
ኢትዮጵያ

ትራንስፎርም ኒዩትሪሽን የአምስት ዓለም አቀፍ የጥናት እና የልማት አጋር ድርጅቶች 
ጥምረት ሲሆን ዋነኛ ዓላማው ጥናትና ምርምርን መሰረት ባደረገ መልኩ የሥርዓተ-
ምግብ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያግዙ መረጃዎችን ማቅረብ ነው። 

ይህ የጥናትና ምርምር ፕሮግራም በአራት አገራት ማለትም፡- በኢትዮጵያ፣ በኬንያ፣ 
በባንግላዲሽ እና በህንድ ጥናቶቹን የሚያካሂድ ሲሆን በሶስት አብይ የሥርዓተ-ምግብ 
አጀንዳዎች ላይ አተኩሮ መረጃዎችን ያቀርባል፡፡

1
ቀጥተኛ በሆኑ የሥርዓተ-ምግብ 
ፕሮግራሞች /Nutrition 
Specific Intervention/
ይህ የጥናት አጀንዳ ከሥርዓተ-ምግብ ጋር 

ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ፕሮግራሞች እንዴት 
የመጀመሪያ 1000 ቀናትን ማለትም ህፃናት ተፀንሰው 
ከተወለዱበት ሁለት ዓመት እስኪሞላቸው ያለውን 
ጊዜ ትኩረት ባደረገ መልኩ በተገቢ ሁኔታ ቅድሚያ 
ሊሰጣቸው የሚገቡ እና የማይገቡትን ለይቶ ማስቀመጥ፤ 
ፕሮግራሞቹን ማስፉት እና ዘላቂ በሆነ መልኩ 
መተግበር ይቻላል የሚለውን ለመመለስ ይሞክራል፡፡

2
ከሥርዓተ-ምግብ ጋር ተጓዳኝ በሆኑ 
ፕሮግራሞች /Nutrition 
Sensitive Intervention/
ይህ የጥናት አጀንዳ ማህበራዊ ጥበቃ፣ 

ግብርና እና ሴቶትን የማብቃት ፕሮግራሞች እንዴት 
ሥርዓተ-ምግብን ትኩረት ባደረገ መልኩ ሊተገበሩ 
ይችላሉ? እንዴትስ በመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት 
ሥርዓተ-ምግብን በማሻሻል ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ 
የሚሉትን ጉዳዮች ይመለከታል፡፡

3
ለሥርዓተ-ምግብ ትግበራዎች 
የተመቻቹ ሁኔታዎች 
/enabling environment/ 

በዚህ ስር የሥርዓተ-ምግብ ችግሮችን 
ለመቅረፍ አስተዋፅኣ ሊደረጉ የሚያስችሉ ምቹ 
ሁኔታዎችን እንዴት ማስተዋወቅና ማጎልበት 
ይቻላል? ይህም ማለት እንዴት አሁን ያሉትን 
ፓለቲካዊና እና ኢኮኖሚያዊ ግብአቶችን ሥርዓተ-
ምግብን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማሻሻል በሚረዳ 
መልኩ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ? የሚሉትን 
ጉዳዮች በማጥናት ሳይንሳዊ መረጃ ያቀርባል።        

ከእነዚህ ዋና ዋና የጥናት ጭብጦች ጋር በተያያዘ 
ሶስት ከሁሉም የጥናት አጀንዳዎች ጋር የሚነካኩ 
ጉዳዮችንም የሚዳስስ ሲሆን እነሱም:- የአስተዳደር 
ጉዳይ፣ አካታችነት እና የአስቸጋሪ ሁኔታዎች ክስተት 
/fragile contexts/ ናቸው፡፡ 

ትራንስፎርም ኒውትሪሽን እነዚህን ጉዳዮች የሥርዓተ-
ምግብ ችግሮችን ለመቅራፍ ከሚተገበሩ ስራዎች ጋር 
በማያያዝ የሚያጠና ሲሆን፤ ሊመጣ የሚችለውን አወንታዊ 
ለውጥ በመጠቆም ሰፊ ግንዛቤ እንዲኖር ያደርጋል።

መሪ ፎቶግራፍ
በደጋማ የአማራ ከፍተኛ 
ቦታዎች የሚኖሩ ገበሬዎች 
ምርታቸውን ሲወቁ
©ኮሊን ክረውለይ/ሴቭ ዘ ችልድረን

ኢትዮጵያ



አንዲት እናት በጥዋት መስክ 
ስታቋርጥ ሀናሜራት-መቄት፣ 
ኢትዮጵያ 
© ፈሬደሪከ ኮርቤት/ፓኖስ ለሴቭ ዘ ችልድረን

ለተጨማሪ መረጃ
በኢትዮጵያ ትራንስፎር 
ኒውትሪሽንን የሚመለከት 
ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ 
እባክዎ የሚከተሉትን 
የፕሮግራሙ ተጠሪዎች 
ያግኙ፡-

ቀናው ገብረስላሴ፣

ሪሰርች አፕቴክና ኮሚኒኬሽን 
ማናጀር፣

ትራንስፎር ኒውትሪሽን፣

ሴብ ዘ ችልድረን - 
ኢትዮጵያ

ኢሜል፡- 
Kenaw.gebreselassie 
@savethechildren.org

ስልክ፡- 
+251-113-720030/ 
+251-910-808737

ጆን ሆዲኖት፣

የትራንስፎር ኒውትሪሽን 
ጥናትና ምርምር መሪ 
በኢትዮጵያ፣

ኢሜል፡- 
j.hoddinott@cgiar.org

ትራንስፎር ኒውትሪሽን በእንግሊዝ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚሰራ የጥናት ፕሮግራም ሲሆን የአምስት ዓለም አቀፍ የጥናትና ምርምር እና የልማት አጋር 
ድርጅቶች ጥምረት ነው። እነሱም:- ኢንተርናሽናል ፉድ ፖሊሲ ሪሰርች ኢንስቲቱት፣ ኢንስቲቱት ኦፍ ዲቨሎፕመንት ስተዲስ፣ ኢንተርናሽናል ሴንተር ፎር 
ዲያሪያል ዲዚዝ ሪሰርች ባንግላዲሽ፣ ፐብሊክ ሄልዝ ፋውንዴሽን ኦፍ ኢንዲያ እና ሴቭ ዘችልድረን ናቸው፡፡

ጥናትና ምርምርን መሰረት ያደረገ መረጃ በመጠቀም የሥርዓተ-ምግብ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ሥራዎች እንዲሰሩ እናበረታታለን፡፡

እዚህ የተገለፁት ሐሳቦች የእንግሊዝ መንግሰትን ኦፊሴላዊ ፖሊሲዎችን አያንፀባርቁም፡፡

ድረ-ገፃችንን ይጎብኙ፡- www.transformnutrition.org ኢሜል፡ transform@ids.ac.uk ቲዩተር፡- @TN_NutritionRPC

ኢትዮጵያ

ትራንስፎርም ኒውትሪሽን በኢትዮጵያ 

ትራንስፎርም ኒውትሪሽን በኢትዮጵያ ከላይ 
ከተጠቀሱት በ2ኛው እና 3ኛው የጥናት አብይ 
ጉዳዩች ላይ አተኩሮ ጥናትና ምርምሩን ያካሂዳል።

በዚህም መሰራት ጥናቶቹ የሚከተሉትን ጥያቄዎች 
በመመለስ ለሥርዓተ-ምግብ መሻሻል የሚበጁ 
መረጃዎችን ያቀርባል፡፡

?
ማህበራዊ ጥበቃ እና ከሥርዓተ-
ምግብ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት 
ያላቸው ፕሮግራሞች/ሥራዎች/ 
በቅንጅት ስራ ላይ ቢውሉ 

የጥምረታቸው ውጤት የሚመጣውን 
አወንታዊ ለውጥ ለማስፋት ምን ምን 
መንገዶችን መጠቀም ያዋጣል?

በዚህ ሥር ትራንስፎር ኒውትሪሽን የሚከተሉትን 
ይዳስሳል፡-

• የኢትዮጵያ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም 
በቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የሥርዓተ-ምግብ 
ሁኔታ ላይ ያመጣውን ለውጥ ያጠናል፡፡

• በትግራይ ክልል የሥርዓተ-ምግብ ፕሮግራሞች 
ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ለተጠቃሚዎች ገንዘብ 
ከመስጠት ፕሮግራሞች/unconditional cash 
transfer/ ጋር ተቀናጅተው በሥርዓተ-ምግብ 
ላይ ሊያመጡ የሚችሉትን ለውጥ ይመረምራል።

?
የግብርና ምርታማነት የሥርዓተ-
ምግብን ችግር ለመቀነስ መሪ ሆኖ 
እንዲወጣ ሊሟሉ የሚገባቸው 
አስፈላጊ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው?

በዚህ ጥያቄ ስር ጥናቱ፡-

• የኢትዮጵያ ግብርና ልማት ፕሮግራም እና 
በሥርዓተ-ምግብ ዙሪያ የሚሰሩ ፕሮግራሞች 
(በቀዳሚነትም የባህሪ ለውጥ ተግባቦት/Behaviour 
Change Communication) በከፍተኛ የግብርና 
ምርታማነታቸው በሚታወቁ ክልሎች ላይ 
ያመጣውን ለውጥ ያጠናል፡፡

በተለይም ጥንቱ የሚከተሉትን ለመዳሰስ ይሞክራል፡- 

• የግብርና ፕሮግራሞችን እና ቀጥተኛ የሆኑ 
ሥርዓተ-ምግብ ፕሮግራሞችን ተመጋጋቢነትን 
ያጠናል፡፡

• ሴቶችን ማዕከል ያደረጉ የግብርና ፕሮግራሞች 
በሥርዓተ-ምግብ ላይ የሚያመጡትን ለውጥ 
ይገመግማል።

?
የሥርዓተ-ምግብ ችግሮችን 
ለመቅረፍ አስተዋፅኣ ሊደረጉ 
የሚችሉ ምቹ ሁኔታዎች ምን 
ምን ገፅታ አላቸው? እንዴትስ 

አመራርን እና አቅምን፤ ተጠያቂነትን 
እና ምላሽ ሰጭነትን ተከታትለን እና 
ገምግመን ማጠናከር እንችላለን? 
በእነዚህ ቁልፍ ጥያቄዎች ስር ትራንስፎርም 
ኒውትሪሽን በኢትዮጵያ የሥርዓተ-ምግብ ዙሪያ ያሉ 
የአመራር እና የተቋማት አቅምን ይገመግማል፡፡ 
ከዚያም አመች ሁኔታዎች እንዲጠናከሩ ያደርጋል። 
በተጨማሪም የፖሊሲ አውጭዎችን እና አስፈፆሚ 
አካላትን አቅም እና ተጠያቂነት ለማሳደግ የሚያስችሉ 
አዳዲስ መንገዶችን ያመላክታል፡፡
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