعدالت في العالم ،حيث
يتأثر  83.5في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،وال توجد فروق حسب السنالعمر أو الشريحة
الخُمسية للثروة.

-14

إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم .بوجه عام ،تعمل  63في المائة من األسر في إنتاج المحاصيل ،وتعد
الذرة والكسافا والخضروات التي تزرعها النساء بشكل أساسي ،المحاصيل األكثر شيوعا؛ وعلى الرغم من أن األرز يشكل
غذاء أساسيا ،إال أن  25في المائة فقط من األسر تنتجه )26(.كما انخفضت مساحة األراضي المزروعة المخصصة للذرة واألرز
بشكل مطرد في السنوات األخيرة من أكثر من  76 000هكتار في عام  2013إلى نحو  48 500هكتار في عام  )27(2015في
حين ظل متوسط الغلة منخفضا بالمقارنة مع الغلة في البلدان المجاورة ،حيث بلغ  3.29طن للهكتار الواحد لألرز و 2.15طن
للهكتار الواحد للذرة.

-15

وال تزال هناك تحديات تتعلق بملكية األراضي؛ فلم يوافق البرلمان إال مؤخرا على قانون يتعلق باألراضي ويجري حاليا تسجيل
ملكيتها .وتشكل الثقافة األبوية والمعايير الجنسانية عائقا إضافيا أمام حصول النساء المزارعات على األراضي والتكنولوجيا
والخدمات اإلرشادية .وتوفر سبل العيش الريفية الدخل لنحو  70في المائة من السكان ،ولكن مع وجود  22منطقة لكسب العيش
في البلد )28(،فإن فرص تحقيق أقصى قدر من الدخل محلية تماما ومحدودة .ويجني الرجال أرباحا من المحاصيل النقدية مثل
البن واألرز بينما معظم المحاصيل التي تزرعها النساء أقل قيمة وتستهلكها أسرهن.
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وتمثل شبكات األمان االجتماعي ما يقرب من  10في المائة من الميزانية الوطنية وتشمل التحويالت النقدية غير المشروطة
والدعم المستهدف للفئات الضعيفة.

()29

ولم يجر تقييم أثر شبكات األمان االجتماعي على التغذية وغيرها من أهداف التنمية

االجتماعية واالقتصادية.
-17

النظم الغذائية المستدامة .يشكل تغير المناخ أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على سبل العيش الريفية .ولدى تيمور  -ليشتي
نمطان رئيسيان من عوامل الطقس يؤثران على سبل العيش :ففي الشمال ،يحد هطول األمطار أحادي النمط (موسم واحد) إنتاج
المحاصيل ،في حين أن هطول األمطار ثنائي النمط (موسم مزدوج) في الجنوب يتيح حصاد محصول ثان وإنتاج محاصيل
جذرية أو محاصيل نقدية أكثر ربحية مثل فول الصويا والفاصولياء والفول السوداني.

-18

وتبين التوقعات بشأن تغير المناخ أن تيمور  -ليشتي ستتعرض الرتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول األمطار في معظم
أنحاء البلد( )30باستثناء منطقة أويكوسي .وسيؤثر الجمع بين هذه االتجاهات على حجم الجفاف والفيضانات ومالءمة المحاصيل
الرئيسية بما في ذلك البن ،وهو محصول التصدير الرئيسي.

-19

وتؤثر التغيرات في كميات هطول األمطار وبداية موسم المطر على مالءمة محاصيل األرز والمحاصيل النقدية .ويزيد ارتفاع
درجات الحرارة ومواسم األمطار القصيرة ولكن المكثفة من مخاطر الجفاف والفيضانات على السواء .ويستخدم  17في المائة
فقط من األراضي الصالحة للزراعة ،كما يتناقص توافر األغذية البرية في موسم الجدب بسبب إزالة الغابات .وتواجه النساء
تحديات أكثر من الرجال في الحصول على األراضي والتكنولوجيا والتدريب في مجال إدارة المشروعات الحرة .ويزيد ذلك
الوقت الذي يجب أن تقضيه المرأة في البحث عن الطعام ،ويهدد بتوسيع الفجوة بين الجنسين في استهالك األغذية ويقلل التنوع

( )26الخطة اال ستراتيجية لوزارة الزراعة والثروة السمكية للفترة :2020-2014
.http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim149148.pdf .http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim149148.pdf
( )27إدارة اإلحصاءات بوزارة الزراعة والثروة السمكية ،المرجع .DAAE-DNPEIG/MAP/IV/2017
( )28البرنامج .2016 .العملية الموحدة لسبل العيش من أجل تحليل القدرة على الصمود في تيمور  -ليشتي:
.http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp282841.pdf
( )29من خالل برنامج محفظة األم ودعم المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والمحاربين القدماء.
( )30برنامج تخطيط علوم تغير المناخ والتكيف معه في المحيط الهادئ-أستراليا .2015 .المناخ الحالي والمستقبلي لتيمور  -ليشتي:
.https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/5_PACCSAP-Timor-Leste-9pp_WEB.pdf
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الغذائي للمجتمعات المحلية الضعيفة ،وال سيما في أعقاب الكوارث الطبيعية .ويزيد تغير المناخ من صعوبة توفير الرعاية غير
المدفوعة األجر والعمل المنزلي اللذان تقوم بهما النساء والبنات في الغالب ويمثل عنصرا هاما من عناصر النظم الغذائية
المستدامة ال يعترف به أو
-20

يحتسب)31(.

التنوع الجيني ونظم مصارف البذور .لدى تيمور  -ليشتي العديد من األنواع المختلفة من المناظر الطبيعية ،ولكل منها مناخها
الخاص وخصائصها الزراعية البيئية واقتصادها ،وعدد كبير من المحاصيل األصلية التي تنفرد بها البلد أو المنطقة .وال يوجد
مصرف وطني أو إقليمي للبذور ،ولكن أصحاب المصلحة الرئيسيين يدركون الحاجة إلى التركيز على المحاصيل األصلية التي
تكون مغذية وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ .ويمكن أن يسهم إدخال محاصيل جديدة وأصناف جديدة من المحاصيل
التقليدية ،والتنوع البيولوجي لكل من األغذية المزروعة والبرية في تحسين جودة النظم الغذائية وتنوعها.

بيئة االقتصاد الكلي
-21

تعتمد تيمور  -ليشتي حاليا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل  89في المائة من الدخل القومي.
اعتمدت الميزانية الوطنية

()33

على السحب من صندوق النفط القطري

()34

()32

وفي السنوات األخيرة،

لتمويل النفقات ،وال سيما تطوير البنية التحتية .ويعتمد

استمرار ذلك على المدى الطويل على وجود تدفقات مستدامة من اإليرادات المحلية.

الجدول  :1الميزانية الوطنية لتيمور  -ليشتي للفترة ( 2018-2013مليون دوالر األمريكي)

Formatted Table

Formatted: Centered

مجموع النفقات

Formatted: Centered

ممولة من:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 081.4

1 337.4

1 340.2

1 952.9

1 386.8

2 271.0

Formatted: Centered

إيرادات غير نفطية

151.1

170.2

170.0

171.4

206.2

219.3

Formatted: Centered

إيرادات الفوائد المحصلة
من صندوق النفط

787.0

632.3

638.5

544.8

481.6

475.1

Formatted: Centered

سحوبات من صندوق
النفط

)(57.0

99.7

640.0

1 129.7

597.1

1 265.9

200.3

435.2

)((108.3

107.0

101.9

310.7

1 081.4

1 337.4

1 340.2

1 922.9

1 386.8

2 271.0

Formatted: Centered

مصادر أخرى

Formatted: Centered

مجموع اإليرادات

المصدر :وزارة المالية .2016 .ميزانية الدولة لعام  .2017الكتاب  ،1عرض عام للميزانية.
https://www.mof.gov.tl/wp-content/uploads/2016/10/Final_Final_BB1_Final_English_01Fev2017.pdf
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ويُنتج قطاع الزراعة نحو ثلث الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للبلد ،بما في ذلك محاصيل األشجار الصناعية – وهي أساسا
البن – التي تسهم بنسبة  23في المائة من إيرادات التصدير ونحو  80في المائة من الصادرات غير النفطية.

()35

الروابط الرئيسية بين القطاعات
-23

ستسهم الحصائل االستراتيجية لهذه الخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و ،17وسيكون لها تأثير
على األهداف الشاملة – هدفا التنمية المستدامة  5و – 16التي أعلنت الحكومة أنها ستربط المراحل الثالث لخطة التنمية

( )31المؤتمر المعني باالقتصاد والسياسة العامة والتنمية اإلدارية.2014 .
( )32معهد تيمور  -ليشتي لرصد وتحليل التنمية .2014 .اجتماع تيمور  -ليشتي وشركاء التنمية ،يوليو/تموز  .2014اختفاء المعدالت المكونة من رقمين،
أبريل/نيسان .http://www.laohamutuk.org/ :2014
( )33قامت تيمور  -ليشتي بإضفاء الطابع المؤسسي على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني التي تشمل بنود الميزانية المخصصة للنهوض بالمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة.
( )34تودع الحكومة فائض الثروة من النفط والغاز في صندوق النفط ،وهو صندوق ثروة سياديhttps://www.mof.gov.tl/budget- .
.spending/petroleum-fund
.https://www.mof.gov.tl/budget-spending/petroleum-fund/
( )35الخطة اال ستراتيجية لوزارة الزراعة والثروة السمكية للفترة :2020-2014
.http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim149148.pdf .http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim149148.pdf
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االستراتيجية  )36(.2030-2011وتؤدي الحصيلتان االستراتيجيتان للخطة االستراتيجية القطرية إلى تعزيز التآزر والترابط بين
هدف التنمية المستدامة  4بشأن التعليم ،وهدف التنمية المستدامة  5بشأن المساواة بين الجنسين ،وهدف التنمية المستدامة
 13بشأن العمل المتعلق بالمناخ من أجل تحقيق التنمية المستدامة .وفي إطار خطة العمل الوطنية لتحدي القضاء على

الجوع)37(،

يوفر المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية متعدد القطاعات في تيمور  -ليشتي منصة لجمع الوزارات وغيرها من
أصحاب المصلحة وتنسيق األنشطة المتعلقة بهدف التنمية المستدامة  .2ويعتبر األمن الغذائي مهما لتحقيق هدف التنمية المستدامة
 ،16ويُنظر إلى السالم على أنه أساس التنمية

الوطنية)38(.

 3-1الفجوات والتحديات المتعلقة بالجوع
-24

في الفترة  ،2017-2016أجري استعراض استراتيجي مستقل لفرص ومتطلبات تحقيق هدف التنمية المستدامة – 2
"االستعراض االستراتيجي لهدف التنمية المستدامة  ."2وشمل مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة على المستوى المركزي
وفي بلديات مختارة ،بما في ذلك مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص
واألوساط األكاديمية والفئات المجتمعية من النساء والرجال.

-25

وحدد االستعراض االستراتيجي المتطلبات الرئيسية التالية لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي :ضمان تلبية البرامج الوطنية لشبكات
األمان االجتماعي احتياجات الفئات الضعيفة ،بما في ذلك عن طريق تقوية األغذية ،ومراعاة الشواغل المتعلقة بنوع الجنس
والتغذية؛ وتحسين المحتوى اإلداري والتغذوي للوجبات المدرسية؛ ومعالجة الهزال والتقزم من خالل النُهج القائمة على األغذية
والتثقيف والتواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا؛ والتخفيف من الهزال عن طريق توسيع نطاق اإلدارة المتكاملة
الوطنية لبرامج سوء التغذية الحاد؛ واالستثمار في النساء العامالت بالزراعة ،بما في ذلك حصولهن على األراضي ،من أجل
زيادة تمكين المرأة واإلنتاجية الزراعية؛ وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية باألمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء البلد عن
طريق تعزيز آلية التنسيق والتمويل والمساءلة في المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور  -ليشتي.

 4-1األولويات القطرية

الحكومة
-26

وقت االستقالل في عام  ،2002كانت تيمور  -ليشتي مدمرة اجتماعيا وماديا .ونشرت ألول مرة خطة شاملة للتنمية االستراتيجية
في عام  ،2002وجرى تنقيحها وتحديثها بانتظام منذ ذلك الحين .والخطة الحالية للفترة  2030-2011هي "وثيقة حية" تتواءم
بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة .وتعتمد الوزارات الحكومية في استراتيجياتها وخططها الخاصة على هذه الوثيقة
الشاملة.

( )36وزير الدولة ورئاسة مجلس الوزراء 23 .مايو/أيار " .2017الحكومة تطلق خارطة طريق لتنفيذ خطة  ،"2030بيان صحفي 23 ،مايو/أيار :2017
.http://timor-leste.gov.tl/?p=18005&lang=en
( )37المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور  -ليشتي .2014 .تحدي القضاء على الجوع .خطة العمل الوطنية لتكون تيمور  -ليشتي خالية من الجوع وسوء التغذية:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/ESP/Action_plan_for_a_hunger___malnutrition_free_Timor.Leste__update_.pdf
( )38وزير الدولة ورئاسة مجلس الوزراء 23 .مايو/أيار " .2017الحكومة تطلق خارطة طريق لتنفيذ خطة  ،"2030بيان صحفي 23 ،مايو/أيار :2017
.http://timor-leste.gov.tl/?p=18005&lang=en
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وتؤكد االستراتيجية الوطنية للتغذية
القضاء على الجوع للفترة

)39(،2019-2014

)41(،2025-2014

والسياسة الوطنية لألمن الغذائي

والتغذوي)40(،

وخطة عمل تحدي

الحاجة إلى نهج منسق متعدد القطاعات للتعجيل بالتصدي لجميع أشكال سوء

التغذية .وقد أنشئ المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور  -ليشتي في إطار خطة عمل تحدي القضاء على
الجوع من أجل تنسيق خطة العمل وخططها وميزانيتها وتنفيذها في سبع وزارات.
-28

وتعترف الخطة االستراتيجية للزراعة ومصايد األسماك( )42باألهمية األساسية للزراعة في اقتصاد تيمور  -ليشتي وأثر الزراعة
على الحد من الفقر واألمن الغذائي والتغذوي والنمو االقتصادي والدخل وخلق فرص العمل من خالل صالته بقطاعات االقتصاد
األخرى.

-29

ووضع مكتب رئيس الوزراء خارطة طريق لتنفيذ خطة  2030وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُحدد تسلسل أولويات
مختلف أهداف التنمية

المستدامة()43

على ثالث مراحل تتماشى مع خطة التنمية االستراتيجية للفترة  2030-2011وتتوج

بالقضاء على الفقر بحلول عام  )44(.2030وتركز المرحلة األولية على أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالناس بما في ذلك
هدف التنمية المستدامة .2
-30

وأظهر تقييم جنساني أجري على نطاق

البلد()45

في عام  2014إحراز تقدم ملحوظ في تعزيز المساواة بين الجنسين ،وهي

عنصر هام من عناصر خطة الحكومة للتنمية االستراتيجية ،وتم إدماجها في اإلطار المعياري الوطني منذ االستقالل ،إلى جانب
التشريعات وخطط العمل ذات الصلة .وأصدرت الحكومة مؤخرا خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس للفترة
)46(،2020-2017

التي تشجع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على الناجين من العنف القائم على نوع الجنس لمنع جميع

أشكاله والتصدي له ،وال سيما العنف المنزلي )47(.غير أنه ال تزال هناك شواغل بسبب انتشار العنف المنزلي ،وال تزال وفيات
األمهات مرتفعة ،وال تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في سوق العمل والمشاركة في الحكومات المحلية.
-31

وتحدد خطة االستجابة لحاالت الطوارئ والتأهب لها في تيمور  -ليشتي أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة في تنسيق
أنشطتهم استجابة للكوارث الطبيعية.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
)Script Font: Times New Roman, English (United States

( )39وزارة الصحة .2013 .االستراتيجية الوطنية للتغذية :2019-2014
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/TLS%202014%20National%20Nutrition%20Strategy.pdf https://ext
.ranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/TLS%202014%20National%20Nutrition%20Strategy.pdf
( )40حكومة تيمور  -ليشتي .2014 .السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي:
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files /TLS%202014%20National%20Food%20and%20Nutrition%20Secur
https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/TLS%202014%20National%20Food%20an .ity%20Policy.pdf
.d%20Nutrition%20Security%20Policy.pdf

( )41المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور  -ليشتي .2014 .تحدي القضاء على الجوع .خطة العمل الوطنية لتكون تيمور  -ليشتي خالية من
الجوع وسوء التغذية:
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/ESP/Action_plan_for_a_hunger___malnutrition_free_Timor.Leste__update_.pdf
( )42الخطة االستراتيجية لوزارة الزراعة والثروة السمكية للفترة .http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim149148.pdf :2020-2014
( )43المؤتمر العالمي المعني بخطة  :2030خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع 23-21 .مايو/أيار  ،2017ديلي.
( )44وزير الدولة ورئاسة مجلس الوزراء 23 .مايو/أيار " .2017الحكومة تطلق خارطة طريق لتنفيذ خطة  ،"2030بيان صحفي 23 ،مايو/أيار :2017
.http://timor-leste.gov.tl/?p=18005&lang=en
( )45مصرف التنمية اآلسيوي ،وحكومة تيمور  -ليشتي ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة .تيمور  -ليشتي :التقييم القطري للمساواة بين الجنسين:
.https://www.adb.org/sites/default/files/ instititutioninstitutional-document/84126/timor-leste-country-gender-assessment.pdf
( )46أمانة الدولة لدعم المرأة والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا .2017 .خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس :2021-2017
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2017/10/170509-pan-eng.s.pdf?la=en&vs=4905
( )47أوضح مسح تيمور  -ليشتي الديمغرافي والصحي للفترة  2010-2009أن  38في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة عانين من العنف
البدني ،وال سيما من الشريك الحميم ،وأن  86في المائة من النساء و 81في المائة من الرجال يرون أنه من الطبيعي بالنسبة لألزواج ضرب زوجاتهم في ظروف
معينة .وعلى الرغم من أن قانون عام  2010المتعلق بالعنف المنزلي (القانون رقم  )2010/7يجرم العنف المنزلي ،ال يزال يُنظر إلى تلك المسائل على أنها مسائل
خاصة وال يتم اإلبالغ عنها .وتتعرض النساء واألطفال في تيمور  -ليشتي لمختلف أشكال العنف الناجمة عن عوامل هيكلية وثقافية ،بما في ذلك زواج األطفال
والعقاب البدني في المنازل والمدارس والعنف المنزلي ،بما في ذلك االغتصاب الزوجي .ويزيد الفقر من حدة الضغوط التي تتعرض لها النساء في هذه الظروف.
Silove, D., Rees, S, Tam, N. et al. 2015. Prevalence and correlates of explosive anger among pregnant and post-partum
women in post-conflict Timor-Leste. British Journal of Psychiatry, 1(1): 34–41. http://bjpo.rcpsych.org/content/1/1/34
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وتسعى تيمور  -ليشتي إلى االنضمام إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإلى إيجاد حل سريع للمنازعات المتعلقة بالحدود البحرية
مع أستراليا من أجل تعزيز روابطها االقتصادية داخل المنطقة.

األمم المتحدة والشركاء اآلخرون
-33

ُوضع إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2019-2015نتيجة لجهود مشتركة بين الحكومة ومنظومة األمم المتحدة
إلنشاء إطار بر امجي استراتيجي لدعم بلوغ األولويات الوطنية .وهو يعكس تطلعات خطة التنمية لعام  ،2030وهو مصمم لدعم
خطة التنمية االستراتيجية الوطنية من خالل العمل في إطار أربع ركائز مواضيعية هي :تنمية رأس المال االجتماعي ،وتطوير
البنية التحتية ،والتنمية االقتصادية ،والتنمية الحكومية والمؤسسية.

-34

ويعد التصدي للتحديات التي تواجه األمن الغذائي وارتفاع معدالت سوء التغذية من األولويات في ركيزة رأس المال االجتماعي
ويهدف تحسين صحة السكان والحد من الفقر وزيادة مستويات الدخل وتحسين اإلنتاجية الوطنية .وتوفر اتفاقات الشراكة مع
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية نهجا متكامال لمعالجة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل
والشديد ،والتعاون بشأن نظم المعلومات الخاصة بالتغذية والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها والتواصل الذي يُحدث
تغييرا اجتماعيا وسلوكيا.

-35

وهناك اعتراف بأهمية الزراعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المستقبل ،حيث يقود المانحون الرئيسيون ويدفعون
المشروعات التي تركز على االنتقال من الكفاف إلى اإلنتاج الزراعي الموجه نحو السوق .وتقوم منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة بتجريب المشروعات الزراعية لحفظ البيئة لدعم تحسين اإلنتاجية وزيادة قدرة المزارعين على الصمود أمام تغير
المناخ والحد من خسائر ما بعد الحصاد .ومن شأن الحفاظ على إمدادات غذائية آمنة أن يساعد على معالجة المستويات العالية
من تلوث األفالتوكسين ،وهو عامل يسهم في تقزم األطفال.

-36

ويركز صندوق األمم المتحدة للسكان على توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتكاملة ،وإعطاء أولوية متزايدة لتقديم
هذه الخدمات للمراهقات )48(.وساهم الصندوق ،بالتعاون مع المجموعة البرلمانية النسائية ،في وضع خارطة طريق بشأن حقوق
الصحة الجنسية واإلنجابية ،تتضمن إجراءات محددة للتغذية ،وأجرت بحوثا بشأن الحمل بين المراهقات والزواج المبكر في
تيمور  -ليشتي.

()49

ودعما للسياسة الوطنية للشباب،

()50

يقود الصندوق أيضا مبادرة مشتركة لألمم المتحدة من أجل البرمجة

والميزنة التي تلبي احتياجات للشباب.
-37

وتوفر المنظمات غير الحكومية تنمية القدرات ودعم السياسات كما تنفذ مشروعات لألمن الغذائي والتغذوي والتأهب واإلنذار
المبكر للكوارث.

-38

ويقدم المانحون التقليديون مساعدة إنمائية متعددة السنوات إما مباشرة إلى الحكومة أو عن طريق المنظمات الدولية؛ ويقدم
مانحون آخرون تعاونا تقنيا ثنائيا .وحجم الدعم المقدم من المانحون آخذ في االنخفاض ،حيث انخفض من  263مليون دوالر
أمريكي في عام  2014إلى  156مليون دوالر أمريكي في عام  ،2017ومن المتوقع أن ينخفض إلى  40مليون دوالر أمريكي
في عام .2020

()51

-2

اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج

 1-2تجربة البرنامج والدروس المستفادة
-39

تطور دعم البرنامج في تيمور  -ليشتي مع تطور التنمية .وفي عام  ،1999وبعد مغادرة القوات اإلندونيسية ،ركز البرنامج
على أنشطة إنقاذ األرواح ،موفرا عمليات نقل األغذية غير المشروطة إلى المشردين داخليا وهم يبدأون في إعادة بناء حياتهم.

( )48أنشطة برنامج صندوق األمم المتحدة للسكان لعام .https://www.unfpa.org/es/transparency-portal/unfpa-timor-leste :2015

( )49أمانة الدولة للشباب والرياضة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،والخطة الدولية .2017 .الحمل في سن المراهقة والزواج المبكر .البحوث المتعلقة بسبل صنع
القرار لدى الشابات في بلديات كوفاليما وأيليو وديلي:
. http://timor-leste.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/REPORTTPEMLOWRESOLUTIONFINAL.pdf
( )50أمانة وزارة الدولة للشباب والرياضة .2007 .السياسة الوطنية للشباب في تيمور  -ليشتي:
.http://www.youthpolicy.org/national/Timor_Leste_2007_National_Youth_Policy.pdf
( )51وزارة المالية .بوابة شفافية المعونة.https://www.mof.gov.tl/aid -effectiveness/aid -transparency-portal/?lang=en :2016 ،
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ومع تحقيق الحكومة لألمن واالستقرار ،تحول البرنامج إلى أعمال اإلنعاش واإلغاثة التي تركز على المساعدة الغذائية من أجل
األصول وشبكات األمان االجتماعي ،وإدارة برنامج للوجبات المدرسية ،ودعم تطوير إجراءات التصدي للكوارث واإلنذار
المبكر .وفي اآلونة األخيرة ،قدم البرنامج الدعم لبرامج عالج سوء التغذية والوقاية منه وبناء آليات لسالسل اإلمداد موثوق بها
وتتسم بالفعالية والكفاءة.
-40

وأدى تقييم الحافظة القطرية لتيمور -

ليشتي()52

للفترة  2012-2008إلى توصية لزيادة التركيز على تنمية القدرات ،واتجه

برنامج عمل البرنامج نحو نقل تدريجي لخدمات التسليم إلى الحكومة وإلى دور أكبر للبرنامج في مجال تعزيز القدرات على
الصعيدين الوطني ودون الوطني.
-41

وخلص التقييم إلى أن إدراج الشواغل الجنسانية في الحافظة كان ضعيفا .وكان هناك نقص في تعميم مراعاة القضايا الجنسانية
في تصميم البرامج ورصدها واإلبالغ عنها والتوعية بها بسبب محدودية قدرات الموظفين ودعمهم .وقد عززت المقاالت التي
نشرت مؤخرا في مجلة النسيت( )53الحاجة إلى معالجة هذا األمر ،مشيرة إلى أهمية استهداف المراهقات .وحدد االستعراض
االستراتيجي لهدف التنمية المستدامة  2والمائدة المستديرة الوطنية الثانية للرئيس بشأن األمن الغذائي والتغذوي( )54الحاجة إلى
إعطاء األولوية للشباب من خالل ثالثة أنشطة رئيسية هي:


إشراك تالميذ المدارس ومجموعات الشباب كعناصر إلحداث التغيير؛



تمكين النساء والبنات من خالل تعريف وتعزيز الممارسات لتحسين ما تتحصل عليه المراهقات والنساء من مغذيات؛



تحسين ممارسات التغذية لدى األسر من خالل األنشطة المدرسية التي تبني المهارات وتذكي الوعي بين المراهقات فيما
يتعلق بحماية نمو الجنين والرضع وصغار األطفال.

 -42ومنذ عام  ،2009/2008دخل البرنامج في شراكة مع شركة من شركات القطاع الخاص ،وهي تيمور غلوبال
( ،)Timor Globalالتي تنتج أغذية "تيمور فيتا" ( )Timor Vitaالمخلوطة المقواة ،التي يستخدمها البرنامج في برنامجه
بشأن التغذية التكميلية .وفي حين أن هذه الشراكة صممت لدعم إ نتاج المزارعين المحليين واالقتصاد المحلي ،فقد كانت هناك
تحديات مستمرة فيما يتعلق بموثوقية اإلنتاج وتكلفة تيمور فيتا بالمقارنة مع المنتجات الدولية المماثلة .ولذلك سعى البرنامج
مؤخرا إلى تقاسم عبء التكاليف مع الوزارات الحكومية التي لها واليات ذات صلة ،والدعو ة إلى استيراد مواز من مسحوق
 SuperCerealلضمان استمرارية اإلمدادات منه ،وتشجيع الممارسات اإلدارية األكثر قوة وكفاءة في تيمور غلوبال.
-43

ويخلص تقييم مستقل لمنتصف المدة لمشروع التغذية المتكاملة الحالي الذي يموله االتحاد األوروبي والذي يشترك في تنفيذه
البرنامج واليونيسف إلى أن المشروع يحقق أهدافه ،ولكن كان من الممكن أن يكون أكثر كفاءة لو أنه تم تحديد أدوار المنظمتين
وإطار زمني مشترك بصورة أوضح في البداية.

-44

وفي عام  ،2016واستجابة للتهديد الناجم عن ظاهرة النينيو وبالشراكة مع الوزارات ،أجرى البرنامج دراسة استقصائية بشأن
قدرة سبل العيش على الصمود للمساعدة في استهداف التدخالت الفورية وتقديم رؤى بشأن المخاطر المستقبلية ،بما في ذلك أثر
تغير المناخ على سبل عيش المجتمعات المحلية .وأشار االستعراض االستراتيجي لهدف التنمية المستدامة  2إلى االتجاه في
تركيز اإلنتاج الزراعي على عد د قليل من أنواع البذور الوراثية ،وسلط الضوء على مخاطر أثر تغير المناخ التي قد يواجهها
األمن الغذائي في ظل هذه الظروف.

-45

وشارك البرنامج في عملية التدريب لعام  2016على االستجابة للكوارث التي نظمتها شراكة منطقة المحيط الهادئ وجنوب
شرقي آسيا ،التي يسرتها حكومة تيمور  -ليشتي ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .وجمعت هذه العملية ممثلي

Formatted: Right

( )52مكتب التقييم في البرنامج  .تقييم الحافظة القطرية .تيمور  -ليشتي :تقييم حافظة البرنامج ( .)2012-2008المرجع :OE/2013/001
.http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp257249.pdf
(Sheehan, P. et al. 2017. Building the foundations for sustainable d evelopment: a case for global investment in the )53
capabilities of adolescents. The Lancet, 390(10104): 1792–1806: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140.6736(17)30872-3/abstract
( )54عقد حوار المائدة المستديرة األول في نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون األول  2015والثاني في مايو/أيار .2017

WFP/EB.1/2018/6-A/3

12

الحكومات والعسكريين واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في محاكاة لتطوير فهم األدوار التنفيذية التي يمكن أن تقوم
بها كل جهة فاعلة في حاالت الطوارئ .وأجري أيضا تدريب محلي استجابة للتسونامي في عام  2016بمشاركة وكاالت مختلفة.
 2-2الفرص المتاحة للبرنامج
-46

وحدد االستعراض االستراتيجي األولويات لكل من األهداف الوطنية الخمسة التي تتعلق بهدف التنمية المستدامة  .2وتتيح المزايا
النسبية للبرنامج فرصا لدعم الحكومة والمجتمعات المحلية من خالل مواصلة توفير العالج لسوء التغذية بينما تطور الحكومة
قدراتها ويستعد البرنامج للتحول لمنع سوء التغذية من خالل المزيد من التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا ،بما في
ذلك التواصل الذي يستهدف المراهقات والرجال؛ وإجراء تحليل ألثر برامج شبكات األمان االجتماعي على التغذية واإلنتاج
الزراعي؛ وتعزيز استهالك األغذية الغنية بالمغذيات المتاحة محليا كوسيلة لتعزيز تنوع النظم الغذائية؛ ودعم صغار المزارعين
على طول سلسلة القيمة ،بما في ذلك من خالل الدعم المستمر لتطوير األغذية المقواة ووضع التشريعات المتعلقة بتقوية األغذية؛
وتيسير اإلمدادات المنتظمة والتأهب للكوارث في المجتمعات المحلية من خالل إدارة سالسل اإلمداد بفعالية وكفاءة .وتعد
األولويات األخرى المحددة في االستعراض االستراتيجي أنسب للجهات الفاعلة األخرى.

 3-2التغيرات االستراتيجية
 -47تهدف الخطة االستراتيجية القطرية إلى التصدي للتحديات المحددة واقتراح اإلجراءات ذات األولوية استنادا إلى النتائج المستمدة
من التقييمات وتقييمات األثر واالستعراض االستراتيجي لهدف التنمية المستدامة  2والمشاورات مع الحكومة وشركاء التنمية
والمجتمعات المحلية .وأبرزت هذه المشاورات وتعقيبات المجتمعات المحلية فيما يتعلق باستجابة البرنامج للنينيو أهمية مواصلة
تقديم المساعدة الغذائية في األجل القصير مع اإلقرار بالحاجة الطويلة األجل للبرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحلية
واالستثمار في برامج األمن الغذائي والتغذية المستدامة لدعم تقدم البلد نحو مركز البلدان المتوسطة الدخل وهدف التنمية المستدامة
 .2ويتيح ذلك فرصة إلجراء تحول استراتيجي نحو نهج يُحدث تحوال جنسانيا يشمل الرجال واألوالد والبنات المراهقات ،بما في
ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة.
-48

وتستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى شراكة البرنامج الطويلة األجل مع الحكومة ونقاط القوة النسبية والتكامل مع الشركاء.
وهي تتمشى مع خطة التنمية االستراتيجية الوطنية وتدعم رأس المال االجتماعي وركائز التنمية المؤسسية إلطار عمل األمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية ( .)2019-2015وتسهم في النتائج االستراتيجية للبرنامج  2و.5

-3

التوجه االستراتيجي للبرنامج

 1-3االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة
-49

توفر خطة العمل الوطنية لتحدي القضاء على الجوع واستراتيجية التغذية وسياسة األمن الغذائي والتغذوي اإلطار العام لمساهمة
البرنامج في تحقيق األولويات والغايات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية .ويقوم المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية
في تيمور  -ليشتي بتنسيق اإلجراءات المشتركة بين الوزارات لتحقيق هذا الهدف الجماعي .وتسهم الحصيلتان االستراتيجيتان
للبرنامج بصورة مباشرة وبطريقة متكاملة في تحقيق هذا الهدف ،كما أن البرنامج ومنظمة األغذية والزراعة عضوان نشطان
في منتدى المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور  -ليشتي.

-50

وتتمثل الرؤية في أن يواصل البرنامج التحول من تقديم المساعدة الغذائية إلى االنخراط في السياسات وتنمية القدرات من أجل
التسليم التدريجي للبرامج التي تديرها المجتمعات المحلية والتي تمولها الحكومة.

-51

وبما يتواءم مع استراتيجية الحكومة في مجال المراجعة االجتماعية وسياسة الالمركزية والتزامات البرنامج بالتواصل الذي
يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا والمساءلة أمام السكان المتضررين ،يؤكد البرنامج من جديد أن الحكومة ومؤسساتها هم شركاؤه
األساسيون ويضع المجتمعات المحلية في صميم جميع اإلجراءات ،مما يضمن إدراج المشاركة المنصفة في األنشطة وملكيتها
تدريجيا في خطط وهياكل التنمية المحلية.
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 -52ووفقا للخطة االستراتيجية للبرنامج ( )55()2021-2017وسياسة المساواة بين الجنسين ( )56()2020-2015وخطة عمل البرنامج
بشأن المساواة بين الجنسين )57(،سيجري دمج االعتبارات الجنسانية واإلعاقة في كل مراحل إعداد الخطة االستراتيجية القطرية
وتنفيذها ورصدها لضمان برامج وسياسات تُحدث تحوال جنسانيا من أجل عالم خال من الجوع .وبالتالي سيضمن البرنامج
تصنيف جميع البيانات المتعلقة باألفراد حسب نوع الجنس والعمر؛ وإدراج التحليل الجنساني في جميع التقييمات ،والبحوث،
والمساعدة التقنية ،والمعارف ،وإدارة المعلومات واألعمال ذات الصلة؛ وتعميم المنظور الجنساني على نطاق البرامج،
والسياسات ،ومبادرات تعزيز القدرات؛ وإشراك النساء والرجال والبنات واألوالد ،بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة –
ومنظماتهم ومؤسساتهم – بطريقة تمكينية ،تعزز المساواة في النتائج وتعمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين.
 -2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات نحو تحقيق األهداف الوطنية
بحلول عام 2025
-53

سيساهم البرنامج في تحقيق األهداف الوطنية لتحسين التغذية والحصول على األغذية الكافية والمغذية وبأسعار معقولة على
مدار السنة ،على النحو الوارد في خطة العمل الوطنية لت حدي القضاء على الجوع واستراتيجية التغذية وسياسة األمن الغذائي
والتغذوي .والهدف الشامل هو تيمور  -ليشتي خالية من الجوع وسوء التغذية بحلول عام  ،2025مما يسهم في تحقيق هدف
التنمية المستدامة  2بحلول عام  2030والنتيجة االستراتيجية  2للبرنامج.

مجاالت التركيز
-54

ستر كز هذه الحصيلة االستراتيجية على معالجة األسباب الجذرية والمحددات األساسية لسوء التغذية عن طريق زيادة توافر
األغذية كثيفة العناصر المغذية وإمكانية حصول األفراد المستهدفين عليها ،ونشر الوعي بشأن الموضوعات ذات الصلة بالتغذية
والصحة ،واالرتقاء بجودة خدمات التغذية عن طريق تعزيز قدرات المؤسسات واستحداث أدلة بشأن التدخالت الفعالة وآليات
التنفيذ .ويهدف تقديم خدمات التغذية في البرنامج إلى سد الفجوات القائمة في القدرات ووضع حلول مستدامة لتحسين حصائل
التغذية في جميع أنحاء تيمور  -ليشتي.

النواتج المتوقعة
-55

سيتم تعزيز األمن التغذوي لألفراد المستهدفين والسكان الضعفاء من خالل نهج مزدوج يشمل توفير الخدمات واألغذية كثيفة
العناصر المغذية إلى جانب بناء القدرات والدعم التقني للمبادرات الوطنية.

-56

وستتحقق الحصيلة االستراتيجية  1من خالل ناتجين اثنين هما:


يحصل األفراد المستهدفون (المستوى  )1على أغذية مغذية وتثقيف تغذوي يراعي االعتبارات الجنسانية من أجل
تحسين حالتهم التغذوية وتنوعهم الغذائي وتمكينهم.



يستفيد السكان الضعفاء (المستوى  )3من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التغذية الوطنية القائمة على المساواة
بين الجنسين من أجل تحسين الوضع التغذوي.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :1توفير أغذية مغذية ورفع مستوى الوعي من خالل التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا لألفراد المستهدفين.
-57

سيدعم البرنامج ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة
ومنظمة الصحة العالمية والمانحين والشركاء المحليين ،وزارة الصحة والمجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في
تيمور  -ليشتي في تسريع التقدم المحرز في تنفيذ التدخالت ذات األولوية الخاصة بالتغذية من أجل الحد من سوء التغذية ونقص

(.WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2 )55
(.WFP/EB.A/2015/5-A )56
(.WFP/EB.1/2016/4-B )57
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المغذيات الدقيقة بين األطفال ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات على النحو المحدد في الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية
التغذية وخطة العمل لتحدي القضاء على الجوع .وسيساهم النشاط على وجه الخصوص في تحقيق األولوية االستراتيجية
 1الستراتيجية التغذية الوطنية بشأن تحسين المدخول التغذوي ،للحوامل والمرضعات ،واألطفال دون سن الخامسة ،والمراهقات
واألولوية االستراتيجية  5بشأن السلوك والممارسات التغذوية المثلى التي تراعي الفوارق بين الجنسين من خالل التعبئة
االجتماعية والتواصل الذي يُحدث تغييرا سلوكيا.
-58

وسيتناول هذا النشاط االحتياجات المحددة للفئات المستهدفة التالية :األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،مع
تركيز التدخالت الرامية إلى الوقاية من سوء التغذية على تحسين التغذية التكميلية والتنوع الغذائي؛ والبنات واألوالد الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،بشأن الوقاية والعالج من سوء التغذية الحاد المعتدل وفقا للمبادئ التوجيهية الوطنية
بشأن اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد؛ والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،من خالل االستجابة الحتياجاتهن التغذوية
المتزايدة من خالل توفير األغذية المقواة وتحسين ممارسات الرعاية من خالل عمليات التواصل والتوعية الرامية إلى تغيير
السلوك إزاء التغذية والصحة واإلصحاح والنظافة الصحية؛ والرجال ،واألوالد ،واألشخاص المؤثرين على المجتمع المحلي،
لزيادة وعيهم بالممارسات المثلى لتغذية األم والطفل والدعوة إليها والمشاركة فيها ،والصالت بين هذه األنشطة واألنشطة
المتصلة بالمياه واإلصحاح والنظافة والصحة واألمن الغذائي؛ والمراهقات والمراهقون ،برسائل ومناقشات تراعي الفوارق
بين الجنسين بشأن التغذية والمساواة بين الجنسين والصحة اإلنجابية المناسبة لهذه الفئة العمرية.

-59

ولإلسراع بوتيرة التقدم في الحد من الهزال ،سيقوم البرنامج ،باالشتراك مع وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية،
بدعم تنفيذ اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد وتوسيع نطاقه ليشمل التغطية على النطاق الوطني من خالل توفير األغذية
المغذية المتخصصة وتعزيز تعبئة المجتمع المحلي والتوعية التي تسهم في الكشف المبكر عن الحاالت وتخفيض معدالت
اإلصابة .واستنادا إلى المبادئ التوجيهية الوطنية ،ستستهدف أنشطة عالج سوء التغذية الحاد البنات واألوالد الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .ومن المتوخى أن ينتهي توفير البرنامج لألغذية
المغذية المتخصصة لهذه الفئات المستهدفة في عام  2019مع نقل كامل للنشاط إلى وزارة الصحة بحلول عام  .2020ويتماشى
ذلك مع التوصيات المتعلقة بزيادة القدرة على معالجة المستويات الموسمية والطارئة من سوء التغذية الحاد ،والواردة في هدف
التنمية المستدامة .2

 -60وسيُستخدم نهج مجتمعي إلدارة سوء التغذية الحاد كمنصة لألنشطة الرامية إلى معالجة جميع أشكال سوء التغذية والوقاية منه،
مع زيادة التركيز على الوقاية وإدراج المراهقات بالتوازي مع التخلص التدريجي من التدخالت المتخصصة القائمة على األغذية
لعالج سوء التغذية الحاد بحلول عام  .2019وسيتبع الوقاية من نقص التغذية والسمنة نهجا متعدد الجوانب يشمل التواصل الذي
يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا في المرافق الصحية وفي المجتمعات المحلية واألسر مع وجود روابط ببرامج لتحسين إمكانية
الحصول على المياه اآلمنة وخدمات مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية تمشيا مع نهج "المياه واإلصحاح والنظافة
للجميع"( )58المتعلق بالتغذية والتوصيات الواردة في االستعراض االستراتيجي .وستشكل حزمة االتصاالت التي وضعتها وزارة
الصحة لصحة وتغذية األم والطفل ،إلى جانب المبادئ التوجيهية الوطنية لمجموعات دعم األم ،األساس لهذا النشاط .وستعتمد
استراتيجية التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا نهجا تحوليا جنسانيا يتحدى األعراف واألدوار الجنسانية الضارة
والعالقات بين الجنسين وعدم المساواة في السلطة على مستوى األسرة والمجتمع المحلي ،بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على
الموارد والسيطرة عليها والم شاركة في اتخاذ القرارات في األسر والمجتمعات .وستوفر األنشطة أماكن آمنة للنساء والرجال
والمراهقين والمراهقات ،بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة لمناقشة التغذية الفعالة المراعية لالعتبارات الجنسانية ،والتغذية
التكميلية وممارسات الرعاية والصحة اإلنجابية والنظافة الصحية واإلصحاح باعتبارها عناصر أساسية في الحد من التقزم بين
األطفال .وسيتم إجراء تحليل للتغذية المراعية لالعتبارات الجنسانية والعمرية لتحديد نقاط الدخول المناسبة للتدخالت الفعالة

( )58منظمة العمل على مكافحة الجوع .2017 .خدمات برنامج المياه واإلصحاح والنظافة للجميع المعنية بالتغذية :دليل عملي بشأن زيادة األثر التغذوي من خالل
دمج برامج المياه واإلصحاح والنظافة والتغذية:
.http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/manuel_wash_nutrition_online.pdf
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وآليات تقديم الخدمات لضمان مشاركة المراهقات والمراهقين والرجال في أنشطة التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا،
بما في ذلك من خالل إشراك الرموز الدينية والقادة المحليين ،ونوادي الشباب ،ومجموعات دعم األم.

النشاط  :2تزويد الحكومة والشركاء بالمساعدة التقنية واألدلة لتعزيز كفاءة البرامج الوطنية وشبكات األمان.
-61

تمشيا مع االستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين السياسات والقدرة على العمل التغذوي المتعدد القطاعات – األولوية
االستراتيجية  – )59(6وتقديم أدلة على تصميم البرامج – الناتج  – 4-1-3سيقدم البرنامج المساعدة التقنية ويضع قاعدة األدلة
للتغذية وتدخالت األمن الغذائي في تيمور  -ليشتي .وسيتم أيضا تقديم الدعم لتقييمات التغذية .وسيتضمن هذا النشاط تعاونا وثيقا
مع المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور  -ليشتي بشأن تعزيز بيئة تمكينية من خالل تعزيز فعالية آليات
تنسيق التغذية على الصعيدين الوطني ودون الوطني ،ووضع سياسات متماسكة وأطر تنظيمية للتغذية .وعلى وجه الخصوص،
سيضطلع المكتب القطري باإلجراءات التالية:


إجراء تحليل "سد الفجوة التغذوية" لتقييم إمكانية حصول الناس على المغذيات واحتياجاتهم منها ،بدعم من مقر البرنامج
والمكتب اإلقليمي وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين .ومن خالل تجميع وتحليل بيانات التغذية واألمن الغذائي ،بما في
ذلك تحليالت لتكلفة النظام الغذائي وبيئة السياسات ،سيسهم تحليل سد الفجوة التغذوية في الحوار الوطني وإرشاد عملية
صنع القرار بشأن برامج التغذية القائمة على األدلة والسياسات المستقبلية .وسيحدد أيضا طرق لمعالجة الفجوات
التغذوية للمراهقات والفئات الضعيفة التي يتم تحديدها من خالل التحليل.



إجراء بحوث تشغيلية سياقية لتحديد التدخالت الفعالة لعالج سوء التغذية الحاد المرتبط بتيمور  -ليشتي واستنادا إلى
أولويات بحثية متفق عليها دوليا حددها ائتالف "ال إهدار لألرواح" )60(،بغية التوصية بتحسينات في معدالت الجودة
والتسليم ونطاق تطبيق اإلدارة المتكاملة لبرنامج سوء التغذية الحاد والمساهمة في قاعدة األدلة الوطنية والعالمية لعالج
سوء التغذية الحاد.



الدعوة إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء آلية تنسيق متينة لتقوية األغذية كوسيلة لمعالجة أوجه القصور في المغذيات
الدقيقة ،وال سيما من خالل إدخال عمليات تقوية األرز .وستشمل أنشطة تعزيز القدرات وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية
لتقوية األغذية تستند إلى تحليل للسوق ودراسات عن قبول المستهلكين لمنتجات متنوعة؛ ووضع إطار تنظيمي ومبادئ
توجيهية ومعايير وخطط عمل لتوفير األرز المقوى من خالل الحماية االجتماعية والقنوات التجارية؛ ودعم منصة
تنسيق متعددة القطاعات لتقوية األغذية؛ وتعزيز آليات الحكومة للرصد الخارجي وضمان الجودة ومراقبتها؛ وبناء
الوعي لدى المستهلكين والطلب على األغذية المقواة في المجتمعات المستهدفة؛ وتبادل المعلومات واألدلة من خالل
حلقات العمل والحوار .وباإلضافة إلى ذلك ،سيواصل البرنامج العمل مع الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص
من أجل اإلنتاج المحلي لألغذية المقواة تيمور فيتا ،ويسعي إلى تطوير منتجات جديدة ذات كثافة غذائية مناسبة للعمر
تناسب الحماية االجتماعية واألسواق التجارية.

-62

وتيمور  -ليشتي معرضة بشدة لحاالت الجفاف بطيء الظهور والسيول المفاجئة واالنهيارات األرضية وحرائق الغابات .وفي
حالة حدوث مثل هذه الصدمات ،فإن العمل في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية سيُم ّكن البرنامج من االستجابة من خالل
المساهمة في الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وإدارته بما يتماشى مع خطة طوارئ مجموعة التغذية الخاصة
بتيمور  -ليشتي.

( )59وزارة الصحة .2013 .االستراتيجية الوطنية للتغذية :2019-2014
.https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/TLS%202014%20National%20Nutrition%20Strategy.pdf
(.www.nowastedlives.org )60
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النتيجة االستراتيجية  :2امتالك المؤسسات الحكومية الوطنية ودون الوطنية لقدرات معززة على تقديم الخدمات المتصلة باألغذية
والتغذية وسالسل اإلمداد على نحو مستدام بحلول عام 2020
-63

استنادا إلى المزايا النسبية للبرنامج في الرصد والتقييم وإدارة سالسل اإلمداد وتقديم الخدمات على مستوى البلديات ،تهدف هذه
الحصيلة إلى تنمية القدرات في هذه المجاالت في الوزارات الحكومية .وتساهم هذه الحصيلة االستراتيجية في تحقيق هدف
التنمية المستدامة  9-17والنتيجة االستراتيجية  5للبرنامج.

مجاالت التركيز
-64

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود من خالل تعزيز قدرة الحكومة على رصد وتقييم برامج شبكات
األمان ،بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية ،وإدارة سالسل اإلمداد ،وال سيما لألنشطة المتعلقة بالصحة والشؤون اللوجستية.
وفي الوقت نفسه ،سيتم تعزيز قدرات الموظفين في الهياكل الالمركزية ،بما في ذلك على مستوى البلديات ،لضمان تقديم خدمات
منصفة وتتسم بالفعالية والكفاءة على مستوى المجتمع المحلي.

النواتج المتوقعة
-65

ترتبط هذه الحصيلة بهدف التنمية المستدامة  ، 5حيث إنها تضمن المساواة بين الجنسين في األطر المعيارية وبرامج الحماية
االجتماعية وسالسل اإلمداد .وتستفيد الفئات الضعيفة (المستوى  ) 3من البرامج الحكومية التي تسترشد بالبيانات والتحليالت
المصنفة طبقا لمعايير الجودة وتدعمها زيادة القدرات في الحكومة المركزية والمحلية إلدارة سالسل اإلمداد ،مما يضمن إتاحة
سبل الحصول على الغذاء واإلمدادات الطبية.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :3تزويد الحكومة والشركاء بالخبرة التقنية لتحسين االستهداف والرصد وتحليل البرامج.
-66

من خالل وزارة التضامن االجتماعي ،أطلقت الحكومة برنامج بولسا دا مي "محفظة األم" في أوائل عام  .2008ويشتمل
برنامج المساعدة االجتماعية هذا على أهداف مناسبة ومحددة جيدا ،وسيدعم جهود الحكومة الرامية إلى التحرك نحو عملية
اجتماعية أكثر فعالية وانتشال األسر الفقيرة من الفقر من خالل توفير التحويالت النقدية .ومن المزايا الرئيسية للبناء على برنامج
محفظة األم هو أنه البرنامج الوحيد في تيمور  -ليشتي الذي يهدف إلى بناء رأس المال البشري من خالل تعزيز الحضور
المدرسي .ويقدم البرنامج تحويالت نقدية بقيمة  5دوالرات أمريكية للطفل الواحد شهريا لما يصل إلى ثالثة أطفال.

-67

ومنذ إطالق برنامج محفظة األم في عام  ،2008توسع بشكل كبير لتقديم مساعدة للفقراء في جميع أنحاء البلد .وغطى البرنامج
في البداية  051 7أسرة لديها أطفال ،ولكنه قدم في عام  2014تحويالت نقدية إلى  55 488أسرة ضعيفة .وتمشيا مع التزام
الحكومة بمعالجة المخاطر وأوجه الضعف لدى األسر التي لديها أطفال ،زادت مخصصات الميزانية للبرنامج لدعم هذا التوسع.
وبلغت الميزانية اإلجمالية للتحويالت النقدية  9ماليين دوالر أمريكي في عام  ،2014وهي تمثل  6في المائة من إجمالي ميزانية
وزارة التضامن االجتماعي لذلك العام.

-68

وتهدف التحويالت النقدية إلى تحفيز األسر على االستثمار في صحة أطفالهم وتغذيتهم وتعليمهم ،وبالتالي تعزيز رأس المال
البشري .وال تكون األسرة مؤهلة للحصول على التحويالت إال إذا كان جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6سنوات
و 17سنة ملتحقين بالمدارس ويحضرون ما ال يقل عن  80في المائة من أيام الدراسة ،وإذا تلقى تجميع األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  12شهرا جميع اللقاحات اإللزامية.

-69

ويتمثل أحد التحديات التي تواجه البرنامج في صعوبة رصد امتثال

المستفيدين()61

لهذه الشروط بسبب االفتقار إلى القدرات

اإلدارية .وبالتالي فإن الشروط تعتبر مخففة بمعنى أنه ال توجد عواقب من حيث التحويالت المستلمة إذا لم يلتزم المستفيدون
بالشروط .وهناك نقص في نظم الرصد الفعالة ويلزم إجراء دراسة عن أثر هذه التحويالت النقدية المشروطة على االلتحاق
بالمدارس.

( )61البنك الدولي .2013 .تقرير النفقات العامة وأداء برنامج المساعدة االجتماعية في تيمور  -ليشتي.
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وسيدعم البرنامج جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز نظمها الوطنية للحماية االجتماعية في إطار برنامج محفظة األم من خالل
إتاحة منصة البرنامج الرقمية إلدارة المستفيدين والتحويالت (سكوب) ليتسنى إنشاء وإدارة سجالت للمستفيدين مصنفة حسب
نوع الجنس والسن وتحديثهاوالعمر  ،واستكمال البيانات االجتماعية واالقتصادية والتغذوية بشأن جميع أفراد األسرة من أجل
تسهيل استهداف الفئات الضعيفة من الناحية التغذوية ،بما في ذلك النساء الضعيفات والمسنين واأليتام واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وسيعمل برنامج محفظة األم أيضا بمثابة منصة لنشر التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا المراعي للتغذية والذي
يُحدث تحوال جنسانيا ويصمم خصيصا بما يناسب مختلف المجموعات المشاركة في نظام الحماية االجتماعية ،بما في ذلك
الرسائل الخاصة بالتغذية والرسائل التغذوية التي تشجع على تنويع النظام الغذائي عن طريق استخدام األغذية المتاحة محليا،
والحصول على التعليم للبنات ،وزيادة الطلب على ال خدمات الصحية والتغذوية ،والمساواة بين الجنسين في الوقت الذي تعالج
فيه المواقف والسلوكيات التمييزية والضارة .وسيستند التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا إلى االستراتيجية الشاملة
التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا المتوخاة في إطار النشاط .1

-71

وباإلضافة إلى ذلك ،سيدعم البرنامج الحكومة في االستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع مركز
االمتياز لمكافحة الجوع التابع للبرنامج في البرازيل والشراكات االستراتيجية في الصين والهند من أجل االستفادة من المعارف
والموارد والتكنولوجيات والمساعدة التقنية من أجل التنفيذ المستدام لبرنامج محفظة األم .وسيسعى البرنامج أيضا إلى استكشاف
الحلول واالبتكارات التي حددتها تيمور  -ليشتي بوصفها "نجاحات وطنية" ،مثل إصالح نظام الرعاية الصحية وحزمة وزارة
الصحة للخدمات الصحية األساسية )62(،والتي يمكن تقاسمها مع بلدان نامية أخرى.

النشاط  :4تزويد الحكومة والشركاء بالخبرة التقنية لتطوير نظام يتسم بالفعالية والكفاءة إلدارة سالسل اإلمداد.
-72

أدت الشراكة مع شركة تيمور غلوبال التابعة للقطاع الخاص والصيدلية المركزية المعنية بالتوزيع لوزارة الصحة –
( – )SAMES, Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúdeفي عامي  2016و2017
إلى تجربة ناجحة إلدارة سلسلة اإلمداد الخاصة باألغذية الصيدالنية والعالجية في إحدى البلديات ،مما أدى إلى وفورات في
التكاليف من خالل شراء األدوية وتوزيعها في الوقت المناسب على المواقع المستهدفة .ويحول هذا النهج التجريبي دون حدوث
انقطاعات في خطوط اإلمداد واإلفراط في تخزين األدوية باهظة الثمن ،ويم ّكن من تتبع االستخدام في كل مركز صحي في
الوقت الفعلي .وسيستكشف البرنامج فرصا لدمج النظم واألنشطة التي تعزز المساواة بين الجنسين في إدارة سالسل اإلمداد
وسيواصل تقديم المساعدة التقنية من خالل نشر موظفي البرنامج على المستويين المحلي والوطني ومن خالل تعزيز الدعم
للسياسات واالستراتيجيات الوطنية للصيدلية المركزية ،ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات ،وال سيما وزارة التجارة
والصناعة والبيئة.

-73

ومع نشر برمجية إدارة المخزونات "m-Supplyوباالستفادة من نجاح ""mSupply Mobile

()63

على جميع البلديات

وتوسيع نطاقها لتشمل عمليات المركز الوطني للوجستيات ،سيتم" )64(،سيتواصل توفير الدعم لتنميةلبرمجية إدارة المخزونات
هذه المدرجة في سجل الصحة اإللكترونية "صحة األسرة" ( )Saúde na Famíliaوتنمية المهارات التقنية لجميع أصحاب
المصلحة ووضع أسس قوية للتعلم المستمر في العمل.
-74

وسيدعم البرنامج وزارة التجارة والصناعة والبيئة ،وال سيما المركز الوطني للوجستيات التابع لها ،في تعزيز ممارسات إدارة
سالسل اإلمداد من خالل التدريب على إدارة المخازن؛ وتحسين التخطيط والمناولة والنقل والممارسة؛ ودعم السياسات
االستراتيجية بشأن احتياطيات الحبوب وتخطيط التوزيع ،وال سيما ألنشطة التأهب للكوارث وتدخالت شبكة األمان وتوزيعها،
ولكن أيضا للمساعدة على كبح انتشار األفالتوكسين في األغذية المزروعة محليا.

( )62من بين  188دولة مدرجة في حساب مؤشر هدف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة للفترة  ،2015-2000تم تصنيف تيمور  -ليشتي على أنها حققت أكبر قدر
من التقدمhttp://timor-leste.gov.tl/?p=16239&lang=en :؛ وقياس أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في  188بلدا :تحليل أساسي من الدراسة
العالمية ألعباء األمراض لعام .http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31467-2/fulltext :2015
( mSupply© )64برمجية مصممة إلدارة المخزونات من اللوازم الطبية .وتُستخدم حاليا في أكثر من  35بلدا ،بما في ذلك في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
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وسيشمل هذا النشاط تقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم في التصدي للتحديات المحددة التي تواجه إدارة سالسل اإلمداد في
برنامج الوجبات المدرسية للوزارة ،بما في ذلك مواصفات المنتج واختياره ،وخيارات طرق التوزيع ،وتخطيط التوزيع وتتبعه.

-76

وبالنظر إلى ارتفاع مستويات األفالتوكسين وارتباطها بتقزم األطفال في تيمور  -ليشتي ،سيدعم البرنامج وضع سياسات سالمة
األغذية ومعايير الجودة في إنتاج األغذية ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 -3-3استراتيجيات االنتقال والخروج
-77

تغطي الخطة االستراتيجية القطرية فترة انتقالية وتمثل تحوال هاما في دور البرنامج ،من التنفيذ المباشر للبرامج اإلنمائية إلى
توفير الدعم لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من سوء التغذية ،وأنشطة التوعية وتغيير السلوك .وسيتم تيسير اتخاذ القرار
وتقديم الخدمات من خالل آلية فعالة لسالسل اإلمداد ،وإدارة المعارف التكميلية ،والرصد والتقييم الفعالين.

-78

وسيضمن البرنامج مواءمة األنشطة مع البرامج الوطنية وإدماجها في خطط التنمية الحكومية لضمان تمكين التسليم التدريجي.
وسيقوم البرنامج بتنمية وزيادة القدرات على جميع مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك القدرات على النهوض
بالمساواة بين الجنسين كشرط لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي .وسيعمل البرنامج على تعزيز تمكين المرأة عن طريق تعزيز
بيئة تستطيع فيها النساء اتخاذ القرارات التي تحقق مصالحهن والخيارات التي تؤثر على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية .وسيدعو
البرنامج إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعليم البنات من خالل تعزيز االعتراف بالوكالة النسائية على مستوى المجتمع المحلي
والمشاركة الفعالة للمرأة وصنع القرار في تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها .وسيجري أيضا تعزيز مشاركة الرجال واألوالد
في أنشطة التغذية .ولضمان استدامة البرامج وملكيتها للمجتمع المحلي ،ستعتبر المجتمعات المحلية شريكة نشطة و"أول
المستجيبين" بدال من مجرد مستفيدين من المساعدة .وسيؤدي ذلك إلى اتخاذ المجتمعات المحلية قراراتها الخاصة وضمان أمنها
الغذائي والتغذوي باستخدام المدخالت والقدرات المحلية.

 -4ترتيبات التنفيذ
 1-4تحليل المستفيدين
-79

سيستند استهداف األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1إلى معايير القبول المحددة في المبادئ التوجيهية الوطنية لإلدارة
المتكاملة لسوء التغذية الحاد ،باستخدام محيط منتصف الذراع العلوي لتحديد حالة التغذية واألهلية للحصول على العالج بأغذية
مغذية متخصصة .ومن أجل الوقاية من سوء التغذية ،ستُستخدم البيانات المستمدة من المسوح التغذوية والمسح الديمغرافي
والصحي الوطني لتحديد المناطق الجغرافية التي تزيد فيها معدالت التقزم ونسب األوالد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين
 6أشهر و 23شهرا ويحصلون على الحد األدنى المقبول من الوجبات الغذائية .وسوف تُستخدم منصة البرنامج الرقمية
للمستفيدين وإدارة النقل (سكوب) لتسجيل المستفيدين في إطار كل من الحصيلتين االستراتيجيتين.

الجدول  2ألف :المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط

Formatted Table

الحصيلة
االستراتيجية

1

األنشطة
توفير أغذية مغذية ورفع مستوى الوعي من خالل التواصل الذي يُحدث تغييرا
اجتماعيا وسلوكيا لألفراد المستهدفين.

النساء
والبنات*

األوالد**

المجموع

54 000

18 000

72 000

تزويد الحكومة والشركاء بالمساعدة التقنية واألدلة لتعزيز كفاءة البرامج
الوطنية وشبكات األمان.
تزويد الحكومة والشركاء بالخبرة التقنية لتحسين االستهداف والرصد وتحليل
البرامج.

2

المجموع

تزويد الحكومة والشركاء بالخبرة التقنية لتطوير نظام يتسم بالفعالية والكفاءة
إلدارة سالسل اإلمداد
54 000

18 000

72 000
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* ا لحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والمراهقات ،والبنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  6أشهر و 59شهرا ممن يحصلن على أغذية مغذية متخصصة.
** األوالد التي تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ممن يحصلون على أغذية مغذية متخصصة .وسيتم جمع أعداد المستفيدين الفعليين وتحليلها واإلبالغ عنها
حسب نوع الجنس والعمر .وال يشتمل التعداد على المستفيدين الذين يحصلون على رسائل التواصل الذي يُحدث تغ ييرا اجتماعيا وسلوكيا – والبالغ عددهم نحو
 000 205من النساء والرجال واألوالد والبنات.

الجدول  2باء :المستفيدون من المراهقين

داخل المدارس
 10سنوات  15 -سنة -
 19سنة
 14سنة

المجموع

خارج المدارس
المجموع

 10سنوات  15 -سنة  -المجموع
 19سنة
 14سنة

 10سنوات  15 -سنة -
 19سنة
 14سنة

الذكور

80 721

69 839

150 560

70 257

52 888

123 145

10 464

16 951

27 415

اإلناث

75 548

67 033

142 581

66 282

49 955

116 237

9 266

17 078

26 344

293 141

53 759

239 382

 2-4التحويالت
التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
-80

تُعد فعالية التكاليف واستدامتها وقبولها من جانب المجتمعات المحلية – وضمان مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين – عوامل
رئيسية في اختيار طرائق التحويل المناسبة لتحقيق الحصائل االستراتيجية.

-81

وستساعد تحويالت المساعدة الغذائية على تحقيق الحصائل باالقتران مع األنشطة التي تشمل التواصل الذي يُحدث تغييرا
اجتماعيا وسلوكيا وبرامج التغذية .وخالل مدة الخطة االستراتيجية القطرية ،سيتم تخفيض التحويالت الغذائية تدريجيا.
الجدول  :3الحصص الغذائية (غرام/شخص/يوم) أو قيمة التحويالت القائمة على النقد (دوالر/شخص/يوم)

Formatted Table

حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية 1
النشاط  :1توفير أغذية مغذية ورفع مستوى الوعي من خالل التواصل الذي يُحدث تغييرا
اجتماعيا وسلوكيا لألفراد المستهدفين.
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل والمرضعات من النساء
والبنات ،والمراهقات

الحصة الغذائية

أغذية :مستحضر تيمور فيتا/
SuperCereal

أغذية :األغذية التكميلية الجاهزة لالستخدام

200

100

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

781

535

نسبة السعرات الحرارية من البروتينات

15.5

10.5

النقد (دوالر /شخص/يوم)
عدد أيام التغذية

60

180

الجدول  :4مجموع االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد وقيمتها

Formatted Table

نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

المجموع (طن متري)

المجموع (دوالر أمريكي)

األغذية التكميلية الجاهزة لالستخدام

216.7

666 476

األغذية المخلوطة والممزوجة

1 298.5

1 688 037
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التحويالت القائمة على النقد (دوالر أمريكي)

0

0

المجموع

1 515.2

2 354 513

تعزيز القدرات بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب
-82

سيتم تقديم برامج تنمية القدرات والمساعدة التقنية في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين في الوقت الذي تنتقل فيه تيمور  -ليشتي
إلى مركز البلدان المتوسطة الدخل وينتقل البرنامج تدريجيا من التنفيذ المباشر إلى العمل "في المراحل األولى" من خالل تقديم
المساعدة والدعم إلى الحكومة والشركاء .وستؤدي الشراكات القوية مع الوزارات الحكومية إلى تنمية المهارات والقدرات التي
تدعم الملكية الوطنية واالستدامة.

-83

وسيعمل البرنامج على تيسير تبادل المعارف والمهارات والخبرات من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع مركز االمتياز
لمكافحة الجوع في البرازيل التابع للبرنامج  ،من أجل تعزيز قدرات الحكومة والمجتمعات المحلية على تنفيذ وإدارة برنامج
الوجبات المدرسية ،بما في ذلك أنشطة الوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية التي تعزز المشتريات المحلية من المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة ،وتعالج التفاوتات االقتصادية بين النساء والرجال .وسيتم استكشاف فرص الشراكة مع مركز
االمتياز التابع لمكتب البرنامج في الصين من أجل دعم الدعوة لسياسة األمن الغذائي والتغذية وتعزيز تنمية القدرات الوطنية
وتبادل الخبرات في مجال االستهداف والتحليل من أجل األمن الغذائي والحد من الفقر وبرامج التغذية ومع مركز االمتياز الجديد
للبرنامج في الهند من أجل تبادل التعلم بشأن تحسين الحصائل التغذوية ،وال سيما فيما يتعلق بالحد من نقص المغذيات الدقيقة
عن طريق تقوية األغذية.

-84

وسيرصد البرنامج العملية المرتبطة بتقدم تيمور  -ليشتي بطلب لالنضمام إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا وسيكيف نظمها
للتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ وفقا لذلك.

-85

وإدراكا النتقال تيمور  -ليشتي من مرحلة النزاع إلى مرحلة السالم ،والجهود التي تبذلها مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة
لقيادة التعاون بين الدول الهشة ،سيتولى البرنامج عملية تيسير تقاسم الخبرات في التغلب على النزاعات والهشاشة .كما أن
إعداد تيمور  -ليشتي لخارطة طريق تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتضع إطارا لتحقيق تلك األهداف بما يتواءم مع الخطط
الحكومية يوفر مثاال على االلتزام بتنفيذ خطة  2030للبلدان األخرى التي تعاني من حاالت الضعف والمتأثرة بالنزاعات.

 3-4سالسل اإلمداد
-86

تمثل شبكات سالسل اإلمداد إحدى األدوات الراسخة في عمليات البرنامج .وسيستمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام
والخاص التي تضم شركة تيمور غلوبال والحكومة والبرنامج إلنتاج أغذية تيمور فيتا المقواة محليا للحوامل والمرضعات من
النساء والبنات ،وللمراهقات من أجل التوسع في األسواق التجارية والتوسع المحتمل في برامج الوجبات المدرسية .وسيستمر
استيراد األغذية التكميلية للبنات واألوالد دون سن الخامسة.

-87

وستتواصل الجهود الرامية إلى تشجيع الحكومة على استخدام األغذية المقواة في شبكاتها الخاصة باألمان االجتماعي وتوفير
احتياطيات غذائية وطنية ،بما في ذلك من خالل الدعوة إلى وضع تشريعات بشأن معايير تقوية األغذية.

 4-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
-88

سيحتفظ البرنامج بحضور ميداني كاف عن طريق ضم موظفي المكتب القطري في المكاتب دون الوطنية التابعة لوزارة الصحة
وفي الصيدلية المركزية .وسيوفر البرنامج المهارات التقنية المتخصصة في مجال التغذية في الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ برنامج
لشغل المناصب العليا في المكتب القطري من الوطنيين من خالل تنمية المهارات الالزمة وتمكين الموظفين .ويتولى حاليا
الموظفون الوطنيون مهام المرتبطة بالرصد والتقييم ،وتكنولوجيا المعلومات ،والموارد البشرية ،والمشتريات ،واللوجستيات
في المكتب القطري.

-89

وسيجري استعراض مالمح مالك الموظفين وتعزيز المساواة بين الجنسين على جميع المستويات وفي جميع المجاالت الوظيفية،
إلى جانب االختصاصات ذات الصلة للنظر في القضايا الجنسانية ومعالجتها.
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 5-4الشراكات
-90

لتحقيق هدف تحسين األمن الغذائي ،هناك حاجة إلى الحصول على أغذية مغذية في جميع أنحاء البلد .ويتطلب ذلك إقامة
شراكات مع القطاع الخاص لتشجيع المؤسسات التجارية على استخدام المواد الخام المحلية والتصنيع لتمكين المنتجات المحلية
من المنافسة مع السلع المستوردة.

-91

كمولد للمعارف؛
واستنادا إلى النتائج المستخلصة من االستعراض االستراتيجي لهدف التنمية المستدامة  ،2وضع البرنامج نفسه ّ
ومن خالل الجهود المتضافرة مع وزارة الصحة ،سيستكشف البرنامج إمكانية االضطالع برصد دوري لمدى مالئمة هذه النتائج
واألنشطة التي وضعت استجابة لذلك.
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ويستكمل الدعم الذي يقدمه البرنامج الدعم الذي تقدمه منظمة األغذية والزراعة ،التي تشارك عن كثب في عناصر زراعة
الكفاف في العمل نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة  2من خالل برنامج الزراعة التي تحافظ على الموارد والدعم لمنع خسائر
ما بعد الحصاد وتوفير البذور الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية .وتدعم عالقة العمل الوثيقة بين البرنامج
ومنظمة األغذية والزراعة ،المنتدى الحكومي المشترك بين الوزارات ،المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في
تيمور  -ليشتي ،في تحديد األولويات لتحقيق أهداف خطة عمل تحدي القضاء على الجوع.
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وسوف يستفيد البرنامج من الفرص التي تتيحها عضويته في لجنة أصحاب المصلحة المتعددين المعنية باألمن الغذائي العالمي
من أجل تعزيز االنخراط مع القطاع الخاص لتشجيع سالسل اإلمداد التجارية على الوصول إلى المجتمعات الريفية بأغذية
مغذية واستكشاف جدوى تقوية األغذية المحلية وتعبئة الموارد دعما لمبادرات البرنامج والحكومة ،وتعزيز التعاون واالبتكار
من خالل إنشاء شبكات األعمال التجارية .وسيتعاون البرنامج مع نظراء لجنة األمن الغذائي العالمي من المجتمع المدني
واألكاديميين ومعاهد البحوث لدعم توليد األدلة لعمليات السياسات ،وتنمية التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا،
وإشراك الرجال واألوالد في أنشطة التغذية.
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وستستمر الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية في دعم إنشاء مجموعات مجتمعية وتعاونها مع بعضها البعض ،مثل
مجموعات دعم األم ومجموعات الشباب ،من أجل نشر الوعي بشأن التغذية على مستوى المجتمع المحلي واألسر .ويعتزم
البرنامج وصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة االضطالع ببرمجة مشتركة للمراهقات .وسيجري الترويج
للشراكات التي من شأنها تعزيز مشاركة الرجال واألوالد في أنشطة التغذية ،وستواصل قطاعات األمن الغذائي والمياه
واإلصحاح والنظافة الصحية التعاون وإحداث التكامل فيما بينهما.
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وإدراكا لضعف وعزلة أكثر الفئات معاناة من انعدام األمن الغذائي ،سيدمج البرنامج بصورة منهجية النظر في قضايا الحماية
والمساواة بين الجنسين والمساءلة أمام السكان المتضررين – بما في ذلك منع االستغالل واإليذاء الجنسيين – في كافة شراكاته
االستراتيجية والتشغيلية.

 -5إدارة األداء والتقييم
 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
-96

سيضع البرنامج خطة للرصد واالستعراض والتقييم تراعي االعتبارات الجنسانية وتتماشى مع إطار النتائج المؤسسية للبرنامج
وتتولى قياس األداء مقارنة بأهداف خطة عمل تحدي القضاء على الجوع في تيمور  -ليشتي والمؤشرات المؤسسية للبرنامج.
وسيتم قياس مؤشرات الحصائل واألداء سنويا بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء اآلخرين .وستستخدم أداة البرنامج بشأن
المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت) للحصول على بيانات لتقارير األداء الموحدة ،وإلحاق هذه البيانات في نظام معلومات
وزارة الصحة تمشيا مع االتفاق الجديد لالنخراط في الدول الهشة .وسيتم استخدام كوميت ونظام جمع البيانات وتحليلها بالهواتف
المتنقلة لتتبع مؤشرات األداء الرئيسية وتخطيط وإدارة األنشطة .وسيتم جمع البيانات من الميدان إلكترونيا من خالل استبيانات
الرصد والتقييمات المشتركة والدراسات االستقصائية ،مع تقديم البيانات في الوقت الحقيقي .وأُدرجت في الميزانية الموارد
المالية الالزمة لقياس خط األساس وإجراء التقييمات ،وأُدرج فيها أيضا الموظفين الالزمين.
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وسيجمع موظفو البرنامج والحكومة من الرجال والنساء معلومات عن مؤشرات الحصائل والنواتج والعمليات .وستصنف
المؤشرات وفقا لنوع الجنس والعمر حسب مقتضى الحال وبحالة اإلعاقة عند اإلمكان .وسيجري رصد األداء وتحليله ونشره
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بانتظام في تقارير النتائج السنوية وتقارير الرصد الصادرة كل ستة أشهر .وستُستكمل هذه التقارير بتقييمات األمن الغذائي
والتغذية ،ورصد أسعار السوق من جانب وزارة المالية .وسيتم تحديد بيانات خط األساس لجميع الحصائل في غضون ثالثة
أشهر من بدء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية بناء على البيانات المستمدة من التدخالت التغذوية الموجودة من قبل عند توفرها
وبناء على إجراءات الرصد السابقة .ومن المقرر إجراء تقييم المركزي في أوائل عام  2020لتقييم أنشطة تنمية القدرات
وتعزيزها والتي ال ترتبط بتقديم المساعدة الغذائية التي تنفذ في إطار النشاط  ، 2وسيجري تقييم للحافظة القطرية بحلول نهاية
عام .2020
-98

وسيتم تحديد مؤشرات األداء الرئيسية التي تعكس األهداف الوطنية المحددة في السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي
واستراتيجية التغذية .وسوف يقيس تحليل االتجاهات اإلنجازات للمقارنة مع االتجاهات التاريخية .وسوف تتبع مؤشرات األداء
الرئيسية أيضا التقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين.
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واستنادا إلى سياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين ( )2020-2015وبما يتواءم مع االستراتيجية اإلقليمية لتنفيذ المنظور
الجنساني ،تغطي خطة العمل الجنسانية للمكتب القطري جميع مجاالت ومراحل األنشطة ،من التصميم والتنفيذ والرصد،
وتضمن تعميم مراعاة المنظور الجنساني واإلجراءات المحددة األهداف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وستكون شبكة النتائج الجنسانية للمكتب القطري عامال محفزا للنهوض بتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في البرنامج وتنسيق
استعراض العمل في إطار خطة العمل الجنسانية كل ستة أشهر لتقييم ما إذا كانت االحتياجات والمصالح المختلفة للنساء والرجال
والبنات واألوالد ،بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة ،تُعالج ،وما إذا كانت تهيئ فرص متكافئة لكل األطراف .وفي حين تم
تدريب جميع أفراد القوى العاملة في البرنامج على قضايا المساواة بين الجنسين والحماية ،سيتم تعزيز وتوسيع التنمية المنهجية
للقدرات في مجال المساواة بين الجنسين لتشمل الشركاء من خالل فرص التعلم المنتظمة والتكامل في "برامج تعريف" جميع
الموظفين المعينين حديثا وشركاء البرنامج.

 -100واستنادا إلى سياسة البرنامج بشأن الحماية اإلنسانية (،)2012

()65

وضعت خطة عمل لحماية السكان المتضررين والمساءلة

أمامهم .وتعالج الخطة االختالفات في الوعي بالبرامج المتعددة للبرنامج بين مختلف فئات الجنسين ،وتشمل إنشاء آلية شاملة
الستقاء تعقيبات المستفيدين تأخذ في االعتبار تحديات اإللمام بالقراءة والكتابة والتحديات اللغوية.
 2-5إدارة المخاطر

المخاطر السياقية
 -101تكمن المخاطر السياقية الرئيسية في أن االستقرار االقتصادي في المستقبل يعتمد اعتمادا كبيرا على إيجاد بديل قابل لالستمرار
وطويل األجل ومستدام لعائدات النفط والغاز الحالية التي يعتمد عليها البلد .ويتمثل التحدي في إدارة هذه المخاطر مع الحفاظ
على االلتزام باالستثمار في الموارد البشرية ،وهو أصل تزخر به تيمور  -ليشتي ،وال سيما في شبابها.

المخاطر البرامجية
 -102تعد إحدى المخاطر البرامجية الرئيسية هي نقص التمويل .وقد كانت الميزانية الوطنية ترجح تاريخيا لصالح البنية التحتية لرأس
المال بدال من التنمية االجتماعية والموارد البشرية .واستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها ندوة التغذية الناجحة التي عقدها
البرلمان الوطني والبرنامج بصورة مشتركة ،ترصد الميزانية الوطنية لعام  2017أول عالمات على حدوث تغير في هذا
االتجاه ،مع زيادة التمويل المخصص للتغذية بمقدار سبعة أمثال في ميزانية وزارة الصحة .ولتحقيق هدف التنمية المستدامة 2
والغايات ذات الصلة في خطة التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة  ،2030-2011ينبغي أن تستمر زيادة التمويل المخصص
لألغذية في الميزانية الوطنية ،على نحو ما تدعو إليه البلدان المانحة.
 -103وبالتوازي مع التحوالت في الميزانية الوطنية ،ستحتاج االستثمارات التي يقوم بها المانحون في السنوات التي تلت االستقالل
إلى مواصلة استكمال التمويل الحكومي .ويلزم مواصلة تطوير فرص استثمار القطاع الخاص في سوق التغذية والزراعة
التجارية.
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 -104وهناك مخاطر تشغيلية مرتبطة باستخدام تيمور فيتا للتغذية التكميلية للحوامل والمرضعات من النساء والبنات .ويرى إن موثوقية
إنتاج تيمور فيتا ،من حيث الجودة وحسن التوقيت ،تشكل خطرا على النجاح التشغيلي .وقد فشلت طلبات التخفيف من هذه
المخاطر عن طريق السماح باستيراد مسحوق  SuperCerealكمنتج بديل ،حيث تواصل الحكومة تشجيع تطوير اإلنتاج
المحلي ،في حين أن جودة المواد الخام المحلية ،وال سيما فيما يتعلق بانتشار مستويات األفالتوكسين العالية ،تجعل من الصعب
االمتثال لمعايير البرنامج الخاصة بسالمة األغذية.

المخاطر المؤسسية
 -105منذ استقالل تيمور  -ليشتي ،اعتمدت الحكومات المتعاقبة رؤية من أج ل بناء مجتمع أفضل وأكثر إنصافا وخال من الجوع،
غير أن تحويل هذه الرؤية إلى عمل شكل تحديا نظرا ألن مهارات موظفي الوزارات والمنظمات المنفذة األخرى محدودة نتيجة
ضعف مستويات التعليم والتغذية المتجذرة بسبب سنوات النزاع .ويشكل نقص المهارات هذا مخاطر مؤسسية ،ويلزم بناء
القدرات في الوزارات الستكمال األنشطة اإلنمائية األخرى.
 -106وتتمتع تيمور  -ليشتي باستقرار سياسي ،حيث أجريت انتخابات رئاسية ناجحة في مارس/آذار  2017بعد تغيير طوعي لرئيس
الوزراء في عام  .2015ويصنف مؤشر الديمقراطية لعام  )66(2016الصادر عن وحدة االستخبارات االقتصادية تيمور  -ليشتي
في مركز إيجابي بدرجة قدرها  7.24تجعلها األعلى بين باقي الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
 -107وتمتثل المكاتب القطرية والميدانية للبرنامج وإجراءاته التشغيلية للمعايير األمنية التشغيلية الدنيا لألمم المتحدة.

 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 -1-6ميزانية الحافظة القطرية
المتطلبات اإلرشادية للميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية (دوالر أمريكي)
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السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

1

5 534 031508 171

4 589 413567 968

3 519 723503 275

2

1 772 082763 801

941 285936 887

695 851692 599

المجموع

7 306 113271 972

5 530 698504 854

4 215 574195 874

 -108ويبلغ رصيد ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية ما مقداره  17مليون دوالر أمريكي لفترتها الزمنية الممتدة لثالث سنوات.
وتعكس مخصصات الميزانية تحوال تدريجيا من تقديم الخدمات المباشرة إلى زيادة الدعم في مجال الدعوة وتنمية القدرات
بهدف تسليم التغذية التكميلية إلى الحكومة بحلول عام  .2020ويهدف هذا النهج الذي ينطوي على انخفاض تدريجي في
التحويالت الغذائية إلى ضمان االستدامة لكال الحصيلتين االستراتيجيتين.
 -109وتشمل الحصيلة االستراتيجية  1عالج سوء التغذية خالل األيام األلف األولى بعد الحمل من خالل الجمع بين التغذية التكميلية
للحد من التقزم لدى األوالد والبنات دون الثانية مع زيادة الجهود في تغيير السلوك وزيادة الوعي بشأن التغذية والحصول على
األغذية المغذية المتاحة محليا .ومن المزمع أن يتم التخلص التدريجي من التحويالت الغذائية للحوامل والمرضعات في عام
 .2020وبتكلفة إجمالية قدرها  13.6مليون دوالر أمريكي ،تشكل هذه الحصيلة  80في المائة من الميزانية.
 -110وتركز الحصيلة االستراتيجية  2على تنمية القدرات على المستويين المركزي والمحلي من الحكومة من أجل تحسين تقديم
الخدمات .وستدعم األنشطة المضطلع بها في إطار هذه الحصيلة نظم الحوكمة في تنسيق وتنفيذ خطط االستجابة متعددة
القطاعات بفعالية.
 -111وتمثل الموارد المخصصة لتعميم المنظور الجنساني واإلجراءات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل من
الحصيلتين االستراتيجيتين أكثر من  15في المائة من مجموع الميزانية.
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 -112وبما أن الحصائل االستراتيجية مترابطة ولها أنشطة تكميلية ،فسيكون هناك تقسيم واضح للمسؤوليات لتجنب االزدواجية في
الجهود وضمان مساهمة األموال المنفقة في تحقيق النواتج والحصائل وأن تقدم المساعدة بطرق تزيد من استخدام الموارد
المتاحة بكفاءة وتيسر المساءلة.
 2-6آفاق تدبير الموارد
 -113من المتوقع أن تمول الخطة االستراتيجية القطرية أساسا من الجهات المانحة الحكومية التقليدية ،والميزانية الوطنية ،وإلى حد
ما ،القطاع الخاص .وفي الفترة ما بين عامي  2012و ،2016حصل البرنامج على  3ماليين دوالر أمريكي سنويا في المتوسط
ألنشطته في تيمور  -ليشتي .وظلت المساهمات مستقرة بسبب التمويل متعدد السنوات من االتحاد األوروبي والوكالة الكورية
للتعاون الدولي .واستنادا إلى اهتمام المانحين بدعم انتقال البلد نحو مركز البلدان المتوسطة الدخل ،فإن البرنامج له رؤية متفائلة
بأنه سيحافظ على مستويات تمويل مماثلة حتى عام  ،2020ولكن بقاعدة مانحين أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
 -114من المتوقع أن تتلقى الحصيلة االستراتيجية  1تمويال متعدد السنوات كافيا لمدة الخطة االستراتيجية القطرية .واستنادا إلى
المساهمات المؤكدة والمؤشرات المواتية من الجهات المانحة على المدى القصير ،سيتم تمويل الحصيلة االستراتيجية  2بنسبة
 78في المائة.
 3-6استراتيجية تعبئة الموارد
 -115تسلط استراتيجيات تعبئة الموارد واالتصاالت التي تم وضعها الضوء على التوجه االستراتيجي الجديد للبرنامج والدعم الذي
يمكن أن يقدمه إلى جهود تيمور  -ليشتي بهدف تخرجها ودخولها في فئة البلدان المتوسطة الدخل وتحقيق األهداف الوطنية
لهدفي التنمية المستدامة  2و 17مع اإلسهام أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 3و 4و 5و.13
 -116وبما يتسق مع اتجاهه االستراتيجي الجديد ،سيعتمد البرنامج نهجا مزدوجا :سيشارك بصورة متزايدة في دعم السياسات وتمكين
المجتمعات المحلية وتنمية القدرات وتوليد المعارف لضمان استدامة التدخالت وتيسير تسليم المسؤولية ،وسيواصل في الوقت
نفسه تقديم المساعدة الغذائية من خالل التحويالت العينية أو – ربما – القائمة على النقد إلى أن تصبح الحكومة على استعداد
لتولي المسؤولية.
 -117وسيواصل البرنامج مشاركته مع البلدان المانحة في تيمور  -ليشتي وفي عواصمها ،ويوفر معلومات منتظمة عن النتائج
والمساءلة والشفافية .كما اشترك البرنامج مؤخرا مع جهات مانحة من القطاع الخاص وتلقى مؤشرات إيجابية على الدعم في
المستقبل.
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الملحق األول
موجز اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية لتيمور  -ليشتي (يناير/كانون الثاني  – 2018ديسمبر/كانون األول )2020

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
الهدف االستراتيجي  :2تحسين التغذية
النتيجة االستراتيجية : 2ال أحد يعاني من سوء التغذية (غاية التنمية المستدامة )1-2

Formatted: Complex Script Font: +Headings CS (Times New
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الحصيلة االستراتيجية  :1تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات
نحو تحقيق األهداف الوطنية بحلول عام 2025

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية العالية الجودة والغنية
بالمغذيات بين األفراد المستهدفين
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفتراضات:
تلتزم وزارة الصحة بتخصيص أموال في ميزانيتها لإلمدادات التغذوية من أجل معالجة الهزال والتقزم ،وتتولى تدريجيا المسؤولية عن شراء تيمور فيتا.SuperCereal/
تلتزم وزارة الصحة بتوسيع نطاق تنفيذ البروتوكول الوطني لإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد.
تلتزم الحكومة والشركاء المحليون بتنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية لمجموعات دعم األمهات.
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مؤشرات الحصائل
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج (بالنسبة المئوية)
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات (بالنسبة المئوية)
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات (بالنسبة المئوية)
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي (بالنسبة المئوية)
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (لتغطية)
سجل القدرة على القضاء على الجوع

األنشطة والنواتج

توفير أغذية مغذية ورفع مستوى الوعي من خالل التواصل الذي يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا لألفراد المستهدفين( .باء :توفير األغذية المغذية)

يحصل األفراد المستهدفون على أغذية مغذية وتثقيف تغذوي يراعي االعتبارات الجنسانية من أجل تحسين حالتهم التغذوية وتنوعهم الغذائي وتمكينهم( .ألف :تحويل الموارد)
يحصل األفراد المستهدفون (المستوى  )1على أغذية مغذية وتثقيف تغذوي يراعي ا العتبارات الجنسانية من أجل تحسين حالتهم التغذوية وتنوعهم الغذائي وتمكينهم( .أنشطة الوقاية من سوء
التغذية)
يحصل األفراد المستهدفون (المستوى  ) 1على أغذية مغذية وتثقيف تغذوي يراعي االعتبارات الجنسانية من أجل تحسين حالتهم التغذوية وتنوعهم الغذائي وتمكينهم( .هاء :القيام بأنشطة
التوعية والتعليم)
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تزويد الحكومة والشركاء بالمساعدة التقنية واألدلة لتعزيز كفاءة البرامج الوطنية وشبكات األمان( .أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)

يستفيد السكان الضعفاء من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برام ج التغذية الوطنية القائمة على المساواة بين الجنسين من أجل تحسين الوضع التغذوي( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

الغاية االستراتيجية  :2إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الهدف االستراتيجي  :4دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
النتيجة االستراتيجية  :5امتالك البلدان لقدرات معززة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (غاية التنمية المستدامة )9-17

النتيجة االستراتيجية  :2امتالك المؤسسات الحكومية الوطنية ودون الوطنية لقدرات معززة على تقديم
الخدمات المتصلة باأل غذية والتغذية وسالسل اإلمداد على نحو مستدام بحلول عام 2020

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

االفتراضات:
Formatted: Complex Script Font: +Headings CS (Times New
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السياق المؤسسي يفضي إلى إجراء مناقشات حول السياسات واإلطار التنظيمي للرصد وتحليل البرامج في وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن االجتماعي ،وسلسلة اإلمداد في وزارة الصحة
ووزارة التضامن االجتماعي.

مؤشرات الحصائل
سجل القدرة على القضاء على الجوع
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األنشطة والنواتج

تزويد الحكومة والشركاء بالخبرة التقنية لتحسين االستهداف والرصد وتحليل البرامج( .أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)

يستفيد السكان الضعفاء (المستوى  ) 3من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التغذية الوطنية القائمة على المساواة بين الجنسين من أجل تحسين الوضع التغذوي( .جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)

تزويد الحكومة والشركاء بالخبرة التقنية لتحسين االستهداف والرصد وتحليل البرامج( .أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)

يستفيد السكان الضعفاء (المستوى  ) 3من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التغذية الوطنية القائمة على المساواة بين الجنسين من أجل تحسين الوضع التغذوي( .جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)
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الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
جيم :1-يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم

النتائج والمؤشرات الشاملة

جيم :2-يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم

النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم :1-2-نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
ّ

جيم :3-تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج

النتائج والمؤشرات الشاملة

جيم :4-تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
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النتائج والمؤشرات الشاملة
 و ُحددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء، نسبة األنشطة التي فُحِ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها:1-4-جيم
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الملحق الثاني
)التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االستراتيجية (دوالر أمريكي
المجموع
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،5 النتيجة االستراتيجية
9-17 غاية التنمية المستدامة

،1 النتيجة االستراتيجية
1-2 غاية التنمية المستدامة

2 الحصيلة االستراتيجية

1 الحصيلة االستراتيجية

بناء القدرة على الصمود

األسباب الجذرية

12 474 462

2 506 795

9 967 667668

1 115 088

235 757

879 331

2 347 258

443 521

1 903 737624

تكاليف الدعم المباشرة المعلة

15 936 808

3 186 073185

12 750 735623

المجموع الفرعي

1 115 577035 893

223 025207 102

892 551828 791

)%7( تكاليف الدعم غير المباشرة

17 052 38516 972
701

3 409 098393 287

13 643 286579 414
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