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تنقيح ال لية ال تدة لإل اثة واال اش ف إثيوبيا  200712والز ادة ال قابلة ف ال يزا ية

ال دة

ال يزا ية الحالية

الز ادة

 36شه ا

 6أشه (ت وز /وليو –
كا ون ا ول/د س ب
)2018

(ت وز /وليو – 2015
حز ان /و يو )2018
عدد المستفيدين

14 363 227

(دوالر أ
ج وع التكاليف

7,269,960

ال يزا ية ال نقحة
 36شه ا
(ت وز /وليو – 2015
كا ون ا ول/د س ب
)2018
14 480 392

ك )

1,354,263,236

226,218,680

1,580,481,916

التحويالت

1,131,076,180

189,440,930

1,320,517,110

التنفيذ

23,952,603

4,868,099

28,820,702

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

111 350 984

18 102 877

129 453 861

المجموع الفرعي

1,266,379,767

212,411,906

1,478,791,673

تكاليف الدعم غير المباشرة –  6.5في
المائة

87 883 469
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الق ار
وافق المجلس التنفيذي بالمراسلة على تنقيح العملية الممتدة لإلغاثة واالنعاش في إثيوبيا " ،200712االستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل
الفئات المفتقرة إلى األمن الغذائي نحو استراتيجيات أكثر مرونة" ،ضمن جملة أمور منها تمديد تاريخ انتهائها لمدة ستة أشهر ،وذلك من 1
يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018ووافق على الزيادة المقابلة في الميزانية بمبلغ  226 218 680دوالرا ً أمريكيا ً.

 29يونيو/حزيران 2018

ا ساس ال نطق
-1

سيعزز هذا التنقيح للعملية الممتدة لإلغاثة واالنعاش في إثيوبيا " 200712االستجابة لألزمات االنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى
األمن الغذائي نحو استراتيجيات أكثر مرونة" ،االستجابة لإلغاثة في إطار العملية في عام  2018في ظل استمرار أحوال الجفاف
وتمديد العملية حتى نهاية ديسمبر/كانون األول  2018إلتاحة الوقت الستكمال االستعراض الوطني االستراتيجي للقضاء على الجوع
وإعداد خطة استراتيجية قطرية من المقرر أن يبدأ تنفيذها في يناير/كانون الثاني .2019
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تساهم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  200712في البرامج الحكومية التي تتناول االحتياجات الغذائية الطارئة وحاالت انعدام
األمن الغذائي العابرة والهيكلية .وهي تفعل ذلك من خالل:
 تقديم مساعدات غذائية قصيرة األجل لألسر في حاالت الطوارئ الحادة؛
 ومعالجة سوء التغذية الحاد المعتدل ( )MAMبين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً والحوامل
والمرضعات من النساء والفتيات؛
 ودعم برنامج شبكة األمان اإلنتاجية الحالي للحكومة ودعم المستفيدين على المدى الطويل من مساعدة "اإلغاثة المزمنة" أثناء
تحولهم إلى برنامج شبكة أمان إنتاجية جديد ()PSNP 4؛
 وتنفيذ أنشطة لمنع سوء التغذية الحاد المعتدل وسوء التغذية المزمن والتقزم بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر
و 23شهرا ً والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات؛
 وتنفيذ برامج التأمين على المحاصيل والماشية من خالل آلية التأمين على األصول بغية تعزيز القدرة علﯽ الصمود في وجه
الصدمات المتصلة بتغير المناخ في المجتمعات واألسر الريفية؛
 ودعم قدرة إدارة سلسلة اإلمداد للحكومة والقطاع الخاص من أجل تسهيل االستعداد بشكل أفضل لحاالت الطوارئ في المستقبل
واالستجابة لها.

التغيي ات
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ما فتئت إثيوبيا تواجه حاالت جفاف حادة :فنصف البلد ال يزال يعاني من الجفاف الذي طال أمده وال سيما في الحزام الجنوبي
والمناطق الشرقية .ومن المتوقع أن تتعرض األجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من البالد ألمطار دون معدلها العادي خالل موسم
"أمطار الربيع" ) (belgمع زيادة احتمال التعرض لموجات الجفاف وسوء توزيع األمطار .ونتيجة لذلك ،سيؤدي موسم "أمطار
الربيع" ،وهو الموسم الرئيسي في هذه المناطق ،إلى انخفاض المعدل العادي للمحاصيل والحد من المياه والمراعي للماشية.
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وبحسب الخطة اإلنسانية والقدرة على الصمود في وجه الكوارث ) (HDRPلعام  )1(،2018فإن  7.9مليون شخص  -نسبة  49في
المائة منهم من الرجال والصبيان ،و 51في المائة من النساء والفتيات  -في عشر مناطق سيحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة في

()1

https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-2018-humanitarian-and-disaster-resilience-plan
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عام  )2(،2018ال سيما في األجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من البالد ،التي تأثرت مصادر معيشة األسر فيها إلى حد بعيد بأحوال
الجفاف السابقة.
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ومنذ الربع األخير من عام  ،2017تفاقم الوضع اإلنساني في إثيوبيا من جراء تصاعد الصراع في المناطق الحدودية في الصومال
وأوروميا .وقد أسفر النزاع عن تشرد مئات اآلالف من األشخاص داخليا ً وأكثرهم في المناطق التي تكون فيها االحتياجات اإلنسانية
المتعلقة بالجفاف مرتفعة أصالً .ووفقا ً للجنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ( )NDRMCومصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة
الدولية للهجرة ( ،)IOMفقد تشرد ما بين  857 000و 1.1مليون شخص أغلبهم من النساء واألطفال .ويتم تحديث هذه األرقام على
أساس شهري.
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ومن المرجح أن يتدهور الوضع التغذوي في إثيوبيا في عام  .2018وبحسب "تصنيف البؤر الساخنة" في يناير/كانون الثاني ،2018
يوجد  229مقاطعة من مقاطعات "البؤر الساخنة ذات األولوية  "1من بينها  83بؤرة في المنطقة الصومالية .وتبين الخطة اإلنسانية
والقدرة على الصمود في وجه الكوارث لعام  2018أن مجموع ما يقرب من  3.4مليون من األطفال الذين تقع أعمارهم بين  6أشهر
و 59شهرا ً والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات سيحتاجون إلى العالج من سوء التغذية الحاد المعتدل ) (MAMوأن قرابة
 350 000من األطفال سيحتاجون إلى العالج من سوء التغذية الحاد الشديد ) .(SAMوفي  99مقاطعة موجودة في المنطقة
الصومالية وحدها ،سيحتاج قرابة  90 000طفل تقع أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً إلى العالج من سوء التغذية الحاد الشديد
و 441 000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً و 332 000من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات إلى العالج
من سوء التغذية الحاد المعتدل .باإلضافة إلى ذلك ،تعمل الصراعات الحدودية بين مناطق أوروميا والصومال على زيادة خطر سوء
التغذية وانعدام األمن الغذائي .وسجلت بالفعل زيادة في قبول خدمات العالج من سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المعتدل في أواخر
عام  2017في بعض المقاطعات التي استضافت أعدادا ً كبيرة من المشردين داخليا ً في مناطق الصومال وأوروميا.
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ومن المرجح أن تخضع نظم سالسل اإلمداد الالزمة لتنفيذ برامج المساعدة العامة الواسعة النطاق في إثيوبيا لمزيد من الضغوط في
عام .2018

الغ ض ﻦ تنقيح ال لية ال تدة لإل اثة واﻹ اش والز ادة ال قابلة ف ال يزا ية
-8

تمشيا ً مع الخطة اإلنسانية والقدرة على الصمود في وجه الكوارث ) (HDRPلعام  ،2018سيزيد الب ا
المقرر للمستفيدين من تدخالت اإلغاثة في إطار العملية مما قيمته  1.2مليون( )3حاليا ً إلى  1.8مليون ،حيث تستأثر المنطقة الصومالية
بالزيادة الكلية .كما يخطط الب ا لتقديم مساعدة غذائية إلى  300 000شخص ممن تشردوا داخليا ً بسبب النزاع بين الصومال

في عام  2018العدد

وأوروميا ،مما يزيد عدد المستفيدين المتلقين للمساعدة إلى  2.1مليون شخص .وستواصل الخطة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث
وبرنامج عمليات الطوارئ المشتركة الذي تديره منظمات غير حكومية تغطية الجزء المتبقي من البالد بما يتوافق مع الخطة اإلنسانية
والقدرة على الصمود في وجه الكوارث لعام  .2018ومن المتوخى أن تتحول تدخالت اإلغاثة تدريجيا ً من مساعدة غير مشروطة
إلى مساعدة مشروطة ،رهنا ً بالقدرات المقدرة لألسر المتضررة لتغطية جزء على األقل من احتياجاتها الغذائية أو بمشاركة األسر
المعيشية في إنشاء األصول القائمة على المجتمع .وسيتم تشجيع النساء لالنضمام إلى لجان اإلغاثة المجتمعية والنهوض بأدوارهن
المركزية في استهداف المستفيدين وأنشطة المساعدة الغذائية.
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تؤلف حكومة إثيوبيا من خالل الخطة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث والب ا

وبرنامج عمليات الطوارئ المشتركة الشركاء

الثالثة الرئيسيين الذين يوفرون المساعدة الغذائية ،التي تسهم في تحقيق ثالثة أهداف إنسانية رئيسية ("الركائز") :منع حاالت
الطوارئ والتخفيف من حدتها؛ والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها؛ واستعادة النظم الوطنية وتعزيزها.
()2

آفار،أمهرا ،بنشانغول غوموز ،دير داوا ،غامبيال ،هاراري ،أوروميا ،المقاطعات الجنوبية ،منطقة الجنسيات والشعوب ،الصومال ،تيغري.

( )3زاد التنقيح رقم  4للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  200712عدد المستفيدين من اإلغاثة من  628 000إلى  1.2مليون نسمة للفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى
يونيو/حزيران  .2018وهذا التنقيح يزيد العدد بصورة أكبر وذلك من  1.2مليون إلى  1.8مليون نسمة للفترة الواقعة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران  2018وإلى
تمديد فترة المساعدة لتصل الى  1.8مليون نسمة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول .2018

4
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وتتوقع الحكومة أن يكون لديها موارد محدودة تستعين بها في خدمة المستفيدين من الب ا
سيزيد الب ا

في مناﻃق الصومال وإقليم عفار .وعليه

من نطاق تغطيته من  600 000شخص إلى  2.54مليون شخص في عام  .2018وتشمل طرائق التحويل التحويالت

الغذائية العينية والتحويالت القائمة على النقد في األماكن التي تعمل فيها األسواق المحلية.
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وقام المكتب القطري بإعداد وتنفيذ خطة عمل قطرية مدتها أربع سنوات إلرشاد الموظفين في تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
للب ا ( )2020-2015وتلبية التزامات الب ا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وسيجري الب ا تحليالً حسب
الجنس والعمر في الربع الثالث من عام  2018بالتشاور مع جهات فاعلة أخرى؛ وستدمج النتائج والتوصيات الناتجة عن التحليل في
تحليالت أوسع نطاقا ً للسياق اإلنساني الشامل في إثيوبيا وحالة األغذية والتغذية بغية توفير رؤية ثاقبة أفضل لالحتياجات واألدوار
ومواطن الضعف المحددة والحصول على الموارد واستراتيجيات التصدي وقدرات النساء والرجال والفتيات والفتيان .وستتم معالجة
وتحليل المعلومات الكمية والنوعية القائمة بطرق كفيلة بمساعدة موظفي الب ا

-12

على اتخاذ قرارات برنامجية مستنيرة.

وفي عام  ،2018سيشرع المكتب القطري في تجريب استخدام آلية تتعلق بالشكاوى والتعقيبات في مشاريع ومواقع مختارة .وقد تم
تطوير إجراء تشغيلي موحد لهذه اآللية في ديسمبر/كانون األول  2017بهدف دعم عمليات الب ا

في إثيوبيا وضمان تنفيذ المساءلة

أمام المتضررين من السكان .وتتألف اآللية التجريبية للشكاوى والتعقيبات من خط ساخن ،ووكالء ومتطوعين في مجال التوعية
المجتمعية ،ومكتب مساعدة وقاعدة بيانات .وقد دمجت في تصميمها دراسة مواطن عدم المساواة فيما يتعلق بنوع الجنس والعمر.
وسيستخدم النظام في تقييم االستهداف وتعديله وضمان أن يكون توزيع الب ا وأنظمته األخرى مالئما ً ثقافيا ً ومراعيا ً لألمور
المتعلقة بتمكين التكافؤ في الحصول على المساعدة والمشاركة فيها .كما سيدعم المكتب القطري في صنع القرار ومعالجة المظالم
التي يعبر عنها كل من النساء والفتيات والرجال والفتيان.

ال ش دون داخليا ال تأث ون بالنزاعات
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يبين أحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقارب  461 000شخص نزحوا في منطقة
الصومال من جراء الصراع الدائر هناك ،ما يمثل زيادة نسبتها  21في المائة منذ صدور التقرير السابق .وسيواجه هؤالء األشخاص
ً
عجزا في الغذاء ناتجا ً عن محدودية وصولهم إلى األسواق ،واألراضي المخصصة للزراعة ،واألنشطة المدرة للدخل والغذاء .ويعيش
معظم المشردين داخليا ً في ظل ظروف غير مستقرة ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات اإلنسانية في النصف األول من عام
 2018على أقل تقدير .وسيواصل الب ا توفير التوزيع العام لألغذية – بمعدل  500غرام من الحبوب و 50غراما ً من البقول
و 15غراما ً من الزيت النباتي للشخص الواحد في اليوم الواحد  -للمشردين داخليا ً في منطقة الصومال والدعم التغذوي بقيمة 100
غرام من مستحضرات  SuperCereal Plusللشخص الواحد في اليوم الواحد لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و59
شهرا ً والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات في منطقة أوروميا .ومن المرجح أن يستمر دعم األغذية والتغذية لهؤالء األشخاص
إلى أن يعودوا طوعا ً إلﯽ مناطقهم األصلية أو يعاد توطينهم في أماكن أخرى يغطيها البر ا

داخل أو خارج األقاليم .وستواصل

اللجنة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ( )NDRMCتوفير الحصص الغذائية العامة والمساعدات القائمة على النقد للمشردين داخليا ً
في إقليم أوروميا.
-14

ويزمع الب ا

توفير مساعدات غذائية عامة لحوالي  300 000من المشردين داخليا ً في اإلقليم الصومالي طوال عام  2018ألنه

قد أفيد أن بعض األسر المعيشية قد فقدت جميع أصولها ومخزوناتها الغذائية وماشيتها .وسيتم النظر في التحويالت القائمة على النقد
في األماكن التي تعمل األسواق المحلية فيها.

WFP/EB.2/2018/8-D/2/2

5

الوقا ة ﻦ سوء التغ ة الحاد وال ز ﻦ
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طلبت كل من حكومة اإلقليم الصومالي ومنظمة اليونسيف ووحدة التغذية الوطنية لتنسيق حاالت الطوارئ وغيرها من الشركاء في
مجال التغذية من الب ا

توسيع نطاق برنامج التغذية التكميلية الشاملة أو إعادة ترتيب أولوياته في مقاطعات البؤر الساخنة ذات

األولوية  1من أجل التخفيف من حدة سوء التغذية المثيرة للقلق في المنطقة ،حيث سجلت أعداد كبرى من حاالت سوء التغذية الحاد
الشديد في دولو وشيبلي وجارار وأفدير وكوراهي وشابيلي.
-16

ويخطط الب ا

لمساعدة حوالي  253 000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً و 123 000من الحوامل والمرضعات

من النساء والفتيات في  45من مقاطعات البؤر الساخنة ذات األولوية  1في اإلقليم الصومالي من خالل تزويدهم بمستحضرات
 SuperCereal Plusمن يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار  .2018ويوفر برنامج التغذية التكميلية الشاملة منصة ممتازة لنشر
الرسائل األساسية المتعلقة بغسل اليدين ،والرضاعة الطبيعية الحصرية ،وإعداد وتخزين مستحضرات SuperCereal Plus
وممارسات رعاية األم والطفل ،بما في ذلك ممارسات السلوك الساعي إلى الصحة ،ومراقبة منتصف محيط الجزء العلوي من الذراع
بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات ،بالتعاون الوثيق مع اليونسيف
وصندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة االتحادية .وسيتم استكمال هذا النشاط بتدخالت أخرى تقدم من خالل التجمعات
اإلنسانية  -من أجل الصحة واألمن الغذائي والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة  -وتهدف إلى معالجة األسباب األساسية
لسوء التغذية.
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ويخطط الب ا أيضا لمساعدة  11 000أسرة  -تمثل ما يقدر مجموعه بـ  47 300شخص  -من خالل التحويالت القائمة على
النقد بهدف الحد من سوء التغذية المزمن عن طريق استهداف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ً والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات .وسوف يظل حجم البرنامج وأنشطته على ما هو عليه على النحو المنصوص عليه في إﻃار التنقيح
السابق للعملية الممتدة .وتشمل األنشطة المخطط لها ،على سبيل المثال ال الحصر ،توفير التوعية التغذوية بشأن ممارسات تغذية
الرضع وصغار األطفال ،واتباع نظام غذائي صحي وصحة إنجابية ،واعتماد رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.

ب ا

التغ ة التك يلية ال ستهدفة

-18

من بين  )4(3.4مليون من األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات في مقاطعات البؤر الساخنة ذات األولوية ،سيغطي
الب ا

-19

احتياجات  )5(2.2مليون شخص.

تنفذ معالجة سوء التغذية المعتدل التي يدعمها الب ا مختلف القنوات والشركاء ،يتمثل الرئيسي منها في اللجنة الوطنية لمنع وقوع
الكوارث والتأهب لها ) (NDPPCومكتب الوقاية من الكوارث والتأهب لها .ويعمل الب ا حاليا ً مع وزارة الصحة االتحادية
واللجنة الوطنية لمنع وقوع الكوارث والتأهب لها واليونسيف وشركاء آخرين بهدف إدماج إدارة سوء التغذية الحاد في نظام اإلرشاد
الصحي .وتشير اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد إلى نظام توفير الخدمات الروتيني الذي يعالج كال من سوء التغذية الحاد المعتدل
وسوء التغذية الحاد الشديد من خالل النظام الصحي .وبمجرد دمجها في نفس المرافق الصحية مثل البرنامج العالجي لمرضى
العيادات الخارجية ،سيقدم برنامج التغذية التكميلية المستهدفة الفحص التغذوي الروتيني بقبول عالج سوء التغذية عند الحاجة،
واألغذية المغذية المتخصصة وزيارات المتابعة الشهرية لرصد التقدم المحرز .وباإلضافة إلى ذلك ،ستشكل تعبئة المجتمع ورسائل

( )4في إثيوبيا ،يتم حساب عدد حاالت سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد المعتدل على أساس تقييم األمن الغذائي والتغذوي الموسمي الذي يجري مرتين في
السنة باستخدام بيانات ثانوية .ويستند تحديد أولويات البؤر الساخنة أيضا ً إلى نتائج هذه التقييمات .ولم يتم إجراء استقصاءات تغذوية ،على سبيل المثال باستخدام منهجية
الرصد والتقييم الموحدين لحاالت اإلغاثة واالنتقال (.)SMART
( )5ال يشمل هذا الرقم األشخاص المشردين داخلياً ،وهو يشير إلى المستفيدين من برامج التغذية التكميلية العادية المستهدفة .باإلضافة إلى ذلك ،سيقدم الب ا مساعدات
غذائية إلى  554 769من األطفال المشردين داخليا ً والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات اللواتي يتلقين العالج لسوء التغذية الحاد المعتدل ،وإلى  375 000مستفيد
من التغذية التكميلية الشاملة و 47 300مستفيد من برنامج القسائم الخاصة باألغذية الطازجة.
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التغيير االجتماعي والسلوكي وتعزيز ممارسات التغذية المثلى للرضع واألطفال الصغار عناصر حاسمة في برنامج اإلدارة المتكاملة
لبرنامج سوء التغذية الذي يعتزم الب ا

تنفيذه في  140مقاطعة في عام .2018

سلسة اﻹ داد
-20

كشفت التحديات المتصلة بسلسلة اإلمداد التي واجهت حكومة إثيوبيا والب ا

والجهات الفاعلة األخرى في سياق تنفيذ التحويالت

الغذائية والتحويالت القائمة على النقد في عام  2017حاجـة واضـحة إلى اسـتمرار تعزيـز قـدرات النظم الوﻃنيـة لسلسـلة اإلمـداد
واللوجستيات .ويشمل تنقيح العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش استمرار أنشطة بناء القدرات لتسهيل استحداث سلسلة إمداد وﻃنية
فعالة من حيث التكلفة وكفؤة يمكنها االستجابة لحاالت الطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق.
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب النشاط
النشاط

برنامج شبكة األمان اإلنتاجية

فئة ال ستفيد ﻦ

انعدام األمن الغذائي
المزمن

األغذية
التحويالت القائمة على النقد
اإلغاثة*

انعدام األمن الغذائي
الحاد

األغذية
التحويالت القائمة على النقد
المساعدات التغذوية
عالج سوء التغذية الحاد المعتدل  -التغذية
التكميلية المستهدفة
عالج سوء التغذية الحاد المعتدل  -التغذية
التكميلية الشاملة
الوقاية من سوء التغذية المزمن (التقزم) -
التحويالت القائمة على النقد

انعدام األمن التغذوي

ال يزا ية الحالية
( وليو/ت وز  - 2015و يو/حز ان )2018
ا والد وال جال

البنات والنساء

ال ج وع

الز ادة
ا والد وال جال

البنات والنساء

ال يزا ية ال نقحة
( وليو/ت وز  - 2015د س ب /كا ون ا ول )2018
ال ج وع

ا والد وال جال

البنات والنساء

ال ج وع

1 295 826

1 250 184

2 546 010

1 295 826

1 250 184

2 546 010

1 295 826

1 250 184

2 546 010

1 071 291

1 032 548

2 103 839

1 071 291

1 032 548

2 103 839

1 071 291

1 032 548

2 103 839

224 535

217 636

442 171

224 535

217 636

442 171

224 535

217 636

442 171

4 456 149

4 374 951

8 831 100

1 066 902

1 033 098

2 100 000

4 456 149

4 374 951

8 831 100

3 825 411

3 755 689

7 581 100

717 975

694 313

1 412 288

3 825 411

3 755 689

7 581 100

630 738

619 262

1 250 000

348 927

338 785

687 712

630 738

619 262

1 250 000

1 305 105

2 380 575

3 685 680

1 187 177

1 990 771

3 177 948

1 349 379

2 490 466

3 839 845

985 897

1 614 707

2 600 604

1 030 171

1 724 598

2 754 769

1 030 171

1 724 598

2 754 769

250 000

495 000

745 000

139 075

236 804

375 879

250 000

495 000

745 000

69 208

270 868

340 076

17 932

29 368

47 300

69 208

270 868

340 076

تغير المناخ
تأمين األصول/حلول مناخية

92 500

92 500

185 000

92 500

92 500

185 000

92 500

92 500

185 000

ال ج وع ع التداخل

7 149 580

8 098 210

15 247 790

3 642 405

4 366 553

8 008 958

7 193 854

8 208 101

15 401 955

6 836 355

7 526 872

14 363 227

3 383 458

3 886 502

7 269 960

6 870 003

7 610 389

14 480 392

ال ج وع ب د استب اد التداخل**

* تشمل األرقام  300 000من األشخاص المشردين داخليا ً في منطقة الصومال الذين تشملهم مساعدات اإلغاثة ،و 150 000من االطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهراً والحوامل والمرضعات من النساء والفتيات الذين تشملهم
التغية التكميلية المستهدفة.
** بعد استبعاد  24في المائة من تداخل المستفيدين من التغذية الذين يستفيدون أيضا ً من مساعدات اإلغاثة أو من برنامج شبكة األمان اإلنتاجية.
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الجدول  : 2الحصص الغ ائية اليو ية والتحو الت القائ ة على النقد ال نقحة حسب النشاط ( ام/شخص /وم)
اﻹ اثة –
ال ش دون داخليا
ال تأث ون بالنزاع

التغ ة التك يلية
ال ستهدفة –
ا طفال دون 5
سنوات

ب ا

شبكات ا ان اﻹ تاجية

الحالي
حبوب

500

بقول

50

زيت

15

أغذية تكميلية جاهزة لالستخدام

الوقا ة ﻦ التقزم – قسائم
ة الطازجة
ا

المنقح

100

التحويالت القائمة على النقد (دوالر
أمريكي/شخص/يوم)

0.6

0.33

 0.82مع لحوم أو 0.38
بدون لحوم

ال ج وع

ج وع الس ات الح ار ة ف اليوم

2 113

535

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

10

10.5

نسبة السعرات الحرارية من الدهون

14.3

59

عدد أيام اإلطعام في السنة

360

90

360

360

360

التكاليف
الجدول  : 3االحتياجات ﻦ ا
النشاط

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب النشاط
ا

التحو الت القائ ة على النقد

(دوالر أ

ك )

ة (طﻦ ت ي)

ال قدار الحال

الز ادة (أو التخفيض)

ال ج وع ال نقح

اإلغاثة

6 316 797

1 185 340

154 444

1 339 784

برنامج شبكة األمان
اإلنتاجية

8 621 113

345 014

61 553

406 567

تغذية – التغذية التكميلية
المستهدفة

853 644

102 476

38 573

141 048

13 496

4 511

18 007

80 000

-

-

15 871 554

1 646 326

259 080

التغذية التكميلية الشاملة
التأمين في مجال المناخ
ال ج وع

1 905 406
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تقييم ا خطار/ال خاط والتخطيط للتأهب
-21

من المحتمل أن تستمر إثيوبيا في مواجهة فورات من االحتجاجات المناهضة للحكومة واندالع العنف بين المجتمعات المحلية .ومن
المرجح أن يؤدي الجفاف المستمر إلى تفاقم الصراع في ظل ازدياد شح الموارد.

-22

وسوف يستكشف المكتب القطري استخدام برنامج التأهب لالستجابة الفورية وتعزيز االستجابة واألرصدة ذات الصلة من أجل
ضمان التحديث المنتظم إلجراءات التأهب الدنيا ،وتعزيز قدرته على التأهب لحاالت الطوارئ وزيادة دعمه للسلطات اإلقليمية
والمحلية في مجاالت من قبيل إدارة سلسلة اإلمداد في حاالت الطوارئ ،وتقييم االحتياجات اإلنسانية ونظم اإلنذار المبكر المجتمعية.
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ال لحق ا ول  -ألف
توز ع تكاليف ال ش وع
الك ية

(طﻦ ت ي)
ا

القي ة

(دوالر أ

القي ة

ك )

ة

الحبوب

199 489

39 675 447

البقول

11 300

6 144 416

الزيوت والدهون

5 208

4 520 568

األغذية المخلوطة والممزوجة

43 083

48 671 900

ة

259 080

99 012 332

ج وع ا
النقل الخارجي

20 438 247

النقل البري والتخزين والمناولة

42 874 226

تكاليف التشغيل المباشرة األخرى – األغذية

4 296 712

ا

(دوالر أ

ك )

ة والتكاليف ذات الصلة

( )1

166 621 517

التحويالت القائمة على النقد

15 871 554

التكاليف ذات الصلة

571 387

التحو الت القائ ة على النقد والتكاليف ذات الصلة

16 442 941

تن ية القدرات وز ادتها

11 244 571

تكاليف التشغيل المباشرة

194 309 029

تكاليف الدعم المباشرة (انظر الملحق األول  -باء)

()2

ج وع تكاليف ال ش وع ال باش ة
تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)
ج وع التكاليف الت

18 102 877
212 411 906

()3

تح لها الب ا

( )1ه ذه سلة غذائية افتراضية وضعت ألغراض الميزانية والموافقة .ويمكن أن تتباين محتوياتها.
( )2رقم إشاري ألغراض العلم ،ويعاد النظر سنويا ً في مخصص تكاليف الدعم المباشرة.
( )3يجوز للمجلس التنفيذي أن يغيِّر معدل تكاليف الدعم غير المباشرة أثناء فترة المشروع.

13 806 774
226 218 680
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ال لحق ا ول  -باء
تطلبات الدعم ال باش ة (بالدوالر ا

ك )

ال وظفون والتكاليف ذات الصلة
الموظفون الفنيون

5 934 604

موظفو فئة الخدمات العامة

4 963 175

بدل األخطار والبدالت المحلية

75 289

ال ج وع الف ع

10 973 068

التكاليف ال تك رة والتكاليف ا خ ى

1 519 255

ال دات ال أس الية

1 250 000

ا ﻦ

805 955

السف والنقل

3 049 600

التقد ات والتقيي ات وال صد

()1

ج وع تكاليف الدعم ال باش ة

505 000
18 102 877

تعبر عن التكاليف التقديرية عندما تضطلع بهذه األنشطة أطراف ثالثة.
(ِّ )1
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