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ثيوبيا إريتريا ووتحدها إ جيبوتي هي دولة صغيرة تقع في القرن اإلفريقي

، في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولواحدة من أفقر الدوهي . والصومال

مؤشر التنمية قيمة  وبلغتمنخفض، عتبارها دولة ذات دخل متوسط إوتصنف ب

. دولة حول العالم 211من أصل  2.1مما يجعلها في الترتيب ، 3.4.0 لهاالبشرية 

دون ألف نسمة  043نهم م ألف نسمة، 241عدد سكان جيبوتي بلغ ، 1322في عام و

حيث عالية،  مستويات الفقرو. ألف نسمة دون  سن الخامسة 231و سنة،  21سن 

فرنك  202,.24  الذي يبلغن تحت خط الفقر الوطني في المائة من السكا 42 يعيش

 32.,21  الذي يبلغخط الفقر المدقع  دونفي المائة على دخل  10يعيش و  ،جيبوتي

. (اإلستهالك على أساس سنوي بمقياس محسوب) 1320في عام  فرنك جيبوتي

تستضيف حاليا ومهاجرين في المنطقة، لل ةعبور رئيسي ولةلسنوات كانت جيبوتي دو

 . الجئ، في المقام األول من اليمن والصومالألف  14نحو 

 

قامت أمانة الدولة  1324في عام ف. إن فقر األطفال وضعفهم في البالد ملفت للنظر

(  مودا)تداخل متحليل الحرمان المتعدد المنهج للتضامن الوطني بإجراء دراسة 

وأظهرت الدراسة أن واحداً . دد األبعادبالتعاون مع يونيسف لقياس فقر األطفال المتع

في و(. فقر شديد)أربعة أبعاد في على األقل يعاني من الحرمان من كل أربعة أطفال 

عدين على ب   في يعانون من الحرمانالمناطق الريفية، ما يقرب من جميع األطفال 

 . المياه والصرف الصحي أو السكن أو الصحةيتعلق باألقل، أكثرها شيوعاً 

 

كان يشكل ي ذتعوق قلة هطول األمطار والتعرض للجفاف اإلنتاج الزراعي، الو

ستيراد إيتم و ..133د في عام في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي للبال 0.2

في المائة من جميع اإلحتياجات الغذائية، مما يجعل جيبوتي عرضة بدرجة  23نحو 

في  23يقدر برنامج الغذاء العالمي أن و. ةيعالمكبيرة للتقلبات في أسعار الغذاء ال

في المائة يعانون من سوء  00 أننعدام األمن الغذائي، وإ ونواجهب المائة من السكان

يعد سوء تغذية األطفال في البالد من بين أعلى المعدالت في منطقة و. التغذية المزمن

أطفال يعاني من نحو واحد من كل ثالثة : الشرق األوسط وشمال أفريقيا المنطقة

كذلك ال يزال . بسوء التغذية الحاد مصابونل اطفمن األفي المائة  21 نحوالتقزم، و

والدة حية،  233,333حالة وفاة لكل  112 حيث بلغ، مرتفعاً معدل وفيات األمومة 

بشكل عام، يتم توفير خدمات الرعاية و. على مستوى المنطقةحالة  223بل مقا

خاصة في المناطق ودمات والسلع غالبا ما تكون نادرة، الصحية مجاناً، لكن الخ

من  تفاقم المصاعب التي يعيشها أولئك الذين يعيشون في الفقر بشكل أكبرو .الريفية

 . نقص الخدمات األساسية األخرى مثل المياه والصرف الصحيجراء 

 

، والتي وشملت هدف خفض 1303أطلقت الحكومة رؤية جيبوتي  1324في عام و

ت لتحقيق ذلك، ركزو. 1303ت الفقر المدقع بمقدار الثلث بحلول عام معدال

على توسيع شبكات  .132-1321ستراتيجية جيبوتي للحماية اإلجتماعية للفترة إ

سجل إجتماعي لتحسين ستحداث ستراتيجية إاإلضمنت وت. األمان اإلجتماعي

 اً فقرألكثر لألسر ا اتلمساعدامن لصحيح المناسب ع النواإلستهداف وتحديد ا

مسئولة عن تنسيق جميع برامج هي الأمانة الدولة للتضامن الوطني و. ضعفاًو

تحت التي تعمل الحماية اإلجتماعية في البالد، في حين أن وكالة التنمية اإلجتماعية، 

برامج الحماية اإلجتماعية، وعلى  ذينفتقوم بتإشراف أمانة الدولة للتضامن الوطني، 

 . األمان اإلجتماعياألخص مشروع شبكة 

 

 تتمفقد . الرغم من الجهود المتزايدة، ال تزال تغطية الحماية اإلجتماعية محدودةوب

من المساعدات اإلجتماعية في  في المائة فقط من مجموع السكان بشكل ما 22تغطية 

ميس في سكان لفي المائة فقط من ا 02التغطية إلى هذه وصلت و. 1321عام  الخ 

ميس في سكان لمن المائة افي  23إلى وفقر األ كما هو الحال في العديد و. لثانياالخ 

اإلنفاق الحكومي على دعم الوقود والغذاء  يرتفعمن الدول األخرى في المنطقة، 

دراسة أجراها  تأظهروقد . األنواع األخرى من المساعدات اإلجتماعيةاً عن كثير

ستفيد بشكل تالمجتمع في  غنىاأل اتفئأن سكان الحضر وال( 1323)الدولي البنك 

 .غير متناسب من الدعم الحكومي

 

قائمة لحماية اإلجتماعية غير الهامان ل، إست حِدث برنامجان في السنوات األخيرةو

مشروع شبكة األمان اإلجتماعي تم إطالق  1320، في عام أوالً . على إشتراكات

نة مم  و بدعم من البنك الدولي ن برنامج األشغال العامة إلى جانب برنامج التغذية كوَّ

ختيارها عن إتم ي، والتي الخامسةنساء حوامل وأطفال دون سن  التي بهالألسر 

ركز ييشمل البرنامج خدمات مجتمع وعمل خفيف و. طريق اإلستهداف الجغرافي

معرفة لتدريب على اللمشروط بالحضور  وهذا  على النظافة والوصول إلى المياه

ألسرة أن تقرر ما إذا كانت افي  ة األطفالربيألنثى القائمة على تيمكن لو. يةوتغذال

، 1322بحلول عام و. العملقوم بيو الذي ههي أو أي شخص آخر في األسرة 

 23,333أسرة من برنامج األشغال العامة، وأكثر من  4333أكثر من  تستفادإ

 . يةوجلسات التغذمن ال مستفيد

 

غير  ةنقدي تتحويال برنامج ، وهولتضامن األسريل ثانياً، البرنامج الوطني

ً شد فراد األ، بهدف الوصول إلى األ1323ه في عام إستحداثتم  - ةمشروط في  ضعفا

واألطفال دون سن  ،كبار السنواإلعاقة،  ذوي التي بهاالمجتمع، مثل األ سر 

لمناطق في ااإلستهداف المجتمعي  إستخداميتم  في هذا البرنامجو. واأليتام، الخامسة

وتتلقى . إختبار سبل المعيشة البديلة في المناطق الحضرية إستخداميتم  بينماالريفية 

بع سنةكل  جيبوتي فرنك 03,333مبلغاً  ةمستفيدالاألسرة   . ر 

 

وتشمل برامج الحماية اإلجتماعية األخرى البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي 

ينفذه برنامج األغذية العالمي باإلشتراك مع وزارة التربية والتعليم، ووصل إلى ما 

قديم وجبات يومية، يقدم باإلضافة إلى تو. 1322مستفيد في عام  333,.0يقرب من 

 ً على ، لتحفيز اآلباء هناريختبَنات يتم إلِ تذهب لألسرة  حصة تموينيةالبرنامج أيضا

وأخيراً، من خالل برنامج المساعدات اإلجتماعية . مدرسةإلى ال إرسال البنات

الرعاية الصحية لألشخاص غير المشمولين بنظام إستحقاقات للصحة، تقدم الحكومة 

 . جتماعيالتأمين اإل

نظراً إلرتفاع معدالت الفقر ومعدالت الفقر بين األطفال في البالد، هناك حاجة و

برامج الحماية اإلجتماعية الحالية للوصول إلى األسر واألطفال حجم زيادة لكبيرة 

 ً  . األكثر ضعفا
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