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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

  نظرل التنفيذي ل مقدمة للمجلسالوثيقةهذه 

ة    أسئلة فنيةلديهم  قد تكون   تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين       ذه الوثيق وى ه ق بمحت ى  تتعل  االتصال بموظفي    إل

 . المجلس التنفيذي بفترة آافيةدورة قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :مدير مكتب التقييم C. Heider: السيدة  -2030066513: رقم الهاتف

  : آبير موظفي التقييم M. Read: السيدة 2539-066513: رقم الهاتف

نكم صاليمك سيدة االت ساعد اإلداري ،I. Carpitella  بال دمات ل الم دة خ ؤتمراتوح ديكم ،الم ت ل ئلة إن آان ق أس  تتعل

 .(2174-066513):  رقمبإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف
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غ عدد سكانه                    سكان إذ يبل ا من حيث عدد ال سمة  78تعد إثيوبيا، وهي من أشد بلدان العالم فقرا، البلد الثالث في أفريقي ون ن  )1(. ملي

ر   ليم،وشهدت األحوال االجتماعية واالقتصادية تقدما مطردا في الفترة الماضية، مع حدوث تقدم رئيسي في مجال التع            وتحسن آبي

دام       في معدل زيادة الناتج المحلى اإلجمالي، وتقدم واضح في     اني من انع ي تع ة الت إدارة برنامج شبكة األمان الوطنية لألسر الريفي

انون                  . األمن الغذائي  ذين يع وبيين ال ين من اإلثي اك عدة مالي زال هن ذائي في       وعلى الرغم من هذا التقدم، ال ي دام األمن الغ من انع

ةح ساعدة الغذائي ى الم امج القطري . اجة إل يم للبرن ر تقي ذا التقري ي ه رد ف ائم وي ة، الق ن حيث األهمي المي م ة الع امج األغذي لبرن

شرح األداء  ي ت ل الت ائج، والعوام ستقلين ون  . والنت ين م سة مقيم ن خم ق م يم فري ذا التقي هري  وأجرى ه ي ش داني ف ل المي ذ العم ف

  .2009حزيران /أيار ويونيو/مايو

شرآاء                ة واستراتيجيات ال ام مع سياسات الحكوم شكل ع ووجد التقييم أن البرنامج القطري التابع لبرنامج األغذية العالمي متسق ب

انون               ذين يع راء الريف ال ا فق شرية والتي يتضرر منه ة والب وارد الطبيعي ى الم سية عل ود الرئي دام األمن     التي تتصدى للقي من انع

ا يتعلق بعنصر إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أآثر استدامة لكسب العيش من خالل الشراآة          وفيم. الغذائي في إثيوبيا  

ة    اء، وإنتاجي وفر الم ادة ت اه عن زي ستجمعات المي ل م ادة تأهي ة وإع وين األصول المادي ستخدمي األراضي، أسفر تك وتضامن م

ة       وفي  . التربة، وفرص آسب الدخل بين األسر المشارآة       يم، فاقت معدالت          –عنصر األطفال في التنمية المحلي ل التعل ذاء مقاب  الغ

امين     ي الع ا ف داف المخطط له يم األه ن التعل سرب م دارس، والت اق بالم ي االلتح سين ف ين الجن ساواة ب دارس، والم اق بالم االلتح

  .األولين

اه         الدعم الم : وتشمل العوامل التي أثرت إيجابيا في آفاءة وفعالية العملية         ستجمعات المي ل م ستدام، لعدة سنوات، من أجل إعادة تأهي

شاء                               ام، وإن شكل ع شامل ب دائي ال التعليم االبت ي ب ة والمجتمع المحل وي من جانب الحكوم زام الق ي؛ وااللت المملوآة للمجتمع المحل

سلبيا بجوانب  آفاءة وفعالية العمليةومن ناحية أخرى، تأثرت  . مدارس ابتدائية آمراآز لألنشطة المجتمعية التي تشمل تعليم الكبار        

داد والرصد  ة اإلم ي أنظم سيارات، وجوانب القصور ف دات وال أخر شراء المع سلع، وت أخر وصول ال وارد، وت ي الم القصور ف

  . والشرآاءالبرنامجوالتقييم؛ واستمرار الزيادة في معدالت تبديل الموظفين؛ وعدم آفاية االستثمار في زيادة قدرات موظفي 

ه             وي ذي يطبق اه ال ستجمعات المي ل م ادة تأهي امج وصي التقييم بإجراء دراسة خارجية موسعة عن استدامة نهج إع ا   البرن  في إثيوبي

ا وتحسين               ا التوضيحية وأثرهم الي وتحسين تأثيراتهم وإعادة تصميم بعض مكونات العنصرين قبل بدء تنفيذ البرنامج القطري الت

ين العنصري آزر ب تفادة من الت ددة . ناالس ة مح شأن عناصر برنامجي ة ب ة للمكتب القطري والحكوم رد توصيات أخرى مقدم وت

 .لتحسين البرنامج القطري الحالي

  

                                                      
  . روما،ون الثانيآان/ لتقييم المحاصيل واألمن الغذائي في إثيوبيا، ينايرالبرنامجالبعثة المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة و. 2009برنامج األغذية العالمي، /منظمة األغذية والزراعة )1(

  ملخـص
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  مشروع القـرار
  

  

)" 2011-2007( 104300ثيوبيا إل تقييم منتصف المدة للبرنامج القطريموجز عن تقرير  " بالوثيقةيحيط المجلس علما

)WFP/EB.1/2010/7-C (اإلدارة الوارد في الوثيقة ستجابةوا WFP/EB.1/2010/7-C/Add.1  ويحث على المضي قدما

  .هفي اتخاذ اإلجراءات بشأن التوصيات ومراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس في مناقشات

  

                                                      
 هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة. 
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  معلومات أساسية

  السياق

در عدد سكانها في          إذالثالث في أفريقيا من حيث عدد السكان         دبلقرا، ال  وهي من أشد بلدان العالم ف      ،تعد إثيوبيا     -1 ام  يق  ع

المي     ونفذ البرنامج القطري  .  مليون نسمة  78 نحو ب 2009 ة الع رة   104300  لبرنامج األغذي رة خالل  2011–2007 للفت   فت

المي    ا في إثيوبيا واضطراب   اتسياس في ال  تطورات مهمة شهدت   س  وش .  في االقتصاد الع دما   نوات الخمس الماضية    هدت ال تق

دل         في مجال التعليم،   ة آبير  في المجالين االجتماعي واالقتصادي مع حدوث تطورات       مطردا ادة   وتحسن ملموس في مع  زي

دام األمن             لألسرإدارة برنامج شبكة األمان الوطنية       تقدم واضح في  الناتج المحلى اإلجمالي، مع      اني من انع ي تع ة الت  الريفي

ذائي وارد       وأدى . الغ ة، والم ويالت الخارجي دفق التح ة، وت صادرات اإلثيوبي اض ال ى انخف المي إل صادي الع ود االقت الرآ

  .عن سلطة اتخاذ القرار للهيئات اإلقليمية وأجهزة الحكم المحليمستمرتنازل وثمة . )2(انحةالمالجهات المقدمة للبلد من 

ا من       هذه األسر ع  من األسر في مناطق ريفية وتعتمد       في المائة  80يعيش نحو       -2 وفير احتياجاته ة لت ى الزراعة المحلي ل

ة ى . األغذي ي حاجة إل وبيين ف ين من اإلثي دة مالي زال ع ةائغذالتحويالت الوال ي ة، )3(ي ة الزراعي ة النخفاض اإلنتاجي  نتيج

ش            سكان، واالنخفاض ال ادة ال ا    .ديد في دخل األسر     والتدهور الشديد لألراضي الزراعية، وزي ك، م ى ذل رح    وباإلضافة إل ب

ر         2007 عاموفي  . الجفاف يشكل تهديدا مستمرا وأدى التضخم إلى ارتفاع آبير في أسعار األغذية            ر من أآث ، شهد عدد آبي

ل   . المناطق معاناة من انعدام األمن الغذائي في إثيوبيا فيضانات آبرى      ا وعاد الجفاف الشديد إلى الظهور في أوائ  2008 مع

ار،    أقاليم  ، و األمم والقوميات والشعوب الجنوبية   إقليم    وبخاصة في  –في النصف الشرقي من البلد       ا  صومالي، وعف وأورومي

وزادت أسعار األغذية في  .  في هذه المناطق من البلد2009 عام ظروف الجفاف في واستمرت. ي الشرقيةوتيغراالشرقية،  

سبة   في األسواق الريفية والحضر  2007 عام ة عن متوسط األسعار      40ية بن رة    في المائ  وفي  )4(2006-2002خالل الفت

 آانت ال  2009؛ وفي  2008–2004ي المائة عن متوسطات الفترة  ف200 بلغت مستويات تزيد بنسبة     2008 عاممنتصف  

  .تزال أعلى من المتوسط في األجل الطويل

ات، مدفوعة             وتدهورت قاعدة الموا      -3 ة الغاب ستدامة وإزال رد الطبيعية في إثيوبيا بشدة بسبب ممارسات الزراعة غير الم

صالحة للزراعة         . بضغط الزيادة السكانية   ة ال سبيا لألراضي الزراعي وتعكس العالقة بين الزيادة السكانية والمساحة الثابتة ن

ة ا            د       حجم المشكالت التي تواجه إثيوبيا وتؤآد صعوبة تحسين حال راء البل ذائي لفق اه     . ألمن الغ شكل أدن رد في ال معدالت  وت

ى    1950 من    عاممتر مربع من األراضي الصالحة للزراعة في فترة المائة           كل آيلو لفي إثيوبيا   الكثافة السكانية    . 2050 حت

ام  وإذا استمر معدل النمو السكاني حتى     ى   2050 ع يتعين عل و      270 س وتهم من آل آيل سبوا ق ا أن يك ع من      إثيوبي ر مرب مت

ل   ة، مقاب صالحة الزراع ي 35األراضي ال صا ف ام شخ ساحة    . 1950 ع يص م ود لتقل ذل الجه ى ب ة إل ك الحاج د ذل ويؤآ

ادة       دل الزي ذه األراضي، وخفض مع دات ه ادة عائ ا، وزي ي إثيوبي دهور ف ي تتعرض للت ة الت صالحة للزراع األراضي ال

  .السكانية

                                                      
مقارنة بالبلدان األخرى التي تعاني من انخفاض الدخل   من أدنى المستوياتوفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، مازال نصيب الفرد من المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة إلثيوبيا قريبا )2(

  .ونقص األغذية
 ماليين شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة في 4.9 ماليين شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي المزمن يعيشون في ظل برنامج شبكة األمان اإلنتاجية وعدد يقدر بنحو 7.5يوجد  )3(

وفي إطار برنامج شبكة األمان اإلنتاجية، يحصل جزء آبير من السكان على تحويالت نقدية أو على مزيج من ). 1انظر الحاشية رقم  (2009حزيران /ول حتى يونيواألآانون /رة من ينايرالفت

  .التحويالت النقدية والتحويالت الغذائية
)4( Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET). Ethiopia Food Security Update. January 2008. 
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ددة األطراف،         البرنامج،  هدف  ي    -4 ة والمتع بالتعاون مع الوآاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة، والجهات المانحة الثنائي

و الزراعي،   ر، والنم أة الفق ي مجاالت تخفيف وط ة ف ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ي تحقي ا ف ساعدة إثيوبي ي م ة، إل والحكوم

يم    . ، ضمن أهداف أخرىبتدائي التعليم اال وتمكين المرأة، وتحقيق تعميم    ر في التعل دم آبي دائي وتم تحقيق تق زاد عدد   :  االبت ف

ذ في     14 إلى   2001 عام ماليين تلميذ في     8.1التالميذ المقيدين في التعليم االبتدائي زيادة هائلة من          ام  مليون تلمي ، 2007 ع

ر في    1 ويوضح الجدول )5(.للبنات في المائة 85 في المائة للبنين و   97ونتج عن ذلك معدل قيد إجمالي بلغ         دم الكبي  أدناه التق

 وعلى الرغم من هذه اإلنجازات على المستوي الوطني، يسود قدر   1995/1996 عاممؤشرات مختارة للتعليم االبتدائي من      

  .آبير من التباين بين األقاليم وبين الجنسين

  *بتدائيفي مجال التعليم االائية لأللفية  تقدم إثيوبيا في تحقيق األهداف اإلنم:1الجدول 

 1995/1996  2000/2001 2006/2007  

  مليون 14  ماليين 8.1  ماليين 3.8 عدد التالميذ

 91.6 61.6 - )النسبة المئوية(المعدل اإلجمالي لاللتحاق 

 65 42  - )النسبة المئوية(معدل إآمال التعليم 

 47 41 37 )النسبة المئوية(التلميذات 

)2004/2005( 38  29 (2000)  26 (1996)  )النسبة المئوية(راءة والكتابة معدل معرفة الق

  .2008 وزارة الزراعة والتنمية الريفية. جمهورية إثيوبيا اإلتحادية الديمقراطية* 

                                                      
)5( http://www.unicef.org/infobycountry/ethiopia_statistics.html#56  

Figure 1: Ethiopia: 

Estimated population per arable km2, 1950-2050
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Source: population data - US Bureau of the Census; Land Area Data - FAO
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  :الشكل
  2050 - 1950متر مربع صالح للزراعة،  كل آيلولالتقديري معدل الكثافة السكانية 
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 population data – US Bureau of the Census; Land Area Data - FAO: المصدر
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  العملية وصف

رة       ي    -5 ى تحسين اإلنت      2011–2007هدف البرنامج القطري للفت ا إل اطق        في إثيوبي ة ودخل األسرة في من ة الزراعي اجي

  .مختارة تعاني من انعدام األمن الغذائي وزيادة عدد اإلثيوبيين الريفيين الذين يلتحقون بالتعليم االبتدائي

  1العنصر  

ادرة        -6 تدامة لكسب الع                    تعد مب ر اس ى سبل أآث ال إل ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي شراآة وتضامن         إدارة الم يش من خالل ال

ة       )MERET–PLUS (مستخدمي األراضي  ود المبذول اني من               لحث استمرارا للجه ي تع ا الت ة في إثيوبي  المجتمعات الريفي

ا  ستدامة له ة الم وفير الحماي ة وت ستجمعات المائي اء الم شارآية إلحي ة ت ادة عملي ى االضطالع بقي ذائي عل دام األمن الغ . انع

ة،                أراضيهم وأراضي المجتمع المحلي    ويعمل المشارآون في   ات إدارة الترب اء، وتحسين تقني وفر الم ادة ت ساهمة في زي للم

  .وزيادة إنتاجية الزراعة، وتحسين سبل عيش أآثر استدامة، وزيادة الدخل

  2العنصر  

ة     الغذاء مقابل التعليم هي    –مبادرة األطفال في التنمية المحلية          -7  استمرار لبرنامج الغذاء مقابل التعليم في مدارس ابتدائي

 فمنذ بدأ  ،ى البرنامج القائم للغذاء مقابل التعليم     وباإلضافة إل . تعاني من انعدام األمن الغذائي    مختارة في المناطق الريفية التي      

شطة      ثمة عنصر إضافي يشجع المجتمعات على االستفادة من 2007البرنامج القطري الجديد في     ة في األن  مدارسها المحلي

ر الرسمي                              يم غي وفير التعل ة ولت صادية المحلي ة االقت ة، والتنمي ى المجتمع لتحسين الصحة، والتغذي ي ترآز عل اإلنمائية الت

  .ألفراد المجتمع

غ               -8 امج القطري تبل ون دوالر أمريكي     116وافق المجلس على ميزانية للبرن غ         .  ملي ذا المبل ون   65وخصص من ه  ملي

م         .  طن متري من األغذية للعنصرين     230 000دوالر لشراء     في   1 048 000وبلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين المخطط له

شراآة               لبرنامج   610 000: عامآل   تدامة لكسب العيش من خالل ال ر اس ى سبل أآث ال إل إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتق

ال            أل 438 000 و )MERET–PLUS ( األراضي وتضامن مستخدمي  ادرة األطف ى مب ستندة إل نشطة الغذاء مقابل التعليم الم

ى    مستويات، زادت2008 عاموفي . في التنمية المحلية  ة إل رة      166 الميزاني ادات الكبي ة الزي ون دوالر أمريكي لمواجه  ملي

وفي .  مليون دوالر أمريكي لتغطية تكاليف األغذية     100 وشملت هذه الزيادة  . في أسعار األغذية وتكاليف النقل عبر المحيط      

ام ا  2007 ع ي خطط له ة الت رامج اإلنمائي ة للب ة المتاح وال المنتظم ي األم اد ف اض ح امج، حدث انخف صعيد  البرن ى ال عل

ك إثيوبيا، التي ، وأدى ذلك إلى انخفاض ملموس في الموارد النقدية والعينية المتاحة لكل البرامج القطرية، بما في ذل                العالمي

 وتحسنت الحالة فيما    )6(. مليون دوالر أمريكي   23 مليون دوالر أمريكي بدال من المبلغ المخطط له وهو           13.4حصلت على   

ة للجهات المانحة            2009 حزيران/في يونيو يتعلق بموارد البرامج القطرية إلى حد ما         ساهمات اإلجمالي  75 عندما بلغت الم

   ).ي المائة من احتياجات فترة السنوات الخمس آلها ف45(مليون دوالر أمريكي 

   التقييمسمات

د أجري                -9 تعلم وق ساءلة وال ايو     يخدم التقييم أهداف الم ين شهري م ار وأغسطس   /ب ة،     وشمل . 2009آب  /أي ة تمهيدي بعث

ل ال  يم، وأجري العم ات التقي رحا لمنهجي ائق، وش ا للوث ين واستعراضا مكتبي داني ب ايو 27مي ار و/م و27أي ران/ يوني . حزي

                                                      
، آان 2007عام وفي . المتاحة" إلجمالية في المائة من الموارد اإلنمائية ا10أال يحصل أي بلد على أآثر من " في اجتماعها الثامن والثالثين  الغذائية وبرامجهاسياسات المعونة جنة ل اشترطت )6(

  . مليون دوالر أمريكي فقط160اإلنمائية على الصعيد العالمي البرنامج المبلغ المتاح لجميع أنشطة 
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وبيين                شاريين إثي رين است ين وخبي ي    ب،  والتقى فريق التقييم، الذي ضم ثالثة خبراء استشاريين دولي امج موظفي وممثل ، البرن

امجي            ع برن ارير وزار مواق ائق والتق ا لالن    والشرآاء، وأصحاب المصلحة، واستعرض الوث ة تمكين وارد البيئي ال  إدارة الم تق

ذا و )MERET–PLUS (إلى سبل أآثر استدامة لكسب العيش من خالل الشراآة وتضامن مستخدمي األراضي              ل   الغ ء مقاب

ستند  يم الم ة   التعل ة المحلي ي التنمي ال ف ادرة األطف ى مب ي   إل اليم ه سة أق ي خم ا، :  ف را، وأورومي ار، وأمه يمو عف م إقل  األم

  .البرنامجالتقييم نظام ضمان جودة التقييم المستخدم في واتبع .  وتيغراي،والقوميات والشعوب الجنوبية

  النقاط الرئيسية في األداء

  األهمية والمالءمة: تصميم العملية

ي                    -10 يعد العنصران استمرارا منطقيا ومالئما لألنشطة التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي وتواصلت أثناء فترت

شرية                       . القطريين السابقين  مجينالبرنا ة والب وارد الطبيعي ى الم سية عل ود الرئي ة القي ى مواجه ستدام عل ز الم زال الترآي وال ي

ة                التي تؤثر في فقراء الريف     سبة لخطة الحكوم ة بالن ا وشديد األهمي ا مالئم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في إثيوبي

ضاء   ستدامة للق ة والم ة المعجل ة للتنمي سياسات اإلنمائي تراتيجية وال ر، واالس ى الفق ز  . عل ى الترآي سبة إل ة بالن ا مهم ا أنه آم

ين أشد             ذائي ب دام األمن الغ االستراتيجي لألمم المتحدة على التخفيف من وطأة الفقر، وتنمية الموارد البشرية، والحد من انع

شكل مش               الفقراء الريفيين ضعفا،     ه ب ى تحقيق سعى إل ذي ت ى النحو ال م المتحدة      ترك من خالل إطار      عل ساعدة    عمل األم للم

  .2 اإلنمائية

  النواتج وعمليات التنفيذ

انون األول    /حتى ديسمبر     -11 ع      2008آ م توزي شاط              35 365، ت ة في إطار ن ا من األغذي ا متري ة       طن وارد البيئي إدارة الم

 )MERET–PLUS ( العيش من خالل الشراآة وتضامن مستخدمي األراضي   تمكينا لالنتقال إلى سبل أآثر استدامة لكسب   

ام   .  إلى مبادرة األطفال في التنمية المحليةء مقابل التعليم المستند   الغذا طنا متريا في ظل برنامج       13 437و ذه األرق وتمثل ه

  .نحو نصف المستويات المخطط لها في العامين األولين من البرنامج القطري
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  )بالطن المتري( 2008–2007مقابل التوزيع الفعلي للسلع  المخطط في التوزيع: 2الجدول 

مخطط ال 

  2007في 

 فيالفعلي 

2007  

في مخطط ال

2008  

 فيالفعلي 

2008  

   فيفعليال

2007-2008  

النسبة المئوية 

للتوزيع في الفترة 

من  2008 – 2007

 التوزيع المخطط

ى سبل أآثر إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إل

استدامة لكسب العيش من خالل الشراآة وتضامن 

 )MERET–PLUS(مستخدمي األراضي 

32 917 16 239 32 916 19 126 35 365 53.7 

برنامج الغذاء مقابل التعليم المستند إلى مبادرة 

 األطفال في التنمية المحلية

14 529 6 980 14 148 6 457 13 437 46.9 

 51.6 802 48 583 25 064 47 219 23 446 47  المجموع

  . للبرنامج القطري إلثيوبيا2008 و2007التقرير الموحد عن المشاريع : المصدر

ى عنصر        . آان تأثير النقص الشديد في األغذية فوريا وملموسا           -12 ين عل م تع ال          ومن ث ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي إدارة الم

شراآة وتضامن مستخدمي األراضي                إلى سبل أآثر ا     خفض عدد     )MERET–PLUS (ستدامة لكسب العيش من خالل ال

ن  شطة م ع الن والي 607المواق ى ح ا )7(350 إل ـ  .موقع ا ل ان مخطط ين آ ي ح ي )8(610 000 وف ستفيد ف امي  م  2007ع

تدامة لكسب ال               في عنصر  2008و ر اس شراآة وتضامن         إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أآث عيش من خالل ال

ي  ستخدمي األراض والي    )MERET–PLUS (م ستفيدين ح ي للم دد الفعل غ الع ن   62.6 أو – 382 000 ، بل ة م ي المائ  ف

ستهدفة ستويات الم ي . الم دارس ف دد الم صروانخفض ع ذا عن ستندالغ يم الم ل التعل ة ء مقاب ي التنمي ال ف ادرة األطف ى مب  إل

ام الدراسي             مدرسة في ا   1 030من   المحلية ى   2007لفصل الدراسي األول من الع ة    772 إل ام  مدرسة في نهاي . 2008 ع

  . أدناه موجز للنتائج فيما يتعلق بالمستفيدين المخطط لهم في مقابل المستفيدين الفعليين3ويرد في الجدول 

                                                      
في عام  )MERET–PLUS( مستخدمي األراضي أبلغت وحدة دعم المشروع الوطني إلدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أآثر استدامة لكسب العيش من خالل الشراآة وتضامن )7(

مقترح من المكتب القطري في أي ولم يرد الرقم ال.  مواقع البرنامج موقع نشط من500واقترح المكتب القطري تقديم الدعم لـ.  موقعا نشطا351 مواقع للبرنامج منها 607أنه آان يوجد ، 2008

 في المائة مقابل 42ن وجهة نظر الحكومة اإلثيوبية فإن التخفيضات في األغذية المتاحة ينظر إليها باعتبارها خفضا في الدعم المقدم بنسبة وم. البرمجة أو الرصد التي تلقاها الفريق من وثائق

 .  في المائة30نسبة الخفض في أرقام البرنامج القطري البالغة 
  .1 000جميع أعداد المستفيدين مقربة إلى أقرب  )8(
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   2008 و2007:  والفئة،المستفيدون بحسب العنصر: 3الجدول 

   ئوية للفعلي إلى المخططالنسبة الم  الفعلي  المخطط

  المجموع  فتيات/نساء  أوالد/رجال  المجموع  فتيات/نساء  أوالد/رجال  المجموع  فتيات/نساء  أوالد/رجال

2007 

عنصر إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال 

إلى سبل أآثر استدامة لكسب العيش من 

خالل الشراآة وتضامن مستخدمي 

 )MERET–PLUS( األراضي

298 690 310 884 609 574 186 991 194 624 381 615 62.6 62.6 62.6 

 62.6 51.3 73.9 323 76 292 31 031 45 915 121 958 60 957 60  مقابل العمل المشارآون في الغذاء

برنامج الغذاء مقابل التعليم المستند إلى 

  مبادرة األطفال في التنمية المحلية

253 827 183 806 437 633 360 856 292 180 653 036 142.2 159.0 149.2 * 

 104.5 104.5 - 781 70 781 70 - 702 67 702 67 -  الحصص المنزلية للفتيات

2008  

عنصر إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال 

إلى سبل أآثر استدامة لكسب العيش من 

خالل الشراآة وتضامن مستخدمي 

 )MERET–PLUS( األراضي

298 690 310 884 609 574 193 800 186 200 380 000 64.9 59.9 62.3 

 62.3 63.6 61.1 000 76 760 38 204 37 915 121 958 60 957 60  مقابل العمل المشارآون في الغذاء

برنامج الغذاء مقابل التعليم المستند إلى 

  مبادرة األطفال في التنمية المحلية

253 827 183 806 437 633 229 346 192 456 421 802 90.4 104.7 96.4 

 94.3 94.3 - 853 63 853 63 - 702 67 702 67 -  الحصص المنزلية للفتيات

   للبرنامج القطري إلثيوبيا2009 و2007التقرير الموحد عن المشاريع : المصدر 
  .مج القطري السابق عن ترحيل آميات آبيرة من مخزونات األغذية من البرنا2007 المستفيدين عام من المرتفع هذا العدد نتج *

ا     -13 ين تناوله ي يتع شكالت الت ن الم دد م ة ع ستفيدين  . ثم ات الم د هوي ا تحدي تم به ي ي ق الت تعراض الطرائ ن اس د م فالب

ى الرصد               . وحصر أعدادهم  د عل ذي يعتم الغ ال ى   وفي حين يظهر من اإلب ستند إل ستفي         الم الي للم دد اإلجم ائج أن الع دين  النت

وربما آان السبب في  . يصل تقريبا إلى األهداف المخطط لها، فإن األغذية المتاحة آانت أقل من نصف األرقام المخطط لها        

ام وفي  .  الكميات الكبيرة المرحلة من البرنامج القطري السابق      2007 عامذلك في    ل     2008 ع ستفيدين تمث ، آانت أعداد الم

ا                   في المائة من األعداد المخط     96نسبة   ة المخطط له ة الموزعة آانت نصف الكمي دارس    . ط لها رغم أن األغذي شير الم وت

رة في                           التي زارها الفريق والتقارير    ى وجود مشكلة خطي صلية إل ة الف ات االستعراض اإلقليمي ى عملي اء عل ي أعدت بن  الت

شاريع ل       . تسليم األغذية إلى مدارس آثيرة     ام ويتضح من التقرير الموحد عن الم د وزعت      أن 2007 ع ة ق  في   73في     األغذي

ة في        2008 عاموفي . المائة من األيام المدرسية في ذلك العام     شاريع، وزعت األغذي الي عن الم ، ووفقا للتقرير الموحد الت

ية 43.5 ام المدرس ن األي ط م ة فق ي المائ سابهم  .  ف تم ح ت ي ة لنصف الوق ى األغذي ذين يحصلون عل ذ ال إن التالمي ذا ف وهك

  . وينطوي هذا على تضليل ويستوجب االستعراض. لو آانوا قد حصلوا على المزايا الغذائية آل يومآمستفيدين آما 

تدامة لكسب العيش                       -14 ر اس أثر تأخر وصول األغذية إلى مواقع برنامج إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أآث

ست       امج  )MERET–PLUS(خدمي األراضي    من خالل الشراآة وتضامن م ادرة              وبرن ى مب ستند إل يم الم ل التعل ذاء مقاب  الغ

ستهدفة           األطفال في التنمية المحلية    ستويات الم ائج بالم ق النت ق ب       – في تحقي ا يتعل ة        وبخاصة فيم وارد البيئي امج إدارة الم برن
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)MERET–PLUS(           ستفيدين امج وفي   . ، حيث حدثت تخفيضات في آل من عدد المواقع وعدد الم يم       برن ل التعل ذاء مقاب  الغ

ة             ة المحلي ال في التنمي ادرة األطف ى مب ا           المستند إل ات المخطط له را من الوجب ل آثي ة أق ات المقدم تج عن   . ، آانت الوجب ون

ي     البرنامج المشكالت المتعلقة بشراء المعدات، والسيارات، والدراجات البخارية الممولة من         ة الت ارات الميداني اقص الزي تن

دانيون      يق ة المي ا    .وم بها وآالء الحكوم ق  آم تنتج الفري ات   اس أن األخفاق أن    ب دأت ب ى  ب ؤدي إل طء ت ق   في  ب اء    تحقي أهداف بن

درات ي  . الق ة ف ة بالغ ية أهمي ات األساس ى مواصلة إدارة العملي ادرة عل صبح ق ى ت ة حت درات الجماعات المحلي ز ق ولتعزي

  . البرنامجدعم المقدم من استدامة جهود البرنامج القطري بعد انتهاء ال

ة              ،لم تحل     -15 ة مكتب المالي ة من جانب هيئ ل المحلي  لوقت أطول مما ينبغي، المشكالت المتعلقة بالتعاقد مع شرآات النق

دا         ستودعات          )woreda )9والتنمية االقتصادية والمكاتب التعليمية في الووري ة من م امج البر إليصال األغذي ة  ن ى   اإلقليمي  إل

  . ووزارة التعليمالبرنامجمواقع المدارس وتحتاج هذه المشكالت إلى عناية مديرين من مستويات أرفع في 

  النتائج

وارد الم            . الفعالية    -16 ة والم ساعدة الغذائي ا من الم ى حد م ة  تمكن عنصرا البرنامج القطري من تدبير آميات صغيرة إل الي

ة   . وإن آان ذلك لجماعة من المستفيدين أقل عددا إلى حد ما -تستحق الثناء  نواتج ونتائج نهائية  لتحقيق المتعلقة بها  ة أدل وثم

شراآة وتضامن                           تدامة لكسب العيش من خالل ال ر اس واضحة في عنصر إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أآث

اه،      األصول المادية والمحافظة عليها تكوين على أن    )MERET–PLUS(مستخدمي األراضي    وفر المي ادة ت ى زي  قد أدي إل

ستدامة        . وإنتاجية التربة، وفرص آسب الدخل بين األسر المشارآة  ال حدوث تحسينات م ذه المظاهر من احتم وتزيد آل ه

ذا  عنصر  وفي . في مجال األمن الغذائي    ستند      الغ يم الم ل التعل ادرة األ    ء مقاب ى مب ة     إل ة المحلي ال في التنمي  فاقت معدالت   طف

سرب من     الزيادة في االلتحاق بالمدارس، وتحسن حالة المساواة بين الجنسين في االلتحاق بالمدارس، وانخفاض معدالت الت

دام                     ة من انع اني من درجة عالي ي تع  التعليم األهداف المخطط لها في العامين األولين ووفرت حافزا في المناطق الريفية الت

  . 2015 عاماألمن الغذائي لجهود إثيوبيا واألمم المتحدة لتحقيق التعليم االبتدائي الشامل بحلول 

ع          86، أبلغ   )MERET–PLUS( إدارة الموارد البيئية     ببرنامج وفي المواقع المشمولة      -17 ة من األسر في المواق  في المائ

امج    . ي العامين األولين من البرنامجالنشطة عن زيادات في الدخل ف      ذا البرن ستفيدين من ه  عن انخفاض   آما يبلغ نصف الم

ي إطار الرصد   ي تمت ف ى المسوح الت سابقين عل شهرين ال ي ال ة ف ىحاالت نقص األغذي ستند إل ائجالم يم  )10( النت ى الق إل

دة        وهذه نتائج طيبة بشكل خاص، ألن آثيرا من هذه        . المستهدفة أو قيم أعلى منها     اف ممت دو  .  المناطق مرت بحاالت جف ويب

ساعد في الحد من          ) MERET–PLUS( إدارة الموارد البيئية     أن هذه النتائج تشير إلى أن أنشطة عنصر        ا آانت فعال ت ربم

امين                  ام أو ع ل لع ى األق اف، عل ذه            . هشاشة أوضاع األسر تجاه تأثير حاالت الجف د ه إجراء مسوح إضافية لتأآي ويوصى ب

  .ير النهائيةالنتيجة غ

  

  

  

                                                      
  .وحدة إدارية دون اإلقليمية woredaالووريدا  )9(
 .الهدف منها رصد التغيرات وتقديم أدلة قائمة على التقدم"  النتائجالمستند إلىللرصد "تحدد مؤشرات لتحقيق األهداف وتنشأ آليات لجمع المعلومات في نظام  )10(
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   زيادة القدرة على إدارة الصدمات وتلبية االحتياجات الغذائية الضرورية وتنويع سبل آسب العيش– 1الناتج : 4الجدول 

المخطط   
  2007في 

الفعلي 
في 

2007  

النسبة 
المئوية 

من 
  المخطط

المخطط 
  2008في 

الفعلي في 
2008  

النسبة المئوية 
  من المخطط

آنسبة مئوية من (م حدوث زيادة في الدخل األسر التي تزع 1-1

  )األسر التي خضعت للمسح

70 85 121 75 87 116 

األسر التي تزعم حدوث انخفاض في نقص األغذية لشهرين  1-2

 )للمسحآنسبة مئوية من األسر التي خضعت (على األقل 

43 53 123 46 47 102 

  نامج القطري إلثيوبيا للبر2009 و2007التقرير الموحد عن المشاريع : المصدر

ستند  الغذا يواصل عنصر     -18 يم الم ة      ء مقابل التعل ة المحلي ال في التنمي ادرة األطف ى مب ة       إل د مظل ة لم ود المبذول  دعم الجه

ال في           شمل آل األطف دائي لت ذائي              التعليم االبت دام األمن الغ ة من انع اني من درجة عالي ي تع اطق الت وفير     المن من خالل ت

ى المدرسة                         ى الحضور إل ال عل د من األطف ة المزي افز لمواظب ات آح ة للفتي . الوجبات المدرسية والحصص الغذائية المنزلي

ى ا                 ة عل دارس، والمواظب ين        ونجح البرنامج في تحقيق األهداف المتعلقة بمعدالت االلتحاق بالم ساواة ب ا، والم لحضور إليه

يم                      . الجنسين يم التعل ق بتعم ة المتعل ائي لأللفي وخرج الفريق بانطباع طيب عن التقدم العام في إثيوبيا نحو تحقيق الهدف اإلنم

يم      الغذا االبتدائي، وبالدور اإليجابي الواضح لبرنامج     ل التعل دم       ء مقاب ذا التق د إضافة عنصر       . في إحراز ه ال في    وتع األطف

ا في                        لتنمية المحلية ا ة بحالته ق مقارن ا الفري ي زاره دارس الت دم في آل الم يم المق ي تحققت في جودة التعل  والتحسينات الت

  .تقييمي منتصف المدة السابقين، إنجازات آبيرة

  عالية في الحياة المدرسيةالملتحقين بالمدارس والقادرين على المشارآة بف) البنات والبنين( زيادة أعداد األطفال – 4الناتج : 5الجدول 

المخطط في  

2007  

الفعلي في 

2007  

النسبة 

المئوية من 

  المخطط

المخطط في 

2008  

الفعلي في 

2008  

النسبة 

المئوية من 

  المخطط

 عدد البنات والبنين الملتحقين بالمدارس االبتدائية التي 4-1

  البرنامجتحصل على مساعدة من 

437 633 653 036 149 437 633 421 802 96 

 في المائة من البنات والبنين 90حضور :  معدل الحضور4-3

 البرنامجفي المدارس التي تحصل على مساعدة من 

  )11(الحصص أثناء العام الدراسي

 في المائة 90

  البنينمن 

 في المائة 90

 البناتمن 

 في المائة 91

 البنينمن 

 البنات من 91.5

101 

102 

92 98 107 

 من نلتسرب من التعليم للبنات والبني انخفاض معدالت ا4-4

المدارس االبتدائية التي تحصل على مساعدة من 

  البرنامج

 في المائة 11

 البنينمن 

 في المائة من 9

 البنات

 في المائة 11

 البنينمن 

 البنات من 9

100 

100  

 في المائة 10

  البنينمن 

 في المائة 9

 البناتمن 

 في المائة من 9

 البنين

 في المائة 6.5

 البناتمن 

110 

138 

 نسبة البنات إلى البنين المقيدين في المدارس االبتدائية 4-5

  البرنامجالتي تحصل على مساعدة من 

0.77:1 0.89:1 116 0.90:1 0.89:1 98 

   للبرنامج القطري إلثيوبيا2009 و2007التقرير الموحد عن المشاريع : المصدر

اج     -19 الغ عن الرصد يحت ىاإلب ستند إل صري الم ي عن ائج ف واتج والنت ستويات الن ى م ائج عل ة   النت وارد البيئي إدارة الم

)MERET–PLUS(ذا و يم الغ ل التعل سينء مقاب ى بعض التح صر. إل ي عن ة  وف وارد البيئي  )MERET–PLUS(إدارة الم

تخدام   ن اس رات م ض المؤش دم بع د التق ستخدمة لرص سوح الم ت الم د حول ة األع ي (اد الفعلي ارات األراض دد هكت ع

                                                      
 . نوع الجنس فيما يتعلق بهذا المؤشر التي قدمت للفريق بحسب2008 النتائج لسنة المستند إلىلم يتم تحليل بيانات الرصد  )11(
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صلحة سن،    المست ري المح ساحة ال ة، أو م ي الترب سن ف ة للتح ساحة اإلجمالي ثال ، والم ر أو   ) م ن األس ة م سب مئوي ى ن إل

ة  أومن منظور التقييم، فإن هذا مرغوب فيه بدرجة . المجتمعات المشارآة في ممارسات معينة     قل من مسح المساحات الفعلي

دارة  هكتار من المساحة المستصلحة منذ بدء النشاط األصلي إل 400 000وفي حين يستخدم الرقم  . لمحسنةالمستصلحة أو ا  

ى    على نطاق واسع، فقد وجد الفريق صعوبة في تحديد عدد الهكتارات التي أضيفت              )MERET–PLUS(الموارد البيئية     إل

رة         ال آخر في العنصر الج     . 2008–2007هذا المجموع في الفت ة مث د  وثم ذا لدي يم   لغ ل التعل وفر     ء مقاب ل عدم ت حيث عرق

ق               ام البيانات المتاحة تقديم الفريق لصورة آاملة للتقدم المحرز مقارنة باألهداف في بعض المؤشرات، وبخاصة فيما يتعل  بع

2007 .  

ر               . األثر    -20 ق األث ؤثرا في تحقي دى بشكل عام، آان البرنامج القطري م ستفيدين     ل ستفيدين وداخل جماعات الم وفي  .  الم

دارس والحضور        ، الغذاء مقابل التعليم   رعنص ة      يحتمل أن يكون المعدل المرتفع لاللتحاق بالم أثر بعوامل خارجي د ت ا ق  إليه

ى المدرسة في                    الهم إل  وجود أو  آتغير موقف الوالدين من فائدة التعليم االبتدائي ألطفالهم ورغبتهم المتزايدة في إرسال أطف

ات المدرسية       ل                        . عدم وجود برنامج للوجب ذاء مقاب امج الغ سبي لوجود برن أثير الن ين الت ى إجراء دراسة لتعي ة حاجة إل وثم

ة بعوامل أخرى        –التعليم في المدرسة     ى المدرسة                    – مقارن ذين يحضرون إل ال ال ة في عدد األطف ادة الفعلي ة  .  في الزي وثم

اطق                        و. احتمال ألن يتباين هذا التأثير     دين أعظم في من رارات الوال يم في ق ل التعل ذاء مقاب امج الغ أثير برن يعتقد الفريق أن ت

  .إقليمي عفار وصومالي وربما آان أقل في المرتفعات الرعي في

د في   وتنفيذ العنصر الفرعي      -21 ة المدرسية    المعني باألطفال في التنمية المحلية هو العنصر الرئيسي الجدي امج التغذي  برن

امج القطري           في البرنامجالذي ينفذه    رات البرن ا               .  إثيوبيا في هذه الفترة من فت ل مفهوم ق، ال يمث ة نظر الفري و، من وجه فه

دارس                    ائي للم ممتازا فحسب، بل يبدو أنه يساعد، في المدارس التي زارها الفريق، وبصور عديدة على مضاعفة األثر اإلنم

صلة            االبتدائية د  اخل مجتمعاتها المحلية ويشجع على المشارآة المجتمعية ألبناء المجتمع من غير التالميذ في التدريب ذي ال

ة ة   . بالمدرس ة دون اإلقليمي دات اإلداري ي الوح ويين ف دانيين الترب وظفين المي ود الم ى جه ر عل د آبي ى ح اح إل د النج  ويعتم

دارس         ومستويات الميزانية المناسبة لتدريب ونقل أولئك       ع الم ى مواق دانيين إل وآالء المي إن لموظفي      .  ال صدد، ف ذا ال وفي ه

دانيين هو                     .  دون اإلقليمية أهمية خاصة     البرنامج مكاتب وب من هؤالء الموظفين المي إن المطل ة ف ود الميزاني ى قي ونظرا إل

ة  مساندة أنشطة آل من عنصر    ذا  وعنصر  )MERET–PLUS(إدارة الموارد البيئي ل الت الغ ستند  ء مقاب يم الم ادرة   عل ى مب  إل

و          األطفال في التنمية المحلية    ى الزر       ن على الرغم من أن هؤالء الموظفين يكون دربين عل ادة م ا        ع ادرا م يم، ون اعة أو التعل

  . الميدانيون على النشاطينالبرنامجولذلك، فمن األهمية بمكان أن يدرب موظفو .  بين االثنينيجمعوا

دة    ء مقابل التعليم    الغذا آان لعنصر     -22 ق بالفائ ا يتعل د   أثر إيجابي على آراء مسؤولي التعليم الرفيعي المستوى في م والعائ

ة                              دارس االبتدائي ذ الم ة في المدرسة لكل تالمي ة عالي ة تغذوي ة ذات قيم ديم وجب االجتماعي واالقتصادي الذي يتحقق من تق

اف                اإلثيوبيين، وبخاصة في المناطق ا     ر تعرضا للجف ذائي، واألآث دام األمن الغ اة من انع ة      . ألآثر معان ة مرتفع ة إمكاني وثم

ود عنصر                     ا وقطعت جه ة للمجتمعات المحيطة به ال   لزيادة أثر المدارس الفردية على التنمية االقتصادية واالجتماعي  األطف

  . شوطا آبيرا في تحقيق هذه اإلمكانيةفي التنمية المحلية

ادة               )MERET–PLUS(إدارة الموارد البيئية     آان لعنصر     -23 ذل إلع ي تب ود الت  تأثير آبير آبيان عملي ملموس في الجه

ا    اء إثيوبي ل أنح ي آ ة ف ستجمعات المائي ل الم رامج إدارة األراضي    . تأهي وذج األول لب اره النم صر باعتب ذا العن ل ه وأدخ

شارآية ل ستدامة واإلدارة الت ةالم وارد الطبيعي ة    ،لم شطة الزراعي ي األن ستدامة لألراضي ف إلدارة الم ية ل اهيم األساس  المف

شطة     ذه األن ب ه ي قل زارعين ف ات الم ل مجتمع ق تجع ية بطرائ ات إدارة   . األساس تعمال ممارس ي اس ر ف تمرت األس واس

ا في إطار عنصر          ة   األراضي التي تعلموه وارد البيئي د مشار  )MERET–PLUS(إدارة الم ق      بع شطة تتعل ة في أن آة فعال
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اه من أجل سبل                     ستجمعات المي ى م بالغذاء مقابل العمل إدراآا منهم ألهمية االستمرار في حماية التحسينات التي أدخلت عل

ستدامة من األراضي                         . عيشهم في المستقبل   ك، وسعت األسر من نطاق ممارسات إدارة سبل العيش الم وباإلضافة إلى ذل

  .ا الخاصة وإلى مناطق خارج المواقع المدعومة من برنامج الغذاء مقابل العملالمجتمعية إلى مزارعه

شراآة وتضامن                    وآان لعنصر       -24 تدامة لكسب العيش من خالل ال ر اس إدارة الموارد البيئية تمكينا لالنتقال إلى سبل أآث

ة وإدارة األراضي      أثر آبير على سياسا  )MERET–PLUS(مستخدمي األراضي    وارد الطبيعي . ت الحكومة في مجالي الم

 ، وهو نهج يرآز على مباديء تنظيمية تشارآية قائمة على المجتمع)MERET–PLUS(إدارة الموارد البيئية نهج عنصر و

ق  وذج المطب شأة، هو النم ة لألصول المن ايير مرتفع شبكة األمن اإلنتاج  ومع ومي ل امج الحك يالئم البرن دل ل ة، وهو والمع ي

ة      إلى الجهات المانحة   ت السنوية في إثيوبيا الموجهة    اءا من الند  عامآاستجابة لعشرين   البرنامج الذي أعد      للمساعدات الغذائي

ة                         اطق الزراعي ستدامة في المن امج إدارة األراضي الم ساعدة لبرن دولي الم لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة؛ وقدم البنك ال

زال في طور                     ذات اإلمكانيات األع   ذي ال ي ستدامة، وال تثمار االستراتيجي إلدارة األراضي الم لى؛ واإلطار الحكومي لالس

   )12(.اإلعداد

تدامة    -25 صر  .االس ة عن ي حال الل    ف ن خ يش م سب الع تدامة لك ر اس بل أآث ى س ال إل ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي إدارة الم

ستخ  ضامن م شراآة وت ي ،)MERET–PLUS(دمي األراضي ال ط الزمن ان الخ هرا    آ ين ش رة الثالث ن فت را م ول آثي  أط

ورا  ر ظه تدامة أآث ت مؤشرات االس تعراض وآان ي  . موضوع االس ة الت ائج اإليجابي ى أن النت شير إل ة ت ة ملموس ة أدل وثم

افز          في مجال إدارة الموارد الطبيعية     البرنامجتحققت نتيجة للجهود المبكرة المدعومة من        ل العمل آح ذاء مقاب  باستعمال الغ

ه     ذي يقدم امج قد استمرت لفترات تزيد عن عشر سنوات أو أآثر بعد انتهاء الدعم ال ل العمل    البرن ذاء مقاب امج الغ وال .  لبرن

 أطول  يزال آثير من هذه المواقع السابقة يزرع بكثافة ويتمتع بالمياه الجوفية والسطحية التي من الواضح أنها تتوفر لفترات  

رغم من                        ى ال ا عل من المناطق المجاورة التي لم يتم إدخال هذه التحسينات فيها، وأن األسر والمجتمعات المقيمة تحافظ عليه

  .وثمة حاجة ملحة إلى جمع وتبادل األدلة التي تؤيد هذا الفرض. انتهاء برنامج الغذاء مقابل العمل قبل عدة سنوات

دوام  إلى مبادرة األطفال في التنمية المحلية ء مقابل التعليم المستند   الغذاوتستمد استدامة برنامج        -26 سم     من طابع ال ذي يت ال

ات المدرسية           به التعليم المقدم للطالب الذين يجري تمكينهم من المواظبة على الحضور إلى المدرسة من خالل إتاحة الوجب

ة             ويبدو تحقيق . نامجالبروالحصص المنزلية المقدمة من      سنوات القليل  هدف تعميم التعليم االبتدائي في إثيوبيا مؤآدا خالل ال

ة                امج ودور  . القادمة في ضوء االتجاهات الراهنة واألولوية التي توليها لهذا الهدف الحكومة والجهات المانحة آاف  في   البرن

ذا الهدف، سوف             المساعدة في تحقيق ذلك في مناطق مختارة تعاني من انعدام األمن           ق ه  الغذائي هو إسهام رئيسي في تحقي

  . يستمر

  قضايا شاملة

ذلت في آل من              .مسألة التمايز بين الجنسين       -27 ي ب ود الت ة   عنصر     آانت الجه وارد البيئي  )MERET–PLUS(إدارة الم

يم     الغذا وعنصر ا       ء مقابل التعل ة بالتم ضايا المتعلق شجيع الق ادة،    لت سين ملموسة، وج ين الجن رة  يز ب ي . ومثم إدارة عنصر   فف

ستخدمي األراضي      ضامن م شراآة وت ن خالل ال يش م سب الع تدامة لك ر اس بل أآث ى س ال إل ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي الم

)MERET–PLUS( ساء ن الن ة م ستجمعات المائي ة الم ان نصف أعضاء لجن ى  .  آ ة للحصول عل ي األهلي د النظر ف وعن

                                                      
)12( The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ministry of Agriculture and Rural Development, Sustainable Land Management Secretariat. 2008. 

Ethiopian Strategic Investment Framework for Sustainable Land Management. Addis Ababa. (August).  



WFP/EB.1/2010/7-C 15 

 

ساء                 التكل ي ترأسها ن ة تعطى لألسر الت ة هن من            . يفات المتعلقة بالغذاء مقابل العمل، آانت األولوي ر من وآالء التنمي وآثي

  ).وإن لم يصل عددهن إلى النصف(النساء 

سبة  عليممقابل الت الغذاء  ، حقق آثير من المدارس المشمولة ب      ء مقابل التعليم  الغذا وفي برنامج     -28  المساواة بين الجنسين بالن

ووصلت المدارس أو تقترب بصورة متزايدة   . إلى التالميذ، وأصبحت أعداد البنات في عديد من المدارس تفوق أعداد البنين           

ين            ى المعلم سبة إل سين بالن ين الجن ساواة ب ساء       . من، الم ان عدد المعلمات الن ة في   15 000وفي حين آ ام  معلم ، 1991 ع

  . معلمة70 000د اآلن أصبح يوج

شرية          -29 دز ومرض اإل   فيروس نقص المناعة الب روس نقص المناعة       . ي شرية في دز اإل/الب شاملة في           ي ضايا ال  هو من الق

دانيو       . )MERET–PLUS(دارة الموارد البيئية    برنامج إ  شارك مسؤولو الرصد المي امج ن في    وي ع،     البرن اء المجتم ، وزعم

امج    ن فيهم أعضاء لجان التخطيط في      بم ة      برن وارد البيئي حوارات  "في بعض الحاالت في          )MERET–PLUS(إدارة الم

غ  2008 عاموفي  . ، بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      يدزاإل/البشريةفيروس نقص المناعة     حول   )13("مجتمعية ، أبل

امج  6 ع برن ن مواق ط م ة فق ي المائ وارد البإ  ف ة دارة الم ة   )MERET–PLUS(يئي ذ بفعالي ة تنف ات المحلي ن أن المجتمع  ع

ة        ستويات المرتفع ن الم رغم م ى ال ا، عل ة الموصى به سلوآية اإليجابي رات ال ي   التغيي شارآة ف سجلة للم وارات " الم الح

وة   ير السلوك في بعض المناطق الريفية التي تتمسك بالتقال         يويعكس ذلك صعوبة التشجيع الفعلي لتغ     ". المجتمعية د بق ومن  . ي

  .المهم تعزيز هذه الجهود لتحقيق النجاح

ة         في جميع مدارس برنامج األطفال في التنمية المحلية    -30 ة التوعي ا، شملت المؤشرات الظاهرة للفعالي التي تمت زيارته

ار، والتن      يدزاإل/البشريةفيروس نقص المناعة    ب وادي، واالختب ة من          من خالل الن ى الوقاي ؤدي إل ي ت شطة الت ي لألن ذ الفعل في

  .اإلصابة بالفيروس، آمنتديات المناقشة المجتمعية، والزيارات المنزلية، والتبرع بالعمل

  النتائج والتوصيات

  التقييم العام

ا، وتحسين األمن             التقييم العام للبرنامج القطري هو أنه استهدف بشكل جيد قضايا ذات أ               -31 ة في إثيوبي رى للتنمي همية آب

ط   ستهدفة فق ة الم ل نصف األغذي ة تمث ة المتاح ر أن األغذي دائي، غي يم االبت شر التعل ذائي، ون ن . الغ ات م يض مئ م تخف وت

ا                  يمكن أن   و. المستجمعات المائية من البرنامج المخطط في الكثير من أشد المناطق معاناة من انعدام األمن الغذائي في إثيوبي

  .يؤدي ذلك إلى زيادات في أعداد األسر التي تحتاج إلى تحويالت لألغذية

ه يجب     إلى مبادرة األطفال في التنمية المحلية     ء مقابل التعليم المستند   الغذا واالستنتاج الرئيسي المتصل ببرنامج       -32  هو أن

 إلى  ء مقابل التعليم المستند   الغذا المدارس المشمولة ببرنامج   بير على بيئة التعلم في    وقد طرأ تحسن آ   . أن يستمر حتى النهاية   

التي توصل إليها   وفي مواقف اآلباء والمجتمعات تجاه هذه المدارس مقارنة باالستنتاجاتمبادرة األطفال في التنمية المحلية   

  . سببا رئيسيا وراء ذلكالمحليةاألطفال في التنمية وتعد مبادرة . تقييما منتصف المدة السابقان

                                                      
 .يدز وأثرهما على المجتمع، وتوليد العزم واإلجراءات الالزمة لمواجهة األسباب اإلمرضطريقة تشرك المجتمعات في المناقشات للوصول إلى فهم أفضل لفيروس نقص المناعة البشرية و )13(
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  قضايا للمستقبل

ديالت                          -33 ستمرا ولكن مع إدخال تع فيما يتعلق بمستقبل عنصري البرنامج القطري، يخلص الفريق إلى أنهما ينبغي أن ي

ا صر. عليهم س إ فعن تدامة لك ر اس بل أآث ى س ال إل ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي ضامن دارة الم شراآة وت ن خالل ال يش م ب الع

ستقال عن    ). وليس منهجيته( ينبغي أن يستمر مع تغيير واليته        )MERET–PLUS(مستخدمي األراضي    وينبغي أن يبقى م

ة                        برنامج شبكة األمان اإلنتاجية    شارآية، وقائم ة تكون ت ة للمستجمعات المائي ل نموذجي ة تأهي ى إعداد عملي ز عل  مع الترآي

مواقع مستدامة تحافظ على األراضي في جميع مناطق سبل آسب العيش في المناطق التي تعاني من انعدام                 على المجتمع، و  

ع عنصر     . األمن الغذائي في البلد   ع مواق صميم جمي ة   إ وينبغي ت وارد البيئي امج    )MERET–PLUS(دارة الم رة البرن  في فت

اطق لكسب ا                  ذه المن ة من ه يش، القطري التالية بحيث تبرز، في آل منطق ستدامة           لع ق تحسينات م ة لتحقي نهج فعالي ر ال أآث

   .قائمة على المجتمع في مجال إعادة تأهيل األراضي والمياه بطرائق تتولد عنها تحسينات في السبل المستدامة لكسب العيش

ء مقابل  الغذا قة مشترآة مواقع مدارس عنصر    ويحث الفريق على االهتمام في البرنامج القطري التالي بأن تحدد بطري              -34

ة   إ لعنصروالمواقع الجديدة   التعليم   وارد البيئي ع        )MERET–PLUS(دارة الم شترآة في جمي ة م ع نموذجي وين مواق د تك  عن

دارس      . مناطق آسب العيش     ذا  عنصر  ويجب أن تصبح م يم      الغ ل التعل ة            ء مقاب دارس نموذجي شترآة م ع الم ذه المواق في ه

ة     وعنصر )MERET–PLUS(دارة الموارد البيئية إ  إلى أن عنصر   ونظرا. أيضا ة المحلي ال في التنمي ى    األطف زان عل يرآ

آزر               المستند إلى تطوير التسيير     المجتمع وتحديد األولويات المحلية على نحو يستهدف المجتمع، فإنه يكاد يكون مؤآدا أن الت

  .الناتج عن ذلك سوف يعزز تحقيق األهداف في النشاطين

  التوصيات

يح   ء مقابل التعليم    الغذا عنصر المستفيدين في تحتاج الطريقة التي يتم بها تعريف         )1 ى تنق لبا        . إل ؤثر س التعريف الحالي ي ف

ات المدرسية عل                        ر الوجب ة، وأث ة والتعليمي د التغذوي د، والفوائ ل الفوائ اليف في مقاب ة  على تحليل التك اء في    ى رغب اآلب

  .إرسال أطفالهم إلى المدرسة

تدامة نهج   )2 ة حول اس إجراء دراسة خارجي ر التكليف ب ى إدارة المق ين عل امجيتع ستجمعات البرن ل الم ادة تأهي ي إع  ف

ا ي إثيوبي ة ف ود . المائي ى أن جه شير إل ة ت د أدل امجوتوج ي البرن صر ف ة إ عن وارد البيئي  )MERET–PLUS(دارة الم

  . حاجة إلى إثبات صحة ذلكوأنشطته السابقة قد حققت نجاحات مستدامة ملحوظة؛ وثمة

ي طال               )3 يجب على المسؤولين الرفيعي المستوى في المكتب القطري والحكومة تكثيف جهودهم لحل مشكالت التنفيذ الت

ي  قيام شرآاء الوحدات اإلدارية دون اإلقليمية  ) 2(تسليم األغذية؛   ) 1: (بها العهد فيما يتعلق يما يلي       بشراء البضائع الت

  .للحكومات المنفذة البرنامج ربع السنوية المقدمة من السلف  إنهاء إجراءات)3(وظفو التنفيذ؛ يحتاج إليها م

ة  فيما يتعلق بالفترة التالية من البرنامج القطري، إعادة تصميم برنامج إ          )4  ليكون  )MERET–PLUS(دارة الموارد البيئي

ادة     "موقع نموذجي  "برنامجا لـ    ع، إلع ى المجتم ائم عل شارآي، ق ة، وتحسين سبل آسب       ، ت ل المستجمعات المائي  تأهي

  .العيش في جميع مناطق آسب العيش في آل إقليم من أقاليم إثيوبيا

امج   )5 ستمر برن ي أن ي ذا ينبغ يم الغ ل التعل رة   ء مقاب ري للفت امج القط ن البرن ة م رة المتبقي الي للفت ساره الح ي م   ف

امج . 2011–2007 ة من البرن رة التالي صميم الفت د ت ي وعن دارس ف ر للم ز أآب ام بإعطاء ترآي القطري ينبغي االهتم

امج إ   المواقع النموذجية لمستجمعات المياه التي ستنفذ فيها األنشطة المتعلقة بمناطق آسب العيش في               وارد   برن دارة الم
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ا         .)MERET–PLUS(البيئية   ين   وينبغي أن يكون التآزر الذي يمكن إثباته عملي ة ا      عنصر    ب ال في التنمي ة األطف  لمحلي

  . هدفا استراتيجيا)MERET–PLUS(دارة الموارد البيئية برنامج إو

اذ األسر         ييوصى بإجراء دراسة لتعيين األهمية النسبية لتوف      )6 يم في اتخ ل التعل ذاء مقاب امج الغ ر الوجبات المدرسية لبرن

ى المدرسة في     هم للقرار المتعلق بإرسال األطفال الذين       دائي إل يم االبت دام األمن      في سن التعل اني انع ي تع اطق الت  المن

  .الغذائي في إثيوبيا

ء الغذا النتائج واالحتفاظ بها في قاعدة بيانات قابلة للتطبيق لبرنامجالمستند إلى يجب تحسين عملية جمع بيانات الرصد     )7

  .إلدارة لزيادة االستفادة منها من جانب ا)MERET–PLUS(دارة الموارد البيئية برنامج إومقابل التعليم 

ة                    )8 ة التابع دانيين في المكاتب الفرعي امج يجب االرتقاء بمهارات فرادى مسؤولي الرصد المي نهم من رصد       للبرن لتمكي

  .واإلبالغ عنهاء مقابل التعليم الغذابرنامج  و)MERET–PLUS(أنشطة برنامج إدارة الموارد البيئية 

ستمر للموظفين                )9 دريب الم ى للت ة أعل الء أولوي ة المكتب       يجب إي دانيين في هيئ ى         المي يم عل وفي مجال الزراعة والتعل

ستويات                       ق م تهم في تحقي ديل الموظفين وأهمي مستوى الوحدات اإلدارية دون اإلقليمية وذلك في ضوء ارتفاع معدل تب

  .النواتج المطلوبة

  .دارسالملمسألة تخزين األغذية وإعداد الوجبات في  ثمة حاجة إلى إيالء المزيد من العناية  )10

ا مكتب                      )11 ن به ي يعل يجب أن يدخل المكتب القطري والحكومة اإلثيوبية تحسينات في أقرب وقت ممكن على الطريقة الت

  .عن المناقصة الخاصة بنقل األغذية إلى المدارسالتعليم 

ك                        )12 ا في ذل ر للمكتب القطري بم ا أآب ا دعم ل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه دم وحدة تحلي نظم   يجب أن تق خرائط ل

ع     المعلومات الجغرافية يراعى فيها مستوى الوحدات اإلدارية دون اإلقليمية         ا       ( ومستوى الموق ك ممكن ، )حيث يكون ذل

صادية   -ويمكن استعمالها بطريقة توضح مجال آسب العيش، والمجال الجغرافي، والمناخ، والبيانات االجتماعية               االقت

يم     الغذا وبرنامج   )MERET–PLUS(ارة الموارد البيئية    برنامج إد  المتراآبة على مواقع   األخرى المحددة  ء مقابل التعل

 . من خالل النظام العالمي لتحديد المواقع

ة من          )13 ة التالي صميم المرحل ة    عند ت ان اإلنتاجي امج شبكة األم ة         ،برن ط التغذي وم رب النظر في مفه شدة ب ام ب  يجب االهتم

  .2011 عام بعد برنامج شبكة األمان اإلنتاجية ونشاط البرنامجالمدرسية المشمولة بدعم 
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شأن المرآز     طريقة عرض إن اإلشارات المستخدمة و  المي ب ة الع المواد في هذا المنشور ال تعبر بأي حال من األحوال عن موقف برنامج األغذي

. أو مدينة أو منطقةأرِضنوني أو حدود أو تخوم ألي بلد أوالقا

 2009 –البرنامج القطري إلثيوبيا  – برنامج األغذية العالمي

ة     ال- برنامج شبكة األمان اإلنتاجي ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي ادرة إدارة الم مب
ضامن مستخدمي          شراآة وت إلى سبل أآثر استدامة لكسب العيش من خالل ال

 الغذاء مقابل التعليم/ادرة األطفال في التنمية المحلية مب-راضي األ

الغذاء مقابل التعليم/مبادرة األطفال في التنمية المحلية

ر ى سبل أآث ال إل ا لالنتق ة تمكين وارد البيئي مبادرة إدارة الم
ضامن شراآة وت الل ال ن خ يش م سب الع تدامة لك اس

 مستخدمي األراضي
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