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مجموع التكليف التي يتحملها الب ا

 13 973 015دوالرا أمريكيا
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* .https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
منذ أن استعادت تيمور-ليشتي استقاللها في عام  ، 2002أحرزت تقدما ملموسا وأظهرت التزامها القوي بالمصالحة ،والتعمير ،وحقوق
اإلنسان ،والديمقراطية .وبعد مرور عشرين عاما ومع االنخفاض المستمر في عائدات النفط والغاز ،يكتسي االستثمار في اإلسراع
بخطى التنمية االجتماعية واالقتصادية أهمية بالغة بالنسبة لتيمور-ليشتي.
وتيمور-ليشتي بلد من أقل البلدان نموا وهي دولة جزرية صغيرة نامية يبلغ عدد سكانها  1.3مليون نسمة .ويبلغ معدل الفقر المتعدد
األبعاد فيها  45.8في المائة ،وهو أعلى معدل في جنوب شرق آسيا ،حيث تتعرض النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة والمجتمعات المحلية
في المناطق الريفية النائية لم خاطر الفقر المتعدد األبعاد.
وخلص تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي نشر في عام  2019إلى أن  25في المائة فقط من السكان يتمتعون باألمن
الغذائي .وخلصت دراسة أجريت عام  2019بعنوان "سد الفجوة التغذوية" إلى أن بوسع جميع األسر على وجه التقريب تحمل تكلفة
نظام غذائي يلبي احتياجاتها من الطاقة ،ولكن اتباع نظام غذائي مغ ٍذ بعيد عن منال معظم األسر .وتعاني تيمور-ليشتي من عجز غذائي،
فهي تستورد  60في المائة من احتياجاتها الغذائية واإلنتاجية الزراعية فيها منخفضة.
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ويشكل سوء التغذية مصدر قلق بالغا .ويبلغ معدل انتشار التقزم بين األطفال دون سن  5سنوات  47.1في المائة ،وهو من بين أعلى
المعدالت في العالم .وتواجه المجتمعات المحلية في تيمور-ليشتي أشكاال شتى من سوء التغذية ،تشمل نقص التغذية ونقص المغذيات
الدقيقة وبشكل متزايد السمنة وفرط الوزن.
ويواجه بناء اقتصاد مستدام ومتنوع تحديات جسام .ويثير تغير المناخ ومخاطر الكوارث تهديدات كبيرة لتنمية االقتصاد غير النفطي في
المستقبل ،وهو اقتصاد زراعي في المقام األول .وانكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  8.6في المائة في عام  ،2020وهو أكبر انخفاض
منذ االستقالل ،نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا  2019وتفاقم التحديات الكامنة في االقتصاد.
وسيدعم برنامج األغذية العالمي (الب ا ) طموحات الحكومة للقضاء على الجوع من خالل تعزيز القدرات .واستكماال لالستثمارات
الوطنية والثنائية ،تتمثل الميزة النسبية التي يتمتع بها الب ا

في تيمور-ليشتي في قدرته على تعزيز تنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذية

الوطنية والحد من مخاطر الكوارث في إطار الشراكة مع الجهات الفاعلة األخرى.
وتتواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لتيمور ليشتي للفترة 2025 - 2021
وخطة التنمية االستراتيجية للحكومة للفترة  . 2030-2011واستندت صياغة الخطة إلى النتائج التي توصل إليها تقييم مستقل للخطة
االستراتيجية القطرية للفترة  . 2022-2018وستسهم الخطة في تحقيق الحصائل االستراتيجية  1و 2و 4للخطة االستراتيجية للب ا
للفترة  2025-2022وهدفي التنمية المستدامة  2و 17من خالل حصائل الخطة االستراتيجية القطرية الثالث التالية:


الحصيلة  :1حصول السكان المتضررين من األزمات في تيمور-ليشتي على قدم المساواة على األغذية المغذية الكافية
التي تلبي احتياجاتهم التغذوية األساسية أثناء الصدمات وفي أعقابها.



الحصيلة  :2يتمتع األشخاص المعرضون النعدام األمن التغذوي ،وال سيما النساء والمراهقات واألطفال في سن
المدرسة ،في تيمور-ليشتي بإمكانية الوصول العادل إلى البرامج المعززة المراعية للتغذية التي تشجع النظم الغذائية
الصحية وتمكِّنها بحلول عام .2025



الحصيلة  :3يستفيد األشخاص المعرضون للصدمات في تيمور-ليشتي من تعزيز القدرات الوطنية على االستعداد
للكوارث واالستجابة لها وإدارة سلسلة اإلمداد بحلول عام .2025

وتمثِّل الحصيلة  1خطة طوارئ لالستجابة لألزمات لن يتم تفعيلها إال إذا لزم األمر .وتركز الحصيلة  2على مساهمة الب ا

في تنفيذ

خطة العمل الوطنية الموحد ة لألمن التغذوي والغذائي ،مع إيالء اهتمام خاص للحصائل التغذوية للنساء والمراهقات واألطفال في سن
المدرسة .وتشمل الحصيلة  3مساهمة الب ا
وسيحقق الب ا

في تعزيز القدرات في سالسل اإلمداد الوطنية واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها.

هذه الحصائل بالشراكة مع حكومة تيمور-ليشتي على المستوى الوطني ومستوى البلديات ومع الشركاء من األمم

المتحدة ،ومن بينهم الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها وشركاء البحوث والمجتمع المدني والمنظ مات المجتمعية والجهات
المانحة والقطاع الخاص.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور-ليشتي ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X( )2025-2023بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

قدرها  13 973 015دوالرا أمريكيا.

* هذا مشروع مقرر .ولالطالع على القرار النهائي الذي اتخذه المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة المقررات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

WFP/EB.A/2022/X-X/X/DRAFT
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التحليل القط ي
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السياق القط ي
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بعد أن استتتتعادت تيمور-ليشتتتتي استتتتقاللها في عام  ،2002أظهرت التزامها القوي بالمصتتتالحة والتعمير وحقوق اإلنستتتان
والتديمقراطيتة ،والتعمير ،وحقوق اإلنستتتتان ،والتديمقراطيتة .ومع وجود إرث من النزاع في وضتتتتع تزداد فيته مختاطر المنتاخ
وغيرها من األخطار ،يكتستي االستتثمار في اإلستراع بخطى التنمية االجتماعية واالقتصتادية أهمية بالغة لتيمور-ليشتتي .وتقل
أعمار ستتتين في المائة من الستتكان البالغ عددهم  1.3مليون نستتمة عن  25عاما ،مما يجعل االستتتثمار في الشتتباب أمرا حيويا
للتنمية ا لمستقبلية للبالد.
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وتيمور-ليشتتي بلد من أقل البلدان نموا ودولة جزرية صتغيرة نامية بلغت درجتها وفق مؤشتر التنمية البشترية  0.606في عام
 ،2019وهي تحتتل المرتبتة  141من بين  189بلتدا .ويواجته متا يقتدر بنحو  45.8في المتائتة من الستتتتكتان فقرا متعتدد األبعتاد،
2

وهو أعلى معدل في جنوب شتتترق آستتتيا ،يقترن بفرص الحصتتتول المحدودة على الغذاء والمياه النظيفة والصتتتر الصتتحي
والحماية االجتماعية والتعليم والمهارات والرعاية الصتتتحية والعمل الالئق 3 .والنستتتاء واألشتتتخاص ذوو اإلعاقة والمجتمعات
المحليتة المقيمتة في المنتاطق الريفيتة النتائيتة هم أكثر الف تات ع رضتتتتة للفقر المتعتدد األبعتاد ،وإن كتانتت البيتانتات المصتتتتنفتة عن
األشتتخاص ذوي اإلعاقة ال تتوفر إال بشتتكل محدود .واحتلت تيمور-ليشتتتي المرتبة  108من بين  116بلدا في مؤشتتر الجوع
العالمي في عام  4 .2021وعلى الرغم من أن تيمور-ليشتتتي تفي بمعايير التخرج من وضتتع أقل البلدان نموا ،فإن هشتتاشتتتها
وضعفها االقتصادي أديا إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذا الخروج حتى عام .2024
-3
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وتواجه تيمور-ليشتتي تحديات جستام في بناء اقتصتاد مستتدام ومتنوع ،فاإلنفاق العام ،الممول إلى حد كبير بعمليات الستحب من
صتتتندوق النفط 6 ،مرتفع للغاية :خالل الفترة من عام  2008إلى عام  ، 2019كانت النفقات العامة تعادل في المتوستتتط  86في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .ونظرا لعدم اليقين الذي يكتنف عائدات النفط المستتتقبلية ومستتتوى عمليات الستتحب المرتفع
فقد يُستتتنفد صتتندوق النفط في غضتتون  10ستتنوات 7 .وانكمش الناتج المحلي اإلجمالي لهذا البلد بنستتبة  8.6في المائة في عام
 ، 2020وهو أكبر انخفاض منذ االستتتقالل ،نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-والمشتتاكل االقتصتتادية
الكامنة التي فاقمت أثر هذه الجائحة .وزعزعت الجائحة والفيضتتانات التي ستتببها اإلعصتتار المداري ستتيروجا في عام 2021
االستقرار االقتصادي.
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ويشتكل تغير المناخ ومخاطر الكوارث تهديدات جستيمة لتطور االقتصتاد غير النفطي في المستتقبل ،وهو اقتصتاد زراعي في
المقام األول .وتيمور-ليشتتي معرضتة لمجموعة من المخاطر الطبيعية وهي تحتل المرتبة  16في مؤشتر المخاطر العالمية في
عام  9 .2021وتشتمل ا لمخاطر الطبيعية االنهيارا ت األرضتية والفيضتانات المفاج ة واألعاصتير المدارية والعواصتف الهوائية
والزالزل وحرائق الغابات وأمواج تستونامي .ويخلص التحليل القطري المشتترا الذي أجرته األمم المتحدة لتيمور-ليشتتي إلى
أن مواطن الضعف القائمة في الوقت الحالي واالفتقار إلى القدرة على التكيف عامالن رئيسيان لمخاطر الكوارث التي يتعرض

 1البنك الدولي .2021 .التقرير االقتصادي لتيمور-ليشتي ،ديسمبر/كانون األول  -2021استقرار السفينة.
 2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . 2020 .تقرير التنمية البشرية  . 2020الحدود التالية .التنمية البشرية واألنثروبوسين.
 3األمم المتحدة .2019 .التحليل القطري المشترا لتيمور – ليشتي لعام .2019
 .2021 .Concern Worldwide and Welthungerhilfe 4مؤشر الجوع العالمي لعام .2021
5

لجنة األمم المتحدة للسياسات اإلنمائية .2021 .تقرير عن الدورة الثالثة والعشرين.

 6تقوم حكومة تيمور-ليشتي بتحويل عائدات النفط إلى صندوق النفط في تيمور-ليشتي ،وهو صندوق ثروة سيادي.

 7البنك الدولي .2021 .استعراض اإلنفاق العام في تيمور-ليشتي – تغيير المسار :نحو إنفاق أفضل وأكثر استدامة.
 8البنك الدولي .2021 .التقرير االقتصادي لتيمور-ليشتي ،ديسمبر/كانون األول  -2021استقرار السفينة.
Bündnis Entwicklung Hilft and Rhur University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict 9
(IFHV). 2021. WorldRiskReport 2021.
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لها هذا البلد 10 .ويعتمد أكثر من  70في المائة من الستكان على الزراعة البعلية كمصتدر رئيستي للدخل ،وهو وضتع يجعل من
تغير المناخ تهديدا كبيرا للنظم الغذائية وسبل عيش السكان.
-5
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وحققت تيمور-ليشتتي تحستينات في المستاواة بين الجنستين ،حيث احتلت المرتبة  64في المؤشتر العالمي للفجوة بين الجنستين
لعام  2021مقارنة بالمرتبة  125في عام  .2016وأعطت الحكومة األولوية للعمل بشتأن المستاواة بين الجنستين ومنع العنف
12

الجنستتاني ،وهي مستتألة رئيستتية في تيمور-ليشتتتي :وخلص استتتقصتتاء أجري عام  2016إلى أن ثلث النستتاء الالتي تتراوح
أعمارهن بين  15و 49عاما قد تعرضتن للعنف الجنستي في اإلثني عشتر شتهرا الستابقة 13 .والنستاء والبنات الصتغيرات الستن
معرضتتات بشتتكل خاص للعنف الجنستتي والزواج المبكر وزواج األطفال والزواج القستتري .والنستتاء الالتي يتعرضتتن لعنف
ا لشتتريك الحميم أكثر عرضتتة من غيرهن بمقدار مرتين للعيش مع إعاقات من النستتاء الالتي ال يتعرضتتن لهذا العنف 14 .وكان
لجائحة كوفيد 19-أثر غير متناستتتتب على انعدام األمن الغذائي للمرأة ،ويرجع ذلك ،في شتتتتق منه ،إلى المعايير الثقافية التي
تجعل النستتاء يأكلن "أقل وفي ارخر" 15 .ويبلغ معدل مشتتاركة المرأة في القوى العاملة  40.6في المائة ،مقارنة بنستتبة  53في
المائة للرجال ،ومن المرجح أن تنخرط النساء أكثر من الرجال في أشكال عمل غير مدفوعة األجر وغير آمنة.
-6
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ول ن كانت تيمور-ليشتتتي لم توقع ولم تصتتدق بعد على اتفاقية حقوق األشتتخاص ذوي اإلعاقة 17 ،فإن الدستتتور الوطني ينص
على عدم التمييز ضد ذوي اإلعاقة وعلى معاملتهم على قدم المساواة ،وهناا خطة عمل وطنية بشأن اإلعاقة.
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ويشتمل التعليم األستاستي في تيمور-ليشتتي الصتفو من  1إلى  9وهو تعليم شتامل وإلز امي ومجاني .وأحرز البلد تقدما ملموسا
في تحقيق المستتاواة بين الجنستتين في التعليم االبتدائي وفي زيادة االلتحاق بالمدارس 18 ،إذ يلتحق  92في المائة من األطفال في
ستتن الدراستتة االبتدائية بالمدارس .ومع ذلك ،فإن  20في المائة فقط من األطفال في ستتن ما قبل المدرستتة يلتحقون بمرحلة ما
قبل المدرستتة وتترا األمهات المراهقات المدرستتة بمعدالت غير متناستتبة ،وال يلتحق قرابة النصتتف من جميع األطفال ذوي
اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين  3أعوام و 18عاما بالمدرسة.

-8

19

وقلَّلت الحكومة من انتشتتار كوفيد19-بتقييد الحركة وإغالق األعمال التجارية غير األستتاستتية وتنفيذ حزمة إغاثة كبيرة الحجم
تعادل  13في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .بيد أن هذه الجائحة زادت انعدام األمن الغذائي حدة وعطَّلت القيود المفروضة
على الحركة عمل سالسل اإلمداد واألسواق .وجعل القصور الذي يشوب استعداد البالد للطوارئ الصحية إدارة الجائحة ،أمرا
عستيرا ال ستيما في ستياق الفيضتانات التاريخية في نيستان/أبريل  ، 2021وأحدث اضتطرابا شتديدا في تقديم الخدمات الصتحية
والتغذوية األستاستية .ول ن كان أثر الجائحة الكامل قد ال يتضتح إال على المدى الطويل ،فأن ها قد أثرت فعال على األمن الغذائي
والتغذية والحصتتول ع لى التعليم .واضتتطر أكثر من نصتتف األستتر إلى اللجوء على األقل إلى شتتكل من أشتتكال استتتراتيجيات
التصتتتدي الستتتلبية وعانى  41في المائة منها من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد في الثالثين يوما التي ستتتبقت تقييم عام
 20 2021الذي خلص إلى أن األستتر التي تعيلها نستتاء ( 16.8في المائة من األستتر في التقييم) كانت ،بالمقارنة مع األستتر التي

 10األمم ا لمتحدة  .2020التحليل القطري المشترا لتيمور-ليشتي لعام .2019
 11المرجع نفسه.
12

المنتدى االقتصادي العالمي .2021 .التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين  -2021تقرير الرؤية -مارس/آذار . 2021

 13مؤسسة آسيا .2016 .فهم العنف ضد النساء واألطفال في تيمور-ليشتي :نتائج دراسة نابيالن لخط األساس – التقرير الرئيسي.

 14المرجع نفسه.
 15منظمة كير .2020 .التحليل الجنساني السريع لمنظمة كير  -تيمور-ليشتي وكوفيد.19-
 16األمم المتحدة .2020 .التحليل القطري المشترا لتيمور-ليشتي.
 17األمم المتحدة .2006 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .

 18حكومة تيمور-ليشتي .2019 .تقرير عن تنفيذ أهدا التنمية المستدامة :من الدمار إلى المصالحة وإعادة اإلعمار والتنمية المستدامة ،االستعراض الوطني الطوعي
لتيمور-ليشتي .2019
19

المرجع نفسه.

20

األمم المتحدة وحكومة تيمور-ليشتي .2021 .تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد 19-في تيمور-ليشتي ،الجولة .2021 ،2
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5

يعيلها رجال ،أكثر ضتتعفا من الناحية االقتصتتادية وكانت معدالت انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد فيها أعلى قليال وكانت
أكثر عرضة ألن تندرج في األخماس األدنى ثروة.

21

2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-9

اعترافا بالتقدم المحرز في مجال التنمية البشترية ،خلص التحليل القطري المشتترا لألمم المتحدة إلى أن تيمور-ليشتتي يجب أن
تستتتتارع خطى التقتدم المحرز في المجتاالت المتتأخرة فيهتا حتى تتمكن من تحقيق أهتدا

التنميتة المستتتتتتدامتة .وال يزال الفقر

والجوع يمثالن شاغلين رئيسيين ،جنبا إلى جنب مع ازدياد عدم المساواة واستمرار سوء التغذية وانخفاض مستويات التحصيل
العلمي وقلة فرص الحصتول على المياه النظيفة واإلصتحاح والتحديات التي تكتنف الحصتول على خدمات صتحية عالية الجودة
وأشتكال التحيز الجنستاني التي تت ضترر منها النستاء والبنات وأوجه التحيز االجتماعي التي يعاني منها األشتخاص ذوو اإلعاقة.
وخلص التحليل القطري المشتترا إلى أن األطفال والنستاء والبنات واألشتخاص ذوي اإلعاقة واألشتخاص المصتابين بأمراض
مزمنة والمهاجرين واألسر في المناطق الريفية النائية هم أكثر الف ات عرضة "للتخلف عن الركب".
- 10

واستتتجابة للتحليل ،يؤكد إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتتدامة للفترة  2025-2021على ضتترورة بناء رأس
المال البشتري وتنويع االقتصتاد والتصتدي لتغير المناخ وللمخاطر األخرى .وتمثل التغذية واألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية
أولويات لتحقيق تلتك النتتائج .وثمتة حاجة إلى اتختاذ إجراءات للتغلتب على الحواجز القتانونيتة والمؤستتتتستت تيتة واالجتمتاعيتة التي
تواجهها الف ات المهمشة في ممارسة حقوقها.

3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-11

الحصتتتتول على الغتذاء  .انخفض انتشتتتتار نقص التغتذية من  32.2في المتائة في الفترة  2006-2004إلى  22.6في المتائة في
الفترة  .2020-2018ومع ذلك ،خلص تحليل للتصتنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي نُشتر في عام  2019إلى أن  25في
22

المائة فقط من الستتكان يتمتعون باألمن الغذائي 23 .وخلصتتت دراستتة "ستتد الفجوة التغذوية" لعام  2019إلى أن  15إلى  37في
المائة فقط من األستر (حستب المنطقة) تستتطيع تحمل تكلفة نظام غذائي مغذي ،وإن كان بوستع جميع األستر على وجه التقريب
تحمل تكلفة نظام غذائي يلبي احتياجاتها من الطاقة.
-12

24

القضتاء على ستوء التغذية  .يشتكِّل ستوء التغذية مصتدر قلق بالغا  .ويبلغ معدل انتشتار التقزم بين األطفال دون ستن  5ستنوات
 47.1في المائة .وعلى الرغم من أن هذه النستبة تمثل انخفاضتا من نظيرتها البالغة  50.2في المائة في عام  2016و 58.1في
المتائة في عام  ،2010فتأنها من بين أعلى المعتدالت في العتالم وتمثتل عائقتا رئيستتتتيتا أمام التنميتة بتتأثيرها ستتتتلبتا في الصتتتتحة
والتحصتيل العلمي ورأس المال البشتري والحصتائل الصتحية لألجيال القادمة .والتقزم أكثر انتشتارا بين األوالد ( 52في المائة)
منه بين البنات ( 46.6في المائة) وهو أوستع انتشتارا في المناطق الريفية ( 52.5في المائة) منه في المناطق الحضترية (39.8
في المائة) .ويرتبط التقزم بالحالة التعليمية وبالشتتريحة الخمستتية للثراء وإمكانية حصتتول والدة الطفل أو مقدم الرعاية له على
خدمات الصتر الصتحي المحستنة 25 .وانخفض معدل انتشتار الهزال إلى  8.6في المائة على الصتعيد الوطني ،واضتعا تيمور-

21

المرجع نفسه.

 22منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية.
 .2021حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم.2021 ،

 23حكومة تيمور-ليشتي والشركاء الوطنيون .2019 .التقرير التحليلي األول للتصنيف المتكامل للمراحل األمن الغذائي بشأن حالة انعدام األمن الغذائي المزمن في
تيمور-ليشتي.
24

المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية في تيمور-ليشتي وبرنامج األغذية العالمي .2019 .سد الفجوة الغذائية في تيمور-ليشتي :التقرير النهائي.

25

حكومة تيمور-ليشتي .2022 .استقصاء الغذاء والتغذية لعام  -2022التقرير النهائي.
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6

ليشتتي في الف ة "المتوستطة" من تصتنيف منظمة الصتحة العالمية ،مقارنة بنستبة  11في المائة في عام  2016و 18.6في المائة
في عام  26 .2010وفي بلديات أوكوس وبوبونارو وديلي ،يزيد معدل انتشار الهزال عن  10في المائة.
-13

27

وتواجه النساء والبنات أشكاال عديدة من سوء التغذية ،فقرابة  19في المائة من النساء والبنات غير الحوامل نحيفات 28 .وارتفع
معدل انتشتتار فقر الدم بين النستتاء والبنات في ستتن اإلنجاب ،إلى  29.9في المائة في عام  ،2019من  26.8في المائة في عام
 29 .2012وترتفع الستتمنة وفرط الوزن لدى النستتاء والبنات في ستتن اإلنجاب بشتتكل حاد ،حيث تضتتاعفت تقريبا من  9.8في
المائة في عام  2016إلى  19.3في المائة في عام .2020

-14

30

إنتاجية أصتحاب الحيازات الصتغيرة ودخولهم  .توظف الزراعة  64في المائة من القوى العاملة ولكنها ال تستاهم إال بنستبة 17
في الم ائة في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي .وانخفض عدد األشتتتخاص العاملين في الزراعة بين عامي  2004و.2015
وعلى الرغم من أن  56في المتائتة من النستتتتاء العتامالت يعملن في الزراعتة ،فتإنهن يشتتتتكلن  26في المتائتة فقط من العمتالتة
المأجورة في هذا القطاع 31 .واإلنتاجية منخفضتة بستبب قلة األستواق والميكنة واألدوات المتطورة ومشتاركة الشتباب المحدودة
النطاق 32 .وتعد غلة الحبوب من بين أدنى المعدالت في هذه المنطقة ،وفي المتوستتط ،تنتج المزارعات بنستتبة تقل عن  15في
المائة مما ينتجه الرجال.

-15

33

النظم الغذائية المستتتتتدامة .تيمور-ليشتتتتتي بلد يعاني من عجز غذائي وهو يستتتتتورد  60في المائة من احتياجاته الغذائية.

34

وتتراوح تقديرات خستائر ما بعد الحصتاد بين  20و 50في المائة ،مما يؤثر على دخل أصتحاب الحيازات الصتغيرة وفي توافر
األغذية الستتهالكهم الخاص 35 .وأحدثت جائحة كوفيد 19-مزيدا من االضتطراب ف ي النظام الغذائي في البالد بالحد من وصول
المنتجين واألسر إلى األسواق ،من بين أسباب أخرى.

36

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-16

تعزيز القدرات  .ثمة حاجة إلى تعزيز القدرات الحكومية ،وال ستيما على المستتويات دون الوطنية نظرا الزدياد الالمركزية في
هذا البلد .وأدى انستداد األفق الستياستي في الماضتي إلى إعاقة اإلنفاق وأموالها وتنفيذ البرامج .وثمة حاجة إلى مزيد من التحليل
للبيانات المتعلقة باألشتتتخاص الذين يعيشتتتون في أوضتتتاع الفقر وانعدام األمن الغذائي .وبدو ن تصتتتنيف تلك البيانات وتحليلها
بشكل كا ٍ ،سيستند تصميم البرامج الحكومية الرئيسية إلى صورة غير دقيقة عن الفقر والحرمان والضعف المتعددي األبعاد.

-17

اتستاق الستياستات  .طوال العقد الماضتي ،ظلَّت الحكومة تركز ستياستيا بشتكل مطرد على الحد من ستوء التغذية وانعدام األمن
الغذ ائي ،فتحققت مكاستب في الحصتول على الخدمات الصتحية والتعليمية والحماية االجتماعيةُ .
وأعدت الخطة الوطنية الحالية
للقضتتاء على الجوع ،المعروفة باستتم خطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي و الغذائي لتحقيق هد

التنمية المستتتدامة ،2

تحت قيادة المجلس الوطني لألمن الغذا ئي والستتتتيادة والتغذية ومكتب رئيس الوزراء .وتقر هذه الخطة بأهمية االستتتتتثمار في
الخدمات الصتحية والوجبات المدرستية والحماية االجتماعية المراعية للتغذية .وتحدد الخطة أيضتا التغذية المراعية لالعتبارات
26

المرجع نفسه.

27

المرجع نفسه.

28

المرجع نفسه.

29

البنك الدولي .2019 .مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي/إحصاءات الصحة العالمية.

30

حكومة تيمور-ليشتي .2022 .استقصاء الغذاء والتغذية لعام  - 2022التقرير النهائي.

 31حكومة تيمور-ليشتي .2019 .تقرير عن تنفيذ أهدا التنمية المستدامة :من الرماد إلى المصالحة وإعادة اإلعمار والتنمية المستدامة ،االستعراض الوطني الطوعي
لتيمور-ليشتي لعام .2019
32

حكومة تيمور-ليشتي .2021 .جمهورية تيمور -ليشتي الديمقراطية :االلتزام بمسار النظم الغذائية وبيان الموقف.

Gavalyugova, D., Caminha, S., Verdial, T., Perova, E. 2018. Women Farmers in Timor-Leste : Bridging the Gender Gap 33
.in Agricultural Productivity. East Asia and Pacific Gender Policy Brief No. 4
 34األمم المتحدة  .2020التحليل القطري المشترا لتيمور-ليشتي لعام .2019

 35المرجع نفسه.
36

األمم المتحدة وحكومة تيمور-ليشتي .2021 .تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد 19-في تيمور-ليشتي ،الجولة .2021 ،2
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الجنستانية والحد من العنف الجنستاني بوصتفهما من األولويات .وتشتمل أهدا

الخطة خفض معدل التقزم بين األطفال دون سن

الخامستة إلى  25في المائة وانتشتار الهزال في المجموعة نفستها إلى  3في المائة بحلول عام  . 2030وتقر الخطة أيضتا بأهمية
الزراعة المراعية للمغذيات وتقوية األغذية وتستويق األغذية في إقامة نظام غذائي قادر على الصتمود .وانضتمت الحكومة إلى
حركة تعزيز التغذية وإلى التحالف العالمي للوجبات المدرستتية الذي تم إنشتتاؤه في إطار مؤتمر قمة األمم المتحدة بشتتأن النظم
الغذائية لعام  ، 2021مما يدل على االلتزام السياسي بتحقيق تحسينات كبيرة في تغذية السكان ،وخاصة األطفال منهم.
-18

ولدى الحكومة مجموعة من أدوات الستياستات التي تعطي األولوية إلدارة الكوارث .ويُعكف على وضتع ستياستة وطنية منقحة
إلدارة مخاطر الكوارث للفترة  ،2023-2019في حين أنشتتأ قانون صتتدر في عام  2020بشتتأن الحماية المدنية هي ة الحماية
المدنية لتقود التشغيل في االستجابة للكوارث ،وهي هي ة تربطها بالب ا

-19

شراكة متينة.

تنويع مصتتتادر تدبير الموارد  .تعهدت الحكومة بالتزامات ووضتتتعت ستتتياستتتات واستتتتراتيجيات يمكن أن تغير حياة الفقراء
واألشتخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،ولكنها لم تخصتص لها موارد كافية .وكانت هناا فترات طويلة على مدى
السنوات الخمس الماضية خلت من ميزانية وافق عليها البرلمان .وبدال من ذلكُ ،أجريت النفقات العامة من خالل المخصصات
الشهرية.

- 20

تعزيز الشتتراكات العالمية .انخفضتتت المستتاعدة اإلنمائية الرستتمية بشتتكل مطرد في الستتنوات األخيرة ،من  290مليون دوالر
أمريكي في عام  2010إلى  235مليون دوالر أمريكي في عام .2019

37

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-21

يعوق انعدام األمن الغذائي المزمن تنمية البلد .وتشتتتتمل العوامل الرئيستتتتية التي لها ضتتتتلع في انعدام األمن الغذائي انخفاض
اإلنتاجية الزراعية والفقر وضتتتعف البنية األستتتاستتتية ومرافق الصتتتر

الصتتتحي والمياه النظيفة والطرق والري والمدارس

والصحة وقصور رأس المال المالي والبشري واألثر السلبي للمخاطر المناخية.
-22

38

ولم يستتفر اإلنفاق في القطاع االجتماعي عن نتائج تضتتاهي مستتتوى االستتتثمار فيه ،ففي عام  ،2018كان اإلنفاق العام على
الصتتحة يعادل  7.6في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق على التعليم  7في المائة .ولم تستتفر هذه االستتتثمارات ،وإن
كتانتت كبيرة ومتزايتدة ،عن نتتائج ممتاثلتة في القطتاعتات المعنيتة 39 .ويمثتل نظتام الحمتايتة االجتمتاعيتة لكبتار الستتتتن أكبر قتدر من
اإلنفاق على الحماية االجتماعية في حين قدم برنامج بولستتا دي ماي ( وهو برنامج تحويالت نقدية مشتتروطة يستتتهد

األستتر

الفقيرة التي لديها أطفال إلى  34 500مستتتفيد في عام  2019استتتحقاقا بلغ في المتوستتط  15دوالرا أمريكيا شتتهريا ،بإجمالي
إنفاق قدره  7ماليين دوالر أمريكي فقط 40 .وتقوم الحكومة باستتتتحداث مرحلة ثانية من بولستتتا دي ماي في عام  2022تركز
بدرجة أكبر على االحتياجات الغذائية ببلديات أينارو وبوبونارو وأوكوستتو في البداية .و قد يؤدي تحستتين االستتتهدا

المحستن

إلى نتائج أفضل.
-23

وتؤثر المعايير الجنستانية التمييزية وعدم المستاواة المستتمرة بين الجنستين في تيمور -ليشتتي ستلبا في تغذية األطفال بستب الحمل
المبكر وستوء التغذية بين النستاء والبنات  .ويمثل طول المرأة مؤشترا قويا على التقزم في أطفالها .وللمراهقات احتياجات عالية
نستبيا من المغذيات الالزمة لنموهن ،مما يعرض األمهات الشتابات في ستن  19-15عاما لخطر نقص التغذية ووفيات األمهات
بشتتكل خاص .وأنجبت نحو امرأة واحدة من كل  20امرأة طفال وهي في ستتن العشتترين 41 .وباإلضتتافة إلى ذلك ،تواجه المرأة

37

البنك الدولي .المالمح القطرية لتيمور-ليشتي.

 38حكومة تيمور-ليشتي والشركاء الوطنيون .2019 .التقرير التحليلي األول للتصنيف المتكامل للمراحل األمن الغذائي بشأن حالة انعدام األمن الغذائي المزمن في
تيمور-ليشتي.
 39البنك الدولي .2021 .استعراض اإلنفاق العام في تيمور-ليشتي – تغيير المسار :نحو إنفاق أفضل وأكثر استدامة.
40

المرجع نفسه.

41

المديرية العامة لإلحصاء ،حكومة تيمور-ليشتي .2018 .االستقصاء الديمغرافي والصحي لتيمور-ليشتي لعام .2016
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8

ق
نقصتا في المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة بستبب قصتور النظم الغذائية وعدم تنوعها بالقدر الكافي 42 ،ويرجع ذلك ،في شت ٍ
منه ،إلى النزعة الثقافية المتمثلة في إعطاء األولوية للرجال في توزيع األغذية.
- 24

ويعد ضتعف النظام الغذائي في هذا البلد مستببا رئيستيا الرتفاع مستتويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي المزمن وستوء العادات
الغذائية وانخفاض اإلنتاجية الزراعية وضتتعف األستتواق والهياكل األستتاستتية وانخفاض اإلنتاجية واالستتتثمار وخستتائر ما بعد
الحصتاد واالفتقار إلى معايير جو دة األغذية وارتفاع تكلفة اتباع نظام غذائي صتحي ،من بين العوامل المستاهمة في ذلك .وفي
معالجة األولويات االقتصتادية وأولويات رأس المال البشتري ،أظهرت الحكومة التزاما بتعزيز النظام الغذائي وستالستل القيمة
الغذائية .وخلصتتت دراستتة ستتد الفجوة التغذوية لعام  2019إلى أن حز مة من التدخالت عبر القطاعات الرئيستتية ،بما في ذلك
المكمالت المحتددة األهتدا

وزيتادة التحويالت في إطتار بولستتتتا دي متاي وتعزيز برامج الوجبتات المتدرستتتتيتة وتنويع اإلنتتاج

المنزلي والتدخالت التغذوية ورستتائل التغيير االجتماعي والستتلوكي وتقوية األغذية األستتاستتية ،يمكن أن تزيد النستتبة الم وية
لألسر القادرة على تحمل نظام غذائي مغذي نموذجي بأكثر من الضعف.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغي ات االست اتيجية للب ا

-25

تطورت عمليات الب ا

43

فانتقلت من التنفيذ المباشتتتتر لبرامج المستتتتاعدة الغذائية إلى االضتتتتطالع بدور تمكيني يركز على

السياسات والمشاركة االستراتيجية والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات.
-26

وتم تمديد الخطة االستتتراتيجية القطرية األولى للب ا

(للفترة  )2020-2018لمدة عامين من تاريخ انتهائها األصتتلي ،فأتاح

ذلك الوقت للتصدي لجائحة كوفيد 19-والتشاور الكامل مع الحكومة والشركاء بشأن التوجه االستراتيجي الذي يتعين اعتماده.
-27

وخلص تقييم للخطة االستتراتيجية القطرية نُشتر في عام  ،2020إلى أن الب ا

يمكن أن يكون شتريكا فعاال وقيما في تيمور-

ليشتتتي ،وال ستتيما بالتعويل على مواطن قوته وخبرته في جوانب التغذية والخدمات اللوجستتتية .وإدراكا لتحديات التحول من
التنفيذ المباشر إلى تعزيز القدرات ،قدم التقييم التوصيات األربع التالية:


إنشاء حد أدنى ومستقر للتمويل لدعم فريق أساسي للمكتب القطري يكون قادرا على المشاركة في حوار رفيع المستوى
بشأن السياسات والدعوة.



تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية عبر الشراكات ،مع التركيز بوجه خاص على الحكومة والشركاء من األمم
المتحدة.



الحرص على مساهمات تعزيز القدرات التي تستند إلى مساهمات الب ا

الراسخة في تحليل هشاشة األوضاع ورسم

خرائطها والوجبات المدرسية والعناصر التي تركز على تطوير النظم الغذائية وعناصر استراتيجية التغذية المتعددة
القطاعات والمراعية لالعتبارات الجنسانية.


-28

تحسين تعزيز قدرات كل من الحكومة والمجتمع المدني بإجراء عمليات تقييم شاملة للقدرات وإعداد إطار رصد مناسب.

وخالل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية األولى ،أُشيد بنجاح الب ا

في دعم سالسل اإلمداد الحكومية والنظم الغذائية بوجه

أعم من خالل مساعدته التقنية في تقوية األرز .وكان تحليل سد الفجوة التغذوية لعام  2019إنجازا مه ما في بناء الوعي بمسائل
التغذية األستتتاستتتية ،في حين عززت مستتتاهمة الب ا

في رستتتائل التغيير االجتماعي والستتتلوكي الجهود الرامية إلى تلبية

االحتياجات التغذوية للف ات الضتعيفة بإعداد رستائل تتناول المعايير الجنستانية الضتارة المتبعة في توزيع األغذية داخل األسترة.
وحددت عملية ستتريعة لحصتتر االحتياجات من القدرات أُجريت في أواخر عام  2021هذه المجاالت بحستتبانها مجاالت يتمتع
فيها الب ا

بوضع أفضل لتقديم الدعم لتعزيز القدرات.

 42توماا .2018 .دراسة توماا األساسية  -المكون  :1األمن الغذائي والتغذية .موجز النتائج.
 43المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية وبرنامج األغذية العالمي . 2019 .سد الفجوة التغذوية في تيمور ليشتي :التقرير النهائي.
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ومنذ تقييم الخطة االستتراتيجية القطرية ،ستاهم الب ا

في عمليات االستتجابة لجائحة كوفيد 19-وللفيضتانات غير المستبوقة

في أعقاب اإلعصتتتار المداري ستتتيروجا في أوائل عام  2021التي تقودها الحكومة .وعززت عمليات االستتتتجابة هذه الهيكل
الوطني للتصدي للكوارث وآليات تنسيق الشؤون اإلنسانية في هذا البلد.
2-2
-30

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية ،وإطار ا م ال تحدة للت اون ن أجل التن ية ال ستدا ة ،وا ط ا خ ى
تهد

خطة التنمية االستتتتراتيجية للحكومة للفترة  2030-2011إلى تحويل تيمور-ليشتتتتي من بلد منخفض الدخل إلى بلد من

البلدان المتوستتتتطة الدخل من الشتتتتريحة العليا التي يتمتع بستتتتكان أصتتتتحاء ومتعلمين تعليما جيدا وآمنين بحلول عام .2030
والتزمت الحكومة التزاما شتتديدا بالحد من جميع أشتتكال ستتوء التغذية وبإقامة نظم غذائية قادرة على الصتتمود وتوفير شتتبكات
األمان االجتماعي بفضتل خطط قطاعية في مجاالت الصتحة والتعليم والوجبات المدرستية والتغذية والمياه والصتر الصتحي
والحماية االجتماعية  .وفي ارونة األخيرة ،جستدت خطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي والغذائي أولويات الحكومة في
مجال األمن الغذائي والتغذوي.
-31

ويحدد إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتدامة للفترة  2025-2021ستت أولويات استتراتيجية ،مشتفوعة بتعميم
مراعاة المنظور الجن ساني وحقوق اإلنسان في كل أولوية:

- 32

-1

التغذية واألمن الغذائي والزراعة المستدامة؛

-2

الفرص االقتصادية المستدامة والعمل الالئق للجميع؛

-3

نماء الطفولة المبكرة وحصائل ومهارات التعلم مدى الحياة؛

-4

جودة الرعاية الصحية والرفاهية؛

-5

الحوكمة الخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع والتشاركية والخدمات العامة الجيدة؛

-6

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

ويرأس الب ا

فريق النتائج المعني باألولوية االستتراتيجية  1إل طار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتدامة ويستهم

في األولويات  3و 4و . 6وفي حاالت االستتتجابة لحاالت الطوارئ ،يقود الب ا

قطاعي األمن الغذائي والخدمات اللوجستتتية

تحت القيادة التشغيلية لهي ة الحماية المدنية.
3-2

ال شاركة ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-33

ستتتاهم الب ا في صتتتياغة إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتتتدامة من خالل عملية تشتتتاور بين أصتتتحاب
المصتتتتلحتة المتعتددين أُجريت في عامي  2019و . 2020ومنتذ ذلك الحين ،أجرى الب ا مشتتتتاورات ثنتائيتة مع الشتتتتركاء
الرئيستتتتيين من األمم المتحدة والحكومة والمنظمات غير الحكومية للتحقق من ستتتتالمة النهج المتبع في ا لخطة االستتتتتراتيجية
القطرية واستكشا

-34

الشراكات وتحديد أوجه التكامل.

وتؤثر مشتتاركة الب ا

في وضتتع اللمستتات األخيرة على خطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي والغذائي على التوجه

االستتتتراتيجي للخطة االستتتتراتيجية القطرية وستتتتوجه مشتتتاركة الب ا

في الخطط القطاعية التي تحدد أولويات إجراءات

الحكومة والشتركاء في مجال األمن الغذائي والتغذية طوال الستنوات الثماني المقبلة .واستتُعين أيضتا بالمشتاورات الوطنية ودون
الوطنية التي أفضتت إلى مؤتمر قمة األمم المتحدة بشتأن النظم الغذائية في ستبتمبر/أيلول  2021في التوجه االستتراتيجي للخطة
االستراتيجية القطرية.
-35

وستتاهم الب ا

بشتتكل ملموس في قاعدة األدلة التي أُعدت بشتتكل مشتتترا للخطة االستتتراتيجية القطرية بتقديم الدعم للتحليل

القطري المشتتتتترا لألمم المتحتدة لعتام  2019ولتدراستتتتة ستتتتد الفجوة التغتذويتة لعتام  2019ولعمليتات تقييم األثر االجتمتاعي
واالقتصتتتادي لكوفيد 19-التي أُجريت في عامي  2020و 2021والستتتتقصتتتاء األمن الغذائي والتغذية في تيمور-ليشتتتتي لعام
 2020وتقييم احتياجات ما بعد الكوارث لعام .2021

10
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ويقوم الب ا

 ،بصتتتفته رئيستتتا لفريق النتائج المعني باألولوية االستتتتراتيجية  1إل طار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية

المستتدامة بتنستيق النهج المتكامل لشتركاء األمم المتحدة إزاء األمن الغذائي والزراعة والتغذية .وتستترشتد الخطة االستتراتيجية
القطرية أيضتتا بأولويات الشتتركاء من األمم المتحدة ،ومن بينها دعم تقديم الخدمات العامة في البي ات الالمركزية ،مع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي؛ و االستتتتفادة من الشتتتبكات النستتتائية القائمة للتوعية والتواصتتتل ،مع هي ة األمم المتحدة للمستتتاواة بين
الجنستتين وتمكين المرأة (هي ة األمم المتحدة للمرأة)؛ والنهج ال منستتق حيال تغذية األطفال في ستتن المدرستتة ،مع منظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيستف)؛ ومشتروعات بشتأن النظم الغ ذائية المتكيفة مع المناخ ورصتد األمن الغذائي ،بالتعاون مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
-37

وتشتاور الب ا

أيضتا مع الشتركاء من المنظمات غير الحكومية ،وذلك جزئيا من خالل التنستيق والتعاون المكثفين الناشت ين

عن االستجابة الطارئة لإلعصار المداري سيروجا ودور الب ا
-38

وتشتتتتتاور الب اا

في قطاعي األمن الغذائي والخدمات اللوجستية.

أيضتتتتتا مع منتتدى المنظمتات غير الحكوميتة في تيمور-ليشتتتتتي (المنتتدى Organizasaun Naun

 ،)Govermentál Timor-Lesteوهو منظمة جامعة تضتتم أكثر من  380منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني ،من
أجل التحقق من ستتالمة النهج المتبع إزاء مشتتاركة المجتمعات المحلية في الصتتحة المدرستتية والتغذية المدرستتية واستتتخدام
القنوات المج تمعية في رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي بشأن النظم الغذائية الصحية.

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-39

يستتتتعى الب ا

إلى تعزيز دوره كعامل تمكين ،داعما قدرات تيمور-ليشتتتتتي على الحد من الجوع وتشتتتتجيع النُهج المراعية

للتغذية في جميع مجاالت االستتتتثمار .وبالنظر إلى تجربة الستتتنوات الخمس الماضتتتية والمالمح الديمغرافية لتيمور-ليشتتتتي،
وانتشتار نقص التغذية في البلد ،ستيمضتي الب ا

قدما باستتراتيجية تستتند إلى فرص الشتراكة وتقوم على تقييم واقعي للموارد

المتاحة.
-40

وكجزء من نهج متكامل أعم يشتمل االتصتال باألستر والمجتمعات المحلية استتنادا إلى نهج نظامي حيال النظم الغذائية الصتحية،
ستتتيحول الب ا

مجال تركيزه من النظام الصتتتحي إلى التعليم والنظم الغذائية ،ومن عالج ستتتوء التغذية الحاد المعتدل إلى

الوقاية منه.
- 41

وستجسد استراتيجية الب ا

في تيمور-ليشتي مجموعة من النُهج المؤسسية تشمل خطة الب ا

االستراتيجية وإطار النتائج

المؤستتستتية ذي الصتتلة بها للفترة  2025-2022واستتتراتيجية التغذية المدرستتية المؤستتستتية للفترة  2030-2020والستتياستتة
الجنستانية المنقحة لعام  2022وستياستة الحماية والمستاءلة لعام  2020واستتراتيجية الحماية االجتماعية لعام  2021والستياستة
المحدثة لعام  2022بشتتأن تعزيز القدرات القطرية وخارطة طريق إدماج منظور اإلعاقة للفترة  2022-2020ومبادرة إدماج
منظور اإلعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.
2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية ل لب ا

و جاالت الت كيز والنوات

ال توق ة وا شطة

ال ئيسية

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :حصول السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف تي ور-ليشت على قدم ال ساواة على ا

ة

ال غ ة الكافية الت تلب احتياجاتهم التغ و ة ا ساسية أثناء الصد ات وف أعقابها
-42

قدرة البلد على االستتتعداد للصتتدمات واالستتتجابة لها بشتتكل فعال ،بما في ذلك المخاطر المفاج ة والمخاطر البطي ة الحدوث،
محدودة .وسيقدم الب ا

الدعم للحكومة من خالل االستجابة لألزمات عند الطلب.

11
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ويستتكمل العمل في إطار حصتيلة الخطة االستتراتيجية هذه الجهود المبذولة في إطار الحصتيلة  3للخطة االستتراتيجية القطرية
لتعزيز القدرة الوطنية على إدارة سلسلة اإلمداد واالستجابة لحاالت الطوارئ.

- 44

وتسهم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه في تحقيق غاية التنمية المستدامة .1-2

ال حصيلة االست اتيجية للب ا
- 45

تتواءم الحصتتتيلة  1للخطة االستتتتراتيجية القطرية مع الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  1للب ا  :تحستتتين قدرة الناس على تلبية
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة.

جال الت كيز
-46

مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-47

تتواءم حصتتتتيلة الخطة االستتتتتراتيجية القطرية هذه مع األولوية االستتتتتراتيجية ( 1بشتتتتأن التغذية واألمن الغذائي والزراعة
المستدامة) لخطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي والغذائي.

النوات ال توق ة
-48

سيتم تحقيق الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتج :1-1
 الناتج  . 1-1حصول السكان المتضررين من األزمات على ما يكفيهم من المساعدة الغذائية لتلبية احتياجاتهم األساسية
المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 1تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية للسكان المتضررين من األزمات.
-49

وفي حالة حدوث صتدمة تؤدي إلى طلب حكومي للمستاعدة ،ستيقدم الب ا

المستاعدة الغذائية للستكان المتضتررين .وستتركز

استتتجابته على ضتتمان تقديم المستتاعدة المنصتتفة للنستتاء والرجال والبنات واألوالد في تلبية احتياجاتهم األستتاستتية من األمن
الغذائي والتغذية ،مع االهتمام باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة واألسر في المناطق الريفية النائية.
-50

وستتركز االستتجابة على المستاعدات الغذائية العينية من خالل المستاعدة الغذائية العامة والبستكويت المقوى العالي الطاقة الذي
ي ستتتهد

األطفال دون ستتن  5ستتنوات و الحوامل من النستتاء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة  .ومن المتوقع أن يستتتكمل أي

تدخل يقوم به الب ا

استتجابة الحكومة والشتركاء .وستتشتمل استتجابة الب ا  ،حستب االقتضتاء ،تدخالت رستائل التغيير

االجتماعي والستلوكي التي تشتجع الممارستات الغذائية الصتحية ،وال ستيما بين ف ات الستكان التي تم تحديدها على أنها ضتعيفة
من الناحية التغذوية.
- 51

ويتوقع الب ا

أن تستتتتخدم أي استتتتجابة وتستتتتكمل القدرات الوطنية المعززة في إطار الحصتتتيلة  3للخطة االستتتتراتيجية

ال قطرية ،بما في ذلك ما يتعلق منها بسلسلة اإلمداد للمركز الوطني للوجستيات.

الش اكات
- 52

يتمثل شتريك الب ا
ويقود الب ا

الرئيستي في االستتجابة لألزمات في هي ة الحماية المدنية المكلفة بالتنستيق التشتغيلي لالستتجابة للكوارث.

قطاعي األمن الغذائي والخدمات اللوجستية في حالة االستجابة.
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االفت اضات
-53

يستتتتتنتد حجم خطتة الطوارئ هتذه ونطتاقهتا والطرائق المتبعتة فيهتا إلى االتجتاه الستتتتائتد في طلبتات المستتتتاعتدة خالل الخطتة
االستتراتيجية القطرية الستابقة .وتستتدعي ا الستتجابة األوستع نطاقا أو الطلبات المتعلقة بطرائق المستاعدة األخرى تنقيح الخطة
االستتتراتيجية القطرية .وإن لم ترد أي طلبات للمستتاعدة ،فقد يكون التمويل والتنفيذ في إطار هذه حصتتيلة ل لخطة االستتتراتيجية
القطرية ض يال للغاية.

-54

ومع ازدياد قدرة الحكومة على االستتعداد للطو ارئ وإدارة مخاطر الكوارث ،بما في ذلك نتيجة لدعم تعزيز القدرات المقدم في
إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية ،فقد تقِّل الحاجة إلى الدعم في حاالت الطوارئ بمرور الوقت.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
- 55

يُتوخى في المستتاعدة الغذائية المباشتترة المقدمة في إطار حصتتيلة الخطة االستتتراتيجية القطرية هذه أن تستتتكمل العمل الجاري
لتعزيز القدرات في سالسل اإلمداد واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع ا شخاص ال

ضون ال دام ا ن التغ وي ،وال سي ا النساء وال اهقات وا طفال

ف سن ال درسة ،ف تي ور-ليشت بإ كا ية الوصول ال ادل إلى الب ا

ال ززة ال اعية للتغ ة الت تشجع النظم الغ ائية الصحية

وت كِّنها بحلول عام 2025
-56

التف الشتتتتركتاء الحكوميون والمانحون والجهتات الفتاعلتة األخرى حول خطتة الع متل الوطنيتة الموحتدة لألمن التغتذوي والغتذائي
ونهجها المتعدد القطاعات حيال ستوء التغذية في تيمور-ليشتتي  .وتركز الحصتيلة  2للخطة االستتراتيجية القطرية على مستاهمة
الب ا

في الخطة التي تستتكمل تركيز اليونيستف والجهات المانحة والحكومة على األيام األلف األولى بعد الحمل واستتحداث

بروتوكول مبستط لعالج ستوء التغذية .وستيضتطلع الب ا

بدور تكميلي في التصتدي للتقزم وغيره من أشتكال ستوء التغذية

وفي ستتتتد الفجوات التغذوية خالل أول  8 000يوم من الحياة ،مع مجموعة واستتتتعة من الشتتتتركاء في مجالي التعليم والنظم
الغذائية .وستيركز الب ا

نهجه على مزاياه النستبية في تيمور-ليشتتي  ،بما في ذلك في مجال استتخراج األدلة ورستائل التغيير

االجتماعي والسلوكي والدعوة وعقد االجتماعات وتقوية األرز وعناصر مختارة من تصميم البرامج والنظم .وستركز تدخالت
الب ا
-57

التغذوية بوجه خاص على األطفال في سن المدرسة ،وال سيما المراهقات واألطفال ذوو اإلعاقة.

وحققت تيمور-ليشتتي نستبة االلتحاق بالمدارس االبتدائية للجميع تقريبا ،ولكن ال تزال هناا تحديات كبيرة من بينها التكافؤ بين
الجنستتتين وإدماج األطفال ذوي اإلعاقة .ومع انضتتتمام ال حكومة في ارونة األخيرة إلى تحالف الوجبات المدرستتتية والتزامها
باالستثمار في رأس المال البشري ،تتاح فرص للمضي قدما في تنفيذ مجموعة متكاملة من تدخالت الصحة المدرسية والتغذية
المدرسية.

- 58

وتسهم الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية في غاية التنمية المستدامة .2-2

ال حصيلة االست اتيجية للب ا
- 59

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  2للب ا  :حصول الناس على حصائل أفضل في
مجاالت التغذية والصحة والتعليم.

جال الت كيز
- 60

مجال تركيز هذه ال حصيلة االستراتيجية القطرية هو االستجابة لألسباب الجذرية.
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-61

تتواءم الحصتتتتيلة  2للخطة االستتتتتراتيجية القطرية مع األولوية االستتتتتراتيجية ( 1بشتتتتأن التغذية واألمن الغذائي والزراعة
المستتتدامة) إل طار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتتدامة وتستتهم في األولوية االستتتراتيجية ( 3بشتتأن نماء الطفولة
المبكرة وحصائل ومهارات التعلم مدى الحياة) واألولوية االستراتيجية ( 4بشأن الرعاية الصحية الجيدة والرفاه).

- 62

وتتواءم حصتتيلة الخطة االستتتراتيجية القطرية أيضتتا مع األولوية المحددة في خطة التنمية االستتتراتيجية لتيمور-ليشتتتي للفترة
" : 2030-2011تحقيق المستتتتوى األمثل في مجاالت التعاون الفعال المتعددة القطاعات والشتتتاملة لتحقيق األهدا

الصتتتحية

والتعليمية والبي ية".

النوات ال توق ة
-63

سيتم تحقيق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتجين  1-2و:3-2


الناتج  :1-2يستفيد السكان الضعفاء ،وال سيما المراهقات ،من تعزيز قدرات الحكومة على تنفيذ برامج المساعدة
االجتماعية الوطنية التي تراعي الفوارق بين الجنسين وتشجع أنماط السلوا اإليجابية حيال النظم الغذائية الصحية
وتدعم جهودهم الرامية إلى تلبية احتياجاتهم الغذائية.



الناتج  :2-2حصول أطفال المدارس على وجبات مأمونة ومغذية من خالل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على
إدارة وتوسيع نطاق برنامج للصحة والتغذية في المدارس يراعي الفوارق بين الجنسين والتغذية لتلبية احتياجاتهم
التغذوية.



الناتج  :3-2حصول السكان الضعفاء على األغذية المغذي ة والمأمونة والميسورة التكلفة ،بما في ذلك األغذية المقواة،
من خالل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية والمنتمية إلى القطاع الخاص في النظام الغذائي الوطني على تلبية
احتياجاتهم الغذائية

ا شطة ال ئيسية
النشتاط  :2تقديم المستاعدة التقنية إلى المؤستستات الوطنية التي تعمل على تعزيز نوعية البرامج المدرستية وغيرها من برامج المستاعدة
االجتماعية وإدماجها في النوعية والتغذية بتحستين توافر األغذية المغذية والمأمونة والقدرة على تحمل تكاليفها والحصتول العادل عليها
واستهالكها.
-64

دعما لخطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي والغذائي وعقب التشاور مع الشركاء ،حدد الب ا

مجموعة من المجاالت

ذات األولوية التي ينبغي تركيز جهود تعزيز القدرات عليها.
-65

التغذية في برامج المستتاعدة االجتماعية .ستتيدعو الب ا

إلى إدراج أهدا

التغذية في برامج المستتاعدة االجتماعية الوطنية،

مع التركيز بوجه خاص على التحقق من أن تكون الخدمات مراعية للمنظور الجنستاني وشتاملة لإلعاقة وأن تصتل إلى الستكان
الضتتعفاء من الناحية التغذوية .وستتييستتر الب ا

صتتياغة برامج وطنية تراعي التغذية ،بوستتائل من بينها اختيار المستتتفيدين

على النحو المناستب واستتخدام برامج المستاعدة االجتماعية كمنابر لبرامج رستائل التغيير الستلوكي واالجتماعي وتصتميم قيم
وطرائق التحويتل لتحقيق األهتدا

التغتذويتة .وفي نهتايتة المطتا  ،ستتتتتتدعم هتذه التتدابير إعتداد وتنفيتذ خطتة عمتل وطنيتة متعتددة

القطاعات للتغذية .ويسهم مجال العمل هذا في الناتج .1-2
-66

وستيجري الب ا

بحوثا للتمكين من اتخاذ قرارات مستتنيرة في مجال ستياستات التغذية ،وال ستيما فيما يتعلق بالنُهج المراعية

للتغذية في تدخالت مثل الوجبات المدرستتتية واالستتتتجابة لحا الت الطوارئ وبرامج الحماية االجتماعية .وستتتتستتتتخدم جميع
البحوث عدستتات جنستتانية وحمائية ومتعلقة باإلعاقة لتصتتنيف الضتتعف المتعدد األبعاد وفهمه بشتتكل متين .ويشتتمل البحث
المعتزم إجراء بحوث إرشتتادية ألنشتتطة رستتائل التغيير المجتمعي والستتلوكي واستتتعراضتتا لنتائجها وإجراء استتتقصتتاءات
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وتحليالت وطنية وبلدية للتغذية وتحليل "تكلفة النظام الغذائي" .وستيعزز الب ا

أيضتا القدرات الوطنية على الرصتد والتقييم

واإلبالغ وتقييم مخاطر سالمة األغذية ،مع التركيز على برنامج الوجبات المدرسية وغيره من برامج المساعدة االجتماعية.
-67

بإجراء ت دريب على التغذية في حاالت الطوارئ وتعميم مراعاة المنظور الجنستتتتاني والحماية ،لدعم بي ة

وستتتتيقوم الب ا

تمكينيتة لالستتتتتجتابتات لحتاالت الطوارئ من جتانتب الشتتتتركتاء الحكوميين والعتاملين الصتتتتحيين المجتمعيين والمنظمتات غير
الحكومية .وسيستكمل هذا التدريب الجهود المبذولة في مجال الوقاية من سوء التغذية وسيستفيد من وجود الب ا
-68

الميداني.

الوجبات المدرستتية  .استتتنادا إلى الدروس المستتتخلصتتة من مشتتروع تجريبي للوجبات المدرستتية بالمنتجات المحلية وبرنامج
مشتترا بشتأن الصتحة المدرستية والتغذية مع منظمة الصتحة العالمية ونتائج عملية تتعلق بنهج مقرر لنظم تحستين نتائج التعليم،
ستتيقوم الب ا

بوضتتع وتنفيذ استتتراتيجية شتتاملة لتعزيز القدرات من أجل البرمجة المتكاملة للصتتحة المدرستتية والتغذية

المدرستتية بالتشتتاور مع الحكومة والشتتركاء والستتكان المتضتتررين .وستتيقوم الب ا

بتيستتير تبادل المعار والمهارات من

خالل عمليتات التبتادل فيمتا بين بلتدان الجنوب ،مع إيالء اهتمتام ختاص لنمتاذج الوجبتات التغتذيتة المتدرستتتتيتة المملوكتة وطنيتا في
المنطقة .ويسهم مجال العمل هذا في الناتج .2-2
-69

وستتيواصتتل الب ا  ،بالشتتراكة مع منظمة الصتتحة العالمية ،تنفيذ البرنامج المشتتترا للصتتحة المدرستتية والتغذية ،الذي يوفر
مجموعة متكاملة من م رافق سالمة األغذية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي وتعزيز القدرات لتقوية األرز وإدارة سلسلة
اإلمداد  .وستيستتكشتف الب ا

الفرص المتاحة لتوستيع نطاق برامج الصتحة المدرستية والتغذية لتشتمل بلديات إضتافي وذلك

بستتبل من بينها الشتتراكة مع جهات فاعلة أخرى .وبفضتتل التمويل المتاح والشتتراكات وأوجه التكامل مع الجهات الفاعلة في
مجال الوجبات المدرستية والصتحة المدرستية ،ستيتمكن الب ا
والمحلي في األجل الطويل .وستتيكون دعم الب ا

من دعم قدرات الحكومة على التنفيذ على الصتعيدين المركزي

لبرنامج الوجبات المدرستتية الحكومي راستتخ الجذور في اإلطار المتعدد

القطاعات لخطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي والغذائي ،ستتعيا لزيادة أوجه الترزر مع القطاعات األخرى إلى أقصتتى
حد ممكن وتعزيز التمويل الطويل األجل.
-70

وستيدعم الب ا

الحكومة في وضتع نموذج للوجبات المدرستية بالمنتجات المحلية الخاصتة بهذا البلد .وستيقدم المستاعدة التقنية

لبرنامج الوجبات المدرستية في مجال المشتتريات المحلية والروابط الستوقية وستالستل اإلمداد على صتعيد القرى ،بما في ذلك
إقامة الروابط مع المزارعين والتمكين االقتصتادي للمرأة الريفية .وستيقدم الب ا

الدعم في تقييم ستالمة األغذية وجودتها في

سلسلة إمداد الوجبات المدرسية برمتها.
-71

وستيستتخدم الب ا

المدارس كمنصتة للتثقيف التغذوي لتحستين االستتراتيجية الحالية لرستائل التغيير االجتماعي والستلوكي مع

التركيز على أول  8 000يوم من الحياة لتشتتجيع ممارستتات التغذية الجيدة بين المراهقات والنستتاء واألستتر 44 .وكجزء من هذا
النهج ،ستيُعِّد الب ا

حمالت رستائل التغيير االجتماعي والستلوكي استتنادا إلى الدروس المستتخلصتة من برامجه الحالية ومن

الشتراكات المعقودة في إطارها .وستيستتخدم الب ا

برامجه للوجبات المدرستية للوصتول إلى تالميذ المدارس وستيتعاون مع

الشتركاء من األمم المتحدة والستكان المتضتررين للمشتاركة في وضتع وتنفيذ استتراتيجية مجتمعية للمشتاركة واالتصتال تلبي
احتياجات وأفضتتتليات المراهقات والنستتتاء والبنات في ستتتن اإلنجاب والنستتتاء ذوات اإلعاقة والعاملين الطبيين على صتتتعيد
البلديات والرجال واألوالد من المعلومات .وتشتمل المواضتيع المتوخاة في رستائل التغيير االجتماعي والستلوكي تغذية األطفال
والمراهقين ،والنظافة الشتتخصتتية ،واستتتهالا األرز المقوى واألدوار الجنستتانية اإليجابية  .وس تتُنشتتر رستتائل عن أهمية النظم
الغذائية الصتتتتحية أثناء الحمل والرضتتتتاعة من خالل المناقشتتتتات في مجموعات التركيز وأنشتتتتطة مجموعات دعم األمهات
وعروض الطبخ والمواد اإلعالمية والتعليمية واالتصالية.
-72

واستتنادا إلى المشتروعات التجريبية والمستاعدة التقنية المتوخاة ،ستيقوم الب ا

بالدعوة إلى وضتع ستياستة وتشتريعات وطنية

للوجبات المدرستية ودعم وضتع أولويات الوجبات المدرستية في مخصتصتات الميزانية الوطنية .وستيستدي المشتورة التقنية أيضا
بشأن إنشاء منتدى تنسيق تقوده الحكومة للشروع في إنشاء تحالف الوجبات المدرسية وتنفيذه.

44

سيصل هذا المكون من النشاط  2إلى عدد صغير من المستفيدين المباشرين من خالل طريقة تعزيز القدرات ،على النحو المبين في القسم 1-4والجدول .1
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تقوية األرز .ستتيدعم الب ا

الحكومة في إعداد برنامجها لتقوية األرز ،بالشتتراكة مع المركز الوطني للوجستتتيات في المقام

األول .ومن خالل االستتفادة من برامج شتبكات األمان االجتماعي القائمة ،ستتستاعد تقوية األرز على معالجة أوجه النقص في
المغذيات الدقيقة بين النستتاء والبنات في ستتن اإلنجاب .ويعكف الب ا

على وضتتع خا رطة طريق استتتراتيجية لتقوية األرز

على نحو يراعي الفوارق بين الجنستين ،بما في ذلك إثبات المفهوم ووضتع الستياستات ،وإعداد خطة استتثمارية لتوستيع النطاق.
ويسهم مجال العمل هذا في الناتج .3-2
- 74

وستتيدخل الب ا

في شتتراكة مع المركز الوطني للوجستتتيات إلدخال معايير هي ة الدستتتور الغذائي لزيادة ستتالمة األغذية

وجودتها في عمليات الشراء الوطنية وتقديم إرشادات بشأن معايير جودة األغذية وضوابطها.

الش اكات
-75

ستيستعى الب ا

إلى إقامة شتراكات استتراتيجية مع اليونيستف والبنك الدولي ومنظمة الصتحة العالمية ،وهي ة األمم المتحدة

للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصتتتتندوق األمم المتحدة للستتتتكان والمنظمات غير الحكومية بشتتتتأن الدعوة والموارد
والنهج المتعدد القطاعات المطلوب.
-76

وستتيستتهم الب ا

في حركة تعزيز التغذية بتقديم الدعم التق ني ألمانة هذه الحركة وإنشتتاء شتتبكات المجتمع المدني واألعمال

التجارية التابعة لهذه الحركة في هذا البلد .وستتتدعم هذه المنصتتات الشتتراكة والتنستتيق في تنفيذ ورصتتد خطة العمل الوطنية
المتعددة القطاعات للتغذية ورصدها.
-77

وترأس وزارة الزراعة ومصايد األسماا المجلس الوطني لأل من الغذائي والسيادة والتغذية .ويشارا الب ا

في هذه المنصة

بتقديم الدعم التقني وإجراء أعمال تحليلية مع الوزارات الحكومية.
-78

وستيضتع الب ا

هيكال للتنستيق مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال الوجبات المدرستية لضتمان مواءمة الدعوة والمستاعدة

التقنية مع احتياجات وأو لويات وزارة التعليم والشباب والرياضة ووزارة إدارة شؤون الدولة.
-79

وستيقيم الب ا

شتراكة مع المركز الوطني للوجستتيات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشتأن إعداد برنامج وطني لتقوية

األرز وتنفيذه.
-80

وعلى صتتعيد المجتمع المحلي ،ستتيعمل الب ا

مع مختلف منظمات المجتمع ال مدني بهد

بناء قدراتها على تقديم المستتاعدة

الغذائية والتعاون حتى تتمكن من الوصول بشكل أفضل إلى الف ات التي تمثلها ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء .وسيعمل
الب ا

أيضتتتتا مع منظمات المجتمع المدني لدعم رابطات المزارعين القروية ومجموعات دعم األمهات من خالل عروض

الطبخ وزيادة الوعي بالتغذية وإدارة النقد المنزلي وإنشاء حدائق منزلية نموذجية للتغذية.

االفت اضات
-81

يفترض هذا النهج حيال التغذية أن بروتوكوال متكامال لعالج ستوء التغذية الحاد ،تدعمه اليونيستف ،ستيظل الستياستة المفضتلة
لعالج سوء التغذية وأن الب ا

لن يطلب منه تنفيذ برنامج عالجي بشكل مباشر.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-82

تهد

التدخالت المندرجة في إطار الحصتتتيلة  2للخطة االستتتتراتيجية القطرية إلى تعزيز البرامج الحكومية بما يتماشتتتى مع

األولويتات الوطنيتة على النحو المحتدد في خطتة العمتل الوطنيتة الموحتدة لأل من التغتذوي والغتذائي .ويتستتتتق النهج المتبع في
الوجبات المدرستية في الخطة االستتراتيجية القطرية مع استتراتيجيات الوجبات المدرستية اإلقليمية والعالمية التي ُأعدت لتعزيز
الملكية الوطنية واالستدامة.
-83

وسيواصل الب ا

العمل مع حكومة تيمور-ليشتي بشأن التمويل المشترا لد عم االستدامة وتشجيع الملكية القطرية.
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الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ستفيد ا شخاص ال

ضون للصد ات ف تي ور-ليشت

ن ت ز ز القدرات الوطنية على

االست داد للكوارث واالستجابة لها وإدارة سلسلة اإل داد بحلول عام 2025

- 84

ستيستعى الب ا

إلى تحستين القدرة المؤستستية لدى الحكومة ومجتمع العمل اإلنستاني على التصتدي للصتدمات في مجاالت

ميزته النستبية ،بما في ذلك إدارة ستلستلة اإلمداد وتحليل هشتاشتة األوضتاع ورستم خرائطها والحلول الرقمية ،وتحستين التنستيق
في قطاع العمل اإلنساني.
-85

وتسهم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه في تحقيق غاية التنمية المستدامة .9-17

ال حصيلة االست اتيجية للب ا
-86

تتواءم الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا  :تعزيز البرامج والنظم الوطنية.

جال الت كيز
-87

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-88

تتستتق هذه الحصتتيلة ل لخطة االستتتراتيجية القطرية مع األولوية االستتتراتيجية ( 6بشتتأن اإلدارة الشتتاملة والمستتتدامة للموارد
الطبيعية والقدرة على الصتتتتمود في وجه تغير المناخ) إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتتتتدامة وتستتتتهم في
األولوية االستراتيجية ( 1بشأن التغذية واألمن الغذائي والزراعة المستدامة).

النوات ال توق ة
-89

سيتم تحقيق الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتج :1-3


الناتج  . 1-3يستفيد السكان الضعفاء من تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في مجال االستعداد للكوارث
واالستجابة لها وإدارة سلسلة اإلمداد على التنبؤ الفعال بالمخاطر التي تهدد األمن الغذائي والتغذوي المرتبطة بالصدمات
المناخية وغيرها من الصدمات واالستعداد لها وإدارتها والتخفيف من حدتها بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 3تقديم المساعدة التقنية إلى المؤسسات الوطنية في تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وسلسلة اإلمداد.
-90

سيدعم الب ا

هي ة الحماية المدنية والمركز الوطني للوجستيات ووزارة التضامن االجتماعي واإلدماج في تعزيز ممارسات

إدارة ستتلستتلة اإلمداد .وستتيقيِّم الب ا

الفجوات في القدرات في بنية التخزين األستتاستتية وممارستتات الشتتراء ومراقبة الجودة

وممارسات اإلدارة العامة  .وسيستكشف فرص إدماج النظم واألنشطة التي تعزز المساواة بين الجنسين في إدارة سلسلة اإلمداد
وستيواصتل تقديم المستاعدة التقنية بإيفاد موظفي الب ا

إلى الصتعيدين البلدي والوطني .وستيرتبط تعزيز القدرات على إدارة

ستلستلة اإلمداد في إطار هذا النشتاط ارتباطا وثيقا بالوجبات المدرستية في إطار النشتاط  . 2وستيستتكشتف الب ا

أيضتا الروابط

بين المشتتتريات الوطنية وبرنامج الوجبات المدرستتية وبرامج المستتاعدة االجتماعية الوطنية ،آخذا في الحستتبان إمكانية زيادة
الطلب على األرز المقوى واألغذية المنتجة محليا.
-91

وستتيدعم الب ا

الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المح لية في تكوين فهم للمخاطر ومواطن الضتتعف المتعددة األبعاد،

بما في ذلك المخاطر وأوجه الضتتعف الجنستتانية والمتصتتلة باإلعاقة والحقوق وتعزيز القدرة المحلية على التكيف وبناء النظم
والقدرات الالزمة لالستتعداد لحاالت الطوارئ وإدارة مخاطر الكوارث .وستتقيم بعثة مشتتركة لألمم المتحدة معنية بالقدرة على
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الحد من الكوارث قدرات الحكومة والشتركاء على االستتجابة للكوارث وستتستاعد في تحديد الثغرات الرئيستية ومزايا الب ا
النسبية في إدارة مخاطر الكوارث في تيمور-ليشتي.
-92

القدرات على الصعيدين الوطني ودون الوطني لتحليل واستخدام رصد األمن الغذائي الحاد والمزمن استنادا

وسيعزز الب ا

إلى منهجية التصتتتنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .وستتتيقدم الرصتتتد األستتتاس للتنبؤات في الوقت الحقيقي بانعدام األمن
الغذائي الحاد في مواجهة األزمات الحالية والمستتتقبلية ،فتتمكن المؤستتستتات والمجتمعات المحلية واألفراد من اتخاذ إجراءات
تستند إلى معلومات أكثر فائدة وقائمة على االحتياجات واستراتيجية ومتاحة في الوقت المناسب.
-93

وستتيقيم الب ا

شتتراكة مع هي ة الحماية المدنية في تيمور-ليشتتتي لتحستتين هيكل االستتتعداد لحاالت الطوارئ في هذا البلد.

وستتتيشتتتمل هذا العمل تحليال للثغرات في القانون والستتتياستتتات وهياكل التنستتتيق والتنفيذ المتعلقة باألمن الغذائي والخدمات
اللوجستتتية .وستتيستتتكشتتف الب ا

أيضتتا ،بصتتفته قائدا لقطاعي الخدمات اللوجستتتية واألمن الغذائي في حاالت الطوارئ،

استخدام األ دوات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التنسيق القطاعي للشؤون اإلنسانية.

الش اكات
- 94

ستيدخل الب ا

في شتراكة مع المركز الوطني للوجستتيات بشتأن التدخالت في ستلستلة اإلمداد  .وستتتيح الشتراكات مع هي ة

الحماية المدنية ووزارة الزراعة ومصايد األسماا دعما إضافيا للعمل المت وخى بشأن إدارة مخاطر الكوارث.
- 95

وستتيعمل الب ا

عن كثب مع منظمة األغذية والزراعة على تعزيز قدرة الحكومة على جمع البيانات وتحليلها ويستتتكشتتف

الشتراكات الممكنة بشتأن تحستين القدرة على إدارة مخاطر الكوارث مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيستف والمنظمات
المجتمعية مثل ريدي فيتو.

االفت اضات
-96

يُفترض أن تظ َّل ا لشتتتراكات ونقاط الدخول المحددة في إطار حصتتتيلة الخطة االستتتتراتيجية القطرية هذه مستتتتقرة وأن يتمتع
الشركاء الحكوميون بموارد جيدة.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-97

تتطلب الحصتتتتيلة  3للخطة االستتتتتراتيجية القطرية من الب ا

أن يعزز القدرات القطرية على الصتتتتعيدين الوطني ودون

الوطني ،تمشتيا مع األولويات الوطنية المحددة .ومن المتوقع أن تستفر الصتدمات الكبيرة عن طلبات حكومية بأن يقدم الب ا
دعما مكثفا .وستيستترشتد بالدروس المستتخلصتة من تقديم هذا الدعم في تعديالت الخطة االستتراتيجية القطرية وتحديد أولويات
االستتتثمارات الالزمة لزيادة القدرة الوطنية على االستتتعداد لحاالت الطوارئ والقدرة على الصتتمود في وجه الصتتدمات في
المستقبل.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-98

ستتيستتتلزم النشتتاط  ، 1وهو خطة الطوارئ لالستتتجابة لألزمات ،إجراء عمليات توزيع عام للنستتاء والرجال والبنات واألوالد
وتوزيع البستتتتكويتت العتالي الطتاقتة على األطفتال و الحوامتل من النستتتتاء والبنتات واألمهتات الحتديثتات الوالدة في كتل من ديلي
والمناطق الريفية.

-99

وسيصل النشاط  2إلى عدد محدود من المستفيدين المباشرين من خالل تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي باستخدام
طريقة تعزيز القدرات على النحو المبين في الجدول  . 1ولن يكون للنشتتتاط  ،3الذي يركز على تعزيز القدرات المؤستتتستتتية،
مستفيدون مباشرون.
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 - 100ونظرا لتركيز الب ا

على تعزيز القدرات المؤستتستتية ،ستتيكون معظم المستتتفيدين غير مباشتترين .وستتيقدم الب ا

الدعم

للبرنامج الوطني للوجبات المدرستية في إطار النشتاط  2وستيستتفيد منه ما يقدر بنحو  320 000طالب يحصتلون على وجبات
مغذية ومعرفة تغذوية .وستيستتفيد قرابة  230 000شتخص من التح ستينات في تدخالت شتبكات األمان االجتماعي القائمة ،بما

في ذلك القدرة على تقوية األرز وتقديم الدعم التقني إلى الحكومة لتحستتتين مكونات الستتتالل الغذائية وإدارة ستتتلستتتلة اإلمداد
واالستهدا .
الجدول  : 1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة
االست اتيجية
القط ة

النات

النشاط

1

1-1

1

2

2-2

2

2023

2024

2025

ال ج وع

فئة ال ستفيد ن
البنات

10 045

10 045

10 045

30 135

األوالد

10 536

10 536

10 536

31 608

6 655

6 655

6 655

19 965

الرجال

2 764

2 764

2 764

8 292

ال ج وع

30 000

30 000

30 000

90 000

البنات

-

-

-

-

األوالد

-

-

-

-

النساء

1 420

1 420

1 420

4 260

الرجال

1 364

1 363

1 363

4 090

ال ج وع

2 784

2 783

2 783

8 350

31 254

31 253

31 253

93 760

النساء

ال ج وع (بدون تداخل)

2-4

التحو الت

 - 101ستتتتتمثل طريقة التحويل الرئيستتتية في تعزيز القدرات على نحو يجستتتد االستتتتثمار الحكومي في القطاعات الرئيستتتية واتجاه
المانحين الرئيستتيين إلى تحويل الموارد من خالل القنوات الثنائية .وفي هذا الستتياق ،يمكن للب ا
خالل إجراءات محددة األهدا
الب ا

أن يكون عامل تمكين من

لتحستتتين فعالية وكفاءة البرامج الحكومية وبرامج الشتتتركاء .وستتتيستتتترشتتتد النهج الذي يتبعه

في تعزيز القدرات بالتقييمات الشتتتتاملة للثغرات في القدرات .ويمكن أن تشتتتتمل التدخالت المستتتتاعدة التقنية وتوفير

المعدات والتدريب وإعارة الموظفين والبحوث والدعوة وتيستتتير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .وستتتيحاف
الب ا

على شراكات استراتيجية وسيشارا في منصات لضمان التنسيق في مجاالت العمل المشترا.

 - 102ويمثل النشتتتاط  1خطة طوارئ للتحويالت الغذائية إن حدثت صتتتدمات .ويصتتتف الملحقان الثاني والثالث االحتياجات الغذائية
لحالة الطوارئ هذه ،مشفوعة بتوقعات تستند إلى االتجاه السائد في الطلبات الحكومية السابقة.
 - 103واختار الب ا

طريقة األغذية للنشتاط  1لخطة الطوارئ استتنادا إلى االتجاهات التي لوحظت خالل الصتدمات في الستنوات

األخيرة ،بما في ذلك تفضتيل الحكومة المستاعدة العينية واضتطراب عمل األستواق المحلية بستبب األضترار التي لحقت بالبنية
التحتية والقيود المتعلقة بكوفيد .19-ونظرا لعدم القدرة على تحمل تكاليف النظم الغذائية الصتتتتحية في األستتتتواق المحلية ،من
المتوقع أن تستخدم المساعدة العينية لدعم األسر في تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية.
 - 104وستتتستتتكمل التحويالت الغذائية من الب ا
وستتيوجه الب ا
الب ا

تدخالت الحكومة والشتتركاء في إطار التنستتيق التشتتغيلي لهي ة الحماية المدنية.

جهود تعزيز القدرات لتعزيز قدرات الحكومة على التنستتيق والتنفيذ عند التصتتدي لألزمات المقبلة .ويهد

أيضا إلى تعزيز حساسية البرامج الحكومية حيال التغذية ،بما في ذلك برامج التحويالت النقدية الحكومية.
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قدرة ال كتب القط ي و ال حه
نطاق وجوده الميداني في تيمور-ليشتتتتي ويدعم تنفيذ األنشتتتطة المقررة والقدرات الحكومية على صتتتعيد

 - 105ستتتيوستتتع الب ا

البلديات ،تمشيا مع سياسة الحكومة بشأن تحقيق الالمركزية في الخدمات المقدمة إلى البلديات.
 - 106وستيستتدعي تنفيذ الخطة االستتراتيجية القطرية تنفيذا ناجحا تعيين موظفين يتمتعون بالمهارات الالزمة لوضتع برامج مستتدامة
طويلة األجل لتعزيز القدرات وتنفيذها وإدارة الشراكات المطلوبة.
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الش اكات

 - 107سيستند الب ا

إلى قاعدته الواسعة من الشراكات الحكومية لتحقيق أقصى قدر من األثر متبعا في ذلك نُهجا متعددة القطاعات

لمعالجة األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك مع وزارة الشتتؤون االقتصتتادية ا لتي تتولى التنستتيق ،ووزارة الستتياحة والتجارة
والصتناعة ،ووزارة التعليم والشتباب والرياضتة ،ووزارة إدارة شتؤون الدولة ،ووزارة التضتامن االجتماعي واإلدماج ،ووزارة
العدل ،ووزارة الصحة ،ووزارة الزراعة ومصايد األسماا.
 - 108وسيواصل الب ا

دعم قدرات المجلس الوطني لألمن الغذائي والسيادة والتغذية وأمانة حركة تعزيز التغذية في مكتب رئيس

الوزراء واالستتتثمار فيهما بغية المستتاعدة على تعزيز التنستتيق والنُ هج المتكاملة إزاء األمن الغذائي والتغذية والنهوض بجدول
أعمال بحوث التغذية مع الشركاء.
 - 109وتيمور-ليشتتتي بلد ذو أولوية في خطة عمل األمم المتحدة العالمية بشتتأن الهزال .وقدم الب ا

الدعم لوضتتع خارطة طريق

تشتتتتغيليتة لهتذا البلتد لتنفيتذ الخطتة ،وستتتتيتدعم العتديتد من اإلجراءات ذات األولويتة في ختارطتة الطريق هتذه من خالل الخطتة
االستتراتيجية القطرية ،بما في ذلك من خالل دعم ستالستل اإلمداد الوطنية ،وستالستل القيمة الخاصتة باألغذية ،وتقوية األغذية
وتعزيز الحماية االجتماعية وسالمة األغذية وجودتها.
 - 110وتمشتيا مع توصتيات تقييم الخطة االستتراتيجية القطرية ،ستيواصتل الب ا

اغتنام فرص البرمجة المشتتركة مع الشتركاء من

األمم المتحدة ،ومن بينهم اليونيستف ومنظمة الصتحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بغية
االستتفادة من القدرات التكميلية والنطاق الجغرافي .وستيستعى الب ا

إلى تستريع وتيرة التقدم المحرز في إطار فريق النتائج

التابع إل طار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتتدامة المعني باألولوية االستتتراتيجية  1بعقد شتتراكات استتتراتيجية مع
البنك الدولي والشركاء اإلنمائيين الذين يستثمرون في جدول أعمال الحكومة بشأن هد
 - 111وستتيستتعى الب ا

التنمية المستدامة .2

أيضتتا إلى توطيد عرى الشتتراكات مع صتتندوق األمم المتحدة للستتكان وهي ة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج

األمم المتحدة اإلنمائي لتعب ة المنظمات والرابطات النستتتتائية كشتتتتركاء في تنفيذ الخطة االستتتتتراتيجية القطرية ،وال ستتتتيما
النشتتتاط  . 2وستتتيقيم الب ا

شتتتراكة مع كيانات معنية بحقوق المرأة والمستتتاواة بين الجنستتتين ،ومن بينها منظمة ريد فيتو،

ومنظمتات معنيتة بتاألشتتتتختاص ذوي اإلعتاقتة ،مثتل المنظمتة الجتامعتة المستتتتمتاة رابطتة ذوي اإلعتاقتة في تيمور-ليشتتتتتي
( .)Associação Deficientes
 - 112وستتتيستتتعى الب ا

إلى توستتتيع نطاق مشتتتاركته مع منظمات المجتمع المدني وتعميق تواصتتتله مع منتدى المنظمات غير

الحكوميتة في تيمور-ليشتتتتتي  .ومن خالل وجود الب اا

الميتداني ،ستتتتيغتنم الفرص المتتاحتة للشتتتتراكتة مع المنظمتات غير

الحكومية ،دعما للخدمات العامة الالمركزية.
 - 113وسيواصل الب ا

إقامة شر اكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بغية تعزيز النظم الغذائية عن طريق تعزيز المعايير

في إنتاج األغذية المغذية وتسويقها ودعم تقوية األغذية وتوفير تكنولوجيا مطورة لتعزيز التغذية.
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ت تيبات ال صد والتقييم
الخطة اال ستتراتيجية القطرية من خالل أطره المؤستستية للرصتد والتقييم على نحو يتستق مع معايير الرصتد

 - 114ستيرصتد الب ا
الدنيا وإطار الب ا

المنقح لنتائج المؤستستية للفترة  2025-2022الذي يشتمل وضتع خطوط األستاس ورصتد تنفيذ األنشتطة

ورصتد الحصتائل بجمع البيانات النوعية وإجراء االستتقصتاءات  .وستتُستتكمل هذه األنشتطة برصتد األمن الغذائي وأستعار الستوق.
وستيعزز الب ا

الرصتد المراعي للمنظور الجنستاني وتصتنيف البيانات حستب العمر والجنس وحالة اإلعاقة .وستيشتمل الدعم

الميداني المخصتص على صتعيد البلديات الرصتد المستتقل لألنشتطة الجارية وستيدعم الجهود الرامية إلى ت حستين نظام الرصتد
القائم من خالل الهياكل على مستتتتتوى البلديات ،بما في ذلك لجان تنستتتتيق التغذية .وعلى النحو الموصتتتتى به في تقييم الخطة
االستتراتيجية القطرية ،ستيضتع الب ا

إطارا مناستبا للرصتد لقياس مستاهماته في تعزيز القدرات .وستيُحدد منطق التدخالت

من خالل نظريات التغي ير التي ستكون أيضا بمثابة أدوات لتحسين قابلية التقييم.
 - 115وستيقدم الب ا

دعما لتعزيز القدرات لنظم الرصتد والتقييم الحكومية ،مع التركيز بوجه خاص على أطر الرصتد التابعة خطة

العمتل الوطنيتة الموحتدة لألمن التغتذوي والغتذائي وبرنتامج الوجبتات المتدرستتتتيتة ووحتدة التغتذيتة واألم ن الغتذائي التتابعتة لوزارة
الزراعة ومصتتتاي د األستتتماا التي تدعم جهود التنستتتيق الوطنية في إطار المجلس الوطني لألمن الغذائي والستتتيادة والتغذية.
وستتشتمل المستاعدة التقنية األخرى التي يقدمها الب ا

للبرامج الحكومية ،مثل التدخالت الوطنية لشتبكات األمان االجتماعي

للتصتدي لجائحة كوفيد ، 19-التركيز على الرصتد والتقييم واستتخراج األدلة على المستاهمات في تحقيق غايات أهدا

التنمية

المستدامة.
 - 116ومن خالل مجموعة النتائج المعنية باألولوية االستتتراتيجية  1إل طار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستتتدامة ،ستتيعمل
الب ا

عن كثب مع الشرك اء من األمم المتحدة لتحديد ورصد التقدم المحرز في نطاق هذا اإلطار ويستكشف الفرص المتاحة

إلجراء تقييمات مشتتركة وتطبيق الدروس المستتخلصتة .وستيدعم الب ا

أيضتا قدرات الشتركاء على الرصتد من خالل فريق

التنسيق المعني بقطاع األمن الغذائي.
 - 117وستتخضتع الخطة االستتراتيجية ا لقطرية لتقييم لقياس مستاهمتها في الحصتائل .وستيجري الب ا
الصحة المدرسية والتغذية ،وسيشارا في نشر منصة المعلومات التابعة لألمم المتحدة.
2-5

أيضتا تقييما المركزيا ألنشتطة

45

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 - 118قد تتغير أولويات الحكومة بستتتبب تغيير الحكومة أو الوصتتتول إلى طريق مستتتدود بشتتتأن إقرار الميزانية أو تناوب الموظفين
الحكوميين .وقد يتضتتاءل اإلنفاق العام ،وال ستتيما استتتجابة الستتتنفاد موارد صتتندوق النفط ،محدثا انخفاضتتا في حجم الموارد
المخصتتصتتة للقطاعات االجتماعية .وستتيعالج الب ا

هذه المخاطر بالحفاظ على شتتراكة قوية مع الحكومة وتعيين موظفين

يتمتعون بالمهارات الالزمة إلدارة هذه الشراكة ،وبدعم جهود الدعوة التي تبذلها األمم المتحدة والشركاء اإلنمائيون.
 - 119وتيمور-ليشتتي غير مستتعدة بشتكل كا

لتلبية االحتياجات اإلنستانية المفاج ة على نطاق واستع .وستيركز الب ا

على تعزيز

االستتتعداد على الصتتعيد الوطني لحاالت الطوارئ وستتيحتف بخطة طوارئ الستتتجابة مباشتترة متواضتتعة؛ بيد أن استتتجابة
الب ا

على نطاق واسع ستتطلب زيادة في ميزانية الحافظة القطرية.

 45بوابة بيانات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية لألمم المتحدة.
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 - 120وإن استتتمرت جائحة كوفيد 19-والتدابير المتخذة الحتوائها حتى عام  2023وما بعده ،فقد يؤثر ذلك ستتلبا في حصتتائل الخطة
االستتراتيجية القطرية ومجال تركيزها االستتراتيجي .وستيواصتل الب ا
المعتمدة إلى أدنى حد من األثر السلبي على األطفال وتستهد

جهوده المستتمرة في مجال الدعوة لكي تقلل القيود

تدخالت الحماية االجتماعية بفعالية أكثر السكان ضعفا.

ال خاط التشغيلية
 - 121لدى تيمور-ليشتتتتي بيانات متستتتقة وعالية الجودة محدودة لالستتتترشتتتاد بها في اتخاذ القرارات واالستتتتهدا

وتحديد أولويات

البرامج ورصتتدها والتقييم والتعلم ،بما في ذلك البيانات المصتتنفة حستتب الجنس والعمر وحالة اإلعاقة .ويشتتمل دعم الب ا
التركيز على استخراج األدلة وبناء القدرات الحك ومية على اتخاذ القرارات القائمة على األدلة وتصنيف البيانات.

ال خاط االئت ا ية
 - 122تمثل الحالة األمنية في تيمور-ليشتتي خطرا مباشترا منخفضتا على الموظفين .وستيحرص الب ا

على االمتثال للبروتوكوالت

األمنية المؤسسية وبروتوكوالت األمم المتحدة وسيُقيم بانتظام البي ة األمنية.
 - 123ويثير استتتمرار جائحة كوفيد 19-وضتتعف النظام الصتتحي بوجه عام مخاطر تتهدد صتتحة الموظفين والشتتركاء وستتالمتهم.
وستيحاف الب ا

على تدابير للستيطرة على انتقال عدوى كوفيد 19-بستبب أنشتطته وستيواصتل العمل مع األطرا

المعنية

بشأن خيارات اإلجالء الطبي.
3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 - 124ستتيدعم الب ا

الفريق العامل المعني بالمستتاواة بين الجنستتين والحماية الذي تقوده األمم المتحدة في جهوده الرامية إلى تنفيذ

نظام المساءلة أمام المستفيدين الذي ُوضع في أعقاب اإلعصار المداري سيروجا.
 - 125واعترافتا بتعرض المرأة بوجته ختاص النعتدام األمن الغتذائي والتغتذوي في تيمور-ليشتتتتتي  ،ستتتتيتبع نهج يراعي الفوارق بين
الجنستين في جميع المستاعدات التقنية التي يقدمها الب ا

بغية تعزيز البرامج الوطنية التي تعالج انعدام األمن الغذائي ونقص

التغذية.
 - 126وستتيقيم الب ا

شتتراكة مع منظمات المجتمع المدني ،بوستتائل من بينها منتدى المنظمات غير الحكومية في تيمور-ليشتتتي،

للتثبت من أن برامجه تلبي احتياجات أكثر الف ات تهميشا ،بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.
 - 127ويلتزم الب ا

بالحرص على مركزية الحماية في عملياته ،مستتتتتعينا في ذلك بوستتتتائل من بينها المستتتتاءلة أمام الستتتتكان

المتضتتررين .وستتتستتترشتتد جميع أنشتتطة الب ا

باعتبارات الحماية وأهدافها .وستتيشتتارا الستتكان المتضتتررون من جميع

األعمار واألجناس واإلعاقة وغيرها من الحاالت مشتاركة مجدية في جميع مراحل تنفيذ الخطة االستتراتيجية القطرية من أجل
تيسير التمكين واإلدماج واالستدامة.
 - 128وستتتتيقوم الب اا

بفحص أنشتتتتطتة البرامج بحثتا عن المختاطر االجتمتاعيتة والبي يتة وفقتا إلطتار الب اا

لالستتتتتتدامتة البي يتة

واالجتماعية.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

 - 129يخصتتص معظم ميزانية الخطة االستتتراتيجية القطرية للحصتتيلتين  2و ،3مع تخصتتيص نستتبة أعلى للحصتتيلة  ،2مما يستتتلزم
طائفة من االستتتتثمارات في البرمجة المراعية للتغذية .ويمثل المبلغ المخصتتتص للحصتتتيلة  1صتتتندوقا للطوارئ لالستتتتجابة
لألزمات ويستند إلى االتجاهات السابقة.
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 - 130واتساقا مع االلتزامات المؤسسية ،تُخصص نسبة  14.3في المائة من الميزانية اإلجمالية ألنشطة المساواة بين الجنسين.
الجدول  : 2يزا ية الحافظة القط ة (بالدوالر ا
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النشاط

2023

2024

2025

ال ج وع

1

1

481 454

535 827

501 598

1 518 880

2

2

2 456 480

2 667 739

2 071 381

7 195 601

3

3

1 890 912

1 776 876

1 590 747

5 258 535

4 828 847

4 980 443

4 163 726

13 973 015

ال ج وع
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آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 - 131تم تمويل الخطة االستتتراتيجية القطرية للفترة  2022-2018بنستتبة  71في المائة .وكان اتجاه تدبير الموارد في الفترة -2021
 2022أفضتتتل بشتتتكل ملحوظ نتيجة لزيادة دعم المانحين لالستتتتجابات لحاالت الطوارئ التي تقودها الحكومة .وستتتيواصتتتل
الب ا

دعوة الجهات المانحة للخطة االستراتيجية القطرية إلى توفير الموارد لحافظة تعزيز القدرات في الخطة االستراتيجية

القطرية
 - 132ويمثل مستتتوى الموارد للحصتتيلتين  2و 3للخطة االستتتراتيجية القطرية توقعا واقعيا للتمويل يستتتند إلى جهود حشتتد الموارد
المبذولة في ارونة األخيرة .وستتتركز استتتراتيجية تدبير الموارد على المانحين والحكومة المضتتيفة ،مع التركيز على التمويل
المتعتدد الستتتتنوات ،والبرمجتة المشتتتتتركة وا لمواضتتتتيعيتة مع الشتتتتركاء من األمم المتحتدة .ويتوقع الب ا
الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية إال إن حدثت أزمة يتعين عليه االستجابة لها.

أال يتلقى تمويل
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لاتي ور-ليشت ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2025

هدف التن ية ال ستدا ة  ،2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :1الحصول على الغ اء
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :حصول السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف تي ور-ليشت بشكل نصف على
ة ال غ ة الكافية الت تلب احتياجاتهم التغ و ة ا ساسية أثناء الصد ات وف أعقابها
ا

ف ة الحصائل :تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة
مراعية
للتغذية
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
يزيد الب ا

قدرة الحكومة على تلبية احتياجات األمن الغذائي األكثر إلحاحا في أعقاب الكوارث المفاج ة.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالا ،المخفض
درجة االستهالا الغذائي
درجة االستهالا الغذائي  -التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
ا شطة والنوات
 -1تقد م ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات 2-1( .التحو ل ي ال ش وط لل وارد)
 1-1حصول السكان المتضررين من األزمات (المستوى  )1على المساعدة الغذائية لتلبية احتياجاتهم األساسية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي( .ف ة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول
السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 1-1حصول السكان المتضررين من األزمات (المستوى  )1على المساعدة الغذائية لتلبية احتياجاتهم األساسية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي( .ف ة النواتج-باء :األغذية المغذية المقدمة .الناتج المعياري :1-1
حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستع ادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
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 1-1حصول السكان المتضررين من األزمات (المستوى  )1على المساعدة الغذائية لتلبية احتياجاتهم األساسية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي( .ف ة النواتج -هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.
الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
ا ة التن ية ال ستدا ة  :2-2إ هاء سوء التغ ة
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع ا شخاص ال ضون ال دام ا ن التغ وي ،وال سي ا النساء وال اهقات
وا طفال ف سن ال درسة ،ف تي ور-ليشت بإ كا ية الوصول ال ادل إلى الب ا ال ززة ال اعية للتغ ة الت تشجع النظم
الغ ائية الصحية وت كِّنها بحلول عام 2025

ف ة الحصائل :حصول الناس على حصائل أفضل في مجاالت التغذية والصحة والتعليم
مراعية
للتغذية
مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
تظل الحكومة المضيفة ملتزمة بتوفير التدخالت المراعية للتغذية وفقا لخطة العمل الوطنية الموحدة لألمن التغذوي والغذائي.
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهدا
الثالثي الذي ييسره الب ا

التنمية المستدا مة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون

عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برا مج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه الب ا
أنشطة الدعوة
عدد األشخاص المشمولين (المستفيدين غير المباشرين للب ا ) بالنظم أو البرامج الوطنية للحماية االجتماعية التي قدم لها الب ا

لتعزيز القدرات و/أو

دعما تقنيا

نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات
مؤشر التغذية المدرسية للنهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم
وضع استراتيجية انتقالية للصحة والتغذية المدرسية والوجبات المدرسية بدعم من الب ا
ا شطة والنوات
 -2تقد م ال ساعدة التقنية إلى ال ؤسسات الوطنية الت ت ل على ت ز ز وعية الب ا ال درسية و ي ها ن ب ا ال ساعدة االجت اعية وإد اج التغ ة فيها عن ط ق تحسين تواف ا
وال أ و ة والقدرة على تح ل تكاليفها والحصول ال نصف عليها واستهالكها 3-1( .أ شطة ب ا الوقا ة ن سوء التغ ة)

ة ال غ ة
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 :1-2يستفيد السكان الضعفاء ،وال سيما المراهقات ،من تعزيز قدرات الحكومة على تنفيذ برامج المساعدة االجتماعية الوطنية (المستويان  2و )3التي تراعي الفوارق بين الجنسين وتشجع أنماط السلوا اإليجابية
حيال األطعمة الصحية وتدعم جهودهم الرامية إلى تلبية احتياجاتهم الغذائية( .ف ة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :2-2 :يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل
م ن النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والف ات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 . :1-2يستفيد السكان الضعفاء ،وال سيما المراهقات ،من تعزيز قدرات الحكومة على تنفيذ برامج المساعدة االجتماعية الوطنية (المستويان  2و )3التي تراعي الفوارق بين الجنسين وتشجع أنماط السلوا اإليجابية
حيال األطعمة الصحية وتدعم جهودهم الرامية إلى تلبية احتياجاتهم الغذائية( .ف ة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري :2-2:يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال
والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والف ات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 :2-2حصول أطفال المدارس (المستويات  1و 2و )3على وجبات مأمونة ومغذية من خالل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إدارة وتوسيع نطاق برنامج للصحة والتغذية في المدارس يراعي الفوارق بين
الجنسين والتغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية( .ف ة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :3-2 :حص ول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :2-2حصول أطفال المدارس (المستويات  1و 2و )3على وجبات مأمونة ومغذية من خالل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إدارة وتوسيع نطاق برنامج للصحة والتغذية في المدارس يراعي الفوارق بين
الجنسين والتغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية( .ف ة النواتج هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري : 3-2 :حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :3-2حصول السكان الضعفاء (المستوى  )3على األغذية المغذية والمأمونة والميسورة التكلفة ،بما في ذلك األغذية المقواة ،من خالل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية والمنتمية إلى القطاع الخاص في
النظام الغذائي الوطني على تلبية احتياجاتهم الغذائية (ف ة النواتج -جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :1-2 :زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على
األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وال حفاظ على هذه القدرة)
 :3-2حصول السكان الضعفاء (المستوى  )3على األغذية المغذية والمأمونة والميسورة التكلفة ،بما في ذلك األغذية المقواة ،من خالل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية والمنتمية إلى القطاع الخاص في
النظام الغذائي الوطني على تلبية احتياجاتهم الغذائية (ف ة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري :1-2 :زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول
على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)
هدف التن ية ال ستدا ة  :17الش اكات ن أجل تحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17بناء القدرات
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ستفيد ا شخاص ال ضون للصد ات ف تي ور-ليشت
الوطنية على االست داد للكوارث واالستجابة لها وإدارة سلسلة اإل داد بحلول عام 2025

ن ت ز ز القدرات

ف ة الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية

مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
قدرة الحكومة المحدودة على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،وال سيما فيما يتعلق بإدارة سلسلة اإلمداد وبيانات األمن الغذائي.

ؤش ات الحصائل

26
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مؤشر القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
ا شطة والنوات
 -3تقد م ال ساعدة التقنية إلى ال ؤسسات الوطنية ف ت ز ز إدارة خاط الكوارث وسلسلة اإل داد 1-1( .االست داد لحاالت الطوارئ وال ل ال بك )
 :1-3يستفيد السكان الضعفاء (المستوى  )3من تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في مجال االستعداد للكوارث واالستجابة لها وإدارة سلسلة اإلمداد على التنبؤ الفعال بالمخاطر التي تهدد األمن
الغذائي والتغذوي المرتبطة بالصدمات المناخية وغيرها من الصدمات واالستعداد لها وإدارتها والتخفيف من حدتها بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين( .ف ة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني.
الناتج المعياري :2-4 :تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة لها ،ونظم بناء القدرة على الصمود ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
 :1-3يستفيد السكان الضعفاء (المستوى  )3من تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في مجال االستعداد للكوارث واالستجابة لها وإدارة سلسلة اإلمداد على التنبؤ الفعال بالمخاطر التي تهدد األمن
الغذائي والتغذوي المرتبطة بالصدمات المناخية وغيرها من الصدمات واالستعداد لها وإدارتها والتخفيف من حدتها بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين( .ف ة النواتج-زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل
العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري :2-4 :تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة لها ،ونظم بناء القدرة على الصمود ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :2القضاء على الجوع
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن عدم وجود شواغل تتعلق بالسالمة نتيجة مشاركتهم في برامج الب ا
 :2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :3-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 :4-1عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات
 :5-1يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير قابلية الوصول إلطار مساءلة الكيانات المنصوص عليها في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :2-ال ساءلة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا  ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاا الجنسيين
 :2-2يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير التشاور مع المنظمات إلطار المساءلة المنصوص عليها في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)
 :3-2المكتب القطري لديه آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
 :4-2المكتب القطري لديه خطة عمل بشأن المشاركة المجتمعية
 :5-2عدد األطفال والبالغين الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاا الجنسيين من قبل العاملين في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي والحماية و/أو غيرهم من الموظفين الذين يقدمون المساعدة للسكان المتضررين
(المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
 :6-2نسبة شركاء الب ا

المتعاونين المسجلين في بوابة شركاء األمم المتحدة والذين تم تقييمهم باستخدام تقييم قدرات الحماية من االستغالل واالنتهاا الجنسيين لدى شركاء األمم المتحدة في التنفيذ

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة : 3-ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-3نسبة األسر التي تتخذ فيها النساء أو الرجال أو كل من النساء والرجال قرارات بشأن استخدام الغذاء/النقد/القسائم ،مصنفة حسب طريقة التحويل
 :2-3نسبة أعضاء الكيانات التي تتخذ قرارات المساعدة الغذائية من النساء
 :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقد ،قسيمة ،بدون تعويض) الذي حصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط
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ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :4-االستدا ة البيئية
ال ؤش ات الشا لة
 :1-4نسبة االتفاقات على المستوى الميداني/مذكرات التفاهم/عقود البناء ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي تم فحصها لمعرفة المخاطر البي ية واالجتماعية
 :2-4ينفذ المكتب القطري نُظم اإلدارة البي ية
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :5-إد اج التغ ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-5نسبة األشخاص الذين تدعمهم عمليات الب ا
 :2-5نسبة المستفيدين من الب ا

وخدماته القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية من خالل مزيج فعال من األغذية المقواة والمنتجات المغذية المتخصصة وإجراءات لدعم تنويع األطعمة

الذين يستفيدون من مكون برامجي مراع للتغذية

29

ال لحق الثا
الحصص الغ ائية (

ام/شخص /وم) وقي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب حصيلة الخطة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة
النشاط 1

وع ال ستفيد ن
الط قة

ا طفال ن سن
صف  59-شه ا
ة

ا

الحوا ل ن النساء والبنات
وا هات الحد ثات الوالدة
( 59-12عا ا)
ة

ا

البالغون
 60عا ا فأكث
ة

ا

الحبوب

450

450

450

البقول

70

70

70

الزيوت

30

30

30

الملح
السكر
البسكويت العالي الطاقة

100

100

100

مستحضر Super Cereal Plus
مسحوق المغذيات الدقيقة
مجموع السعرات الحرارية في اليوم

2 573

2 573

2 123

نسبة ا لسعرات الحرارية من البروتين

9

9

8.5

عدد أيام التغذية في السنة

30

30

30
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا
وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها
ال ج وع
(طن ت ي)

ال ج وع
(دوالر أ ك )

األرز المقوى

405

247 266

الفاصولياء

63

96 424

الزيت النباتي

27

33 380

البسكويت العالي الطاقة

180

276 537

675

653 608

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

675

653 608
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ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

ك )

ا ة التن ية
ال ستدا ة /1-2
الحصيلة االست اتيجية 1
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة /2-2
الحصيلة االست اتيجية 2
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة /9-17
الحصيلة االست اتيجية 4
للب ا

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

االستجابة لألز ات

ا سباب الج ر ة

بناء القدرة على الص ود

التحويالت

956 561

4 291 814

3 208 899

8 457 275

تكاليف التنفيذ

159 089

996 287

662 909

1 818 286

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

310 527

1 468 331

1 065 783

2 844 642

1 426 178

6 756 432

4 937 592

13 120 202

92 702

439 168

320 943

852 813

جال الت كيز

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير

ال ج وع

المباشرة ( 6.5في المائة)
ال ج وع

1 518 880

7 195 601

5 258 535

13 973 015
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