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

وجز تنفي ي
حققت كولومبيا خالل العقدين األخيرين نموا اقتصاديا ملحوظا .وخفَّضت أيضا من مستويات الفقر إلى النصف وقلصت الفقر المدقع
بنحو  70في المائة ،وخفضت عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف ،مما يشهد على الجهود المبذولة وااللتزام
الوطني بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ غير أن جهود ضمان النمو الشامل في جميع األقاليم وبين جميع فئات السكان وفي جميع
الشرائح والقطاعات االجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها تواجه تحديات كبيرة .وتشمل العوامل التي تهدِّد المستوى
الجيد من األداء الذي تحقق حتى اآلن ال عنف من جانب الجماعات المسلحة المنظمة غير الشرعية ووجود اقتصادات غير قانونية تؤثر
على النسيج االجتماعي .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تزال الظواهر الطبيعية الشديدة والتغيُّرات المناخية تؤثر على نسبة كبيرة من األراضي
الوطنية .ويجري في الوقت نفسه تنفيذ االتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في عام  2016ويجري
اتخاذ عدة تدابير مهمة للتوصل إلى سالم متفاوض عليه ضمن إطار قانوني.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد M. Barreto

السيد C. Scaramella

المدير اإلقليمي

المدير القطري
بريد إلكترونيcarlo.scarmella@wfp.org :

أمريكا الالتينية والكاريبي
بريد إلكترونيmiguel.barreto@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ومن التطورات غير المتوقعة في السنوات األخيرة تدفق أعداد هائلة من المهاجرين من جمهورية فنزويال البوليفارية المجاورة بسبب
األزمة المتعددة األبعاد المؤثرة على ذلك البلد .وتمثل استجابة السلطات الكولومبية التي تعاملت مع هذه التدفقات كفرصة للتنمية نموذجا
ملحوظا يُحتذى به على المستوى العالمي ،ولكن الهجرة ال تزال تشكل تحديا أمام توفير المساعدة اإلنسانية وضمان إدماج المهاجرين
اجتماعيا واقتصاديا في المجتمعات المحلية المضيفة .ولم تسلم كولومبيا أيضا من اآلثار العميقة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في
عام  ،2019وال سيما األثر االجتماعي واالقتصادي لتدابير اإلغالق الوقائية التي تُهدِّد المكاسب اإلنمائية التي تحققت بعد عناء كبير في
مكافحة الفقر وسوء التغذية.
وترتبط الفرص الرئيسية المحددة لدعم الحكومة الكولومبية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  2بشأن القضاء
على الجوع ،بإدارة حاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن عوامل متعددة؛ واستعادة وتعزيز سبل عيش السكان المتأثرين بالعنف
وتغيُّر المناخ والصدمات األخرى؛ وجودة المساعدة ،وتهيئة فرص إنمائية للمهاجرين والعائدين الكولومبيين والمجتمعات المحلية
ال مضيفة والسكان وقعت عليهم أضرار مباشرة بسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية لمرض فيروس كورونا؛ وتعزيز السياسات العامة
المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؛ وتحسين القدرات المؤسسية من أجل خدمة السكان األشد ضعفا بوسائل تشمل نُظم الحماية االجتماعية
الشاملة ،وإدارة حاالت الطوارئ ،واإلنعاش المبكر ،وإعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي في مرحلة ما بعد األزمة.
وروعيت عند صياغة الخطة االستراتيجية القطرية هذه الفجوات والفرص وفقا إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
لكولومبيا للفترة  ،2023-2020وهو ثمرة مشاورا ت بناءة مع الحكومة والمواءمة مع أولوياتها من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة
لعام  ،2030وخطة التنمية الوطنية للفترة  2022-2018المعروفة باسم "ميثاق كولومبيا ،ميثاق اإلنصاف" .وتنعكس هذه األولويات
في الركائز الثالث إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة :تحقيق االستقرار :السالم في إطار الشرعية؛ والهجرة كعامل
للتنمية؛ والمساعدة التقنية من أجل التعجيل بأهداف التنمية المستدامة التحفيزية.
واستنادا إلى هذه الركائز الثالث ومع مراعاة الطريقة التي يمكن بها لبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) اإلسهام في تحقيقها ،فيما يلي
الحصائل االستراتيجية الثالث للخطة االستراتيجية القطرية:


بحلول عام  ،2024تحسين جودة حياة األشخاص وأفراد المجتمعات المحلية الذين يعانون من هشاشة غذائية في البلديات
المشمولة بخطط التنمية التي تركز على األقاليم التي تشكل أولوية للحكومة ،عن طريق تعزيز قدرتهم على الصمود
وسبل عيشهم المستدامة ،وتعزيز الحكومات المحلية لقدراتها وإسهامها في تحقيق االستقرار وتوحيد األقاليم ،بدعم من
الب ا



وبالتنسيق مع فريق األمم المتحدة القطري ،استكماال لجهود الحكومة الكولومبية.

حصول المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة على مساعدة إنسانية،
ووصولهم على قدم المساواة إلى خدمات تفاضلية الجودة ،ووصولهم بصورة سريعة وواسعة إلى سوق العمل وخيارات
ريادة األعمال ،مع التركيز على األمن الغذائي والتغذية ،بدعم من الب ا  ،وبالتنسيق مع فريق األمم المتحدة القطري،
استكماال لجهود الحكومة الكولومبية.



التدعيم التقني للسياسات العامة وللقدرات والنُظم والخدمات المؤسسية الرامية إلى تعزيز األمن الغذائي والتغذية
والشمول االجتماعي ،وحصول السكان الضعفاء ع لى أغذية كافية ومغذية طوال السنة من أجل التعجيل بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة التحفيزية ،وال سيما الهدف  ،2بدعم من الب ا  ،وبالتنسيق مع فريق األمم المتحدة القطري ،استكماال
لجهود الحكومة الكولومبية.

وتم تصميم الخطة االستراتيجية القطرية لمعالجة القضايا الشاملة التي توجه تدخالتها وتُعزز إمكاناتها التحويلية سواء في المناطق الريفية
أو الحضرية .وروعي بالتالي في تصميمها تحقيق تحول في المنظور الجنساني ،ومراعاة التغذية ،والوعي باألبعاد االجتماعية والبيئية،
والتكيُّف مع تغيُّر المناخ ،وشمول وحماية احتياجات مختلف األشخاص ،بما يشمل الشعوب األصلية والسكان المنحدرين من أصل
أفريقي .وتُلبي الخطة االحتياجات المحددة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتضع حلوال إلدماجهم .وستُنفذ التدخالت في إطار نهج المحور
الثالثي ،الذي يربط بين المساعدة اإلنسانية والتنمية وتوطيد السالم في كولومبيا عندما تكون الظروف مهيأة لذلك.
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وسيعمل الب ا

مع فريق األمم المتحدة القطري ضمن شراكة استراتيجية وتشغيلية قوية وبالتنسيق مع الحكومة الكولومبية ومؤسساتها

على المستويين المركزي والمحلي وكذلك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ،والمؤسسات األكاديمية ،والمنظمات غير الحكومية،
وكيانات المجتمع المدني ،لتعزيز الشراكات مع المانحين الجهات الفاعلة المتعاونة األخرى من أجل الوصول تماما إلى النتائج المتوقعة
واإلسهام بدور حاسم في تحقيق القضاء على الجوع ووضع نهاية لسوء التغذية في البلد.

ش وع الق ار*
يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ( )WFP/EB.1/2021/7-A/1( )2024-2021بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  654 322 693دوالرا أمريكيا.

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

1-1

السياق القط ي

-1

كولومبيا هي رابع أكبر بلد في أمريكا الجنوبية ،وتبلغ مساااحتها  1 142 748كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سااكانها  50.4مليون
نسامة.

( )1

وهي بلد متوساط الدخل من الشاريحة العليا وفقا آلخر تصانيفات البنك الدولي ،ورابع أكبر اقتصااد في أمريكا الالتينية.

وتُصاانَّف أيضااا كبلد يتمتع بمسااتويات عالية من التنمية البشاارية ،إذ بلغت درجة مؤشاار تنميتها البشاارية  ،0.76محتلة بذلك
المرتبة التاساااعة والسااابعين بين  189بل دا؛ غير أن درجة مؤشااار تنميتها البشااارية المعدلة لمراعاة عدم المسااااواة تقل بنسااابة
 23.1في المائة لتبلغ  ، 0.58بينما وضاعتها درجة مؤشار عدم المسااواة بين الجنساين لعام  2018في المرتبة الرابعة والتساعين
بين  162بلدا(  )2وأما درجة مؤشر جيني لعام  2018فقد بلغت .50.4
-2

( )3

و اتخاذت كولومبياا خطوات مهماة في مجاال التنمياة المسااااتاداماة مناذ باداياة القرن .وفيماا بين عاامي  2010و ،2018انتشاااالات
كولومبيا  4.7مليون شاااخص من الفقر ،و 2.8مليون شاااخص من الفقر المدقع .وازدادت التغطية الصاااافية في التعليم بنسااابة
 12في المائة فيما بين عامي  1996و .2017ويغطي نظ ام الضااامان االجتماعي الوطني للصاااحة  95في المائة من الساااكان
مقابل  29في المائة في عام  . 1995وأخيرا ،انخفض معدل جرائم القتل بصااااورة حادة من  66جريمة قتل بين كل 100 000
نسمة في عام  2000إلى  24جريمة في عام .2019

-3

( )4

وتشامل أهم تحديات التنمية المساتدامة المحددة في خطة التنمية الوطنية للفترة  2022-2018والتحليل القطري المشاتر الذي
أجرته األمم المتحدة ،ركود اإلنتاجية؛ والعمل غير الرساامي؛ والفجوات السااكانية واإلقليمية؛
خدمات أساااسااية ذات جودة عالية؛ والعنف الذي تسااببه الجماعات المساالحة غير الشاارعية؛

( )5

( )6

وضاايق فرص الحصااول على

ووجود اقتصااادات غير قانونية

وجماعات مسالحة منظمة في المناطق النائية التي ال يوجد فيها حضاور قوي للمؤساساات؛ وتحساين الشافافية؛ وتعزيز العدالة؛
والتعرض لألمراض وتغيُّر المناخ.

( )7

( 51.2 )1في المائة من اإلناث ،و 48.8في المائة من الذكور ،و 22.6في المائة دون سن  14عاما ،و 26.1في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين  14و 18عاما .وفي
جميع الفئات العمرية ،تتساوى نسب النساء والذكور وال توجد سوى زيادات هامشية في نسبة اإلناث اللواتي تبلغ أعمارهن  34عاما فأكثر .ويوجد في البلد إجماال
 14.2مليون أسرة ،منها  6ماليين أسرة ترأسها نساء .وتبلغ نسبة عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بين سكان كولومبيا  6.3في المائة .الحكومة الكولومبية .2018 .التعداد
الوطني للسكان واإلسكانhttps://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de- .
.poblacion
( )2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية لعام  .2019أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين ( Inequalities in Human Development
لعام  :2019كولومبيا.
البشرية
التنمية
للبلدان حول تقرير
إحاطة إعالمية
 ) in the 21st Centuryمذكرة
.http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/COL.pdf
( )3مؤشر جيني هو مقياس للتشتت اإلحصائي يهدف إلى تمثيل عدم المساواة في الدخل أو عدم المساواة في الثروة داخل دولة أو أي مجموعة أخرى من األشخاص.
مجموعة البنك الدولي.https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO .
( )4هذه البيانات غير مصنَّفة حسب الجنس والعمر .إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لكولومبيا للفترة ( 2023-2020باللغة اإلسبانية).
.https://www.unicef.org/about/execboard/files/UNSDCF_2020-2023_original_firmado_completo.pdf
( )5تُمثل النساء  53في المائة من األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع أو متوسط وستالحظ أكبر فجوة بين النساء الريفيات والنساء اللواتي تزيد أعمارهن على
 35عاما .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.Las exclusiones más duras: mujeres en situación de pobreza moderada y extrema en Colombia .
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/0
.4%20Susana%20Martinez.pdf
( )6يؤثر العنف الذي تسببه الجماعات المسلحة غير الشرعية تأثيرا متباينا ومتفاقما على النساء والبنات في الشعوب األصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي
المتحيزة جنسانيا داخل المجتمعات المحلية وخارجها.
بسبب استفحال االستبعاد والتمييز والممارسات الثقافية المتوارثة
ِّ
.https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
()7
2023-2020
للفترة
لكولومبيا
المستدامة
التنمية
مجال
في
للتعاون
المتحدة
األمم
إطار
.https://www.unicef.org/about/execboard/files/UNSDCF_2020-2023_original_firmado_completo.pdf

(باإلسبانية).
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وتُشير التقديرات إلى تضرر  6.3مليون شخص بسبب العنف المرتكب من جانب الجماعات المسلحة المنظمة غير الشرعية
والكوارث الطبيعية؛ ومن بين هؤالء ،يحتاج  5.1مليون إلى المسااعدة اإلنساانية.

( )9

( )8

ومن إجمالي الساكان المعرضاين للخطر في

نهاية عام  ،2019تُشااير التقديرات إلى أن  2.4مليون شااخص كانوا يعانون من انعدام األمن الغذائي بساابب النزاع والظواهر
الطبيعية.
-5

( )10

وبااإلضاااااافاة إلى ذلاك ،تزاياد في الساااانوات األخيرة تحادي وصااااول أعاداد كبيرة من المهااجرين من جمهورياة فنزويال
البوليفاارياة.

( )11

وتُشااااكال هاذه الهجرة أكبر حركاة للهجرة في التااريخ الحاديال ألمريكاا الالتينياة ومنطقاة البحر الكااريبي ،وثااني

أكبر حركة للهجرة على مساتوى العالم .وساجلت زيادة كبيرة في عدد الفنزويليين الذين اساتقروا في البلد من  39 000شاخص
في نهاية عام  2015إلى  1.76مليون في يوليو/تموز  )12 (.2020وتشااااير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين الشاااارعيين يبلغ
مليون شااااخص بينماا يبلغ عادد المهااجرين الشاااارعيين  ،763 000ويحمال  4.98مليون شااااخص بطااقاات تنقال عبر الحادود
(تحركات المهاجرين ذهابا وإيابا) ويبلغ عدد الكولومبيين العائدين  .680 000وتُشير التوقعات إلى أن ما مجموعه  1.8مليون
شااخص ساايحتاجون إلى مساااعدة غذائية وتغذوية ،بمن فيهم أشااخاص في المجتمعات المحلية المضا يفة )13 (.وواجهت كولومبيا
هذا التحدي الهائل بساياساة الحدود المفتوحة المساتوحاة من مبدأ التضاامن .والهدف الرئيساي لهذه الساياساة هو تحقيق اإلدماج
االقتصااادي للمهاجرين والسااكان المضاايفين والعائدين الكولومبيين بوسااائل تشاامل توفير مساااعدة شاااملة في التعليم والصااحة
والرفاه األسري وتحسين صورة الهجرة كفرصة للتنمية تمثِّل نموذجا فريدا إلى حد ما في الساحة العالمية إلدارة الهجرة.
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وتأثرت كولومبيا بمرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )2019-منذ مارس/آذار  .2020وعلى الرغم من الظروف الصااعبة،
أتاحت القيود المفروضاة وتدابير العزل التي اتُخذت في ضاوء بواعل القلق المرتبطة بالصاحة العامة احتواء تفشاي الفيروس،
غير أن هذه التدابير أثرت على النسيج االجتماعي واإلنتاجية االقتصادية في البلد شأنه شأن البلدان األخرى )14 (.وأثناء صاياغة
هذه الوثيقة ،أشاارت تقديرات الحكومة إلى أن األثر االجتماعي واالقتصاادي للجائحة يمكن أن يشامل انخفاضاا نسابته  5.5في

( )8وفقا للسجل الموحد للضحايا ،كان للعنف المسلح في كولومبيا أثر أكبر على األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  29و 60عاما ( 38.5في المائة) ،ويليهم
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 28عاما ( 22.4في المائة) والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما ( 11.9في المائة) .وعالوة على ذلك
فإن  12.5في المائة من الضحايا من أصل أفريقي ،و 4.6في المائة من السكان األصليين؛ و 5في المائة لديهم نوع من اإلعاقة ،و 1في المائة لديهم توجه جنسي غير
مهيمن أو هوية جنسانية غير مهيمنة.https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 .
( )9تتناول اللمحة العامة التي نُشرت في مارس/آذار  2020االحتياجات اإلنسانية المتوقعة حتى ديسمبر/كانون األول  .2020وتقدَّر بأن  13.4مليون شخص قد
تضرروا ألسباب مختلفة ،منهم  8.5مليون شخص سيحتاجون إلى نوع معين من المساعدة اإلنسانية .ومن بين هذا الرقم ،تضرر ما عدده  5.1مليون شخص بسبب
األوضاع الداخلية (النزاع والعنف والكوارث الطبيعية) ،بينما يُشكل الالجئون والمهاجرون  3.5مليون شخص من المتضررين .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 .2020الصورة العامة لالحتياجات اإلنسانية في كولومبيا في عام ( .)Colombia Panorama de las Necesidades Humanitarias 2020( 2020باللغة
اإلسبانية) .https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019
()10

ال يشمل هذا الرقم تقدير عدد السكان المتأثرين بالتدابير الوقائية المتخذة في إطار جائحة كوفيد 19-وأثرها االجتماعي واالقتصادي.

( )11تتراوح أعمار أكبر عدد من المهاجرين من جمهورية فنزويال البوليفارية بين  20و 34عاما ،ثم البنات واألوالد دون سن العاشرة .ويُمثِّل الذكور إجماال  52في
المائة ،بينما تُمثِّل اإلناث  48في المائة .ويتعرض المهاجرون بصورة روتينية ألعمال عنف ،مثل التمييز وكراهية األجانب والتجنيد القسري والعنف الجنسي واالتجار
بالبشر .ويزداد تعرض البنات والمراهقات المهاجرات لخطر العنف الجنسي (بما في ذلك االتج ار باألشخاص ألغراض تجارية والعمل بالجنس القسري واالعتداء
الجنسي في مكان العمل) .رابطة النهوض برفاه األسرة الكولومبية (بروفاميليا)Desigualdades en salud de la población migrante y .2020 .
https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Desigualdades-en-salud-de-la-( .refugiada venezolana en Colombia
poblacion-migrante-y-refugiada-venezolana-en-Colombia-Como-mejorar-la-respuesta-local-dentro-de-la-emergencia.)humanitaria.pdf
( )12خالل الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز  ،2020عاد  3في المائة من المهاجرين إلى جمهورية فنزويال البوليفارية بسبب أثر تدابير العزل الوقائي التي
فرضت بسبب تفشي جائحة كوفيد.https://data2.unhcr.org/es/documents/details/78581 .19-

( )13منتدى التنسيق من أجل الالجئين والمهاجرين من فنزويال .2019 .خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال لعام ( 2020يناير/كانون الثاني –
ديسمبر/كانون األول .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72254.pdf .)2020
( )14تتضاعف اآلثار االقتصادية على النساء والبنات .وأدى الوباء إلى تسليط الضوء على أوجه عدم المساواة والممارسات االجتماعية التمييزية واالفتقار إلى الفرص
بين النساء في العالم .وسُجلت زيادة في أعباء العمل الواقعة على النساء والبنات ،بما فيها الرعاية غير المدفوعة األجر ،والعمل المنزلي ،وكذلك األعمال المدرة
للدخل .وازدادت أيضا معدالت العنف الجنساني ،بما في ذلك العنف األسري والعائلي .األمم المتحدة .2020 .موجز سياساتي :أثر جائحة كوفيد 19-على النساء
(https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp- .)Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women
content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on.women-en-1.pdf
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الناتج المحلي اإلجمالي(  )15ويمكن أن يكون لذلك أثر مباشااار وقوي للغاية على اقتصااااد البلد وساااوق العمالة .وأثرت جائحة
كوفيد 19-أيضا على سياسات إدارة تدفقات الهجرة حيل بدأ إغالق مؤقت للحدود منذ مارس/آذار .2020
2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-7

تم َّكنت كولومبيا من المضاااي قدما بخطوات قوية نحو تنفيذ خطة التنمية المساااتدامة لعام  2030من خالل التبكير بدمج أهداف
التنمية المساتدامة في خطتها الوطنية للتنمية للفترة  2022-2018وخطط التنمية اإلقليمية ،والقيام في عام  2015بإنشااء اللجنة
المشااااتركة بين المؤسااااسااااات من أجل التحضااااير والتنفيذ الفعال لخطة التنمية لما بعد عام  ،2015وأهدافها المتعلقة بالتنمية
المساتدامة ،وتقديم اساتعراضاات وطنية طوعية إلى المنتدى الساياساي الرفيع المساتوى المعني بالتنمية المساتدامة في السانتين
 2016و . 2018وتكفل االساااتراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المساااتدامة في كولومبيا تقاربا واضاااحا بين خطة التنمية
الوطنية للفترة " 2022-2018ميثاق كولومبيا ،ميثاق اإلنصااف" ،وخطة التنمية المساتدامة لعام  2030لوضاع مخطط لمتابعة
المؤشارات الوطنية واألهداف القابلة للقياس والمساؤوليات المؤساساية .وتُعبِّر هذه اإلجراءات عن جهود الحكومة لتحقيق التنمية
المستدامة ،مع "عدم تر أحد خلف الركب".

3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-8

الحصاول على الغذاء .حققت كولومبيا تخفيضاا كبيرا للغاية في نسابة األشاخاص المصاابين بنقص التغذية خالل العقد األخير من
 4.2مليون شااااخص ( 9.7في الماائاة من مجموع السااااكاان) في عاام  2006إلى  2.4مليون شااااخص ( 4.8في الماائاة) في
عاام 2018؛(  )16ومع ذلاك ،ال تزال هناا تحادياات هاائلاة ،مثال الفقر والعنف الاذي ترتكباه الجمااعاات المساااالحاة المنظماة غير
الشارعية ،وجوانب الهشااشاة االجتماعية واالقتصاادية ،واالختالالت اإلقليمية ،وعدم المسااواة بين الجنساين والفئات العمرية،
وقيود الوصول الناجمة عن ارتفاع األسعار بما يتجاوز مؤشر أسعار االستهال لألغذية في السلة األسرية.
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( )17

وضاع نهاية لساوء التغذية .ال يزال نقص التغذية ،وال سايما فقر الدم ونقص المغذيات الدقيقة ،يُشاكل مصادر قلق بالغ .وال يزال
نقص التغذية المزمن يؤثر أسااساا على ساكان المناطق الريفية ،وال سايما الشاعوب األصالية واألقليات العرقية ،إذ تبلغ معدالت
انتشااره  15.4في المائة مقابل  9في المائة في المناطق الحضارية )18 (.ويعاني نحو  90في المائة من أطفال الشاعوب األصالية
دون ساااان الخاامسااااة في منطقاة المحيط الهاادئ الكولومبياة من سااااوء التغاذياة المزمن مقاابال  60في الماائاة في جنوب البلاد
وشااماله )19 (.وبينما تراجعت نساابة التقزم لدى األطفال دون ساان الخامسااة من  13.2في المائة إلى  10.18في المائة فيما بين
عامي  2010و )20 (.2015ازداد نقص التغاذية الحااد لدى األطفاال دون ساااان الخاامسااااة من  0.9في الماائة إلى  2.3في الماائة

( )15مقابلة مع نائب وزير المالية نُشرت في الموقع الشبكي لوزارة المالية واالئتمان العام ،يوليو/تموز .2020 ،2019
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SaladePrensa/pages_DetalleNoticia?documentId=WCC_CLUSTER.138579
( )16منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة . 2019 .حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم :االحتراز من حاالت التباطؤ واالنكماش االقتصادي.
 .http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdfوكشفت األرقام الجديدة لعام  ،2020أثناء وضع الصيغة النهائية لهذه الخطة االستراتيجية القطرية ،عن
تراجع بنحو  6نقاط مئوية بين الفترتين  2006/2004و ،2019/2017في ظل تراجع معدالت انتشار نقص التغذية بين عموم السكان من  11.3في المائة إلى 5.5
في المائة.http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#chapter-a1_1 .
( )17بما يشمل العوامل األخرى المتداخلة التي تؤثر على الوصول إلى الغذاء ،مثل االنتماء اإلثني واإلعاقة.
( )18االستقصاء الوطني للحالة التغذوية في كولومبيا لعام https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion- .2015
.nutricional
( )19المعهد الوطني للصحة . 2016 .النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للصحة .مقتبس من التحليل القطري المشتر لمنظومة األمم المتحدة في كولومبيا.2019 ،
( )20ترتفع هذه النسبة لتصل إلى  12.1بين األوالد وتتراجع إلى  9.5بين البنات ،وبينما ال تزال  10لدى أطفال الجماعات "التي ال تنتمي ألصول إثنية" فإنها ترتفع
.2015
لعام
كولومبيا
في
التغذوية
للحالة
الوطني
االستقصاء
األصلية.
الشعوب
مجتمعات
في
29.6
إلى
.https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
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خالل نفس الفترة )21 (.وخالل الفترة من  2005إلى  ،2014بلغ عادد الوفياات المرتبطاة بنقص التغاذياة لادى األطفاال دون ساااان
الخامساة  4 050حالة وفاة ،أي بما متوساطه  405حاالت وفاة سانويا )22 (.ويُشاكل نقص التغذية أيضاا مصادر قلق للحوامل من
النساااااء(  )23و البنات ،حيل تعاني نساااابة  14.2في المائة من النساااااء الحوامل و 21.4في المائة من البنات الحوامل من نقص
الوزن.
-10

( )24

وفي الوقت نفساه ،بلغت معدالت فرط الوزن والسامنة مساتويات مثيرة للقلق في السانوات األخيرة .وارتفعت نسابة فرط الوزن
بنساابة  10.6نقاط مئوية فيما بين عامي  2005و 2015ووصاالت إلى  56.5في المائة ،بينما ازدادت معدالت الساامنة بنساابة
 4.9نقطة مئوية إلى  18.7في المائة .وبلغت المعدالت أعلى مسااااتوى لها بين النساااااء واألشااااخاص المنحدرين من أصاااال
أفريقي )25 (.وتشاااير التقديرات إلى أن  42.6في المائة من النسااااء والبنات الحوامل يعانين من فرط الوزن .وبالمثل ،لوحظت
زيادة في فرط الوزن لدى األطفال في سان المدرساة ،من  18.8في المائة في عام  2010إلى  24.4في المائة في عام ،2015
بينما ازدادت النسبة بين المراهقين من  15.5في المائة إلى  17.9في المائة خالل نفس الفترة.
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( )26

إنتاجية صاغار المزارعين ودخلهم .ال يزال الوزن النسابي للزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي آخذا في التراجع بوتيرة بطيئة،
إذ يبلغ حاليا  6.2في المائة ،بينما تشااااير التقديرات إلى أن  15.8في المائة من القوة العاملة تزاول الزراعة وتربية الحيوانات
والحراجة وما يرتبط بذلك من أنشاااطة .ويزاول ما يقدر عدده بنحو  3.3مليون شاااخص أعماال زراعية؛ ويمثل الرجال 82.6
في المائة والنساااااء  17.4في المائة من هذه القوة العاملة )27 (.ومما ال شااااك فيه أن القطاع الزراعي هو أكبر مصاااادر للعمالة
والدخل في المناطق الريفية ،وال سيما للرجال؛ غير أن األجر يقل في كثير من األحيان عن الحد األدنى لألجور ،كما أن نوعية
العمل غير ثابتة ،ويبلغ معدل العمل غير الرسامي مساتويات مرتفعة للغاية تصال إلى نحو  85.8في المائة ويتدنى كثيرا معدل
تغطية الضمان االجتماعي.

( )28

( )21ازداد نقص التغذية العام لدى األطفال دون سن الخامسة من  3.4في المائة في عام  2010إلى  3.7في المائة في عام  ،2015وتبلغ نسبته  3.5في المائة بين
األوالد و 3.8في المائة بين البنات .ويرتفع هذا المؤشر إلى  8في المائة لدى أطفال الشعوب األصلية .االستقصاء الوطني للحالة التغذوية في كولومبيا لعام .2015
.https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
( )22بينما بلغ المعدل اإلجمالي للوفيات الناجمة عن نقص التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة  6.82حالة وفاة بين كل  100 000طفل في عام  ،2014ترتفع
المعدالت في بعض المحافظات ،بما فيها أمازوناس ،وبوليفار ،وسيزار ،وتشوكو ،وغواينيا ،والغواخيرا ،وماغدالينا ،وبوتومايو ،وسوكري ،بنسبة كبيرة على
المتوسط الوطني ،حيل تستأثر فيشادا بأعلى معدل في البلد ،إذ بلغ  91.08حالة وفاة بين كل  100 000طفل دون سن الخامسة في عام  .2014الحكومة الكولومبية.
.Análisis
de
Situación
de
Salud
)(ASIS
Colombia,
2016
.2016
.https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2016.pdf
( )23انخفضت في كولومبيا النسبة المئوية لإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 19عاما من األمهات أو الحوامل ألول مرة من  20.5في المائة في عام 2005
إلى  17.4في المائة في عام  . 2015وبلغ هذا االنخفاض مستويات أكبر في المناطق الحضرية التي تتمتع بقدر أكبر من الفرص ،بين النساء اللواتي يتمتعن بأعلى
مستوى م ن التعليم وفي أعلى الشرائح الخمسية من الثروة .ومن الجانب اآلخر فإن  2.1في المائة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 19عاما هم آباء.
وعالوة على ذلك ،فإن والد أول طفل تنجبه البنات األمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  13و 19عاما يزيد على أعمارهن بما ال يقل عن  6أعوام في  44.6في
المائة من الحاالت؛ وبما ال يقل عن  10أعوام في  19.5في المائة من الحاالت ،و 20عاما في  4.6في المائة من الحاالت .وتزيد الفروق العمرية في المناطق الريفية
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/informeالحضرية.
بالمناطق
مقارنة
.determinantes-sociales-embarazo-en-adolescente.pdf
( )24االستقصاء الوطني للحالة التغذوية في كولومبيا لعام https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta -nacional-situacion- .2015
.nutricional
( )25أثر فرط الوزن على  59.5في المائة من النساء في عام  ،2015و 52.7في المائة من الرجال .االستقصاء الوطني للحالة التغذوية في كولومبيا لعام .2015
.https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
( )26بينما ال يوجد أي فرق كبير بين البنات واألوالد في سن المدرسة الذين يعانون من فرط الوزن ،هنا فرق كبير للغاية بينهم في سن المراهقة التي تتراوح
بين  13و 17عاما ،حيل تبلغ النسبة  21.2في المائة لدى البنات و 14.8في المائة لدى األوالد .االستقصاء الوطني للحالة التغذوية في كولومبيا لعام .2015
.https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
( )27الحكومة الكولومبية . 2019 .الدراسة االستقصائية األسرية المتكاملة الكبيرة( .باللغة اإلسبانية فقط) .تتراوح أعمار  18.7في المائة من السكان الذين يعملون في
قطاع الزراعة بين  10و 24عاما ،بينما تتراوح أعمار  58.6في المائة بين  25و 54عاما ،وتزيد األعمار على  55عاما بين  17في المائة.
( )28الحكومة الكولومبية.El campo Colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz .2015 .
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal y pesca/El CAMPO COLOMBIANO UN CAMINIO
.HACIA EL BIENESTAR Y LA PAZ MTC.pdf
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وتحتفظ الزراعة األساارية بدور مهم في كولومبيا .وتُشااير التقديرات إلى أن  80في المائة من المزارعين ينتمون إلى هذه الفئة
وينتجون  79في المائة من األغذية المساتهلكة في البلد.

( )29

وتمثِّل النسااء نحو  30في المائة من المزارعين األساريين.

( )30

وفي

هذا الساياق ،يُعد تمكين المرأة الريفية مساألة حاسامة لتحقيق نتائج التنمية المساتدامة .ومع ذلك ،تأثر القطاع الريفي في كولومبيا
على مر تاريخه بمستويات عالية من الفقر والعنف الذي تسببه الجماعات المسلحة غير الشرعية ،والتركز الشديد والطابع غير
الرساامي ل ملكية األراضااي ،واختناقات ساالساالة قيمة األغذية ،باإلضااافة إلى التعرض لألخطار الطبيعية ،بما فيها الصاادمات
المناخية.
-13

النُظم الغذائية المساتدامة  .في حين أن هنا ما يكفي من األغذية على المساتوى الوطني ( 2 976ساعرا حراريا/فرد/يوم) ،تتاح
معظم الساااعرات الحرارية من الحبوب ( 24.1في المائة) ،والساااكر ( 22.9في المائة) والزيوت والدهون ( 13.3في المائة)؛
وال يتاح لالساتهال البشاري ساوى  200غرام من الفواكه والخضاروات للفرد في اليوم ،أي أقل بكثير مما أوصات به منظمة
الصااااحاة العاالمياة ،وهو  400غرام في اليوم )31 (.ويقادَّر اإلنتااج الزراعي بنحو  31 144 905أطناان مترياة )32 (،بينماا بلغات
صاااااادرات األغاذياة  5 434 738طنااا مترياا في عاام .2019

( )33

وتزداد عالوة على ذلاك واردات األغاذياة التي بلغاات

 14 232 585طنا متريا في عام  ، 2019وال سايما الحبوب ،وتليها الدهون والزيوت ،ثم الفواكه واألساما واللحوم ومنتجات
األلبان والكاكاو )34 (.وباإلضااافة إلى ذلك ،يفقد أو يُهدر  9.76مليون طن متري من األغذية ساانويا ،أي ما يعادل  34في المائة
من الغذاء المخصص لالستهال البشري.
-14

( )35

وتتجسااد الهشاااشااة
ويرتبط األمن الغذائي والتغذية ارتباطا قويا بالقدرة على الصاامود في مواجهة تغيُّر المناخ والتكيُّف معه.
َّ
البيئية في كولومبيا في ارتفاع معدالت إزالة الغابات والجفاف والتصااحر ،إلى جانب ندرة المياه ،والمسااتوطنات البشاارية غير
الرسامية ،وتلوث األنهار والنُظم البيئية التي يعتمد عليها ساكان المناطق الريفية والشارائح الساكانية اإلثنية .ويحتاج المزارعون
أصاحاب الحيازات الصاغيرة إلى تعزيز قدرتهم على االساتفادة من المسااعدة التقنية والمعرفة واساتخدام الممارساات الزراعية
المسااتدامة والتكنولوجيات التي تعالج تغيُّر المناخ وتتيح ترشاايد اسااتخدام الموارد الطبيعية .وفي هذا السااياق ،ساايدعم المكتب
القطري ،باساتخدام النهج الثالثي )36 (،مجتمعات الشاعوب األصالية والساكان المنحدرين من أصال أفريقي في اساتعادة معارف

( )29اللجنة الوطنية للزراعة األسرية" . 2016 .نحو برنامج للزراعة األسرية في كولومبيا" في :الزراعة األسرية في كولومبيا .دراسات الحالة المتعددة الوظائف
وإسهامها في السالم ( .Acevedo-Osorio and J. Martínez- .)Multi-functionality-based Case Studies and its Contribution to Peace
 Collazos (eds). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Corporación Universitaria Minuto de Dios.Agrosolidaria
( )30تعيش  5.3مليون امرأة في ريف كولومبيا بينما يتخذ الرجال في  61.4في المائة من المناطق الريفية المشتتة في البلد قرارات اإلنتاج المتعلقة باألراضي ،وتبلغ
النسبة للنساء  26في المائة؛ وتتاح لنفس النسبة من النساء أيضا فرص أقل في الحصول على اآلالت واالئتمان والمساعدة التقنية.
.http://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1184554/
( )31الحكومة الكولومبية ،المعهد الكولومبي للرفاه األسري ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2018 .ميزانية األغذية الكولومبية لعام .2013
.https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/hoja-balance-alimentos-colombianos
( )32منها  21 946 605أطنان مترية من منتجات الصناعات الزراعية ( 70.5في المائة) ،و 3 261 501طن متري من الدرنات والموز ( 10.5في المائة)،
و 2 911 827طنا متريا من الفواكه ( 9.3في المائة) ،و 1 652 859طنا متريا من الحبوب ( 5.3في المائة) ،و 1 372 113طنا متريا من الخضروات والبقوليات
( 4.4في المائة) .الحكومة الكولومبية( Encuesta Nacional Agropecuaria .2019 .االستقصاء الزراعي الوطني).
.https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_2019-I.pdf
( )33الحكومة الكولومبية . 2020 .Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales .الملحق اإلحصائي عن التجارة الخارجية للفترة من يناير/كانون الثاني
– ديسمبر/كانون األول .https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx .2019-2018
( )34الحكومة الكولومبية . Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales .2020 .الملحق اإلحصائي عن التجارة الخارجية للفترة من يناير/كانون الثاني
إلى ديسمبر/كانون األول .https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx .2019-2018
()35

الحكومة

الكولومبية.

.2016

Colombia

en

alimentos

de

desperdicio

y

.Pérdida

.https://mrv.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf
( )36استنادا إلى الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ( ،) 2021-2017سيواصل المكتب القطري استخدام النهج الثالثي لتمكين المجتمعات المحلية
من تحديد األنشطة الالزمة لبناء سبل عيش مستدامة وصامدة.
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األجاداد والحفااظ عليهاا وتقييمهاا ،نظرا لماا تتيحاه الباذور والمحااصاااايال من فرص لتعزيز الثقاافاات والقيم والهوياات المحلياة
والنهوض بها.

( )37

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-15

بناء القدرات  .يتطلب القضااء على الجوع في كولومبيا تعزيز القدرات الوطنية والمحلية وتوطيد الشاراكات الواساعة واالساتفادة
منها من أجل التنمية المساااتدامة .ويتمتع الب ا

بساااجل قوي من الشاااراكات ،والعمل على المساااتويين المركزي واإلقليمي

بطريقة منسقة وفعالة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية الرئيسية المسؤولة عن وضع السياسات العامة وتنفيذ األنشطة الهادفة
إلى تحقيق هادف التنمياة المسااااتاداماة  .2ولإلسااااهاام في تحقيق االسااااتقرار وتوحياد األقااليم ،قاام الب اا

بادعم تعزيز قادرات

المؤسااسااات المحلية والسااكان في المجتمعات المحلية عن طريق تعزيز المشااروعات اإلنتاجية ووضااع نماذج إلنعاش وإعادة
إدماج المقاتلين السابقين .وفيما يتعلق باالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،قدَّم الب ا

إلى الحكومة مشورة تقنية بشأن تعزيز

النُ ظم الوطنية إلدارة المخاطر والكوارث في إطار الفريق القطري اإلنساااني والفريق المشااتر بين الوكاالت المعني بتدفقات
الهجرة المختلطاة ويتولى قياادة مجموعاة األمن الغاذائي والتحويالت النقادياة اسااااتجااباة لالحتيااجاات واألولوياات التي حاددتهاا
الحكومة.

( )38

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-16

تتساااام تحديات القضاااااء على الجوع بطابعها الهيكلي المرتبط بظروف بعينها .وال تزال هنا تحديات عميقة ،وال ساااايما في
المناطق الريفية المتناثرة وبين مجتمعات الشعوب األصلية والمنحدرين من أصل أفريقي التي يتركز بينها الفقر وسوء التغذية.

-17

إدارة اح االت الطوارئ ومخااطر الكوارث  .أثبتات كولومبياا دورهاا اإلقليمي الرائاد في إدارة مخااطر الكوارث ،حيال تسااااتخادم
نظاما وطنيا منذ أكثر من  30عاما مما أدى إلى تعزيز اإلطار التنظيمي والتقني .وفي ضوء تعرض البلد بشدة لظواهر طبيعية
واجتماعية شاديدة ،ساتساتفيد المؤساساات المحلية من المسااعدة التقنية بهدف تعزيز المعايير والقدرات الوطنية لتوفير اساتجابات
طارئة سااريعة للسااكان المتضااررين ،وتعزيز اإلنعاش المبكر وتقوية ساابل العيش ،وتحفيز األسااواق المحلية ،وتعزيز تمكين
النساااء والبنات من أجل تحقيق اإلدماج االجتماعي واالقتصااادي للمجتمعات المحلية ا لضااعيفة والمقاتلين السااابقين والسااكان
المتضررين بصفة عامة في المناطق الريفية.

-18

( )39

ولمعالجة آثار تغيُّر المناخ وتحقيق نُظم غذائية مسااتدامة ،من الضااروري دعم األشااخاص المتضااررين في بناء قدرتهم على
التكيُّف مع التقلبات والتغيُّرات المناخية ،بما يشاامل من خالل أنشااطة لتحسااين ساابل العيش الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية،
وتمكين الساااكان المحليين على قدم المسااااواة ،والحد من عدم التيقن المرتبط بمصاااير الغابات ،والمسااااهمة في القضااااء على
التفاوتات المتداخلة المتصلة بالمنظور الجنساني ،والعمر ،والجنس ،واإلعاقة ،واالنتماء اإلثني.

( )40

( )37أسندت هذه المهمة على مر التاريخ إلى المرأة التي تحافظ على بقاء األسرة ونقل المعارف التقليدية إلى البنات واألوالد ،ودعم إحياء ممارسات وعادات األكل،
والحفاظ على البذور وتبادلها الستخدامها في الزارعةFood and Agriculture Organization of the United Nations and Departamento .
Administrativo para la Prosperidad Social. Comida, territorio y memoria Situación alimentaria de los pueblos indígenas
( colombianosباللغة اإلسبانية) .http://www.fao.org/3/a-i4467s.pdf
( )38سيواصل المزارعون المنحدرون من أصل أفريقي والفالحون ،بدعم من الحكومة الكولومبية ،تعزيز قدراتهم من أجل الصمود في وجه التغيُّرات المناخية والتكيُّف
معها من خالل إسهامات محددة ،مثل مشروع صندوق التكيُّف الوطني الثنائي الحالي لبناء القدرة على التكيُّف من خالل إجراءات لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي
وبناء السالم .ويمكن لهذا المشروع أن يصبح نموذجا يُحتذى به ،ويمكن توسيعه على المستوى القطري واإلقليمي من أجل دمج المعارف التقليدية والعلمية لالستفادة
منها في اتخاذ القرارات وصنع السياسات التي تساعد على التغلب التحديات التي تفرضها أزمة المناخ على األمن الغذائي والتغذية.
( )39سيقوم المكتب القطري ،حيثما أمكن وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة ،وإدارة التخطيط الوطني ،بتعزيز شمول
الحلول المبتكرة لتمويل المخاطر ،مثل التأمين الزراعي ،والتأمين األصغر ،والتأمين القائم على مؤشرات الطقس.
( )40يرتبط المنظور الجنساني وتغيُّر المناخ واألمن ارتباطا قويا .وتؤثر مخاطر األمن (مثل فقدان سبل العيش والتنافس على الموارد الشحيحة) الناشئة عن تغيُّر
المناخ ،تأثيرا غير متناسب على النساء والبنات من جميع األعما ر اللواتي ال يتاح لهن سوى موارد وإمكانات أقل للتكيُّف مع التحوالت المناخية .وأدى ذلك إلى إدارة
المعايير االجتماعية للجنسين وهياكل السلطة في التعامل مع تغيُّر المناخ بهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتعزيز إسهامها في السالم.
.https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32638/GCS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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اساتعادة سابل العيش وتعزيزها وفقا لساياساة الساالم في إطار الشارعية .يؤدي العنف الذي تمارساه الجماعات المسالحة المنظمة
غير الشارعية إلى عواقب سالبية متعددة وممتدة تنطوي على آثار قصايرة ومتوساطة وطويلة األجل على األمن الغذائي والحالة
التغذوية للساكان المتضاررين .وسايكون من الضاروري اساتعادة سابل العيش وتعزيزها لصاالح ضاحايا العنف المسالح ومسااعدة
المجتمعاات المحلياة في تحقيق اإلدمااج االجتمااعي االقتصااااادي واإلنتااجي وباالتاالي تعزيز المحور الثالثي للعمال اإلنساااااني
والتنمية المستدامة والسالم.

-20

الهجرة كعامل للتنمية .يُشااكل وصااول  1.76مليون من المهاجرين الفنزويليين ونصااف مليون العائدين الكولومبيين تحديا للبلد
من حيل األمن الغذائي والتغذية .وإلى جانب االساااتثمارات الكبيرة التي تُجريها الحكومة لتيساااير االساااتجابة الفعالة لظاهرة
الهجرة فاإن التحادي الرئيسااااي يكمن في تحقيق اإلدمااج االجتمااعي واالقتصااااادي للسااااكاان المهااجرين والمجتمعاات المحلياة
المضاايفة  .ولذلك ال بد من ربط تدخالت المساااعدة اإلنسااانية ذات الجودة العالية بتليات المساااعدة النابعة من سااياسااات وطنية
بشااأن الشاامول االجتماعي وكذلك تهيئة فرص للعمل وإتاحة خيارات لريادة األعمال وساابل العيش الحضاارية ،من بين جوانب
أخرى ينبغ ي معالجتها من أجل الدفع بجهود متزامنة متعددة القطاعات.

-21

تعزيز الساياساات العامة لألمن الغذائي والتغذية والقدرات المؤساساية .تمضاي كولومبيا قدما في وضاع ساياساة للضامان التدريجي
لحق اإلنساان في الغذاء ،وإنشااء ما يرتبط بذلك من نظام تنسايقي مؤساساي

( )41

يتم من خالله وضاع إطار مؤساساي أقوى على

المسااتويين الوطني واإلقليمي بمشاااركة من القطاع الخاص والمجتمع المدني .ويجري إعداد سااياسااة بشااأن الفاقد والمهدر من
األغذية إلى جانب وثائق تنظيمية أخرى .وتهدف هذه اإلجراءات وغيرها إلى تعزيز أُطر السااياسااات ،بما يشاامل السااياسااات
ال متعلقة بساوء التغذية ،مع التركيز على الوقاية من فرط الوزن والسامنة ،والساياساات المتعلقة بالمياه والصارف الصاحي التي
ساتكون ضارورية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية .ومن شاأن تعزيز القدرات المؤساساية على المساتويين الوطني واإلقليمي في
المجاالت المتصاااالة بإدارة المعلومات من أجل التخطيط واتخاذ القرارات في مختلف السااااياقات المحلية واألبعاد الحضاااارية
ييسااار وضاااع أُطر للساااياساااات .ويمكن لتعزيز القدرة على تطوير التدخالت االجتماعية التي تهدف إلى تحقيق
والريفية أن ِّ
المسااااواة بين الجنساااين وتشااامل بُعدا مشاااتركا بين القطاعات يركز على السااالوكيات والممارساااات التي تدعم األمن الغذائي
والتغذوي  ،أن يدفع نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالين العام والخاص.
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( )42

االسااااتجابة ألثر جائحة كوفيد 19-وتدابير الوقاية منها واحتوائها والتخفيف منها .تعكف المجموعة األساااااسااااية لفريق األمم
المتحدة القطري حاليا على دراسااااة لقياس األثر االجتماعي واالقتصااااادي للجائحة .وكان لتدابير الوقاية واالحتواء والتخفيف
التي اتُخذت على المساتوى العالمي تأثيرات عميقة ،وال سايما على االقتصااد والعمالة والرفاه ،ووفقا للجنة االقتصاادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فإن أثرها ساايك ون مباشاارا على زيادة معدالت الفقر والفقر المدقع )43 ( .وتؤثر حالة الطوارئ
في كولومبيا بشااااكل خاص على ساااابل عيش فقراء المناطق الحضاااارية الذين يعملون في القطاع غير الرساااامي ،بمن فيهم
المهاجرون الذين ليساات لديهم مصااادر مسااتقرة للدخل ،ومن المتوقع أن يكون لها أثر مباشاار على األمن الغذائي والتغذية لدى
أفقر الشرائح السكانية وأكثرها ضعفا.

( )44

( )41نظام الضمان التدريجي للحق في الغذاء.
( )42وال سيما توليد معلومات تفاضلية على مستوى المناطق الريفية وفي مجتمعات الشعوب األصلية والمنحدرة من أصل أفريقي.

( )43اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .2020 .االتفاقات السياسية واالجتماعية من أجل المساواة والتنمية المستدامة في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي في مرحلة التعافي بعد جائحة كوفيدPolitical and social compacts for equality and sustainable development in ( 19-
 .)Latin America and the Caribbean in the post-COVID-19 recoveryالتقرير الخاص رقم .8
.https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46146/1/S2000672_en.pdf
عمق الجائحة عدم المساواة بين الجنسين ،مما يجعل من الضروري وضع النساء والبنات بكل تنوعاتهن في صميم االستجابة ،إلى جانب الفئات السكانية األكثر
( )44ستُ ِّ
ضعفا (مثل المجتمعات اإلثنية واألشخاص ذوي اإلعاقة).
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اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية بالنسبة للب ا
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غطت الخطة االساتراتيجية القطرية األولى للب ا

في كولومبيا الفترة  ،2021-2017وركزت على  5حصاائل اساتراتيجية:

تحساين اساتدامة النُظم الغذائية ،وتعزيز القدرة على تحقيق أهداف التنمية المساتدامة ،وتعزيز األمن الغذائي والتغذية ألصاحاب
الحيازات الصاغيرة ،والوقاية من ساوء التغذية ودعم الساكان المتأثرين بحاالت الطوارئ ودعم سابل عيشاهم ومعالجة المسااواة
بين الجنسااين والحماية كمواضاايع شاااملة .وطرأت أثناء التنفيذ تغييرات كبيرة على السااياق القطري ،وال ساايما من حيل زيادة
الهجرة المختلطة من جمهورية فنزويال البوليفارية وتفشاي جائحة كوفيد 19-في كولومبيا في مارس/آذار  .2020وتطلبت هذه
التغييرات المهمة من الب ا

إجراء تعديالت وتغييرات برامجية وتشاغيلية جذرية .وفي الوقت نفساه ،واصال الب ا

تقديم

المساعدات اإلنسانية الطارئة إلى آالف األشخاص المتضررين من الكوارث والعنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة المنظمة
غير الشرعية.
-24

ويدعم الب ا

منذ منتصاااف عام  2018جهود الحكومة لالساااتجابة لظاهرة الهجرة من فنزويال من خالل تدخالت إنساااانية

تساتهدف الساكان األشاد ضاعفا ،بمن فيهم الساكان المهاجرون الفنزويليون والعائدون الكولومبيون والساكان المضايفون ،وال سايما
في المناطق الواقعة على الحدود بين جمهورية فنزويال البوليفارية وإكوادور .وتم َّكن الب ا

في عام  2019من مساعدة 1.4

مليون شاخص في ساياق أزمة الهجرة ،وعمل جنبا إلى جنب مع المؤساساات الوطنية وفي تعاون كامل مع الشاركاء في منظومة
األمم المتحدة والمجتمع المدني.
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وقدَّم الب ا

في الوقت نفسااه مساااعدة تقنية إلى الحكومة الكولومبية لدعمها في وضااع السااياسااات العامة ،بما فيها مجاالت

األمن الغذائي والتغذية والوجبات المدرسااية ،وعمل في تنفيذ اسااتراتيجيات للتنمية الريفية والتكيُّف وبناء القدرة على الصاامود
بين المجتمعات المحلية المتضاررة ،ودعم المرأة وتمكينها في جميع الساياقات كنشااط شاامل )45 (.ومع ظهور جائحة كوفيد،19-
قام الب ا

ووسا اع ،بناء على طلب الحكومة ،نطاق برامجه وتدخالته وأنواعها لتلبية ما اساااتجد من
بتكييف طرائق تدخالته
َّ

متطلبات للدعم اإلنساني ودعم سبل العيش في ظل ازدياد االحتياجات.
-26

وحدَّد اسااتعراض منتصااف مدة الخطة االسااتراتيجية القطرية في عام  2019أفضاال الممارسااات والتحديات والفرص وطرح
توصاايات من أجل الخطة االسااتراتيجية القطرية المقبلة ،بما في ذلك االعتراف بأهمية دور الب ا

في االسااتجابة للطوارئ؛

وتبساايط هيكل الخطط االسااتراتيجية القطرية ،وتق ليص األنشااطة وتعزيز مجاالت التركيز االسااتراتيجي للب ا

من خالل

بلورة رؤية عضااوية ووضااع اسااتراتيجية شاااملة؛ وتعزيز البرمجة القائمة على األدلة من أجل تدخالت أكثر اسااتدامة؛ ودمج
تعزيز القدرات الوطنية في التغذية والمساااواة بين الجنسااين والحماية كنتيجة شاااملة في جميع األنشااطة؛ وتحديد اسااتراتيجية
خروج وعمل واضحة على أساس نقل المسؤولية تدريجيا إلى الحكومة.
جال التن ية ال ستدا ة ،وا ط ا خ ى

2-2

ال واء ة ع خطة التن ية الوطنية ،وإطار ا م ال تحدة للت اون ف
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صاايغت الخطة االسااتراتيجية القطرية للفترة  2024-2021كي تكون متوائمة مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية
المسااااتاداماة لكولومبياا للفترة  2023-2020ومتوافقاة مع اإلصااااالح األخير لألمم المتحادة الاذي يادعو الوكااالت والصاااانااديق
والبرامج إلى مواءمة تدخالتها مع األولويات الوطنية والعمل المشاااتر بين الوكاالت من أجل تحقيق خطة التنمية المساااتدامة
عبر تمااماا عن جهود الب اا
لعاام  .2030وهكاذا فاإن الخطاة االسااااتراتيجياة القطرياة ت ُ ِّ

لتكميال ودعم إجراءات الادول في

( )45يعمل الب ا في كولومبيا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مجاالت تدخالته .وأثناء تصميم المشروعات ،تحدِّد المكاتب الميدانية
والجهات الشريكة الفجوات الجنسانية وفجو ات الحماية الرئيسية وما يقابلها من إجراءات لسد تلك الفجوات .وبهذه الطريقة ،يدعم الب ا المساواة بين الجنسين في
تصميم برامجه وتنفيذها ،ويضمن النأي بتدخالته عن إلحاق أي ضرر بالمستفيدين .ويدفع الب ا أيضا بالمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين والقيادة والدعوة
للمنظمات النسائية في شتى أنحاء كولومبيا واالضطالع بأنشطة محددة لمكافحة العنف الجنساني .وأدت القيادة في األفرقة الفرعية المعنية بتنسيق الشؤون الجنسانية
بين الوكاالت على المستوى المحلي إلى زيادة الكفاءة في التدخالت.
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المجاالت االساااتراتيجية التي تنصاااب عليها أولويات الحكومات والعمل على المساااتويات الوطنية واإلقليمية وعلى مساااتوى
البلديات.
-28

وحادَّد إطاار األمم الم تحادة للتعااون في مجاال التنمياة المسااااتاداماة المتفق علياه بين الحكوماة وفريق األمم المتحادة القطري ثالثاة
مجاالت اسااتراتيجية :تحقيق االسااتقرار – السااالم في إطار من الشاارعية؛ والهجرة كعامل للتنمية؛ والمساااعدة التقنية من أجل
التعجيل بأهداف التنمية المساااتدامة التحفيزية )46 (.واساااتند الب ا

إلى هذه الركائز الثالث في وضاااع الخطة االساااتراتيجية

القطرية ،مع مراعاة واليته وقدراته ومزاياه النسبية.
-29

واسااترشاادت الخطة االسااتراتيجية القطرية بالمشاااورات مع وكاالت منظومة األمم المتحدة وصااناديقها وبرامجها األخرى في
كولومبيا لضااامان تحقيق المساااتوى األ مثل من المواءمة وبالتالي دعم الجهود واإلجراءات التي تتخذها الحكومة في المجاالت
االسااتراتيجية المحددة في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااتدامة وكذلك لتحقيق المسااتوى األمثل من الجهود
والموارد والنتائج .وتساتفيد الخطة االساتراتيجية القطرية أيضاا من االساتراتيجية المشاتركة بين الوكاالت من أجل األمن الغذائي
والتغذية التي وضااعها الب ا

باالشااترا مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسااف) ،ومنظمة الصااحة للبلدان األمريكية،

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .وتراعي الخطة االسااااتراتيجية القطرية الخطة المشااااتركة التي تقوم بتنفيذها منظمة
األغاذياة والزراعاة لألمم المتحادة بااالشااااترا مع الصاااانادوق الادولي للتنمياة الزراعياة والب اا

من أجال تعزيز التكاامال بين

الوكاالت وإيجاد حلول جماعية أكثر تكامال لتوساايع نطاق الجهود المشااتركة للمساااهمة في تحقيق هدف التنمية المسااتدامة .2
عب ر الخطة االساتراتيجية القطرية أيضاا عن دور الب ا
وت ُ ِّ

في خطة االساتجابة اإلنساانية لعام  ،2021والخطة المشاتركة بين

القطاعات لالسااتجابة لجائحة كوفيد 19-لعام  ، 2020وخطة االسااتجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين لعام 2021؛ وسااتجري
مواءمة األنشاطة والتدخالت في إطار الخطة ا الساتراتيجية القطرية مع أي خطط اساتجابة إنساانية أخرى مشاتركة بين الوكاالت
يمكن وضعها بناء على طلب من الحكومة.
3-2

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
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وضاعت الخطة االساتراتيجية القطرية في ساياق جائحة كوفيد ،19-واساتخدمت آليات المشااورات االفتراضاية وعن بُعد لالتفاق
على خط الرؤية مع الحكومة

( )47

ونشااار الحصاااائل والنواتج المتوقعة على الشاااركاء الرئيسااايين ،مثل المانحين ،والشاااركاء

المتعااونين ،والمجتمع المادني .وعقادت مشاااااورات شاااااملاة ومتنوعاة من أجال صاااايااغاة إجراءات وتولياد تاتزرات وتوحياد
اإلرادة.

( )48

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-31

ساتُساهم الخطة االساتراتيجية القطرية مباشارة في تحقيق النتائج واألنشاطة المتفق عليها مع الحكومة بما يتماشاى مع إطار األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ومجاالته االستراتيجية الثالثة.

( )46يتقاطع النهج الجنساني عبر عدة قطاعات في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .ويُشكل جزءا من استراتيجيات الوقاية من العنف الجنساني
ويتجسَّد أيضا في التمكين االقتصادي وتعزيز عالقات المساواة بين الجنسين واألدوار القيادية للنساء والبنات ومشاركتهن بكل ما لديهن من تنوعات إثنية وعمرية
والجنسية ،في المجال االستراتيجي  1؛ وفي المساعدة اإلنسانية المتكاملة والتفاضلية والمنسقة والجيدة للمهاجرين ،بمن فيهم األطفال والمراهقون والنساء واألشخاص
المتضررون من العنف الجنساني في المجال االستراتيجي 2؛ وتعزيز جهود الحكومة في تنفيذ اإلجراءات الر امية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين (الحصيلة
االستراتيجية  )2-3في المجال االستراتيجي .3
( )47عُقدت عدة اجتماعات مع الحكومة تحت قيادة وزارة الشؤون الخارجية والوكالة الرئاسية للتعاون الدولي وأُجريت ثالثة استعراضات شاملة للخطة االستراتيجية
القطرية لضمان المواءمة مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة واألولويات الوطنية.
( )48أُجريت مشاورات مع المنظمات النسائية وتم جمع توصياتها وإسهاماتها لتعزيز صياغة الخطة االستراتيجية القطرية وتنفيذها .وتم التشاور مع إحدى المنظمات
التي تُمثِّل األشخاص ذوي اإلعاقة.
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االس تراتيجي األول ،ساتدعم تدخالت الب ا
وفيما يتعلق بالمجال ا

تنفيذ ساياساة الساالم في إطار من الشارعية في بلديات خطط

التنمية التي تركز على األقاليم التي تشاكل أولوية للحكومة .وسايشامل ذلك العمل مع المجتمعات المحلية الضاعيفة والتركيز على
العوامل المؤثرة على األمن الغذائي للساااكان وسااابل عيشا ا هم  ،بما يشااامل العنف الذي تمارساااه الجماعات المسااالحة المنظمة
غير الشارعية ،والظواهر الجوية الشاديدة ،والتغيُّرات المناخية البطيئة .وسايعمل الب ا

في هذه المجتمعات المحلية مع فئات

محددة تواجه ظروفا وجوانب هشاااشااة خاصااة ،مثل المقاتلين السااابقين ،والشااعوب األصاالية والسااكان المنحدرين من أصاال
أفريقي ،والنساااااء المنتجات ،والشااااباب .وفي سااااياق تنمية ساااابل عيش ا لسااااكان وبناء قدراتهم من أجل اإلدماج االجتماعي
االقتصااادي واإلنتاجي والقدرة على الصاامود بصاافة عامة ،ساايعمل الب ا

من أجل تعزيز قدرة المؤسااسااات .وفيما يتعلق

بالنُظم ،سااتهدف الجهود إلى تع زيز القدرات المؤسااسااية المحلية في مجال إدارة المعلومات والبيانات وتحليلها من أجل تعزيز
جودة تصميم البرامج والتدخالت وتنفيذها.
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وفيما يتعلق بالمجال االسااتراتيجي الثاني إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااتدامة ،ساايدعم الب ا

الحكومة

في تقديم المساااعدة اإلنسااانية العاجلة للمهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين والمجتمعات المحلية المضاايفة ،مع التركيز
على الوصااول إلى الخدمات الغذائية والتغذوية إلنقاذ األرواح .وسااعيا إلى ضاامان اسااتدامة النُهج وتكاملها ،ساايتخذ الصااندوق
إجراءات تُك ِّمال التادخالت الحكومياة ،مثال اإلدماج االجتمااعي ،وساااايااسااااات الحمااية االجتمااعياة وبرامجهاا ،وكذلك التادخالت
واإلجراءات الهاادفاة إلى تعزيز إعاادة اإلدمااج االجتمااعي واالقتصااااادي وتهيئاة الظروف لإلنعااش المبكر ،مع التركيز على
تنمية رأس المال البشاري وسابل العيش الحضارية .وساتوضاع أيضاا اساتراتيجيات للتعليم والتوعية من أجل منع كراهية األجانب
لتعزيز اإلدماج االجتماعي.
-34

وفي إطار التزام الب ا

بدعم البلدان في تحقيق القضاااء على الجوع ،وتماشاايا مع المجال االسااتراتيجي الثالل إلطار األمم

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المساتدامة ،سايجري تقديم المسااعدة التقنية وتقوية القدرات من أجل تعزيز الساياساات والنُظم
والخدمات والقدرات الوطنية المرتبطة باألمن الغذائي والتغذية ،بما يشمل نُظم اإلنذار المبكر ،واالستعداد للكوارث واالستجابة
لها ،والحماية االجتماعية ،مع التركيز على األشااخاص في حاالت الهشاااشااة الشااديدة )49 (.وساايجري أيضااا دعم الحكومة في
تعزيز برامجها من خالل برنامج الوجبات المدرساية الخفيفة في األقاليم ذات األولوية لتكميل التغذية المدرساية الوطنية؛ ودعم
صياغة سياسة وطنية شاملة للتغذية المدرسية تُعبِّر عن الخصائص والسمات اإلقليمية والمحلية؛ ودعم الجهود الوطنية للقضاء
الخامس ة والحوامل
ا
على ساوء التغذية وتقديم الخدمات التغذوية إلى الشارائح الساكانية األشاد ضاعفا ،وال سايما األطفال دون سان
والمرضعات من النساء والبنات.
-35

وتُعبِّر الخطة االساااتراتيجية القطرية عن العديد من القضاااايا الشااااملة التي يساااترشاااد بها التوجه االساااتراتيجي للخطة وتدعم
إمكاانااتهاا التحويلياة ،وهي تشاااامال :التغاذياة من خالل نهج يراعي التغاذياة يُشااااكال جزءا ال يتجزأ من جميع التادخالت لمعاالجاة
األساباب الكامنة وراء ساوء التغذية؛ والمسااواة بين الجنساين وتمكين المرأة(  )50ودمجهما أيضاا في جميع األنشاطة ،مع االهتمام
بتعزيز مشااركة المرأة ودعم المعايير االجتماعية المنصافة؛ والجماعات اإلثنية – الشاعوب األصالية والساكان المنحدرون من
أصااال أفريقي – من خالل نهج لمكافحة الفقر وعدم المسااااواة عن طريق تعزيز األمن الغذائي والتغذية وقدرة الفئات األشاااد
ضااعفا على الصاامود؛ وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية واالبتكار ،مع التركيز على تحقيق نتائج مسااتدامة على المسااتويات
الوطنية والمحلية والمجتمعية ،ودعم المؤسااسااات الحكومية تقنيا في تعزيز السااياسااات العامة ،والقدرات ،والنُظم والخدمات،
وتولياد االبتكاار لتعزيز األمن الغاذائي والتغاذياة على المسااااتوى الوطني؛ والبيئاة من خالل إجراءات مراعياة للبيئاة تهادف إلى

( )49يُكمِّل العمل في إطار هذا المجال االستراتيجي الجهود المبذولة في إطار المجا لين االستراتيجيين اآلخرين ،ولكنه ينقلهما إلى المستوى الوطني من خالل المساعدة
التقنية وتقوية القدرات بهدف تعزيز السياسة والنُظم والقدرات الشاملة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية في إنشاء هياكل لبناء القدرة على الصمود من أجل معالجة
المجموعة الواسعة من جوانب الهشاشة والصدمات المؤثرة على األمن الغذائي والتغذية للسكان.
( )50وفقا للخطة االستراتيجية للب ا ( ،)2021-2017وسياسته بشأن المساواة بين الجنسين ( ،) 2020-2015وخطة عمله بشأن المساواة بين الجنسين ،سيجري
إيالء عناية كبيرة لالعتبارات الجنسانية أثناء تنفيذ الخطة اال ستراتيجية القطرية ورصدها للتأكد من أن البرامج والسياسات تدعم األدوار والعالقات والمسؤوليات
المتكافئة بين الجنسين والسيطرة على الموارد .وسيكفل الب ا  ،في جملة أمور ،تصنيف جميع البيانات المتعلقة باألفراد حسب الجنس واالعتبارات الجنسانية
والعمر؛ ودمج التحلي ل الجنساني والعمري في جميع التقييمات ،والبحوث ،والمساعدة التقنية ،والمعارف ،وإدارة المعلومات ،وما يرتبط بذلك من أنشطة؛ وتعميم
المنظور الجنساني في جميع مبادرات االستجابة البرامجية واإلنسانية؛ ومشاركة النساء والرجال والبنات واألوالد (ومنظماتهم ومؤسساتهم) على قدم المساواة بطرق
تُحقق لهم مقومات التمكين وتُسهم في حصائل المساواة بين الجنسين في سياق األمن الغذائي والتغذية.
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تعزيز إدارة النُظم اإليكولوجية وسااااياسااااات التقييم؛ واألشااااخاص ذوي اإلعاقة ،بما يشاااامل تعزيز حقوقهم وحمايتها وإزالة
الحواجز التي تحول دون مشاااركتهم في فرص التنمية؛ والحماية من خالل ضاامان تنفيذ جميع األنشااطة بطريقة آمنة وكريمة،
مع احترام االحتياجات والثقافات والتنوعات والحقوق والقدرات لألفراد والمجتمعات المحلية دونما تمييز أو وصم.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1بحلول عام  ، 2024تحسين جودة حياة ا شخاص وأف اد ال جت ات ال حلية ال ن ا ون ن هشاشة
ائية ف البلد ات ال ش ولة بخطط التن ية الت ت كز على ا قاليم الت تشكل أولو ة للحكو ة ،عن ط ق ت ز ز قدرتهم على الص ود
وسبل عيشهم ال ستدا ة ،وت ز ز الحكو ات ال حلية لقدراتها وإسها ها ف تحقيق االستق ار وتوحيد ا قاليم ،بدعم ن الب ا
وبالتنسيق ع ف ق ا م ال تحدة القط ي ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية
-36

عندما يدعم الب ا

جهود الحكومة إلعادة إدماج المقاتلين السااابقين الضااعفاء والمجتمعات المحلية المتأثرة بالعنف المرتكب

من الجمااعاات المساااالحاة المنظماة غير الشاااارعياة وتغيُّر المنااخ والتادهور البيئي ،والوقااياة من جاائحاة كوفياد 19-واحتوائهاا
والتخفيف منها في البلديات المشامولة بخطط تنمية األقاليم التي تشاكل أولوية للحكومة ،من خالل مشااركة النسااء والرجال على
قدم المسااواة ،وتحساين قدرتهم على الصامود وسابل عيشاهم ،وتعزيز المحور الثالثي بين العمل اإلنسااني والتنمية المساتدامة
والساالم ،ساتكون كولومبيا أقدر على تعزيز حضاور الحكومة وما تقدمه مؤساسااتها من خدمات في البلديات المشامولة بخطط
التنمية في األقاليم التي تشاكل أولوية للحكومة ،لضامان حقوق الساكان األشاد تأثرا بالنزاع ،وأخيرا لتحقيق االساتقرار وتوحيد
األقاليم مع عدم تر أحد خلف الركب.

جاالت الت كيز
-37

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-38

وتح ديادا
تتوافق هاذه الحصاااايلاة مع األولوياات الوطنياة المحاددة في إطاار األمم المتحادة للتعااون في مجاال التنمياة المسااااتاداماة ،ا
المجال االستراتيجي ( 1تحقيق االستقرار :السالم في إطار الشرعية) ،وال سيما نقل النتائج  ،1-1و ،2-1و.3-1

النوات ال توق ة
-39

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  1من خالل النواتج التالية:
)1

حصااول المجتمعات المحلية ذات األولوية في الخطة الشاااملة للتعويضااات الجماعية ،وخطط العودة وإعادة التوطين،
وغيرها من برامج مساااعدة الضااحايا في البلديات المشاامولة بخطط التنمية التي تركز على األقاليم ،بما فيها البرامج
ذات التركيز على الجماعات اإلثنية ومساااااعدة السااااكان المتضااااررين من أثر جائحة كوفيد 19-أو الكوارث في هذه
األقاليم ،على مساااعدات غذائية وتقنية من أجل إعادة بناء ساابل عيشااهم ،وتحسااين أمنهم الغذائي ،وزيادة قدرتهم على
الصمود ،والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ.

)2

حصااول صااغار المنتجين والمقاتلين السااابقين وأفراد المجتمعات المحلية ذات األولوية ،بما يشاامل مجموعات السااكان
األصااليين والسااكان المنحدرين من أصاال أفريقي ،على مساااعدة تقنية لتعزيز إنتاجيتهم وأنشااطة أعمالهم والجوانب
التجارية لتحسااين اسااتدامة منتجاتهم وإمكانية تسااويقها ،مع اسااتهداف النساااء والرجال على قدم المساااواة ،بما في ذلك
مبا درات لتعزيز الروابط مع األسااواق وتحقيق االكتفاء الذاتي ،وإنشاااء حدائق مدرسااية ،وتعزيز التمكين االقتصااادي
للمرأة واإلصالح اإليكولوجي واستعادة البيئة ،مع التركيز على الجماعات اإلثنية.

WFP/EB.1/2021/7-A/1

15

)3

حصاول النسااء والشاباب والمجموعات األخرى ذات األولوية على مسااعدات غذائية وتقنية من أجل تحساين مهاراتهم
الشااخصااية وتعزيز فرص العمل وريادة األعمال واقتصاااد الرعاية والقيادة المجتمعية في تنفيذ مبادرات خطط التنمية
التي تركز على األقاليم واإلنعاش االقتصادي واالجتماعي.

)4

قيام الحكومة والمؤساساات الوطنية والمحلية بتعزيز القدرات وسابل الوصاول إلى المعلومات وأدوات تحليلها من أجل
األمن الغذائي والتغذية واإلنعاش االقتصادي ،واإلسهام في تحقيق االستقرار وتوحيد األقاليم.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 1تقديم الدعم التقني إلى المؤسسات الوطنية والمحلية ،والمساعدة الغذائية والتقنية واالنتاجية إلى المقاتلين السابقين ،من القوات
المسلحة الثورية الكولومبية ،والمجتمعات المحلية الضعيفة (بما فيها مجتمعات الشعوب األصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي)،
وصغار المنتجين والشباب ،على قدم المساواة بين الرجال والنساء ،من أجل تعزيز القدرة على الصمود ،والتكامل االقتصادي ،والتكيُّف
مع تغيُّر المناخ ،وتحليل األمن الغذائي والتغذية ،والمساهمة بذلك في وضع نماذج لتوحيد األقاليم ،استكماال لجهود الحكومة الكولومبية
-40

ساايعمل الب ا

مع النُظم الوطنية المشاااركة في إدارة المخاطر ،والمساااعدة في حاالت الطوارئ ،والحماية االجتماعية ،بما

يشاااامال السااااكاان المتضااااررين من الكوارث وجائحاة كوفياد 19-في البلاديات ذات األولوية ،من أجل تعزيز القادرات الوطنية
والمحلية على االستجابة للطوارئ والحاالت اإلنسانية ،مع التركيز بصفة خاصة على تصميم برامج مناسبة ،ووضع منهجيات
محددة ،وتوفير أدوات المسااااعدة التقنية والقدرات لتكميل وتعزيز العمل المؤساااساااي .وسااايركز الب ا

أيضاااا على تنفيذ

إجراءات اإلنعاش المبكر إلعادة بناء سبل عيش السكان المتضررين.
-41

وسااايدعم الب ا

تعزيز سااابل العيش واإلدماج االجتماعي واالقتصاااادي ألفراد المجتمعات المحلية الضاااعيفة في المناطق

الريفية ،وكذلك المقاتلين الساابقين في القوات المسالحة الثورية الكولومبية .وسايدعم الب ا

تعزيز اإلنتاج المساتدام إيكولوجيا

وتحفيز األساواق والوصاول إليها ،ومشااركة النسااء والرجال على قدم ا لمسااواة (مع التركيز على التمكين االقتصاادي للمرأة)
والشاباب ،وزيادة االساتقالل االقتصاادي لألفراد وقدرتهم على ممارساة حقوقهم وتحساين أمنهم الغذائي وتغذيتهم .وسايوفِّر أيضاا
فرصااا تحويلية للمزارعين األسااريين ،والجمع بين المهارات المادية وغير المادية ،وتعزيز القدرة على التكيُّف ،والقدرة على
الصاامود ،وساابل العيش وإدرار الدخل ،والتأثير على العالقات بين الجنسااين عن طريق تعزيز الساايطرة العادلة على الموارد
وتقاسام المساؤوليات ،وتعزيز تحساين اإلدارة البيئية الزراعية واألمن الغذائي .وسايواصال الب ا

تعزيز الصالة بين المنتجين

المحليين وبرنامج التغذية المدرسية وتقديم مساعدات تقنية إلى صغار المزارعين.
-42

ولتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصاادي ،سايركز الب ا
الوصول العادل إلى فرص العمل والخدمات المالية.

( )51

على تنمية سابل العيش وفرص ريادة األعمال الصاغيرة ،وتيساير

وسيعمل الب ا

مع الحكومة والوكاالت األخرى والمؤسسات المالية

لتوفير التدريب والموارد للفئات السااكانية المسااتهدفة من أجل بناء رأس المال البشااري وتيسااير الوصااول إلى فرص العمل
والخدمات المالية المحددة.
-43

وساتقوم الحكومات المحلية ،من خالل تدخالت مبتكرة لبناء القدرات بهدف تحساين سابل العيش والقدرة على الصامود ،بتحساين
قدراتهاا على تنفياذ برامج الحمااية االجتمااعياة واالقتصااااادية واإلدماج  ،وكذلك كفااءتهاا في إدارة الموارد وجودة تقاديم الخادمات
إلى المجتمع المحلي.

-44

وسايسااعد الب ا

الحكومة في التصادي ألثر جائحة كوفيد 19-في البلد بوساائل تشامل برامج لتحساين الصاحة واألمن الغذائي

والتغذية؛ ودعم العاملين والمنتجين واألساواق المحلية؛ وتحفيز إعادة تنشايط اإلنتاج الزراعي على األجلين القصاير والمتوساط.
وساتكون جميع التد خالت متوائمة ومتساقة مع الخطة المشاتركة بين القطاعات لالساتجابة لجائحة كوفيد 19-وخطة االساتجابة
اإلنسانية.

( )52

( )51بما في ذلك المدخرات واالئتمان والتمويل األصغر.
( )52نظرا لما تسببه الجائحة من أثر أكبر على النساء ،سيولي الب ا

عناية خاصة لالعتبارات الجنسانية في توفير هذه المساعدة.
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الحصيلة االست اتيجية  :2حصول ال هاج ن الفنزو ليين وال ائد ن الكولو بيين وأف اد ال جت ات ال حلية ال ضيفة على ساعدة
إ سا ية ،ووصولهم على قدم ال ساواة إلى خد ات تفاضلية الجودة ،ووصولهم بصورة س ة وواس ة إلى سوق ال ل وخيارات
ر ادة ا ع ال ،ع الت كيز على ا ن الغ ائ والتغ ة ،بدعم ن الب ا  ،وبالتنسيق ع ف ق ا م ال تحدة القط ي ،استك اال
لجهود الحكو ة الكولو بية
-45

عنادماا يوجاه الب اا

ااب ة إلى المهااجرين الفنزويليين والعاائادين الكولومبيين والمجتمعاات
أولوياة اهتمااماه في برامج االسااااتج ا

المحلية المضايفة  ،وإلى تمكين النسااء والرجال بمختلف تنوعاتهم والساكان الذين تطلب الحكومة تحديدا إعطاءهم األولوية (بمن
فيهم األشاخاص المتضاررون من اآلثار االجتماعية واالقتصاادية لجائحة كوفيد )19-من المشا اركة على قدم المسااواة ،وتقديم
المسااااعدة اإلنساااانية الجيدة ،وتعزيز األخذ بتليات اإلدماج االجتماعي في االساااتجابة للطوارئ ،واإلنعاش المبكر ،واإلدماج
االجتماعي واالقتصاادي لهؤالء الساكان من أجل دعم الجهود الوطنية ،وتعزيز قدرات الساكان واساتكمال االساتجابة المباشارة،
سااااتكون كولومبياا في وضااااع أفضاااال يمكنهاا من دمج المهااجرين الفنزويليين  ،والعاائادين الكولومبيين ،والمجتمعاات المحلياة
المضيفة اجتماعيا واقتصاديا ،واالستفادة من الهجرة كفرصة للتنمية.

جاالت الت كيز
-46

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-47

تتفق هذه الحصايلة مع األولويات الوطنية المحددة في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المساتدامة ،وتحديدا المجال
االستراتيجي ( 2الهجرة كعامل للتنمية) ،وال سيما النتائج  ،1-2و ،2-2و ،3-2و.4-2

النوات ال توق ة
-48

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  2من خالل النواتج التالية:
)1

حصول المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة على مساعدات إنسانية جيدة
لتلبية احتياجاتهم األساسية.

)2

وصاول المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات المحلية المضايفة إلى برامج التغذية المدرساية
والخادماات الجيادة األخرى التي تُعزز تكااملهم االجتمااعي وأمنهم الغاذائي وتغاذيتهم وتكفال معادال مرتفعاا من اسااااتبقااء
البنات واألوالد في البرامج المدرسية.

)3

حصااااول المهااجرين الفنزويليين والعاائادين الكولومبيين وأفراد المجتمعاات المحلياة المضاااايفاة على خادماات لتعزيز
القدرات وتحويالت مشااروطة للوصااول إلى فرص في سااوق العمل وتنمية خيارات ريادة األعمال وساابل العيش في
المناطق الريفية والحضااارية على نحو يُساااهم في تكاملهم االجتماعي واالقتصاااادي وبما يكفل تحولهم من المسااااعدة
الطارئة إلى سبل عيش أكثر استدامة.

)4

اساتفادة المه اجرين والمجتمعات المحلية المضايفة من اساتراتيجيات التعليم واالتصاال في مجال األمن الغذائي والتغذية
من أجل منع كراهية األجانب وتعزيز اإلدماج االجتماعي.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 2توفير المساعدة اإلنسانية وفرص الوصول إلى الخدمات للمهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات
المحلية المضيفة ،ومشاركة النساء الرجال على قدم المساوة ،استكماال لجهود الحكومة الكولومبية
-49

ساتقدَّم مسااعدات عاجلة من خالل برامج المسااعدة الغذائية غير المشاروطة التي تُمثِّل صاميم تدخالت الب ا

إلنقاذ األرواح،

إلى النساااا ء والرجال والبنات واألوالد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بين المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين
وأفراد المجتمعات المحلية ذوي األولوية بالتنساايق مع المؤسااسااات الوطنية والحكومات المحلية ،وضاامان تغطية احتياجاتهم
األساااااسااااية من خالل نهج قائم على دورة الحياة ،مع التركيز على الغذاء والنظافة الصااااحية أثناء حاالت الطوارئ وبعدها.
واساتنادا إلى التقديرات المحددة الساياق التي تشامل تحليالت لألبعاد الجنساانية والعمر والحماية واألساواق ،سايساتخدم الب ا
مختلف طرائق التحويالت والحلول المختلطة للوصاول بكفاءة إلى األشاخاص المحتاجين .ومن المتوقع في هذا الساياق أن تكون
التحويالت القائمة على النقد المشروطة أو غير المشروطة هي الطريقة المفضلة.
-50

وتبعا لالحتياجات والسااياق والدروس المسااتفادة ،ساايواصاال الب ا

اسااتخدام آليات التنفيذ ،مثل الوجبات الساااخنة من خالل

المطابخ المجتمعية ،لتقديم م سااااعدات غذائية عاجلة إلى المهاجرين الذين يدخلون إلى البلد ،والمهاجرين العابرين والمهاجرين
المتنقلين ،وضاامان اتخاذ جميع تدابير األمن البيولوجي الالزمة للوقاية من جائحة كوفيد . 19-وساايسااتمر اسااتخدام المساااعدة
الغذائية في الحاالت التي يتعثر فيها أداء األسواق وحيثما يكون الوصول المادي صعبا وفي الحاالت التي تتعرض فيها الحماية
لمخااطر .وفي حاال تادهور الوضااااع التغاذوي ،يمكن توزيع أغاذياة مقواة أو مغاذياات دقيقاة لتحسااااين الحاالاة التغاذوياة للحوامال
والمرضاعات من النسااء والبنات واألطفال دون سان الخامساة .وساتُصا َّمم سالة األغذية بحيل تراعي التفضايالت الغذائية المحلية
ولتوفير ما مجموعه  2 100سعر حراري يوميا.
-51

وعندما ال تفي موارد الحكومة باالحتياجات اإلضافية الناشئة عن تدفقات الهجرة المختلطة من جمهورية فنزويال البوليفارية أو
عندما يكون من الضاروري تعزيز إطار الساياساات العامة وتوسايع النطاق التشاغيلي للتدخالت ،سايدعم الب ا

المؤساساات

الوطنية عن طريق تعزيز القدرات واإلساهام في تطوير برامج التغذية المدرساية والتدخالت الهادفة إلى ضامان حصاول البنات
واألوالد المتضاااررين الملتحقين بالمدارس الكولومبية على وجبات صاااحية ،وال سااايما في ساااياق ظاهرة الهجرة ،وربط هذه
التدخالت باألنشاطة التي ساتُنفذ في إطار الهدف  5الذي يهدف إلى توفير المسااعدة التقنية والدعم لبرنامج التغذية المدرساية في
األقاليم ذات األولوية.
-52

ويمكن للب ا

 ،بناء على طلب الحكومة ،تقديم الدعم إلى السااااكان المتضااااررين من حاالت الطوارئ األخرى ،مثل جائحة

كوفيد ، 19-والعنف المرتكب من جانب الجماعات المسالحة المنظمة غير الشارعية ،والصادمات المناخية وغيرها ،وذلك أسااساا
من خالل المسااعدة اإلنساانية ودعم اإلنعاش المبكر ساواء من خالل األغذية أو التحويالت القائمة على النقد .وسايوفِّر الب ا
أيضااا دعما تقنيا في تصااميم وتنفيذ برامج المساااعدة الغذائية باسااتخدام نهج تفاضاالي ،وال ساايما للجماعات اإلثنية ،مع التركيز
على البنات واألوالد والحوامل والمرضاااعات من النسااااء والبنات في مناطق البلد األكثر تضاااررا من الفقر ،مع إيالء عناية
لمعالجة عدم المساواة وانعدام األمن الغذائي داخل األسر ،وتوفير المساعدة التقنية في تحديد وتنفيذ مشروعات اإلنتاج الموجَّهة
إلى صغار المنتجين من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية لألسر في المناطق الريفية والحضرية .وسيقوم الب ا  ،بناء على
طلب من الحكومة ،بتفعيل آليات االسااااتجابة اإلنسااااانية في حال وقوع حاالت طوارئ محددة من خالل آليات مشااااتركة بين
الوكاالت.
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النشاط  :3تعزيز القدرات المؤسسية وتوفير الدعم لتعزيز أسواق العمل وسبل العيش الحضرية وتيسير اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
للمهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين والمجتمعات المحلية ،مع مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة ،استكماال لجهود
الحكومة الكولومبية
-53

وسايدعم الب ا

أنشاطة اإلنعاش المبكر واإلدماج االجتماعي واالقتصاادي للساكان المتضاررين من الهجرة ساواء في المناطق

الريفية أو الحضرية من خالل ربط المساعدة اإلنسانية باإلنعاش المبكر والتنمية ،وبناء وتعزيز المهارات المادية وغير المادية
للحصاول على فرص العمل وتنمية المشاروعات الفردية والجماعية التي توفِّر الخدمات والسالع في األساواق المحلية .ولتعزيز
ساابل العيش الحضاارية ،ساايجري تنفيذ برامج لتنمي ة المهارات وتقديم التدريب إلى جانب إنشاااء األصااول الفردية والجماعية
الالزمة لإلنتاج على المساتويين الصاغير واألصاغر .وساتجري تعبئة الجهات الفاعلة العامة والخاصاة لوضاع إجراءات طويلة
األجل من أجل اساتدامة التدخالت .وساتساتخدم التحويالت القائمة على النقد(  )53لتعزيز فرص ريادة األعمال ،القدرات ،وبرامج
تنمية المهارات وتهيئة فرص العمل .وساتُساهم هذه المجموعة من الخبرات في تعزيز المعا رف والقدرات والممارساات الساليمة
على المسااتوى الوطني للتعامل مع ظاهرة الهجرة كفرصااة للتنمية .وساايجري دمج اعتبارات الحماية والمساااواة بين الجنسااين
تماما في تصميم برامج المساعدة وتوجيهها وتنفيذها.
-54

وسااايُنفذ الب ا

أنشاااطة للتثقيف والتوعية بهدف منع مخاطر كراهية األجانب والتخفيف من حدتها ،وتعزيز النُهج الشااااملة

حيال النساااء والرجال والبنات واألوالد في األقاليم التي تُنفذ فيها برامج الب ا

 .وسااتسااتند هذه األنشااطة إلى تحليل تشاااركي

لألبعاد الجنساااانية والعمر والحماية والرصاااد المراعي للفوارق بين الجنساااين ،وتحديد تدابير التخفيف من المخاطر ،وتعزيز
مشااركة وشامول المهاجرين الفنزويليين ،والعائدين الكولومبيين ،والمجتمعات المحلية المضايفة ،واالساتفادة من جهود التنسايق
والفرص بين الوكاالت.

الحصيلة االست اتيجية  :3التدعيم التقن للسياسات ال ا ة وللقدرات وال ُنظم والخد ات ال ؤسسية ال ا ية إلى ت ز ز ا ن الغ ائ
والتغ ة والش ول االجت اع  ،وحصول السكان الض فاء على أ

ة كافية و غ ة طوال السنة ن أجل الت جيل بتحقيق أهداف

التن ية ال ستدا ة التحفيز ة ،وال سي ا الهدف  ، 2بدعم ن الب ا  ،وبالتنسيق ع ف ق ا م ال تحدة القط ي ،استك اال لجهود
الحكو ة الكولو بية
-55

عندما يقوي الب ا

قدرة المؤساساات الوطنية والمحلية المساؤولة عن االساتعداد للطوارئ واالساتجابة لها ،ويساعى إلى دمج

آليات المساااعدة اإلنسااانية في النُظم الوطنية للشاامول االجتماعي ،ويشااجع تطوير األدوات والنُظم والقدرات في مجال اإلنذار
المبكر وتحليل هشاااشااة األوضاااع ،ويكمل عمل الحكومة في مجال الوجبات المدرسااية والتغذية في المناطق األكثر تعرضااا
للخطر  ،ويعزز التدخالت الهادفة إلى منع نقص التغذية وتحساااين األمن الغذائي والتغذية ،ساااتكون لدى كولومبيا مؤساااساااات
معززة يمكن من خاللها التعجيل بتحقيق الشااامول االجتماعي للفئات األشاااد ضاااعفا ،مع عدم تر أحد خلف الركب ،وبالتالي
تضييق الفجوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  ،2وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030

جاالت الت كيز
-56

يتمثل مجال التركيز لهذه الحصيلة االستراتيجية في بناء القدرة على الصمود.

( )53يتيح ربط التحويالت القائمة على النقد بالمخططات والخدمات األخرى داخل نظام الحماية االجتماعية وخارجه طريقة فعالة لتعزيز سبل العيش ودعم السكان في
التحول من االستجابة من الطوارئ إلى إنعاش سبل العيش وتحقيق اإلدماج االجتماعي واالقتصادي في نهاية المطاف .ويمكن أيضا لهذه المبادرات "النقدية المعززة"
أن تدعم الوصول إلى خدمات أخرى ،بما فيها الخدمات األساسية ،مثل خدمات الصحة والتعليم ،والشمول المالي واإلنتاجي ،إلى جانب أمور أخرى.
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-57

تتفق هذه الحصايلة مع األولويات الوطنية المحددة في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المساتدامة ،وتحديدا المجال
االساتراتيجي ( 3المسااعدة التقنية من أجل التعجيل بأهداف التنمية المساتدامة التحفيزية) وال سايما النتائج  ،1-3و ،2-3و،3-3
و.6-3

النوات ال توق ة
-58

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  3من خالل النواتج التالية:
)1

قيام الحكومة الكولومبية بتعزيز قدراتها المؤساساية والساياساات العامة والنُظم وخدمات األمن الغذائي والتغذية الموجهة
إلى الساااكان الذين يعانون من أشاااد حاالت الضاااعف بوساااائل منها تعزيز االساااتراتيجيات والبرامج الوطنية للحماية
االجتماعية الشاملة ،وتحسين قدراتها على االستعداد واالستجابة لمواجهة حاالت الطوارئ والصدمات غير المتوقعة.

)2

تعزيز ودعم المؤسااسااات والسااياسااات الوطنية في تصااميم التدخالت الصااحية والتغذوية المدرسااية وتنفيذها لتلبية
االحتياجات التغذوية لألطفال في سن المدرسة ،وزيادة معدالت االلتحاق واستبقاء التالميذ في المدارس والمساهمة في
تنمية رأس المال البشري للبلد.

)3

تبن ي السااكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي الساالوكيات والعادات الصااحية للوقاية من سااوء التغذية
والحصول على أغذية مغذية وتكميلية تجعل التنوع واالستدامة جزءا ال يتجزأ من طعامهم.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 4دعم الحكومة والكيانات اإلقليمية في تعزيز القدرات ووضع استراتيجيات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،والشمول
االجتماعي ،وتكوين رأس المال البشري ،واالستعداد وقدرات االستجابة للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة
-59

سايساعى الب ا

إلى تعزيز الساياساات العامة الوطنية والقدرات والمعارف والنُظم والخدمات(  )54والبرامج المرتبطة بتحقيق

األمن الغذائي والتغذية على المسااتوى الوطني وفي األقاليم التي حددتها الحكومة كأولوية .ويهدف الب ا

إلى تعزيز المسااار

الوطني نحو تحقيق هدف التنمياة المسااااتادامة  2من خالل الشااااراكة الوثيقاة مع المؤساااا سااااات الوطنياة الرائدة ،والتعااون في
المبادرات الوطنية الرئيسية.
-60

وكمكون رئيساي الساتراتيجية تعزيز القدرات ،سايدعم الب ا
ِّ

تعزيز القدرات المؤساساية في االساتعداد للطوارئ واالساتجابة

لها على المسااتويين الوطني والمحلي انطالقا من نهج متعدد المخاطر لتحسااين آليات التنساايق ونقل المعرفة من خالل وضااع
إجراءات وعمليات محاكاة واختبارها ،وإدارة عناصاار االسااتجابة اإلنسااانية ،ودعم منصااات التنساايق ،وإدخال التكنولوجيات
الجديدة ،وتحديد االستراتيجيات التي تحقق المستوى األمثل من جهود االستجابة.
-61

وساايعمل الب ا

مع الحكومة لتعزيز نُظم الحماية الوطنية والشاامول االجتماعي من خالل دمج مكونات الحماية االجتماعية

المساااتجيبة للصااادمات التي تدعم تقديم اساااتجابات فعالة لحاالت الطوارئ تبعا لمختلف احتياجات الساااكان ،وزيادة التنسااايق
والتكامل بين مختلف برامج الحماية والخدمات المقدمة إل ى الفئات الضاااعيفة من النسااااء والرجال واألطفال ،واالساااتفادة من
أدوات الب ا

لتحليل هشااااشاااة األوضااااع ورسااام خرائطها ،وتحليل حاالت الطوارئ المرتبطة باألمن الغذائي ،والرصاااد

المراعي للفوارق بين الجنسين ،وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،ومختلف حلول اللوجستيات.

( )54في إطار االتفاق المبرم مع المعهد الكولومبي لرعاية األسرة ( ،)Instituto Colombiano de Bienestar Familiarيُنفذ الب ا استراتيجية الوحدات
المتنقلة في  32محافظة داخل البلد وفي منطقة العاصمة لتقديم المساعدة إلى ضحايا عنف الجماعات المسلحة المنظمة غير الشرعية .وبالنظر إلى الحجم الكبير لهذه
العملية ،يستعين الب ا بشريك منفِّذ يضمن تعيين  489من الموظفين المهنيين الذين يعتمدون تقنيا على الب ا  .ويشمل االتفاق تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات
تحت إدارة الب ا الذي يتولى أيضا المسؤولية عن كل ما يتعلق بجملة أمور تشمل التعبئة ونفقات السفر والتأمين.
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النشاط  : 5توفير المساعدة التقنية والدعم لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية وسياسته ومؤسساته ،استكماال لجهود الحكومة الكولومبية
-62

سايعمل الب ا

مع المؤساساات الوطنية والمحلية لرفع مساتوى الكفاءة وتوسايع الب ا

الوطني للتغذية المدرساية ،ووضاع

نماذج وطنية مسااتدامة ومحددة السااياق وقابلة للتكرار وتفي باالحتياجات التغذوية للتالميذ في ساان المدرسااة ،وزيادة معدالت
االلتحاق واستبقاء التالميذ في المدارس ،والمساهمة في تنمية رأس المال البشري للبلد ،وربط هذه التدخالت بالمساعدة المقدمة
إلى األطفاال المهااجرين الفنزويليين من خالل النشاااااط  2المحادد في الخطاة االسااااتراتيجياة القطرياة ،ودعم تنفياذ البرناامج في
البلديات ذات األولوية .وسايُعالج أثر تدابير الوقاية من جائحة كوفيد ،19-وال سايما تعليق أنشاطة المدارس ،لتحديد السابل البديلة
لتوفير أغذية صحية لألوالد والبنات في سن المدرسة.

النشاط  : 6تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية إلى السكان في ظروف الهشاشة الشديدة ،بما في ذلك من خالل تعزيز نظام الحماية
االجتماعية ،استكماال لجهود الحكومة الكولومبية
-63

سايدعم الب ا

الساكان األشاد ضاعفا بين الشارائح ذات األولوية التي حددتها الحكومة ،مع التركيز بصافة خاصاة على التغذية

لتحساين حالتهم التغذوية ،ومع التركيز على الحوامل والمرضاعات من النسااء والبنات ،واألطفال دون سان الخامساة .وساتعالج
هذه التدخالت سااوء التغذية بجميع أشااكاله من خالل نُهج مبتكرة وتحويلية في تعزيز العادات الصااحية .ويمكن توزيع منتجات
مقواة تكميلية أو أغذية عالية الطاقة(  )55على المجموعات التي تعاني من حاالت هشااشاة محددة .وسايعمل الب ا

على تحساين

تدعيم األغذية المحلية(  )56عن طريق تحسااين الحالة العامة للمغذيات وخفض معدالت نقص المغذيات الدقيقة في البلد .وسااتُنفذ
اساتراتيجيات مبتكرة للتحول الجنسااني في التثقيف التغذوي من أجل التوعية بالرضااعة الطبيعية ودعم أسااليب الحياة والعادات
الصاااحية من أجل تحساااين األمن الغذائي والتغذية )57 (،والو قاية من فرط الوزن والسااامنة ،وتعزيز توزيع العمل غير المدفوع
األجر والعمل المنزلي على قدم المسااواة ،وزيادة الوعي بالديناميات الثقافية المؤثرة على قدرة المرأة على صانع القرار وتنوع
الغذاء والتغذية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية بالنسبة لج يع ا شطة
-64

ساتدعم التدخالت المنفذة في إطار الخطة االساتراتيجية القطرية جهود الحكومة لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية لتنفيذ أنشاطة
األمن الغذائي والتغذية ،وربط التدخالت اإلنسااانية بإجراءات اإلنعاش المبكر وساابل العيش المسااتدامة في األقاليم التي تشااكل
أولوية للحكومة؛ وتحساين القدرات في مجال االساتعداد للطوارئ واالساتجابة لها عن طريق تعزيز نُظم إدارة مخاطر الكوارث
ودمج المعارف التي ينقلها الب ا

في الساياساات والممارساات؛ وتعزيز برامج ونُظم الشامول والحماية االجتماعية في ساياق

مسااعدة الساكان األشاد ضاعفا كهمزة وصال بين االساتجابة اإلنساانية والتنمية؛ وتعزيز القدرات المؤساساية كي تكون التدخالت
تقوض األمن الغذائي والتغذية وسااابل العيش
منصااافة حيثما أمكن ،وتفضاااي إلى إحداث تحوالت ،وتعالج عدم المسااااواة التي ِّ
المسااتدامة .وس اتُنقل مختلف مكونات المساااعدة المقدمة من الب ا

إلى المؤسااسااات الوطنية ذات الصاالة .وسااتكفل التحالفات

االسااتراتيجية الطويلة األمد مع المؤسااسااات والبرامج الحكومية والقطاع الخاص ،إلى جانب التنساايق القوي بين المؤسااسااات،
واستدامة النتائج.

( )55المنتجات التكميلية المقواة أو العالية الطاقة هي البسكويت المنتج محليا وألواح الحبوب الغنية بمزيج جاهز من الفيتامينات والمعادن المعتمدة من لجنة األغذية
التي أنشئت مؤخرا في الب ا  .وتشمل هذه المنتجات أغذية محلية لالستهال اليومي ،وبعضها ينتجه المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،وهي مقبولة بصورة
جيدة في كولومبيا .وهذه المنتجات مستساغة وصحية ومغذية ويتم توفيرها لتكميل السلة الغذائية حيل يُمثِّل األطفال المجموعة الرئيسية المستهدفة.
( )56سيُعزز الب ا

استخدام المنتجات المقواة في طرائق من قبيل التغذية المدرسية والمطابخ المجتمعية على سبيل التجربة.

( )57حتى من خالل برامج الصحة والتغذية المدرسية ،وال سيما للوقاية من العبء المزدوج الناجم عن سوء التغذية في جميع مراحل دورة الحياة.
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فيما يتعلق بالحصايلة االساتراتيجية األولى ،سايركز الب ا

على األفراد واألسار والمجتمعات المحلية في األقاليم التي تشاكل

أولوية للحكومة من أجل دعم األسار األشاد ضاعفا المتأثرة باآلثار المتعددة األبعاد.

( )58

وسايساتهدف تحديدا المجتمعات المحلية

التي تعاني من انعدام األ من الغذائي والتغذوي والمعرضاااة للعنف الذي ترتكبه الجماعات المسااالحة المنظمة غير الشااارعية،
والعنف الجنساااااني ،واالفتقاار إلى فرص العمال والتعرض للتاأثيرات الساااالبياة النااجماة عن تغيُّر المنااخ ،وساااايعمال مع هاذه
المجتمعات المحلية؛ وسايركز على المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى مسااعدات إنساانية بسابب خصاائصاها وظروفها الهيكلية
والسااياقية ،ويمكن أن يسااتفيد من التدخالت التحويلية الهادفة إلى بناء ساابل العيش وإيجاد حلول مسااتدامة .وسااتقدَّم مساااعدات
مباشااارة إلى أكثر من  90 000مساااتفيد ،مع إعطاء األولوية للمقاتلين الساااابقين والمجتمعات المحلية المتضاااررة والنسااااء
والمجتمعاات المحلياة اإلثنياة  ،والشاااابااب والمزارعين واألطفاال والمجتمع المادرسااااي في المنااطق الريفياة والحضاااارية داخل
البلديات المشااامولة بخطط التنمية التي تركز على األقاليم التي تشاااكل أولوية للحكومة .وباإلضاااافة إلى ذلك ،سااايجري دعم
 40 000شخص من خالل تعزيز القدرات.
-66

( )59

وفيما يتعلق بالحصايلة االساتراتيجية الثانية ،سايركز الب ا

بقوة على مسااعدة الضاعفاء من المهاجرين الفنزويليين ،والعائدين

الكولومبيين ،والمجتمعات المحلية المضاايفة في األقاليم التي تشااكل أولوية للحكومة .وسااتقدَّم المساااعدة إلى الشاارائح السااكانية
المتضاررة األخرى ،مثل األشاخاص المتضاررين من التأثيرات االجتماعية واالقتصاادية لتدابير مكافحة جائحة كوفيد ،19-بناء
على طلب الحكومة .ومن المتوقع مساااعدة نحو  3ماليين شااخص بصااورة مباشاارة أثناء تنفيذ الخطة االسااتراتيجية القطرية،
وساايتركز العدد األكبر منهم في الساانة األولى نظرا ألن عام  2021ساايكون ساانة حافلة بتحديات كبيرة ،وال ساايما في ضااوء
عواقب الجائحة التي ال تزال غير مؤكدة .ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد تدريجيا في ظل تحول األشااخاص من المساااعدة
اإلنسااانية إلى إنعاش ساابل العيش وتحقيق اإلدماج االجتماعي واالقتصااادي .وساايجري دعم  51 000شااخص آخر من خالل
تعزيز القدرات.
-67

وساايُمثِّل تعزيز القدرات المؤسااسااية أولوية في إطار الحصاايلة االسااتراتيجية الثالثة المتعلقة بالعمل مع المؤسااسااات الوطنية
والمحلية المشااركة على المساتويين اإلداري والتقني لمعالجة األساباب وراء انعدام األمن الغذائي والتغذوي ومع القائمين بتنفيذ
برامج المساااعدة لضااحايا العنف المرتكب من الجماعات المساالحة المنظمة غير الشاارعية أو المتأثرة بتغيُّر المناخ في عملية
تحقيق االساتقرار واإلدماج االجتماعي واالقتصاادي في ساياق اس ياساة الساالم في إطار الشارعية .وساتهدف تدخالت الب ا
إلى تكميال وتعزيز إجراءات الحكوماة الكولومبياة وقادراتهاا .وفي إطاار تعزيز البرامج االجتمااعياة لمواجهاة الصاااادماات غير
المتوقعة ،سايوجه الب ا

برامجه إلى المساتفيدين وغير المساتفيدين من نُظم الحماية االجتماعية الوطنية )60 (،اساتكماال لجهود

الحكومة ولتوسيع نطاق التغطية .ومن المتوقع أن تعود هذه الحصيلة بفوائد على  576 000شخص ،بما يشمل األوالد والبنات
في سان المدرساة (الذين تتراوح أعمارهم بين  4أعوام و 17عاما) من خالل برنامج التغذية المدرساية ،والحوامل والمرضاعات
من النسااء وال بنات ،واألطفال دون سان الخامساة ،والشارائح الساكانية األخرى التي لها األولوية في الحصاول على المسااعدة
التغذوية.

( )58يعمل مكتب الب ا في كولومبيا في تعاون وثيق مع السلطات على المستويين الوطني والمحلي لتحديد الفئات األشد ضعفا من خالل التقييمات والدراسات
وتحليالت هشاشة األوضاع .ويتم إجراء استهداف جغرافي بالشراكة مع الحكومة بناء على المعلومات الحكومية الرسمية وقواعد البيانات وعمليات جمع البيانات بما
يتوافق تماما مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .وحالما تحدَّد المجاالت الجغرافية ،سيجري الب ا وشركاؤه استقصاءات أُسرية لتحديد
خصائص األمن الغذائي واحتياجات التغذية للسكان في تلك المناطق ولضمان إعطاء األولوية لألشخاص األشد ضعفا.
( )59المستفيدون الذين يحصلون على الدعم من خالل تحويالت تعزيز القدرات ال يظهرون في الجدول  1ألن النُظم المؤسسية ال تشمل حتى اآلن هذه الفئة من
المستفيدين.
( )60مع التركيز على النساء والرجال والبنات واألوالد بمختلف أطيافهم على قدم المساواة.
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وسااتحدد السااياقات وأنواع التدخالت ومواعيد التنفيذ اختيار أدوات تسااجيل المسااتفيدين النساااء والرجال .وسااتسااتخدم برامج
التحويالت القائمة على النقد نُظما مؤسااسااية أو محلية تمتثل لمعايير حماية البيانات المؤسااسااية وأمنها ،مثل نظام سااكوب

( )61

كمل التكنولوجيات واألدوات التي ساااابق ذكرها .وفي الحالة
ونظام  )62 (.EKAAويمكن للتكنولوجيات واألدوات األخرى أن ت ُ ِّ
المحددة للتدخالت الهادفة إلى تعزيز نُظم الحماية االجتماعية الشااملة لدعم جهود الحكومة ،يمكن اساتخدام ساجالت المؤساساات
العامة ونُظمها وتعزيزها.
الجدول  :1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

فئة ال ستفيد ن

1

1

بنات

3 707

أوالد

3 707

3 472

نساء

8 896

8 332

7 785

رجال

8 402

7 869

7 352

6 980

ال ج وع

24 712

23 144

21 624

20 528

90 008

2

2

بنات

276 350

177 540

94 573

73 646

622 109

أوالد

285 275

183 250

97 302

76 185

642 012

نساء

361 350

227 028

130 325

118 849

837 553

رجال

311 525

195 382

113 990

103 782

724 679

1 234 500

783 200

436 190

372 462

2 826 352

بنات

4 788

6 226

6 466

6 787

24 266

أوالد

4 788

6 226

6 466

6 787

24 266

نساء

11 491

14 941

15 517

16 289

58 239

رجال

10 853

14 111

14 655

15 384

55 004

ال ج وع

31 920

41 504

43 104

45 248

161 776

بنات

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

أوالد

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

نساء

-

-

-

-

-

رجال

-

-

-

-

-

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

بنات

6 218

6 467

6 725

6 994

26 405

أوالد

6 218

6 467

6 725

6 994

26 405

نساء

14 928

15 523

16 144

16 790

63 385

رجال

14 096

14 660

15 247

15 854

59 857

ال ج وع

41 460

43 116

44 842

46 632

176 050

1 432 592

990 964

645 760

584 870

3 654 186

ال ج وع
3

3

5

ال ج وع
6

ال ج وع

( )61منصة الب ا

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

ال ج وع

3 472

3 244

3 079

13 501

3 244

3 079

13 501

7 390

32 403
30 603

المؤسسية للتسجيل البيومتري لتجنب ازدواجية المستفيدين.

( )62كلمة " ،" EKAAوتعني "يأكل" في لغة وايونايكي ،هي اسم تطبيق هاتفي استحدثه فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كولومبيا لتسجيل المستفيدين.
ويستخدم هذا التطبيق لتبادل البيانات مع نظام سكوب ويمكنه إحالة المستفيدين المسجلين في هذين البرنامجين على المستوى الوطني .وتُشفر جميع بيانات المستفيدين
لضمان سرية المعلومات وأمنها .ويساعد التطبيق على سرعة التسجيل في برامج مثل الوجبات المدرسية ،وتوزيع السلة الغذائية والمساعدة الغذائية.
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سايجري الب ا

تقييمات تُدمج بانتظام التحليالت الجنساانية والعمرية وتحليالت الحماية؛ وسايعمل أيضاا في تعاون وثيق مع

المجتمعات المحلية لتحديد أنسااب طرائق المساااعدة على أساااس العناصاار الرئيسااية ،مثل مسااتوى األداء ،وتكامل األسااواق،
وتفضايالت المساتفيدين .وساتؤخذ في االعتبار مخاطر األمن والحماية والجهات المتاحة لتقديم الخدمات ،والتغطية .وسايجري
إعطاء األولوية ،حيثما أمكن ،للتحويالت القائمة على النقد ،ولكن يمكن اساتخدام األغذية أو عمليات التساليم المختلطة (األغذية
جغرافي ا
ا
والتحويالت القاائماة على النقاد) أو التحويالت المتعاددة األغراض ،تبعاا للظروف .ويمكن أن تختلف طرائق التحويالت
(يمكن اساتخدام أشاكال مختلفة من المسااعدة في المناطق المختلفة) وزمنيا (يمكن لنفس المساتفيدين الحصاول على أنواع مختلفة
من المساعدة في أوقات مختلفة).

مجموع السعرات

نسبة السعرات الحرارية

التحويالت القائمة على

عدد أيام التغذية في السنة

0.87

90

2 100

15

6.27

60

1 200

15

0.56

90

2 100

15

0.87

180

0.87

90

مسحوق المغذيات الدقيقة
البسكويت العالي الطاقة

طرود معبأة مسبقا
2 100
2 100

15

0.97

7

1.09

160
0.5

15
120
60
120
0.56

90

1 200

15

0.75

180
6.27

40
0.87

60
0.75

180
90

الحبوب
300
133.33
300
300
133.33
300

البقول
200
133.33
200
200
133.34
200

الزيت النباتي
30.67
30.67
30.67
30.67
30.67
30.67

األسما المعلبة
28.33
17
28.33
28.33
17
28.33

35

أ

أ

أ

قد

ة/تحو الت

قد

قسائم

أ

ة

أ
أ

قسائم

ة
ة
ة/تحو الت

قسائم

قد

قسائم

قسائم

ة/تحو الت

أ

قائ ة على النقد

أ

قائ ة على النقد

أ

قائ ة على النقد

ة/تحو الت

قائ ة على النقد

ة/تحو الت

قائ ة على النقد

أ

قائ ة على النقد

ة/تحو الت

الط قة
ة

ب ا

ب ا

ال ش دون داخليا،

بالب ا
ا طفال الكولو بيون

التغ و ة

الكولو بيون ال ش ولون

بأ شطة التغ ة ال درسية

الكولو بيون ال ش ولون

واالقتصادي

اإلد اج االجت اع

ال هاج ون ال ش ولون ف

واالقتصادي

اإلد اج االجت اع

حاالت الطوارئ
ال هاج ون ال ش ولون ف

بأ شطة التغ ة ال درسية ف

ال هاج ون ال ش ولون

ال ش دون داخليا

ا طفال ال هاج ون

ا طفال ال هاج ون

للصد ات

بالح ا ة االجت اعية ال ستجيبة

ال هاج ون ال ش ولون

ال هاج ون سي ا على ا قدام

كوفيد19-

ال هاج ون ال تأث ون بجائحة

ال هاج ون – وجبات ساخنة

كوفيد19-

السكان ال تض رون ن جائحة

ال هاج ون

النساء والشباب

ا خ ى

السابقون ،وضحا ا الصد ات

وال هاج ون ،وال قاتلون

وع ال ستفيد ن

أ

النشاط 1
النشاط 2
النشاط 3
النشاط 5

ة

الحصيلة االست اتيجية 1
الحصيلة االست اتيجية 2

1

60
ا طفال الكولو بيون
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الجدول  :2الحصة الغ ائية ( ام/شخص /وم) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) ،حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة االست اتيجية 3
النشاط 6

1

35

869
2 100

الحرارية في اليوم
15

من البروتين
0.87

النقد (دوالر/شخص/يوم)
120
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الجدول  :3ج وع ال تطلبات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (دوالر أ

الحبوب

23 768

18 172 029

البقول

17 522

23 044 740

الزيوت والدهون

3 072

3 351 421

218

506 798

5 554

22 167 283

50 135

67 242 270

أغذية مخلوطة وممزوجة
األغذية األخرى

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

3-4
-70

ك )

308 098 288

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

50 135

375 340 558

قدرات ال كتب القط ي و ال حه
يتواجاد الب اا

حاالياا في  15محاافظاة مناذ عاام  1969ولاه ثماانياة مكااتاب ميادانياة في مواقع اسااااتراتيجياة في كال من أراوكاا،

وكاكيتا ،وتشااوكو ،وقرطبة  ،والغواخيرا ،ونارينو ،ونورتي دي سااانتاندير ،وفايي دل كاوكا ،باإلضااافة إلى المكتب الرئيسااي
في بوغوتا .ويضاااام مكتاب الب ا

في كولومبياا موظفين و طنيين ودوليين من ذوي المؤهالت العاالياة الذين يوفرون مهاارات

وقدرات مختلفة .ويوجد موظفون وطنيون مختصااون بالشااؤون الجنسااانية والحماية والتغذية ،وجهات اتصااال في كل مكتب
ميداني لضامان رصاد المساائل المحددة في الوقت المالئم وبطريقة مناسابة .وسايواصال المكتب القطري تعزيز موارده البشارية
لضااامان المساااتوى األمثل لألداء وتحقيق النتائج .وتُعبِّر أنشاااطته عن األلويات الوطنية وتوجه نحو دعم جهود الحكومة لتلبية
االحتياجات اإلنسانية واإلنعاش والتنمية المستدامة.
4-4

الش اكات

-71

لتحقيق الحصاائل والنتائج االساتراتيجية ،سايعمل الب ا

بنشااط مع المؤساساات الوطنية والمحلية المعنية بتحقيق االساتقرار في

األقاليم ذات األولوية عن طريق تقديم المساااعدة إلى المهاجرين ،ودعم والشاامول االجتماعي ،وتعزيز األمن الغذائي والتغذية،
والقدرة على الصامود ،والتكيُّف مع تغيُّر المناخ ،وإدارة المخاطر ،ويشامل ذلك اللجنة المشاتركة بين القطاعات المعنية باألمن
الغذائي والتغذية ،ووحدة مساااعدة الضااحايا وتعويضااهم ،ووكالة تجديد األراضااي ،ووكالة إعادة اإلدماج وتحقيق االسااتقرار،
ووكالة التنمية الريفية ،والمكتب الرئاسااي لتحقيق االسااتقرار والتوحيد ،والمكتب االسااتشاااري الرئاسااي المعني بالمساااواة بين
الجنسااا ين ،ومكتب االساااتجابة الشااااملة للهجرة من فنزويال التابع إلدارة الهجرة الكولومبية في رئاساااة الجمهورية ،والوحدة
الوطنياة إلدارة مخااطر الكوارث ،والنظاام الوطني إلدارة مخااطر الكوارث ،ودائرة إدارة االزدهاار االجتمااعي ،والمعهاد
الكولومبي لرفاه األساارة ،وإدارة التخطيط الوطني ،واإلدارة الوطنية لإلحصاااء .وساايعمل الب ا

أيضااا في تعاون وثيق مع

وزارة الزراعاة والتنمياة الريفياة ،ووزارة البيئاة والتنمياة المسااااتاداماة ،ووزارة الشااااؤون الخاارجياة ،ووزارة التعليم الوطني،
ووزارة العمل ،ووزارة الصحة والحماية االجتماعية.
-72

وأنشااأ الب ا

تحالفا اسااتراتيجيا قويا مع مبادرة التحالف الكبير من أجل التغذية التي تقودها الساايدة األولى التي كان لها دور

في تقديم الدعم والمساعدة من أجل اتخاذ مبادرات تغذوية مبتكرة.
-73

وعلى المسااتوى المحلي ،ساايعمل الب ا

مع الحكومات المحلية وحكومات المحافظات ،ووحدات المساااعدة التقنية الزراعية

على مساااتوى البلديات ،وبرنامج ،iNNpulsa

( )63

والمؤساااساااات ،والسااالطات اإلثنية ،ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات

المجتمعية اإلثنية ،وآلية الحماية من البطالة من خالل صااااندوق التضااااامن من أجل تعزيز فرص العمل والحماية من البطالة،
( )63مؤسسة وطنية أنشئت في فبراير/شباط  2012لدعم وتعزيز نمو أنشطة األعمال االستثنائية ،أي مبادرات األعمال القادرة على النمو بسرعة وعلى نحو مربح
ومستدام.https://www.linkedin.com/company/innpulsa-colombia .
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ودائرة العمل العمومية ،وال تعاونيات والرابطات ،وصاااناديق تعويضاااات األسااارة ،وغرف التجارة ،ومبادرات تنمية األعمال
المحلية.
-74

وتماشاايا مع إصااالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية الذي بادر به األمين العام ،ساايعمل الب ا

بالتنساايق وباالشااترا مع

وكاالت األمم المتحدة األخرى ،وال سااايما منظمة األمم الم تحدة للطفولة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والصاااندوق الدولي
للتنمية الزراعية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ومفوضاية األمم المتحدة لشاؤون الالجئين ،ومكتب تنسايق الشاؤون
اإلنسانية ،ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وكذلك المنصات المشتركة والمجموعات المشتركة بين الوكاالت،
مثل بعثة األمم المتحدة للتحقق في كولومبيا ،ومنصاات التنسايق في حاالت الطوارئ ،ومجموعات عمل األمن الغذائي والتغذية
والتحويالت القائمة على النقد ،والهيكل اإلنساااااني للفريق القطري للعمل اإلنساااااني والفريق المشااااتر بين الوكاالت المعني
بتادفقاات الهجرة المختلطاة على المسااااتويين الوطني واإلقليمي ،من أجل تقاديم اسااااتجاابات منسااااقاة بين جميع الجهاات الفااعلة
وبالتنسيق مع الحكومة.
-75

وسايعمل الب ا

مع شاركاء المعرفة ،مثل دائرة التدريب الوطنية ،والمؤساساة الكولومبية للبحوث الزراعية ،والمركز الدولي

للزراعة ال مدارية ،وأساواق العمل ،ومراصاد األمن الغذائي والتغذية التي تساتضايفها عدة جامعات ،من أجل تعزيز توليد األدلة
والمعارف المفيدة لصاانع القرار والتعلم .وفيما يتعلق بتمويل البرامج واألنشااطة المقررة وتنفيذها ،ساايجري تعزيز التقارب مع
الشركاء اآلخرين ،والمنظمات غير الحكوم ية ،والقطاع الخاص .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن نقل المعرفة من خالل آلية التعاون
الداخلي ()Col-Col

( )64

من أجل تعزيز التعلم المشااااتر وإدارة المعرفة في المبادرات اإلقليمية بدعم من الوكالة الرئاسااااية

للتعاون الدولي .وبناء على طلب الحكومة ،ساايُحدِّد الب ا

الممارسااات السااليمة للتعاون بين بلدان الجنوب والبلدان المهتمة

المحتملة.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-76

سايضامن الب ا

رصاد تدخالته وتقييمها باساتمرار ،مع مراعاة الفوارق بين الجنساين ،وتوليد األدلة ،والشافافية والمسااءلة،

وتصااانيف البيانات ومعلومات الرصاااد حساااب الجنس والعمر وساااائر مؤشااارات الهوية ذات الصااالة .وتماشااايا مع المعايير
المؤساساية ،ساتُنفذ مختلف االساتر اتيجيات من أجل قياس مؤشارات األداء والمخرجات والعمليات واإلساهام في التعجيل بتحقيق
أهداف التنمياة المسااااتادامة التحفيزية المحاددة في إطار األمم المتحادة للتعااون في مجاال التنمياة المسااااتادامة .وكجزء من عملياة
المسااااءلة ،سااايجري اإلبالل عن النتائج في منصاااة األمم المتحدة لإلبالل وتبادل المعلومات وكذلك من خالل نُظم المعلومات
المؤسسية في الب ا .
-77

وسايجري تشاجيع وتعزيز جهود اإلشاراف والرصاد والتقييم مع الشاركاء .وسايواصال الب ا

عمله في آليات الرصاد المشاتركة

وساايقدِّم معلومات إلى منصااات التنساايق األخرى ،مثل خطة االسااتجابة اإلنسااانية ،وخطة االسااتجابة لالجئين والمهاجرين،
والفريق المشااتر بين الوكاالت المعني بتدفقات الهجرة المختلطة ،والمجموعات المتخصااصااة أو فرق المهام المعنية باألمن
الغذائي والتغذية ،واإلنعاش المبكر ،واالسااتجابة لجائحة كوفيد ، 19-من بين منصااات أخرى تشاامل آليات الرقابة التي أنشاائت
ضااامن إ طار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المساااتدامة لتقييم اإلساااهامات في تحقيق النتائج .وساااتنص خطة المكتب
القطري بشااأن الرصااد جمع بيانات أولية (قبل التدخالت) وبيانات نهائية ساانويا باسااتخدام عينات تمثِّل كل نشاااط .وسااتحدَّد
األهداف سانويا على أسااس التخطيط واألهداف البرامجية .وسايجري الحفاظ على أنشاطة الرصاد عن بُعد نظرا لنجاحها أثناء
فترة القيود المفروضااة بساابب جائحة كوفيد . 19-وساايجري تقاساام النتائج بانتظام من أجل االسااتفادة منها في تعديل البرامج
وإدارة عمليات صنع القرار.

( )64شكل من أشكال التعاون تروج له الوكالة الرئاسية للتعاون الدولي من أجل تعزيز التنمية المحلية في كولومبيا من خالل تبادل المعارف بين اثنتين أو أكثر من
الجهات الفاعلة الوطنية أو المحلية لتعزيز قدراتها والمساهمة في السالم والتنمية المحلية.https://www.apccolombia.gov.co/cooperacion-col-col .
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وسايضاع المكتب القطري خطة وميزانية شااملة ألنشاطة تحليل هشااشاة األوضااع ورسام خرائطها في األمن الغذائي والتغذية،
والرصاد ،واالساتعراض والتقييم طوال مدة الخطة االساتراتيجية القطرية وسايتيح ذلك تحديد االحتياجات وتقييم الموارد الالزمة
لجمع األموال بفعالية.

-79

واسااترشاادت الخطة االسااتراتيجية القطرية بنتائج اسااتعراض منتصااف المدة للخطة االسااتراتيجية القطرية (التي شااملت الفترة
 ،) 2021-2017وكذلك األدلة المنبثقة عن التقييمات العالمية ودون اإلقليمية والمواضااايعية بشاااأن مبادئ الوصاااول والمبادئ
اإلنسانية ،والقدرة على الصمود ،والحماية االجتماعية ،وتعزيز القدرات.

-80

( )65

وألغراض المسااااءلة ،سااايجري مكتب التقييم في عام  2023تقييما مساااتقال للخطة االساااتراتيجية القطرية سااايقيم األداء العام
لحافظة الب ا

ونتائجها ويشاكل األسااس للتوجه االساتراتيجي المقبل للبرمجة .وسايجري االتفاق على االختصااصاات ذات

الصلة مع الحكومة .وسيجري تنسيق التقييم مع وزارة الشؤون الخارجية ،واإلدارة الوطنية للتخطيط والوكالة الرئاسية للتعاون
الدولي .وباإلضاافة إلى ذلك ،اس ت ُجرى زيارات ميدانية سانوية وسايقدم الب ا
المدة ،يتم االتفاق على مواعيدها مع الحكومة .وسااايعمل الب ا

تقارير مرحلية سانوية واساتعراضاا لمنتصاف

في تعاون وثيق مع الحكومة لضااامان اساااتخدام نُظم جمع

البيانات واألدوات والمنصاااات واآلليات بصاااورة مناسااابة لتتبع التقدم المحرز .وسااايجري اساااتكمال التقييم المساااتقل بتقييم
ال مركزي على المسااااتوى دون الوطني لتقييم إنجاازات االسااااتجااباة للطوارئ المتعلقاة اب المهااجرين الفنزويليين ،وتحسااااين
االستجابة على أساس األدلة وتحديد الدروس المستفادة .وخصصت موارد كافية في الميزانية لهذا الغرض.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-81

يمكن للتغييرات في أولويات الحكومة واسااتراتيجياتها بشااأن القضااايا المتعلقة بالتأثيرات االسااتراتيجية للخطة االسااتراتيجية
القطرية أن تؤثر على التدخالت وتحقيق النتائج المتوقعة .وبالتنسااايق الوثيق مع المؤساااساااات الوطنية واساااتجابة ألولويات
الحكومة واحتياجاتها ،سااايرصاااد الب ا

تطور الساااياساااات في هذا المجال ،وتخطيط التدخالت الطويلة األجل التي تتكيَّف

بمرور الوقت مع مخت لف المراحل ،وإيجاد أدوات لتشاااخيص المخاطر وتحديد الفرص بالتعاون مع المؤساااساااات والشاااركاء
اآلخرين والمستفيدين إلعادة تصميم التدخالت وإعادة توجيهها حسب ما تقتضيه األوضاع.
-82

ويمكن أن يؤدي تدهور الظروف االجتماعية واالقتصااادية في جمهورية فنزويال البوليفارية إلى مفاقمة ظاهرة الهجرة .ويمكن
أيضااا أن يكون لجائحة كوفيد 19-أثر مباشاار يؤدي إلى مفاقمة انعدام األمن الغذائي لألشااخاص الضااعفاء .وساايقوم الب ا
بتحليل األوضااع بالتعاون مع مختلف المنصاات واألفرقة المشاتركة بين الوكاالت والمؤساساات الوطنية ،وسايقوم بإعادة تصاميم
وتوجيه التدخالت حسب اللزوم.

-83

ويمكن أن تؤثر التغييرات في أولويات المانحين أو عدم التوافق بين المصاااالح أو الخطوط التوجيهية للحكومة ومؤساااسااااتها
والخطوط التوجيهية المؤساساية للب ا

على قدرة الب ا

على تمويل أنشاطته .وللتخفيف من هذا الخطر ،ساتُعقد اتفاقات مع

المانحين بالتنسيق مع الحكومة ،مع مراعاة أولويات الحكومة.
-84

ويمكن للفشل في تحقيق مشاركة النساء والرجال بصورة منصفة وفعالة في مكافحة عدم المساواة بين الجنسين أن يُشكل خطرا
يؤثر على األمن الغذائي والتغذية وساابل العيش  .وللتخفيف من هذا الخطر ،ساايجري تعميم نهج يراعي المساااواة بين الجنسااين
األولية للصااياغة وتحديد األولويات وبناء القدرات واختيار المؤشاارات والرصااد ،وبالتالي تعزيز قدرة الب ا
منذ المرحلة َّ
على تكوين شراكات استراتيجية وبناءة.

( )65شملت األدلة والتوصيات التي أخذها المكتب القطري في الحسبان استعراض األُطر التنظيمية والقدرات لدى الشركاء المؤسسيين ،وإشرا الحكومة في مناقشات
التخطيط االسترا تيجي ،وإدارة المعرفة من خالل تبادل الممارسات السليمة والحفاظ على صالحية آليات الحماية االجتماعية الفعالة في مواجهة الصدمات في سياق
تدفقات الهجرة واألزمات األخرى .وتم أيضا تكليف معهد دولي بإجراء دراسة للمحور الثالثي (العمل اإلنساني والتنمية والسالم) وأُخذت توصياته في االعتبار.
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ال خاط التشغيلية
-85

يمكن للمشااااكل المتعلقة باألساااواق والمنصاااات المصااارفية أن تحد من توزيع األغذية أو تقيِّد ساااالسااال اإلمداد ،وكذلك تقديم
التحويالت القاائماة على النقاد .وللتخفيف من هاذا الخطر ،سااااتوضااااع نمااذج للخادماات اللوجسااااتياة وفقاا الحتيااجاات كال إقليم
ومتطلباته ،مع مراعاة قيود البرامج وكذلك فرصاااها .وتشااامل سااالسااالة اللوجساااتيات برمتها إجراءات محددة وتنظر في عدة
سيناريوهات لكل منها تدابيره االحترازية الخاصة به .وسيستمر التواصل مع النظراء الحكوميين وتبادل المعلومات فورا حول
المواقف التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ البرامج والنُهج البديلة الممكنة.

-86

وسايقترن ال توساع التشاغيلي بزيادة قدرة التحويالت الداخلية القائمة على النقد وساتسابقه تقييمات قطاعية سايجريها الب ا

وفقا

لنموذج أسااليب عمله وخطوطه التوجيهية المؤساساية .وتشامل التقييمات تحليال متعمقا للمخاطر تراعى فيه الجوانب التشاغيلية،
مثل الحماية ،واألمن ،وقدرات مقدمي ا لخدمات المالية ،واألثر على خصوصية المستفيدين وحماية البيانات.

ال خاط االئت ا ية
-87

ينطوي حجم عمليات الب ا

في كولومبيا وعدد الموظفين والشااركاء المتعاونين والمشااغلين على األرض على مخاطر عدم

االمتثال لاللتزامات األخالقية ومعايير السالو وكذلك مخاطر التدليس والفسااد .وسايساتخدم الب ا

أدوات تساجيل المساتفيدين

التي توفِّر أفضال مساتوى مطلوب من األمن والتقييم والرصاد والموظفين المتخصاصاين لضامان الشافافية والمسااءلة ،وسايجري
تزويد الموظفين بتدريب مناساااب ومساااتمر على اساااتخدام ساااياساااات الب ا

وخطوطه التوجيهية بلغة ساااهلة دون تحوير،

واإلشاارة إلى التسالسال اإلداري الواضاح ،وتأكيد هيكل ساير العمل ،وإنشااء نظام اتصااالت ومعلومات داخلي فعال .وسايساتخدم
المكتب القطري خط المساااعدة الهاتفي الذي يوفر أيضااا قناة لإلبالل وتقديم الشااكاوى والمقترحات كجزء من مجموعة أدواته
للتخفيف من هذه المخاطر.

ال خاط ال الية
-88

تُشاكل التقلبات في قيمة صارف الدوالر مقابل البيزو الكولومبي وأثر هذه التقلبات على الميزانية خطرا على عمليات الب ا .
وللتخفيف من هذا الخطر ،ستراعي الميزانية استخدام متوسط المبالغ على أساس االتجاهات التاريخية.

3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

-89

تماشاايا مع إطار الضاامانات البيئية واالجتماعية في الب ا

 ،سااتفحص جميع التدخالت الهادفة إلى تعزيز وإنشاااء األصااول،

وتقوية التعاونيات والرابطات األخرى ،وكذلك المهارات الشاخصاية ،على أسااس ضامانات الب ا

لمنع أي أثر سالبي مباشار

أو غير مباشار محتمل أو تجنبه أو التخفيف منه .وساتوضاع خطط بيئية واجتماعية مخصاصاة لكل مشاروع على حدة بناء على
فحص الضمانات اإللزامية.
-90

وستتطلب األنشطة المنفذة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية إدارة النفايات الصلبة (العضوية وغير العضوية) واستخدامها
بصاورة مالئمة ،واإلدارة المساتدامة للموارد المائية ،و تشاجيع عدم اساتخدام الممارساات غير الصاديقة للبيئة ،مثل حرق النفايات
وقطع األشجار ،والممارسات البيئية والممارسات اإليكولوجية الزراعية ،وحساب آثار انبعاثات الكربون ،وممارسات التصنيع
الجيدة ،إلى جانب أمور أخرى .وسا اتُساااتكمل جميع التدخالت ،وال سااايما التدخالت التي تشااامل توزيع مجموعات من أدوات
المساااعدة الغذائية ،بسااياسااات لجمع النفايات الصاالبة والتثقيف بإعادة تدويرها .وسااتعالج النفايات العضااوية في المقاصااف
المدرساية للتخلص منها بصاورة نهائية ،وسايجري تعزيز تطوير مشاروعات إنتاج الساماد العضاوي ،من بين إجراءات أخرى.
وسيجري تشجيع التقليل إلى أدنى حد من الفاقد والمهدر في جميع التدخالت.
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ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

الحصيلة االست اتيجية

ك )

النشاط

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

ال ج وع

1

1

6 622 913

7 449 309

5 500 604

4 729 306

24 302 133

2

2

116 890 078

96 618 780

77 247 370

67 339 412

358 095 640

3

13 402 879

17 104 336

17 454 008

17 877 758

65 838 981

4

16 384 666

17 606 577

18 523 497

19 498 563

72 013 303

5

20 209 394

23 374 264

24 619 607

25 696 760

93 900 025

6

9 059 501

9 709 671

10 395 062

11 008 378

40 172 611

182 569 431

171 862 937

153 740 148

146 150 178

654 322 693

3

ال ج وع

-91

تساتند ميزانية الحافظة القطرية إلى توقعات مبنية على متطلبات التمويل التقديرية لكل حصايلة اساتراتيجية .وازدادت احتياجات
الميزانية بصااورة كبيرة مقارنة بالخطة االسااتراتيجية القطرية السااابقة بساابب زيادة الطلب على تدخالت الب ا

المرتبطة

بظاهرة الهجرة .ويمكن أن تزيد المتطلبات بسابب جائحة كوفيد ، 19-وساتنفذ في هذه الحالة أنشاطة الحقة للتمويل والدعوة من
أجل تمويل األنشاطة المقررة .ويلزم توفير أكبر قدر من الموارد للحصايلة االساتراتيجية  ،2بافتراض ازدياد تدفقات الهجرة في
عام  2021في ظل رفع قيود الحركة المفروضاة بسابب أزمة كوفيد ،19-ومع مراعاة االساتجابة الحتياجات األشاخاص األشاد
تضااررا باآلثار االجتماعية واالقتصااادية للجائحة .ويفترض تراجع التدفقات وتحساان الحالة الصااحية في الساانوات التالية مما
ساايتيح الفرصااة للتحول نحو تدخالت متوسااطة وطويلة األجل .وتقدَّر توقعات الموارد للحصاايلتين االسااتراتيجيتين  1و 3على
أسااس القيم والنفقات الفعلية المرتبطة بالتنفيذ في السانوات األخيرة ،وال سايما في مجاالت الوجبات المدرساية ،والتغذية ،وبناء
القدرات ،والمسااواة بين الجنساين ،وإيجاد سابل العيش .وتُخصاص أيضاا موارد كافية لألنشاطة التي من المقرر أن تُساهم في
المساواة بين الجنسين.
2-6

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

-92

تتطلب التدخالت المحددة في الخطة االسااتراتيجية القطرية توساايع عملية تعبئة الموارد لضاامان التمويل الكافي في المجاالت
المحاددة ذات األولوياة باالتشاااااور مع الحكوماة .وعلى الرغم من الزياادة الكبيرة في الادعم التمويلي للب اا

في الساااانوات

األخيرة ،وال سااايما في إطار االساااتجابة لالحتياجات اإلنساااانية المرتبطة بظاهرة الهجرة ،ال تزال الموارد غير كافية للوقاء
بجميع المتطلبات .وتعتمد تعبئة الموارد في الب ا
محاددة .وعلى الرغم من أن التمويال في الب اا

إلى حد كبير على البلدان المانحة والمسااااهمات المخصاااصاااة ألغراض
ال يمكن التنبؤ باه إال جزئياا ،من المتوقع اسااااتمرار دعم تمويال التادخالت

اإلنسانية من المانحين الرئيسيين .وستتطلب أنشطة بناء القدرات ،والصمود ،والتنمية جهودا مكثفة لتعبئة الموارد.
-93

وسايتخذ المكتب القطري إجراءات إلشارا القطاع الخاص في دعم تدخالت الب ا

اإلنساانية واإلنمائية .وسايساتكشاف أيضاا

فرص تمويل جديدة لدى المؤسااسااات المالية الدولية وكذلك آليات للشااراكة والتعاون مع األمم المتحدة من أجل تيسااير توجيه
الموارد وتنويع مصااادر التعاون في بيئة المساااعدة التي تتزايد فيها المنافسااة .وتهدف جهود تعبئة الموارد إلى إدراج مجموعة
واسااااعة من المانحين المحتملين الذين يغطون نوافذ التمويل المحتملة والحفاظ على التنساااايق عن كثب مع الحكومات الوطنية
والمحلية .وسااتركز اسااتراتيجية تعبئة الموارد التي ساايأخذ بها الب ا
محور الترابط واالستفادة من والية الب ا

في تمويل الخطة االسااتراتيجية القطرية على فرص

المزدوجة في المجالين اإلنساني واإلنمائي.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لكولو بيا ()2024-2021
الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النُظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  :1بحلول عام  ،2024تحسين جودة حياة ا شخاص وأف اد
ال جت ات ال حلية ال ن ا ون ن هشاشة ائية ف البلد ات ال ش ولة بخطط
التن ية الت ت كز على ا قاليم الت تشكل أولو ة للحكو ة ،عن ط ق ت ز ز قدرتهم
على الص ود وسبل عيشهم ال ستدا ة ،وت ز ز الحكو ات ال حلية لقدراتها وإسها ها
ف تحقيق االستق ار وتوحيد ا قاليم ،بدعم ن الب ا وبالتنسيق ع ف ق ا م
ال تحدة القط ي ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية

فئات الحصائل :تحسين تكيف األسر مع
التغيرات المناخية والصدمات األخرى
وقدرتها على الصمود أمامها

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات:
توفر موارد تكميلية لتنفيذ المساعدة الشاملة والمبادرات المستدامة
منتجات أصحاب الحيازات الصغيرة وأسعارهم تتسم بقدر كاف من التنافسية ليتسنى ربطهم باألسواق العامة والخاصة
الظروف األمنية في مناطق خطط التنمية التي تركز على األقاليم تسمح بتنفيذ أنشطة الصمود وسبل العيش
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهال (متوسط)
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية (جديد)
درجة االستهال الغذائي
درجة االستهال الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
عدد البرامج الوطنية المعززة نتيجة للدعم الذي ييسره الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي (جديد)

نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات
نسبة األسر المستهدفة التي تضم نساء يبلغن عن أن لديهن تأثيرا على استخدام الدخل المتأتي من اإلنتاج الزراعي وأنشطة التسويق
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نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسَّنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل العيش
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
ا شطة والنوات
 :1تقد م الدعم التقن إلى ال ؤسسات الوطنية وال حلية ،وال ساعدة الغ ائية والتقنية واال تاجية إلى ال قاتلين السابقين ،ن القوات ال سلحة الثور ة الكولو بية ،وال جت ات ال حلية الض يفة (ب ا فيها جت ات الش وب
ا صلية والسكان ال نحدر ن ن أصل أف ق ) ،وصغار ال نتجين والشباب ،على قدم ال ساواة بين ال جال والنساء ،ن أجل ت ز ز القدرة على الص ود ،والتكا ل االقتصادي ،والتكيُّف ع تغيُّ ال ناخ ،وتحليل ا ن الغ ائ
والتغ ة ،وال ساه ة ب لك ف وضع اذج لتوحيد ا قاليم ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية (أ شطة إ شاء ا صول ودعم سبل دعم ال يش)
 :1-1حصول المجتمعات المحلية ذات األولوية في الخطة الشاملة للتعويضات الجماعية ،وخطط العودة وإعادة التوطين ،وغيرها من برامج مساعدة ا لضحايا في البلديات المشمولة بخطط التنمية التي تركز على األقاليم ،بما فيها
البرامج ذات التركيز على الجماعات اإلثنية ومساعدة السكان المتضررين من أثر جائحة كوفيد 19-أو الكوارث في هذه األقاليم ،على مساعدات غذائية وتقنية من أجل إعادة بناء سبل عيشهم ،وتحسين أمنهم الغذائي ،وزيادة
قدرتهم على الصمود ،والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ( .ألف :تحويل الموارد؛ دال :إنشاء األصول؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
 :2-1حصول صغار المنتجين والمقاتلين السابقين وأفراد المجتمعات المحلية ذات األولوية ،بما يشمل مجموعات السكان األصليين والسكان المنحد رين من أصل أفريقي ،على مساعدة تقنية لتعزيز إنتاجيتهم وأنشطة أعمالهم
والجوانب التجارية لتحسين اس تدامة منتجاتهم وإمكانية تسويقها ،مع استهداف النساء والرجال على قدم المساواة ،بما في ذلك مبادرات لتعزيز الروابط مع األسواق وتحقيق االكتفاء الذاتي ،وإنشاء حدائق مدرسية ،وتعزيز التمكين
االقتصادي للمرأة واإلصالح اإليكولوجي واستعادة البيئة ،مع التركيز على الجماعات اإلثنية( .ألف :تحويل الموارد؛ واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
 :3-1حصول النساء والشباب والمجموعات األخرى ذات األولوية على مساعدات غذائية وتقنية من أجل تحسين مهاراتهم الشخصية وتعزيز فرص العمل وريادة األعمال واقتصاد الرعاية والقيادة المجتمعية في تنفيذ مبادرات
خطط التنمية التي تركز على األقاليم واإلنعاش االقتصادي واالجتماعي).ألف :تحويل الموارد؛ جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ دال :إنشاء األصول؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
 :4-1قيام الحكومة والمؤسسات الوطنية والمحلية بتعزيز القدرات وسبل الوصول إلى المعلومات وأدوات تحليلها من أجل األمن الغذائي والتغذية واإلنعاش االقتصادي ،واإلسهام في تحقيق االستقرار وتوحيد األقاليم.
(ألف :تحويل الموارد؛ جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات؛ كاف :دعم الشراكات؛ ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  :1القضاء على الجوع عن ط ق ح ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  :2حصول ال هاج ن الفنزو ليين وال ائد ن الكولو بيين وأف اد
ال جت ات ال حلية ال ضيفة على ساعدة إ سا ية ،ووصولهم على قدم ال ساواة إلى
خد ات تفاضلية الجودة ،ووصولهم بصورة س ة وواس ة إلى سوق ال ل وخيارات
ر ادة ا ع ال ،ع الت كيز على ا ن الغ ائ والتغ ة ،بدعم ن الب ا  ،وبالتنسيق
ع ف ق ا م ال تحدة القط ي ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات:
توفر الموارد المالية لتنفيذ أنشطة شاملة للسكان المهاجرين (المحور الثالثي)
امتال الشركاء المتعاونين لقدرات تقنية ومالية كافية
توفر القدرات والموارد المالية لتنفيذ مشروعات الشمول االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين (بما في ذلك سبل العيش الحضرية غير الزراعية)
توفر الموارد المالية لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة واألزمات األخرى
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهال (متوسط)
درجة التنوع الغذائي
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
درجة االستهال الغذائي
درجة االستهال الغذائي – التغذية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل العيش
معدل االستبقاء/التسرب
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ا شطة والنوات
 :2توفي ال ساعدة اإل سا ية وف ص الوصول إلى الخد ات لل هاج ن الفنزو ليين وال ائد ن الكولو بيين وأف اد ال جت ات ال حلية ال ضيفة ،و شاركة النساء ال جال على قدم ال ساوة ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية
ة)
(تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا
 :1-2حصول المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة على مساعدات إنسانية جيدة لتلبية احتياجاتهم األساسية ( .ألف :تحويل الموارد؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
 :2-2وصول المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة إلى برامج التغذية المدرسية والخدمات الجيدة األخرى التي تُعزز تكاملهم االجتماعي وأمنهم الغذائي وتغذيتهم وتكفل معدال مرتفعا
من استبقاء البنات واألوالد في البرامج المدرسية( .ألف :تحويل الموارد؛ جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛ نون :توفير التغذية المدرسية)
 :3ت ز ز القدرات ال ؤسسية وتوفي الدعم لت ز ز أسواق ال ل وسبل ال يش الحض ة وتيسي اإلد اج االجت اع واالقتصادي لل هاج ن الفنزو ليين وال ائد ن الكولو بيين وال جت ات ال حلية ،ع شاركة النساء
وال جال على قدم ال ساواة ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية( .أ شطة إ شاء ا صول ودعم سبل دعم ال يش)
 :1-3حصول المهاجرين الفنزويليين والعائدين الكولومبيين وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة على خدمات لتعزيز القدرات وتحويالت مشروطة للوصول إلى فرص في سوق العمل وتنمية خيارات ريادة األعمال وسبل العيش
في المناطق الريفية والحضرية على نحو يُسهم في تكاملهم االجتماعي واالقتصادي وبما يكفل تحولهم من المساعدة الطارئة إلى سبل عيش أكثر استدامة( .ألف :تحويل الموارد؛ جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ دال:
إنشاء األصول؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
 :2-3استفادة المهاجرين والمجتمعات المحلية المضيفة من استراتيجيات التعليم واالتصال في مجال األمن الغذائي والتغذية من أجل منع كراهية األجانب وتعزيز اإلدماج االجتماعي( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي)
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الحصيلة االست اتيجية  :3التدعيم التقن للسياسات ال ا ة وللقدرات والنُظم والخد ات
ال ؤسسية ال ا ية إلى ت ز ز ا ن الغ ائ والتغ ة والش ول االجت اع  ،وحصول
السكان الض فاء على أ ة كافية و غ ة طوال السنة ن أجل الت جيل بتحقيق أهداف
التن ية ال ستدا ة التحفيز ة ،وال سي ا الهدف  ،2بدعم ن الب ا  ،وبالتنسيق ع
ف ق ا م ال تحدة القط ي ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية
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فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات:
إقرار الحكومة الكولومبية بقدرات الب ا في مجال األمن الغذائي والتغذية واالستعداد للطوارئ
تحديد دور المجتمع الدولي بوضوح لتوليد تتزرات مع الحكومة المضيفة لدعم أهداف التنمية المستدامة
إقرار الحكومة بقدرات الب ا وقيمته المضافة في تنفيذ برامج التغذية المدرسية
تكييف األنشطة مع السياقات المحلية وتراعي المنظور الجنساني واالنتماء اإلثني
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهال (متوسط)
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
معدل التسجيل
درجة االستهال الغذائي
مؤشر الحد األدنى للتنوع الغذائي للمرأة
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافٍ من عمليات التوزيع (االمتثال)
معدل االستبقاء/التسرب (جديد)
قيمة الخدمات المشتراة من مقدمي الخدمات المحليين

في مجال تعزيز القدرات
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ا شطة والنوات
 : 4دعم الحكو ة والكيا ات اإلقلي ية ف ت ز ز القدرات ووضع است اتيجيات لتحقيق ا ن الغ ائ والتغ ة ،والش ول االجت اع  ،وتكو ن رأس ال ال البش ي ،واالست داد وقدرات االستجابة للصد ات ال توق ة و ي
ال توق ة( .أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
 :1-4قيام الحكومة الكولومبية بتعزيز قدراتها المؤسسية والسياسات العامة والنُظم وخدمات األمن الغذائي والتغذية الموجهة إلى السكان الذين يعانون من أشد حاالت الضعف بوسائل منها تعزيز االستراتيجيات والبرامج الوطنية
للحماية االجتماعية الشاملة ،وتحسين قدراتها على االستعداد واالستجابة لمواجهة حاالت الطوارئ والصدمات غير المتوقعة ( .ألف :تحويل الموارد؛ جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ زاي :تيسير الروابط مع الموارد
المالية وخدمات التأمين؛ كاف :دعم الشراكات؛ ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
 :5توفي ال ساعدة التقنية والدعم لتنفي ب ا

التغ ة ال درسية وسياسته و ؤسساته ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية (أ شطة الوجبات ال درسية)

 :1-5تعزيز ودعم المؤسسات والسياسات الوطنية في تصميم التدخالت الصحية والتغذوية المدرسية وتنفيذها لتلبية االحتياجات الت غذوية لألطفال في سن المدرسة ،وزيادة معدالت االلتحاق واستبقاء التالميذ في المدارس
والمساهمة في تنمية رأس المال البشري للبلد( .ألف :تحويل الموارد؛ جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛ نون :توفير التغذية المدرسية)
 : 6تقد م ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة إلى السكان ف ظ وف الهشاشة الشد دة ،ب ا ف ذلك ن خالل ت ز ز ظام الح ا ة االجت اعية ،استك اال لجهود الحكو ة الكولو بية( .أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
 :1-6تبني السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي السلوكيات والعادات الصحية للوقاية من سوء التغذية والحصول على أغذية مغذية وتكميلية تجعل التنوع واالستدامة جزءا ال يتجزأ من طعامهم.
(ألف :تحويل الموارد؛ باء :توفير األغذية المغذية؛ هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم :1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

وش كائه عن تلبية احتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وأفضلياتهم

ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  :2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج
جيم : 2-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

بط قة تض ن وت زز سال تهم وك ا تهم و زاهتهم

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا

تتسم بالكرامة

جيم  : 3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق

جيم 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  : 3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم :4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم :1-4-نسبة األنشطة التي فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،وحُددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا

التوز ع اإلرشادي للتكاليف (دوالر أ

ك )

النتيجة االست اتيجية /4
ا ة التن ية ال ستدا ة
4-2

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

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

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

التحويالت

17 833 037

351 663 854

167 410 993

536 907 883

التنفيذ

3 773 996

25 353 839

15 485 099

44 612 934

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

1 211 871

21 042 985

10 611 832

32 866 688

ال ج وع الف ع

22 818 904

398 060 677

193 507 925

614 387 506

تكاليف الدعم غير المباشرة

1 483 229

25 873 944

12 578 015

39 935 188

جال الت كيز

ال ج وع

( 6.5في المائة)
ال ج وع

24 302 133

423 934 621

206 085 940

654 322 693
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