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وجز تنفي ي
شهدت إثيوبيا في السنوات األخيرة تنمية اجتماعية واقتصادية قوية ،مما أدى إلى تقدم كبير نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة ( 2القضاء
على الجوع) .فقد انخفضت معدالت الهزال ،والتقزم ،ونقص الوزن بشكل ملحوظ ،وارتفعت غلة الحبوب .ويمر النظام الغذائي بتحول
سريع .ومع ذلك ال تزال هناك تحديات كبيرة آخذة بالتفاقم بسبب انتشار الجراد الصحراوي وجائحة مرض فيروس كورونا  .2019وما
برحت معدالت انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية مرتفعة ،وال سيما في المناطق الريفية .ويعد نمو اإلنتاجية الزراعية غير كاف،
وتعوقه خسائر ما بعد الحصاد ،وضعف سالمة األغذية .وتعد قدرة اللوجستيات وسالسل اإلمداد محدودة ،مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف
التخزين والتسويق والتجهيز .وأدى السعي لتحقيق هدف التنمية المستدامة ( 17إقامة شراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة)
إلى توسيع قدرة القطاع الخاص في المجالين اإلنساني واإلنمائي ،مع قيادة وملكية حكومية قوية في كليهما .غير أنه ال تزال هناك فجوات
هامة ،وال سيما على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي .وسيتطلب الدور األهم المنشود للقطاع الخاص في تنمية إثيوبيا ،إجراء
إصالحات سياساتية ومؤسسية رئيسية تهيئ بيئة مواتية لتعبئة الموارد واالستثمار.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
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السيد S. Omamo

المديرة اإلقليمية

المدير القطري
بريد إلكترونيstevenwere.omamo@wfp.org :

شرق أفريقيا
بريد إلكترونيerika.joergensen@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وفي الوقت الذي يظل فيه هدف إثيوبيا المتمثل في االنضمام إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل بحلول عام  2025هو العنصر المتحكم في
صياغة السياسات ،والترتيبات المؤسسية ،واستراتيجيات االستثمار ،فقد شهدت بعض المنظورات االقتصادية الكلية ،والبيئية ،والسياسية
تحوال أو تمتينا مما يفتح مجاالت لالهتمام والعمل .وتظهر عدة تحديات ومخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية في الوقت الذي تتحول
فيه إثيوبيا لتصبح مجتمعا أكثر انفتاحا ،وشموال ،وإنصافا ،وديمقراطية .وستمثِّل بعض هذه المخاطر تحديا لألمن الغذائي والتغذوي،
ومن الواجب معالجتها بعناية من جانب الحكومة وشركائها .وتعد االحتياجات اإلنسانية مرتفعة ،ومن المتوقع أن تظل كذلك في المدى
المتوسط ،بسبب الجوع المزمن وانعدام األمن الغذائي ،والتعرض للصدمات المناخية ،وتفشي اآلفات واألمراض ،والنزاعات المحتملة،
واستمرار مظاهر عدم المساواة ،ووجود أعداد كبيرة من الالجئين .والمكاسب اإلنمائية الباهرة التي حققتها إثيوبيا معرضة للخطر ما لم
يتم التصدي بالقدر الكافي لهذه التحديات اإلنسانية الكبيرة ،إلى جانب العوامل الكامنة وراء هشاشة األوضاع .وتواصل الحكومة تغطية
نسبة كبيرة من احتياجات الحماية اإلنسانية واالجتماعية ،ولكنها تحتاج إلى شركاء يتقاسمون معها هذا العبء.
وتوفِّر أولويات السياسات الوطنية الواردة في خطة الرؤية العشرية الجديدة ،وخطة اإلصالح االقتصادي المحلي ذات السنوات الثالث
اإلرشاد والتوجيه الالزم لتصميم وتنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،وكذلك لبرنامج األغذية العالمي
(الب ا ) .وتشمل التوصيات المستمدة من استعراضات وتقديرات وتقييمات حديثة تقوية عمل الب ا

في محور العمل اإلنساني

والتنمية والسالم ،واستخدام الحماية االجتماعية كمنطلق لالبتكارات في مجال بناء القدرة على الصمود ،وتحسين التغذية ،وتوسيع
االستثمارات في سبل كسب العيش ،والتأكيد على الوصول المتكافئ إلى المياه واألسواق للناس الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي.
وقد كشف تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة عن تحديات وفرص جديدة للب ا

من قبيل تلك المتعلقة بتعزيز الشراكات من

أجل التغذية المدرسية ،والتغذية ،والتوسع في جهود تعزيز القدرات على المستوى اإلقليمي ،وتعزيز الرصد والمساءلة عن أنشطة
اإلغاثة والتغذية .ومن األمور الواضحة أيضا ،أن لدى الب ا

القدرة على دعم كفاءة وعدالة نظام المساعدة الغذائية في إثيوبيا،

والتوسع في صناعة األغذية عن طريق شراكات في تحليل وتشغيل اللوجستيات وإدارة سلسلة اإلمداد.
وتستند الخطة االستراتيجية القطرية الخمسية إلى عناصر قوة الب ا

المعترف بها ،وإلى الشراكات االستراتيجية والتشغيلية القوية

مع الحكومة ،وكيانات القطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،ووكاالت األمم المتحدة األخرى .وفي حين سوف تواصل غالبية
العمليات تلبية االحتياجات القصيرة األجل والعاجلة لالجئين ،والمشردين داخليا ،وغيرهم من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي ونقص التغذية ،فإنه سيكون هناك توسع تدريجي ،وتكثيف لمبادرات القدرة على الصمود ،وتنويع سبل كسب العيش في محور
العمل اإلنساني والتنمية والسالم .وسيركز الب ا

على الوقاية من سوء التغذية ،وبناء القدرة على الصمود ،وإدراج الشواغل التغذوية

والمساواة بين الجنسين على نطاق الحافظة.
وتتضمن الخطة االستراتيجية القطرية خمس حصائل استراتيجية ،وتتواءم مع النتائج االستراتيجية  ،1و ،2و ،5و 8للب ا  ،ومع
الحصائل المتعلقة بالناس ،والسالم ،واالزدهار ،وكوكب األرض في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
( )2025-2020إلثيوبيا ،وتتواءم بدورها مع خطة الرؤية العشرية للحكومة ( ،)2030-2020وخطة اإلصالح االقتصادي المحلي.
وترتبط الحصائل أيضا بخطة االستجابة اإلنسانية ،وبرنامج شبكات األمان اإلنتاجية ،وإطار االستجابة الشاملة لالجئين .وحصائل
الب ا

االستراتيجية الخمس هي كما يلي:


الحصيلة االستراتيجية  :1تم ُّكن السكان المتضررين من الصدمات في المناطق المستهدفة ،والالجئين في المخيمات،
من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية.



الحصيلة االستراتيجية  :2زيادة قدرة األشخاص الضعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المناطق المستهدفة
على الصمود أمام الصدمات ،بحلول عام .2025



الحصيلة االستراتيجية  :3تحسن استهالك األطعمة العالية الجودة والكثيفة بالمغذيات التي توفر الوقاية من جميع أشكال
سوء التغذية لدى المجموعات السكانية الضعيفة تغذويا في المناطق المستهدفة ،حتى يونيو/حزيران .2025
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الحصيلة االستراتيجية  :4استفادة المؤسسات الحكومية االتحادية واإلقليمية ،وكيانات القطاع الخاص ،والمنظمات غير
الحكومية المحلية من تعزيز القدرات في مجاالت نُظم اإلنذار المبكر ،واالستعداد للطوارئ ،وتصميم برامج شبكات
األمان ،وتنفيذها ،وإدارة سلسلة اإلمداد ،حتى يونيو/حزيران .2025



الحصيلة االستراتيجية  :5تم ُّكن الشركاء الحكوميين واإلنسانيين واإلنمائيين في إثيوبيا من الحصول على خدمات
لوجستية فعالة وكفؤة من حيث التكلفة واالستفادة منها ،بما في ذلك النقل الجوي ،ومنصات التنسيق المشتركة ،وسالسل
إمداد السلع المحسنة ،بحلول يونيو/حزيران .2025

ش وع الق ار
يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية إلثيوبيا ( )WFP/EB.A/2020/8-A/1( )2025-2020بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

*

قدرها  2 586 549 456دوالرا 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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-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

يبلغ عدد سككككان إثيوبيا ذوي التنوع البالغ  102مليون نسكككمة 49.82 :في المائة من النسكككاء والبنات ،و 50.18في المائة من
()1

الرجال واألوالد .وتبلغ نسبة النمو السنوي للسكان  2.6في المائة .وهناك نحو  42في المائة من اإلثيوبيين دون سن الخامسة
عشرة .ويعيش  83في المائة في المناطق الريفية )2(،ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة البعلية.
-2

وقد اسكتثمرت إثيوبيا بكثافة في البنية التحتية ،والزراعة ،والتعليم ،والصكحة ،وإدارة مخاطر الكوارث ،وشكبكات األمان .وأدت
هذه االسكتثمارات إلى إحراز تقدم كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع ،والحد من
الفقر الدخلي وسكككوء التغذية ،وزيادة االلتحاق بالمدارس ،وتوسكككيع نطاق الحصكككول على الخدمات الصكككحية ،والمياه العذبة،
()3

وتحسين الصرف الصحي.
-3

وعلى الرغم من هذه المكاسكب ،ال تزال هناك تحديات كبيرة )4(.إذ يعاني  87في المائة من السككان من "الفقر المتعدد األبعاد"،
كما يقاسكون من توليفة من انعدام األمن الغذائي ،وصكعوبة الحصكول على الخدمات التعليمية والصكحية ،ورداءة فرص العمل.
وتظهر هذه التحديات بشككل متباين في صكفوف الفئات السككانية المختلفة وذلك بسكبب الفوارق الجنسكانية ،وغيرها من الفوارق
النُظمية .وعلى وجه الخصككوص ،فإن األراضككي الرعوية والمنخفضككة ،وال سككيما في مناطق عفار وروميا وصككومالي ،تعد
()5

متخلفة بجميع المؤشرات االجتماعية تقريبا.
-4

وتُسككاهم أوجه عدم المسككاواة بين الجنسككين الناتجة عن الممارسككات الثقافية الضككارة ،والتمييز الهيكلي واالجتماعي في ضككعف
مسكتويات الصكحة ،والتغذية ،والتعليم ،وفرص كسكب العيش للنسكاء والبنات .وتتخلف النسكاء والبنات عن الرجال واألوالد في
()6

جميع القطاعات.
-5

وقد لقيت اإلصالحات التاريخية في المجال السياسي ،وفي المؤسسات األمنية ،واالقتصاد دعما شعبيا واسع النطاق .ومع ذلك،
فكإنكه يتم التعبير عن االختالفكات العرقيكة التي طكال قمعهكا بطريقكة عنيفكة في أغلكب األحيكان ،ممكا يؤدي إلى تصككككاعكد التوترات،
والتشكككريد الجماعي للسككككان ،واألزمات اإلنسكككانية الخطيرة التي تسكككتنزف موارد وقدرات الحكومة وشكككركائها .وتعد إثيوبيا
معرضكة بدرجة عالية لمجموعة من الصكدمات الطويلة األجل والواسكعة النطاق .ففي عام  ،2020كان هناك  1.8مليون إثيوبي
من المشكككردين داخليا ( 50.1في المائة من النسكككاء والبنات ،و 49.9في المائة من الرجال واألوالد) نتيجة النزاع ،والجفاف،

(Central Statistical Agency. (2013. Population projections for Ethiopia, 2007–2037. http://www.csa.gov.et/census-)1
.report/population-projections
(Central Statistical Agency and Minnesota Population Center. 2007. Ethiopia – Population and Housing Census – IPUMS )2
.Subset. http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2747
(surveys for 2000, 2005, 2011, 2014 and )3
;2016.https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR118/FR118.pdf
;https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/fr179/fr179%5B23june2011%5D.pdf
;https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR255/FR255.pdf
https://phe-ethiopia.org/admin/uploads/attachment-1939.Ethiopia_Mini_Demographic_and_Health_Survey_2014-2.pdf; and https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR328/FR328.pdf
health

and

Demographic

Agency.

Statistical

Central

(Centre for Dialogue, Research and Cooperation. 2019. Ethiopia zero poverty and hunger strategic review )4
(Not available online).
(United Nations Development Programme. Human Development Reports: Ethiopia Human Development Indicators )5
.(country profile). http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ETH
(United Nations Ethiopia. 2019. Ethiopia common country analysis 2019. Addis Ababa United Nations Ethiopia. 2019. )6
.Ethiopia common country analysis 2019. Addis Ababa. (Not available online).
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والفيضكانات ،ويحتاج مليون من المشكردين العائدين إلى المسكاعدة اإلنسكانية )7(.وتتسكم االنتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في
أواخر عام  2020أو أوائل عام  2021بأهمية حاسمة للمصير السياسي لهذا البلد ،وستتطلب إدارة حذرة.
-6

ومع اقتراب هذه الوثيقة من االكتمال ،بدأ تكشككف غزو الجراد الصككحراوي على المسككتوى اإلقليمي ،وجائحة مرض فيروس
كورونا المسككتجد (كوفيد )19-على المسككتوى العالمي ،بما في ذلك في إثيوبيا .وتواجه إثيوبيا ،مثل جميع البلدان المتضككررة،
مخاطر إنسككانية وإنمائية كبيرة مرتبطة بهذه الظواهر غير المسككبوقة ،مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على األشككخاص
الضكككعفاء في جميع أنحاء البلد .ومن المرجح أن يتأثر فقراء الحضكككر ،والمعدمون ،والمتشكككردون ،والعاملون في القطاعات
غير الرسمية لالقتصاد تأثرا شديدا .وتشكل النساء  65في المائة من القوة العاملة غير الرسمية ،وسيكن األكثر تأثرا.

-7

وتحتفظ إثيوبيا بحدود مفتوحة أمام األشخاص الفارين من الصراع في البلدان المجاورة ،وبدعم من المجتمع الدولي ،تستضيف
()8

إثيوبيا  735 000الجئ في  26مخيما،

قادمين من إريتريا ،والصككومال ،وجنوب السككودان ،والسككودان وأماكن أخرى من

بينهم  50.1في المائة من النسككككاء والبنات ،و 59في المائة من األطفال )9(.وقد أعلنت إثيوبيا عن إطار لالسككككتجابة الشككككاملة
لالجئين ،والتي تشككمل توفير تصككاريح العمل ،والحق في العيش خارج المخيمات ،والتسككجيل المدني ،وتحسككين الوصككول إلى
التعليم لالجئين.
-8

ونظرا ألن إثيوبيا بلد غير سككاحلي ،فإنها تفتقر إلى إمكانية الوصككول المباشككر إلى الموانئ البحرية .وقد توسككعت البنية التحتية
وعمليات بيروقراطيكة بطيئكة.
ك
للطرق والتخزين بكدرجكة كبيرة ،غير أنهكا ال تزال غير ككافيكة .فال يزال هنكاك ازدحكام موسككككمي،
()10

وتزيد هذه التحديات من المخاطر والتكاليف على الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين من القطاعين العام والخاص.
2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-9

في عام  ،2015صكدقت الحكومة على خطة التنمية المسكتدامة لعام  .2030وبعد إدراج أهداف التنمية المسكتدامة في تخطيطها
اإلنمكائي ،أجرت إثيوبيكا في عكام  2017مراجعكة وطنيكة طوعيكة للتقكدم المحرز نحو سككككتكة أهكداف محكددة من أهكداف التنميكة
المسكتدامة )11(.وأظهر تقييم أسكاسكي أُجري في عام  2018أن أداء هذا البلد يعد جيدا بشككل عام في جوانب محددة من كل هدف
()12

من أهداف التنمية المستدامة ،غير أنه لم يتم إحراز تقدم في جميع المؤشرات.
-10

ولم يتم بعد إجراء تقييم شككامل للتقدم الذي أحرزته إثيوبيا نحو جميع أهداف التنمية المسككتدامة السككبعة عشككر (وغاياتها البالغ
عددها  169غاية) .وتُشكككير المراجعة الوطنية الطوعية وتقييم احتياجات التنمية المسكككتدامة الذي أجرته األمم المتحدة في عام
 2018إلى أن تحقيق غايات أهداف التنمية المسككتدامة بحلول عام  2030سككوف يتطلب  110تدخالت رئيسككية ،وتمويال قدره
()13

 608مليارات دوالر أمريكي.

(National Disaster Risk Management Commission, Humanitarian Country Team and partners. 2019. Humanitarian Response )7
.Plan, Mid-year review: Ethiopia. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_myr.pdf
(Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. UNHCR. Operational portal: Refugee situations: Ethiopia. )8
.https://data2.unhcr.org/en/country/eth
( )9من بين هؤالء ،هناك  6في المائة دون سن الثانية ،و 53في المائة تتراوح أعمارهم بين سنتين و 18سنة و 2في المائة تزيد أعمارهم عن  60سنة.
(.World Bank. International Logistics Performance Index from 2007 to 2018 .Available from https://lpi.worldbank.org )10
(National Planning Commission. 2017. Ethiopia 2017 Voluntary National Review on SDGs. Ethiopia 2017 Voluntary )11
.National Review of SDG
(.United Nations Ethiopia. 2019. Ethiopia common country analysis 2019, Addis Ababa. (Not available online) )12
( )13المرجع نفسه.
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الغا ات
-11

حصكول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء طوال العام :ال يزال التصكدي النعدام األمن الغذائي يمثل تحديا رئيسكيا .إذ ال يحصكل
 31في المائة من األسككر (أكثر من  30مليون شككخص) على ما يكفي من مدخول الطاقة (أقل من  2 550سككعرا حراريا لكل
بالغ يوميا) ،مع نسكبة تبلغ  24في المائة في المناطق الحضكرية ،و 33في المائة في المناطق الريفية )14(.ومنذ عام  ،2005كان
هناك  14مليون شكخص في المتوسكط بحاجة إلى مسكاعدة غذائية كل عام في إطار برنامج شكبكات األمان اإلنتاجية الذي تديره
الحكومة )15(،وخطة االسكتجابة اإلنسكانية المشكتركة بين الحكومة واألمم المتحدة )16(.ويسكتهدف برنامج كش بكات األمان اإلنتاجية
حاليا  8ماليين من السكككان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المزمن ( 49.5في المائة من النسككاء والبنات) )17(.وفي عام
 ،2020سكيتم اسكتهداف  7ماليين شكخص على األقل بالمسكاعدة الغذائية الغوثية ،بمن فيهم المتضكررون من الصكدمات المناخية
والتشكرد القسكري )18(.وسكيتم اسكتهداف نحو  600 000من أطفال المدارس – أغلبهم من المشكردين داخليا والمشكردين العائدين
بإعداد متسككاوية من األوالد والبنات – بالمسككاعدة اإلنسككانية من خالل التغذية المدرسككية في حالة الطوارئ .ويوجه الالجئون
تحديات دائمة في الحصككول على الغذاء الكافي ،مع تفاوت مسككتويات هشككاشككة األوضككاع والتعرض للمخاطر حسككب الجنس،
والعمر ،وحالة اإلعاقة ،وعوامل أخرى.

-12

وضكع نهاية لجميع أشككال سكوء التغذية :انخفض معدل انتشكار التقزم في إثيوبيا ،بين عامي  2000و 2016من  51.5في المائة
إلى  38.4في المكائكة ،والهزال من  10.5في المكائكة إلى  9.9في المكائكة ،ونقص الوزن من  47.2في المكائكة إلى  23.6في
المكائة )19(.ومعكدالت سككككوء التغكذية آخذة في االنخفكاض ،ولكنهكا ال تزال مرتفعة بشكككككل عام ،ومرتفعة بشكككككل حاد في بعض
المناطق :وعلى سبيل المثال ،تبلغ معدالت الهزال  23في المائة في صومالي ،و 18في المائة في عفار ،ويبلغ معدل التقزم في
أمهرة  46في المائة ،ويعاني  83في المائة من األطفال في صكومالي( )20من فقر الدم .ويعاني  24في المائة من النسكاء والبنات
في سن اإلنجاب من فقر الدم ،مقابل  15في المائة من الرجال واألوالد في نفس الفئة العمرية.21

-13

مضكاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صكغار منتجي األغذية :توسكعت المسكاحة المزروعة في إثيوبيا بنسكبة  27في المائة منذ عام
 ،2004ولكن نمو اإلنتاج ال يواكب الطلب المتزايد .وزادت غالت الحبوب بصورة مثيرة للدهشة من  1طن متري للهكتار في
عام  1995إلى  2.5طن متري في عام  ،2015غير أن عدد السككان زاد بنسكبة  77في المائة خالل نفس الفترة .ويتأثر اإلنتاج
تأثرا شكككديدا بالصكككدمات المناخية ،خصكككوصكككا حاالت الجفاف ذات الوتيرة المتصكككاعدة ،وال سكككيما في األراضكككي الرعوية

(WFP and Central Statistical Agency. 2019. Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA). )14
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp_ethiopia_cfsva_report_june_2019.pdf
( )15يتلقى برنامج شبكات األمان اإلنتاجية دعما من عدة جهات مانحة .وفي عام  ، 2019كان الفريق العامل المعني بالمانحين يضم وزارة التنمية الدولية بالمملكة
المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،وحكومة إيرلندا  ،واليونيسف ،ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ،والبنك الدولي ،والب ا .
( )16من هؤالء الناس البالغ عددهم  14مليونا ،هناك  8في المائة دون سن الثانية و 47في المائة تتراوح أعمارهم بين سنتين و 18سنة و 40في المائة تتراوح
أعمارهم بين  18و 59سنة و 5في المائة فوق سن الستين.
( )17المرجع نفسه .تفصَّل الحاشية السابقة توزيع المستفيدين من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية حسب العمر.
(National Disaster Risk Management Commission, Humanitarian Country Team and partners. 2020. Ethiopia Humanitarian )18
.Response Plan: Ethiopia. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiopia_2020_hrp.pdf
(surveys for 2000, 2005, 2011, 2014 and )19
;2016.https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR118/FR118.pdf
;https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/fr179/fr179%5B23june2011%5D.pdf
;https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR255/FR255.pdf
https://phe-ethiopia.org/admin/uploads/attachment-1939.Ethiopia_Mini_Demographic_and_Health_Survey_2014-2.pdf; and https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR328/FR328.pdf
health

and

Demographic

Agency.

Statistical

Central

(Central Statistical Agency and ICF International. 2017. Ethiopian Demographic and Health Survey (EDHS) 2016. Central )20
Statistical
Agency
and
ICF.
2017.
Ethiopia
Demographic
and
Health
Survey
2016.
.https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR328/FR328.pdf
( )21المرجع نفسه.
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المنخفضكة .وتتزايد االسكتثمارات في أنظمة الري وفي الميكنة المحدودة ،ويشكتد الحصكول على التمويل واالئتمان في المناطق
الريفيكة ،غير أنكه ال يزال محكدودا ،وال سككككيمكا للمرأة )22(.وتعكد الرعكايكة غير المكدفوعكة األجر واألعمكال المنزليكة التي تقوم بهكا
النساء والبنات في المقام األول من العوامل التي تحد من مشاركتهن في األنشطة اإلنتاجية.
-14

ال ُنظم الغذائية المسكككتدامة .يتغيَّر النظام الغذائي في إثيوبيا بسكككرعة نتيجة للتحضكككر ،ونمو الدخل ،وتحويل النُظم الغذائية .وقد
توسككعت القدرات في مجال االتصككاالت ،والنقل ،والتخزين ،غير أن إدارة اللوجسككتيات وسككلسككلة اإلمداد ظلت غير كافية ،مما
يعرقل اعتماد معايير الجودة والسكككالمة التي يمكن أن تقلل من تكاليف األطعمة العادية وتوافرها ،والوصكككول إليها .وتُشككككل
خسكائر ما بعد الحصكاد في الحبوب تحديا مسكتمرا ،وتبلغ  2.04مليون طن متري سكنويا ،بينما تبلغ متطلبات االسكتيراد 1.16
مليون طن متري سكنويا( )23وتعد القدرة الشكرائية للمسكتهلكين محدودة ،ويتم دعم بعض المواد الغذائية األسكاسكية بدرجة كبيرة.
وتؤدي واردات األغذية المعفاة من الضكككرائب إلى انخفاض أسكككعار المواد الغذائية المحلية للمسكككتهلكين ،غير أنها تعوق نمو
السكوق المحلية .ويؤدي اعتماد إثيوبيا على جيبوتي في الواردات القادمة عن طريق البحر إلى تكدس دوري يزيد من التكاليف.
وقد يتحسَّن هذا الوضع من خالل تعزيز الوصول إلى موانئ وممرات بديلة في إريتريا ،والصومال ،والسودان.

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

تعزيز بناء القدرات :تتسككككم قيادة وملكية الحكومة للخطة اإلنمائية واإلنسككككانية إلثيوبيا بالقوة .غير أن تنفيذ وتطبيق توجيهات
السككككياسككككة يُعدان محدودين بسككككبب قيود القدرات .وتتمثل الفجوات الرئيسككككية في المراقبة ،والتقييم ،وجمع وتحليل البيانات
المصك ك َّنفة ،وآليات المسكككاءلة )24(.كما أن هناك فجوات في دراسكككة القضكككايا الجنسكككانية ،وأوجه قصكككور في جوانب الحوافز،
()25

والملكية ،والتقديم المتعلقة بالخدمات الفعالة.
-16

كياس ات :يجب أن تتواءم جميع السكياسكات واالسكتراتيجيات واالسكتثمارات مع الخطط الخمسكية المتعاقبة المتعلقة بالنمو
اتسكاق الس ك
والتحول .وتقوم الواليكات المحليكة وإدارات المكدن بكإعكداد وتنفيكذ خطط وبرامج تتمكاشككككى مع خطط النمو والتحول الوطنيكة،
وتعكس الحقائق المحلية .وتنتهي دورة خطة النمو والتحول المحلية في عام  .2020وسككككتعتمد الخطة التالية على خطة الرؤية
العشكرية ( ،)2030-2020وخطة اإلصكالح االقتصكادي المحلي ،والتي تشكير معا إلى أولويات سكياسكية واضكحة يجب أن يتقيَّد
()26

بها الشركاء.
-17

تنوع الموارد :تعد إثيوبيا متلقيا رئيسككيا للمسككاعدة اإلنسككانية واإلنمائية .وعقب اعتماد خطة عمل أديس أبابا لعام  ،2015تعمل
الحكومة على زيادة القدرات الوطنية على تعبئة الموارد المحلية واسكتخدامها الفعال .ومع ذلك ،انخفضكت اإليرادات الضكريبية
كنسككبة من الناتج المحلي اإلجمالي من  12.7في المائة في عامي  2015/2014إلى  10.7في المائة في عامي ،2018/2017
في حين ارتفع عجز الميزانيكة كنسككككبكة من النكاتج المحلي اإلجمكالي من  1.9في المكائكة إلى  3في المكائكة خالل نفس الفترة.
وال يزال تحصكككيل اإليرادات منخفضكككا مقارنة باإلمكانات االقتصكككادية المدرة للدخل ،والطلب الكلي على اإلنفاق الحكومي.
وتهدف اإلصكالحات المتوقعة في خطة الرؤية العشكرية ( )2030-2020وخطة اإلصكالح االقتصكادي المحلي إلى تصكحيح هذا
الخلل.

( )22في المناطق المرتفعة ،يقل إنتاج األسر التي ترأسها النساء بنسبة  35في المائة للهكتار من حيث القيمة مقارنة باألسر التي يرأسها الرجال ،ويُعزى ذلك بصورة
أساسية إلى عوائق الحصول على المستلزمات والخدمات الزراعيةLeaving two thirds out of development: Female headed households and .
common property resources in the highlands of Tigray, Ethiopia. www.fao.org/3/a-ah624e.pdf.
(Ministry of Agriculture and Natural Resources. 2018. Postharvest Management Strategy in Grains in Ethiopia. )23
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-loss.reduction/img/Ethiopia/PHM_strategy_Federal_Democratic_Republic_Ethiopia__.pdf
(.United Nations Ethiopia. 2019. Ethiopia common country analysis 2019. Addis Ababa. (Not available online) )24
(National Planning Commission. 2017. Ethiopia 2017 Voluntary National Review on SDGs. )25
https://www.undp.org/content/dam/ethiopia/docs/2017/The%202017%20VNRs%20on%20SDGs_Ethiopia%20(Eng)%20W
.eb%20version%20.pdf
( )26ترد تفاصيل تتعلق بخطة الرؤية العشرية ( )2030-2020وخطة اإلصالح االقتصادي المحلي في القسم .2-2
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تعزيز الشكككراكات العالمية :إثيوبيا هي مقر مفوضكككية االتحاد األفريقي ،ولجنة األمم المتحدة االقتصكككادية ألفريقيا ،والعديد من
منصككات الشككراكة اإلقليمية والقارية األخرى .ويعد هذا البلد أيضككا بمثابة محور إقليمي حيوي للمسككافرين والشككحنات التجارية
واإلنسككانية .وهذه السككمات تجعل من إثيوبيا شككريكا قويا في الشككراكات العالمية لكل من العمل اإلنسككاني وتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة.

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-19

هناك العديد من العوامل المترابطة التي تسكهم في انعدام األمن الغذائي ،ونقص التغذية في إثيوبيا ،مما يشكير إلى أن التقدم نحو
هدف التنمية المستدامة  2يعتمد على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة األخرى.

-20

الفقر المزمن (هدف التنمية المسكتدامة  :)1إن معدالت الفقر آخذة في االنخفاض ،ولكنها ال تزال مرتفعة ،كما ينتشكر الفقر على
نطاق واسكككع ،مما يحد من نطاق النُهج القائمة على السكككوق لمعالجة الجوع .فبين كل أربع أسكككر هناك أسكككرة واحدة تحت خط
الفقر ،مما يجعلها عرضكككة للصكككدمات المناخية الموسكككمية ،وانعدام األمن الغذائي )27(.وتصكككل معدالت الفقر إلى ذروتها في
األراضي الرعوية المنخفضة.

-21

تدني مسكككتوى وجودة التعليم (هدف التنمية المسكككتدامة  :)4يتزايد معدل االلتحاق الصكككافي بالمدارس االبتدائية ،غير أن هناك
 2.5مليون طفل ال يذهبون إلى المدرسكككة .ومعدالت التسكككرب من التعليم االبتدائي مرتفعة وهي آخذة في التزايد ،في حين أن
التقدم والتخرج من دورة التعليم االبتدائي ال يزاالن منخفضككين ،حيث تُنجز نسككبة  58في المائة فقط من األطفال مدة الدراسككة
()29(،)28

الكاملة البالغة ثماني سنوات.
-22

عدم المسككاواة بين الجنسككين (هدف التنمية المسككتدامة  :)5تعد إثيوبيا من المجتمعات األبوية في الغالب ،وال سككيما في المناطق
الريفية حيث تترسككخ بصككورة عميقة الحواجز التي تحول دون المسككاواة بين الجنسككين وتمكين المرأة .ويحد عدم المسككاواة بين
الجنسكين من فرص حصكول النسكاء والبنات على التعليم ،والعمل ،والخدمات الصكحية .وتتعرض النسكاء الفقيرات المحرومات
من الموارد واألصول بشكل أشد آلثار الصدمات.

-23

توافر المياه وإدارتها المسكك ك تدامة (هدف التنمية المسككككتدامة  :)6يفتقر أكثر من  40مليون إثيوبي إلى إمكانية الحصككككول على
إمكدادات الميكاه المكأمونكة والككافيكة ،ممكا يحكد من إمككانيكات إنتكاجهم ،ويقلكل من نوعيكة حيكاتهم ،ويخلِّف آثكارا على الرعكايكة غير
()30

المدفوعة األجر والعمل المنزلي الذي تقوم به النساء والبنات ،وال سيما في المناطق المعرضة للجفاف.
-24

النمو السكككاني والتحضككر السككريع (هدفا التنمية المسككتدامة  11و :)8من المتوقع أن يبلغ عدد سكككان إثيوبيا 126مليون نسككمة
الم ائكة منهم في المنكاطق
بحلول عكام  ،2030منهم  45في المكائكة تتراوح أعمكارهم بين  15و 29سككككنكة ،وسككككيعيش  27في ك
()31

الحضرية.

(WFP and Central Statistical Agency. 2019. Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA). )27
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp_ethiopia_cfsva_report_june_2019.pdf
(.Ministry of Education. 2019. Education Sector Development Programme V, Midterm Review. (Not available online) )28
( )29تصل معدالت التسرب بين مرحلتي الصف األول والصف  8إلى  17.3في المائة للبنات ،و 17.7لألوالد ،ويُسجل أعلى معدل وقدره  25في المائة لألوالد
والبنات على حد سواء ،بعد الصف األول .وتبلغ معدالت االستكمال للصفوف من األول إلى الثامن  59في المائة للبنات و 62في المائة لألوالد.
(Ministry of Water, Irrigation and Electricity. 2018. Development of Sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene )30
Program
in
Drought
Prone
Areas
of
Ethiopia.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjQmfqMhtnoAhUt2aYKHVRCC
AUQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.cmpethiopia.org%2Fcontent%2Fdownload%2F3091%2F12659%2Ffil
e%2FDrought%2520Areas%2520WS%2520Program%2520Doc%2C%2520May%25204%2C%25202018.pdf&usg=AOvV
.aw29SgpDcUjLFZ-qk8FJ5lV6
(Central Statistical Agency. 2013. Population projections for Ethiopia 2007–2037. http://www.csa.gov.et/census-)31
.report/population-projections. Gender-disaggregated data are not available
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تغيُّر المناخ والصكدمات المناخية (هدف التنمية المسكتدامة  :)13يحد الجفاف المعتدل في إثيوبيا من نمو الدخل الزراعي بنسكبة
 15في المائة ،ويزيد من انتشكككار الفقر بنسكككبة  13.5في المائة ،مما يلحق الضكككرر بسكككبل كسكككب العيش الرعوية على وجه
()32

الخصوص ،ويؤثر على المرأة بشكل بالغ ،ويؤدي إلى النزاع في كثير من األحيان.
-26

النزاع وانعدام األمن (هدف التنمية المسككتدامة  :)16هناك ترابط وثيق بين انعدام األمن العام وانعدام األمن الغذائي في إثيوبيا.
وفي عام  ،2018نزح أكثر من مليوني شخص بسبب النزاع ،وكانوا بحاجة إلى المساعدة الغذائية المنقذة للحياة.

-27

فجوات القدرات في ال ُنظم الوطنية لتقديم الخدمات (هدف التنمية المسكتدامة  :)17تواجه المؤسكسكات الحكومية على المسكتويين
االتحادي واإلقليمي تحديات كبيرة في تحديد واسكككتبقاء الموظفين المؤهلين والمتفرغين ،ونُظم التخطيط للعمليات ،وسكككالسكككل
اإلمداد ،وإدارة المعلومات ،وكفاءة تخصيص الموارد.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات ،والدروس ال ستفادة ،والتغيُّ ات االست اتيجية بالنسبة للب ا

-28

أسكفر تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا في الفترة  ،2017-2012واالسكتعراض االسكتراتيجي إلثيوبيا في مجال القضكاء على الفقر
والجوع ،واسككتعراض السككياسككات واالسككتراتيجيات ذات الصككلة ،والتعقيبات الواردة من الدول األعضككاء ،والمشككاورات مع
الحكومة وأصككحاب المصككلحة اآلخرين ،والدروس المسككتفادة من تنفيذ الخطة االسككتراتيجية القطرية المؤقتة ،عن التوصككيات
التالية التي ستتناولها الخطة االستراتيجية القطرية(:)33


التركيز على نهج شامل لبناء القدرة على الصمود يستخدم الحماية االجتماعية كمنصة وإطار ألنشطة مبتكرة ،ولمعالجة
ضعف قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود.



في منطقة صومالي المعرضة للجفاف ،تُستخدم المساعدة الغذائية اإلنسانية لتحسين حصول المجتمعات الرعوية
والزراعية الرعوية على موارد المياه والسيطرة عليها.



التوسع في استخدام التحويالت القائمة على النقد عندما يتسنى ذلك.



العمل بصورة أوثق مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز التكامل بين برنامج شبكات األمان اإلنتاجية
والمساعدة الغذائية اإلنسانية.



مواصلة دعم الحكومة لتعزيز القدرات ذات الصلة باإلنذار المبكر ،واالستجابات في الوقت المناسب ،والتعافي المبكر،
وإدارة المساعدة الغذائية وسلسلة اإلمداد.

-29



تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين ،وتعميم اعتبارات الحماية.



تعزيز المساواة بين الجنسين عند تصميم وتنفيذ األنشطة.

وتعمل الخطة االسكتراتيجية القطرية على تأكيد وتعزيز التحول في النموذج التشكغيلي للب ا

الوارد في الخطة االسكتراتيجية

القطرية المؤقتة ،وتركز على دعم األولويات الوطنية عن طريق اسككككتخدام كل من نقاط الدخول االسككككتراتيجية والتشككككغيلية،
واالستفادة من وضع الب ا

بوصفه شريكا في المجال اإلنساني وشريكا في التنمية .ويض َّمن هذا التحول ما يلي:

(Hill, R. and E. Tsehaye. 2014. Growth, Safety Nets and Poverty: Assessing Progress in Ethiopia from 1996 to 2011. )32
Background
paper
prepared
for
the
Ethiopia
Poverty
Assessment.
.http://documents.worldbank.org/curated/en/644821522154723489/pdf/WPS8380.pdf
( )33في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،حقق الب ا تقدما في االستجابة للتوصيات المستمدة من تقييم الحافظة القطرية ،بما في ذلك عن طريق ضمان مواصلة
التوظيف على المستويات العليا وتطوير نظام للرصد والتقييم والتعلم والمطالبة بمزيد من التمويل لخدمات الالجئين ووضع خطة للتغذية وتعزيز المساواة بين
الجنسين.
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مواصلة القيادة واالبتكار عند االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها من خالل إجراءات مبدئية وعالية الجودة
تتضمن تقديم الدعم على المستوى المحلي



الرصد المعزز والمراعي لالعتبارات الجنسانية ،والتقييم ،والتعلم ،والمساءلة في عمليات الطوارئ



جهود معززة لتعزيز وتنويع سبل كسب العيش من أجل زيادة القدرة على الصمود ،وال سيما لمواجهة الصدمات
المناخية



زيادة المساهمات في الحماية االجتماعية وشبكات األمان المستجيبة للصدمات والقابلة للتوسيع



التوسع في البرمجة المراعية للتغذية



زيادة المساءلة أمام السكان المتضررين



تحسين المواءمة مع أهداف سياسة الب ا



زيادة التركيز على هشاشة األوضاع في األراضي الرعوية المنخفضة ،واستخدام المساعدة الغذائية اإلنسانية من أجل

بشأن المساواة بين الجنسين ()2020-2015

تحسين اإلدارة المجتمعية ،والسيطرة على مصادر المياه



-30

تعزيز الدعم للجهود الحكومية من أجل االرتقاء بالتغذية المدرسية
االستخدام االستراتيجي لدور الب ا

في مجال تقديم المساعدة الغذائية في محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم



استخدام هوية الب ا



االستفادة من خبرة الب ا



تقديم الدعم للحكومة من أجل تعزيز نظام اإلنذار المبكر لتفعيل االستجابات في الوقت المناسب والحد من المخاطر.

وسكيواصكل الب ا

باعتباره وكالة عامة تعمل على نطاق كبير في طائفة من األسواق التجارية الخاصة
في إدارة اللوجستيات وسلسلة اإلمداد ،ودعمه لتعزيز النُظم الغذائية في البلد

اسكتثماراته في الجهود اإلنسكانية لضكمان حصكول الناس المسكتهدفين على الغذاء والتغذية ،وتعزيز قدرات

النُظم الوطنيكة والجهكات الفكاعلكة من أجكل تقكديم المسكككككاعكدات الغوثيكة .ومن المتوقع أن يكون لجكائحكة كوفيكد 19-أثر خطير
على األمن الغذائي في إثيوبيا .ومن المتوقع أيضكا أن يكون للجائحة آثار سكلبية على اإلنتاج الزراعي وسكالسكل اإلمداد الغذائية.
ويمكن أن تؤدي القيود المفروضككة على حركة السككلع إلى نقص األغذية وزيادة األسككعار .وسككيسككتجيب الب ا

لتفاقم انعدام

األمن الغذائي في شراكة مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وبالتشاور مع الشركاء من الجهات المانحة.
-31

وعن طريق العمل مع جهات فاعلة أخرى ،سككوف يسككتخدم الب ا

برنامج شككبكات األمان اإلنتاجية كمنصككة إلدماج أنشككطة

إنشكاء األصكول ،والتخفيف من المخاطر المناخية ،وبناء القدرة على الصكمود ،والتعليم ،والتي تسكاهم في تفعيل عمله في محور
العمل اإلنسككاني والتنمية والسككالم .وسككيتم التوسككع في جهود تعزيز القدرات ،وتوجيه المزيد من االهتمام إلى القدرات اإلقليمية
والمحلية ،وفي صومالي ،لتحسين إدماج آلية المحاور والروابط( )34ونُظم التحول في برنامج شبكات األمان اإلنتاجية.
-32

وسككيتابع الب ا

تطوير وتوسككيع المشككروعات الرائدة باعتبارها "إثباتات للمفهوم" في إطار الخطة االسككتراتيجية القطرية

المؤقتة ،مثل المشروع التجريبي للنقد المنفذ في إطار خطة االستجابة اإلنسانية – برنامج شبكات األمان اإلنتاجية )35(،والتأمين
القائم على المؤشكرات السكاتلية للرعاة في إثيوبيا وقسكائم األغذية الطازجة .وسكيُعزز الب ا

صكمود وتنويع سكبل عيش الناس

المعرضككككين النعدام األمن الغذائي من خالل أنشككككطة تعزز المزيد من الوقاية النظامية من سككككوء التغذية ،وإدراج المزيد من
الرعاة في الحماية االجتماعية المراعية لالعتبارات الجنسككانية ،وشككبكات األمان (بما في ذلك التدخالت المتعلقة بإدارة التغذية
المدرسية والموارد الطبيعية) وزيادة كفاءة إدارة مخاطر الكوارث الوطنية واالستجابة لها.

( )34استحدث الب ا

وحكومة إثيوبيا آلية المحاور والروابط لتيسير تسليم المساعدة الغذائية في المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق قوافل الشاحنات.

( )35يقوم المشروع التجريبي للنقد المنفذ في إطار خطة االستجابة اإلنسانية – برنامج شبكات األمان اإلنتاجية باستخدام النظم والهياكل الحكومية لتقديم النقد إلى أشد
األشخاص ضعفا في إطار الخطة والبرنامج المذكورين ،مما يقوي ترابط محور العمل اإلنساني والتنمية.
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وسكككيقوم الب ا

بإدراج االسكككتثمارات المراعية للمناخ والبيئة على نطاق حافظته من أجل تعزيز قدرات المسكككتفيدين على

التكيُّف مع الظواهر المناخية المتكررة ،ووفقا لمبادئ الب ا

التوجيهية المؤسكككسكككية بشكككأن حماية البيئة ،وإطار عمل األمم

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسكتدامة ،واسكتراتيجية إثيوبيا لالقتصكاد األخضكر القادر على مواجهة تغير المناخ ،وخطة
اإلصالح االقتصادي المحلي.
جال التن ية ال ستدا ة ،وا ط ا خ ى

2-2

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

-34

ُوضكككعت الخطة االسكككتراتيجية القطرية بالتوازي مع خطة الرؤية العشكككرية ( ،)2030-2020وخطة اإلصكككالح االقتصكككادي
المحلي ،والمرحلة التالية من برنامج شكبكات األمان اإلنتاجية (المرحلة الخامسكة) ،واإلطار الجديد لعمل األمم المتحدة للتعاون
في مجال التنمية المستدامة من أجل إثيوبيا.

-35

وتمثل خطة الرؤية العشكككرية (للفترة من يوليو/تموز  2020إلى يونيو/حزيران  )2030رؤية الحكومة الطويلة األجل من أجل
التنمية في الوقت الذي تتحرك فيه إثيوبيا نحو بلوغ وضككع البلد المتوسككط الدخل .وقد تم تحديد ثمانية مجاالت أولوية عريضككة
هي  :إصككالح االقتصككاد الكلي ،والتحول الهيكلي ،والصككناعة ،والبنية التحتية ،والطاقة ،والتنمية البشككرية ،والتنمية الحضككرية
واإلسكان ،والسكان.

-36

وترد في الخطة تفاصككيل لسككت ركائز مواضككيعية توجه االسككتثمار هي :النمو النوعي ،واإلنتاجية والتنافسككية ،ونمو االقتصككاد
الكلي المستدام ،والنمو األخضر وتغيُّر المناخ ،والتحول المؤسسي ،وتنمية القطاع الخاص ومشاركته.

-37

وتم تحديد تسككعة قطاعات أولية هي :الزراعة ،والتصككنيع ،والسككياحة ،والتعدين ،والتنمية الحضككرية ،واالبتكار والتكنولوجيا،
والبنية التحتية ،والطاقة ،واللوجستيات.

-38

وت ُعد خطة إصكالح االقتصكاد المحلي عنصكرا رئيسكيا لرؤية الحكومة على األجل الطويل ،وتهدف إلى تهيئة بيئة تمكينية ليكون
القطاع الخاص بمثابة قاطرة النمو القتصكاد متوسكط الدخل يكون شكامال ومناصكرا للفقراء .وتسكتند خطة اإلصكالح االقتصكادي
المحلي إلى التقدم االقتصكككادي واالجتماعي الكبير الذي حققته إثيوبيا في الماضكككي ،بينما تتصكككدى أيضكككا للفجوات الدائمة في
حصكائل التنمية ،والحصكول على الخدمات االجتماعية مقارنة بالمعايير المسكتمدة من بلدان أخرى متوسكطة الدخل من الشكريحة
الدنيا.

-39

وقد تم تحديد خمسة أهداف لمعالجة المسائل الهيكلية والحفاظ على النمو االقتصادي السريع والشامل ،وبالتالي وضع البلد على
الطريق إلى الرخاء هي :بناء اقتصككاد متوسككط الدخل قادر على الصككمود ومتنوع والقضككاء على الفقر المدقع والجوع وبناء
القدرات البشكرية ووضكع سكياسكة عصكرية وإطار مؤسكسكي يتطلبه االقتصكاد الناشكئ وإيجاد سكوق مالية ذات كفاءة وقادرة على
الصمود وتعمل بصورة جيدة.

-40

وفي أوائل عام  ،2020وبينما ال تزال المرحلة الخامسككككة من برنامج شككككبكات األمان اإلنتاجية في مرحلة التصككككميم ،حدَّدت
الحكومة المبادئ واألولويات الرئيسية التالية المتعلقة بالتصميم:


النطاق والمجال .تُستخدم دالئل الفقر وانعدام األمن الغذائي ،ونُظم اإلنذار المبكر ،لكي تستنير بها التغطية الجغرافية
لتخصيص الموارد في إطار برنامج شبكات األمان اإلنتاجية مع إعطاء األولوية ألشد الناس فقرا في المناطق التي توجد
فيها حاجة وقدرة لتوسيع نطاق تدخالت شبكات األمان استجابة للصدمات المتعلقة بالجفاف.



نظام يعمل بكفاءة من أجل التنفيذ المحسَّن .ويشمل مثل هذا النظام استهدافا دقيقا ،ونظاما مأمونا للمدفوعات ،وتحويالت
كافية ومناسبة ،وتحويالت حسنة التوقيت ويمكن التنبؤ بها ،وخطط انتقال للمستفيدين وخروجهم من برامج شبكات
األمان ،وتعميم االعتبارات الجنسانية ،ونظاما فعاال ويعمل بكفاءة إلدارة المعلومات ،وروابط باستراتيجية الحماية
االجتماعية األوسع.

WFP/EB.A/2020/8-A/1
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تمول
توسيع النطاق .ينبغي أن يكون نظام شبكات األمان تحت قيادة الحكومة ،وتديره مؤسسة واحدة باستخدام ميزانية َّ
بشكل متزايد من مصادر وطنية .وينبغي أيضا أن يستخدم التكنولوجيا التي تحسِّن من كفاءة وتوقيت معلومات اإلنذار
المبكر التي تُعزز من فعالية استجابة النظام للصدمات.



بناء القدرة على الصمود .ينبغي استخدام أنشطة بناء القدرة على الصمود لدعم برنامج شبكات األمان اإلنتاجية واألسر
التي يشملها هذا البرنامج نظرا ألن بقاء هذه األسر يعتمد على برنامج شبكات األمان.

-41

-42

وستكون هناك عدة سياسات واستراتيجيات وثيقة الصلة بالب ا

أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،من بينها:



االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية ()2016



سياسة إدارة مخاطر الكوارث ()2013



االستراتيجية الوطنية الثانية للتغذية وخطة العمل االستراتيجية ذات الصلة ()2020-2016



السياسة الوطنية لألغذية والتغذية ()2024-2019



االستراتيجية الوطنية للزراعة المراعية للتغذية ()2020-2016



مبادئ توجيهية وطنية إلدارة سوء التغذية الحاد ()2019



إطار االستجابة الشاملة لالجئين ()2017



المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ()2018



وضع برنامج إلمدادات المياه المستدامة في المناطق المعرضة للجفاف في إثيوبيا ()2025-2018



مسودة السياسة واالستراتيجية الوطنية للتنمية الرعوية ()2018



خارطة الطريق اإلثيوبية لتطوير التعليم ()2030-2018



استراتيجية إدارة ما بعد الحصاد في الحبوب في إثيوبيا ()2018



خطة العمل الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة ()2021-2012



استراتيجية االقتصاد األخضر المقاوم آلثار المناخ ()2011



االستراتيجية الوطنية للوجستيات ()2028-2018



اإلعالن اإلثيوبي للمجتمع المدني ()2019



السياسة الوطنية للشباب ()2004



السياسة الوطنية بشأن المرأة وخطة العمل الوطنية المرتبطة بها ()1993



السياسة الوطنية للطفل (.)2018

وقد أقرت الحكومة العناصكر األسكاسكية إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسكتدامة .وسكتركز وكاالت األمم
الهيكلي ة األربعكة التي تجري في إثيوبيكا في المجكاالت االقتصككككاديكة والكديمغرافيكة ،والحوكمكة ،والبيئكة.
ك
المتحكدة على التحوالت
وستتحقق حصائل جماعية في إطار أربع حصائل استراتيجية مستمدة من أهداف التنمية المستدامة:


تنمية محورها الناس .يتمتع جميع الناس في إثيوبيا بالحقوق والقدرات التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم في ظروف
قوامها المساواة والكرامة.



مجتمع سلمي وشامل .يعيش جميع الناس في إثيوبيا في مجتمع مترابط ،وعادل ،وشامل ،وديمقراطي.



مجتمع مزدهر ومستدام .يستفيد جميع الناس في إثيوبيا من اقتصاد شامل ،وقادر على الصمود ،ومستدام.
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مجتمع صامد أمام تغيُّرات المناخ .يعيش جميع الناس في إثيوبيا في مجتمع قادر على الصمود في مواجهة المخاطر
البيئية ويتكيَّف مع تغيُّر المناخ.

-43

وتقترح األمم المتحدة أيضككا تغيير طريقة عملها ،وتهدف إلى إحداث تغيير وأثر تحولي عن طريق معالجة األسككباب الجذرية،
واسكتخدام دورها المعياري ،والبحث عن الشكمول والمشكاركة األكبر مع مجتمع مدني ناشكئ وقطاع خاص ،وتعزيز القدرة على
جميع المسكككتويات ،وتعبئة الجهود للتعامل مع قضكككايا شكككاملة لعدة قطاعات كتلك التي ينطوي عليها محور العمل اإلنسكككاني
والتنمية والسككالم ،وتوسككيع نطاق الشككراكات ،والتصككدي للقضككايا العابرة للحدود ،وتيسككير التقدم نحو المسككاواة بين الجنسككين،
وتوليد وإدارة البيانات والمعارف.

-44

وسككتُسككاهم الخطة االسككتراتيجية القطرية في ثالثة أهداف من خطة إصككالح االقتصككاد المحلي تتعلق بالقدرة على الصككمود،
والفقر ،والجوع ،والقدرة البشكرية ،وتتعلق بجميع الحصائل االستراتيجية األربع في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المسككتدامة .وهي تتواءم بصككورة كاملة مع مبادئ المشككاركة ،واسككتثمار مجتمع العمل اإلنسككاني ،والنهج المتعلق بهذه
المشاركة.

3-2

ال شاركة ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-45

لتنوير إعداد الخطة االسكككتراتيجية القطرية ،عقد الب ا مشكككاورات دعا إليها جميع شكككركائه الحكوميين والمانحين ،واألمم
المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،وغيرهم من الشكركاء على المسكتوى االتحادي .وأُجريت مشكاورات أيضكا مع الحكومات
اإلقليمية وشككككركاء إقليميين آخرين وغيرهم من أصككككحاب المصككككلحة في مناطق أمهرة ،وغامبيال ،وتيغراي .وشككككهدت هذه
المشكاورات حضكورا على نطاق واسكع من ممثلي الرجال والنسكاء من جميع أصكحاب المصكلحة الرئيسكين والشكركاء في عمليات
الب ا  .وقد أتاح ذلك للب ا

سكككلطت عليها األضكككواء في الخطة االسكككتراتيجية القطرية،
فرصكككة تقديم مفاهيم رئيسكككية ُ

أصككككحاب المصككككلحكة .وعقكدت مشككككاورات في ككل مرحلكة من مراحكل إعكداد الخطكة
ك
والحصككككول على تعقيبكات من ككل فئكات
االستراتيجية القطرية ،بدءا من صياغة مذكرة المفاهيم حتى إعداد الخطة الكاملة .وتم بحث التعقيبات المستمدة من كل مشاورة
وإدراجها في المسكودات المختلفة للوثيقة .ووضكع الب ا

مس تفيدين ينتمون إلى مختلف الفئات
في اعتباره أيضكا مدخالت من ك

الجنسكككانية والعمرية عن طريق اسكككتعراض التعقيبات المتلقاة من خالل آليات الشككككاوى والتعقيبات ،ورصكككد االتصكككاالت
بالمسكتفيدين ،والمناقشكات مع أعضكاء لجنة األغذية ،ومع ممثلي المسكتفيدين الذين حضكروا حلقات الدروس المسكتفادة من أنشكطة
الب ا .

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-46

تتكون األهداف األسكاسكية لهذه الخطة االسكتراتيجية القطرية من شكقين :االسكتمرارية والتركيز المعزز لتلبية احتياجات السككان
المسككتهدفين فيما يخص حاالت الطوارئ ،والتغذية ،وبناء الصككمود وتقديم الدعم لسككياسككات الحكومة ،والمؤسككسككات ،والنُظم
التشكغيلية ،التي تعمل من أجل تحقيق أهداف وغايات الحد من الجوع .وسكيواصكل الب ا

تركيز أنشكطته في المناطق األكثر

تعرضكككا النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية ،والتي تعاني من معظم قيود الوصكككول إلى الخدمات االجتماعية األسكككاسكككية،
واالستعانة ببرنامج شبكات األمان اإلنتاجية وتدابير الحماية االجتماعية األخرى ،وتيسير مواءمة التدخالت اإلنسانية وتدخالت
برنامج شبكات األمان اإلنتاجية مع شبكات أمان قابلة للتوسيع ومستجيبة للصدمات.
-47

وسيُعزز الدعم المقدم لشبكات األمان ،وإطار االستجابة الشاملة لالجئين مساهمات الب ا
والسكالم .ومن خالل العمل بصكورة وثيقة مع الشكركاء ،سكوف يركز الب ا

في محور العمل اإلنساني والتنمية

على وضكع السكياسكات ،وتعزيز القدرات لصكالح

المؤسسات والنُظم على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية ،حيثما تشتد الحاجة .وستتمثل األمور الحاسمة في تكثيف
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الشكراكات القائمة ،وإقامة شكراكات جديدة مع الحكومة ،والقطاع الخاص ،والمانحين ،ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية.
-48

وسكتكون المسكاواة بين الجنسكين وتمكين المرأة ،والحماية ،واالمتثال لمعايير الب ا

عن المسكاءلة أمام السككان المتضكررين،

وحماية المسكككتفيدين من بين الموضكككوعات الشكككاملة طوال تنفيذ الخطة االسكككتراتيجية القطرية ،وال سكككيما فيما يتعلق بالتقييم،
وتصكميم األنشكطة ،واالسكتهداف ،والتنفيذ ،واآلليات المجتمعية للشككاوى والتعقيبات ،ورصكد الحصكائل .وسكيواصكل الب ا
تنفيذ خطة عمله بشكأن المسكاواة بين الجنسكين للفترة  ،2020-2017و كس يسكتكمل تصكميم خطة جديدة تسكتند إلى النتائج المسكتمدة
من تحليل تشاركي وشمولي للمساواة بين الجنسين أُجري أثناء فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وستهدف اإلجراءات
إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والحد من العادات والممارسات الضارة التي تزعزع األمن الغذائي والتغذية.
-49

وسكك يعزز الب ا

االهتمام بأنشككطة التخفيف من أخطار الكوارث ،واالسككتعداد ،واالسككتثمار في هذه األنشككطة .والب ا ،

وس يسكاهم
بوصكفه جهة فاعلة في المجال اإلنسكاني واإلنمائي ،سكيظل مناصكرا قويا إليجاد مزيد من الترابط بين هذين المجالين .ك
الب ا

في تصكميم وتنفيذ المرحلة الخامسكة من برنامج شكبكات األمان اإلنتاجية ( ،)2025-2020محاوال "إرسكاء" تدخالت

الستكمال برنامج شبكات األمان اإلنتاجية ،وتشجيع االنتقال إلى االعتماد الذاتي.
-50

وستركز الخطة االستراتيجية القطرية على خمس حصائل استراتيجية مترابطة ومتداخلة تساهم في تحقيق غايات هدفي التنمية
المستدامة  2و:17

-51



الحصيلة االستراتيجية  ،1وتتعلق باالستعداد للطوارئ واالستجابة لها (غاية التنمية المستدامة .)1-2



الحصيلة االستراتيجية  ،2وتتعلق بالحماية االجتماعية وشبكات األمان ودعم سبل العيش (غاية التنمية المستدامة .)1-2



الحصيلة االستراتيجية  ،3وتتعلق بمعالجة سوء التغذية المزمن والوقاية من التقزم (غاية التنمية المستدامة .)2-2



الحصيلة االستراتيجية  ،4وتتعلق بتعزيز قدرات النُظم الحكومية (غاية التنمية المستدامة .)9-17



الحصيلة االستراتيجية  ،5وتتعلق بتعزيز الشراكات العالمية (غاية التنمية المستدامة .)16-17

ويتمثل األسكاس المنطقي والرؤية لنجاح الخطة االسكتراتيجية القطرية في أن الب ا  ،من خالل العمل على تحقيق الحصكائل
االسككتراتيجية  2و 3و ،4سككوف يسككاعد الحكومة والشككركاء على معالجة األسككباب الجذرية لألزمات الغذائية ودوافعها وبناء
القدرات الوطنية في مجال اإلنذار المبكر واالسككككتعداد للطوارئ واالسككككتجابة لها .وإلى جانب أنشككككطة الشككككركاء اإلنمائيين
اآلخرين ،يمكن توقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب تدريجيا على أنشطة الب ا

في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1على

النحو الوارد في الميزانية ،التي تظهر انخفاضكا تدريجيا في االسكتثمارات في اإلغاثة مع زيادة في التمويل ألنشكطة بناء القدرة
على الصمود ،وتنويع سبل كسب العيش ،وتحسين التغذية ،وتعزيز القدرات.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن السكان ال تض ر ن ن الصد ات ف ال ناطق ال ستهدفة ،والالجئين ف ال خي ات ،ن تلبية
احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية على دار ال ام
-52

في إطار هذه الحصكيلة االسكتراتيجية – التي تمثل آلية الب ا
واالقتصادية والمناخية – سيضمن الب ا


من أجل االسكتجابة للتغيُّرات المفاجئة في األوضكاع السكياسكية

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية قصيرة األجل لثالث فئات واسعة مستهدفة:

اإلثيوبيون المتضررون من األزمات – الجفاف ،والفيضانات ،واآلفات (مثل الجراد الصحراوي) ،واألمراض الجائحة
(مثل كوفيد ،)19-أو التشرد بسبب النزاعات



اإلثيوبيون الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا،
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات
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الالجئون المقيمون في مخيمات.

جال الت كيز
-53

تركز الحصيلة االستراتيجية  1على االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-54

-55

تُساهم هذه الحصيلة االستراتيجية في حصيلتين من إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:


تنمية محورها الناس



مجتمع سلمي وشامل.

وتتواءم هذه الحصكيلة أيضكا مع خطة االسكتجابة اإلنسكانية لمجموعتي األمن الغذائي والتغذية ،وسكياسكة إدارة مخاطر الكوارث
( ،)2013والسككياسككة الوطنية لألغذية والتغذية ( ،)2019-2014وبرنامج شككبكات األمان اإلنتاجية ،وبرنامج التغذية الوطنية
الثاني ( )2020-2016وإعالن سكيكوتا )36(،واسكتراتيجية الزراعة الوطنية المراعية للتغذية ( ،)2020-2016والمرحلة الثانية
من الب ا

الوطني للمياه والصككرف الصككحي والنظافة الشككخصككية ( ،)2018وبرنامج تطوير إمدادات المياه المسككتدامة في

المناطق المعرضككة للجفاف في إثيوبيا ( ،)2025-2018وإطار االسككتجابة الشككاملة لالجئين ،واسككتراتيجية االسككتجابة القطرية
()37

لالجئين في إثيوبيا (( )2021-2020مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين).

النوات ال توق ة
-56

سوف ت ُحقق هذه الحصيلة من خالل سبعة نواتج:


يحصل الناس المتضررون من األزمة ،والضعفاء ،الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي على مساعدة غذائية
أو قائمة على النقد غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية.



يحصل المستفيدون العابرون( )38في برنامج شبكات األمان اإلنتاجية على مساعدة غذائية غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم
الغذائية والتغذوية األساسية.



يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل ،والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات على أغذية مغذية متخصصة للوقاية من سوء التغذية و/أو لدعم التعافي التغذوي،
ويحصل مقدمو الرعاية على رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي (المرتبطة بهدف التنمية االستراتيجية .)3



يحصل الالجئون على مساعدة غذائية مراعية للتغذية وغير مشروطة و/أو مساعدة غذائية خاصة وقائمة على النقد
ومساعدة عينية تُلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (مرتبطة بهدف التنمية المستدامة .)3



يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات بين السكان
الالجئين على أغذية مغذية متخصصة ،وعلى مشورة تغذوية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،والتي تقدَّم أيضا

يكرس إعالن سيكوتا التزام الحكومة بإنهاء نقص تغذية بين األطفال في إثيوبيا بحلول عام  .2030واألهداف الرئيسية لإلعالن هي :القضاء على التقزم بين
(ِّ )36
األطفال دون سن الثانية والحصول على أغذية كافية بنسبة  100في المائة على مدار العام وتحول إنتاجية ودخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والقضاء
ُسهل النُظم الغذائية المستدامة (الذكية مناخيا) والنهوض بخدمات المياه،
على الخسائر الغذائية بعد الحصاد من خالل الحد من خسائر ما بعد الحصاد واالبتكار الذي ي ِّ
والصرف الصحي ،والنظافة الشخصية والتعليم المحسن والحماية االجتماعية المعززة.
( )37متاح على الموقع.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73572 :
( )38المستفيدون العابرون من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية هم المستفيدون األساسيون من هذا الب ا والذين ال يمكنهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بسبب إحدى
الصدمات (الجفاف عادة) .وتتفق الحكومة والشركاء على أن هؤالء المستفيدين مدعومون أيضا بأغذية اإلغاثة أو التحويالت القائمة على النقد في إطار خطة االستجابة
اإلنسانية.
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إلى جميع مقدمي الرعاية والجهات الفاعلة المجتمعية ذات الصلة لدعم التعافي التغذوي والوقاية من سوء التغذية
(مرتبطة بهدف التنمية المستدامة .)3


يحصل جميع األطفال الالجئين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء
والبنات في جميع المخيمات على أغذية مغذية للوقاية والعالج من سوء التغذية (مرتبط بهدف التنمية المستدامة .)3



يحصل أطفال المدارس االبتدائية الالجئون على وجبة يومية مقواة في المدرسة للمساهمة في تلبية احتياجاتهم التغذوية
األساسية ،والحد من التقزم بين المراهقات مستقبال ،وتحسين المواظبة (مرتبطة بهدف التنمية المستدامة .)4

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تقديم مساعدة غذائية عينية وقائمة على النقد غير مشروطة ومراعية للتغذية للسكان المتضررين من األزمات والمستفيدين
العابرين من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية.
-57

سكتوفر تقديرات األمن الغذائي والتغذوي ،والتحليل الجنسكاني ،وتقديرات الحماية اإلرشكاد لعملية اسكتهداف الناس المتضكررين
من األزمات بمسككاعدات اإلغاثة العينية والقائمة على النقد .وسك يعمل الب ا

مع الحكومات اإلقليمية لوضككع طرق اسككتهداف

محددة تناسكب الظروف في األراضكي الرعوية المنخفضكة ،ومعالجة مظاهر عدم المسكاواة بين الجنسكين ،وتحسكين المسكاءلة أمام
وس يُي ِّسكر الب ا  ،قدر المسكتطاع،
السككان المتضكررين ،والمسكاهمة في االندماج مع التدخالت التغذوية في حاالت الطوارئ .ك
مسككككارات تمكِّن المتضككككررين من األزمات ،خاصككككة النسككككاء واألشككككخاص ذوي اإلعاقة ،من االنتقال إلى تدخالت مراعية
لالعتبارات الجنسكانية وبناء القدرة على الصكمود أو للحماية االجتماعية (الحصكيلة االسكتراتيجية  ،)2والحصكول على إحاالت
إلى خدمات الصكحة اإلنجابية للنسكاء ،ولعالج فيروس نقص المناعة البشكرية/السكل .وقد تشكرد العديد من المسكتفيدين من اإلغاثة
وينفذ الب ا

مبادرة لتوفير حلول دائمة للمشككردين داخليا .ومن المتوقع أن ينخفض عدد مسككتفيدي الب ا

من هذا النشككاط

بمقدار  600 000مسككتفيد أثناء تنفيذ الخطة االسككتراتيجية القطرية في الوقت الذي تزيد فيه االسككتثمارات في بناء القدرة على
الصمود ،وتتعزز الروابط مع تدخالت سبل كسب العيش.

النشاط  : 2دعم العالج والوقاية من سوء التغذية الحاد بين األطفال المتضررين من األزمات الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و59
شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات.
-58

سككوف يدعم الب ا

التنفيذ الكامل لإلدارة المتكاملة للتدخالت المتعلقة بسككوء التغذية الحاد ،وذلك بالعمل مع وزارة الصككحة،

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسككف) ،والمنظمات غير الحكومية بزيادة عدد الضككواحي التي تتاح فيها اإلدارة المتكاملة
لسككككوء التغذية الحاد من  205مناطق إلى  350منطقة بحلول نهاية عام  .2024وحيثما تُدمج اإلدارة المتكاملة لسككككوء التغذية
الحاد في النظام الصحي للحكومة ،فإن التغذية التكميلية الموجهة سوف تدعم الفحص الروتيني الشهري المتعلق بالتغذية لتحديد
األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات من النساء والبنات المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل إللحاقهم بالدورات
العالجية المسكتكملة برسكائل للتغيير االجتماعي والسكلوكي مصكممة لتناسكب االحتياجات المتباينة للمجموعات المختلفة ،وتعزيز
قدرة وزارة الصكحة وشكركائها .ومن المتوقع أن ينخفض عدد مسكتفيدي الب ا

من هذا النشكاط أثناء تنفيذ الخطة االسكتراتيجية

القطرية مع زيادة االستثمارات في البرمجة المراعية للتغذية.

النشاط  :3تقديم مساعدة غذائية عينية وقائمة على النقد غير مشروطة ومراعية للتغذية ،وتوفير التغذية المدرسية ،ودعم التغذية لالجئين.
-59

سككككيدعم الب ا

الالجئين في شككككراكة مع وكالة شككككؤون الالجئين والعائدين ،ومفوضككككية األمم المتحدة لشككككؤون الالجئين،

واليونيسكككف ،والمنظمات غير الحكومية .وسك ك يقدِّم الب ا

مسكككاعدة غذائية عامة من خالل التحويالت الغذائية ،والتحويالت

القائمة على النقد أو كلتيهما ،مدعومة بتقييمات سكوقية وأنشكطة تطوير األسكواق .وسكيسكاند الب ا

تقديم وجبات مدرسكية في

المكدارس االبتكدائيكة ،والتدخالت للوقاية والعالج من نقص سككككوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6أشككهر و 59شككهرا ،والحوامل والمرضككعات من النسككاء والبنات ،وغيرهم من الالجئين الضككعفاء تغذويا ذوي االحتياجات
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التغذوية الخاصككة ،مثل المرضككى الخاضككعين للعالج بمضككادات الفيروسككات الرجعية وعالج مرض السككل تحت اإلشككراف
المباشكر .وسكيتم تصكميم رسكائل للتغيير السكلوكي واالجتماعي لتناسكب مختلف احتياجات الفئات العمرية المختلفة من الجنسكين.
ويتوقع الب ا

انخفاضككككا تدريجيا في عدد الالجئين الذين يطلبون مسككككاعدة إنسككككانية ،مع تقديم شككككركاء التنمية مزيدا من

االستثمارات في إيجاد سبل كسب عيش قادرة على الصمود لالجئين والسكان المضيفين (انظر النشاط .)5

الش اكات
-60

النشكاط ( 1اإلغاثة) سكيتم تنفيذ النشكاط  1من خالل اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ،ووزارة المالية ،والمكاتب اإلقليمية
إلدارة مخاطر الكوارث ،والمالية ،والتعاون االقتصكادي .وسكيكون من بين الشكركاء اإلضكافيين منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ،واليونيسكف ،وصكندوق األمم المتحدة للسككان ،وهيئة األمم المتحدة للمسكاواة بين الجنسكين وتمكين المرأة ،ومكتب األمم
المتحدة لتنسكككيق الشكككؤون اإلنسك ك انية ،والب ا

المشكككترك لحاالت الطوارئ ،والمنظمات غير الحكومية التي لديها التزامات

وكفاءات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.
-61

وسكيتم تنفيذ النشكاط ( 2عالج سكوء التغذية الحاد المعتدل) من خالل اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ،والمكاتب اإلقليمية
إلدارة مخاطر الكوارث ،والوحدة الوطنية لتنسكككيق التغذية في حاالت الطوارئ ،ووزارة الصكككحة .وفي صكككومالي ،سككك يقدِّم
الب ا

الدعم لتدخالت تغذوية تنفذها سككلطات حكومية تعمل مع منظمات دولية غير حكومية توفِّر تعزيز القدرات للحكومة،

مثال ،من خالل المبكادئ التوجيهيكة الوطنيكة الجكديدة إلدارة سككككوء التغذية الحاد .ومن بين الشككككركاء اآلخرين في هذا النشككككاط
المجموعة التغذوية (وحدة تنسككيق التغذية في حاالت الطوارئ) ،ومكتب األمم المتحدة لتنسككيق الشككؤون اإلنسككانية ،وصككندوق
األمم المتحدة للسكان ،واليونيسف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة الصحة العالمية.
-62

وبالنسكككبة للنشكككاط ( 3خدمات الالجئين) ،تعد مفوضكككية األمم المتحدة لشكككؤون الالجئين ووكالة شكككؤون الالجئين والعائدين
الشريكين الرئيسين للب ا  .وستواصل المنظمات الدولية غير الحكومية تنفيذ المكونات التغذوية لهذا النشاط.

االفت اضات
-63

تشككمل االفتراضككات الوصككول غير المنقطع إلى المواقع والفئات السكككانية المسككتهدفة وتوافر بيئة اقتصككادية كلية ،وسككياسككية،
وأمنية مواتية ومسكتقرة في البلد تسكمح بالوصكول من أجل تسكليم األغذية والتحويالت القائمة على النقد وزيادة االسكتثمارات في
سبل عيش الالجئين والسكان المضيفين.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-64

سككككيوسككككع الب ا
في إطار النشككككاط ( 1اإلغاثة)،
ِّ

دعمه الطويل األجل لتعزيز قدرات ونُظم اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر

الكوارث على المسكتويات االتحادية واإلقليمية والمحلية .كما أن جهود تعزيز القدرة سكوف تسكاعد الحكومة على مواصكلة زيادة
نصكيبها في خطة االسكتجابة اإلنسكانية وتحسكين كفاءة تدخالت اإلغاثة .وسك يكون النشكاط جزءا من المرحلة الخامسكة لبرنامج
شككبكات األمان اإلنتاجية المسككتجيبة للصككدمات .وسك يركز دور الب ا

بشكككل متزايد على تعزيز رأس المال البشككري والنُظم

الحكومية.
-65

وفي إطار النشككاط ( 2عالج سككوء التغذية الحاد المعتدل) يدعم الب ا

وشككركاؤه انتقال المسككؤولية عن عالج سككوء التغذية

الحكاد المعتكدل من اللجنكة الوطنيكة إلدارة مخكاطر الكوارث إلى وزارة الصككككحكة بحلول عكام  .2024ويُعزز الب اا

قكدرة هكذه

الوزارة من خالل توفير التكدريكب على المبكادئ التوجيهيكة الجكديكدة ،والتقييم ،وتوسككككيع البنيكة التحتيكة للتخزين في المراكز
الصحية ،وتعزيز نظام إدارة المعلومات في الوزارة.
-66

وبالنسكبة للنشاط ( 3خدمات الالجئين) ،فإن إعالن الحكومة الجديد بشأن الالجئين يتضمن أحكاما إلدماج الالجئين الذين عاشوا
في إثيوبيكا لفترات ممتكدة في المجتمعكات المحليكة :تم تحكديد  13 000الجئ عاشككككوا في إثيوبيكا ألكثر من  20سككككنكة .ويسككككاهم
الب ا

وشركاؤه في تنفيذ إطار االستجابة الشاملة لالجئين ،الذي يمكنه زيادة االعتماد الذاتي لالجئين.
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الحصيلة االست اتيجية  :2ز ادة قدرة ا شخاص الض فاء ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة على الص ود
أ ام الصد ات ،بحلول عام 2025
-67

سكيركز الب ا

على دعم الحماية االجتماعية الوطنية المراعية لالعتبارات الجنسكانية ،وشكبكات األمان التي تهدف إلى زيادة

األمن الغذائي والتغذوي ودعم صككككمود األسككككر في مواجهة الصككككدمات ،مع تقديم الدعم التقني للحكومة من أجل تطوير آلية
مسكككتجيبة للصكككدمات .وسكككيكون المسكككتفيدون المسكككتهدفون في إطار هذه الحصكككيلة هم أطفال المدارس االبتدائية ،وصكككغار
المزارعين والرعاة المعرضكين لتغيُّر المناخ ،والمناطق الريفية والحضكرية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي المزمن ،وأسكر
الالجئين والمجتمعات المضيفة.

جال الت كيز
-68

تركز الحصيلة االستراتيجية  2على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-69

-70

تُساهم هذه الحصيلة االستراتيجية في ثالث حصائل من إطار عمل األمم المتحدة:


تنمية محورها الناس



مجتمع مزدهر ومستدام



مجتمع قادر على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.

وتتواءم هذه الحصكككيلة مع خارطة الطريق اإلثيوبية لتطوير التعليم ( )2030-2018وخطة االسكككتجابة اإلنسكككانية (مجموعة
التعليم) )39(،وبرنامج شكبكات األمان اإلنتاجية ،واالسكتراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية ،وإطار االسكتجابة الشكاملة لالجئين،
ومشروع السياسة الوطنية للتنمية الرعوية ،والسياسة الوطنية للشباب.

النوات ال توق ة
-71

سيتم تحقيق هذه الحصيلة من خالل ستة نواتج:


يستفيد أطفال المدارس المستهدفين من برامج التغذية المدرسية المراعية للتغذية (التقليدية والمنتجة محليا) – بما في
ذلك الحصص المنزلية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وزيادة االلتحاق بالمدارس والمواظبة (مرتبط
بهدف التنمية المستدامة .)4



يحصل أطفال المدارس االبتدائية المتضررين من األزمات على وجبة مغذية يوميا في المدرسة لدعم مواظبتهم على
الدراسة وحصائلهم التعليمية (مرتبط بهدف التنمية المستدامة .)4



يستفيد الناس الضعفاء تغذويا من زيادة قدرة المؤسسات الحكومية على االرتقاء ببرامج التغذية المدرسية المراعية
للتغذية (مرتبط بهدف التنمية المستدامة .)4



تحصل األسر المستهدفة (المستفيدون الرئيسيون من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية) على مساعدة غذائية وتغذوية
مشروطة وغير مشروطة لسد الفجوات الغذائية والتغذوية وتقديم مساهمات طويلة األجل للحد من مخاطر الكوارث
والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.

(ُ )39وضع عنصر التغذية المدرسية في خارطة الطريق بالتشاور الوثيق مع الب ا  ،والذي قدم الدعم بهدف تيسير االنتقال إلى برنامج تابع للحكومة.

WFP/EB.A/2020/8-A/1

19



يحصل المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعويون على خدمات إدارة المخاطر المناخية المراعية للتغذية
ودعم سبل كسب العيش لتعزيز صمودهم في مواجهة الصدمات.



تحصل األسر المستهدفة (المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،والرعاة ،والالجئون) على أدوات وخدمات من
قبيل تقنيات إدارة ما بعد الحصاد ،ودعم التسويق ،والخدمات المالية ،وممارسات وتقنيات إدارة الثروة الحيوانية
واألراضي المستدامة التي تعمل على زيادة إنتاجياتهم ودخولهم ،وبناء قدرتهم على الصمود ،والحد من مخاطر
الكوارث.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4توفير وجبات يومية آمنة ومغذية وموثوقة ألطفال المدارس االبتدائية ،ودعم وزارتي التعليم والزراعة ،والمكاتب التابعة لهما
من أجل التوسع في برامج التغذية المدرسية المراعية للتغذية ولإلنصاف بين الجنسين.
-72

سككككيدعم الب ا

المسككككاعدة الغذائية العينية والتحويالت القائمة على النقد بالمدارس لكي تتمكن من شككككراء األغذية الالزمة

للتغذية المدرسكككية بالمنتجات المحلية .وسك ك يتم دعم وزارة التعليم ،والسكككلطات اإلقليمية ،والجهات الفاعلة المجتمعية لتنفيذ هذه
األنشكككطة في مناطق عفار وأوروميا ،ومنطقة األمم والقوميات والشكككعوب الجنوبية ،وصكككومالي ،حيث تعد حصكككائل التعليم
واألمن الغذائي من أسككوأ الحصككائل في هذا البلد .وسك يشككمل الدعم بذل الجهود لربط التغذية المدرسككية ببرنامج شككبكات األمان
تشكجع على مشكاركة الرجال والنسكاء
اإلنتاجية والتدخالت التغذوية وتدابير لتعزيز ممارسكات تحول المنظور الجنسكاني التي
ِّ
بالتسككككاوي في طائفة من األدوار ،وتمكنهم من ذلك ،بما في ذلك في إدارة المدارس واللجان المعنية بتوفير التغذية المدرسككككية
بالمنتجات المحلية وتدخالت المشككاركة في األسككواق واألمن الغذائي للمزارعين أصككحاب الحيازات الصككغيرة وتعاونياتهم
وإدخال تحسينات ،قدر المستطاع ،على البنية التحتية للتغذية المدرسية لتعزيز النظافة الشخصية والحد من اآلثار البيئية.
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وسك يشككمل تعزيز قدرات وزارة التعليم تقديم الدعم إلنشككاء وتشكككيل لجنة توجيهية للتغذية المدرسككية وتنسككيق جهود وزارات
أخرى ذات صككككلة لتنفيذ حزمة شككككاملة من التدخالت للصككككحة والتغذية المدرسككككية ،مع مراعاة االعتبارات المتعلقة بالعمر،
والمسككاواة بين الجنسككين ،واإلعاقة والرصككد والتقييم على المسككتويين الوطني والمركزي ووضككع قائمة طعام موحَّدة وكثيفة
ا لتغذية للتغذية المدرسكية ،إلى جانب أنشكطة الثقافة التغذوية والحدائق المدرسكية والتقديرات السكوقية وحلول سكلسكلة اإلمداد.
وفي إطار مجموعة التعليم ،سكيدعم الب ا

وزارة التعليم لتنفيذ برنامج الصكمود المتعدد السكنوات للتعليم في حاالت الطوارئ

كوسيلة لتوفير الحماية االجتماعية التي تركز على الشباب والمستجيبة للصدمات واالعتبارات الجنسانية.

النشاط  :5توفير الحماية االجتماعية المراعية للتغذية ،وخدمات إدارة المخاطر المناخية ،ودعم تعزيز القدرات لدى المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة ،والرعاة ،والالجئين ،والعائدين األكثر عرضة للصدمات المناخية
-74

سككيدعم الب ا

توفير أغذية عينية مشككروطة أو تحويالت قائمة على النقد للمسككتفيدين الرئيسككيين من برنامج شككبكات األمان
()40

اإلنتاجية في نواح مختارة من صكككومالي .وسك ك يحصكككل على هذه المسكككاعدة

المشكككاركون في مشكككروعات األعمال العامة.

وست ُسكتخدم الطبيعة القابلة للتوسكيع لبرنامج شكبكات األمان اإلنتاجية لتفعيل الفرص التي أتاحها العمل في محور العمل اإلنسكاني
ك
والتنميكة والسككككالم ،واسككككتهكداف المجتمعكات الرعويكة والزراعيكة الرعويكة التي تحظى بكالخكدمكة عكادة من خالل نُظم اإلغكاثكة
اإلنسكككانية والحماية االجتماعية في عفار ،وأمهرة ،وغامبيال ،وأوروميا ،وصكككومالي وتيوري .كما أن هذه االسكككتثمارات في
برنامج شبكات األمان اإلنتاجية سوف تسهم في الحد من النزاع الفئوي ،وتعزيز جهود بناء السالم.

( )40يحق "للمستفيدين من األسواق العامة" التابعة لبرنامج شبكات األمان اإلنتاجية الحصول على تحويالت لمدة ستة أشهر كل عام .وفي مناطق برنامج شبكات األمان
اإلنتاجية ،فإن األسر التي ال تضم أفرادا يتمتعون باللياقة البدنية تُدرج في عداد "المستفيدين من الدعم المباشر الدائم" ويحق لها الحصول على تحويالت لمدة 12
شهرا في السنة .ويدعم برنامج شبكات األمان اإلنتاجية تقديم منافع متساوية لجميع المستفيدين منه ،كما يساهم في التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والبنات على
نطاق أوسع .وعند االستهداف تُعطى األولوية لألسر التي ترأسها نساء.
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وسككيدعم الب ا

الجهود المبذولة السككتكمال برنامج شككبكات األمان اإلنتاجية بتدخالت أخرى لبناء القدرة على الصككمود ،بما

في ذلك تحسككين نوعية األشككغال العامة ،وال سككيما إدارة التربة والمياه ،اسككتكماال لنهج الب ا

في بناء القدرة على الصككمود

وتيسككير التأمين المراعي لتقلبات الطقس على الثروة الحيوانية والمحاصككيل ،والخدمات المالية وتنويع سككبل العيش للمزارعين
أصككحاب الحيازات الصككغيرة والرعاة .كما أن تعزيز القدرات سككيدعم الحكومة والشككركاء من القطاع الخاص لتحسككين أدوات
ونُظم إدارة المخاطر المناخية.
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وسكيدعم الب ا

تدخالت بناء القدرة على الصكمود وسكبل العيش لالجئين والمجتمعات المحلية المضكيفة ،مما يُسكهم في إطار

االسكككتجابة الشكككاملة لالجئين ومعالجة األسكككباب الجذرية للهجرة .وسكككتتم صكككياغة هذا النشكككاط باعتماد نهج مراع للنزاعات،
وسكيغطي إنتاج المحاصكيل والثروة الحيوانية ،وتوفير الوظائف ،والنهوض بالنُظم السكوقية ،والشكمول المالي ،وتعزيز قدرات
المؤسسات والنُظم المحلية ،وإدارة الموارد الطبيعية ،بما في ذلك الحصول المأمون على الوقود والطاقة.
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كما أن التحليل الجنسكاني سكوف يُي ِّسكر تعميم المسكاواة بين الجنسكين ،وإدماج منظور اإلعاقة ،وتمكين المرأة عند تصكميم وتنفيذ
جميع األنشكطة ،مع اسكتهداف منصكف للنسكاء والرجال .وعلى سكبيل المثال ،سكيتم اسكتهداف النسكاء في أنشكطة بناء القدرة على
الصككمود ،كما أن األسككر التي تقودها نسككاء وتضككم بالغين ذوي إعاقة سككوف تحدَّد لها متطلبات عمل مخفضككة في مشككروعات
التأمين لغرض إنشككاء األصككول .وسك يرعى الب ا

الروابط بأنشككطة التغذية وتمكين المرأة في إطار برنامج شككبكات األمان

اإلنتاجية عن طريق زيادة القيادات النسائية ودورها في صنع القرار.

الش اكات
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سككككيتم تنفيكذ النشككككاط ( 4التغكذيكة المكدرسككككيكة) من خالل وزارة التعليم االتحكاديكة والمككاتكب اإلقليميكة المعنيكة بكالتعليم ،والمكاليكة،
والزراعة .وشكركاء الب ا

في مجال التغذية المدرسكية بالمنتجات المحلية هم منظمة األغذية والزراعة ،والصكندوق الدولي

للتنمية الزراعية .ومن بين الشكككركاء اآلخرين :اليونيسكككف ،وصكككندوق األمم المتحدة للسككككان ،وفرادى المزارعين أصكككحاب
الحيازات الصغيرة ،وتعاونيات المزارعين.
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كات ب اإلقليميكة المعنيكة
وسككككيتم تنفيكذ النشككككاط ( 5دعم الحمكايكة االجتمكاعيكة وسككككبكل العيش) بكالتعكاون مع وزارة الزراعكة والمك ك
بالزراعة ،ووزارة المالية ،واللجنة الوطنية إلدارة اإلغاثة من الكوارث ،ووكالة شكككؤون الالجئين والعائدين ،ووزارة شكككؤون
المرأة واألطفال والشكباب ،ووزارة المياه والري والطاقة .وسكيعمل الب ا

أيضكا مع منظمة األغذية والزراعة ،والصكندوق

الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة المشكككترك المعني بفيروس نقص المناعة البشكككرية/اإليدز ،ومفوضكككية األمم
المتحكدة لشككككؤون الالجئين ،وهيئكة األمم المتحكدة للمرأة ،وكيكانات من القطكاع الخكاص ،مثكل شككككركات التكأمين ،والمصككككارف،
ومقدمي الخدمات المالية ،ومشغلي التحويالت المالية بالهواتف المحمولة.

االفت اضات
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تشككككمكل االفتراضككككات تقكديم دعم لجهود الب ا

من الحكومة والجهكات المكانحكة ،والمنظمكات المحليكة والنسككككاء والرجال في

المجتمعات المحلية المسكتهدفة وتوافر بيئة اقتصكادية كلية ،وسكياسكية ،وأمنية مواتية ومسكتقرة في البلد تسكمح بالوصكول من أجل
صغري واالئتمانات الصغرية.
تسليم األغذية والتحويالت القائمة على النقد والتزام الحكومة وتوفر التأمين ال ُ

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
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في إطار النشككاط  ،4سككوف يركز الب ا

على توفير تعزيز القدرة والدعم الطويل األجل للحكومة .ولالنتقال المرحلي معالم

واضكحة لتحديد التقدم في تعزيز قدرات الحكومة اسكتعدادا لتولي المسكؤولية عن التغذية المدرسكية ،وأنشكطة التغذية المدرسكية
بالمنتجات المحلية .وسكيقوم الب ا

ببناء القدرات في إطار المؤسكسكات الوطنية بغية ضكمان اسكتدامة أنشكطة بناء القدرة على

الصكككمود ،والتغذية ،والتقدم في معالجة مظاهر عدم المسكككاواة بين الجنسكككين ،والدعم المدفوع باألسكككواق الذي يقدمه الب ا
للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في مجال سلسلة القيمة الغذائية.
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وفي إطار النشكككاط  ،5سكككوف تزيد الحكومة من مسكككاهماتها في المرحلة الخامسكككة من برنامج شكككبكات األمان اإلنتاجية ،مع
االعتماد بدرجة أقل على شكركاء التنمية خالل السكنوات الخمس القادمة .واعتبارا من عام  ،2025من المتوقع أن يكون برنامج
شكككبكات األمان اإلنتاجية مموال بالكامل من جانب الحكومة .وفيما يخص التأمين على المحاصكككيل والثروة الحيوانية ،وضكككع
الب ا

استراتيجية لالستهداف ،والمدخرات ،والتدخالت االئتمانية ،والتخريج من المساعدة الغذائية ويقوم ببناء قدرة الوكالة

الوطنية لألرصكاد الجوية ،وشكركات التأمين ،والجامعات ،ووزارة الزراعة ،مع التركيز على مؤشكر التصكميم ،وتنمية منتجات
التأمين ،والتسككويق ،وتوزيع عقود التأمين ،وتسككوية المطالبات ،وآليات التسككديد .وسكك يُجرى تحليل جنسككاني لتسككهيل البرمجة
الرامية إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسن استهالك ا ط ة ال الية الجودة والكثيفة بال غ ات الت توفِّ الوقا ة ن ج يع أشكال سوء التغ ة
لدى ال ج وعات السكا ية الض يفة تغ و ا ف ال ناطق ال ستهدفة ،حتى و يو/حز ان 2025
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تسككتكمل هذه الحصككيلة االسككتراتيجية عالج سككوء التغذية بتدخالت تهدف إلى الوقاية من جميع أشكككال سككوء التغذية .وسك يركز
الب ا

والشككركاء على "نافذة فرصككة األلف يوم" عن طريق تشككجيع اعتماد نظم غذائية صككحية ومتنوعة للوقاية من سككوء

التغذية بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شككهرين و 23شككهرا ،والحوامل والمرضككعات من النسككاء والبنات ،باسككتخدام
برنامج شبكات األمان اإلنتاجية كمنصة للتسليم.

جال الت كيز
-84

تركز الحصيلة االستراتيجية  3على األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-85

تسككاهم هذه الحصككيلة في حصككيلة إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسككتدامة بشككأن التنمية التي تركز على
الناس .وهي تتواءم مع الب ا

الوطني الثاني للتغذية ( ،)2020-2016والسكياسة الوطنية لألغذية والتغذية (،)2024-2019

والمبادئ التوجيهية الوطنية إلدارة سوء التغذية الحاد ( ،)2019وإعالن سيكوتا (.)2015

النوات ال توق ة
-86

سوف تتحقق هذه الحصيلة من خالل ثالثة نواتج (وكلها مرتبطة بهدف التنمية المستدامة :)3


يستفيد السكان الضعفاء تغذويا من قدرة الحكومة المحسَّنة على تصميم وتنفيذ برامج وسياسات تغذوية وطنية على
المستويين االتحادي واإلقليمي للوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ،بما في ذلك إدماج عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
في وزارة الصحة.



يستفيد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي من القدرات المحسَّنة للقطاع الخاص لدعم تنفيذ سياسات
واستراتيجيات األغذية والتغذية الوطنية ،بما في ذلك اإلنتاج المحلي ألغذية مغذية ،وتقوية األغذية (بما في ذلك التقوية
البيولوجية) ،وسالمة األغذية.



يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على مساعدة
نقدية مقيَّدة ،وأغذية كثيفة المغذيات و/أو رسائل عن التغيير االجتماعي والسلوكي موجهة إلى مقدمي الرعاية والجهات
الفاعلة المجتمعية ذات الصلة للمساهمة في تخفيض معدالت التقزم في المناطق المستهدفة.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6توفير التحويالت الغذائية القائمة على النقد للحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،ولألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6أشهر و 23شهرا ،ورسائل التغيير السلوكي واالجتماعي الموجهة إلى المجتمعات المحلية ،وتدريب العاملين في مجال التوعية،
وتعزيز قدرات القطاع الخاص والحكومة كمساهمة في الجهود الوطنية واإلقليمية لخفض معدالت التقزم ،والوقاية من جميع أشكال سوء
التغذية.
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سككيجري التوسككع في اسككتخدام قسككائم األغذية الطازجة ،والذي ُجرب بنجاح أثناء تنفيذ الخطة االسككتراتيجية القطرية المؤقتة.
وسككتُدمج رسككائل التغيير السككلوكي واالجتماعي المعززة والمبتكرة ،المتسككمة باالسككتهداف المتمايز للنسككاء والرجال والبنات
واألوالد ،والسككاعية إلى إشككراكهم ،على امتداد حافظة األنشككطة التي يدعمها الب ا  ،وسك تشككمل رسككائل عن التغذية ،وتغذية
الطفل ،ورعايته ،والمسككاواة بين الجنسككين ،وفيروس نقص المناعة البشككرية .وسككيدعم الب ا

تقديم المسككاعدة التقنية لقيام

القطاع الخاص بإنتاج أغذية مغذية متخصكصكة وتسكويقها محليا ،مع التركيز على المشكروعات الصكغيرة والمتوسكطة ،وال سكيما
تلك المملوكة للنسكاء .وسكيتم تشكجيع الحوامل من النسكاء والبنات وعشكرائهن على إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشكرية،
وسككيُشكككرك األقارب من الذكور وقادة المجتمع في هذه المبادرات .وسككتُدرج ،قدر المسكككتطاع ،التدخالت المتعلقة بالوقاية من
التقزم ،والتغذية التكميلية الموجَّهة .كما سكككيجري إدراج األبعاد الجنسكككانية للتغذية في التدخالت المتعلقة باألغذية المدرسكككية
ص ندوق األمم المتحدة للسككان) ،والتنمية
بالمنتجات المحلية وبرنامج شكبكات األمان اإلنتاجية ،وخدمات الصكحة اإلنجابية (مع ك
المجتمعية (مع اليونيسكف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،والمنظمات المحلية) .و كس يشككل سكد فجوة التغذية والتحليالت الجنسكانية
والعمرية المنهجية األساس لصنع قرارات قائمة على األدلة بشأن تصميم وتوسيع التدخالت على المستوى الوطني.

الش اكات
-88

س يتم تنفيذ هذا النشاط من خالل وزارة الصحة االتحادية والمكاتب اإلقليمية المعنية بالصحة ،ووزارة شؤون المرأة ،واألطفال،
والشكباب ،في شكراكة وثيقة مع اليونيسكف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وصكندوق األمم المتحدة للسككان ،وال سكيما فيما يتعلق
برسككائل التغيير السك لوكي واالجتماعي ،وزيادة التنسككيق مع التحالف العالمي لتحسككين التغذية ،ومبادرة تعزيز التغذية ،وشككبكة
أعمال حركة تعزيز التغذية.

االفت اضات
-89

تشككمل االفتراضككات الوصككول غير المنقطع من أجل تسككليم األغذية المغذية لألسككواق وإحراز تقدم في مجال المسككاواة بين
الجنسكين وتمكين المرأة وتوافر بيئة اقتصكادية كلية ،وسكياسكية ،وأمنية مواتية ومسكتقرة في البلد تسكمح بالوصكول من أجل تسكليم
األغذية المتخصصة والتحويالت القائمة على النقد.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-90

أسككفرت مبادرة قسككائم األغذية الطازجة عن دليل يوضككح كيفية اسككتخدام األسككواق الريفية النائية لألغذية الكثيفة بالمغذيات من
أجل زيادة التنوع الغذائي لصكغار األطفال والحوامل والمرضكعات من النسكاء والبنات .وتكفل الخدمات من قبيل قسكائم األغذية
الطازجة دعم الشكمول المالي للمسكتفيدين وتجار التجزئة على حد سكواء .كما أن التدريب والمسكاعدة في مجال تطوير األعمال
التجارية ،وال سيما لتجار التجزئة من النساء ،سوف يؤديان إلى الصمود االقتصادي ،مع زيادة توافر األغذية الكثيفة بالمغذيات
والوصكككول إليها .ويقوم الب ا

بتعزيز قدرة منسكككقي مبادرة تعزيز التغذية من أجل اتخاذ قرارات مسكككتنيرة بشكككأن إعطاء

األولوية لتدخالت التغذية عندما تكون الموارد محدودة .وتتيح شبكة أعمال حركة تعزيز التغذية فرصا لتطوير أسواق مستدامة
أمام الموردين ال ُجدد لألغذية الكثيفة بالمغذيات.
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الحصيلة االست اتيجية  : 4استفادة ال ؤسسات الحكو ية االتحاد ة واإلقلي ية ،وكيا ات القطاع الخاص ،وال نظ ات ي الحكو ية
ال حلية ن ت ز ز القدرات ف جاالت ُظم اإل ار ال بك  ،واالست داد للطوارئ ،وتص يم ب ا شبكات ا ان ،وتنفي ها ،وإدارة
سلسلة اإل داد ،حتى و يو/حز ان 2025
-91

يعد تحسككين قدرة الحكومة من األمور الحاسككمة لزيادة جودة وإدماج المسككاعدة الغذائية ،وال سككيما فيما يتعلق بشككبكات األمان
المراعية للتغذية والمسكتجيبة لالعتبارات الجنسكانية ،وتمكين الشكباب والنسكاء .وتعتمد تغطية المسكاعدات التي تتسكم بالموثوقية
محسكنة بدرجة كبيرة إلدارة
والكفاءة واإلنصككاف لصككالح األشككخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على وجود قدرات
َّ
سكالسكل اإلمداد .وت ُسكند خطة الرؤية العشكرية ( ،)2030-2020وخطة اإلصكالح االقتصكادي المحلي دورا أكبر للقطاع الخاص
في مجال تنمية إثيوبيا ويجب معالجة فجوات القدرة الرئيسية التي تواجه الشركات الخاصة في مجال نُظم األغذية.

جال الت كيز
-92

تركز الحصيلة االستراتيجية  4على االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-93

-94

تُساهم هذه الحصيلة في ثالث حصائل إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:


مجتمع سلمي وشامل



مجتمع مزدهر ومستدام



مجتمع قادر على الصمود في مواجهة آثار تغيُّر المناخ.

وتتواءم هذه الحصكككيلة مع سكككياسكككة إدارة مخاطر الكوارث ( ،)2013واسكككتراتيجية اللوجسكككتيات الوطنية (،)2028-2018
واستراتيجية االقتصاد األخضر القادر على مواجهة تغير المناخ (.)2011

النوات ال توق ة
-95

سوف تتحقق هذه الحصيلة من خالل ثالثة نواتج:


يحصل السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي بصورة مزمنة على المساعدات والخدمات الكافية نتيجة
لتحسن قدرة الحكومة االتحادية واإلقليمية على تنفيذ شبكات األمان ،بما في ذلك برنامج شبكات األمان اإلنتاجية ،وإدارة
مخاطر المناخ ،وتعزيز سبل كسب العيش لصالح المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في حاالت الطوارئ.



يحصل السكان الضعفاء على تسليم للمساعدة الغذائية بصورة أكثر فعالية وكفاءة نتيجة لتحسن قدرة الحكومة على
المستويين االتحادي واإلقليمي فيما `يتعلق بسلسلة اإلمداد المحسنة والمستدامة ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص
والمنظمات المحلية غير الحكومية.



يحصل السكان المتضررون من األزمات على خدمات إنسانية حسنة التوقيت وفعالة نتيجة لتعزيز النُظم الوطنية لإلنذار
المبكر على المستويين االتحادي واإلقليمي في حاالت الطوارئ الغذائية والتغذوية.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :7تقديم خدمات استشارية وتقنية للكيانات الحكومية االتحادية واإلقليمية وكيانات القطاع الخاص لتعزيز منصات إيصال المساعدة
الغذائية وال ُنظم الوطنية واإلقليمية ،بما في ذلك إدارة برنامج شبكات األمان االجتماعية ،ونظم اإلنذار المبكر واالستعداد للطوارئ،
وحلول سالسل اإلمداد وإدارتها.
-96

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ،والصككككندوق الدولي للتنمية الزراعية ،والبنك الدولي ،وجهات فاعلة أخرى ،سكك كيُعزز
الب ا

القدرات الوطنية واإلقليمية والمحلية في مجاالت اإلنذار المبكر ،واالسكككتعداد للطوارئ ،واالسكككتجابة لها ،والتخطيط

االحترازي ،والتمويل القائم على التنبؤات ،وبرامج شبكات األمان المستجيبة للصدمات والشاملة ،وإدارة سلسلة اإلمداد .وسيتم
وضككع معالم ومعايير واضككحة .وسك تُدرج اعتبارات المسككاواة بين الجنسككين والحماية واإلعاقة في جميع األنشككطة ،بما في ذلك
خطط االسكككتجابة لحاالت الطوارئ .وتُشكككير النتائج المسكككتمدة من تجربة الب ا

لبرنامج شكككبكات األمان اإلنتاجية وخطة

االسكتجابة اإلنسكانية في صكومالي إلى أن القدرات المحسكَّنة سكوف تسكاعد الحكومة على اسكتخدام برنامج شكبكات األمان اإلنتاجية
في تسكككليم األغذية العينية ومسكككاعدات اإلغاثة القائمة على النقد ،واالسكككتفادة من آلية المحاور والروابط .وسكككيدعم الب ا
وزارتي المالية والزراعة للتوسع في طرائق تحويل األموال عن طريق الهواتف المحمولة في برنامج شبكات األمان اإلنتاجية.
وسكككيعمل الب ا

مع المنظمات المحلية غير الحكومية والشكككبكات الوطنية لتنفيذ تعزيز القدرة على تقديم الدعم للمصكككابين

بفيروس نقص المنكاعكة البشككككريكة/اإليكدز في حكاالت الطوارئ ،وللحمكايكة االجتمكاعيكة المراعيكة لفيروس نقص المنكاعكة
البشكرية/اإليدز ،وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشكترك المعني بفيروس نقص المناعة البشكرية/اإليدز .وعلى امتداد
الدورة البرامجية ،سكيقوم الب ا

بتيسكير المشكاركة المنصكفة والشكاملة لمختلف فئات المسكتفيدين وأصكحاب المصكلحة بغية

تحسين تصميم وتنفيذ البرامج وسالسل اإلمداد.
-97

وسكككيدعم الب ا

تنفيذ اسكككتراتيجية اللوجسكككتيات الوطنية ( ،)2028-2018بالتركيز على األصكككول المادية ،واإلجراءات

التنظيمية ،والمهارات التقنية ،ومعارف الحكومة وكيانات القطاع الخاص .وسككك تُنفذ هذه التدخالت في جميع أنشكككطة الب ا
ذات الصكلة ،بهدف تحسكين التنفيذ وصكوال إلى الحصكائل المخططة .و كس تركز االسكتثمارات في سكالسكل إمداد األغذية والتغذية
لألغراض اإلنسككانية على النهوض بموثوقية وحسككن توقيت تقديم المسككاعدة ،وعلى خفض التكاليف من خالل التنمية المنتظمة
للمهارات في الحكومة وكيانات القطاع الخاص ،وزيادة قدرة التخزين ،والحفاظ على سالمة األغذية وجودتها ،والشراء المبكر
والتخزين االحترازي للمواد الغذائية وغير الغذائية ،وإدارة النقل .وسككككيتم أيضككككا تحسككككين قدرات تجار التجزئة والموزعين
المحليين لدعم البرمجة القائمة على النقد من خالل استراتيجية إلشراك قطاع تجارة التجزئة.

الش اكات
-98

سككككوف يشككككمل هذا النشككككاط إقامة شككككراكات مع اللجنة الوطنية إلدارة اإلغاثة من الكوارث والمكاتب المعنية بإدارة مخاطر
الكوارث على مسكتوى األقاليم والمناطق واألحياء ،ومع وزارات الصكحة والنقل والمالية ،والمكاتب اإلقليمية المعنية بالصكحة،
والمالية ،والتعاون االقتصكادي ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومكتب األمم المتحدة لتنسكيق الشكؤون اإلنسكانية ،ومفوضكية األمم
المتحدة لشككؤون الالجئين ،ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وبرنامج األمم المتحدة المشككترك المعني بفيروس
نقص المناعة البشككرية/اإليدز وإطاره الموحد للميزانية والنتائج والمسككاءلة ،والبنك الدولي ،وشككبكة الحاالت اإليجابية لفيروس
نقص المناعة البشكككرية في إثيوبيا ،والبرنامج المشكككترك لعمليات الطوارئ ،وهيئة الشكككؤون البحرية اإلثيوبية ،وإدارة األغذية
والعقكاقير اإلثيوبيكة ،وهيئكة الخكدمكات المالحيكة واللوجسككككتيكة اإلثيوبيكة ،وهيئكة السككككككك الحكديكدة اإلثيوبيكة ،وهيئكة الطرق البريكة،
والمنظمات غير الحكومية ،وكيانات القطاع الخاص.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-99

يركز عمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات على تيسكير نقل وتسكليم مسكؤولية العمليات إلى الكيانات الحكومية .وسكيتم االتفاق

على خطط عمل لتعزيز القدرات مع شركاء الحكومة ،وستكون لها معالم وأطر زمنية لقياس التقدم نحو الحصائل المخططة.
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الحصيلة االست اتيجية  :5ت كُّن الش كاء الحكو يين واإل سا يين واإل ائيين ف إثيوبيا ن الحصول على خد ات لوجستية ف الة
وكفؤة ن حيث التكلفة واالستفادة نها ،ب ا ف ذلك النقل الجوي ،و نصات التنسيق ال شت كة ،وسالسل إ داد السلع ال حسنة،
بحلول و يو/حز ان 2025
 -100تحتاج إثيوبيا إلى دعم إنسكاني وإنمائي من الشكركاء .وتُسكاعد خدمات الب ا

اللوجسكتية وخدمات سكلسكلة اإلمداد على ضكمان

تقديم هذا الدعم بكفاءة وفعالية.

جال الت كيز
 -101تركز الحصيلة االستراتيجية  5على االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الحكو ية
 -102تُسككاهم هذه الحصككيلة في حصككيلة إطار عمل األمم المتحدة بالتعاون في مجال التنمية المسككتدامة بشككأن إيجاد مجتمع مزدهر
وشامل.
 -103وهي تتواءم مع سكياسكة إدارة مخاطر الكوارث ( ،)2013واالسكتراتيجية الوطنية للوجسكتيات ( ،)2028-2018واسكتراتيجيات
االقتصاد األخضر القادر على مواجهة تغير المناخ (.)2011

النوات ال توق ة
 -104سيتم تنفيذ هذه الحصيلة من خالل أربعة نواتج:


يستفيد السكان الضعفاء من المساعدة اإلنسانية التي ييسرها الب ا

من خالل تقديم خدمات جوية مأمونة وحسنة

التوقيت (بما في ذلك نقل الركاب والشحنات الخفيفة) للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني.


يستفيد السكان الضعفاء ومجتمع العمل اإلنساني من الخدمات الطبية وخدمات اإلخالء ألغراض األمن.



يستفيد السكان الضعفاء من تحسين خدمات األمن الغذائي ،واإلنذار المبكر ،واالستعداد للطوارئ ،وإدارة المخاطر
المناخية من خالل استخدام طائرات ُمسيَّرة خفيفة وتقنيات جديدة للتقدير ورسم الخرائط.



يستفيد السكان الضعفاء من الخدمات المشتركة المقدمة لمجتمع العمل اإلنساني من خالل تلقيهم للمساعدة اإلنسانية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :8تقديم خدمات الطيران والنقل الجوي لمجتمع العمل اإلنساني في إثيوبيا.
 -105سكتوفِّر دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسكاعدة اإلنسكانية خدمات الطيران لمجتمع العمل اإلنسكاني ،و كس تسكتفيد من
االبتكارات في مجال الطيران اإلنسكاني ،بما في ذلك التقنيات الجديدة مثل اسكتخدام الطائرات المسكيَّرة لرسكم خرائط التضكاريس
الرقميكة ،وتعزيز قكاعكدة األدلكة لتنوير إدارة المخكاطر المنكاخيكة في إطكار النشككككاط  .5وسكككك تشكككك تمكل الخكدمكات المقكدمكة على نقكل
الشحنات الخفيفة ،وإقامة الجسور الجوية ،وإعادة تأهيل مهابط الطائرات ،واالستجابة لطلبات محدَّدة تتعلق بالطيران اإلنساني.
وستواصل دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية أيضا توفير خدمات اإلجالء الطبي واألمني لألشخاص
الضكككعفاء (مثل الالجئين) ولمجتمع العمل اإلنسكككاني ،مما يمكِّن الجهات الفاعلة اإلنسكككانية في إثيوبيا من تقديم مسكككاعدة عالية
الجودة وحسنة التوقيت للضعفاء الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.
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النشاط  :9تقديم خدمات سلسلة اإلمداد للشركاء الحكوميين واإلنسانيين.
 -106سككككيواصككككل الب اا

دعم تقكديم الخكدمكات عنكد الطلكب للشككككرككاء في المجكال اإلنسككككاني ،بمكا في ذلكك وككاالت األمم المتحكدة،

والمنظمات غير الحكومية ،والحكومة ،مسككاندة لجهودها في مجال المسككاعدة اإلنسككانية .ولتيسككير ذلك ،سككوف ينشككئ الب ا
منصة رقمية لتقديم الخدمات تشكل أداة مالئمة للمستخدِّم فيما يتعلق باختيار الشركاء من بين طائفة من الخدمات المتاحة.

الش اكات
 -107يشكككمل الشكككركاء في النشكككاط ( 8خدمات الطيران) هيئة الطيران المدني اإلثيوبية ،ودائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي
للمسكككاعدة اإلنسكككانية ،ومجموعة مسكككتخدمي هذه الدائرة ،وإدارة األمم المتحدة لشكككؤون السكككالمة واألمن ،والخطوط الجوية
اإلثيوبية ،و 70منظمة غير حكومية وطنية ودولية.
 -108ويشكككمل الشكككركاء في النشكككاط ( 9خدمات سكككلسكككلة اإلمداد) وزارات المالية ،والنقل ،والشكككؤون الخارجية ،ومنظمة األغذية
والزراعة ،والمنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضكية األمم المتحدة لشكؤون الالجئين ،وصكندوق األمم المتحدة للسككان ،واليونيسكف،
ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظمات غير الحكومية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
 -109سكككوف تتوقف أو تخفَّض عمليات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسكككاعدة اإلنسكككانية إذا أُنشكككئت خدمات تجارية
للمواقع التي تخدمها حاليا هذه الدائرة .ويقدِّم الب ا
محددة زمنيا.

خدمات سكلسكلة اإلمداد عند الطلب فقط ،وتعتبر إجراءات سكلسكلة اإلمداد
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
الجدول  :1ال ستفيدون ن ا

الحصيلة
االست اتيجية
1

النشاط

 -1اإلغاثة

ال ستفيدون

2021

2023

2025

البنات

882 640

833 680

789 616

749 904

714 272

321 232

األوالد

921 580

870 460

824 452

782 988

745 784

335 404

921 580

النساء

726 880

686 560

650 272

617 568

588 224

264 544

726 580

الرجال

713 900

674 300

638 660

606 540

577 720

259 820

713 900

3 245 000

3 065 000

2 903 000

2 757 000

2 626 000

1 181 000

3 245 000

البنات

644 954

1 128 738

967 568

806 398

644 954

322 887

4 515 499

األوالد

644 954

1 128 738

967 568

806 398

644 954

322 887

4 515 499

النساء

1 071 091

1 874 523

1 606 864

1 339 204

1 071 091

536 226

7 498 999

0

0

0

0

0

0

0

2 361 000

4 132 000

3 542 000

2 952 000

2 361 000

1 182 000

البنات

172 264

178 120

169 580

161 040

151 280

151 280

178 120

األوالد

183 560

189 800

180 700

171 600

161 200

161 200

189 800

النساء

181 442

187 610

178 615

169 620

159 340

159 340

187 610

الرجال
ال ج وع
 -3خدمات
الالجئين

2022

2024

ال ج وع

882 640

ال ج وع
 -2عالج سوء
التغذية الحاد
المعتدل

2020

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط2025-2020 ،

16 529 997
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الجدول  :1ال ستفيدون ن ا

الحصيلة
االست اتيجية

2

النشاط

 -4التغذية
المدرسية

 -5الحماية
االجتماعية ودعم
سبل العيش

ال ستفيدون

2020

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط2025-2020 ،

2022

2021

2024

2023

ال ج وع

2025

الرجال

168 734

174 470

166 105

157 740

148 180

148 180

174 470

ال ج وع

706 000

730 000

695 000

660 000

620 000

620 000

730 000

البنات

282 270

271 689

215 251

174 793

142 717

113 677

328 705

األوالد

331 360

318 938

252 685

205 192

167 537

133 446

385 871

النساء

0

0

0

0

0

0

0

الرجال

0

0

0

0

0

0

0

ال ج وع

613 630

590 627

467 936

379 985

310 253

247 123

البنات

153 825

247 770

336 170

336 170

336 170

336 170

األوالد

161 255

258 701

351 001

351 001

351 001

351 001

351 001

النساء

127 166

202 224

274 374

274 374

274 374

274 374

274 374

الرجال

124 954

202 224

274 374

274 374

274 374

274 374

274 374

ال ج وع

567 200

910 919

1 235 919

1 235 919

1 235 919

1 235 919

714 576
336170

1 235 919
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الجدول  :1ال ستفيدون ن ا

الحصيلة
االست اتيجية
3

النشاط

 -6الوقاية من سوء
التغذية

ال ستفيدون

2021

2022

2023

2024

2025

ال ج وع

البنات

27 120

29 832

32 544

37 968

40 680

43 392

211 536

األوالد

28 430

31 273

34 116

39 802

42 645

45 488

221 754

النساء

22 420

24 662

26 904

31 388

33 630

35 872

174 876

الرجال

22 030

24 233

26 436

30 842

33 045

35 248

171 834

100 000

110 000

120 000

140 000

150 000

160 000

780 000

6 370 444

8 598 420

8 171 907

6 768 736

4 340 287

ال ج وع
ال ج وع

2020

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط2025-2020 ،

7 463 505

20 915 195

مالحظات:
تم حساب توزيع المستفيدين حسب الجنس والعمر باستخدام بيانات مستمدة من التعداد الوطني عام  .2007والمجاميع لألنشطة في كل عام (رأسية) هي بدون تداخل .و ُحذف التداخل بين األنشطة  1و 2و 4في صومالي.
ومجموع التداخل بين األعوام (أفقي) هو على النحو التالي :النشاط  – 1المجموع يماثل أعلى عدد ألي عام بمفرده ،وهو المجموع لعام  ، 2020ألن من المحتمل أن يظل عدد المستفيدين من خطة االستجابة اإلنسانية كما هو على مدى العام وفي النشاط 2
– تضاف المجاميع لكل عام ،ألن المستجدين من صغار األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات يحصلون على المساعدة والنشاط  – 3المجموع يماثل أعلى رقم ألي عام بمفرده والنشاط  – 4المجموع يماثل أعلى رقم ألي عام بمفرده ،وهو
المجموع لعام  ، 2020ألنه ليس من المحتمل أن تتغير أعداد الالجئين بمرور السنين ،وهو نفس العدد مثل عام  ،2020مع إضافة  5في المائة لتمثل الملتحقين الجدد بالصف األول في المدارس كل عام والنشاط  – 5المجموع هو األعلى ألي عام بمفرده،
بإضافة  5في المائة للحساب لكل عام بمفرده ،وهو المجموع لعام ( 2022وعام  ،) 2023نظرا ألن المستفيدين من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية يظلون مستهدفين لمدة خمس سنوات والنشاط  – 6تضاف المجاميع لكل عام نظرا ألن المستجدين من
األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات يحصلون على المساعدة.
وتم حساب مجمو ع السنوات واألنشطة المتداخلة (الرأسية واألفقية) باستخدام متوسط مجموع المستفيدين بدون تداخل كل عام –  90في المائة – وتطبيقه على المجموع لفترة الخطة االستراتيجية القطرية.

WFP/EB.A/2020/8-A/1

30

 -110وفيما يلي معايير االستهداف لكل نشاط:


النشاط ( 1اإلغاثة) .يتم استهداف الناس الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من الصدمات الطبيعية أو
التشرد بسبب النزاع ،والمستفيدين العابرين في برنامج شبكات األمان استنادا إلى تحليل شدة االحتياجات بين القطاعات
في خطة االستجابة اإلنسانية )41(.وابتداء من عام  ،2020ستستند التقديرات إلى التصنيف المتكامل لمرحلة األمن
()42

الغذائي ،وبرمجيات سبل العيش والتقدير المبكر والحماية.
شبكات األمان اإلنتاجية .وسيعمل الب ا

وست ُستخدم أيضا معايير االستهداف المتعلقة ببرنامج

في إطار خطة االستجابة اإلنسانية عند تلبية الطلبات الحكومية .وتسير

عمليات توزيع أغذية اإلغاثة والنقد عادة على مبدأ "منطقة واحدة ،مشغِّل واحد" ،مع تقاسم المسؤولية عن المناطق
الجغرافية في هذا البلد بين اللجنة الوطنية إلدارة اإلغاثة من الكوارث ،والب ا  ،والبرنامج المشترك لعمليات
الطوارئ .والتغطية الجغرافية المزمعة للب ا

هي صومالي ،ومن المحتمل أن تطلب الحكومة منه تغطية أجزاء من

مناطق أخرى في حاالت الطوارئ .ولدى المكتب القطري للب ا

في إثيوبيا إجراءات تشغيلية موحدة الستهداف

وتسجيل األسر ألغراض عمليات التوزيع الغوثي )43(.وتستند هذه اإلجراءات إلى مبادئ توجيهية وطنية بشأن استهداف
مساعدات أغذية اإلغا ثة التي أصدرتها الحكومة ،والمبادئ التوجيهية والتشغيلية للعملية المشتركة المتعلقة بالمحاور
والروابط في صومالي ،والتي أصدرتها الحكومة والب ا .


النشاط ( 2عالج سوء التغذية الحاد المعتدل) .يتم تحديد المناطق المستهدفة أثناء عمليات تحديد األولويات التي تقودها
الحكومة والتي تستغرق عامين .والتغطية الجغرافية المزمعة للب ا

تشمل مناطق أمهرة ،وعفار ،وأورامينو،

وصومالي ،واألمم والقوميات والشعوب الجنوبية ،وتيغراي .وقد تطلب الحكومة من الب ا

تغطية أجزاء من مناطق

أخرى في حاالت الطوارئ .ويتم تحديد الناس الذين يعانون من سوء التغذية بواسطة عمال اإلرشاد الصحي.


النشاط ( 3خدمات الالجئين) .سيتم دعم الالجئين في جميع المخيمات الستة والعشرين في إثيوبيا وفقا الحتياجاتهم
الغذائية والتغذوية .والتغطية الجغرافية التي يتوقعها الب ا

هي على نطاق البلد لجميع مخيمات الالجئين ،والموجودة

حاليا في مناطق عفار ،وبنيشانغول  -غوميز ،وغامبيال ،ومنطقة األمم والقوميات والشعوب الجنوبية ،وصومالي،
وعفار .وهناك نظام للتسجيل الشامل على المستوى  )44(،3ويتم تحديد الالجئين من خالل نظام إدارة الهوية البيومترية
التابع لمفوضية شؤون الالجئين.


النشاط ( 4التغذية المدرسية) .سيسترشد استهداف المناطق الجغرافية والسكان بمؤشر المناطق الساخنة المتسمة
بانخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس ،واتساع الفوارق بين الجنسين وفقا لتحديد اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر
()45

الكوارث.

والتغطية الجغرافية المنتظرة للب ا

هي مناطق عفار ،وصومالي ،واألمم والقوميات والشعوب

الجنوبية ،وأوروميا .كما ستُستهدف مكاتب التعليم في المناطق األخرى وزارة التعليم االتحادية بالتدخالت المتعلقة
بتنمية القدرات.


النشاط ( 5الحماية االجتماعية ودعم سبل العيش) .المستفيدون من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية هم األسر التي تعاني
من انعدام األمن الغذائي بصورة مزمنة وتم اختيارها باستخدام معايير االستهداف الوطنية .أما األسر التي ال تضم
أفرادا يمكنهم المشاركة في األعمال المجتمعية ،مثل تلك األسر التي يرأسها أشخاص ذوو إعاقة ،فإنها تحصل على

( )41تجمع شدة االحتياجات بين القطاعات بين تحليل شدة االحتياجات الخاصة بالرفاه ،واآلثار على مستويات المعيشة ،والتي تشمل أخطار حماية محددة لكل قطاع.
( )42تستخدم البرمجيات معلومات بشأن المحاصيل والطقس لتقدير غالت المحاصيل في المستقبل ،وتحول هذه التقديرات إلى صيغة لعدد الناس الذين يحتمل أن يكونوا
بحاجة إلى مساعدة غذائية.
( )43أثناء الجوائح ،مثل جائحة كوفيد ،19-ت ُعدَّل إجراءات التشغيل الموحدة لمجموعة األمن الغذائي استنادا إلى التوجيهات المؤسسية في الب ا .
( )44يسمح تسجيل البيانات من المستوى  3لالجئين أن يُدرجوا معلومات عن المهارات التعليمية والمهنية وهذا ما يتيح لهم الحصول على طائفة أكبر من الخدمات
والفرص التكميلية.
( )45مع أنه يبدو أن الب ا يستهدف األوالد أكثر من البنات من خالل هذا النشاط ،إال أن هذا ليس هو الحال .إذ يرجع وجود المزيد من األوالد في صفوف المستفيدين
ببساطة إلى أن عدد األوالد المسجلين في المدارس االبتدائية في أثيوبيا يفوق عدد البنات ،ويهدف الب ا إلى الوصول إلى جميع األوالد والبنات في المناطق التي
تنفذ فيها برامج الب ا .
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تحويالت غير مشروطة .وتستهدف تدخالت الب ا

التكميلية أناسا من جميع الفئات الجنسية والعمرية ممن يعيشون

ضمن أسر المستفيدين من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية ولديهم القدرة على تحسين صمودهم وسبل معيشتهم أثناء
فترة تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية .وبالنسبة لدعم سبل العيش لالجئين والسكان المضيفين ،سيتم استهداف األسر
بناء على قدرتها على تحسين سبل معيشتها .وتشمل التغطية الجغرافية المزمعة للب ا

مناطق عفار ،وأمهرة،

وغامبيال ،وصومالي ،وتيغراي.


النشاط ( 6الوقاية من سوء التغذية) .سيكون استهداف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،والحوامل
المرضعات من النساء والبنات حسب المنطقة الجغرافية ،وبناء على هشاشة األوضاع التغذوية وفقا لعملية تحديد
األولويات بين القطاعات ،والتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ،ومعايير االستهداف المتعلقة ببرنامج شبكات
األمان .وتشمل التغطية الجغرافية المزمعة للب ا

منطقة أمهرة ومناطق أخرى حيث يرتفع معدل هشاشة األوضاع

التغذوية.


النشاط ( 7تعزيز القدرات) .سيتم استهداف المؤسسات الحكومية المعنية باألمن الغذائي ،والتنمية الزراعية ،ونُظم
اإلنذار المبكر واالستعداد لحاالت الطوارئ ،وسالسل اإلمداد الوطنية ،على المستويين االتحادي واإلقليمي .وسيكون
من بين الشركاء من القطاع الخاص جهات فاعلة في مجال سالسل اإلمداد ،ومنتجو األغذية ،بما في ذلك األغذية
المقواة .والتغطية الجغرافية المزمعة للب ا

هي على نطاق البلد وتشمل مؤسسات حكومية على المستويات االتحادية

واإلقليمية وعلى مستوى المناطق ذات األولوية.
 -111ويتم تسكجيل المسكتفيدين من بعض األنشكطة باسكتخدام النظام الرقمي المؤسكسكي إلدارة المسكتفيدين والتحويالت (سككوب) في
الب ا  ،والذي قد يتوسع استعماله في منطقة صومالي ،رهنا بموافقة الحكومة والشركاء.
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2-4

ا

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  :2الحصص 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 1
النشاط  :1اإل اثة
التوز ع ال ام لأل

النشاط  :2عالج سوء
التغ ة الحاد ال تدل
ة

خطة
االستجابة
اإل سا ية

ب ا شبكات
ا ان
اإل تاجية –
ستفيدون
عاب ون

الط قة

أ ة
وتحو الت
قائ ة على
النقد

أ ة
وتحو الت
قائ ة على
النقد

ا طفال ن
سن 59-6
شه ا

ة

أ

النشاط  :3خد ات الالجئين

الحوا ل
وال ض ا
ت ن
النساء
والبنات

ة

أ

التوز ع ال ام لأل

ة

أ

التوز ع
ال ام
لأل ة –
وافدون جُدد

ة

أ ة
وتحو الت
قائ ة على
النقد

أ ة
وتحو الت
قائ ة على
النقد

أ

ة

سوء التغ ة
الحاد ال تدل

ة

أ

عالج سوء
التغ ة الحاد
ال تدل –
أطفال ن سن
 59-6شه ا

ة

أ

عالج سوء
التغ ة الحاد
ال تدل –حوا ل
و ض ات

ة

أ

الوقا ة ن سوء
التغ ة الحاد
ال تدل – أطفال

ة

أ

التغ ة
ال درسية –
أطفال
ال دارس
االبتدائية

ة

أ

التغ ة
ال درسية –
أطفال ا قبل
ال درسة
االبتدائية

ة

أ

الحبوب

500

500

-

-

533

-

313

-

-

-

-

-

-

البقول

50

50

-

-

50

50

50

-

-

-

-

-

-

الزيوت

15

15

-

-

30

30

30

-

-

-

-

25

-

الملح

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

السكر

-

-

-

-

15

15

15

-

-

-

-

20

-

Super Cereal

-

-

-

50

50

50

-

-

-

-

100

-

Super Cereal Plus

-

-

-

250

-

-

-

-

200

200

200

-

100

أغذية مخلوطة
)(Plumpy’Sup

-

-

100

-

-

-

-

100

-

بسكويت عالي الطاقة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-
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مجموع السعرات
الحرارية/يوم
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1 976

1 976

535

984

2 485

678

1 739

450

535

787

787

787

674

394

نسبة السعرات الحرارية
من البروتين

15

15

10.5

17

12.8

11.5

12.6

11

10.5$

17

17

17

9

17

التحويالت القائمة على
النقد
(دوالر/شخص/يوم)

0.4

0.4

-

-

-

0.331

0.125

-

-

-

-

-

-

عدد أيام التغذية في
السنة

180

90

90

120

360

360

360

360

360

360

360

220

220

90
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الجدول  :2الحصص 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 2
النشاط  :4التغ ة ال درسية
أطفال ال دارس –
ف حاالت
الطوارئ
أ

ة

أ

النشاط  :5الح ا ة االجت اعية ودعم سبل ال يش

الحصص ال نزلية

ة

أ

ب ا شبكات
ا ان –
ال ستفيدون
ال ئيسيون
أ

إدارة خاط ال ناخ –

التأ ين القائم على ال ؤش ات
الساتلية لل عاة ف إثيوبيا

النشاط  :6الوقا ة ن سوء التغ ة

إدارة خاط ال ناخ –
بادرة الص ود ال ف

ة الطازجة

قسائم ا

ة

-

-

تحو الت قائ ة على النقد

الحبوب

-

120

13

500

-

-

-

البقول

-

35

-

-

-

-

-

الزيوت

13

13

-

-

-

-

-

الملح

3

3

-

-

-

-

-

السكر

-

-

-

-

-

-

-

120

120

-

-

-

-

-

Super Cereal Plus

-

-

-

-

-

-

أغذية مخلوطة )(Plumpy’Sup

-

-

-

-

-

-

بسكويت عالي الطاقة

-

-

-

-

-

-

-

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

716

816

432

1685

-

-

-

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

34

30

15

81

-

-

-

النقد (دوالر/شخص/يوم)

-

-

-

-

0.0467

0.0161

0.1128

عدد أيام التغذية في السنة

180

180

180

-

-

360

Super Cereal

ة

أطفال ال دارس –
نتظ ون

الحصيلة االست اتيجية 3
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الجدول  :3ج وع االحتياجات 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

1 103 358

279 404 086

البقول

107 936

41 843 129

الزيت النباتي

55 288

47 271 804

األغذية المخلوطة والممزوجة

451 543

528 687 466

الملح والسكر

26 164

11 298 607

1 744 289

908 505 093

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

523 090 753

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

 -112سكيدعم الب ا

ك )

1 744 289

1 431 595 846

التحويالت القائمة على النقد بشككل متزايد ،ويجمع بين المسكاعدة العينية والتحويالت القائمة على النقد من أجل

زيادة كفاءة عمليات التوزيع وفعاليتها ومرونتها ،والتنوع الغذائي للمسكتفيدين ،ولحماية كرامة المسكتفيدين .وسكتسكترشكد عملية
االختيار بين األغذية العينية والتحويالت القائمة على النقد بمسكككيرة تنفيذ الخطة الوطنية المتكاملة لالسكككتجابة باألغذية والنقد،
وتقييمات واسكتعراضكات جدوى اسكتخدام التحويالت القائمة على النقد ،مع األخذ في االعتبار التوصكيات المسكتمدة من تحليالت
الحمكايكة ونوع الجنس والعمر ،ومكدى توافر الموارد .ويمكن أن تنطوي التحويالت القكائمكة على النقكد على مزايكا حينمكا يعسككككر
الوصول إلى المساعدة العينية.
 -113ومن المتوقع أن يتسككع اسككتخدام التحويالت القائمة على النقد ،ولكن معظم تحويالت الموارد سككتظل على األرجح على شكككل
وس يشكتري الب ا
أغذية عينية .ك

األغذية من األسكواق الوطنية والدولية ،ثم ينقلها إلى مسكتودعات في مراكز لوجسكتية وطنية.

وسكك تدار عمليات النقل والتوزيع الثانوية عادة بواسككطة الشككركاء ،وهي الحكومات المحلية في معظم األحوال .وسككتُعزز نقاط
التخزين وتوزيع األغذية وقدرة اللجان المعنية بأغذية اإلغاثة من خالل المسككك اعدة التقنية المقدَّمة للشكككركاء من أجل تحسكككين
التسليم (ترد في القسم  2-5عن إدارة المخاطر تفاصيل عن استثمارات محددة).
3-4

قدرة ال كتب القط ي و ال حه

 -114للب ا

مكتب قطري في أديس أبابا ،ومكتب صغير في جيجيغا ،و 11مكتبا فرعيا ،وأربعة مكاتب ميدانية في مناطق أمهرة،

وبنيشكانغول  -غوميز ،وغامبيال ،وأوروميا ،واألمم والقوميات والشكعوب الجنوبية ،وصكومالي ،وتيغراي .وتضكم هذه المكاتب
معا ما مجموعه  800موظف .ولضككمان وجود الهياكل والقدرات المطلوبة لتنفيذ الخطة االسككتراتيجية القطرية ،سككيتم إجراء
تدريبات على االسككتعداد التنظيمي وعلى جميع اإلجراءات واالسككتثمارات المطلوبة .وبالنسككبة لتسككليم وتنفيذ الخدمات الجيدة
إلدارة المخاطر المناخية في إطار النشكككاط  ،5فإن لدى المكتب القطري موظفين مؤهلين ومتخصكككصك ك ين في تمويل األخطار
والشككمول المالي .ويشككارك مقر الب ا  ،وجامعات مختارة ،ومعاهد بحثية ،حاليا في تصككميم وتنفيذ أنشككطة مماثلة في إطار
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،وستوفر جميعها الدعم التقني لمساعدة المكتب القطري على سد الفجوات في المهارات.
4-4

()46

الش اكات

 -115الحكومة هي الشككككريك األول في الب ا  ،مع تنفيكذ معظم األنشككككطكة من جانب الوكاالت الحكومية أو من خاللها ،وغالبا في
شككككراككة وثيقكة مع شككككرككاء دوليين مثكل المنظمكات غير الحكوميكة ،ومنظمكة األغكذيكة والزراعكة ،والصككككنكدوق الكدولي للتنميكة
الزراعية ،وصكندوق األمم المتحدة للسككان ،ومفوضكية األمم المتحدة لشكؤون الالجئين ،واليونيسكف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة،
( )46ترد في القسم  2-3معلومات عن شراكات الب ا

لكل حصيلة استراتيجية.
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ووكاالت األمم المتحدة األخرى .ويقيم الب ا

أيضككككا شككككراكة مع كيانات القطاع الخاص النشككككطة في مجال النُظم الغذائية

وسكككالسكككل اإلمداد :المزارعون ،والموردون ،وصكككناعات التجهيز ،وتجار الجملة والتجزئة .وهذه الشكككراكات سكككوف تمكِّن
الب ا

من اسكككتخدام واسكككتغالل عناصكككر قوته وقدرته لتنفيذ الخطة االسكككتراتيجية القطرية .وتعد إثيوبيا من البلدان الرائدة

لتعزيز البرمجة المشتركة بين الب ا

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

واليونيسف ،مع التركيز على التغذية ،والتغذية المدرسية ،وأعمال الحماية االجتماعية.

 -116تواجه الحكومة تحديات فيما يتعلق بمأسككسككة نُظم الرصككد ،والتقييم ،والمسككاءلة ،والتعلم ،والتنسككيق بينها ،بما في ذلك تحديد
وتوضككككيح األدوار والقيادات ،والتواؤم والتنسككككيق بين القطاعات والجهات الفاعلة ،وبناء قدرة الموظفين الداخليين .وتشككككمل
التحكديكات المتعلقكة بجمع البيكانكات عكدم كفكا يكة الوظكائف ،وارتفكاع معكدل دوران الموظفين ،والتكدريكب غير المتكرر وأحيكانكا
الهزيكل ،على مهكارات جمع البيكانكات والتحليكل ،وازدواجيكة الجهود ،وحكاالت التكأخير في جمع البيكانكات وإعكداد التقكارير،
ومحكدودية التحقق من البيكانات واعتمكادها .وسككككيتولى الب ا

دعم الحكومة عن طريق توفير الدعم التقني ،والمسككككاهمكة في

حسن التنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ،وتيسير استخدام الرصد ،والتقييم ،والمساءلة ،والتعلم من البيانات والمعلومات
عند إعداد التقارير وصنع القرار ،والهدف من ذلك هو تعزيز المساءلة ،والشفافية ،والتعلم ،وإدارة المخاطر.
 -117وبالتعاون مع الحكومة ،سكوف يُنفذ الب ا

نظاما شكامال للرصكد المراعي لالعتبارات الجنسكانية ،وسكيرصكد عملياته من مكتبه

القطري ،ومكاتبه المؤقتة والفرعية والميدانية .وسيحافظ الب ا

على وجوده المادي في كل منطقة من المناطق ذات األولوية

الرصككاد الميدانيين على مسككتوى المناطق ذات
(صككومالي ،وأجزاء من عفار ،وأوروميا ،بناء على طلب الحكومة) من خالل
َّ
األولوية ،وموظفين منتدبين للوزارات (انظر القسكككم الفرعي  2-5عن المخاطر االئتمانية) .وسكككيتولى الب ا

دعم الحكومة

لتعزيز النُهج واألدوات المبتكرة لرصككد األداء وتقييمه عن طريق االسككتفادة من النمو السككريع األخير في التكنولوجيا الجديدة
لالتصاالت والمعلومات ،بما في ذلك ظهور ما يسمى "بالبيانات الضخمة".
كيوفر الب ا
 -118ولضكمان المسكاءلة أمام السككان المتضكررين ،س َّ

مجاال للسككان المسكتهدفين والسككان عموما للتعبير عن شكواغلهم

من خالل آليات الشكككاوى والتعقيبات المأمونة والتي يسككهل الوصككول إليها ،وعن طريق توفير معلومات ونصككائح تهدف إلى
ضمان التقيُّد بمبادئ "عدم اإلضرار" .وسيقوم الب ا

بتسليم آلياته المتعلقة بالشكاوى والتعقيبات إلى النظراء الحكوميين بعد

تعزيز قدرة الحكومة على إدارة مثل هذه اآلليات بصورة مستدامة.
 -119وسكك يسككتهل الب ا

وضككع تقديرات مسككتقلة لحافظة عملياته أثناء فترة الخطة االسككتراتيجية القطرية ،بما في ذلك من خالل

اسكتعراض منتصكف المدة ،وتقييم للخطة االسكتراتيجية القطرية للوقوف على مدى مواءمتها وتموضكعها االسكتراتيجي ،وتحديد
أي فجوات وتحديات في عملية التنفيذ .وبالتشككاور مع مكتبه اإلقليمي في شككرق أفريقيا (في نيروبي) ،ومكتب التقييم في المقر،
حدَّد المكتب القطري عمليات تقييم واسككتعراض المركزية من شككأنها أن تضككمن المسككاءلة ،وتنوير التعلم القائم على األدلة في
العكديكد من مجكاالت النشككككاط ،بمكا في ذلكك خكدمكات الالجئين ،والتغكذيكة المكدرسككككيكة ،والحمكايكة االجتمكاعيكة ،ودعم سككككبكل العيش،
والوقاية من سوء التغذية (انظر الجدول .)4
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الجدول  :4التقيي ات واالست اضات للفت ة 2025-2020
السنوات

شاط الخطة االست اتيجية القط ة

وع التقييم أو االست اض

جميع األنشطة

استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية
القطرية

2022

جميع األنشطة

تقييم الخطة االستراتيجية القطرية

2024

النشاط ( 4أغذية لدعم التعليم وتغذية األطفال في منطقتي عفار
وأوروميا)

خط األساس ،وتقييمات منتصف المدة ونهاية
المشروع

 2020و2022
و2024

النشاط ( 5مكون الصمود وسبل العيش)

التقييم المواضيعي (التقييم النهائي للمشروع)

2022

النشاط ( 5مبادرة إدارة المخاطر المناخية ،والصمود الريفي)

استعراض منتصف المدة وتقييم نهاية المشروع

النشاط ( 5التأمين القائم على المؤشرات الساتلية للرعاة في
إثيوبيا)

تقييم األثر (تقييم نهاية المشروع)

النشاط ( 5تحليل كفاءة وفعالية التكلفة في اختيار طرائق
التحويل لمختلف التدخالت)

تقييمات مواضيعية

النشاط ( 6الوقاية من سوء التغذية)

أثر التقييم (تقييم نهاية المشروع)

النشاط ( 2تنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية لإلدارة المتكاملة
لسوء التغذية الحاد)

خط األساس وتقييمات نهاية المشروع

 2020و2023

النشاط ( 3خدمات الالجئين)

تقييمات مشتركة

 2020و2024

 2021و2022
2021
 2021و2023
2020

بالنس بة لمعظم األنشكطة
 -120وسكتوضكع خطوط األسكاس والغايات لتيسكير قياس النتائج لجميع أنشكطة الخطة االسكتراتيجية القطرية .و ك
– الدعم للمتضكررين من األزمات ،والمسكتفيدين العابرين لبرنامج شكبكات األمان اإلنتاجية والالجئين ،ودعم سكبل العيش – فإن
رصككد ما بعد التوزيع خالل الفصككل الثاني من عام  2020سكك يُسككهم في وضككع خطوط األسككاس لقياس حصككائل تنفيذ الخطة
االسككتراتيجية القطرية .وبالنسككبة للنشككاط ( 4التغذية المدرسككية) ،سككتجري دراسككة خط األسككاس خالل الفصككل الثاني من عام
 .2020ونظرا ألن النشككككاط ( 5دعم الحماية االجتماعية وسككككبل العيش) يعد تدخال جديدا يركز على محور العمل اإلنسككككاني
والتنمية والسككالم ،فإن من المزمع إجراء تقييم مواضككيعي بهدف اسككتخالص دروس حاسككمة من مكون الصككمود وسككبل العيش
لتحسككين البرامج وللبرمجة في المسككتقبل .وسك تتاح نتائج الرصككد والتقييم لجميع أصككحاب المصككلحة تيسككيرا لتقاسككم المعلومات
والتعلم.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -121تتعلق المخاطر االسككتراتيجية بالمخاطر الطبيعية (الجفاف الواسككع النطاق أو الفيضككانات) ،والنزاع وانعدام األمن ،واألمراض
الجائحة ،والوصكول المفاجئ لالجئين على نطاق واسكع من بلدان مجاورة (وال سكيما إريتريا ،والصكومال ،وجنوب السكودان).
وفي حالة إثيوبيا المعقدة والمتطورة ،سككوف يحتفظ الب ا

بقدرته على االسككتعداد للطوارئ واالسككتجابة لها وسكك يسككاهم في

تعزيز القدرات ذات الصككلة بين النظراء الحكوميين ،وال سككيما في صككومالي حيث يعتبر الب ا
اإلغاثة .وسك ك يسكككاهم الب ا

مسككؤوال عن دعم عمليات

في جهود التخطيط االحترازي التي يبذلها المجتمع اإلنسكككاني ،اسكككتنادا إلى أولويات على نطاق

المنظومة وإلى متطلباته التشككغيلية الخاصككة به في إطار تصككورات بديلة للمناخ ،والصككدمات المتعلقة باألمراض ،والصككدمات
االقتصكادية والسكياسكية ،بما في ذلك المخاطر المرتبطة باالنتخابات في عام  .2021وبالنسكبة للب ا  ،تنشكأ المخاطر الرئيسكية
المراد إدارتهكا من المسككككاحكة الجغرافيكة الواسككككعكة لعمليكاتكه ،ممكا يتطلكب التخطيط المتكأني وإدارة المخكاطر فيمكا يتعلق كب النقكل
والتخزين ،وحماية األصول ،والوصول ،وسالمة الموظفين.
 -122ومن المحتمل أال يتلقى الب ا
القطرية .وقد عمل الب ا

تمويال كافيا وحسكككن التوقيت من المانحين لتنفيذ برنامج عمله في إطار الخطة االسكككتراتيجية

بصككورة وثيقة مع المانحين أثناء إعداد الخطة االسككتراتيجية القطرية ،بهدف ضككمان مواءمتها مع
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توقعاتهم وأولوياتهم .وسككيواصككل الب ا

تنويع قاعدة مانحيه ،والتماس تمويل مرن ومتعدد السككنوات .وسكك يبحث أيضككا عن

فرص للقيام بأنشككطة مشككتركة في مجاالت الدعوة ،والتوعية ،والتواصككل مع الشككركاء األسككاسككيين ،بمن فيهم المانحون .وفي
حاالت العجز في التمويل ،سككككيجري ترتيب األولويات داخل الحصككككائل االسككككتراتيجية وفيما بينها بالتشككككاور مع الحكومة،
والمانحين ،والشكركاء اآلخرين ،حسكب مقتضكى الحال أثناء فترة الخطة االسكتراتيجية القطرية المؤقتة .وسكيضكع الب ا
لترتيب األولويات تتضمن شرحا لكيفية ترتيب الحصائل االستراتيجية واألنشطة إذا تعذَّر تحقيق غايات التمويل.
 -123ولمواجهة المخاطر المرتبطة بتوقيت المسكاهمات ،سكوف يسكتخدم الب ا

خطة

آليته المتعلقة بالتمويل المؤسكسكي المسكبق من أجل

تخصكيص أموال لتنفيذ الخطة االسكتراتيجية القطرية في أسكرع وقت ممكن ،كما سكيسكتعمل مرفق اإلدارة الشكاملة للسكلع من أجل
التجهيز المسككبق لألغذية لغرض االسككتجابة العاجلة .وسك يحتفظ الب ا

بسككرعة الحركة لدعم اسككتجابات الحكومة للمسككاعدة

الغذائية ،بما في ذلك من خالل توفير خدمات في مجال الشراء ،واللوجستيات عند الطلب.

ال خاط التشغيلية
 -124يقيم كثير من الناس الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والذين يدعمهم الب ا

وشكركاء حكوميين في مناطق نائية ومفتقرة

إلى األمن ،مع وجود ثغرات هيكلية وإدارية يمكن أن تزعزع المسكاءلة عن عمليات المسكاعدة الغذائية وشكفافيتها .وهناك أيضكا
فجوات في قدرة الحكومة على ضكمان تقديم الخدمات في مثل هذه المناطق .وتسكتند الخطة االسكتراتيجية القطرية إلى افتراض
تنكامي قكدرات الحكومكة والتمويكل في القطكاعكات التي تيسككككر تحقيق األمن الغكذائي والتغكذوي ،وفي مجكاالت مشككككترككة من قبيكل
المسكككاواة بين الجنسكككين وتمكين المرأة .وسكككيواصكككل الب ا

التركيز على تعزيز قدرات الحكومة على جميع المسكككتويات

(االتحادية ،واإلقليمية ،والمحلية ،والمناطق ذات األولوية) عند إدارة البرامج ،ورصد األداء ،وإعداد التقارير .وتتعلق الفجوات
الرئيسكية بقدرات السكلطات اإلقليمية وسكلطات المناطق ذات األولوية على إدارة عمليات توزيع األغذية بعد خروج األغذية من
المسككككتودعات التي يديرها الب ا  ،وقدرات اللجان المعنية بأغذية اإلغاثة ،وكفاية السككككعة التخزينية .وسكك ك يطالب الب ا
الحكومة وشككركاء التنمية بتقديم المزيد من الموارد لتنمية القدرات البشككرية ،بينما يقوم أيضككا بتحديد وإدارة المخاطر من أجل
التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
 -125وللحد من مخاطر أخطاء اإلدراج واالسكتبعاد المتعلقة باسكتهداف المسكتفيدين ،فإن تقديرات األمن الغذائي التي تقوم بها الحكومة
تسكتخدم اآلن المزيد من األدوات القائمة على األدلة ،مثل نهج االقتصكاد األسكري ،والتصكنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي،
والتقدير المسكبق لسكبل كسكب العيش وحمايتها .وسك تسكتكمل دراسكة االسكتهداف التي يجريها الب ا

في عام  2020الرصكد

الفصكلي لألمن الغذائي ،وعمليات تقدير هشكاشكة األوضكاع ،والتي يجري توسكيع تغطيتها من أجل جمع معلومات على مسكتوى
المناطق ذات األولوية .وسككيتم تعزيز الجهود المبذولة إلدراج المنتمين إلى جميع الفئات الجنسككية والعمرية ،واألشككخاص ذوي
اإلعاقة لتيسكير االسكتهداف الشكامل .وسكيؤدي رصكد االتصكال بالمسكتفيدين وآليات الشككاوى والتعقيبات إلى اسكتقاء آراء السككان
المتضررين ،وتحسين المساءلة عن عمليات المساعدة الغذائية.
 -126وتشكمل تدخالت بناء قدرات سكلسكلة اإلمداد في الحكومة تسكهيل إدارة السكلع الغذائية من خالل تسكليم أدوات تقاسكم المعلومات
تحس كن رؤية تحركات السككلع مثل نُظم تتبع السككلع والتخصككيص ،ودليل الب ا
والوسككائل األخرى التي ِّ

عن إجراءات إدارة

السككلع واالسككتثمارات في تحسككين نوعية السككلع وسككالمتها ،والمشككاورات مع وكاالت التغذية ،والوزارات ،والسككلطات على
المستوى الوطني .وستستمر إعارة موظفي الب ا

لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الرئيسية.

 -127وقد أعيد تنشككككيط العملية المشككككتركة المتعلقة بالمحاور والروابط في صككككومالي وسكككك يتواصككككل تعزيزها خالل فترة الخطة
اال سكككتراتيجية القطرية ،مع مراعاة الظروف الدينامية في المنطقة .والهدف من ذلك هو التصكككدي للتحديات اللوجسكككتية بأنجع
طريقة ممكنة ،وهي التحديات المتعلقة باستالم األغذية وتخزينها وإرسالها إلى نقاط التوزيع.
 -128وقد يؤدي انعدام األمن إلى عرقلة الوصكول إلى المسكتفيدين ،وظهور مخاطر بشكأن الحماية ترجع إلى اعتبارات جنسكانية ،مثل
العنف الجنسك اني .وسككيواصككل الب ا

العمل بصككورة وثيقة مع الحكومة ،ووكاالت األمم المتحدة األخرى ،والمنظمات غير

الحكومية بغية إشكككراك الشكككركاء على المسكككتويات الوطنية واإلقليمية والمحلية لتعزيز الوصكككول اإلنسكككاني ،وحماية موظفي
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الب ا

وأصككوله .وسكك يشككارك الب ا

في تيسككير نفاذ أفرقة العمل المدنية والعسكككرية التي يقودها مكتب تنسككيق الشككؤون

اإلنسككانية التابع لألمم المتحدة ،لضككمان اتباع نهج إنسككاني مبدئي للحفاظ على القدرة على الوصككول إلى المحرومين من األمن
الغذائي ،وحماية الحيز اإلنساني.

ال خاط االئت ا ية
 -129تركز المخاطر االئتمانية على التدليس أو الفسكاد المحتمل ،والتهديد الذي يتعرض له الموظفون .وثمة تدابير قائمة للتخفيف من
ذلك.
الرصكاد الميدانيين ومسككاعدي الرصككد الميداني .وهناك اآلن رصككد أكثر تواترا لنقاط توزيع
 -130وقد زاد الب ا كثيرا من أعداد
َّ
ُ
األغذية المسكككتهدفة وذات "المخاطر العالية" ،وجرى توسكككيع تغطية عمليات توزيع األغذية بشككككل عام .وأدخل نظام تحديد
المواقع الجغرافية حتى "الشكوط األخير" واسكتخدام الهاتف المحمول لتحسكين توقيت عمليات تسكليم األغذية للشكركاء المتعاونين
ُسهل تتبع السلع ،ويشكل رادعا للسرقة .وستستمر
والتحقق منها .كما أن وضع العالمات المخصصة على األكياس والصناديق ي ِّ
هذه االستثمارات الرئيسية وستُعزز أثناء فترة الخطة االستراتيجية القطرية.
 -131وتسكتكمل األدوات الرقمية والتوسكع في اسكتخدام التطبيقات القائمة على الهواتف المحمولة التقارير الواردة من عمليات التوزيع
ورصكككد ما بين التوزيع .وثمة أداة رقمية لجمع وتصكككنيف الشككككاوى والتعقيبات الواردة من المسكككتفيدين ،وهذه األداة تسكككمح
للب ا

بتثليث التقارير الواردة من الرصكد المعتاد ،وتحديد المناطق الجغرافية التي تواجه مشكاكل ،وتصكنيفها وفقا إلجراءات

متابعة مخصكصكة للمخاطر والتصكميم والتنفيذ .ويتم التصكدي بسكرعة وبطريقة منهجية لنقاط الضكعف في عملية التنفيذ ،بما في
ذلك من خالل إجراءات تتخذها السككلطات المختصككة .كما أن تزويد المسككتفيدين بمعلومات عن المسككتحقات يخفف من مخاطر
تحويل مسككار المسككاعدات وتبديدها .كما أن مكاتب المسككاعدة ،والخطوط الهاتفية السككاخنة ،وخدمات الرسككائل النصكك ية تتيح
للب ا

إقامة عالقة أوثق مع المستفيدين ،والرد على استفساراتهم بصورة منهجية.

 -132واعتمد الب ا

أسكلوب إرسكال بعثات لالمتثال أشكمل نطاقا وأعلى وتيرة لجميع مراكزه اللوجسكتية .وتشكمل مهام هذه البعثات

المشكككاركة في عمليات الجرد المادي في مسكككتودعات الب ا

بالميدان ،وتفحص ظروف التخزين (لغرض االمتثال لمعايير

الصكحة والنظافة) ،وتقييم االلتزام بإجراءات التشكغيل الموحدة ،ومعايير السكالمة من الحرائق ،والمحاسكبة والمعايير المحاسكبية،
وتقييم وتعزيز قدرات الموظفين من خالل التدريب.
 -133ويتم تسكجيل حوادث التدليس أو الفسكاد المزعومة ،والتحقيق فيها ،وتوثيقها بشككل مناسكب .وتقوم لجنة االمتثال باسكتعراض كل
حادث ،وتوافق على اإلجراءات المناسبة ،وتستخلص الدروس المستفادة ،وتغلق هذه الحاالت.

ال خاط ال الية
 -134تتعلق المخاطر المالية الرئيسكككية في إثيوبيا بتقلبات أسكككعار الصكككرف ،مما يجعل من الصكككعب التنبؤ بالتكاليف .وسكككيواصكككل
الب ا
3-5

الدعوة إلى تدفق التمويل الكافي لالستفادة من النُظم المؤسسية إلدارة المخاطر المالية.

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -135يتبع الب ا

المعايير البيئية واالجتماعية المؤسككسككية .وتسككاهم إجراءات برنامج شككبكات األمان اإلنتاجية في إدارة الموارد

المسكتدامة ،وتيسكير ممارسكات الحفظ لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية المسكتدامة .ويدعم الب ا

المزارعين أصكحاب الحيازات

الصغيرة في الوقاية من تآكل التربة والحد من استنفادها.
 -136ويعمل الب ا

بنشكاط للحد من توليد نفايات اإلنتاج عن طريق معالجة النفايات غير القابلة لالسكترداد والتخلص منها بطريقة

سكليمة بيئيا ،ولتفادي توليد نفايات خطرة .وتم تصكميم ممارسكات للوقاية من التلوث ومكافحته خاصكة بأخطار محددة ،ومتسكقة
مع النُهج والمعايير المعتمدة دوليا.
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 -137ويتقيَّد الب ا

بمبادئ حقوق اإلنسككان المتعلقة بالمسككاءلة وسككيادة القانون ،والمشككاركة والشككمول ،والمسككاواة ،وعدم التمييز

لجميع الناس ،وخاصككة للفئات المرجح أن ت ُه َّمش مثل النسككاء واألطفال واألشككخاص ذوي اإلعاقة .ويتم تنفيذ األنشككطة بطرق
تحترم احتياجات الناس وحقوقهم وقدراتهم .وسكككيحمي الب ا

البيانات الشكككخصك ك ية للمسكككتفيدين ،وسكككيبذل كل الجهود لمنع

اسكتخدام عمل األطفال ،والعمل الجبري في انشكطة الب ا  ،وتشكجيع إدراج ومشكاركة الناس األكثر تهميشكا واألكثر تعرضكا
النعدام األمن الغذائي ،مثل األشككخاص ذوي اإلعاقة .ويسككتخدم الب ا

"مجموعة األسككئلة القصككيرة المتعلقة باإلعاقة" التي

وضكعها فريق واشكنطن المعني بإحصكاءات اإلعاقة( )47لتسكهيل تحديد ذوي اإلعاقة بين السككان المسكتهدفين ،وإدراج اإلعاقة في
ملتزم كب اسككككتراتيجيكة األمم المتحكدة إلدمكاج منظور اإلعكاقكة )48(.ويقوم الب اا

تقييمكات مخكاطر الحمكايكة .والب اا

بكإدراج

ويزود المسككتفيدين المسككتهدفين بمعلومات دقيقة وحسككنة
االهتمام بالمسككاواة بين الجنسككين وتمكين المرأة في جميع أنشككطته،
ِّ
وسيضكمن الب ا
التوقيت ويسكهل الوصكول إليها .ك

وصكول المتضكررين إلى آليات الشكاوى والتعقيبات بطريقة مأمونة وفعالة.

وهناك عدم تسامح مطلق مع االستغالل واالنتهاك الجنسيين المرتكبين من قِّبل موظفي الب ا

-6

وضدهم.

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :5يزا ية الحافظة القط ة
الحصيلة
االست اتيجية

1

النشاط

السنة
ا ولى
(ستة أشه )

السنة
الثا ية

السنة
الثالثة

السنة
ال اب ة

السنة
الخا سة

ال ج وع

السنة
السادسة
(ستة أشه )

1

106 943 822

164 881 773

155 133 020

146 602 806

138 979 586

50 047 478

762 588 484

2

94 498 308

168 869 473

148 063 116

127 492 804

105 229 375

53 406 049

697 559 125

3

70 408 611

142 068 705

137 090 914

132 509 088

127 202 681

64 183 537

673 463 537

4

10 585 592

19 887 898

16 478 996

13 823 527

12 153 059

5 142 095

78 071 167

5

9 071 052

46 323 788

56 280 229

56 355 008

56 966 669

38 377 786

263 374 532

3

6

3 516 541

6 641 278

7 171 636

8 192 825

8 762 997

4 804 877

39 090 154

4

7

4 772 378

8 664 599

7 979 597

7 552 539

7 417 636

3 429 120

39 815 870

5

8

2 323 786

4 689 302

4 730 257

4 775 909

4 831 805

2 437 502

23 788 561

9

803 463

1 734 227

1 749 281

1 766 069

1 786 641

958 344

8 798 025

302 923 553

563 761 043

534 677 046

499 070 575

463 330 449

2

ال ج وع

2 586 549 456 222 786 788

 -138سكوف يوجه الجانب األكبر من موارد الخطة االسكتراتيجية القطرية إلى الحصكيلة االسكتراتيجية  .1غير أن الب ا

يتوقع أن

تنخفض االحتياجات في إطار هذه الحصكككيلة ،نظرا ألن شكككركاء التنمية يقدمون اسكككتثمارات متزايدة في مجاالت بناء القدرة
على الصمود للمتضررين من آثار الجفاف ،والحلول الدائمة لعودة المشردين داخليا ،وتنويع سبل العيش ،وتعزيز النُظم ،ودعم
السياسات.

( )47للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى النظر في الموقع الشبكي:
.http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
(.https://www.un.org/ar/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_arabic.pdf )48
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آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -139يحتفظ الب ا

بقاعدة متنوعة من الجهات المانحة تضم  18من الشركاء التقليديين ،والناشئين ،والشركاء من القطاع الخاص،

والتي حافظت على مسككتويات تدبير الموارد لمواصككلة تنفيذ معظم العمليات الحاسككمة .وعلى مدى السككنوات الخمس األخيرة،
تلقى الب ا

في المتوسككط  378مليون دوالر أمريكي سككنويا كمسككاهمات وصككلت إلى ذروتها عام  2016عند مسككتوى 416

مليون دوالر أمريكي بسككككبب االسككككتجابة للجفاف الناتج عن ظاهرة النينيو .وفي عام  ،2019بلغت المسككككاهمات  402مليون
دوالر أمريكي .وقد أفاد المانحون بأنهم سكككوف يسكككاهمون بما يتراوح مجموعه بين  55و 60في المائة من الميزانية المطلوبة
للخطة االسكتراتيجية القطرية ،وهو ما يتسكق مع متوسكط مسكتويات التمويل في السكنوات األخيرة .ويلتزم الب ا
 15في المائة من أموال هذه الخطة ألنشكطة تعزز المسكاواة بين الجنسكين ،بما يتماشكى مع سكياسكة الب ا

بتخصكيص

بشكأن المسكاواة بين

الجنسين (.)2020-2015
 -140ويهدف الب ا

إلى ضكككمان تمويل مرن ومتعدد السكككنوات لتحقيق الحصكككائل بطريقة فعالة .ومن المتوقع تخصكككيص تمويل

لإلغاثة ،والعالج والوقاية من سكوء التغذية الحاد المعتدل ،وخدمات الالجئين ،والتغذية المدرسكية ،وبناء الصكمود ،على مسكتوى
النشكاط .وفيما يخص تعزيز القدرات ،سكيتم التماس تمويل على مسكتوى الحصكيلة ،نظرا ألن األمر سكيحتاج إلى الطائفة الكاملة
من نواتج تعزيز القدرات لتحقيق الحصائل االستراتيجية.
 -141وتسكككتنير اسكككتراتيجية الب ا

بشكككأن الشكككراكات وتعبئة الموارد بأنشكككطة إعداد التقارير القائمة على األدلة وإبالغ النتائج

الملموسكككة عن الدعم الذي يقدمه الب ا

من خالل الرصكككد المتزايد ،وجمع وتقديم بيانات مصكككنفة حسكككب الجنس والعمر

واعتماد نهج أوسككع لتعبئة الموارد يشككمل مانحين غير تقليديين مثل كيانات القطاع الخاص ،والمؤسككسككات ،ومنظمات خيرية
أخرى ،وحكومات البلدان ذات االقتصكككادات الناشكككئة ونُهج مبتكرة لجمع األموال ،بما في ذلك من األفراد ،من خالل التعاون
فيما بين بلدان الجنوب ،ومن جانب الحكومات المضككيفة .وسككيتم أيضككا اسككتطالع خيارات للتمويل المواضككيعي .وسك يتواصككل
الب ا

بصورة منتظمة مع المانحين وييسر تنظيم زيارات ميدانية لتوضيح النتائج واآلثار.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة إلثيوبيا ()2025-2020

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  :1ت كُّن السكان ال تض ر ن ن الصد ات ف ال ناطق ال ستهدفة ،والالجئين ف ال خي ات ،ن تلبية احتياجاتهم
الغ ائية والتغ و ة ا ساسية على دار ال ام

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
الوصول غير المنقطع إلى المواقع والفئات السكانية المستهدفة
توافر بيئة اقتصادية كلية ،وسياسية ،وأمنية مواتية ومستقرة في البلد تسمح بالوصول من أجل تسليم األغذية والتحويالت القائمة على النقد

ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات
النشاط  : 1تقد م ساعدة
لدعم الحصول على ا

ائية عينية وقائ ة على النقد ي

ش وطة و اعية للتغ ة للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات وال ستفيد ن ال اب ن ن ب ا

شبكات ا ان اإل تاجية( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة

ة)

يحصل الناس المتضررون من األزمة ،والضعفاء ،الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي (المستفيدون من المستوى  )1على مساعدة غذائية أو قائمة على النقد غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
األساسية (ألف :تحويل الموارد)
يحصل المستفيدون العابرون في برنامج شبكات األمان اإلنتاجية (المستفيدون من المستوى  )1على مساعدة غذائية غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (ألف :تحويل الموارد)
النشاط  : 2دعم ال الج والوقا ة ن سوء التغ ة الحاد بين ا طفال ال تض ر ن ن ا ز ات ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا والحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات( .أ شطة ال الج التغ وي)
يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات (المستفيدون من المستوى  )1على أغذية مغذية متخصصة للوقاية من
سوء التغذية و/أو لدعم التعافي التغذوي ،ويحصل مقدمو الرعاية على رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي( .مرتبط بهدف التنمية االستراتيجية ( )3ألف :تحويل الموارد ،باء :توفير األغذية المغذية ،هاء* :توجيه رسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي)
النشاط  :3تقد م ساعدة

ائية عينية وقائ ة على النقد ي

ش وطة و اعية للتغ ة ،وتوفي التغ ة ال درسية ،ودعم التغ ة لالجئين( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

ة)

يحصل جميع األطفال الالجئين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات (المستفيدون من المستوى  )1في جميع المخيمات على أغذية مغذية للوقاية والعالج من سوء التغذية
(مرتبط بهدف التنمية المستدامة ( )3ألف :تحويل الموارد ،باء :توفير األغذية المغذية)
يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات (المستفيدون من المستوى  )1بين السكان الالجئين على أغذية مغذية متخصصة ،وعلى مشورة تغذوية ورسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي ،والتي تقدَّم أيضا إلى جميع مقدمي الرعاية والجهات الفاعلة المجتمعية ذات الصلة لدعم التعافي التغذوي والوقاية من سوء التغذية (مرتبطة بهدف التنمية المستدامة ( )3ألف :تحويل الموارد ،باء:
توفير األغذية المغذية).
يحصل أطفال المدارس االبتدائية (المستفيدون من المستوى  )1الالجئون على وجبة يومية مقواة في المدرسة للمساهمة في تلبية احتياجاتهم التغذوية األساسية ،والحد من التقزم بين المراهقات مستقبال ،وتحسين المواظبة
(مرتبط بهدف التنمية المستدامة ( )4ألف :تحويل الموارد ،باء :توفير األغذية المغذية ،نون* :توفير التغذية المدرسية)
يحصل الالجئون (المستفيدون من المستوى  )1على مساعدة غذائية مراعية للتغذية وغير مشروطة و/أو مساعدة غذائية خاصة وقائمة على النقد ومساعدة عينية تُلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .مرتبط بهدف
التنمية المستدامة ( )3ألف :تحويل الموارد)
الحصيلة االست اتيجية  :2ز ادة قدرة ا شخاص الض فاء ال ن ا ون ن ا دام
ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة على الص ود أ ام الصد ات ،بحلول عام
2025

فئات الحصائل :تعزيز قدرة القطاعين االجتماعي والعام على مساعدة السكان الذين
يعانون من انعدام أمن غذائي حاد أو مؤقت أو مزمن
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
دعم الحكومة والجهات المانحة للجهود المبذولة في إطار الحصيلة االستراتيجية
توافر بيئة اقتصادية كلية ،وسياسية ،وأمنية مواتية ومستقرة في البلد تسمح بالوصول من أجل تسليم األغذية والتحويالت القائمة على النقد

مراعية للتغذية
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ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
معدل التسجيل
درجة االستهالك الغذائي
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

في مجال تعزيز القدرات

نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسَّنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
معدل االستبقاء/التسرب
القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بنهج النظم لتحسين نتائج التعليم ))SABER
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا

ا شطة والنوات
النشاط  : 4توفي وجبات و ية آ نة و غ ة و وثوقة طفال ال دارس االبتدائية ،ودعم وزارت الت ليم والزراعة ،وال كاتب التاب ة له ا ن أجل التوسع ف ب ا
الجنسين( .أ شطة الوجبات ال درسية)

التغ ة ال درسية ال اعية للتغ ة ولإل صاف بين

يحصل أطفال المدارس االبتدائية المتضررين من األزمات (المستفيدون من المستوى  )1على وجبة مغذية يوميا في المدرسة لدعم مواظبتهم على الدراسة وحصائلهم التعليمية (مرتبط بهدف التنمية المستدامة ( )4ألف :تحويل
الموارد)
يستفيد الناس الضعفاء تغذويا (المستفيدون من المستوى  )3من زيادة قدرة ا لمؤسسات الحكومية على االرتقاء ببرامج التغذية المدرسية المراعية للتغذية (مرتبط بهدف التنمية المستدامة ( )4جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني ،طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات ،كاف :دعم الشراكات ،ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
يستفيد أطفال المدارس المستهدفين (المستفيدون من المستوى  )1من برامج التغذية المدرسية المراعية للتغذية (التقليدية والمنتجة محليا) – بما في ذلك الحصص المنزلية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وزيادة
االلتحاق بالمدارس والمواظبة (مرتبط بهدف التنمية المستدامة ( )4ألف :تحويل الموارد ،باء :توفير األغذية المغذية ،واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة ،نون* :توفير التغذية المدرسية)
النشاط  : 5توفي الح ا ة االجت اعية ال اعية للتغ ة ،وخد ات إدارة ال خاط ال ناخية ،ودعم ت ز ز القدرات لدى ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ،وال عاة ،والالجئين ،وال ائد ن ا كث ع ضة للصد ات ال ناخية.
(أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
تحصل األسر المستهدفة (المستفيدون الرئيسيون من برنامج شبكات األمان اإلنتاجية) (المستفيدون من المستوى  )1على مساعدة غذائية وتغذوية مشروطة وغير مشروطة لسد الفجوات الغذائية والتغذوية وتقديم مساهمات
طويلة األجل للحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغيُّر المناخ (ألف :تحويل الموارد)
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تحصل األسر المستهدفة (المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،والرعاة ،والالجئون) (المستفيدون من المستوى  )1على أدوات وخدمات من قبيل تقنيات إدارة ما بعد الحصاد ،ودعم التسويق ،والخدمات المالية،
وممارسات وتقنيات إدارة الثروة الحيوانية واألراضي المستدامة التي تعمل على زيادة إنتاجياتهم ودخولهم ،وبناء قدرتهم على الصمود ،والحد من مخاطر الكوارث (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني ،دال :إنشاء
األصول)
يحصل المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعويون (المستفيدون من المستوى  )1على خدمات إدارة المخاطر المناخية المراعية للتغذية ودعم سبل كسب العيش لتعزيز صمودهم في مواجهة الصدمات (دال :إنشاء
األصول ،زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)

الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2ال ا

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  : 3تحسن استهالك ا ط ة ال الية الجودة والكثيفة
بال غ ات الت توفِّ الوقا ة ن ج يع أشكال سوء التغ ة لدى ال ج وعات
السكا ية الض يفة تغ و ا ف ال ناطق ال ستهدفة ،حتى و يو/حز ان 2025

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

االفت اضات
الوصول غير المنقطع من أجل تسليم األغذية المغذية لألسواق
توافر بيئة اقتصادية كلية ،وسياسية ،وأمنية مواتية ومستقرة في البلد تسمح بالوصول من أجل تسليم األغذية المتخصصة والتحويالت القائمة على النقد
تآزرات محتملة مع الشركاء اآلخرين

ؤش ات الحصائل
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
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 األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)

في مجال تعزيز القدرات
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ا شطة والنوات
النشاط  : 6توفي التحو الت الغ ائية القائ ة على النقد للحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات ،ولألطفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 23شه ا ،ورسائل التغيي السلوك واالجت اع ال وجهة إلى ال جت ات
ال حلية ،وتدر ب ال ا لين ف جال التوعية ،وت ز ز قدرات القط اع الخاص والحكو ة ك ساه ة ف الجهود الوطنية واإلقلي ية لخفض دالت التقزم ،والوقا ة ن ج يع أشكال سوء التغ ة.
(أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات (المستفيدون من المستوى  )1على مساعدة نقدية مقيَّدة ،وأغذية كثيفة المغذيات و/أو رسائل عن التغيير االجتماعي
والسلوكي موجهة إلى مقدمي الرعاية والجهات الفاعلة المجتمعية ذات الصلة للمساهمة في تخفيض معدالت التقزم في المناطق المستهدفة (ألف :تحويل الموارد ،هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
يستفيد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي (المستفيدون من المستوى  )3من القدرات المحسَّنة للقطاع الخاص لدعم تنفيذ سياسات واستراتيجيات األغذية والتغذية الوطنية ،بما في ذلك اإلنتاج المحلي ألغذية
مغذية ،وتقوية األغذية (بما في ذلك التقوية البيولوجية) ،وسالمة األغذية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني ،طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات ،كاف :دعم الشراكات ،ميم :دعم آليات التنسيق
الوطنية)
يستفيد السكان الضعفاء تغذويا (المستفيدون من المستوى  )3من قدرة الحكومة المحسَّنة على تصميم وتنفيذ برامج وسياسات تغذوية وطنية على المستويين االتحادي واإلقليمي للوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ،بما في ذلك
إدماج عالج سوء التغذية الحاد المعتدل في وزارة الصحة (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني;  ،طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات ،كاف :دعم الشراكات ،ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)

الغا ة االست اتيجية  :2دعم الش كاء لتنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  : 5ا تالك البلدان النا ية لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :4استفادة ال ؤسسات الحكو ية االتحاد ة واإلقلي ية ،وكيا ات القطاع الخاص ،وال نظ ات
ي الحكو ية ال حلية ن ت ز ز القدرات ف جاالت ُظم اإل ار ال بك  ،واالست داد للطوارئ ،وتص يم ب ا
شبكات ا ان ،وتنفي ها ،وإدارة سلسلة اإل داد ،حتى و يو/حز ان 2025

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

االفت اضات
توفر بيئة تمكينية لبناء القدرات
توفر الظروف االجتماعية والسياسية المالءمة

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

ا شطة والنوات

في مجال تعزيز القدرات
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النشاط  : 7تقد م خد ات استشار ة وتقنية للكيا ات الحكو ية االتحاد ة واإلقلي ية وكيا ات القطاع الخاص لت ز ز نصات إ صال ال ساعدة الغ ائية والنُظم الوطنية واإلقلي ية ،ب ا ف ذلك إدارة ب ا
االجت اعية ،و ظم اإل ار ال بك واالست داد للطوارئ ،وحلول سالسل اإل داد وإدارتها (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

شبكات ا ان

يحصل السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي (المستفيدون من المستوى  )3بصورة مزمنة على المساعدات والخدمات الكافية نتيجة لتحسن قدرة الحكومة االتحادية واإلقليمية على تنفيذ شبكات األمان ،بما في
ذلك برنامج شبكات األمان اإلنتاجية ،وإدارة مخاطر المناخ ،وتعزيز سبل كسب العيش لصالح المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في حاالت الطوارئ( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني ،طاء :وضع/تنفيذ
استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات ،كاف :دعم الشراكات ،ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
يحصل السكان المتضررون من األزمات (المستفيدون من المستوى  )3على خدمات إنسانية حسنة التوقيت وفعالة نتيجة لتعزيز النُظم الوطنية لإلنذار المبكر على المستويين االتحادي واإلقليمي في حاالت الطوارئ الغذائية
والتغذوية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني ،زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين ،طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات ،كاف :دعم الشراكات ،الم :دعم استثمارات البنية
التحتية والمعدات ،ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
يحصل السكان الضعفاء (المستفيدون من المستوى  )3على تسليم للمساعدة الغذائية بصورة أكثر فعالية وكفاءة نتيجة لتحسن قدرة الحكومة على المستويين االتحادي واإلقليمي فيما يتعلق بسلسلة اإلمداد المحسنة والمستدامة،
وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنظمات المحلية غير الحكومية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني ،طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات ،كاف :دعم الشراكات ،الم :دعم استثمارات البنية
التحتية والمعدات ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)

الهدف االست اتيج  :5إرساء الش اكات لتحقيق تائ أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  : 8زز اقتسام ال

فة والخب ة تكنولوجيا دعم الش اكات ال ال ية لجهود البلدان ال ا ية إلى تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :5ت كُّن الش كاء الحكو يين واإل سا يين واإل ائيين ف إثيوبيا ن الحصول على خد ات
لوجستية ف الة وكفؤة ن حيث التكلفة واالستفادة نها ،ب ا ف ذلك النقل الجوي ،و نصات التنسيق ال شت كة،
وسالسل إ داد السلع ال حسنة ،بحلول و يو/حز ان 2025

فئات الحصائل :تعزيز الشراكات االستراتيجية مع القطاعين العام والخاص،
والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ،والجهات الشريكة التشغيلية األخرى
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
توفر الظروف االجتماعية والسياسية المالءمة

ؤش ات الحصائل
معدل رضا المستخدمين

ا شطة والنوات
النشاط  :8تقد م خد ات الطي ان والنقل الجوي ل جت ع ال ل اإل سا

ف إثيوبيا( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)

يستفيد السكان الضعفاء ومجتمع العمل اإلنساني من الخدمات الطبية وخدمات اإلخالء ألغراض األمن( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
يستفيد السكان الضعفاء (المستفيدون من المستوى  )3من تحسين خدمات األمن الغذائي ،واإلنذار المبكر ،واالستعداد للطوارئ ،وإدارة المخاطر المناخية من خالل استخدام طائرات ُمسيَّرة خفيفة وتقنيات جديدة للتقدير ورسم
الخرائط( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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يستفيد السكان الضعفاء (المستفيدون من المستوى  )3من المساعدة اإلنسانية التي ييسرها الب ا
اإلنساني( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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من خالل تقديم خدمات جوية مأمونة وحسنة التوقيت (بما في ذلك نقل الركاب والشحنات الخفيفة) للجهات الفاعلة في المجال

النشاط  :9تقد م خد ات سلسلة اإل داد للش كاء الحكو يين واإل سا يين( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
يستفيد السكان الضعفاء من الخدمات المشتركة المقدمة لمجتمع العمل اإلنساني من خالل تلقيهم للمساعدة اإلنسانية( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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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 ا ل 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 ،و ُحددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

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

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

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

النتيجة
االست اتيجية /8
ا ة التن ية
ال ستدا ة
16-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

االستجابة
لألز ات

بناء
الص ود

ا سباب
الج ر ة

االستجابة
لألز ات

االستجابة
لألز ات

1 768 150 136

283 345 061

30 627 480

33 669 395

26 670 213

2 142 462 285

التنفيذ

110 879 975

16 624 325

3 713 718

1 380 235

1 984 952

134 583 204

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

124 360 637

20 636 905

2 363 172

2 336 163

1 942 570

151 639 447

2 003 390 747

320 606 291

36 704 370

37 385 794

30 597 734

2 428 684 935

130 220 399

20 839 409

2 385 784

2 430 077

1 998 853

157 864 521

2 133 611 146

341 445 699

39 090 154

39 815 870

32 586 587

2 586 549 456

جال الت كيز
التحويالت

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في
المائة)
ال ج وع

ال ج وع
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