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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የከንቲባው መልዕክት

ታከለ ዑማ በንቲ

አዲሰ አበባ የኢትዮጲያ ዋና ከተማ የሀገራችን ዕድገት አንቀሳቃሽ ሞተር
እና የሀገሪቱን 25% የከተማ ነዋሪ ይዛለች። ይህ ሁኔታ በሚፈጥረው
መልካም አጋጣሚ መዲናችን በመላው ኢትዮጵያ እና በምስራቅ አፍሪቃ
ሃገራት ለሚገኙ ሌሎች መሰል ከተሞች ዓርአያ በመሆን የማገልገል ኃላፊነት
ያለባት ሲሆን የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ይህን ተልዕኮ ለማሳካት
ከምናደረገው እንቅስቃሴ ዉስጥ አንዱ ነው።

ማልማት ኢኒሼቲቮች ለወጣቶች እና አዛውንት የማህበረሰብ ክፍል የተሻሻሉ
እና ምቹ ቦታዎችን ለመፍጠር እንዲሁም በሰርቭ አዲስ ኢኒሼቲቭ ድህነት
ለመዋጋት እና የመሳሰሉት ከተማችንን እየፈተኑ ያሉ ቁልፍ ችግሮችን
ለመቅረፍ የሚያስችሉ አዳዲስ የመፍትሄ እርምጃዎችን በመጨመር በከተማ
አስተዳደራችን የሚደረጉ ሁለንተናዊ ጥረቶች የሚደግፍ ይሆናል።
እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ የከተማ አስተዳደሩ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አሰጣጥን

ይህ የስትራቴጂ ሰነድ በአዲስ አበባ ህዝብ ለአዲስ አበባ ህዝብ የተዘጋጀ
ሲሆን በስትራቴጂው ንድፍ ሂደት ውስጥ የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት
ፅ/ቤት ባለሙያዎች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በከተማችን ውስጥ የሚገኙ
ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉንም ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ከተማችንን
ሊያጋጥሟት ለሚችሉ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ሥነ-አካላዊ
ችግሮች በቀላሉ ተጋላጭ የሆነውን የማህበረሰብ ክፍል ለምሳሌ የአካል
ጉዳተኞች፣ የጎዳና ተዳዳሪዎች ወ.ዘ.ተ. ለማሳተፍ ጥረት ተደርጓል።

ለማጎልበት እና ለማሳደግ አዳዲስ የፈጠራ ውጤቶችን እና የቴክኖሎጂው
ዘርፍ መጠቀምን የሚመለከት ይሆናል። ሌላ ምሳሌ ደግሞ የከተማችን
የበለፀገ እና ተለዋዋጭ ኢ-መደበኛ (መደበኛ ያልሆነ) ማህበራዊ ትስስር
ቡድኖች በመጠቀም የማህበረሰብ አቀፍ የሬዚሊየንስ አቅም በማጎልበት
ከተማችንን ለሚያጋጥሙ ድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ምላሽ መስጠትን
ይመለከታል።
የኮቪድ-19 ድንገተኛ ዓለም አቀፍ የበሽታ ወረርሽኝ ከተማችን የጀመረችውን
የሬዚሊየንስ ጉዞ ማፋጠን እንደሚገባት በግልፅ ይጠቁማል። የከተማ
አስተዳደራችን ከጤና ባለሙያዎች፣ ከከተማችን ወጣቶች፣ የሃይማኖት
መሪዎች፣ አርቲስቶች፣ ሚዲያዎች፣ ዮኒቨርሲቲዎች፣የልማት አጋሮች እና
ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅርበት በመስራት
በከተማችን ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር እና ለመግታት የላሰለሰ
ጥረትን በማድረግ ላይ ይገኛል። የከተማ አስተዳደራችን በከተማችን ለሚገኙ
ነዋሪዎች የሚሰጡ ወሳኝ እና ቁልፍ አገልግሎቶች እና መደበኛ የልማት
እንቅስቃሴዎች ባሉበት እንዲቀጥሉ ለማስቻል ካደረገው ጥረት በተጨማሪም
በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ ስጋት ተጋላጭ ለሆነው የማህበረሰብ ክፍል ማለትም
እንደ ጎዳና ተዳዳሪዎች እና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የከተማው ነዋሪዎች
እንደ ቀለብ ያሉ እና ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚያስችሉ
እርምጃዎችን በመቀየስ በዚህ ወረርሽን ምክንያት ሊደርስባቸው የሚችለውን
ተፅዕኖ ለመቀነስ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል።

በጥቅሉ ስትራቴጂው 3 ዓምዶች፣ 13 ግቦች እና 48 ዋና ዋና ተግባራትን
የሚያካትት ሲሆን ይህም አዲስ አበባን እ.ኤ.አ. በ 2030 የነዋሪዎቿ
ደህንነት የተረጋገጠባት፣ለመኖር ምቹ እና የበለፀገች ከተማ ለማድረግ
በከተማ አስተዳደራችን የተጀመረውን ሁለንተናዊ ጥረት የሚደግፍ ሲሆን
ሀብታችንን በመጠቀም በብዝሃነታችን ውስጥ ባለን ሕብረት ለጋራ ጥቅም
ቁልፍ እሴቶቻችንን በማዳበር አዲስ አበባን መኖሪያችን ብለው ለሚጠሩ
ሁሉ የሚገጥሟትን ተግዳሮቶች የምትቋቋም ጠንካራ እና በዘላቂ የዕድገት
ጎዳና የምትጓዝ ከተማን ለመፍጠር ያስቀመጥነውን ራዕይ ለማሳካት ይረዳል።
እንደ ከተማ የተበታተነ ጥረታችንን አንድ ስናደርግ በአንድ ቀን በርካታ
ችግኝ በመትከል የዓለምን ክብረወሰን ከመስበር ጀምሮ በከተማ አቀፍ የአካል
ብቃት እንቅስቃሴ ከፍተኛ የተሳታፊ ቁጥርን እስከ ማስመዝገብ ብዙ ስኬታማ
ሥራዎችን መስራት እንደምንችል የከዚህ ቀደም ተሞክሯችን ያሳየን ሲሆን
በብዝሃነታችን ውስጥ ባለን የአንድነት ኃይል አዲስ አበባን ለቀጣይ አሥርት
ዓመታት ጠንካራ፣የበለጠ ዝግጁ እና የሚገጥሟትን ችግሮች/ተግዳሮቶች
የምትቋቋም ከተማ ለማድረግ የከተማ አስተዳደራችን ይሰራል።

ይህ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ለዚህ ወረረሽኝ ከተማ አስተዳደራችን እየወሰደ
ያለውን የአደጋ ምላሽ ይበልጥ የሚያጠናክሩ እና የቀጣይ የልማት ጉዟችን
ከዚህ ቀደም ወደነበረው ዘ-ልማዳዊ አሠራር እንዳይመለስ እንዲሁም
ከዚህ በኋላ ከተማችንን ለሚያጋጥማትም ሆነ አሁን ለተጋረጡባት መሰል
ተግዳሮቶች ሬዚሊየንት እንድትሆን የሚያስችሉ በተለያዩ ዘርፎች ተግባራዊ
ሊደረጉ የሚችሉ ኢኒሼቲቮችን በውስጡ ይዟል። በዚህም አግባብ የከተማ
አስተዳደራችን የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ወሳኝ እና ትርጉም ያለው ሚና
የሚወጣ ይሆናል።

ይህን የከተማችን ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ወደ ትግበራ ምዕራፍ መሸጋገር
ሳበስር ለሁሉም የከተማችን ነዋሪዎች እና ለዓለም አቀፍ ዲያስፖራ ማህበረሰብ
አባላት ለስትራቴጂው ትግበራ መሳካት የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ
ጥሪዬን እያቀረብኩ ከከተማችን የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ጋር አጋርነት
በመመስረት እንደ ጎዳና ማፅዳትና የዛፍ ተከላን ለመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች
ጊዜዎን በፈቃደኝነት በመስጠት የአካባቢያችንን ሥነ-ምህዳሮች የማደስ
እና ለሁሉም ጤናማ አካባቢን የመፍጠር ግባችንን ለማሳካት እንዲሁም
በስትራቴጂው ውስጥ የተካተቱ ሌሎች በርካታ ተግባራትን በመመርመር
ለከተማችን የሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ የጀመርነውን ጥረት ለማገዝ የግለሰባዊ
አስተዋፅዎን እንዲያበረክቱ እጋብዛለሁ።

ለከተማችን ዘርፈ ብዙ አስተዋፅኦ ሊያበረክት ለሚችለው እና ወቅቱን ጠብቆ
ይፋ ለሆነው ለዚህ ስትራቴጂ ትግበራ ሙሉ ድጋፌን እየገለፅኩ ይህን
ስትራቴጂ እንደ ፍኖተ ካርታ በመጠቀም ጠንካራ እና ሬዚሊየንት አዲስ
አበባን ለወደፊት ለመፍጠር በጋራ እንድንሰራ ጥሪዬን አቀርባለው።

ይህ ስትራቴጂ የአዲስ አበባ ከተማን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመቅረፍ ለምሳሌ
አረንጓዴ አዲስ አበባን በመፍጠር፣ ሸገርን በማስዋብ እና በከተማ መልሶ

2

መግቢያ

የከተማው ዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰር መልዕክት

ሞገስ ታደሠ (ዶ/ር)

ይህ የስትራቴጂ ሰነድ እዚህ እንዲደርስ ሳይቋረጥ ለተደረገልን ድጋፍ
ለሮክፌለር ፋውንዴሽን እና ለ100 ሬዚሊየንት ከተሞች እንዲሁም ለዓለም
አቀፍ ሬዚሊየንስ ከተሞች ኔትዎርክ የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ
ፕሮጀክት ፅ/ቤትን በመወከል ከፍተኛ የሆነ ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ።
በዚህ ስትራቴጂ ሰነድ ዝግጅት ሂደት ከጅምሩ እስከ ፍፃሜው ላበረከቱት
ያላሰለሰ ድጋፍ እና አስተዋፅኦ እንዲሁም ሰነዱ እውን ሲሆን ለማየት
ለነበራቸው ቁርጠኝነት ለወ/ሮ ዳና ኦርማን እና ወ/ት ካሮላይን ራይስ በልዩ

ለሬዚሊየንት ከተማ ግንባታ ሁሉን አቀፍ እና በጋራ የሚከናወኑ ተግባራት
ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/
ቤት ያምናል። ስለሆነም የዚህን የስትራቴጂ ሰነድ ትግበራ ስንጀምር
በምንመሰርታቸው አጋርነቶች፣ በሀብት አሰባሰብ እና ትግበራ ሥራችን ላይ
ሁሉን አቀፍ እና አካታች የሆነ የአሠራር ስርዓታችንን የምናስቀጥል ይሆናል።

ሁኔታ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመቀጠል ለዚህ ሥራ መሳካት እንዲሁም
የሬዚሊየንስ ጉዳይ የከተማ አስተዳደራችን ቁልፍ ሥራ መሆኑን በመረዳት
ላበረከቱት ድጋፍ እና ለነበራቸው ቁርጠኝነት ለክቡር ከንቲባችን ኢንጂነር
ታከለ ዑማ በንቲ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ።

የተዘጋጀ ሳይሆን በከተማ አስተዳደሩ ስር ያሉ ሁሉም መ/ቤቶች፣ የከተማው
ነዋሪዎች፣ የንግድ ተቋማት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በስትራቴጂው
ውስጥ የተካተቱ ኢኒሼቲቮች ትግበራ ላይ ሬዚሊየንት አዲስ አበባን በጋራ
ለመፍጠር ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ እምነታችን ነው። ለትግበራውም
አስፈላጊ የሆነ ቅንጅት እና ትብብር የሚጠይቅ ሲሆን ከመንግስት መስሪያ
ቤቶች፣ ከልማት አጋሮች፣ ከትምህርት ተቋማት፣ ከግሉ ሴክተር እና
ከሲቪል ማህበረሰብ ጋር የጀመርናቸውን ሥራዎች በማስቀጠል የከተማችንን
የሬዚሊየንስ አጀንዳ የጋራ ባለቤትነት የምናረጋግጥ ይሆናል። ስኬታችን
ከከተማው ድንበር የሚዘሉ ሥራዎች ላይ በማተኮር እንዲሁም ከተለያዩ
የትምህርት መስኮች እና ዘርፎች መፍትሄ በማፈላለግ ላይ የሚመሠረት
ይሆናል።

ይህ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ሰነድ በመፅሃፍ መደርደሪያ ላይ እንዲቀመጥ

ይህ የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ሰነድ በውስጡ በከተማችን
ላይ በተለያዩ ዘርፎች ለተጋረጡ ቁልፍ ተግዳሮቶች ተገቢ ምላሽ መስጠት
የሚያስችሉ በ3 ዓምድ እና በ13 ግቦች ስር የተከፋፈሉ 48 ዋና ዋና ተግባራት
(ኢኒሼቲቮችን) ይዟል። ከተማችን ይበልጥ ዘመናዊ እና ለሚገጥሟት
ተግዳሮቶች ሬዚሊየንት እንድትሆን ለማስቻል በሰነዱ ውስጥ የተካተቱት
ኢኒሼቲቮች ንድፍ እና ዝግጀት ሁሉን አቀፍ እና ጥልቅ አቀራረብን
በመከተል እዲሆን ጥረት ተደርጓል።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በስትራቴጂው
ትግበራ ምዕራፍ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር አጋርነቶችን በመፍጠር፣
በስትራቴጂው ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ኢኒሼቲቮች ትግበራ በማቀጣጠል
እና ለሥራው የሚያስፈልጉ ሀብቶችን በማሰባሰብ በቁርጠኝነት የመሪነት
ሚናውን ሙሉ በሙሉ የሚወጣ ይሆናል።

ይህ ስትራቴጂ የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት የሁለት
ዓመታት የትጋት እና ያላሰለሰ ጥረት ውጤት ሲሆን ይህ ሥራ ተሳክቶ እዚህ
እንዲደርስ ላበረከቱት አስተዋፅኦ የቀድሞው የፕሮጀክት ፅ/ቤቱ አስተባባሪ
እና የከተማችን ዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰር እንዲሁም ለፕሮጀክቱ ጠንካራ
እና ድካም አልባ ወጣት ባለሙያዎች ስብስብ ምስጋናዬን አቀርባለሁ።
በተጨማሪም በዚህ የስትራቴጂ ሰነድ ዝግጅት ሂደት ውስጥ ለነበራቸው ንቁ
ተሳትፎ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሁሉም የባለድርሻ አካላት ከልብ የመነጨ
ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ይህ የስትራቴጂ ሰነድ የከተማችን ነዋሪዎች እና
አጋሮች ጥልቅ ተሳትፎ ውጤት እና ሁሉን አቀፍ ፍኖተ ካርታ ነው።

የነዋሪዎቿ ደህንነት የሚረጋገጥባት፣ ለመኖር ምቹ እና የበለፀገች ከተማ
ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት እንዲያግዙ ይህ ስትራቴጂ እንደሚያነሳሳችሁ
ተስፋ አደርጋለሁ።

3

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የከተማው የቀድሞው ዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰር መልዕክት

ፍፁምብርሃን ፀጋዬ

የሁለት ዓመታት የትጋት እና ትብብር ውጤት የሆነው ይህን የአዲስ አበባ
የሬዚሊየንስ ስትራቴጂን ሳቀርብ ታላቅ ኩራት ይሰማኛል። በእነዚህ ሁለት
ዓመታት ለፕሮጀክታችን ሥራዎች ውጤታማነት የከተማ አስተዳደራችን
የበላይ አመራሮች ለነበራቸው ቁርጠኝነት እና ላደረጉልን ድጋፍ ምስጋናዬን
ማቅረብ እፈልጋለሁ። የከተማ አስተዳደራችን የበላይ አመራሮች በነበራቸው
ራዕይ ሁሉንም የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በማረጋገጥ የከተማችንን
የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ዝግጅት እንዲመራ እ.ኤ.አ. በ2017 ዓ.ም. በደንብ

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ በከተማችን ላይ ከፍተኛ አደጋ የተጋረጡ
ድንገተኛ ክስተቶችን እና ስር የሰደዱ ውጥረቶችን በጥልቅ በመመርመር እና
መነሻ ምክንያቶቻቸውን በመረዳት ከተማችን በብልፅግና ጎዳና የምታደርገውን
ጎዞ ለማቀላጠፍ 48 ተግባር ተኮር አዳዲስ ኢኒሼቲቮችን ያካተተ ሲሆን እነዚህ
ተግባራት በአገር ውስጥ እና በዓለም አቀፍ የሬዚሊየንስ ባለሙያዎች ዕውቀት
ብቻ ሳይወሰን የከተማችንን ነዋሪዎች በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን እና
ለ21ኛው ክ/ዘመን ተግዳሮቶች በቀላሉ ተጋላጭ የሆነው የማህበረሰብ ክፍልን

ቁጥር 89/2010 የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በከንቲባ
ፅ/ቤት ስር ለመቋቋም የቻለ ሲሆን የሬዚሊየንስ ስትራቴጂውን ትግበራ
ከከተማው የፕላን ዝግጅት ጋር ተቀናጅቶ ተግባራዊ ማድረግ እንዲያስችል
በማሰብ እ.ኤ.አ ከጥር 2019 የፕሮጀከት ፅ/ቤቱ በከተማችን የፕላን እና
ልማት ኮሚሽን ስር በድጋሚ እንዲደራጅ ተደርጎ ሥራዎችን በማከናወን ላይ
ይገኛል።

የህይወት ልምድ እና ተሞክሮ በማካተት ተዘጋጅቷል። በተጨማሪም ይህ
የስትራቴጂ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብሎም በከተማው ውስጥ ከሚካሄዱ የሪፎርም
ሥራዎች ጋር በሚጣጣም መልኩ ወቅቱን ጠብቆ የተዘጋጀ ሰነድ ነው።
ይህ ሥራ ተሳክቶ እዚህ እንዲደርስ በቁርጠኝነት ጉልበታቸውን ሳይቆጥቡ
ለደከሙ ለአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ጠንካራ ወጣት
የባለሙያዎች ስብስብ ከልብ የመነጨ ምሰጋናዬን አቀርባለሁ።

የፌደራል መንግስት መቀመጫ እና የሀገራችን ዋና ከተማ እንዲሁም
የአህጉራችን የዲፕሎማሲ መናሀሪያ የሆነችው መዲናችን አዲስ አበባ በዓለም
ዙሪያ እጅግ ፈጣን የህዝብ ቁጥር እና የከተማ ልማት መስፋፋት ከሚያስመዘግቡ
የዓለም አቀፍ ከተሞች ተርታ ትገኛለች። ይህም በከተማችን የእለት ተዕለት
እንቅስቃሴ እና መሰረታዊ የአገልግሎት አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ እና
ጫና እያሳደረ የሚገኝ ሲሆን ተለዋዋጭ የአየር ንብረት፣ በተወዳዳሪነት ላይ
የተመሰረተ ክፍት ኢኮኖሚ እንዲሁም እየጨመረ የሚሄድ የህዝብ ቁጥር
እያንዳንዳቸው በመጪዎቹ ዓመታት የራሳቸውን ተግዳሮቶች እና መልካም
አጋጣሚዎችን ይዘው የሚመጡ ይሆናል።

በመጨረሻም በ100 ሬዚሊየንስ ከተሞች ስር ባሉ ባለሙያዎች በተደረገልን
የቴክኒክ ድጋፍ እና በመሰረትንው ጠንካራ ወዳጅነት ሬዚሊየንት ከተማ ግንባታ
የጀመርነውን ጉዞ በእጅጉ ያቀለለልን በመሆኑ ሁላችንም በጋራ ምስጋናችንን
እናቀርባለን።

4

መግቢያ

የዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ መልዕክት

ዳና ኦምራን
የአፍሪካ ሥራ አስኪያጅ

የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ በይፋ መለቀቅን በማስመልከት
ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ክቡር ኢንጅነር ታከለ ዑማ
በንቲ እንዲሁም ለመላው የከተማው ነዋሪዎች የዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት
ከተሞች ኔትዎርክ የባለሙያዎች ቡድን በመወከል እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት
እፈልጋለሁ። ሬዚሊየንት ከተማ ግንባታን የሚመራው የዚህ ፍኖተ ካርታ
ዝግጅት የነዋሪዋ ደህንነት የተረጋገጠባት፣ ለመኖር ምቹ፣ እና የበለፀገች አዲስ
አበባን የመፍጠር ብሩህ ራዕይን ለማሳካት ለከተማችሁ ብሎም ለመሠረትነው

በስትራቴጂው ውስጥ የተካተቱት 3 ዓምዶች እና 48 ዋና ዋና ተግባራት
ስማርት እና የበለፀገች፣ ጤናማ እና ለመኖር ምቹ፣ እርስ በርስ የተገናኙ፣
አካታች እንዲሁም ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰብ መኖሪያ ከተማን
የመፍጠር ራዕይን ያስቀመጠ ሲሆን የከተማዋን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ
ለመደገፍ፣ የቆሻሻ አስተዳደርን ለማዘመን እና የምግብ ስርዓት ዘላቂነት
ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ወሳኝ ኢኒሼቲቮች ከተማዋን በስኬት ጎዳና
እንድታመራ ያስችላታል። ከተቀናጀ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እና ከህዝብ

አጋርነት ወሳኝ ምዕራፍ ነው።

ቦታዎች ጋር የተገናኙ አዳዲስ የከተማ አቀፍ ውድድሮችን በማካሄድ በአዲስ
አበባ ዙሪያ ካሉ ባለድርሻ አካላት እጅግ በጣም የተሻሉና ችግር ፈቺ ሀሳቦች
እንዲመነጩ በማስቻል የሬዚሊየንት አቅም ግንባታን ዘሮች በማህበረሰብ ደረጃ
እንዲዘሩ ያስችላል።

አዲስ አበባ ከተማ እንደ የአህጉሪቱ የዲፕሎማሲ መናህሪያ ብቻ ሳይሆን የጎሳ፣
የባሕል፣ የሃይማኖትና የኢኮኖሚ ብዝሃነትን በማስተናገድ ለሌሎች አርዓያ
በመሆን የምታገለግል ሲሆን ከተማዋ ፈጣን ዕድገት ማስመዝገቧን ስትቀጥል
አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት፣ ደህንነቱ የተረጋገጠ እና ተደራሽ
መጓጓዣ መንገዶች፣ አካባበቢን ከጉዳት መጠበቅ እና በከተማ ውስጥ ለሚኖሩ
እና ለሚሰሩ ሁሉን አቀፍ ዕድገት የማረጋገጥ ግብን ለማሳካት እነዚህን ጠንካራ
እሴቶች ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊ ነው።

ይህ ሥራ ካለ አዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ባለሙያዎች ያላሰለሰ
ጥረት ሊከናወን እና እዚህ ሊደርስ አይችልም ነበር። በነዚህ የባለሙያዎች
ቡድን ጥረት እና በከተማው ምክትል ከንቲባ ክቡር ኢንጅነር ታከለ ኡማ
በንቲ ራዕይ ከተማዋ የተጋረጡባትን የሬዚሊየንስ ችግሮች ለመጋፈጥ ዝግጁ
ስትሆን ይህም ለቀሪው የኢትዮጲያ ከተሞች ብሎም ለመላው አፍሪካ ምሳሌ
እነድትሆን ያስችላታል።

ይህ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ የአዲስ አበባ ከተማን ቁልፍ የመሰረተ ልማት
አውታሮች እና አመራር ነባራዊ ሁኔታን ታሳቢ በማድረግ ወሳኝ እርምጃን
የወሰደ ሲሆን በዚህ ረገድ ያሉ ተግዳሮቶችን አምኖ በመቀበል እና እነዚህን
ክፍተቶች ለመሙላት የተለያዩ መንገዶችን ለመለየት ሞክሯል። ይህ ሥራ
የተለያዩ የከተማው ነዋሪዎች፣ የማህበረሰብ መሪዎች እና በሁሉም ዘርፎች ያሉ
ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ የተዘጋጀ ሲሆን ወደፊት ለሚገጥሟት
ማንኛውም ተግዳሮቶች ሬዚሊየንት ከተማን ለመፍጠር እንደ ፍኖተ ካርታ
ንድፍ በመሆን የሚያገለግል ይሆናል።

የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ በይፋ መለቀቅ በከተማው
የሬዚሊየንስ ጎዞ ወሳኝ ምዕራፍ ቢሆንም ሥራው ገና በጅምሩ ያለ እና
ለመጠናቀቅ ብዙ የሚቀረው መሆኑን እንገነዘባለን። እነዚህን በስትራቴጂው
የተካተቱ ዋና ዋና ኢኒሼቲቮች ተግባራዊ ለማድረግ የከተማው ሬዚሊየንስ
የፕሮጀክት ፅ/ቤት የባለሙያዎች ቡድን እንደ አስተባባሪ እና የሀብት አፈላላጊ
በመሆን በታላቅ ቁርጠኝነት እና በትጋት ተግባራቸውን እንደሚያከናውኑ
እምነታችን ሲሆን፤ ጠንካራ እና ይበልጥ አካታች አዲስ አበባን ለሁሉም
ለመፍጠር የሚደረገውን የከተማ አስተዳደሩን ጥረት የሚያግዘውን ይህን ሥራ
ቀጣይነት ለማረጋገጥ አጋርነታችንን የምናጠናክር መሆኑን እየገለፅን የቀጣይ
ውጤቶችን በጋራ ለማየት በጉጉት እንጠብቃለን።

በሚቀጥሉት ገፆች የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂው ሰው እና
አከባቢን ማዕከል ያደረገ የከተማ አስተዳደር እና እድገትን ለመፍጠር አዳዲስ
እና ተጨባጭ ሃሳቦችን ያቀርባል። የከተማዋን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ
ለመደገፍ፣ የቆሻሻ አስተዳደርን ለማዘመን እና የከተማችንን የምግብ ሥርዓት
ዘላቂነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ወሳኝ ኢኒሼቲቮች ከተማዋን በስኬት ጎዳና
እንድታመራ ያስችላታል።
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6

መግቢያ

ማጠቃለያ
የኢትዮጲያ ዋና ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ አፄ ምንሊክ ሀለተኛ እና በእቴጌ ጣይቱ ብጡል በ1886 ዓ.ም
ተመሰረተች። መዲናችን እንደ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እና
ሌሎች የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ ናት። በተጨማሪም አዲስ አበባ የተለያዩ ሃይማኖት
ተከታዮች እና የሁለም ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ስትሆን በአጠቃላይ ከ 21 በላይ ሃገራት የመጡ ወደ
31000 የሚጠጉ ስደተኞችን ይዛለች።1 የባህላዊ እና ሃይማኖታዊ ብዝሃነት የመዲናችን ልዩ መለያ በመሆኑ
እንዲሁም በአህጉራችን ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊ እና ዲፕሎማሲ ላይ ባላት አስተዋፅኦ እንደ የአዲስ አበባ
ነዋሪነታችን ኩራት ይሰማናል።
ከ3.7 ሚሊዮን በላይ የሚጠጋ ነዋሪዎችን የያዘችው አዲስ አበባ ብቸኛ የሀገራችን ትልቋ የከተማ ማዕከል
ስትሆን በአሁኑ ወቅት በዓመት 3.8%2 ዕድገት በማስመዝገብ ላይ ትገኛለች። ይህም መዲናችንን በዓለም
በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ከተሞች መካከል አንዷ ያደርጋታል።
በተጨማሪም በፍጥነት በማደግ ላይ ለሚገኘው የኢትዮጲያ ኢኮኖሚ አዲስ አበባ ዋና አንቀሳቃሽ ሞተር ናት።
ምንም እንኳን የመዲናችን ነዋሪ ከሃገራችን ህዝብ ብዛት 3.6 በመቶውን ብቻ የሚሸፍን ቢሆንም 30% ለጥቅል
ሀገራዊ ምርት እና 68% ለአጠቃላይ የከተማ ሥራ ዕድል ፈጠራ አስተዋፅኦ አበርክታለች። ይሁን እንጂ
ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ያለማቋረጥ ፈጣን ዕድገት ብታስመዘግብም የከተማችን ቀጣይነት ያለው እና
የተረጋጋ የእድገት አቅጣጫን ለሚፈታተኑ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ችግሮች፣ ጫናዎች እና
ድንገተኛ ክስተቶች/አደጋዎች ተጋልጣለች። ከድንገተኛ ክስተቶች/ አደጋዎች በዋናነት ጎርፍ መጥለቅለቅ፣
የከተማ እሳት አደጋ እና የበሽታ ወረርሽኝ ተጠቃሽ ሲሆኑ ፈጣን እና ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የከተማ
መስፋፋት፣የውሃ እጥረት እና ከፍተኛ የሥራ አጥነት ከተማችን ላይ ከተጋረጡ ዋና ዋና ጫናዎች ተጠቃሽ
ናቸው።
እነዚህን ተፈታታኝ ተግዳሮቶች የመቋቋም ብሎም ሰብሮ የማለፍ አቅምን ለመገንባት አዲስ አበባ
የሮክፌለር ፋውንዴሽን ኢኒሼቲቭ የሆነውን የዓለም አቀፍ 100 ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትወርክ በግንቦት
2016 ተቀላቅላለች። በዚህም መሠረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህን ኢኒሼቲቭ ተግባራዊ
በማድረግ የከተማችንን የሬዚሊየንስ አቅምን ለመገንባት የሚያስችል ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂ ለማዘጋጀት
እና በስትራቴጂው ዝግጅት እና ትግበራ ምዕራፎች ላይ ያሉ ሥራዎችን ተቋማዊ በሆነ መንገድ ለማከናወን
እንዲያስችል እ.ኤ.አ. በ2017 ዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰር (Chief Resilience Officer, CRO) የመደበ ሲሆን
እ.ኤ.አ. በ2018 በደንብ ቁጥር 89/2010 የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በማቋቋም ወደ ሥራ ገብቷል።
ይህ የስትራቴጂ ሰነድ በዋናነት የከተማችንን ዕድገት ሬዚሊየንት በሆነ መልኩ ለማስቀጠል እንደ ፍኖተ ካርታ
(ሮድማፕ) ሆኖ የሚያገለል ሰነድ ሲሆን የስትራቴጂውም ዝግጅት ሁለት ዓመት የፈጀ እና ሁሉንም ባለድርሻ
አካላት በማሳተፍ የተከናወኑ ሰፊ የጥናት እና ምርምር ሥራዎች ውጤት ነው። በስትራቴጂውም ዝግጅት
ምዕራፍ በአጠቃላይ 47 የፊት ለፊት ቃለመጠይቆች፣ 11 አውደ ጥናቶች፣ 8 የቡድን ውይይቶች እና
በአስሩም ክ/ከተሞች በ45 ወረዳዎች በ90 ቀጠናዎች ከ5000 በላይ አባወራዎች በተለያዩ የኑሮ ሁኔታ የሚገኙ
እና ተጋለጭ የማህበረሰብ ክፍልን በማካተት የቤት ለቤት ዳሰሳ ጥናት ተካሂዷል። ከዚህ የተገኙ ግብዓቶች
ለከተማችን የሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ የትኩረት አቅጣጫዎችን ለመለየት እና በአጭር፣ በመካከለኛ እና
በረጅም ጊዜ ተግባራዊ የሚደረጉ ዋና ዋና ተግባራትን /ኢኒሼቲቮችን ለመለየት ጥቅም ላይ ውለዋል።

1

Brown, A., Mackie, P., Dickenson, K., & Gebre-Egziabher, T. (2018). Urban refugee
economies: Addis Ababa, Ethiopia. London: IIED.

2 World Bank. (2015a). Ethiopia urbanization review. Washington, DC: World Bank.
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ራዕያችን አዲስ አበባ እ.ኤ.አ. በ2030 ዓ.ም.
የነዋሪዎቿ ደህንነት የተጠበቀባት፣ ለመኖር ምቹ እና
የበለፀገች ከተማ ስትሆን ማየት ነው።
በብዝሃነታችን ውስጥ ባለን አንድነት ለጋራ ጥቅም እና ማህበራዊ መስተጋብር
መሠረታዊ እሴቶቻችንን ጠብቀን ካሳለፍናቸው ተሞክሮዎች በመማር
አካባቢያችንን እና በተለይ የከተማችን ነዋሪዎች የአስተዳደራችን እና የዕድገታችን
ማዕከል መሆናቸውን እናረጋግጣለን።

ይህ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ
3 ዓምዶች

13 ግቦች

48 ዋና ዋና ተግባራትን ይዟል

3ቱ ዓምዶች የከተማችንን ራዕይ
ለማሳካት የሚያስችሉ ስትራቴጂካዊ
አቅጣጫዎች ናቸው።

48 ዋና ዋና ተግባራት በስትራቴጂው
ሰነድ ዝግጅት ወቅት በተለዩ እና
በቅደም ተከተል የተቀመጡ
የከተማችን ነዋሪን እየፈተኑ ያሉ
ችግሮች፣ ጫናዎች እና ድንገተኛ
ክስተቶች/አደጋዎችን ተቋቁሞ
የሬዚሊየንስ አቅምን ለመገንባት
ያስችላሉ።

8

መግቢያ

1. ስማርት እና የበለፀገች ከተማ
የአዲስ አበባ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ያለ ቢሆንም፣ የዚህ ዕድገት ጠቀሜታ በፍጥነት እየጨመረ ላለው ለከተማዋ ነዋሪ
በተመጣጣኝ ሁኔታ ያልተከፋፈለ ሆኖ ቆይቷል። በከፍተኛ ደረጃ ምርታማ የሆኑ የኢኮኖሚ ዘርፎችን ለማስፋፋት እና መደበኛ ያልሆነውን
የኢኮኖሚውን ሴክተር ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የሚየስችል በአግባቡ ጥቅም ላይ ያልዋለ ከፍተኛ የሥራ አጥ ቁጥር በከተማው
ውስጥ ጎን ለጎን ይገኛሉ። የስትራቴጂው የመጀመሪያ ዓምድ የከተማችንን ቀጣይ ኢኮኖሚ መልክ ስለማስያዝ እና ለንግድ ምቹ ሁኔታዎች
በመፍጠር የከተማችን ነዋሪ እንዲበለፅግ ስለማስቻል ያትታል። በዚህ ዓምድ ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ተግባራት ወይም ኢኒሼቲቮች
በከተማ አስተዳደራችን የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ለማሻሻል እና ይበልጥ ግልፅ እና ሁሉን አቀፍ አስተዳደርን ለማስፈን እየተሰሩ ካሉ
የተለያዩ ሥራዎች እና ፕሮግራሞች ጋር ተመጋጋቢነት ያለው ሲሆን አዳዲስ በሚፈጠሩ ኢንዱስትሪ መስኮች ጥሩ የሥራ ዕድል የመፍጠር
ዓላማ ላይ ያነጣጥራል።

2. እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች
የከተማችን በፍጥነት መስፋት እና እየጨመረ በመጣው ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት ምክንያት በአዲስ አበባ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ቁጥር እያደገ
ይገኛል። ይህም የከተማችን የጀርባ አጥንት የሆኑ ወሳኝ አገልግሎቶችን ለምሳሌ የብዙኃን ትራንስፖርት፣ ምቹ እና አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ
ቤት አቅርቦት ወ.ዘ.ተ. በከተማ አስተዳደሩ ተደራሽ የማድረግ አቅም ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳረፈ ይገኛል።
በዚህም ምክንያት በከተማው የሚኖሩ ማህበረሰቦች እርስ በእርስ እንዳይገናኙ እና የከተማችን ነዋሪዎች የግብይት ስፍራ፣ የሥራ ዕድል እና
መሠረታዊ የሆኑ ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት እንዳይችሉ ሆኗል። እያደገ የመጣውን የመኖሪያ ቤት እና የትራንስፖርት ፍላጎት ለማርካት
በከተማ አስተዳደራችን ወሳኝ እርምጃዎች እየተወሰዱ ቢሆንም በአብዛኛው የሚሰሩት ሥራዎች የሰው ልጆችን ማዕከል ያደረጉ እና የተቀናጁ
ባለመሆናቸው የሚጠበቀውን ያክል ውጤታማ ሳይሆኑ ቀርተዋል።
የከተማችን ፈጣን ለውጥ የአዲስ አበባ መለያ ስሪት የሆነውን ማህበራዊ መስተጋብር እና በጎረቤታዊ አንድነት ላይ ያለ የመተማመን ስሜትን
እየዳከመ መሆኑ ይነገራል። በተጨማሪም የከተማችን ማህበረሰቦች በአግባቡ ባልተመራ የከተማ ልማት መስፋፋት ለውጥ እና የኢኮኖሚያዊ
እንቅስቃሴዎች ምክንያት ለሚታወቁ እና አዳዲስ የድንገተኛ አደጋ ስጋቶች ተጋልጭነት እየጨመረ መጥቷል።
የከተማችን ነዋሪን በተለይ ለተለያዩ ችግሮች፣ ጫናዎች እና ድንገተኛ አደጋዎች ይበልጥ ተጋላጭ የሆነውን የማህበረሰብ ክፍል ችግሮችን
የመቋቋም አቅሙን ለማጎልበት ብሎም ከነዚህ ተግዳሮቶች ለመጠበቅ በከተማ አስተዳደራችን የተደረጉት ጥረቶች በቂ ባይሆኑም እንደ ዕድር፣
ዕቁብ፣ እና ማህበር ያሉ የከተማችን ማህበራዊ መስተጋብሮች የማህበረሰባችንን ሬዚሊየንስ ከታች ወደላይ ለመገንባት መልካም አጋጣሚን
ይፈጥራል። የሁለተኛው ዓምድ ዋና ዓላማ ወቅታዊ እና ቀጣይ የከተማችን ፕላን ዝግጅት አሳታፊ እና የሰው-ተኮር አቀራረብን እንዲከተል
በማድረግ የአዲስ አበባን ማህበረሰብ ይበልጥ ወደ ተሳለጠ፣ ሁሉን አቀፍ እና ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ የሬዚሊየንስ ማዕከልነት መለወጥ ነው።
በዚህ ዓምድ ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ተግባራት ለከተማችን ነዋሪ የተሻለ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እና ትራንስፖርት እንዲሁም ተጋላጭ
የሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ከጉዳት ለመጠበቅ እና የተጋላጭነታቸውን ደረጃ ለመቀነስ የማህበረሰብ አቀፍ ሬዚሊየንስ እና የድንገተኛ አደጋ
ዝግጁነት ፅንሰ ሀሳብን በከተማው ነዋሪ ውስጥ እንዲሰርፅ ማድረግ ነው።

3. ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች
ባለፉት ዓመታት የአዲስ አበባ ዕድገት እና መስፋፋት በከተማችን ተፈጥሯዊ ስነ-ምህዳር ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል። የአካባቢ
ስነ-ምህዳር መጎሳቆል፣ በተለይም ከተለዋዋጭ የዓየር ንብረት ጋር በመጣመር የከተማውን ነዋሪ ከጎርፍ መጥለቅለቅ እስከ የመጠጥ ውሃ
እጥረት እና ለሌሎች የተለያዩ አደጋዎች ስጋት ተጋላጭነት በከፍተኛ ደረጃ በመጨመር እና የነዋሪውን ጤና፣ የገቢ ምንጭ እና ደህንነት
አደጋ ላይ በመጣል ላይ ይገኛል። ይህ ሶስተኛ ዓምድ የከተማችን የተፈጥሮ ሃብት እና ስነ-ምህዳር በአግባቡ የመንከባከብ እና የመጠበቅ
ዓቅምን በማሳደግ ዘላቂ ዕድገትን ማረጋገጥ ያለመ ነው። በዚህ ዓምድ ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ተግባራት ውሃ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው
ውስን ሃብት ስለመሆኑ፣ የሳኒቴሽን (የግል እና የማህበረሰብ ንፅህና አጠባበቅ ስርዓት) ተደራሽነት ስለማስፋፋት፣ የደረቅ ቆሻሻን አስተዳደር
ስርዓትን ስለማዘመን፣ በከተማው ዙሪያ የሚገኙ ተራራማ ስፍራዎችን ወደነበሩበት ተፍጥሯዊ ይዞታ ስለመመለስ፣ አግባብነት ያለው የኢነርጂ
ምንጮች አጠቃቀም ሰርዓትን ስለማስፈን፣ እንዲሁም የተለያዩ አዳዲስ አረንጓዴ ቦታዎችን ስለመፍጠር ያትታል።
ይህ ስታራቴጂ ፀድቆ በይፋ ከተመረቀ በኋላ በስትራቴጂ ውስጥ የተካተቱና የከተማውን የሬዚሊየንስ አቅም መገንባት ያስችላሉ ተብለው
በየዘርፉ የተመረጡ ዋና ዋና ኢኒሼቲቮች ትግበራ ምዕራፍ ይጀመራል። የስትራቴጂውን ፅንሰ ሃሳብ በሁሉም ዘርፎች ባሉ የከተማው ዕቅድ
ውስጥ መካተታቸውን በማረጋገጥ እና በትግበራው ላይ ክትትል በማድረግ እንዲሁም ውጤታማነቱን በመገምገም የመጣውን ተጨባጭ ለውጥ
እና ተፅዕኖ ለማህበረሰቡ ግልጽ የማድረግ እና የማሳወቅ ሥራ ይሰራል።
በተጨማሪም የሬዚሊየንስ ስትረታቴጂው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ አደጋ ምላሽ እና ድህረ ኮቪድ-19 መልሶ ለማቋቋም ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ
ያለውን ሥራ የሚደግፍ ይሆናል። የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ቢሮ በስትራቴጂው ትግበራ ምዕራፍ ሥራዎችን የማስተባበር፣
የማቀናጀት፣ እና ለትግበራው የሚያስፈልግ ሀብት የማሰባሰብ ሥራን ይሰራል። በሁለቱ ዓመታት የስትራቴጂው ዝግጅት ሂደት ውስጥ በንቃት
የተሳተፉትን እና ድጋፍ እና አስተዋፅኦ ላበረከቱት ሁሉ ላቅ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ይህን የስትራቴጂ ሰነድ በመተግበር ለከተማው
ነዋሪ ተጨባጭ አዎንታዊ ተፅዕኖ እንዲያመጣ ለማስቻል ቀጣይነት ያለው የተለመደ ትብብራችንን እንጠብቃለን።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ስለ የዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት ከተሞች
ኔትዎርክ
የዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ በከተሞች የሚመራ ተቋም ሲሆን የሬዚሊየንት ከተሞች ግንባታ
ይበልጥ ተጋላጭ የሆነውን የከተማ ማህበረሰብ ክፍል ከአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተፅዕኖዎች እና ከሌሎች
ስነ-አካላዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች ለመጠበቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በከተሞች ለሚከናወኑ
እንቅስቃሴዎች ድጋፍ የሚያደረግ እና የሚመራ ተቋም ነው። እ.ኤ.አ. በመስከረም 2019 የተቋቋመው ይህ
የዓለም አቀፍ የሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ የሮክፌለር ፋውንዴሽን ኢኒሼቲቭ የሆነው የ100 ሬዚሊየንት
ከተሞች ኢኒሼቲቭ ተከታይ ነው።
እ.ኤ.አ ከ2014 እስከ 2019 ዓ.ም. በ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ዓለም አቀፍ ትስስር መረብ ውስጥ የታቀፉ
ከተሞች 4 ዋና ዋና ድጋፎችን ሲያገኙ ቆይተዋል እነዚህም፡
•

የከተማውን የሬዚሊየንስ ግንባታ ሥራዎችን እንዲመራ
የሬዚሊየንስ የበላይ መኮንን ለመቅጠር የገንዘብ ድጋፍ

•

የከተማውን ነባሪዊ ሁኔታ ያማከለ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂን
ለማዘጋጀት እና ለመተግበር የቴክኒክ ድጋፍ እና የመረጃ
ትንተና መሣሪያዎች

•

በ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ ስር ከሚገኙ እና 250
ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ዋጋ ያላቸው ከ 90 በላይ አጋሮች
የሚገኝ 130 ነፃ የዕቅድ ዝግጅት፣ የምርምር እና የትንታኔ
ድጋፍ

•

የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ አባል በመሆን በዓለም
ዙሪያ ካሉ ሌሎች መሰል ከተሞች ውስጥ ያሉ መልካም
ተሞክሮዎችን ለመቅሰም እና እርስ በእርስ የመማሪያ መድረክ
ለመፍጠር የሚያስችል መልካም አጋጣሚን መፍጠር

የከተማ ዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰር (CRO)
በከተሞች ደረጃ ሬዚሊየንስ ግንባታ ሥራዎችን ለማከናወን
የሚያጋጥሙ እንቅፋቶችን ለማለፍ እና ነዋሪውን በተለይ
አነስተኛ ገቢ ያላቸው እና ይበልጥ ተጋላጭ የሆነውን
የማህበረሰብ ክፍልን እየተፈታተኑ ያሉ ተግዳሮቶችን
ለመቋቋም ሬዚሊየንስን ለመገንባት የሚሰሩ ሥራዎች
የሚያስፈልጉ ሽርክናዎች እና ግንኙነቶችን የመፍጠር
እንዲሁም የፋይናንስ ምንጮችን የማፈላለግ ስራዎችን
እንዲሰራ በ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ፕሮግራም የሚሰየም
እና የፕሮግራሙ መለያ የፈጠራ ውጤት ነው።

ምስል በ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ውስጥ የተካተቱ ከተሞች

የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች በአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ዝግጅት ላይ ድጋፍ ሲያደርግ የቆየ
ሲሆን ከሮክፌለር ፋውንዴሽን እና ከሌሎች የተቋሙ ስትራቴጂያዊ አጋሮች በሚገኝ ድጋፍ የዓለም አቀፍ
ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ ከተሞችን እና በውስጣቸው የያዟቸውን ቁልፍ እንዲሁም ወሳኝ የመሠረተ ልማት
አውታሮች ከከተሞች መስፋፋት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተግዳሮቶችን ለመቋቋም ብሎም ሰብረው ማለፍ
እንዲችሉ የሚሰሩ ሥራዎች በቀጣይ ለማገዝ እና ለመደገፍ አቅዷል።
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አዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት
የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክን ለመቀላቀል ማመልከቻ ካስገቡ በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ 325 ከተሞች
ውስጥ አዲስ አበባ እ.ኤ.አ. በግንቦት 2016 ዓ.ም. እንድትቀላቀል ተመረጠች። አዲስ አበባ ኔትዎርኩን
እንድትቀላቀል የተመረጠችበት ዋና ምክንያት የከተማውን ሬዚሊየንስ ለመገንባት የሚየስችል ሁሉን አቀፍ
አሳታፊ እና የተቀናጀ ስትራቴጂን ለማዘጋጀት እንዲሁም ለመተግበር ባሳየችው ጠንካራ ቁርጠኝነት ነበር።
ይህን ሥራ ለመምራት እና ለማስተባበር ከተማ አስተዳደሩ የከተማውን ዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰር የሾመ ሲሆን
ሥራውን ተቋማዊ በሆነ መንገድ ለማከናወን የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤትን አቋቁሟል።
የፕሮጀክት ፅ/ቤቱ በዋና የሬዚሊየንስ ኦፊሰሩ እየተመራ የከተማችንን የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ዝግጅት እና
ትግበራ የማስተባበር ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሬዚሊየንስ
ፕሮጀክት ፅ/ቤት ስትራቴጂውን ለማስተግበር በየደረጃው ካሉ የመንግስት ኤጀንሲዎች፣ ከልማት አጋሮች፣
ከሲቪል ማህበረሰብ እና ከግሉ ሴክተር ጋር አጋርነት የመፍጠር ትልቅ ሚናን ይጫወታል። በተጨማሪም
በሬዚሊየንስ ስትራቴጂው ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ተግበራትን ውጤታማ በመሆነ መልኩ ለመፈፀም
የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ ለትግበራው የሚየስፈልግ ሀብትን የማፈላለግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። የአዲስ
አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ተጠሪነቱ ለአዲስ አበባ ከተማ ፕላን እና ልማት ኮሚሸን ነው።

የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ፕሮጀከት ፅ/ቤት ቴክኒካል ቡድን፣ እ.ኤ.አ ህዳር 2019 ውስጥ
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የከተማ ሬዚሊየንስ
ሬዚሊየንት ከተማ ማለት ምን ማለት ነው?
ሬዚሊየንት ከተማ ማለት በአንድ ከተማ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች፣ ማህበረሰቦች፣ ተቋማት፣ የንግድ ተቋማት እና
ሥርዓቶች የሚያጋጥማቸውን ማንኛውም ጫናዎች እና ድንገተኛ አደጋዎች (ብርቱ ተግዳሮቶች) ለመቋቋም፣
ለመላመድ ብሎም ሰብሮ ለማለፍ የሚያስችል አቅም ያለው ከተማ ማለት ነው።
ከተሞች የሚያጋጥቸውን ብርቱ ተግዳሮቶች የመቋቋም ብሎም ሰብረው የማለፍ አቅም የሚገነቡት እንደ
የመሬት መንቀጥቀጥ፣ ድርቅ፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ ላሉ ድንገተኛ አደጋዎች ብቻ ሳይሆን እንደ የመጠጥ ውሃ
እጥረት፣ ሥራ አጥነት፣ እና ድህነት ያሉ ከጊዜ በኋላ የከተማን ውስጣዊ ስሪት የሚያዳክሙ የእለት ተዕለት
ውጥረቶችን ከግምት በማስገባት ሥራዎችን መስራት ሲችሉ እንደሆነ ይታወቃል። ከተሞች የሚያጋጥማቸውን
ጫናዎች እና ድንገተኛ አደጋዎች (ብርቱ ተግዳሮቶች) በአንድ ላይ በመፍታት በመልካም እና በመጥፎ
ጊዜያት አስፈላጊ የሆኑ መሠረታዊ አገልግሎቶችን ለነዋሪዎች በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እና ለአደጋ
ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍል በተሻለ ሁኔታ ማቅረብ ይችላሉ።

ድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ምንድን ናቸው?
ድንገተኛ አደጋዎች ማለት እንደ መሬት መንቀጥቀጥ፣ የእሳት አደጋ እና የጎርፍ መጥለቅለቅ ያሉ ከተማዎችን
ለችግር የሚያጋልጡ ቅፅበታዊ ክስተቶች ናቸው። ጫናዎች ማለት እንደ አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት
አቅርቦት አለመኖር፣ ከፍተኛ የሆነ የሥራ አጥነት እና ደካማ የቆሻሻ አያያዝ ስርዓት ወ.ዘ.ተ. ያሉ በእለት
ተዕለት ወይም ድግግሞሽ የከተማን ውስጣዊ ስሪት የሚያዳክሙ ችግሮች ማለት ናቸው።
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በሮክፌለር ፋውንዴሽን ድጋፍ እና አሩፕ በተሰኘ መቀመጫውን ለንደን ባደረገ ዓለምቀፍ አማካሪ ድርጅት
የተዘጋጀው፣ ሬዚሊየንት ከተማ ግንባታ ማዕቀፍ በተግዳሮት ተቋቋሚነት ግንባታ ስትራቴጂ ዝግጅት ሂደት
ውስጥ የሚያገለግል ቁልፍ መሣሪያ ነው። ማዕቀፉ የከተሞች ውስብስብ ስርዓቶችን በቀላሉ ለመረዳት እንደ
አጉሊ መነፅር የሚያገለግል ሲሆን ከተሞች እርስ በእርስ የሚግባቡበት የጋራ ቋንቋ ሆኖ በማገልገል ያላቸውን
ልምድ እና ተሞክሮ ለሌሎች እንዲያካፍሉ እና የእውቀት ሽግግርን በማቀላጠፍ ከተሞች ብርቱ ተግዳሮትን
የመቋቋም አቅምቸውን እንዲገነቡ የሚያግዝ መሳሪያ ነው። መዋቅሩ የተገነባው በከተማ ሬዚሊየንስ ግንባታ
አራት ቁልፍ እና አስፈላጊ ዕይታዎች ላይ ነው።

አራቱ ዕይታዎች እያንዳንዳቸው በስርአቸው ከተሞች የሬዚሊየንስ አቅማቸውን ለማሻሻል ሊወስዱት የሚገባቸው ሶስት እርምጃዎችን ወይም
የሬዚሊየንስ አቅም አሻሻይ አንቀሳቃሾችን ይይዛሉ። እነዚህ 12 አንቀሳቃሾች የሬዚሊየንስ ማዕቀፍ ውስጣዊ ማዕከልን የሚመሰርቱ ሲሆኑ
እነዚህም አንቀሳቃሾች ከተማውን የሚያጋጥሙ የተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎች/ክስተቶችን እና ጫናዎችን ለመቋቋም ያለንን ሬዚሊየንስ
ይወክላሉ። የሬዚሊየንስ ማዕቀፍ መሰረታዊ እሳቤ ሬዚሊየንስ በተለያዩ ደረጃዎች በሚወሰዱ በርካታ እርምጃዎች እንጂ በአንድ በሚወሰድ
እርምጃ ሊገነባ የማይችል መሆኑን ይገልፃል። ሬዚሊየንስ 12ቱን የማዕቀፉ አንቀሳቃሾችን በጊዜ ሂደት ለማጠናከር የሚወሰዱ የተለያዩ
እርምጃዎች/ተግባራት ድምር ውጤት ነው።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ
ይህ ስትራቴጂ ከተማችን የሚያጋጥሟት ብርቱ ተግዳሮቶችን የመቋቋም ብሎም ሰብሮ የማለፍ
አቅምን እንድትገነባ የሚያስችሉ ሥራዎችን የሚመራ ታክቲካዊ ፍኖተ ካርታ ነው። ስትራቴጂው
ለከተማችን የሬዚሊየንስ ሥራ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራትን በመለየት በአጭር፣ መካከለኛ እና
ረጅም ጊዜ የሚሰሩ ዋና ዋና ሥራዎችን ይዘረዝራል። የዚህ ስትራቴጂ ዋና ዓላማ ለሚያጋጥሟት
ብርቱ ተግዳሮቶች የማትበገር ጠንካራ አዲስ አበባን ለመፍጠር የሚያስችሉ ዋና ዋና ተግባራትና
ኢንቨስትመንቶችን እንዲሁም የድጋፍ ማፈላለግ ሥራዎች ማስጀመር ነው። የስትራቴጂው ዝግጅት
ሂደት ሁለት ዋና ዋና ምዕራፎች ወይም ደረጃዎችን፡

በሰፊ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እና በጥልቅ
የመረጃ ትንተና ላይ በመመስረት ምዕራፍ አንድ
(1) የአዲስ አበባ ከተማን የሬዚሊየንስ ደረጃን
በመገምገም

መነሻ

ለማስቀመጥ

እንዲሁም

በምዕራፍ ሁለት (2) በሚከናወን ጥልቅ ምርምር
የሚካተቱ
ሰጥተን

የግኝት

ስብስቦችን

ልንመልሳቸው

እና

የሚገቡ

ቅድሚያ
ጥያቄዎች

መለየትን ዓላማ በመድረግ የሚከናወኑ ሥራዎችን
ያካትታል። የምዕራፍ 1 ሥራዎች የከተማችን
የሬዚሊየንስ ደረጃን የሚያሳይ ሰነድ በማዘጋጀት
ይደመደማል።

የስትራቴጂ ዝግጅት ሂደት
ምዕራፍ 1

የባለድርሻ
አካላት ተሳትፎ

ድንገተኛ አደጋዎች
እና ጫናዎች

የሬዚሊየንስ
ቅድመ ዳሰሳ +
የግኝት መስኮች

የሬዚሊየንስ ዕይታዎች
እና የተግባራት ቆጠራ

ልዩ የከተማ
ነባራዊ ሁኔታ
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ከተማ አቀፍ
የሥራ ዕቅድ
ለምዕራፍ 2

መግቢያ

ምዕራፍ

2

ዋናው

የስትራቴጂ

ንድፍ

የሚከናወንበት ደረጃ ነው። በዚህ ምዕራፍ
የዳሰሳ ጥናቱ የለያቸው ትኩረትን የሚሹ ጉዳዮች
እና በየአንዳንዱ የግኝት ስብስቦች ዳሰሳ ላይ ሰፊ
የጥናት እና ምርምር ሥራዎች እዲሁም ጥልቅ
ትንተናዎች ይከናወናሉ። እነዚህ ጥልቅ የጥናት
እና ምርምር ሥራዎች ለሬዚሊየንስ ከተማ
ግንባታ ስትራቴጂ ሰነድ ውስጥ የሚካተቱ ዋና
ዋና ተግባራት እና ፕሮጀክቶችን ለመለየት
ያገለግላሉ።

የስትራቴጂ ሰነዱ ተመርቆ ወደ ትግበራ ምዕራፍ ሲሸጋገር ዋናው የትኩረት አቅጣጫ በስትራቴጂ
ውስጥ የተካተቱት እና ለሬዚሊየንት ከተማ ግንባታ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ ተብለው የተለዩ ዋና
ዋና ተግባራት በሁሉም ሴክተሮች ዕቅድ ውስጥ በማካተት የሬዚሊየንስ ፅንሰ ሀሳብን በከተማው
አሠራር ስርዓት ውስጥ ማስረፅ፣ በፕሮጀክቱ የመጣ ተፅዕኖን መከታተል እንዲሁም ውጤታማነቱን
መገምገም እና ማጎልበት ላይ ይሆናል። በተጨማሪም የከተማው የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ከሌሎች
የከተማ አስተዳደሩ መ/ቤቶች ጋር በመተባበር የከተማውን ሬዚሊየንስ አጀንዳ ከኮቪድ 19 ምላሽ
አሰጣጥ እና ከድህረ ኮቪድ-19 መልሶ ማቋቋም ሥራዎች እና ዕቅዶች ጋር በማናበብ አብሮ
እንዲሄድ ያደርጋል። የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በስትራቴጂው ትግባራ
በዋናነት ሥራዎችን የማስተባበር፣ የማዋሃድ እና ለትግበራው የሚያስፈልግ ሀብትን የማሰባሰብ
ሚና ይጫወታል።

ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ

የግኝት መስክ 1
የምንሻው አስተዳደር

የግኝት መስክ 2
የበለፀገች ከተማችን

ቅድሚያ የተሰጣቸው
የሬዚሊየንስ ተግባራት

የግኝት መስክ 3
የምትገባን ከተማ
ኢ-መደበኛነት፣

በተለያዩ የግኝት መስኮች የሚካተቱ ጭብጦች

ምዕራፍ 2

የግኝት መስክ 4
ጤናማ እና ለኑሮ
ምቹ ከተማችን
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የአዲስ አበባ
ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ሂደት ጉዞ

2016
እ.ኤ.አ. ግንቦት

እ.ኤ.አ. ታህሳስ

አዲስ አበባ የ100 ሬዚሊየንት
ከተሞች ዓለም አቀፍ ኔትዎርክ
ተቀላቀለች።

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ
100 ሬዚሊየንት ከተሞች ጋር
በይፋ አጋርነት መጀመሩን ለማብሰር
የአጀንዳ መወሰኛ አውደ ጥናት
በጋራ አዲስ አበባ ከተማ
አካሂዷል።

2018
እ.ኤ.አ. ነሐሴ

እ.ኤ.አ. ከጥቅምት - መስከረም

እ.ኤ.አ. ህዳር

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ
ፕሮጀከት ፅ/ቤት የስትራቴጂ
ዝግጅት ምዕራፍ አንድን ጀመረ።

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በርካታ
አውደ ጥናቶች፣የቡድን ውይይቶች፣ የፊት ለፊት
ቃለ-መጠይቆች፣ በመረጃ መረብ የተደገፈ መረጃ ስብሰባ እና
የቤት ለቤት የእይታ ዳሰሳ ጥናት በማካሄድ ሰፊ የባለድርሻ
ተሳትፎ እና ንቅናቄ አካሂዷል።

የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች እና
የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ
ፕሮጀክት ፅ/ቤት የከተማችንን
ሬዚሊየንስ ያለበት ደረጃ ላይ
የተሰራውን የጥናት ሰነድ ግኝቶች ላይ
ግምገማ አካሄደ።

2019
እ.ኤ.አ. ጥር

እ.ኤ.አ. ሚያዚያ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአስፈፃሚ ተቋማት
ዳግም የማዋቀር እና የማደራጀት ሥራ ተከናወነ። የአዲስ
አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በአዲስ አበባ ከተማ
የፕላን እና ልማት ኮሚሽን ስር ተካትቶ ተደራጀ።

የከተማ አቀፍ ዲጂታል ገንዘብን በመጠቀም
ከተሞች የበለጠ ሬዘዚሊየንት እንዲሆኑ መርዳት
በሚል ርዕስ ኮሉ በተባለ የ100 ሬዚሊየንት
ከተሞች አጋር ኩባንያ በእስራኤል ቴላቪቭ
ከተማ ባከናወነው አውደ ጥናት ላይ አዲስ አበባ
ተመርጣ ተሳተፈች።

እ.ኤ.አ. መጋቢት
የከተማችንን ሬዚሊየንስ አቅም ያለበት ደረጃ ላይ
የተከናወነው የጥናት ሰነድ በከተማው የበላይ አመራር
በማስገምገም እንዲፀድቅ ተደረገ።

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት
የስትራቴጂ ዝግጅቱን ሁለተኛ ምዕራፍ በይፋ
ጀመረ።

እ.ኤ.አ ከግንቦት - ሰኔ
የአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት
የባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በርካታ የአውደጥና
መድረኮች እና የቡድን ውይይቶችን አካሄደ።

2020
እ.ኤ.አ.ጥር

እ.ኤ.አ. የካቲት

እ.ኤ.አ. ከየካቲት-ግንቦት

የአዲስ አባባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት
በስትራቴጂ ውስጥ ከተካተቱ ከሁሉም
የተግባራት ባለቤት ሴክተሮች እና ድጋፍ
ሊያደርጉ ከሚችሉ አጋሮች ጋር በመማከር እና
አስተያየት በመቀበል ተግባራቱን የማፀደቅ ሥራ
አከናወነ።

ስትራቴጂውን በከተማችን ከንቲባ ፅ/ቤት
የማስገምገም እና የማፀደቅ ሥራ ተከናወነ።

በከተማ አስተዳደሩ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምላሽ
አሰጣጥ ላይ ለፕሮጀክት ፅ/ቤቱ ጥሪ ቀርቦለት
ተሳትፎ አበረከተ።

18

መግቢያ

2017

2018

እ.ኤ.አ. ህዳር

እ.ኤ.አ. የካቲት

እ.ኤ.አ.ሐምሌ

በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ደንብ ቁጥር
89/2010 የሬዚሊየንስ ፕሮጀክትን
ፅ/ቤት ለ 5 ዓመት ተቋቋመ

አቶ ፍፁምብርሃን ፀጋዬ በከተማ
አስተዳደሩ ከንቲባ የአዲስ አበባ
ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤትን
እንዲመራ እና ሥራዎችን
እንዲያስተባብር የከተማው
የሬዚሊየንስ ከፍተኛ መኮንን ሆኖ
ተሾመ።

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር
ቤት ኢንጅነር ታከለ ዑማ
በንቲን የከተማ አስተዳደሩ
ምክትል ከንቲባ አድርጎ
ሾመ።

እ.ኤ.አ. ታህሳስ
የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀከት
ፅ/ቤት ከ100 ሬዘሊየንት ከተሞች ጋር
በመተባበር በከተማ ኢ-መደበኛነት እና
ሬዚሊየንስ ከተማ ግንባታ ላይ ያተኮረ
የአፍሪካ የኔትዎርክ ልውውጥ መድረክ
አካሄደ።

እ.ኤ.አ ሐምሌ

እ.ኤ.አ ህዳር

አዲስ አበባ ከተማ በኔዘርላንድ ሮተርዳም
በተካሔደው ሬዚሊየንት ከተሞች ግንባታ ዓለም
አቀፍ መድረክ ተሳታፊ ሆነች።

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀከት
ፅ/ቤት፣ የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች እና ዘ ነቸር
ኮንሰርቫንሲ (TNC) የተባለ አጋር ድርጅት
ለአዲስ አበባ ከተማ የውሃ ፈንድ መመስረት
የሚቻልበትን አቅም ለመገምገም የጋራ ጥምረት
ፈጠሩ።

እ.ኤ.አ ከሐምሌ -ህዳር

እ.ኤ.አ. ታህሳስ
ከተማ አስተዳደሩ ሞገስ ታደሰን (ዶር)
የከተማው የሬዚሊየነስ ዋና ኦፊሰር
በማድረግ ሾመ።

የሬዚሊየንስ ስትራቴጂው ሰነድ ዝግጅት
የፅሁፍ ሥራ ተጀመረ።

እ.ኤ.አ. ግንቦት

እ.ኤ.አ. ሰኔ

የፕሮጀክት ፅ/ቤቱ በስትራቴጂው ውስጥ
የተካተቱ ግቦችን እና ተግባራትን ከኮቪድ 19
ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ አንፃር የመቃኘት ሥራ
አከናወነ።

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ይፋ
ተደረገ።

19

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ
ሂደት በከፊል

560+
የከተማው የበላይ አመራር እና ባለሙያዎች፣ የለጋሽ ድርጅት
ተወካዮች፣ የግሉ ሴክተር ተቋማት እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰብ
ድርጅቶች የተሳተፉበት መድረኮች

47

በአካል የተደረጉ
ቃለ-መጠይቆች

11

የአውደ ጥናት
መድርኮች

20

8

የቡድን
ውይይቶች

መግቢያ

5,392
በምዕራፍ አንድ የስትራቴጂው ዝግጅት ሂደት
በተካሄደው የቤት ለቤት የእይታ ዳሰሳ ጥናት ላይ
የነዋሪዎች ተሳትፎ

259

ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍልን (ማለትም አካል ጉዳተኞችን፣ የጎዳና
ተዳዳሪዎች፣ ምቹ ያልሆነ የመኖሪያ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች
ወ.ዘ.ተ.)

21

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አዲስ አበባ ከዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት
ከተሞች ኔትዎርክ ጋር ያደረገችው ተሳትፎ

ከተማ አቀፍ የዲጂታል ገንዘብ ከተሞች ይበልጥ
ሬዚሊየንት እንዲሆኑ እንዴት እንደሚረዳ
ለመመርመር በኮሉ (COLU) ቴል አቪቭ ውስጥ
በተዘጋጀው አውደ-ጥናት ላይ የአዲስ አበባ
ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ተሳትፎ

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ የበላይ መኮንን
በውሃ ሬዚሊየንት የሆነች ከተማ ለመገንባት
በኬፕታውን በተካሄደው የትብብር
አውደጥናት (COLAB) ላይ

በኢ-መደበኛነት እና በከተሞች ሬዚሊየንስ መካከል ያለውን ወሳኝ
ግንኙነት ለመመርመር የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/
ቤት ከአክራ፣ ኬፕታውን፣ ቼናይ፣ ሌጎስ፣ ሞንቴቪዶ፣ ፔንስቪል
እና ሳልቫዶር ከፍተኛ ባለሥልጣናትን እና የሬዚሊየንስ ኃላፊዎችን
በማሳተፍ የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች የመጀመሪያውን የኔትዎርክ
ልውውጥ መድረክ አዘጋጅቷል።

22

መግቢያ

እ.ኤ.አ. በሐምሌ 2019 ዓ.ም. የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፅ/
ቤት በሮተርዳም የ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ዓለም አቀፍ
የሬዚሊየንስ ስብሰባ ውስጥ

23

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

24

የአዲስ አበባ ነባራዊ ሁኔታ

የአዲስ አበባ
ነባራዊ ሁኔታ

25

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አስተዳደራዊ አውድ
አዲስ አበባ ከተማ፡

የፌደራል መንግስት
ዋና መቀመጫ

የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልል መንግስት
መቀመጫ

ቻርተር ከተማ

የአዲስ አበባ አስተዳደራዊ ክፍፍል
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ

10

ክፍለ ከተሞች እና

በተጨማሪ በ

117

ወረዳዎች ትከፈላለች

WORLD BANK, 2015.

ስነ-ህዝብ
አጠቃላይ የህዝብ ብዛት

1

3.7
ሚሊዮን

CENTRAL STATISTICAL
AGENCY (CSA), 2013.

እ.ኤ.አ በ2037

እድሜው ከ30 ዓመት
በታች የሆነው የአዲስ
አበባ ነዋሪ

5.1

58%

CSA, 2013.

CSA, 2013.

የህዝብ ብዛት ዕድገት
ትንበያ

ዓመታዊ የሕዝብ ቁጥር ዕድገት

2018

3.8%

ሚሊዮን

WORLD BANK (WB), 2015A.

26

የአዲስ አበባ ነባራዊ ሁኔታ

ስነ-አካላዊ አቀማመጥ ነባራዊ ሁኔታ

1986

አጠቃላይ የቦታ ስፋት

520

ስክዌር ኪ.ሜ

የሕዝብ እድገት

2000

2007-2017

17%

የከተማ አሻራ እድገት
2007-2017

51%

2010

ህዝብ ትፍገት መቀነስ
2007-2017

7%
የአዲስ አበባ ከተማ መጠነ
ስፋት ያለበት ደረጃ
ATLAS OF URBAN EXPANSION, 2016.

WB, 2015A.

27

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አስተዳደራዊ አውድ
አዲስ አበባ ከተማ፡

የፌደራል መንግስት
ዋና መቀመጫ

የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልል መንግስት
መቀመጫ

ቻርተር ከተማ

የአዲስ አበባ አስተዳደራዊ ክፍፍል
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ

10

ክፍለ ከተሞች እና

በተጨማሪ በ
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ወረዳዎች ትከፈላለች

WORLD BANK, 2015.

ኢኮኖሚ
ስነ-ህዝብ
ከከተሞች ለሚገኝ አጠቃላይ የሃገር ውስጥ ምርት
አዲስ አበባ
አጠቃላይ የህዝብ ብዛት
2018

3.7

1

30%

አስተዋፅኦ
ታበረክታለች።

ሚሊዮን

CENTRAL STATISTICAL
AGENCY (CSA), 2013.
(WB, 2018).

3

የአዲስ አበባ ለአጠቃላይ የከተማ
ውስጥ ምርት የዘርፎች ድርሻ
እድሜው ከ30 ዓመት
በታች የሆነው የአዲስ
አገልግሎት 63% አበባ ነዋሪ

የህዝብ ብዛት ዕድገት
ትንበያ

ዓመታዊ የሕዝብ ቁጥር ዕድገት

68%

እ.ኤ.አ በ2037

3.8

ለከተሞች የሥራ
%
ዕድል ፈጠራ

5.1

ኢንዱስትሪ 36%

58%

CSA, 2013.

ግብርና 1%

CSA, 2013.

ሚሊዮን

WORLD BANK (WB), 2015A.
(WB, 2015).

(UN HABITAT, 2017).

የራስገዝ ከተማ ሁኔታ በተወሰነ ለአዲስ አበባ እንደ ዘጠኙ ብሄራዊ ክልሎች የተመሳሳይ ደረጃ ነጻነት ይሰጣል።
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ትምህርት፣ የዕለት መተዳደሪያ ወይም የገቢ
ምንጭ እና የሥራ ቅጥር
ማንበብና መፃፍ ወይም የተማረ ሰው መጠን ተመን5

80%
የሥራአጥነት መጠን

6

20%
24.1%
ከ5 የአዲስ አባበ ከተማ ነዋሪዎች
አንዱ ነዋሪ ሥራ አጥ ሲሆን
(CSA, 2018).

የወጣቶች ሥራ አጥነት

ከ 3 ነዋሪ አንዱ ደግሞ
ከችሎታው/ከአቅሙ በታች የሆነ
ሥራ ላይ ተሰማርቷል።

25.3% በአገር ደረጃ
(CSA, 2018).

የሥራ ቅጥር በዋና ዋና የሥራ ዘርፎች
የዕደጥበብ ውጤቶች
እና ተዛማጅ ንግዶች

ቀላል ሥራዎች

20%
የአልግሎት እና
ሽያጭ ሠራተኞች

15.4%

30.5%

ቴክኒሽያኖች

8%
ባለሙያዎች
7.9%
18%

ሌላ

ሌላ: የፋብሪካ እና የማሽን አንቀሳቃሾች 6.5%; የሠለጠኑ የእርሻ፣ የደን እና የአሳ ባለሙያዎች 5.5%;
የቢሮ የድጋፍ ሠራተኞች 3.6%; ሥራ አስኪያጆች 2%.

5 UN-HABITAT (2017), The State of Addis Ababa Report.

6 Central Statistical Agency (2018), Urban Employment Unemployment Survey.
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የመኖሪያ ቤት

x 1.2

80%

ለመኖር አመቺ ያልሆኑ
መጠለያዎች
ማዕከላዊ በሆኑ የከተማው
ቦታዎች የሚገኙ ለመኖር ምቹ
ያልሆኑ የመኖሪያ ቤት መጠን
80%
(WB, 2015).

ሚሊዮን

ለሚቀጥሉት አስር ዓመታት የመኖሪያ ቤት አቅርቦት
ፍላጎት ለማሟላት 1.2 ሚሊዮን መኖሪያ ቤቶች
ያስፈልጋሉ።
ከዚህ ውስጥ

420,000

ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች
የሚውሉ ናቸው።

ውሃ እና የንፅህና አጠባበቅ

ደህንነቱ የተጠበቀ የመጠጥ
ውሃ አቅርቦት

110

የተሻሻለ የንፅህና ጥበቃ ተደራሽነት

ግብ

ሊትር

7%

ለአንድ ሰው
የሚገመት

40

ሊትር

የሚሆነው ነዋሪ ከከተማው
የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር
ጋር የተገናኘ ነው።

አሁን ያለው

ለአንድ ሰው
የሚገመት
WB, 2015C.

የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብ

65%

320,00 ቶን

ከዚህ ውስጥ 65% የሚሆነው
የደረቅ ቆሻሻ በከተማው ክፍት
የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ይወገዳል።

አዲስ አበባ በቀን 3,200 ቶን ደረቅ
ቆሻሻን ታመነጫለች።
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 2014.

YOHANNES & ELIAS, 2017.
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መጓጓዣ
መጓጓዣ

የመጓጓዣ ዘዴ ክፍፍል
የመጓጓዣ ዘዴ ክፍፍል

እግረኛ
54%
እግረኛ
54%

የግል መኪና
15%
የግል መኪና
15%

ሚኒባስ ታክሲ
14%
ሚኒባስ ታክሲ
14%

4 ሚሊዮን
4 ሚሊዮን

እለታዊ ጉዞዎች
እለታዊ ጉዞዎች

40
40

ተሽከርካሪ በ1000
ሕዝብ8
ተሽከርካሪ በ1000
ሕዝብ8

የከተማ አውቶቢስ (አንበሳ እና ሸገር)
8%
የከተማ አውቶቢስ (አንበሳ እና ሸገር)
በከተማ ውስጥ የሚያገልግል አገር አቋራጭ 8%
አውቶቢስ
7%
በከተማ ውስጥ የሚያገልግል አገር አቋራጭ አውቶቢስ
7%

ቀላል ባቡር
2%
ቀላል ባቡር
2%

አካባቢ
አካባቢ

1.5
1.5

ኪ.ሜ
ስኩዌር የሚገመት
የተፈጥሮ
ኪ.ሜ

ከዓለም ጤና ድርጅት የ9 ስኩዌር ሜ
ደረጃ በታች ነው
ከዓለም ጤና ድርጅት የ9 ስኩዌር ሜ
ደረጃ
በታች ነው
(UN HABITAT,
2017).

(UN HABITAT, 2017).

(UN HABITAT, 2017).

(UN HABITAT, 2017).

4.5
4.5

ሜ ስኩዌር
አረንጓዴ አካባቢ
ሜሽፋን
ስኩዌር

ሥነ-ምህዳሯን አጥታለች
ስኩዌር የሚገመት የተፈጥሮ
እ.ኤ.አ.
ከ199 እስከ
2015
ሥነ-ምህዳሯን
አጥታለች

አረንጓዴ አካባቢ ሽፋን

እ.ኤ.አ. ከ199 እስከ 2015
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የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ
ተግዳሮቶች እና
መልካም አጋጣሚዎች
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የቤት ውስጥ ወጪ ለምግብ ሸቀጦች የሚወጣው ወጪ 57% የሚሸፍን ሲሆን ከድህነት ወለል በላይ

ሥራ አጥነት እና ድህነት

ለመኖር የቻሉ ለከተማው ነዋሪዎች ጭምር የምግብ ዋጋ ግሽበት ትልቅ ፈተና ሆኗል።
መደበኛ ባለሆነው የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ያለ የሥራ ቅጥር እየቀነሰ ሲሆን ይፋዊ የሆነ የስታትስቲክ
መረጃ እንደሚያሳየው እ.ኤ.አ. በ2018 ዓ.ም. 8.6% በመሆን ዝቅተኛ መጠን ተመዝግቧል። ይሁን

የአዲስ አበባ ኢኮኖሚ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ባለ ሁለት አሀዝ ዕድገት ያስመዘገበ ቢሆንም

እንጂ መደበኛ ላልሆነው ኢኮኖሚ በማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የተሰጠው ትርጉም ዘርፉ

በፍጥነት እየጨመረ ለመጣው ህዝብ በተለይም ለወጣቶች (ማለትም ከ15-29 ዓመት ዕድሜ ላሉ)

በከተማው ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ተፅእኖ አነስተኛ ግምት እንዲሰጠው አስተዋፅኦ አበርክቷል።

እና ለሴቶች በቂ የሥራ ዕድል እየፈጠረ አይደለም። በከተማ ውስጥ ያለ ከፍተኛ የሥራ አጥ ቁጥር

መደበኛ ያለሆነው ኢኮኖሚ በዝቅተኛ ተከፋይ ሠራተኞች ቅጥር ላይ የሚጫወተው ወሳኝ ሚና

እና ከአቅም/ችሎታ በታች ያሉ የሥራ ዘርፎች ላይ የተሰማራ የሰው ኃይል በአዲስ አበባ ላይ ጉልህ

እንደተጠበቀ ሆኖ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለከተማው ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍል በቂ የኑሮ/

ጫና ያመጡ ሲሆን ለከፍተኛ ድህነትም አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በአግባቡ ትኩረት

የመተዳደሪያ ድጋፍ እና ማህበራዊ ጥበቃ ለማድረግ በዘርፉ ላይ የሚሳተፉ ተዋነያንን የሚጫወቱትን

ተሰጥቶ የማይሰራበት ከሆነ የሥራ አጥነት ችግር በከተማ ውስጥ የሚፈጠሩ ወንጀሎች፣ ሁከት እና

አጠቃላይ ሚና መረዳት እና በኢኮኖሚ የዘርፉ ላይ የተሻለ ግንዛቤ መያዝ እጅግ አስፈላጊ ነው።

ብጥብጥ እንዲጨምር በማድረግ የከተማውን ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ መረጋጋት አደጋ ላይ ይጥላል።

በተጨማሪም መደበኛ ባልሆነው የኢኮኖሚ ዘረፍ የተሰማሩ ሠራተኞች አነስተኛ የገንዘብ ቁጠባ መጠን

በአዲስ አበባ ውስጥ የሚፈጠሩ አብዛኞቹ የሥራ ዕድሎች ዝቅተኛ ምርታማነት ያላቸው ዘርፎች

ያላቸው በመሆኑ እና ተገቢ የማህበራዊ ዋስትና ተጠቃሚ ባለመሆናቸው እንደ ህመም እና እርጅና

ላይ ያተኩራል። እነዚህም ንግድ፣ ትራነስፖርት፣ ሆቴል፣ የምግብ አቅርቦት እና ሌሎች ማለትም

ካሉ መደበኛ የሆኑ ክስተቶች እስከ ኮቪድ-19 ላሉ ድንገተኛ እና ውስብስብ አደጋዎች በቀላሉ

እንደ የቤት ውስጥ ሠራተኝነት ያሉ አገልግሎቶችን የሚያካትት ሲሆን በሌላ በኩል ከፍተኛ እሴት

ተጋላጭ ይሆናሉ። ስለዚህም የከተማ አስተዳደራችን የዚህን ኢኮኖሚ ዘርፍ ይበልጥ በመረዳት እና

የተጨመረባቸው የንግድ ሥራ ዘርፍ አገልግሎቶች ላይ ያለ የሥራ ዕድል ከአጠቃላይ ቅጥር አስር
በመቶን ብቻ ይወክላል።

በዘርፉ የተሰማሩ ተዋንያኖች ላይ ያለውን ግንዛቤ በማዳበር ዘርፉ ለአጠቃላይ የከተማችን ኢኮኖሚ

ምንም እንኳን ዝቅተኛ ምርታማነት ያላቸው የሥራ ዘርፎች በከተማው

ዕድገት ሊያበረክተው የሚችለውን አስተዋፅኦ ጥቅም ላይ ለማዋል እንዲሁም ለከተማችን ይበልጥ

የሥራ እድል ፈጠራ በፍጥነት እንዲነቃቃ ያደረጉ ቢሆንም እነዚህ የሥራ ዘርፎች በረጅም ጊዜ

ተጋላጭ ለሆነው የማህበረሰብ ክፍል በቂ የመተዳደሪያ ድጋፍ እና የማህበራዊ ዋስትና አገልግሎት

ውስጥ ከፍተኛ ደመወዝ የማስገኘት ሁኔታቸው ዝቅተኛ ነው።

ለመስጠት ዘርፉ የሚፈጥረውን መልካም አጋጣሚ ጥቅም ላይ ማዋል ይችላል።

በተጨማሪም የአገልግሎት መስጫ ዘርፉ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ አሉታዊ ለሆነ ተፅዕኖ
እንደሚዳረግ ይገመታል። ይህን ተፅዕኖ ለመቋቋም እንዲቻል የንግድ ብድር እና የታክስ እፎይታ
እርምጃዎች በከተማ አስተዳደራችን እየተወሰዱ ያሉ ቢሆንም የቀጣይ የከተማውን ኢኮኖሚ ተመልሶ
እንዲያነሰራራ ለማድረግ ብዙ ቀሪ ሥራዎችን መሰራት ይገባል። ስለዚህ የከተማ አስተዳደራችን
ከግሉ ሴክተር ጋር በቅንጅት በመሆን የሰው ኃይል የማሠልጠንና የክህሎት ደረጃቸውን የማሳደግ

65%

ሥራን በፍጥነት በመስራት ለከተማችን ነዋሪ የተሻሉ እና ምቹ የሥራ ዕድል መፍጠር ይኖርበታል።
ከአጠቃላይ የከተማው ነዋሪ 23.5% ከድህነት ወለል በታች እየኖረ ይገኛል።

እ.ኤ.አ. በ2018 ዓ.ም. ከጠቅላላ
የከተማችን ሥራ አጥ አንፃር ሴቶች
65% ይሸፍናሉ።

ከቤት አቅርቦት፣

ከጤና አገልግሎት፣ ከምክር አገልግሎት እና ከገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ድጋሚ
መገናኘት የሚፈልጉ የጎዳና ላይ ህፃናት፣ ቤት አልባ ሰዎች እና በልመና የሚተዳደሩ ሰዎች በአዲስ
ከተማ ከሚታዩ የድህነት አመላካች ዋና ገፅታዎች ናቸው። (WB, 2015)

90%

በተጨማሪም የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን እየጨመረ የመጣው የኑሮ ውድነት ፈታኝ ሁኔታ ላይ

90 በመቶ የሚሆኑት የአዲስ አበባ
ከተማ ሥራዎች ዝቅተኛ
ምርታማነት ባላቸው ዘርፎች ላይ
ያተኮሩ ናቸው።

ጥሏቸዋል። የዋጋ ግሽበትን ወደ ነጠላ አሃዝ ለማውረድ በመንግስት ደረጃ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም
እ.ኤ.አ ከ2006 እስከ 2018 ዓ.ም. በነበረው ጊዜ የተመዘገበው አማካይ ግርድፍ የዋጋ ግሽበት
16.23% ነው። በተለይ የሚደረግ የዋጋ ጭማሪ ከአነስተኛ ገቢ ጋር ተደምሮ በድህነት የሚኖረውን

23.5% የከተማችን ነዋሪ ከድህነት
ወለል በታች ይኖራል።

የከተማ ህብረተሰብ የምግብ ፍጆታ እና የኑሮ ዘይቤ ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል። ከአጠቃላይ
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World Bank. (2018). Enhancing Economic Development and Job Creation in Addis Ababa:
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5
6

34
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UN-HABITAT. (2017). The State of Addis Ababa Report: the Addis Ababa we want.

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

ሬዚሊየንስ ለመገንባት መልካም አጋጣሚዎች፡

የከተማ ልማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሃ-ግብር
እ.ኤ.አ. ከ2015 እስከ 2020 ዓ.ም.
የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም ባንክ ባገኘው ድጋፍ እየጨመረ ለመጣው የከተማችን ነዋሪዎች ድህነት ምላሽ የከተማ ልማታዊ ሴፍቲ
ኔት መርሃ ግብርን እ.ኤ.አ በታህሳስ 2015 አስጀምሯል። ይህ የ5 ዓመት መርሃ ግብር ዋና ዓላማ በከተማ ሴፍቲ ኔት የአሰራር ዘዴዎች
አማካኝነት የከተማውን ድሃ አባዎራዎች ገቢ ማሻሻል ሲሆን በአሁኑ ወቅት አዲስ አበባን ጨምሮ በ 11 ከተሞች ውስጥ እየተተገበረ
ይገኛል። የከተማ ልማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሃ-ግብር ሦስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት።

1) የሴፍቲ ኔት ድጋፍ፡- ይህ ክፍል በቅድመ ሁኔታ እና
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወቅቱን የጠበቀ፣ ሊተነበይ የሚችል እና
ተዘዋዋሪ የልማታዊ ሴፍቲ ኔት አቅርቦትን/ድጋፍን ይሰጣል።
ዝቀተኛ ገቢ እና ኢኮኖሚያዊ ተጋላጭት ላላቸው እንዲሁም ሙሉ
ጤነኛ እና ለአካለ መጠን ለደረሱ ሰዎች እንደ የአካባቢ ፅዳት፣
የተፋሰስ ልማት፣ የከተማ ግብርና እና ማህበራዊ ግልጋሎት

2) የመተዳደሪያ ወይም የገቢ ምንጭ አግልግሎቶቸ፡- ይህ ክፍል
በቅድመ ሁኔታ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ሆነው
የበለጠ ድጋፍ ለሚሹ እና ከፍተኛ ደመወዝ የሚየስገኝ ሥራ
ለማግኘት ለሚፈልጉ እንዲሁም ከፕሮግራሙ ለመመረቅ/ለማደግ
እና ከድህነት ለመውጣት እንዲችሉ ለማገዝ ዓላማ በማድረግ
የሚሰጥ ድጋፍ ነው። በዚህ ክፍል ተጠቃሚዎች የምክር እና

መስጫ ወይም ማህበራዊ አገልግሎት ፕሮጀክቶች ወ.ዘ.ተ. ያሉ
ከፍተኛ የሠራተኛ ጉልበት በሚጠቀሙ የፐብሊክ ሥራዎች
ላይ በሚኖራቸው ተሳትፎ መሠረት በቅድመ ሁኔታ የሚሰጥ
የገንዘብ ድጋፍ ነው። በወር እስከ 215ብር (7 የአሜሪካን ዶላር
ጋር ተመጣጣኝ ) የሚጠጋ ለከተማው ነዋሪዎች ማለትም እንደ
አዛውንቶች እና የአካል ጉዳተኞች ላሉ ሥራ መስራት ለማይችሉ
እንዲሁም እንደ የጎዳና ላይ ሕፃናት፣ በልመና ለሚተዳደሩ እና
መኖሪያ ቤት አልባ ለሆኑ የከተማ ችግረኞች ያለ ቅድመ ሁኔታ
የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ ነው።

የህይወት ክህሎት ማደበሪያ (ማለትም የገንዘብ አያያዝ/አስተዳደር፣
ቀላል ክህሎቶች ማዳበሪያ) እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ እና ገቢ
ምንጭ መፍጠር የሚያስችሉ ስልጠናዎች ድጋፍ ያገኛሉ።
3) ተቋማዊ አቅምን ማጠናከር እና የፕሮጀክት አስተዳደር፡ የዚህ
ክፍል ዋና ዓለማ ተሳታፊ ከተሞች ፕሮግራሙን በተሳካ ሁኔታ
መተግበር የሚያስችሉ አቅም እንዲኖራቸው ማስቻል ነው።

Source: (World Bank, 2015). Project Appraisal Document: Ethiopia - Urban Productive Safety Net Project (English). Washington, D.C: World Bank
Group.

ጥቃቅንና አነስተኛ
ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ
የሚያስችል ተዘዋዋሪ ፈንድ
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶችን ሥራ አጥነትን ለመቅረፍ
ከቀየሳቸው ስትራቴጂዎች መካከል እ.ኤ.አ በመጋቢት 2019 ዓ.ም.
ያቋቋመው የወጣቶት ተዘዋዋሪ ፈንድ ተጠቃሽ ነው በሁለት ቢሊዮን
ብር ካፒታል የተቋቋመው የዚህ ፈንድ ዋና ዓላማ የገቢ ማስገኛ
ሥራዎች ላይ መሰማራት ፍላጎት ላላቸው እድሜያቸው ከ18-34
ዓመት ለሆኑ ወጣቶች ብድር በመስጠት ለእራሳቸው የመተዳደሪያ/
የገቢ ምንጭ በመፍጠር ጎን ለጎን ለከተማይቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ
ዕድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማስቻል ነው። ይህ
ኢኒሼቲቭ ወይም መርሃ-ግብር እ.ኤ.አ በ2017 ዓ.ም. በ10 ቢሊዮን
ብር ካፒታል በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመውን የወጣቶች ተዘዋዋሪ
ፈንድ ይደግፋል።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ደህንነቱ አስተማማኝ እና
አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት
አቅርቦት እጥረት

አቅምን ካገናዘበ የመኖሪያ ቤት እጥረት በተጨማሪ የቤቶች ግንባታ የጥራት ጉድለት እንዲሁም
በተጨናነቀ ሁኔታ የተገነቡ ቤቶች ጋር የተገናኙ ፈተናዎች በከተማ አስተዳደራችን ላይ ተጋርጠዋል።
በከተማችን ማዕከላዊ አካባቢ ከሚገኙ ቤቶች 80% የሚጠጉት የቀበሌ ቤቶች ሲሆኑ ለረጅም
ዓመታት ያገለገሉ ከመሆናቸዉም በላይ በጣም ያረጁና እና በተጨናነቀ ሁኔታ የተገነቡ በመሆኑ
እንደ የመጠጥ ውሃ፣ የንፅህና መጠበቂያ እና የምግብ ማብሰያ ያሉ በቂ የመሠረተ ልማት አቅርቦት
ያልተሟላላቸው ናቸው። መንግስት በባለቤትነት የያዛቸው የቀበሌ ቤቶች በከተማው ለሚገኙ ድሃ

አቅምን ያገናዘበ እና በቂ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እጥረት የአዲስ አበባ ከተማን ለረጅም ጊዜ

ማህበረሰቦች ዋና የመኖሪያ ቤት አማራጭ ናቸው። ሆኖም እነዚህ የመኖሪያ ቤቶች ያላቸው የጥራት

ሲፈታተን የቆየ ችግር ነው። እ.ኤ.አ በ2011 የከተማችን የመኖሪያ ቤት ፈላጊዎች ቁጥር 300,000
ተመዝግቧል።

ጉድለት፣ በነዋሪዎች ላይ በጋረጡት የደህንነት ስጋት እና ቤቶቹ ያረፉበት መሬት ውድ ዋጋ ያለው

የከተማችንን ነዋሪ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ለማሟላት በሚቀጥሉት አስር ዓመታት

ውስጥ በግምት 1.2 ሚሊዮን የሚጠጋ የመኖሪያ ቤት የሚስፈልግ ሲሆን

ጠቃሚ መሬት በመሆኑ ምክንያት የከተማ አስተዳደሩ ቤቶቹን በማፍረስ በነዚህ ቤቶች ውስጥ

ከዚህ ውስጥ 420,000

ለመኖር ህጋዊ ፍቃድ ያላቸው ነዋሪዎችን ውስን የመሠረታዊ አገልግሎት አቅርቦት እና የዕለት ገቢ

የመኖሪያ ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የከተማው ነዋሪዎች የሚውል ይሆናል። አዲስ አበባ ከተማ

አማራጮች በበቂ ሁኔታ ባልተሟላላቸው በከተማው ዳርቻ ባሉ ቦታዎች እና የጋራ መኖሪያ ቤቶች

ውስጥ ከ 10,000 እስከ 20,000 የሚገመት የመኖሪያ ቤት አልባ ሰዎችን ይዛለች። (2017

መልሶ የማስፈር ሲሰራ ቆቷል።

መዋቅራዊ ፕላን)

ከተቀናጀ የመኖሪያ ቤቶች ልማት መርሃ-ግብር ትግበራ የተገኙ ተሞክሮዎችን በመቅሰም እና የቤት

በከተማችን ውስጥ ያለውን የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት እጥረት ችግር ለመቅረፍ የአዲስ አበባ ከተማ

አቅርቦትን የበለጠ ለማሻሻል የሚረዱ የተለያዩ አማራጭ አቀራረቦችን አስፈላጊነትን በመረዳት

አስተዳደር ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባበር ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች

በአሁኑ ወቅት የከተማ አስተዳደራችን ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባባር እንዲሁም የግሉን

አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶችን ለማቅረብ ያስችላል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የተቀናጀ የመኖሪያ

ሴክተርን በከፍተኛ ሁኔታ በማሳተፍ እና በቤቶች ግንባታ መስክ የተሰማሩ ማህበራትን በማበረታት

ቤቶች ልማት ኘሮግራም እ.ኤ.አ. በ2005 ተጀመረ። ይህ የተቀናጀ የመኖሪያ ቤቶች ልማት

የቤት ፈላጊዎችን አቅም ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት አቅርቦትን ለማሻሻል አዳዲስ አማራጮችን እና

መርሃ-ግብር የከተማውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመቅረፍ በከፊል ያስቻለ ሲሆን ለከተማ የሥራ
ዕድል ፈጠራ እና በከተማ ደረጃ የግንባታው ዘርፍ

የአሠራር ዘዴዎችን እየመረመረ ይገኛል።

ይበልጥ እንዲጠናከር በመርዳት የ179429

ቤቶችን ግንባታ በማጠናቀቅ በተለያዩ ፓኬጆች ተመዝግቦ በመጠባበቅ ላይ ከሚገኘው 734,712
የመኖሪያ ቤት ፈላጊ ውስጥ 24% ለሚሆነው ነዋሪ በዕጣ እንዲተላለፍ አድርጓል። በተጨማሪም ይህ
የተቀናጀ የመኖሪያ ቤቶች ልማት መርሃ-ግብር ዝቅተኛ ገቢ ያለውን የከተማ ነዋሪ የመክፈል አቅምን
ያገናዘበ አለመሆኑን ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ።

አዲስ አበባ ከ 10,000 እስከ

መደበኛ እና ህጋዊ በሆነው መንገድ የነዋሪውን አቅም ያገናዘበ የመሬት አቅርቦት በከተማው

20,000 የሚገመቱ

ባለመኖሩ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ነዋሪዎች መደበኛ እና ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች በከተማው
ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ከሚኖሩ ገበሬዎች መሬት እየገዙ ይገኛሉ። ይህም መደበኛ ያልሆኑ የመኖሪያ

የመኖሪያ ቤት አልባ ሰዎችን
ይዛለች።

ቤት ግንባታዎች ማለትም የይዞታ ማረጋገጫ የሌላቸው እና በራስ ተነሳሽነት የሚገነቡ የጭቃ ቤቶች
ለአብዛኛው የከተማው ነዋሪ የመኖሪያ ቤት ምንጭ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። እንደ አለመታደል
ሆኖ እነዚህ መደበኛ ያልሆኑ መኖሪያ ቤቶች የሚገነቡት በማንኛውም ክፍት ሆኖ በሚገኝ እና ጥቅም
ላይ ባልዋለ መሬት ላይ በመሆኑ አብዛኛው ነዋሪ የአካባቢውን ሥነ-ምህዳር ጉዳት ላይ በሚጥል
እና የነዋሪውን ደህንነት ለአደጋ በሚያጋልጡ ቦታዎች ላይ ኑሯቸውን መስርተው ይገኛሉ። የመሬት
ይዞታ ማረጋገጫ አለመኖር ነዋሪው መሠረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችን እንዳያገኝ ያደርጋል።

7
8

UN-HABITAT (2010), The Ethiopia Case of Condominium Housing: The Integrated
Housing Development Programme. United Nations Human Settlements Programme:
Nairobi.
Addis Ababa City Administration. (2017). Addis Ababa Structure Plan, 2017-2027.
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የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

ሬዚሊየንስ ለመገንባት መልካም አጋጣሚዎች፡

የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራም፣ እ.ኤ.አ.
2005 - በሂደት ላይ ያለ
እ.ኤ.አ. ከ2005 ጀምሮ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባበር የነዋሪውን አቅም ያገናዘቡ ፎቅ/ባለ ወለል
የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለነዋሪዎች ለማቅረብ ዓላማ ያደረገ የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮግራምን ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። ይህ የተቀናጀ
የቤቶች ልማት መርሃ-ግብር አሁኑ ባለበት ሁለተኛው የግንባታ ምዕራፍ በሶሰት ዓይነት ማለትም በ10/90፣ በ20/80 እና 40/60 የቤቶች
ልማት መርሃ-ግብር ዝቅተኛ ገቢ (ማለትም ወርሃዊ የገቢ መጠን 2100 ብር እና ከዛ በታች የሆነ)፣ የታችኛው ደረጃ መካከለኛ ገቢ
ክፍል፣ የመካከለኛ ገቢ ክፍል እና የላይኛው ደረጃ መካከለኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ለማደረግ በማሰብ በመንግስት
ድጎማ የሚደረግባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በመገንባት ለባለዕድለኞች በማስተላለፍ ላይ ይገኛል። በእነዚህ ሶስት ዓይነት የቤቶች
ልማት ፕሮግራሞች ተጠቃሚዎች በአምስት ዓመት ውስጥ ከጠቅላላው የቤቱ ዋጋ እንደ ቅደመ ተከተላቸው 10፣ 20 እና 40% መቆጠብ
ይጠበቅባቸዋል የተቀረው 90፣ 80 እና 60% የቤቶቹ ወጪ በረጅም ጊዜ የባንክ ብድር የሚሸፈን ይሆናል።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

በቂ ያልሆነ የህዝብ ማመላለሻ
ትራንስፖርት ስርዓት

ምንም እንኳን እነዚህ ጥረቶች በከተማ አስተዳደራችን እየተደረጉ ቢሆንም በቂ እና እተማማኝ
የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ካለው ሥራ ጋር የከተማችን ዕድገት
እና መስፋፋት ፍጥነት መመጣጠን አልቻለም። በሌላ በኩል የከተማችን ቀላል ኤሌክትሪክ ባቡር
አገልግሎት በሁለቱ ኮሪደሮች ያለውን የነዋሪውን የብዙሃን ትራንስፖርት ፍላጎት ለማረካት የረዳ

እያደገ በመጣው የከተማችን ህዝብ ቁጥር እና ኢኮኖሚ ምክንያት በፍጥነት እየጨመረ ከመጣው

ቢሆንም የትራንስፖርት ስርዓቱ ከአሁኑ በተሳፋሪዎች የተጨናነቀ መሆን፣ የአገልግሎቱ ድግግሞሽ

የነዋሪው ፍላጎት ጋር የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎት ስርዓት እኩል

ዝቅተኛ መሆን (ማለትም በሠራተኛ መግቢያ እና መውጪያ ሰዓት በየ10 ደቂቃ እና ከሠራተኛ

መራመድ አልቻለም።

መግቢያ እና መውጪያ ሰዓት ውጪ በየ15 ደቂቃ ምልልስ) እንዲሁም በከተማው ውስጥ የሚሸፍነው
ቦታ ውስንነት አለበት።

በውስጡ የግል ሚኒባሶች እና ሚዲባሶችን ያካተተው ፓራ ትራንዚት በቀን ከ 840,000 በላይ
ጉዞዎችን የሚያካሂዱ ከ 10500 በላይ ተሽከርካሪዎችን በመያዝ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛውን

በተጨማሪም ተሳፋሪዎች አገልግሎቱን ለማግኘት በአውቶቡስ ማቆሚያ ቦታዎች ረዘም ያለ ጊዜ

የከተማችን የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ይሰጣል። በርካታ የሥራ ዕድሎችን ከመፍጠር

መጠበቅ ያለባቸው መሆኑ እና ከተማው ውስጥ ባለው የትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት እና በተጓዳኝ

በተጨማሪ የህዝብ ትራንስፖርት አቅምን በማሳደግ እና በብዙሃን የትራንስፖርት ዘርፍ ላይ የህዝብ

በከተማ ውስጥ ለሚታየው ለከተማ አውቶቢሶች ቅድሚያ ያለመስጠት ችግር ተሳፋሪዎች አስተማማኝ

ኢንቨስትመንት ቁጥር ዝቅተኛ በነበረበት አማራጭ በመሆን የፓራ ትራንዚት ትራንስፖርት አገልግሎት

ላልሆነ እና ረዥም ሰዓት ለሚወስድ ጉዞ ተዳርገዋል። በዚህ ምክንያት በከተማው ውስጥ ተዘዋውሮ

አስተዋፅኦ አበርክቷል። ነገር ግን የከተማው የፓራ ትራንዚት ትራንስፖርት አገልግሎት ስርዓት

ሥራዎችን መስራት እና የተለያዩ አገልግሎቶች ተደራሽነት በከፍተኛ ሁኔታ እክል ገጥሞታል።

የራሱ ውስንነት የለበትም ማለት አይደለም። የተሳፋሪ ደህንነት እና የአገልግሎት ጥራት አሁንም
ደካማ ነው። በተጨማሪም ተጓዦችን ለማሳፈር በሚደረግ ትንቅንቅና እሽቅድምድም ምክንያት ብዙ
ጊዜ ለአደጋ የሚያጋልጥ የአሽከርካሪን ባህሪ ያስከትላል። ይህም የከተማውን የትራፊክ መጨናነቅ
እና የመንገድ ላይ አደጋን ይበልጥ ያባብሳል። ተሽከርካሪዎችን ወቅቱን ጠብቆ ሰርቪስና በአግባቡ

ፓራ ትራንዚት ከፍተኛውን የከተማችን
የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን
ይሰጣል።

ጥገና አለማድረግ እንዲሁም የአግልግሎት ጊዜያቸው ሲያበቃ ለመቀየር የፋይናንስ አቅም እጥረት
መኖር በተሸከርካሪዎች ምክንያት በአካባቢ ላይ የሚያደርስ አሉታዊ ተፅዕኖ በቀጣይ ሊጠናከር
እንደሚችል ይገመታል።
እነዚህን ድክመቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት መንግስት ዝቅተኛ የካርቦን ልቀትን መሰረት ያደረገ
የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ስርዓትን ለመፍጠር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዘረፉ በስፋት የማዋዕለ
ንዋይ አፍስሷል። ከተማ አስተዳደራችን እ.ኤ.አ. በ 2015 የከተማ ውስጥ ቀላል የኤሌክትሪክ ባቡርን

10,500+

በማስመረቅ ወደ ሥራ ያስገባ ሲሆን እኤአ. በ2016 በከተማ ውስጥ 23 መስመሮች የሚሸፍነውን
የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎትን ተግባራዊ አደርጓል። የተለመደውን የከተማ ውስጥ የህዝብ

በላይ ተሽከርካሪዎች

አውቶቢስ አገልግሎትን ተደረሽነት እና ሽፋን የመጨመር እንዲሁም ለመንግስት ሰራተኞች ብቻ
በሥራ መግቢያ እና መውጪያ ሰዓት በነፃ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በተጨማሪም
በአሁኑ ወቅት የመዲናችን ፈጣን የአውቶቢስ ትራንስፖርት ግንባታን ለማስጀመር በዝግጅት ላይ
ሲሆን በአዲስ አበባ መዋቅራዊ ፕላን (2017) ላይ 15 ተጨማሪ ኮሪደሮች ተለይተዋል።

12
13

Nallet, C. (2018). The Challenge of Urban Mobility: A Case Study of Addis Ababa Light
Rail. Notes de l’Ifpri.
Data as of 2016.

38

840,000
በላይ ጉዞዎች በቀን

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

ሬዚሊየንስ ለመገንባት መልካም
አጋጣሚዎች፡

BRT-B2 (የፈጣን
አውቶቢስ መስመር፣
ቢአርቲ-ቢ2) ኮሪደር

እየጨመረ የመጣውን የከተማ ውስጥ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ፍላጎት ለማሟላት
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያውን የፈጣን አወቶቢስ ትራንስፖርት ፕሮጀክት
ተግበራዊ አድርጓል። BRT-B2 ኮሪደር በመባል የሚታወቀው ይህ የ17.4ኪ.ሜ መንገድ
በዊንጌት አደባባይ እና ጀሞ 1 ኮንዶሚኒየም መካከል የሰሜን-ደቡብ መዳረሻዎችን በማገናኘት
ያገለግላል። አምስት ክፍለ ከተማዎችን (ንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ ቂርቆስ፣ ልደታ፣ አዲስ ከተማ
እና ጉለሌ) እና በከተማ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ መጨናነቅ ያላቸው አካባቢዎችን አቋርጦ
በማለፍ ኮሪደሩ በሰዓት በሁለቱም አቅጣጫ 5400 ተሳፋሪዎችን የማመላለስ አቅም ይኖረዋል
ተብሎ የሚገመት ሲሆን አገልግሎት ሲጀምር ከ 400,000 በላይ ለሚሆን የከተማው ነዋሪዎች
ተደራሽ ይሆናል። የፕሮጀክቱ ግንባታ እ.ኤ.አ በ2020 ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል።
ለሁለተኛ የ BRT B6 መስመር ዕቅድ የማዘጋጀት ስራ ከወዲሁ እየተከናወነ ይገኛል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት መልካም
አጋጣሚዎች፡

ሁሉን አቀፍ ስልታዊ
የትራንስፖርት ልማት
ዕቅድ

ከተማ አስተዳደራችን በአሁኑ ወቅት ሁሉን አቀፍ ስልታዊ የትራንስፖርት ልማት ዕቅድ
እ.ኤ.አ. (2020-2030) ለአዲስ አበባ እያዘጋጀ ይገኛል። የከተማችን የትራንስፖርት ነባራዊ
እና የወደፊት ሁኔታዎች ትንተና ላይ በመመርኮዝ ዕቅዱ ለትራንስፖርት ዘርፉ የጋራ ራዕይ
የሚያስቀምጥ ሲሆን ይህን ራዕይ እ.ኤ.አ. እስከ 2030 ለማሳካት በቀጣይ በዘርፉ ሊወሰዱ
የሚገቡ እርምጃዎች እና ተግባራዊ መሆን ያለባቸው የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በመለየት
ያስቀምጣል። ዕቅዱ ከጭነት እና የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት በተጨማሪ በትራንስፖርት
ስርዓት ውስጥ የሚካተቱትን እንደ የትራፊክ አስተዳደር፣ የብዙሃን ትራንስፖርት፣ የመኪና
ማቆሚያ አግልግሎት፣ ሞተር አልባ ትራንስፖርት፣ ወ.ዘ.ተ. የመሳሰሉትን ንዑስ ዘርፎችን
ይሸፍናል። እ.ኤ.አ፣ በ 2020 አጋማሽ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው ይህ ዕቅድ የአዲስ
አበባ ከተማ መዋቅራዊ ፕላንን የበለጠ በማጠናከር ለትግበሩ ግልፅ ስትራቴጂ እንዲኖረን
ያስችላል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት መልካም
አጋጣሚዎች፡

የአዲስ አበባ የመጀመሪያው የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂ እ.ኤ.አ. በህዳር 2018

የሞተር አልባ
ትራንስፖርት
ስትራቴጂ

የእግረኞች እና የብስክሌት የመንገድ አውታረ መረቦችን በመዘርጋት ሁሉም የከተማው ነዋሪ

ይፋ ሆኗል። የስትራቴጂው ራዕይ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ውጤታማ እና ተደራሽ የሆነ
ለሚያድረገው እንቅስቃሴ የተሻለ አማራጭ ለመፍጥር፣ ተደራሽነትን ለማስፋት፣ ፍትሃዊ
የመንገድ ክፍፍልን ለማስፈን እና ለእግረኞችና ለብስክሌት ተጠቃሚዎች ምቹ መንገዶችን
ማዘጋጀት ላይ ያተኮረ ነው። ይህ ስትራቴጂ የ10 ዓመት ግቦችን ያስቀመጠ ሲሆን ከነዚህ
ውስጥ የሞተር አልባ ትራንስፖርት ያለውን ድርሻ 54% እና ከዛ በላይ እነዲሆን ማስቻል፣
በእግረኞች እና በብስክሌት ተጠቃሚዎች ላይ የሚደርሰውን የሞት አደጋ እ.ኤ.አ. በ2018
ሪፖርት ከተደረገው 80% መቀነስ የመሳሰሉት ሲሆኑ ከእነዚህ የብስክሌት ተጠቃሚዎች
ውስጥ 50% ሴት ተጠቃሚዎችን አካትቷል።

39

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ሰው ተኮር እና ሁሉን አቀፍ
ዕቅድ ዝግጅት ያለመኖር
በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ውስጥ ለመኖሪያ ቤቶች እና ለከተማ መሠረተ ልማት ግንባታ የሚዘጋጁ
ዕቅዶች እና ዲዛይኖች ጠንካራ እና ሰው ተኮር የሆነ አቀራረብን አይከተሉም። ለአብነት ያክል
በከተማ ውስጥ ከሚደረጉት ጉዞዎች መካከል 54 በመቶው የእግር ጉዞ ቢሆንም

በከተማ ውሰጥ

ካሉት 114 ኪ.ሜ ዋና ዋና መንገዶች መካከል የመንገደኛውን ደህንነት ለአደጋ የማያጋልጥ እና በቂ
የእግረኛ መንገዶችን የያዘው 14% ብቻ ነው። አብዛኛው የከተማችን ነዋሪ እግረኛ መሆኑን በበቂ
ሁኔታ አለመገንዘብ ነዋሪውን ከፍተኛ ለሆነ የመንገድ ትራፊክ አደጋዎች ተጋላጭ ያደርገዋል።
እ.ኤ.አ. ከ2006 ጀምሮ በየዓመቱ በአዲስ አበባ በአማካይ 400 የሞት አደጋ የሚመዘገብ ሲሆን
ከነዚህ ውስጥ 88% የሚሆነው በእግረኞች ላይ የደረሰ ነው።

በተጨማሪም ያልተቀናጀ እና ሰው

ተኮር ያልሆነ የትራንስፖርት ዕቅድ ዝግጅት ከተማችንን ወደ መኪና-ጥገኛነት የሚያመራት እና
የማያዛልቅ ጎዳና ውስጥ እንድተገባ ያደርጋታል። ይህም በአገልግሎት ተደራሽነት፣ በኢኮኖሚ
ምርታማነት (የትራፊክ መጨናነቅ ሲጨምር የሚፈጠር) እና የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት፣ የአየር
ብክለት እና ጤና ላይ አሉታዊ አንድምታ ይኖረዋል።
ቀደም ሲል የነበሩ የዕቅድ ዝግጅት ሂደቶች በበቂ ሁኔታ ህብረተሰቡን በማማከር እና በማሳተፍ
ስለማይከናወን በአብዛኛው ውጤታማ ወደ አልሆኑ ተግባራት እንዲያመራ እና ውድ የሆኑ የልማት
ፕሮጀክቶች በማህበረሰቡ ዘንድ ዝቅተኛ ተቀባይነት እንዲኖራቸው አድርጓል። ለምሳሌ በእቅድ
ዝግጅት እና በዲዛይን ሥራዎች ወቅት በቂ የሆነ የማህበረሰብ ተሳትፎ እና ምክክር ባለመደረጉ
አካባቢው ላይ በሚኖሩ ገበሬዎች የብክለት ፍራቻ ምክንያት በተነሳ ተቃውሞ በጊዜያዊነት የተዘጋው
የሰንዳፋ ዘመናዊ የቆሻሻ ማስወገጃ ማዕከል እንደ ማሳያ መጥቀስ ይቻላል። ሌላው ምሳሌ በከተማ
አስተዳደራችን በተከታታይነት የተካሄደው የከተማ መልሶ ማልማት መርሃ-ግብር ሲሆን ይህም
ነዋሪዎችን በተለይ አሮጌ የከተማችን ማዕከላዊ ቦታዎች በማንሳት ወደ ከተማችን ዳርቻ የሚገኙ
አካባቢዎች ወስዶ የማስፈር ሥራ የተሰራ ሲሆን በዚህም ምክንያት ነዋሪዎች ቀድሞ በነበሩበት
አካባቢዎች የመሰረቱት ጠንካራ የማህበራዊ ትስስሮች እንዲፈርሱ ወይም እንዲሸረሸሩ አድርጓል።
እነዚህ ሁኔታዎች ከጠቅላላው የከተማችን ነዋሪዎች አንድ አራተኛ የሚሆኑትን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው
የከተማችን ድሃ ማህበረሰብ ክፍልን ሬዚሊየንስ እንዲቀንስ አድርጓል። በዚህ ምክንያት ከዚህ በፊት
የአዲስ አበባ ልዩ መገለጫ ሆኖ የቆየው ተቀላቅሎ እና አንድ ሆኖ ይኖር የነበረው ማህበረሰብ

86%

ቀስ በቀስ ይበልጥ ወደ ተለያየ እና የተከፋፈለ ከተማነት በመቀየር ላይ ይገኛል። ይህ አዝማሚያ

ከሚገኙ 114 ኪ.ሜ ዋና
መንገዶች ውስጥ 86 በመቶ
የሚሆነው መንገድ
የተጠቃሚዎችን ደህንነት ለአደጋ
የሚያጋልጥ እና በቂ የእግረኞች
መገልገያ ፋሲሊቲ ያላሟላ ነው።

የማህበራዊ መስተጋብሩን የማዳከም አቅም ያለው እና ወደፊት ለሚያጋጥሙ ድንገተኛ አደጋዎች
እና ውጥረቶች ከተማችን የሚኖራት የመቋቋም አቅም ላይ ችግር የሚፈጥር ነው። በከተማችን
እየጨመረ ከመጣው የሥራ አጥነት እና በልማት ሥራዎች የወጣቶችን ተሳትፎ ካለማረጋገጥ እና
ከወጣቶች ጋር በጋራ ካለመስራት ችግር ጋር ተዳምሮ በከተማችን ወንጀል እና ዓመፅ እንዲጨምር
ሊያደርግ ይችላል።
እንደ ሀገር UNCRPD የዓለም አቀፍ ስምምነትን ፈርመን በማፅደቅ የአካል ጉዳተኞችን መብት
ለማስጠበቅ ፖሊሲ እና የሕግ ማዕቀፍ ያዘጋጀን ቢሆንም ተግራዊነቱ ላይ እና በሁሉም መስኮች

88%

አካታች የእቅድ ዝግጅትን ከማስፈፀም አኳያ ትልቅ ክፍትት አለ። እንደ ከተማ ቀላል የኤሌክትሪክ
ባቡር፣ በመንግስት የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ህንፃዎች እና ወሳኝ የጤና እና የትምህርት

በመቶ የሚሆነው የትራፊክ የሞት
አደጋ እግረኞችን ያካትታል።

ተቋማትን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ በከተማቸን ውስጥ የሚከናወኑ የልማት ሥራዎች ውስጥ የአካል
ጉዳተኞችን ፍላጎት እና ያሉባቸውን ችግሮች ያለመረዳት እንዲሁም በከተማችን ውስጥ ባሉ ሁሉም
ዘርፎች ሁለንተናዊ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ደካማቁርጠኝነት መኖሩን ይጠቁማል።

23,154

እ.ኤ.አ. ከ 2009 እስከ 2015
ባሉት ጊዜያት ከአዲስ አበባ
ከተማ መልሶ ማልማት
ፕሮግራም ጋር ተገናኝቶ
በተደረገ የቤት ማፍረስ ስራዎች
ምክንያት የ23,154 አባ ወራዎች
ኑሮ ላይ ተፅእኖ አሳድሯል።

14
15
16

Addis Ababa City Administration. (2018). Addis Ababa Non-Motorised Transport Strategy
(2019-2029).
Addis Ababa City Administration. (2017). Addis Ababa Annual Road Safety Report, 20172018.
Ibid.

* Addis Ababa Road Safety Strategy 2017-2030, 2017.
** UN-Habitat, 2017.
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የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

የተግዳሮት የመቋቋም አቅምን ለመገንባት ያሉ መልካም አጋጣሚዎች፡

ደህንነቱ የተጠበቀ የመንገድ መጋጠሚያዎች ማሻሻያ ፕሮግራም
በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጄንሲ የሚመራው ምቹ የመንገድ መጋጠሚያ ማሻሻያ በአዲስ አበባ ውስጥ የመንገዶችን ዲዛይን
በመስራት የእግረኞችን የአደጋ ተጋላጭነት ማሻሻልን ዓላማ አድርጎ እ.ኤ.አ በ2017 የተጀመረ ፕሮግራም ነው። በቀድሞዎቹ ትራንስፖርት ፕሮግራሞች
ማስተባበሪያ ፅ/ቤት (TPMO) ፣ በአዲስ አበባ ከተማ የአዲስ አበባ ከተማ መሪ ፕላን ፕሮጀክት ፅ/ቤት፣ እንዲሁም በናክቶ (NACTO) እ.ኤ.አ በ2014
በጋራ የተጀመረው ይህ መርሃ ግብር በቀጣዮቹ ሦስት ዓመታት ውስጥ በየዓመቱ አስር የመንገድ መጋጠሚያዎችን በመለወጥ ፣ በተለይም እግረኞችን ለአደጋ
የማያጋልጡ እና ይበልጥ ውጤታማ የመንገድ መጋጠሚያዎችን

ለመፍጠር ግብ አድርጎ ይሰራል። ይህ ፕሮግራም በአሁኑ ወቅት ከNACTO (ናክቶ)

በሚሰጥ ድጋፍ ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን የብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ ከሆነው የዓለም አቀፍ የመንገድ ደህንነት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እ.ኤ.አ
በታህሳስ 2016 በሰርቶ ማሳያነት የለገሃር የመንገድ መጋጠሚያ ልወጣ ፕሮጀክትን በተሳካ ሁኔታ ተግባረዊ ማድረግ ተችሏል። ድህንነቱ የተጠበቀ የመንገድ
መጋጠሚያፕሮግራምን ተግባራዊ በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ የመንገድ ደህንነት ስትራቴጂ እና የትግበራ ዕቅድ ላይ ያስቀመጠውን በመንገድ ትራፊክ አደጋ
በእግረኞች ላይ የሚደርሰውን የአካል ጉዳት እና ሞት እ.ኤ.አ በ2023 በግማሽ የመቀነስ ግቡን ለማሳካት የከተማ አስተዳደሩ ተስፋ አድርጓል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት መልካም አጋጣሚዎች:

መንገድ ለሰው የአዲስ አበባ ከተማ ከመኪና ነፃ ወርሃዊ ድርጊታዊ መርሃ
ግብር
መንገድ ለሰው ወርሃዊ ከመኪና ነፃ ቀናት ድርጊታዊ መርሃ ግብርን በማካሄድ የከተማ ፕላን ዝግጅት እና በከተማ ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ይበልጥ
ሰው ተኮር የሆነ አቀራረብን ለማስተዋወቅ ዓላማን ያደረገ ኢኒሼቲቭ ነው። ይህ መርሃ ግብር ከተጀመረበት እ.ኤ.አ ከ 2018 መገባደጃ ጀምሮ አስር ወርሃዊ
ከመኪና-ነፃ ዝግጅቶች በአዲስ አበባ የተከናወኑ ሲሆን በመርሃ ግብሩም ወደ 15 ኪ.ሜ የሚጠጋ የከተማችንን መንገዶች በጊዜያዊነት ከመኪና እንቅስቃሴ
ነፃ በማድረግ በሁሉም ዕድሜ ክልል ለሚገኙ የከተማችን ነዋሪዎች በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ማለትም በእግር ጉዞ፣ በብስክሌት፣ በስኬት ቦርድ እና በሌሎች
የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እነዲሳተፉ ለማስቻል መንገዱን ክፍት በማድረግ ዝግጅቱ ይካሄዳል። በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጄንሲ
የሚመራው ይህ መርሃ ግብር የተለያዩ የባለድሻ አካላትን ማለትም በከተማችን ኤጀንሲዎች (ለምሳሌ የጤና ቢሮ፣ የወጣቶች እና የስፖርት ቢሮ)፣ የፌዴራል
ተቋማት (ለምሳሌ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የትራንስፖርት ሚኒስቴር) እንዲሁም የምርምር ተቋማት እና ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በማካተት በትብብር
የሚሰራ ነው። ሰው ተኮር የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ከማበረታታት በተጨማሪ መርሃ ግብሩ የአየር ብክለትን ለመቀነስ፣ ንቁ የአኗኗር ዘይቤዎችን ለማስተዋወቅ፣
በአካባቢ ጥበቃ ላይ ግንዛቤን ለማሳደግ እና በፍጥነት እያደገ በመጣው የሃገራችን ካፒታል ውስጥ ማህበራዊ መስተጋብርን ይበልጥ ለማሳደግ ጥረት ያደርጋል።
ለመጀመሪያ ጊዜ ከተካሔደው ከመኪና ነፃ ቀን ዝግጅት ጀምሮ መርሃ ግብሩ ቀስ በቀስ በከተማችን በመስፋፋት አሁን በአዲ አበባ ካሉት 10ሩ ክፍለ ከተማዎች
በ7ቱ ወርሃዊ ዝግጅቱ እየተካሄደ ይገኛል። ይህን አስደናቂ ስኬት መነሻ በማድረግ ከትራነስፖርት ሚኒስቴር በተገኘ ድጋፍ በአሁኑ ወቅት መንገድ ለሰው መርሃ
ግብር በሃገር አቀፍ ደረጃ አሳድጎ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። እ.ኤ.አ. ከህዳር 2019 ጀምሮ ሦስት ተጨማሪ ከተሞች ማለትም ባህርዳር፣ መቀሌ
እና ጅማ ከመኪና ነፃ ቀናት መርሃ ግብርን ማዘጋጀት የቻሉ ሲሆን በቀጣይ ሌሎች በሀገሪቱ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ከተሞች እያደገ የመጣውን ይህን የክፍት
መንገዶች ንቅናቄ ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል።

41

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አድርጓል። እነዚህ ፕሮጀክቶች በከተማችን ያለውን ውስን የውሃ ሀብት በአግባቡ ለማስተዳደር

የውሃ እጥረት

አስፈላጊ ቢሆኑም ደካማ የሆነ የግንኙነት ስርዓት እና ወጥ ያልሆነ የውሃ ክፍፍል በመንግስት እና
በውሃ አገልግሎቱ ላይ ያለ የህዝብ አመኔታ እየቀነሰ እነዲመጣ አድርጎታል። የውሃ አቅርቦት
ውስንነት በመገንዘብ የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ ያላቸውን
ተቋማት (መንግስታዊም ሆነ የግል ተቋማት) የራሳቸውን የውሃ ጉድጓድ ቆፍረው እንዲጠቀሙ

ከቅርብ አሥርት ዓመታት ወዲህ የተገኙ ውጤቶች ቢኖሩም ደህንነቱ ተጠብቆ የተያዘ እና

ያበረታታል። ይህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የውሃ አቅርቦት ችግርን ለመቋቋም የሚረዳ ቢሆንም ቁጥጥር

አስተማማኝ የውሃ አገልግሎት ተደራሽነት ለከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ፈታኝ ሁኔታ ሆኖ ይቀጥላል።

ያልተደረገበት የጉድጓድ ቁፋሮ ከመጠን በላይ የሆነ ጉድጓድ ውሃ እንዲወጣ በማድረግ የከተማችንን

የነዋሪው ቁጥር በፍጥነት መጨመር የሚፈጥረው ግፊት ከከፍተኛ የኑሮ ደረጃዎች ጋር ተዳምሮ

የረጅም ጊዜ የውሃ ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል።

የውሃ ፍላጎት እና በሰው የቀን የውሃ ፍጆታ መጠን እዲያድግ ምክንያት ሆኗል። በፍጥነት እያደገ
በመጣው ኢኮኖሚ እና ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ የግንባታው ዘርፍ ባሳየው መስፋፋት

ከተማችን ለነዋሪ የሚሰጠውን አገልግሎትን ለማዘመን እና ለማሻሻል እንዲሁም ስትራቴጂያዊ ለሆነ

በኢንዱስትሪ፣ በንግድና በግንባታ ዘርፍ ያለው የውሃ ፍላጎት በመጨመር ላይ ይገኛል።

የውሃ አስተዳደር አዳዲስ አሠራሮችን ለመፍጠር የሚያስችሉ ዕድሎችን ገና አልተጠቀመችም።
በአሁኑ ጊዜ ጥቅም ላይ ካልዋሉ ዕድሎች መካከል የዝናብ ውሃን ማቆር፣ የጎርፍ ውሃን ማከማቸት

በሁሉም ዋና ዋና ዘርፎች ያለው የውሃ ፍላጎት እያደገ ቢሄድም መጠነ ሰፊ በሆነ የከርሰ ምድር ውሃ

እና ከተለያዩ ተቋማት የሚወገድ የፍሳሽ ውሃን ለተለያዩ መጠጥ ነክ ላልሆኑ አገልግሎቶች ዓላማ

ልማት፣ በተፈጥሮ ሀብት መራቆት እና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የውሃ መጠን እና አቅርቦት

ማዋልን ያካትታል። በተጨማሪም ህዝቡ ስለ ውሃ የሚያልቅ ውስን ሀብትነት እና ኢኮኖሚያዊ

እየቀነሰ መጥቷል። በነዚህ ችግሮች ምክንያት አንዳንድ በከተማ ውስጥ የሚገኙ ኪስ አካባቢዎች ውሃ

ጠቀሜታ ያለው ግንዛቤ ደካማ ነው።

በተራ የሚያገኙ ሲሆን አንዳንዶቹ በሳምንት ሁለት ጊዜ ብቻ ውሃ ያገኛሉ። ይህም በሕብረተሰቡ
ጤና እና ኢኮኖሚያዊ ምርታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፏል። ይህ የውሃ መቆራረጥ እንደ

በሌላ በኩል የውሃ ሀብቶችን እና ተያያዥ ሥነ-ምህዳሮችን ለመጠበቅ የተፋሰስ ልማት መርህ በበቂ

ጉለሌ፣ ኮልፌ ቀራንዮ፣ አዲስ ከተማ እና አራዳ ክፍለ ከተሞች ባሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች
በከፍተኛ ሁኔታ በሚበዙበት አካባቢዎች ላይ ይበልጥ ከባድ ሁኔታ ፈጥሯል።

ሁኔታ አልተተገበረም። በተለያዩ የከተማችን አስተዳደራዊ አካላት መካከል ያለው ቅንጅት አስቸጋሪ

መደበኛ ባልሆኑ

እና ውስብስብ መሆኑ የውሃ ችግሮችን ይበልጥ እነዲባባሱ አድርጓል።

እና ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ከከተማ አስተዳደሩ ከሚያገኙት ውሃ ውጪ
ሌላ አማራጭ የውሃ ምንጭ ስለሌላቸው በውሃ አቅርቦት መቀነስ ምክንያት ከሌላው ማህበረሰብ
ክፍል ጋር ሲነፃፀር ባልተመጣጠነ ሁኔታ ለአሉታዊ ተፅእኖ ተጋልጠዋል። መደበኛ ባለሆኑ ህገወጥ
የሰፈራ ቦታዎች እና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ባለ ደካማ የግል እና
የአካባቢ ንፅህና አጠባበቅ ስርዓት ምክንያት ሰዎች እንደ ኮቪድ 19 እና ተደጋጋሚ የኮሌራ ወረርሽኝ

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን

ላሉ የውሃ ወለድ እና ሌሎች በቀላሉ ተላላፊ ለሆኑ በሽታዎች ያላቸውን ከፍተኛ ተጋላጭነት
ለማየት ተችሏል። ስለዚህ በነዚህ የከተማችን አካባቢዎች እና ደሀ የከተማ ማህበረሰብ በሚኖርባቸው
አካባቢዎች የውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል እና የቆሻሻ ማስወገጃ መሠረተ ልማቶች ላይ የሚደረጉ
ኢንቨስትመንቶች ቅድሚያ መስጠት ይገባል።

የከተማ የአሁኑ
ፍላጎት

ውጤታማ ያልሆነ የአሰራር ስርዓት እና በቂ ያልሆነ መሠረተ ልማት የከተማችንን የውሃ እጥረት

930,000
ሜትር ክዩብ በቀን

ይበልጥ ያባብሳሉ። ተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ የውሃ ስርጭቱ ላይ አሉታዊ ተፅእኖ የሚያሳድር
ሲሆን በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ የመሬት አቀማመጥ ያላቸው ቦታዎች ላይ
ያለውን የውሃ ስርጭት በእጅጉ ይጎዳል። የከተማችን የውሃ መሠረተ ልማት ያረጀ በመሆኑ በተለይ
በዝናባማ ወቅት ለውሃ ብክለት የሚጋለጥ ሲሆን ይህም ከተማችንን ለውሃ ወለድ በሽታዎች መቀስቀስ
ስጋት ተጋላጭ ያደርጋታል። የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ውሃ ማግኘት የሁሉም ዜጋ
ህገ-መንግስታዊ መብት መሆኑን በመገንዘብ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ታሪፍ ውሃ ለነዋሪዎች ያቀርባል።
ከውሃ አገልግሎት ክፍያ አሰባበሰብ ድክመት ጋር ተደምሮ ይህ የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ
ባለሥልጣንን የገቢ ማግኛ ምንጭ በመቀነስ ያረጁ የውሃ መሠረተ ልማቶች በአግባቡ ጥገና እንዳያገኙ

የከተማ የአሁኑ
አቅም

እና በሌላ ለመተካት እንዳይቻል እንዲሁም በቂ የውሃ አገልግሎት አቅርቦት እንዳይኖር ያደርጋል።

523,000
ሜትር ክዩብ በቀን

የከተማችንን የውሃ እጥረት ለመቅረፍ እና አሁን ያለውን የውሃ የማምረት አቅም በእጥፍ ለማሳደግ
በማሰብ የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ትልልቅ የውሃ ልማት ፕጀክቶችን ጀምሯል።
በተጨማሪም የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ከተማ አቀፍ የውሃ ማከፋፈል ሥራን ተግባረዊ

37%
በአጠቃላይ ተመርቶ ከሚሰራጨው ውሃ 37
በመቶ በአረጀ እና በአግባቡ ጥገና
በማይደረግለት የውሃ መሰረተ ልማት
ምክንያት ተጠቃሚዎች ጋር ሳይደርስ
ይባክናል።

17

World Bank. (2015c). Addis Ababa – Enhancing Urban Resilience: city strength resilient
cities program (English). Washington, D.C: World Bank.

* Addis Ababa City Administration, 2019.
** World Bank, 2015.
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የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

የገርቢ ግድብ ፕሮጀክት
የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ከአዲስ አበባ 30 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በሚገኘው በገርቢ ወንዝ ላይ የግድብ ግንባታ ሥራ ለማስጀመር
እንቅስቃሴ ጀምሯል። የገርቢ ግድብ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ በቀን 73000 ሜ/ኪዮብ ውሃ የማምረት አቅም ይኖረዋል ይህም የከተማችንን የውሃ
አቅርቦት በመጨመር ውሃን በግፊት ለማሰራጨት አዳጋች ሁኔታ ላጋጠማቸው በሰሜን ለሚገኙ የከተማችን አካባቢዎች በቀላሉ ውሃን ለማሰራጨት
ያስችላል ተብሎ ይጠበቃል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

ሁለተኛው የከተማ የውሃ አቅርቦትና የግል እና የአካባቢ ንፅህና
አጠባባቅ ፕሮጀክት
ከዓለም ባንክ በተገኘ የብድር ገንዘብ ድጋፍ ተግባራዊ የተደረገው ሁለተኛው የከተማ የውሃ አቅርቦትና የግል እና የአካባቢ ንፅህና
አጠባባቅ ፕሮጀክት በአዲስ አበባ እና በተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ከተሞች ውስጥ ውጤታማ አሠራር በመዘርጋት የውሃ አቅርቦት
ለመጨመር እና የአካባቢ ጽዳትና የግል ንፅህና አገልግሎቶች ተደራሽነትን ለማሳደግ ዓላማ አድርጎ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው
ኘሮግራሙ በአዲስ አበባ ለሚገኙ የውሃ፣የአካባቢ ጽዳትና የግል ንፅህና አገልግሎቶች መሻሻል እንዲሁም የከተማችን የአሠራር
ስርዓት ውጤታማነት ለማሻሻል እና ተቋማዊ ብቃት ለማጠናከር ድጋፍ ይሰጣል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

ያልተማከለ የፍሳሽ ውሃ ማጣሪያ መርሃ ግብር
የከተማችንን የፍሳሸ ውሃ የማጣራት አቅምን ለመጨመር የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን አሁን ያለውን የቃሊቲ የፍሳሽ ውሃ ማጣሪያ ጣቢያ
ከዓለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ የማስፋፋት ሥራ ሰርቷል። እ.ኤ.አ. በ2018 የተጠናቀቀው የማስፋፊያ ፕሮጀክቱ የከተማችንን በቀን ውሃ የማጣራት
አቅም ከ 7000 ሜኪ ወደ 100,000 ሜ.ኪ አሳድጎታል። የማስፋፊያ ሥራው ከመሃል ከተማ እስከ ማጣሪያ ጣቢያው ድረስ የተዘረጋ የ18 ኪ.ሜ
አዲስ ትረንክ የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር ግንባታን አካቷል። ማጣሪያ ጣቢያው በአሁኑ ወቅት ከሙሉ የማጣራት አቅሙ 40% ብቻ እየሠራ ሲሆን
በሙሉ አቅሙ መስራት ሲጀምር አንድ ሚሊዮን ለሚሆን የከተማችን ነዋሪ አገልግሎት እንደሚሰጥ ይጠበቃል። የፍሳሽ ማስወገጃ መስመሮቹን ሽፋን
በመጨመር ከማጣሪያ ጣቢያው ጋር የሚገናኙ ቤቶችን ቁጥር ለመጨመር ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

ድንገተኛ የውሃ አቅርቦት በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወቅት
በከተማ አስተዳደሩ ከሚከናወኑ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ አደጋ ምላሽ ሥራዎች ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የውሃ እና ፍሳሽ ባለስልጣን
በከተማ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የውሃ አቅርቦት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የውሃ ታንከር የሚጭኑ 35 መኪናዎች በማሰማራት በእነዚህ አካባቢ
ለሚኖሩ አባዎራዎች ውሃን በማቅረብ ሰዎች በቀላሉ የራሳቸውን ንፅህና በመጠበቅ ቫይረሱን ለመከላከል እና ስርጭቱን ለመግታት እንዲረዳቸው እገዛ
አድርጓል። በተጨማሪም ከጠቅላላ የከተማችን የውሃ አቅርቦት 20% የሚሸፍነው እና ከዚህ ቀደም በከተማ አስተዳደሩ ስር ለሚገኙ ኢንዱስትሪዎች
ይሰራጭ ከነበረው ውሃ 75% በመቀነስ በጊዜያዊነት ወደ መኖሪያ ቤቶች እንዲሰራጭ ተደርጓል። በሌላ በኩል የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር
እንዲያግዝ እንደ ህዝብ ትራንስፖርት መቆሚያ ባሉ ቦታዎች ተንቀሳቃሽ የእጅ ማስታጠቢያዎችን በከተማችን የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሰሩ እና
አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የአረንጓዴ ቦታዎች መመናመን በብክለት ቅነሳ፣በካርቦን መጣጮች፣ በጎርፍ ወደ መሬት የማስረግ

የአካባቢ ብክለት እና መራቆት

ሂደት እና በከተማችን የውሃ ደህንነት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ያሳድራል። ይህም አሁን በከተማችን
ላይ ለተጋረጡ አደጋዎች እና ጫናዎች ያለንን ተጋላጭነት የበለጠ እንዲባባስ ደርጋል። በተጨማሪም
የተለያዩ ማስረጃዎች እንደሚያመላክቱት የመሬት ሽፋን ለውጥ እና የአረንጓዴ ቦታዎች መመናመን
በከተማ ውስጥ የሙቀት ደሴት መፈጠር አስተዋፅኦ የሚያበረክቱ ሲሆን ይህም ተፅዕኖ ይበልጥ

አዲስ አበባ በፍጥነት እያደገች ያለች ከተማ እንደመሆኗ መጠን የአካባቢ ብክለትን እና መራቆትን

በማዕከላዊ የከተማ ክፍሎች ጎልቶ ይታያል።

ለመቀነስ እና ለማስቀረት ብዙ ተግዳሮቶች ተጋርጠውባታል። በመጀመሪያ ደረጃ ተጠቃሽ የሚሆነው
በቂ ያልሆነ የቆሻሻ አስተዳደር ስርዓት ሲሆን ይህም በከተማችን ወንዞች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ

በሌላ በኩል ባለፉት ዓመታት በከተማችን በታየው የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት፣በፍጥነት እየጨመረ

እያስከተለ ያለ ሲሆን የነዋሪዎችንም ውድ ሕይወት በማስከፈል ላይ ይገኛል።

በመጣው የግንባታ እንቅስቃሴ እና የመኪና ቁጥር እንዲሁም በክፍት ቦታዎች በሚከናወን ከቁጥጥር
ውጪ የሆነ እና የማያቋርጥ የደረቅ ቆሻሻ ማቃጠል ተግባራት የከተማችን የአየር ጥራት ደረጃ

በሀገሪቱ ከሚገኙ አጠቃላይ ኢንዱስትሪዎች 65% የሚሆነው በአዲስ አበባ የሚገኝ ሲሆን በከተማችን

እጅጉን ቀንሷል። በተጨማሪም በከተማችን እያደገ ከመጣው የአሮጌ መኪናዎች ቁጥር ጋር ተያይዞ

ባለው ደካማ የአካባቢ ብክለት ህግ ለማስከበር በሚደረግ ቁጥጥር ሥራ ምክንያት ከ 90% በላይ

የሚከሰት የበካይ ነገሮች ልቀት ከቤት ውጭ ላለው አየር ብክለት በዋነኝነት አስተዋፅኦ በማድረግ

የሚሆኑት እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ቆሻሻቸውን ያለ በቂ ማጣራት ሂደት በቀጥታ በአቅራቢያቸው

ላይ ይገኛል።የከተማችን የመኪና ባለቤትነት ደረጃ ከዓለም አቀፍ መመዘኛ መስፈርት አንፃር ሲታይ

ወደሚገኙ ወንዞች ይለቃሉ። በዚህም ምክንያት በከተማችን የሚገኙ ወንዞች በከፍተኛ ደረጃ

ዝቅተኛ ቢሆንም በከተማችን የሚገኙት መኪኖች ለረዥም ጊዜ አገልግሎት የሰጡ ከመሆኑ የተነሳ

ለብክለት ተጋላጭ ሆነዋል።

ኋላቀር እና በካይ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ። በዚህም ምክንያት በዋና ዋና መንገዶች ላይ እና በነዚህ
መንገዶች አቅራቢያ የሚታይ የአየር በካይ ቁሶች ክምችት ማለትም CO (ካርበን ሞኖክሳይድ)፣

በወንዝ ዳርቻዎች አካባቢ የሚታየው የህገወጥ ሰፈራ መሰፋፋት ከበቂ የንፅህና አጠባበቅ ጉድለት

PM2.5 (ፓርቲኩሌት ማተር)፣ PM10 (ፓርቲኩሌት ማተር)፣ NOx (ናይትረስ ኦክሳይድ) የዓለም

ጋር ተዳምሮ የወንዝ ዳርቻዎች በጎርፍ የመከላት እና የከተማችንን ወንዞች ወደ ክፍት የፍሳሽ

የጤና ድርጅት ካስቀመጠው ደረጃ እንደሚበልጥ የተለያዩ ጥናቶች አመላክተዋል። ይህም በከተማ

ማስወገጃ መስመርነት እዲለወጡ ምክንያት ሆኗል። ይህም በአካባቢው ሥነ-ምህዳር ላይ ትልቅ

ውስጥ ለሚታየው የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቁ በሽታዎች መጨመር አስተዋጽኦ ያደረገ ሲሆን

አደጋን ያስከተለ እና በከተማችን የወደፊት የውሃ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ስጋትን የጣለ ሲሆን የከተማ

በፍጥነት እየጨመረ በመጣው የነዋሪ ቁጥር እና በከተማችን ኢኮኖሚ ዕድገት ምክንያት በሚከሰት

እርሻዎች በእነዚህ የወንዝ ዳርቻዎች ላይ የተመሰረቱ በመሆኑ የምርቱ ተጠቃሚዎች ከባድ ለሆነ

ዕለታዊ የመንገድ ላይ ጉዞዎች መጨመር እና የተሽከርካሪዎች ቁጥር ማደግ ምክንያት ችግሩ ይበልጥ

አሉታዊ የጤና ተፅእኖ እንዲጋለጡ ምክንያት በመሆን ላይ ይገኛል።

እየተባባሰ እንሚሄድ ይጠበቃል።

በከተማችን ውስጥ ለተጠቃሚዎች ከሚቀርቡት የአትክልት ምርቶች 40 ከመቶ የሚሆኑት ከተበከሉ

ደካማ የክትትልና ቁጥጥር ስርዓት እንዲሁም የተቆጣጣሪ አካላት ውስን የማስፈጸም አቅም

ወንዞች በሚሳብ የመስኖ ውሃ የሚለሙ ሲሆን በዚህም በከተማችን ያለ የትኩስ እና ንፁህ ምግብ

የሚፈለገዉን ዉጤት ከማግኘት አንፃር ያሉ ተግዳሮቶች ሲሆኑ ኢንዱስትሪዎች፣ የንግድ እና ሌሎች

አቅርቦት ላይ ከፍተኛ የሆነ ብክለት እያስከተለ እንደሆነ ይታመናል። አዲስ አበባ ለግማሽ ምዕተ

መሰል ተቋማት በአካባቢ ጥበቃ እና በዘላቂ የተፈጥሮ ሃብት አያያዝ እና አጠቃቃም ላይ ለሚሰሩት

ዓመት ያህል በተገቢው ያልተከለለ እና ቁጥጥር ያልተደረገበት ክፍት የቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ (ቆሼን)

ሥራ ተገቢ ማበረታቻ እና ዕውቅና የመስጫ ስርዓት የለም። በተጨማሪም የከተማ አስተዳደሩ

እንደ ደረቅ ቆሻሻ ማከማቻ እና ማስወገጃ ቦታ ተጠቅማለች።

ህግ አስከባሪ ተቋማት የአካባቢ መራቆትን እና የብክለት ቁጥጥር ምርመራ ለማከናወን የሚያስችሉ
የተደራጀ መረጃ፣ ቴክኖሎጂ፣ መመርመሪያ መሳሪያዎች እና በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በበቂ

በቆሻሻ ማከማቻው ምክንያት ከተከሰተው ከፍተኛ የአካባቢ ብክለት በተጨማሪ፣ እ.ኤ.አ. መጋቢት

ሁኔታ የላቸውም።

2018 ውስጥ በቆሼ የተፈጠረው ድንገተኛ የቆሻሻ መደርመስ አደጋ ከ 100 በላይ ለሚሆኑ

40%

በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆነ ሲሆን ህይወታቸውን ካጡ ሰዎች ውስጥ
አብዛኞቹ በቆሻሻ ማከማቻ ስፍራው ውስጥ ቆሻሻ በመልቀም ሥራ የሚተዳደሩ ነበሩ።

በአዲሰ አበባ ከተማ የሚታየው
የአረንጓዴ ስፍራዎች መጥፋት
በግምት 40 በመቶ ለሚሆነው የጎርፍ
መጥለቅለቅ አደጋ እና የመሬት
መንሸራተት መንስኤ ነው።

በሌላ በኩል በከተማችን ዙሪያ የሚገኘዉ ተራራማ ስፍራ በደን መጨፍጨፍ፣ የአፈር መሸርሸር
እና መደበኛ ያልሆኑ የመኖሪያ መንደሮች መስፋፋት በፈጠሩት ጥምር ተፅዕኖ ምክንያት ከፍተኛ
ለሆነ የአካባቢ መራቆትን ተዳርጓል። በተጨማሪም በከተማችን ማዕከላዊ ቦታዎች የሚገኙ አረንጓዴ
እና ክፍት ቦታዎች በዋነኝነት ለመኖሪያ ቤቶች እና ለንግድ ተቋማት ልማት አገልግሎት በመዋል
ቀስ በቀስ ወደ ሰው ሰራሽ ቦታነት እየተለወጡ ሲሆን ይህም በከተማችን የሚገኝ ተፈጥሯዊ የህዝብ

90%

መዝናኛ ክፍት ቦታዎች ቁጥር እንዲመናመን አድርጓል።

በከተማችን ከሚገኙ 90 በመቶ
የማምረቻ ተቋማት የፍሳሽ ውሃቸውን
በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ ወንዞች
በቀጥታ ይለቃሉ።

ከዚህም በተጨማሪ በከተማችን የሚታየው ደካማ የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ሥርዓት፣ ለጎርፍ አደጋ
በቀላሉ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የሚካሄድ ህገወጥ ሰፈራ እና መደበኛ ያልሆኑ መኖሪያ ቤቶች
ግንባታ መስፋፋት፣ ተገቢ ያልሆነ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ እና የአረንጓዴ ቦታዎች መመናመን
እንዲሁም ውሃ ወደ መሬት ውስጥ የማያሰርጉ ሰው ሰራሽ ገፅታዎች መስፋፋት ባስከተሉት ጥምር
ተፅዕኖ ምክንያት የአዲስ አበባ ከተማ ለጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ያላት ተጋላጭነት በመባባስ ላይ

17ዓመት

ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚታየው የአረንጓዴ ቦታዎችን መመናመን በከተማችን

በከተማችን መንገዶች ላይ ያሉ
የተሽከርካሪዎች አማካይ ዕድሜ
17 ዓመት ነው።

ለሚስተዋለው የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ እና ለመሬት መንሸራተት ወደ 40% አስተዋጽኦ ያደርጋል
ተብሎ ይገመታል።
18 	Yohannes, H., & Elias, E. (2017). Contamination of Rivers and Water Reservoirs in and Around
Addis Ababa City and Actions to Combat It. Environment Pollution and Climate Change 1:116.,
1(2).
19 	Fisseha, I. (2004). Metals in leafy vegetables grown in Addis Ababa and toxicological
implications, Ethiopian Journal of Health Development 16 (3), 295-302.
20	Aljazeera, https://www.aljazeera.com/news/2017/03/addis-ababa-death-toll-hits-113-rubbishlandslide-170315165759540.html, 2018.
21	Disaster Preparedness and Prevention Center. (2015). Addis Ababa City Risk Profiling Program
Report. Disaster Preparedness and Prevention Center.
22 A
 rsiso, B. K., Tsidu, G. M., Stoffberg, G. H., & Tadesse, T. (2018). Influence of urbanizationdriven land use / cover change on climate: The case of Addis Ababa, Ethiopia. Physics and
Chemistry of the Earth, 105, 212-223.
23 C
 entre for Science and Environment. (2016). Urban Air Quality Management in Ethiopia: a
Guidance Framework.
24 T
 arekegn, M. M., & Gulilat, T. Y. (2018). Trends of Ambient Air Pollution and the
Corresponding Respiratory Diseases in Addis Ababa. Clinical Pharmacology and Toxicology
Journal, 2.
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50%

በከተማችን ከሚገኙ መኪኖች
50 በመቶ የሚሆኑት 90 በመቶ
የሚጠጋውን የሃይድሮካርቦን እና
የካርቦን ሞኖክሳይድ ልቀትን
ያመነጫሉ።

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

የአየር ጥራት አስተዳዳር ስርዓት
ልማት
የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን (አ.አ.አ.ጥ.አ.ል.ኮ.) እና
የዩናይትድ ስቴትስ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (US EPA) ስለ አየር ብክለት የጤና
እና የኢኮኖሚ ተፅዕኖ ግንዛቤን ለመፍጠር ፣ በአዲስ አበባ ውስጥ የአየር ጥራትን
በተመለከተ የሚነሱትን ፈታኝ ተግዳሮቶችን ለመገምገም፣ እንዲሁም እ.ኤ.አ. በ
2020 የአየር ጥራት አስተዳደር ዕቅድን (AQMP) ለማልማት እና ለማስፈፀም
የከተማ አስተዳደሩን አቅም ለመደገፍ የታሰበውን ይህንን ኢኒሼቲቭ ለማስጀመር
አጋርነት ፈጥሯል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

የአዲስ አበባ የፍሳሽ መስመር መሪ
ዕቅድ
የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን (አ.አ.ከ.መ.ባ.) በአሁኑ ወቅት በዝናብ
ውሃ ፍሳሽ ምክንያት በየአካባቢው የሚከሰት የጎርፍ መጥለቅለቅን ለመቋቋም
የሚያስችል አጠቃላይ የከተማ አቀፍ የፍሳሽ መስመር መሪ ዕቅድ በማዘጋጀት ላይ
ይገኛል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

የከተማ ግብርና ኢኒሼቲቭ
እ.ኤ.አ. በሚያዚያ 2020 የአዲስ አበባ ከንቲባ በድርቅ እና በ ኮቪድ-19
ወረርሽኝ ምክንያት ሊከሰት ይችላል ተብሎ ለሚጠበቀው የምግብ ዋስትና
ችግሮችን ለመቅረፍ አዲስ የከተማ ግብርና ኢኒሼቲቭ አስጀመረ። ከተማ
አስተዳደራችን አግድም እና ቁልቁል ያሉ የከተማ ግብርና ፕሮጀክቶች
ቦታን በመለየት የከተማችንን ግብርና ባለሙያዎችን ከተማችንን እንዲደግፉ
ጥሪ አስተላልፋለች።

45

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የድንገተኛ አደጋ ተጋላጭነት
ግንዛቤ እጥረት እና የተቀናጀ
የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት አለመኖር

የአቅም ግንባታ መርሃ ግብሮች አናሳ መሆን በዘርፉ የሚጠቀሱ ክፍተቶች ናቸው።
በመጨረሻም፣ በከተማችን አስተዳደራችን እና በማህበረሰቡ መካከል በቂ የሆነ የተግባቦት መንገድ
እና ግንኙነት ባለመኖሩ ምክንያት በአደጋ ስጋት ቅነሳ እና በድንገተኛ አደጋ ምላሽ አሰጣጥ ሂደት
ወቅት የማህበረሰቡ ተሳትፎ ዝቅተኛ ነው። በአዲሰ አበባ ከተማ ውስጥ እንደ እድር፣ ማህበር፣ እና
ዕቁብ ያሉ ወሳኝ የማህበራዊ ትስስር ቡድኖች ያሏት ሲሆን ከ10 ነዋሪዎች ውስጥ ከ10 በላይ የሚሆኑ

አዲስ አበባ ለበርካታ ተፈጥሮአዊ እና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ተጋላጭ ናት። ከዚህም ዉስጥ ከባድ

ነዋሪዎች በእንደነዚህ ያሉ የማህበራዊ ትስስር ቡድኖች ውስጥ ተሳትፎ ያደርጋሉ

ዝናብን ተከትሎ የሚከሰት የገፀ ምድር እና የወንዞች ጎርፍ በዋናነት ይጠቀሳል። በተለይ በወንዝ
ዳርቻዎች፣በአቀበታማ እና ባልተረጋጉ ኮረብታማ ስፍራዎች እንዲሁም በዝቅተኛ እና ለጎርፍ አደጋ

ትልቅ ዕድል ሊሰጥ ይችላል።

አጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ለመኖር የተገደዱ አነስተኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ለጎርፍ
መጥለቅለቅ አደጋ በቀላሉ ተጋላጭ ናቸው። በተጨማሪም የእሳት አደጋ ከተማችንን ከሚፈተኗት
ድንገተኛ አደጋዎች ውስጥ ይጠቀሳል፣ በማዕከላዊ የከተማችን ክፍል በሚገኙ ጥቅጥቅ ባሉ እና
መደበኛ ባልሆኑ የመኖሪያ ሰፈሮች የሚኖሩ ነዋሪዎች ለዚህ አደጋ በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭነት
እንዳላቸዉ በተለያዩ ጊዜያት ከተማችንን ካጋጠሙ አደጋዎች ለመረዳት ይቻላል። የከተማ
አስተዳደራችን ለድንገተኛ የእሳት አደጋ ተገቢ ምላሽ የመስጠት አቅምን ለማሳደግ ውስን ጥረቶች
የተደረጉ ቢሆንም ተቋማዊ እና ማህበረሰብ አቀፍ የአደጋ ዝግጁነት ደረጃን ይበልጥ ከማሻሻል አንፃር
ብዙ የሚቀሩ ሥራወች አሉ። በተጨማሪም ከከተማችን ዕድገት ጋር በተያያዘ የረዣዥም ባለወለል
ህንፃወች ግንባታ መስፋፋት ለድንገተኛ እሳት አደጋ ያለንን ተጋላጭነት ይበልጥ የጨመረ ሲሆን
ከነዚህ ረዣዥም ባለወለል ህንፃወች ጋር ተያይዞ ለሚከሰት የእሳት አደጋ ከተማ አስተዳደራችን
ያለው የቅድመ መከላከል እና የዝግጁነት ደረጃ እንዲሁም ለአደጋው ተገቢ ምላሽ የመስጠት አቅም
በቂ አይደለም።
ምንም እንኳን ከተማችን አዲስ አበባ ካላት የመሬት አቀማመጥ አንፃር ለመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ
ያላት ተጋላጭነት መካከለኛ ቢሆንም በከተማችን የሚከናወኑ የመሠረተ ልማት እና የህንፃ ግንባታዎች
የመሬት መንቀጥቀጥን ታሳቢ በማድረግ እና በአደጋው ሊደርስ የሚችል ጉዳትን ለመቀነስ ብሎም
ለማስቀረት ሊሟሉ የሚገባቸው ደንብ እና ደረጃዎች ላይ በግንባታ ወቅት የሚደረግ ቁጥጥር ደካማ
መሆኑ እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ ካለን ዝቅተኛ አደጋን የመከላከል ቅድመ ዝግጁነት እና

30,000

አቅም ጋር ተደምሮ ከተማችንን ለመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ተጋላጭ እንድትሆን አድርጓታል።
በተጨማሪም በከተማችን የሚገኙ የመሠረተ ልማት አውታሮች እና የህንፃዎች መደበኛ እና በቂ የሆነ

ነዋሪዎች የጎርፍ አደጋ ተጋላጭ
እንደሆኑ ይገመታል።

ጥገና ስለማይደረግባቸው ለወደፊቱ የመደርመስ እና መፍረስ አደጋን ስጋት ይበልጥ እንዲጋለጡ
አድጓል።
በተጨማሪም አዲስ አበባ ከተማ በተደጋጋሚ ከኮሌራ እስከ አሁኑ የኮቪድ-19 ድንገተኛ የበሽታ
ወረርሽኝ ያጋጠማት ሲሆን ልክ እንደ ሌሎች በዓለም ዙሪያ እንደሚገኙ ከተሞች አዲስ አበባ

በ 1906 ከተማችንን ካጠቃው
ጋር ተመሳሳይ የሆነ የ6.5
መጠን ያለው የመሬት

ከተማም በቀጣይ ከግሎባላይዜሽን፣ ከአየር ንብረት ለውጥ እና ወደ ከተማነት ከሚደረግ ፈጣን ለውጥ
ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ሌሎች መሰል ተደጋጋሚ የበሽታ ወረርሽኝ የማየት ዕድሏ ሰፊ ነው።
ምንም እንኳን ከተማችን ለእነዚህ አደጋዎች ተጋላጭ ብትሆንም በከተማችን ነዋሪዎች እና በወሳኝ
የልማት አውታሮች ላይ የተጋረጡ የድንገተኛ የአደጋዎችን ስጋት ለመቀነስ በከተማ አስተዳደራችን
ያለ የቅድመ ዕቅድ ዝግጅት ደረጃ፣የመቋቋም እና ተገቢ ምላሽ መስጠት አቅም ውስን ነው።

4,0005,000

ለምሳሌ፣ ከተማችን የድንገተኛ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ላይ የሚዘጋጁ እና ተግባረዊ የሚሆኑ
ዕቅዶች እና መርሃ ግብሮችን በተመለከተ በውሳኔ ሰጪ አካላት ለሚተላለፉ ውሳኔዎች እንደ አቅጣጫ
ጠቋሚ የሚያገለግል የድንገተኛ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ስትራቴጂ ማዕቀፍ የላትም። እንዲሁም

የሚደርሱ

በተቀናጀ መልክ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በዘርፉ ሊኖራቸው ስለሚገባ ተሳትፎ፣ ተግባር እና

12+

ቢሊዮን ብር
በላይ የሚሆን
ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ
ሊያመጣ ይችላል።

ሃላፊነት እንዲሁም በዘርፉ የሚታቀዱ እቅዶች፣ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ሊተገበሩ የሚገባቸው
ነገሮችን የሚወስን የህግ ማዕቀፍ እና የቁጥጥር ማድረጊያ መሳሪያዎች የሉም። በተጨማሪም
እንደ ሆስፒታል፣ የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ብርጌድ፣ የኤሌክትሪክ እና የመጠጥ ውሃ ማሰራጫ

8

መስመሮች ያሉ የከተማችን የልማት አውታሮችን በባለቤት የያዙ ተቋማት በነዚህ ቁልፍ እና ወሳኝ

10

ከ10 ነዋሪዎች ውስጥ 8ቱ
የማህበራዊ ጥበቃ ቡድኖች
(ለምሳሌ እድር ፣ እቁብ) ውስጥ
ይሳተፋሉ።

የልማት አውታሮች ላይ ስለተጋረጠ የአደጋ ስጋት ዝረዝር ጥናት እና የተደራጀ መረጃ የላቸውም።
ከዚህም ጋር ተያይዞ እነዚህ ቁልፍ የልማት አውታሮች ላይ ድንገተኛ አደጋ በሚያጋጥምበት ወቅት
በልማት አውታሮቹ ለነዋሪው የሚሰጥ አገልግሎት እንዳይቋረጥ አማራጭ መንገዶችን እና የመፍትሄ
እርምጃዎችን ለመጠቆም የሚያግዝ ዕቅድ እንዲሁም አደጋ በሚከሰትበት ወቅት በሚወሰድ የአደጋ
ምላሽ ሂደት የሚተገበሩ ስታንዳርድ የምላሽ አሰጣጥ እርምጃዎች ቅደም ተከተል በተሟላ ሁኔታ
በበቂ ሁኔታ የለም። እንዲሁም የከተማችን ቁልፍ የልማት አውታር ባለቤት ተቋማት በነዚህ
ንብረቶች እና በሚሰጡት አገልግሎት ላይ የተጋረጠ የድንገተኛ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር በአግባቡ
ለማከናወን የሚያስችል በቂ ክህሎት ያለው የሰው ኃይል ውስን መሆን፣ በዘርፉ የሚሰጥ ስልጠና እና
25

ይህም መደበኛ

ያልሆነ ትስስር ማህበረሰብ አቀፍ የድንገተኛ ጊዜ ምላሽ አሰጣጥ ስርዓትን ለመፍጠር እና ለማጠናከር

UN-HABITAT. (2003). Urban Inequities Report. Addis Ababa.

*, ** DPPC, 2015.
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ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

የአቅም ግንባታ በድንገተኛ አደጋ ሥራ አመራር መርሃ-ግብር
የዩናይትድ ስቴትስ የደን አገልግሎት፣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ መንግስት ተራድኦ ድርጅት ድጋፍ የእሳት አደጋ ተከላካዮች እና የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች
በከተማ የአደጋ መቆጣጠር እና ፈጥኖ የመድረስ አቅምን ለመገንባት ከአዲስ አበባ የእሳትና የደንገተኛ አደጋዎች ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ጋር
እየሰራ ይገኛል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ ዕድሎች፡

የኮቪድ-19 ባለብዙ ባለድርሻ አካላት ግብረ ኃይል
እ.ኤ.አ. መጋቢት 14፣ 2020 የመጀመሪያው የኮቪድ-19 ታማሚ ሪፖርት መደረግን ተከትሎ ከተማችን ለወረርሽኙ የሚደረጉ የምላሽ ጥረቶች
የተቀናጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትን ያቀፈ ግብረ ኃይል አቋቁማለች። እንዲሁም የድንገተኛ አደጋ ማስተባበሪያ
እና የቅድመ ዝግጅት ዕቅድ አዘጋጅታለች። ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ትልልቅ የስብሰባ አዳራሾች 5,550 አልጋዎችን መያዝ
ወደሚችሉ ጊዜያዊ ሕክምና ማዕከላት ተለውጠዋል። እንዲሁም የከተማ አስተዳደራችን ወደ 800 ከሚጠጉ ሕብረት ሥራዎች ጋር አጋርነትን
በመፍጠር 200,000 ሊትር ሳኒታይዘር እና ምግብን እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ለነዋሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ችሏል።
በተጨማሪም ከተማችን ከ ኮቪድ-19 ጋር የተያዙ የአደጋ ስጋቶች ላይ ግንዛቤ ለማሳደግ እና አጠቃላይ ህብረተሰቡን ስለ ትክክለኛ የግል ንፅህና
አጠባበቅ እና ስለ አካላዊ ርቀት ለማስተማር ከ 30,000 በላይ ወጣት በጎ ፈቃደኞችን በከተማ አቀፍ ዘመቻ አሰማርታለች።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ስርዓት እና መንግስታዊ ካልሆኑ ባለድርሻ አካላት ጋር ትርጉም ያለው ግንኙነት ለመፍጠርየሚያስችሉ

ደካማ የከተማ አስተዳደር

ስልቶች አለመኖር ውጤታማ የከተማ አስተዳደርን ከማስፈን አንፃር የሚታዩ ዋና ዋና ተግዳሮቶች
ናቸው። በተጨማሪም አሁን ያለዉ የመንግስት የአሰራር ሥርዓቶች እና ሂደቶች እያደገ ያለውን
የዜጎችን ፍላጎት እና እየተወሳሰበ የመጣውን የዓለም ኢኮኖሚ ተግዳሮት ለማሟላት በቂ አይደሉም።
ለምሳሌ ከተማ አስተዳደራችን ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎትን ለማጎልበት እና ከህዝቡ ጋር የተሳለጠ

በአሁኑ ጊዜ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመሠረታዊ የወሳኝ መሠረተ ልማት አቅርቦት እና

ግንኙነት ለመፍጠር የመረጃና ተግባቦት ቴክኖሎጂ (ICT) የፈጠረውን መልካም አጋጣሚ ገና በሚገባ

በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በርካታ አስተዳደራዊ ተግዳሮቶች ተጋርጠውበታል።

አልተጠቀመም።

ለምሳሌ በተለያዩ የመንግስት እርከኖች መካከል ያሉ ሚናዎች እና ኃላፊነቶች ግልፅ አለመሆን፣
በዕቅድ አዘገጃጀት እና በወሳኝ የመሠረተ ልማት አቅርቦት እና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ አጥጋቢ

በስትራቴጂው ዝግጅት ሂደት በባለድርሻ አካላት እንደተገለፀው በሁሉም የከተማ አስተዳደር

ውጤት እንዳይገኝ አድርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጥ ባልሆነ እና በተበጣጠሰ

ደረጃዎች የሚታይ የሙስና እና ብልሹ አሰራረር መስፋፋት በከተማችን ልማት ላይ እንቅፋት

እንዲሁም በተለያዩ አካላት መካከል ባለ ደካማ ቅንጅታዊ አሰራር ይታወቃል። ላለፉት ሁለት

ፈጥሯል። የሙስና እና ብልሹ አሰራር መስፋፋት ግልፅ ውድቀቶችን አስከትሏል።

አስርት ዓመታት የተለያዩ መዋቅራዊ እና ተቋማዊ ማሻሻያዎችን የከተማ አስተዳደራችን አደርጓል

ለምሳሌ

የግንባታ ኮዶችን ተግባራዊ አለማድረግ በመላ ከተማችን ውስጥ ደካማ እና ደህንነታቸው ያልተጠበቁ

ሆኖም፣ የሥራ ድግግሞሽን፣ ተደራራቢ ስልጣን እና ኃላፊነቶችን ለማስቀረት ብሎም የበለጠ ግልፅ

የሕንፃዎች ግንባታ እንዲኖር እንዲሁም የመሠረተ ልማት መደርመስ እንዲከሰት አድርጓል።

ለማድረግ እና በመንግስት ኤጄንሲዎች መካከል ያለ ቅንጅት እና ትብብርን ይበልጥ ለማጎልበት
ብዙ መሰራት አለበት።

ባለፉት ዓመታት ውስጥ የአዲስ አበባ አጠቃላይ ገቢ ቀስ በቀስ እያደገ ያለ ሲሆን እ.ኤ.አ.
በ2018-2019 ወደ 44.7 ቢሊዮን ብር ደርሷል።

በከተማ አስተዳደራችን በሚገኙ በሁሉም እርከኖች የሠለጠኑ እና ልምድ እንዲሁም ክህሎት ያላቸው

ሆኖም ከተማችን ያለባት ወጪዎች ለመሸፈን

እስካሁን በከፍተኛ ደረጃ በፌደራል መንግስት ገቢዎች ላይ ጥገኛ ናት። በአለፉት አመታት ውስጥ

ሠራተኞች በጉልህ እጥረት አለ። የበላይ አመራሮች፣ የአስተዳደር እና የቴክኒክ ሠራተኞች ሥራን

ደካማ የሆነ ተቋማዊ አቅም፣ አነስተኛ የግብር ተመን፣ ዝቅተኛ ግብር፣ አነስተኛ የሆነ የፍጆታ እና

መልቀቅ እና በከፍተኛ ፍጥነት ከቦታ ቦታ መዛወር ሂደት አሁን ያለውን የሰው ሀይል አቅም ችግሮች

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ክፍያ፣ በቂ ያልሆነ የዕዳ አሰባሰብ እና የዋና ዋና መሠረተ ልማቶች መልሶ

ይበልጥ እንዲባባስ የሚያደርግ ሲሆንበተለያዩ ተቋማት ተቋማዊ ማህደረ ትውስታ ማጣት እንዲከሰት

ማገገም አለመኖር በፈጠሩት ጥምር ተፅዕኖ የማዘጋጃቤታዊ ገቢዎች ድርሻ በተከታታይነት እየቀነሰ

ሊያደርግ ይችላል። ደካማ የመረጃ እና የእውቀት አደረጃጀት እና አያያዝ ስርዓቶች የውሳኔ አሰጣጥ

መጥቷል። ስለዚህ ፈጣን የሆነ የከተማችን ዕድገትን ተከትሎ የሚመጣውን የመሠረተ ልማት እና

እና የረጅም ጊዜ በማስረጃ ላይ የተመሠረተ የእቅድ አዘገጃጀት ጥረቶችን ይበልጥ ያዳከማሉ።

አገልግሎት አቅርቦት ፍላጎትን ለማሟላት ከተማ አስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤታዊ የሆነ የገቢ አሰባሰብ
አቅሙን ይበልጥ ማሳደግ ይኖርበታል። ከተማችን በፈጣን የከተማ ግንባታ የተቀሰቀሱ እያደጉ

ከተማችን በዚህ አግባብ የአቅም ውስንነት ቢኖርባትም ለከተማ መሠረተ ልማት እና አገልግሎቶች

የመጡ የከተማ መሠረተ ልማት እና አገልግሎቶች ፍላጎት ለማሟላት የማዘጋጃ ገቢን ለመጨመር

አቅርቦት ከግል ዘርፉ ጋር አጋርነትን በመፍጠር በጋራ ለመስራት የሚያስችል የአሠራር ስርዓት

አቅምን የበለጠ ማሳደግ ያስፈልጋታል።

አልዘረጋችም። ከጥቂት ሙከራዎች በስተቀር በአጠቃላይ በመሠረተ ልማት እና በአገልግሎት
አሰጣጥ ዙሪያ የግሉ ዘርፉ እና የሲቪል ማህበረሰብ ተሳትፎ በቂ የሚባል አይደለም።
ከባድ የሆነ ከላይ ወደ ታች ያለ የውሳኔ አሰጣጥ አወቃቀር፣ ደካማ የሆነ የታችኛው እርከን ተጠያቂነት
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የግብር ገቢዎች በመባልም የሚታወቅ ሲሆን ይህ ከገቢ ፣ ከትርፍ ፣ ከኪራይ ገቢዎች እና ከካፒታል ትርፎች
እንዲሁም ከሸቀጦች እና አገልግሎቶች ሽያጮች ግብር የሚገኝ ግቢን ያጠቃልላል።

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ
መልካም አጋጣሚዎች፡

የአገልግሎት አሰጣጥን በቴክኖሎጂ ለማስደገፍ እና ለማዘመን የሚድረግ ጥረት አካል

የስማርት ወረዳ
ፕሮጀክት

ይህ ኢኒሼቲቭ በአሁኑ ወቅት በከተማችን አምስት ወረዳዎች ውስጥ እየተሞከረ ያለ ሲሆን

የሆነውን የ“ስማርት ወረዳ” ፕሮጀክት ከተማችን እ.ኤ.አ በየካቲት 2019 አስጀምራለች።
የነዋሪዎችን የመታወቂያ ካርዶች ለመስጠት እና ሌሎች የወሳኝ ሁነት አገልግሎቶችን
በኤሌክትሮኒክስ አሠራር ዘዴ አማካኝነት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። የሚሰጡ አገልግሎቶችን
ለነዋሪዎቹ ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ፣ እነዚህን አገልግሎቶች ለማግኘት የሚወጣ ወጪን
ለመቀነስ፣ የምልልስ ጊዜዎችን ለማሳጠር እንዲሁም የተጠያቂነት እና ምላሽ አሰጣጥ ስርዓትን
ለማጠናከር ከተማ አስተዳደሩ አልሟል። በቀጣይም ይህ የሙከራ ፕሮጀክት በመላው አዲስ
አበባ ውስጥ በሚገኙ የሁሉም ወረዳዎች የሚተገበር ይሆናል።

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ
መልካም አጋጣሚዎች፡

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት ከህዝብ ቅሬታ እና አቤቱታ ዳይሬክቶሬት ጋር

አውቶሜትድ የዜጎች
አቤቱታዎች

ለማስተናገድ በቴክኖሎጂ የታገዘ ከተማ አቀፍ የአሰራር ስርዓት ፈጥረዋል። ያልተፈቱ

ሬዚሊየንስ ለመገንባት ያሉ
መልካም አጋጣሚዎች፡

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በአሁኑ ወቅት በከተማችን ፀድቆ ተግባራዊ የሚደረገውን

የከተማችንን ምክር
ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች
ማጠናከር

በመተባበር የዜጎችን አስተያየት እና ቅሬታዎች ውጤታማ እና ወቅታዊ በሆነ መንገድ
የዜጎች ቅሬታዎችን ደረጃ በደረጃ እስከ ከንቲባው ፅ/ቤት ድረስ ለማድረስ የሚያስችለው ይህ
የአሰራር ስርዓት፣ በሁሉም የከተማ ኤጀንሲዎች ተግባራዊ እና ተቋማዊ እንዲሆን ጠንካራ
የፖለቲካ ድጋፍ ይፈልጋል።

ዓመታዊ ዕቅድ የመቆጣጠር እና የመገምገም ኃላፊነት የተሰጣቸው

ሰባት ቋሚ ኮሚቴዎች

አሉት። እነዚህን ኮሚቴዎችን ለማጠንከር የከተማ አስተዳደሩ ኮሚቴዎቹን እንደገና
እንዲደራጁ እና ከቢሮ ኃላፊ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ከፍ ያለ የሥራ ደረጃ እንዲኖራቸው
አድርጓል። ይህ አደረጃጀት የኮሚቴ አባላት ለቁጥጥር የተመደቡበትን አስፈፃሚ ኤጀንሲዎችን
በበላይነት ለመቆጣጠር አቅምን በመጨመር እገዛ አደርጓል።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

በአዲስ አበባ ቅድሚያ የሚሰጣቸው
ድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች
ስለ ድንገተኛ አደጋ ስጋት እና ተጋላጭነት በተመለከተ አጠቃላይ ግንዛቤን ማዳበር ለማንኛውም
ከተማ ሬዚሊየንት ለመሆን ወሳኝ የመጀመሪያ እርምጃ ነው። በስትራቴጂው ዝግጅት ሂደት ምዕራፍ
አንድ ወቅት ከተከናወኑት ቁልፍ ተግባራት ዉስጥ አንዱ በከተማችን ዉስጥ የሚገኙ እና ትኩረትን
የሚሹ ቁልፍ የልማት አውታሮችን፣ ሊያጋጥማቸው ከሚችለው ብርቱ ችግሮችና ጫናዎች አንፃር
ሊኖራቸዉ የሚችለውን ተጋላጭነት መገምገምና መተንተን እንዲሁም ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ
ድንገተኛ አደጋዎችን እና ጫናዎችን መለየት ነበር። በዚህም መሠረት በአውደ ጥናት፣ በቡድን
ውይይቶች፣ በቃለመጠይቆች እና በዳሰሳ ጥናቶች በርካታ የባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ከተማችን
አዲስ አበባን በአሁኑ ወቅት እያጋጠሙ ያሉ እና ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ዋና ዋና ድንገተኛ
አደጋዎችን እና ጫናዎችን እንዲሁም የመከሰት ዕድል እና የሚያደርሱት ተፅእኖ ላይ በመመርኮዝ
በቀጣይ ከተማችንን ይፈትናሉ ተብለው የሚጠበቁ አደጋዎችን እና ጫናዎችን የመለየት ሥራ
ተሰርቷል። በተጨማሪም ከባለድርሻ አካላት ጋር ባደረግነው ምክክር ውስጥ ያልተካተቱ የረጅም
ጊዜ አዝማሚያዎችን (ያለፈውም ሆነ የወደፊቱን) ታሳቢ መደረጋቸውን ለማረጋገጥ የምክክር
መድረኩን ግኝቶች ከጥልቅ መሰል ጥናቶችን በመዳሰስ ከተገኙ ማስረጃዎች ጋር የማመሳከር ሥራ
ተከናውነዋል።
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የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ተግዳሮቶች እና መልካም አጋጣሚዎች

አንገብጋቢ ድንገተኛ አደጋዎች

1 የዋጋ ግሽበት

አንገብጋቢ ጫናዎች

2 ብጥብጥ እና

1

ከፍተኛ ሥራ
አጥነት

2 ሙስና

3 ጎርፍ

4 የመሠረተልማት

3

የተመጣጣኝ መኖሪያ
ቤቶች እጥረት

4

5 ውስጣዊ የህዝብ

6 የከተማ እሳት

5

ቤት አልባነት

6 የውሃ እጥረት

7 የአደገኛ ንጥረ

8 የበሽታ ወረርሽኝ

የአደንዛዥ ዕፅ እና
አልኮል አለአግባብ
መጠቀም

8 የህዝብ ቁጥር

9 ሽብርተኝነት

10 የግንባታ አደጋዎች

ፍልሰት

ነገር ልቀት

19

አለመረጋጋት

እና የህንፃ መፍረስ

አደጋ

7

9 በቂ ያልሆነ የቆሻሻ
እና የንፅህና
አጠባበቅ

27 የዋጋ ግሽበት በተለምዶ እንደ ድንገተኛ አደጋ ሲዘረዘር፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር
በተደረገው ተሳትፎ በአዲስ አበባ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ችግር
እንደመሆኑ መጠን እንደጫና ተደርጎ ሊመደብ እንደሚችል ተገልጿል።
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የአከባቢ መራቆት

ዕድገት

10 የትራፊክ

መጨናነቅ

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

በአዲስ አበባ ታሪክ ውስጥ የወሳኝ ክስተቶች
ቅደም ተከተል

Historic events and timeline of shock events

ባህር ዛፍ ወደ ኢትዮጵያ ገባ
የአዲስ አበባ ጂቡቲ ባቡር
መንገድ ተጠናቀቀ

የግል መሬት ይዞታ
ሕጋዊ ሆነ

አዲስ አበባ በፋሽስት
ኢጣሊያ ተያዘች

ደርግ ሥልጣን ያዘ፣
ሶሻሊዝምን መሰረተ

የለገሀር ባቡር ጣቢያ
ተገነባ

1905 1907

1917

1911

1886
በአዲስ አበባ ታሪክ
ውስጥ የወሳኝ ክስተቶች
ቅደም ተከተል

1929

1,270,000

1922

የኢትዮጵያ
የመጀመሪያው የሥጋ
ደዌ ሆስፒታል ተቋቋመ
የፍል ውሃ መታጠቢያ
ተከፈተ

1961

1937

1936

683,530
1965

1941

1974

1975

455,490
140,000

ንጉሠ ነገሥት ኃይለሥላሴ
አዲስ አበባን አስመለሱ

ሁሉም የከተማ መሬት እና
የኪራይ ቤቶች በመንግስት
ይዞታ ሥር ሆኑ

65,000
15,000

የአዲስ አበባ ህዝብ ብዛት
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መግቢያ

3,435,000

የቀለበት መንገድ
ተጠናቀቀ

የመጀመሪያ የተቀናጀ
የቤቶች ልማት
ፕሮግራም

1995
1994

2,739,551

የመጀመሪያው
የኢትዮጵያ ቆሻሻን ወደ
ኃይል የሚቀይር
ማዕከል ተከፈተ/ተዘጋ

አዲስ አበባ
የቻርተር ደረጃን
አገኘች

2,084,588

1993

ቀላል ባቡር ተመረቀ

1997

2000 2002

1996

2001

የመጀመሪያ የኮቪድ-19
ተጠቂ በአዲስ አበባ እ.አ.አ
መጋቢት 2020

የቆሼ የቆሻሻ
መደርመስ

2004

2003

2013

2008

2005

2018
2015

2016

2014

2009

2020

2017

2019

1991

የሬዚሊየንስ
ስትራቴጂ ዝግጅት
ደርግ ወደቀ፣ ኢህአዴግ
ስልጣን ያዘ
አዲስ ሕገመንግስት
የፈዴራል ስርዓትን
አቋቋመ

የተከለሰው የአዲስ
አበባ መሪ ፕላን
ተቀባይነት አገኘ

የሰንዳፋ የቆሻሻ
ማስወገጃ
ተከፈተ/ተዘጋ

ብሔራዊ የከተማ
ልማት ፖሊሲ

የከተማ እሳት አደጋ

ጎርፍ

መፈናቀል

አዲስ አበባ-ዙሪያ
ኦሮሚያ የተቀናጀ
መሪ ፕላን ተተወ

የመሬት መንቀጥቀጥ

53

ሽብርተኝነት

ብጥብጥ እና አለመረጋጋት

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ራዕይ
ለሬዚሊየንት አዲሰ አበባ
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ራዕይ

በ2030 አዲስ አበባ የነዋሪዎቿ ደህንነት
የተጠበቀባት፣ ለመኖር ምቹ እና የበለፀገች ከተማ
ሆና ማየት ነው። በብዝሀነታችን ውስጥ ባለን
አንድነት ለጋራ ጥቅም እና ማህበራዊ መስተጋብር
መሠረታዊ እሴቶቻችንን ጠብቀን ካሳለፍናቸው
ተሞክሮዎች በመማር አካባቢያችን በተለይ
የከተማችን ነዋሪዎች የአስተዳደራችን እንዲሁም
የዕድገታችን ማዕከል መሆናቸውን እናረጋግጣለን።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ዓምድ

ዓምድ 1
ስማርት እና
የበለፀገች ከተማ
በኢኮኖሚ ብዝሃነት እና በጠንካራ
የአስተዳደር ስርዓት ላይ ተመስርታ
የምታብብ ከተማን መገንባት

የዓምዶቻችን፣
ግቦቻችን እና
የተግባራት ማጠቃለያ

ዓምድ 2
እርስ በእርስ
የተገናኙ፣ አካታች
እና ደህንነታቸው
የተጠበቀ ማህበረሰቦች

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ
የተደራጀው በ፡
3 ዓምዶች

ለከተማችን ያለንን ራዕይ ለማሳካት በምናደርገው
ጉዞ የሚመሩን ስልታዊ አቅጣጫዎች

የዛሬዋን እና የነገን ከተማ ለማቀድ
የበለጠ አሳታፊ እና ሰው-ተኮር ስልት
መከተል

13 ግቦች

ስትራቴጂው ለማሳካት ያቀዳቸው ከመካከለኛ እስከ
የረጅም ጊዜ ያሉ ውጤቶች

48 ተግባራት

ለከተማችን ዋና ዋና ድንገተኛ አደጋዎች እና
ጫናዎች ምላሽ የሚሰጡ እና የከተማችንን
የሬዚሊየንስ ግቦችን መምታት የሚያስችሉቱ
እርምጃዎች።

ዓምድ 3
ጤናማ እና ለኑሮ
ምቹ የሆኑ ቦታዎች
የነዋሪዎችዋን ጤንነት እና ደህንነት
የምታበረታታ ለኑሮ ምቹ የሆነች
ከተማን መፍጠር
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ራዕይ

ግብ

1.1 የፈጠራ እና የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥነ ምህዳሩን
ማዳበር
1.2.	የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስቀጠል ያለንን ነባር
አካባቢያዊ፣ ስነ-አካላዊ፣ ባህላዊ፣ እና የሰው ኃይል
ሀብቶቻችንን ጥቅም ላይ ማዋል

1.3.	ለከተማችን ውጤታማ እና ግልፅ የሆነ የአስተዳደር
ስርዓትን ማጎልበት

2.1. አ
 ቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት ጥራት፣
ስርጭትና ተደራሽነት ማሻሽል

2.2.	የሰው-ተኮር፣ ብቁ እና የተቀናጀ እንቅስቃሴን
ማበረታታት

2.3. የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር አቅማችንን ማዳበር

2.4. በከተማችን ውስጥ የሬዚሊየንስ ባህልን ማሳደግ

2.5. ወ
 ጣቶችን፣ ሴቶችን እና ተጋላጭ ቡድኖችን ማብቃት
እና መጠበቅ

3.1.	በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ የውሃ እና
የአካባቢ ንፅህና አገልግሎቶች ለሁሉም

3.2.	ሀብታችንን በዘላቂነት ማስተዳደር

3.3. የአካባቢያችን የጥራት ደረጃ ማሻሻል

3.4.	የአደጋ ስጋትን ያገናዘበ እና አሳታፊ የከተማ ዲዛይን
ልምዶችን መከተል
3.5. ጤናማ፣ ተመጣጣኝ እና አስተማማኝ ምግብ
አቅርቦትን ለሁሉም ማረጋገጥ

ተግባር
1

ዕድገት-ተኮር ንግድ ሥራዎች እንዲበለፅጉ ማስቻል

2

ወጣቶችን፣ ሴቶችን እና አካል ጉዳተኞችን ኢላማ ያደረገ የዲጂታል ሥራ መርሃ-ግብር ማስፋፋት

3

ለጀማሪ የንግድ ሥራዎች የማበልፀጊያ መርሃ-ግብር ማቋቋም

4

የአዲስ አበባ የክህሎቶች ክፍተትን መሙላት

5

የተቀናጀ እና ዘላቂ የቱሪዝም ስትራቴጂ ማዘጋጀት

6

ውጤታማ የፖሊሲ እርምጃዎችን ለማጎልበት በኢ-መደበኛ ኢኮኖሚ ላይ ጥናት ማስጀምር

7

ለዜጎች-ተኮር የሕዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ያለውን የቴክኖሎጂ አቅምን መጠቀም

8

አግባብነት ያለው አከባቢያዊ የህዝብ ማሳተፊያ ስልቶች ላይ ጥናት ማካሄድ

9

ከተማ አቀፍ የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ማድረጊያ እና የሥራ አመራር ዳሽ-ቦርድ ማዘጋጀት

10

የስማርት ከተማ ስትራቴጂ እና ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት

11

ማዕከላዊ የመረጃ ማዕከል መገንባት

12

በከተማችን አቅምን ያገናዘቡ ቤቶች መርሃ-ግብር ላይ የሬዚሊየንስ ሌንስ መተግበር

13

ሬዚሊየንት የሆኑ እና አቅምን ያገናዘቡ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን መጠቀም ማስቻል

14

የግንባታ ቁጥጥር እና ክትትል ማሻሻል

15

የከተማ አውቶቢስ የጉዞ ኔትዎርክ እንደገና ዲዛይን ማድረግ እና ማሻሻል

16

በቀላል ባቡር የጉዞ መስመር ላይ ተደራሽነትን፣ ደህንነትን እና የከተማ መስተጋብር ማሻሻል

17

ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት በሚኖርበት ሰዓት የጉዞ ፍላጎትን መቆጣጠር

18

የአዲስ አበባ ቀለበት መንገድ የቀጣይ ሁኔታ ማጥናት

19

የመንገድ ተጠቃሚዎችን ግንዛቤ እና ፀባይ ማሻሻል

20

አጠቃላይ የከተማ አቀፍ አደጋ ስጋት ግምገማ ማካሄድ

21

ከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና የሕግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት

22

የአደጋ ማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅዶችን ማዘጋጀት

23

የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከል ማቋቋም

24

የሬዚሊየንስ አካዳሚን ለማስጀመር ትብብር መፍጠር

25

የአዲስ አበባ ከተማ የዲጂታል ገንዘብ ትግበራ ሙከራ ማድረግ

26

በትምህርት እና በበጎ ፍቃደኝነት ቀጣይ ትውልድ የሬዚሊየንስ ሻምፒዮኖችን መቅረፅ

27

ወጣቶችን የማብቃት መርሃ-ግብር ማዘጋጀት

28

ለሴቶች እና ልጃገረዶች ደህንነቱ ይበልጥ የተጠበቀ የህዝብ ቦታዎችን መፍጠር

29

በከተማችን ሁለንተናዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ

30

ከማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት (ማ.አ.ድ.ክ.ጥ) ጋር በመተባበር ማህበረሰብ
አቀፍ ሬዚሊየንስ መገንባት

31

የማህበራዊ ጥበቃ መርሃ ግብሮችን ማጠናከር እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ በማሳለጥ በከተማ
የሚገኙ ደሃ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሬዚሊየንስ አቅም ማጎልበት

32

በውሃ ሬዚሊየንት የሆነች ከተማ መገንባት

33

የውሃ ፈንድ ማቋቋም

34

የተሻሻሉ የከርሰ ምድር ውሃ ማውጣትን፣ መከታተልን እና ደንቦችን በማሻሻል የውሃ ደህንነትን
ማጎልበት

35

ያልተማከለ የፈሳሽ ቆሻሻ ማከምን እና የውሃ አጠቃቀምን ማዕከል ያደረገ ዲዛይን ማበረታታት

36

የንፅህና አጠባበቅ አገልገሎት አቅርቦትን ማሻሻል

37

ዘላቂ የመንግስት የግዥ ፖሊሲን ማዘጋጀት

38

ከብክለት የፀዱ ምድጃዎችን እና ነዳጆችን ትግባራ ማስፋፋት

39

ኃይል ቆጣቢ እርምጃዎችን ዲዛይን ማድርግ እና መተግበር

40

ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋያ ፓርክ ማቋቋም

41

የተራቆቱ ተራሮችን መልሶ የማልማት አሳታፊ መርሃ-ግብር

42

የደረቅ የቆሻሻ አስተዳደርን ማዘመን

43

የአየር ብክለትን ለመቀነስ ተቋማዊ አቅም መገንባት እና አጋርነቶችን መመስረት

44

ተቀባይነትና እውቅና ያለው የአካባቢ ብክለት ክትትል ላብራቶሪ እና መረጃ አስተዳዳር
ስርዓትን ማቋቋም

45

አረንጓዴ እና ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው መንገዶችን ዲዛይን ማድረግ እና መገንባት

46

በሬዚሊየንት የህዝብ ቦታዎች ዲዛይን ላይ አሳታፊነትን ማሳደግ

47

የታክቲካል አርባኒዝም መርሃ-ግብርን ማስጀመር

48

በከተማ ዙሪያ ዘላቂ እና ሬዚሊየንት የሆነ የምግብ ስርዓት መገንባት

57

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

58

ራዕይ

ተግባሮቻችንን እንዴት እንደሚያነቡ
ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ
ተግዳሮት
ተግባሩ ሊፈታ የሚፈልገው ፈታኝ
ሁኔታን ይገልፃል።

የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ ጥቅምች
በተግባሩ አማካኝነት የሚገኙ የሬዚሊየንስ
ጥቅሞች እና የጎንዮሽ ጥቅሞችን
ይዘረዝራል።
ተዛማጅ ድንገተኛ አደጋዎች
በተግባሩ የሚፈቱ ድንገተኛ አደጋዎችን
ይዘረዝራል።

የተግባሩ መግለጫ
ተግባሩ ምን ምን እንደሚያካትት
በአጭሩ ያብራራል።

ከዓለም አቀፍ ትስስሩ የሚገኙ አነቃቂሀሰቦችን እና ምርጥ
ተሞክሮዎችን የያዙ ሳጥኖች፡ እነዚህ ሳጥኖች በዓለም አቀፍ
ሬዚሊየንት ከተሞች ትስስር ስር ካሉ ሌሎች መሰል ከተሞች የሚገኙ
እና ይበልጥ የሚያበረታቱ ማነቃቂያ ሀሳቦች ወይም በሁኔታዎች
ውስጥ ያሉ መልካም ተሞክሮዎች ያመለክታሉ።

ተያያዥ ጫናዎች
በተግባሩ የሚፈቱ ጫናዎችን ይዘረዝራል።

ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉ አጋሮች
በተግባሩ አፈፃፀም ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉ
አጋሮችን ይለያል።

ከዘላቂ የልማት ግቦች ጋር ያለው ግንኙነት
በተግባሩ የሚፈቱ ዘላቂ የልማት ግቦችን
ይዘረዝራል።

ስፋት
አካባቢያዊ፣ ከተማ አቀፍ፣ክልላዊ

የተግባሩ ባለቤት
የተግባሩን አፈፃፀም የሚመሩ የአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደር ኤጀንሲ/ መ/ቤትንን
ይለያል።

የጊዜ ማዕቀፍ
አጭር (ከአንድ - ሁለት ዓመታት)፣
መካከለኛ (ከሁለት - አምስት ዓመታት)
ወይም ረጅም ጊዜ (ከአምስት በላይ
ዓመታት)።
ቀጣይ ተግባራት
ተግባሩን ለማስጀመር በቀጣይ አንድ ዓመት
ጊዜ ውስጥ ምን ምን መደረግ እንዳለበት።

59

የተግባሩ ሁኔታ
- አዲስ ተግባር፡ ተግባሩ አዲስ እና
በስትራቴጂው ዝግጅት ሂደት ውስጥ የተፈጠረ
እና የተብራራ ነው።
- በሂደት ላይ: ተግባሩ ቀድሞውኑ በከተማ
ውስጥ እየተከናወነ ያለ ነው። በሂደት ላይ
ያሉ ተብለው የተገለፁ ተግባራት ቀድሞውኑ
በከተማችን ተግባራዊ የተደረጉ እና እተተገበሩ
ባሉ ሌሎች መሰል ተግባራት የመጣን ተፅዕኖ
ለማጠናከር እና ለማጉላት እንዲሁም ሌላ
አማራጭ የትግበራ ዘዴዎችን እና አቀራረቦችን
በመከተል ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ
የሚያግዙ ተግባራን ያጠቃልላል።
- ተግባርሩን ማሳደግ እና ማስፋፋት: ተግባሩ
ቀደም ሲል በከተማችን ውስጥ ወይም በሌላ
ቦታ በተወሰነ መልኩ የተከናወነ ሲሆን በተግባሩ
የተገኙ ምርጥ ተሞክሮዎችን እና መልካም
ልምዶችን ይበልጥ ለማሳደግ እና በቀሪው
የከተማች ክፍሎች ለማስፋፋት ይፈልጋል።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ከዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት ከተሞች ትስስር
የተወሰዱ ተሞክሮዎች
አዲስ አበባ በዓለም አቀፍ ሬዚሊየንት ከተሞች ትስስር ውስጥ ከሚገኙ እና የከተማችንን ዓይነት ተመሳሳይ ተግዳሮቶችን
ከሚጋሩ መሰል ከተሞች እና በመላው ዓለም ካሉ ሌሎች አባል ከተሞች የሚገኙ ምርጥ ተሞክሮዎችን እንድታጋራ
አስችሏታል። ከዚህ በታች የተዘርዝሩት በአዲስ አበባ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ውስጥ የተካተቱትን ተግባራትን ንድፍ
ያበረታቱ እና ቅርፅ የተሰጡ ከሌሎች መሰል ከተሞች የተገኙ ልምዶች ናቸው።

የኒው ዮርክ

የኢኒሼቲቮችን ትግበራ
ውጤታማነት ለመከታተል
የሚስችል የትግበራ ክትትል እና
አስተዳደር መሠረተ ልማት
ማቋቋም

ጁዋየሬዝ ሲቲ

ፕላዛ ዩዋን ገብርኤል የዲዛይን
ውድድር
ዓምድ 3
በሬዚሊየነት የህዝብ ቦታዎች
ዲዛይን ላይ ተሳትፎን ማሳደግ

ዓምድ 1
ከተማ አቀፍ የዕቅድ አፈፃፀም
ሪፖርት ማድረጊያ እና የሥራ
አመራር ዳሽ-ቦርድ ማዘጋጀት

ገጽ 140

ባርሴሎና

ተመጣጣኝ እና አቅምን ያገናዘቡ
የመኖሪያ ቤት አቅርቦት
አማራጮችን ማብዛት
ዓምድ 2
በከተማችን አቅምን ያገናዘቡ ቤቶች
መርሃ-ግብር ላይ የሬዚሊየንስ ሌንስ
መተግበር

ገጽ 89

ገጽ 80

ኰይቶ

ዘላቂ እና ሬዚሊየንት የምግብ
ስርዓት መገንባት
ዓምድ 3
በከተማ ዙሪያ ዘላቂ እና
ሬዚሊየንት የሆነ የምግብ ስርዓት
መገንባት

ሳልቫዶር

በዘላቂ የልማት ግቦች ላይ ያተኮረ
ማበልፀጊያ (ኢንኩቤተር)

ገጽ 145

ዓምድ 1
ለጀማሪ የንግድ ሥራዎች
የማበልፀጊያ መርሃ ግብር
ማቋቋም

ሳንቲያጎ የሜትሮፖሊታን ክልል

አጠቃላይ የክልላዊ ቆሻሻ
አስተዳደር ሞዴልን ማዘጋጀት
እና መተግበር
ዓምድ 3
የደረቅ የቆሻሻ አስተዳደርን
ማዘመን

ገጽ 134

ገጽ 71
ሳንታ ፌ

ታክቲካል አርባኒዚም በፓርክ
ዴ ኖርት ላይ
ዓምድ 3
የታክቲካል አርባኒዝም
መርሃ-ግብር ማስጀመር
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60

ራዕይ

ቤልፋስት

የቤልፋስት ሳንቲም
ዓምድ 2
የአዲስ አበባ ከተማ
የዲጂታል ገንዘብ
ትግበራ ሙከራ ማድረግ

ገጽ 108
ፓሪስ

ለሁሉም ክፍት፣ ብዙ ግቦችን
የሚያካትት፣ የሬዚሊየንስ
የምርምር እና የሥልጠና
ማዕከል መፍጠር
ዓምድ 3
የሬዚሊየንስ አካዳሚን
ለማስጀመር ትብብር መፍጠር

ገጽ 106

ሴኦል

የንግዬቾን የመልሶ መቋቋም
ፕሮጀክት

ሱራት

ዓምድ 2
የአዲስ አበባ ቀለበት መንገድ
የቀጣይ ሁኔታ ማጥናት

በጥቃቅንና አነስተኛ እና መካከለኛ
መጠን ያላቸው ኢንተርፕራይዝቶች
ላይ በማተኮር የንግድ ሥራ
ዘርፎችን እና ዕድሎችን ማበራከት

ገጽ 96

ዓምድ 1
ዕድገት-ተኮር ንግድ ሥራዎች
እንዲበለፅጉ ማስቻል

ገጽ 67

ናይሮቢ

የሮክፌለር ፋውንዴሽን ዲጂታል
ሥራዎች መርሃ-ግብር
ዓምድ 1
ወጣቶችን፣ ሴቶችን እና አካል
ጉዳተኞችን ኢላማ ያደረገ
የዲጂታል ሥራ ፕሮግራምን
ማስፋፋት

ገጽ 69
ኬፕ ታውን

ሬዚሊየንት የውሃ አቅርቦት
እና “ደይ ዜሮን” ማስወገድ
ዓምድ 3
በውሃ ሬዚሊየንት የሆነች
ከተማ መገንባት

ገጽ 121
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ዓምድ 1
ስማርት እና የበለፀገች
ከተማ
በኢኮኖሚ ብዝሃነት እና በጠንካራ የአስተዳደር ስርዓት ላይ
ተመስርታ የምታብብ ከተማን መገንባት።

63

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የአዲስ አበባ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ
እየጨመረ ላለው ለከተማችን ነዋሪ በተመጣጣኝ
ምርታማ የሆኑ የኢኮኖሚ ዘርፎችን ለማስፋፋት
ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የሚየስችል
በከተማችን ውስጥ ጎን ለጎን ይገኛሉ።

ያለ ቢሆንም፣ የዚህ ዕድገት ጠቀሜታ በፍጥነት
ሁኔታ ያልተከፋፈለ ሆኖ ቆይቷል። በከፍተኛ ደረጃ
እና መደበኛ ያልሆነውን የኢኮኖሚውን ሴክተር
በአግባቡ ጥቅም ላይ ያልዋለ ከፍተኛ የሥራ አጥ ቁጥር

ዲጂታል ቴክኖሎጂ የከተማችንን ኢኮኖሚ፣ እንዲሁም የአስተዳደሩን የአሠራር ስርዓት የመቀየር አቅም
ያለው ሲሆን በዚህ ዘርፍ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ተግዳሮቶች በወሳኝ መሠረተ ልማት አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ
አሳድረዋል እንዲሁም ለነዋሪዎች እና ለንግድ ተቋማት ዝቅተኛ የአገልግሎት አሰጣጥን አስከትለዋል።
በመጪዎቹ ዓመታት የህዝብ ቁጥራችን እያደገ ሲሄድ ከተማችን የሁሉም ነዋሪዎችን ፍላጎት መረዳትና
ማሟላት መቻል ይኖርባታል።

ይህ ዓምድ የከተማችንን ቀጣይ ኢኮኖሚ መልክ ስለማስያዝ እና ለንግድ ምቹ ሁኔታዎች በመፍጠር
የከተማችን ነዋሪ እንዲበለፅግ ስለማስቻል ያትታል። በዚህ ምሶሶ ውስጥ የተካተቱ ዋና ዋና ተግባራት/
ኢኒሼቲቮች በከተማ አስተዳደራችንየአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ለማሻሻል እና ይበልጥ ግልፅ እና ሁሉን
አቀፍ አስተዳደርን ለማስፈን እየተሰሩ ካሉ የተለያዩ ሥራዎች እና ፕሮግራሞች ጋር ተመጋጋቢነት ያለው
ሲሆን አዳዲስ በሚፈጠሩ ኢንዱስትሪ መስኮች ምቹ የሥራ ዕድል የመፍጠር ዓላማ ላይ ያነጣጥራል።

ግብ 1.1

ለፈጠራ እና ለሥራ ዕድል ፈጠራ ሥነ-ምህዳሩን ማዳበር።

ግብ 1.2

የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስቀጠል ያለንን ነባር አካባቢያዊ፣ ስነ-አካላዊ፣ ባህላዊ፣ እና የሰው ኃይል
ሀብቶቻችንን ጥቅም ላይ ማዋል

ግብ 1.3

ለከተማችን ውጤታማ እና ግልፅ የሆነ የአስተዳደር ስርዓትን ማጎልበት
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ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

ግብ

1.1

ለፈጠራ እና ለሥራ ዕድል ፈጠራ
ምህዳሩን ማዳበር
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

1

ለመበልጸግ ዕድገት-ተኮር ትናንሽ የንግድ ሥራዎችን ማጎልበት
በዓለም ባንክ ጥናት መሠረት ከተፈጠሩ ኢንተርፕራይዞች ውስጥ 1000 የሚሆኑት ብቻ ወደ
መካከለኛ ደረጃ ኢንተርፕራይዝ ደረጃ ያደጉ ሲሆን በፕሮግራሙ የተደገፉ አነስተኛ እና ጥቃቅን
ኢንተርፕራይዞች ከፍተኛ የዘላቂነት ችግር እዳጋጠማቸዉ ተስተዉሏል።

ከዚህም በላይ፣ ጥናቱ

የተቋቋሙት አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች በጣም አነስተኛ ገቢ የማግኘት አዝማሚያ
እንዳላቸው ያመለክታል፡ 90% የሚሆት ተሳታፊወች በወር ከ 600 ብር በታች ገቢ ያስመዘገቡ
ናቸዉ። ሥራ ፈጣሪዎች ከእውነተኛ የንግድ ሸሪክ ጋር አብረዉ ለመስራት የሚያስችል የአሠራር
ስርዓት ባለመኖሩ በዉጤታማነታቸዉ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ አሳድሯል። ከተማችን በዋነኝነት በዚህ
መርሃ-ግብር አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞችን በመደገፍ ላይ በሚያተኩርበት ብዙ የዕድገት
ተኮር ሥራ ፈጣሪዎች እና በከተማ ዙሪያ ያሉ የወጣት ንግዶች ለእድገታቸው እና መስፋፋታቸው
አበረታች አካባቢ ባለመኖሩ ጉልህ ተግዳሮቶችን መጋፈጣቸውን ቀጥለዋል። በበቂ ሁኔታ ቢደገፉ
እነዚህ ንግዶች ከፍተኛ አቅም አላቸው።
የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር በአዲስ አበባ ውስጥ ዕድገት ተኮር ኢንተርፕራይዞችን ለማሳደግ እና ለማስፋፋት
የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ያልማል። ይህንን ግብ ለማሳካት የሚከተሉት ዋና ዋና ተግባራት
ይከናወናሉ።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች
የሥራ አጥነትን ችግር ለመቅረፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፌዴራል መንግሥት ጋር

• በአዲስ አበባ ውስጥ የዕድገት ተኮር አነስተኛ የንግድ ሥራዎች ሁኔታ የሚመለከት የዳሰሳ ጥናት

በመተባበር ከ 2005 ዓ.ም ጀምሮ ጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች መርሃ-ግብር ሲተገብር

ማካሄድ።

ቆይቷል። ፕሮግራሙ የመስሪያ ቦታዎች፣ የገንዘብ፣ የግብይት ትስስር ድጋፍ እና የኤክስቴንሽን

• በዕድገት-ተኮር ትናንሽ ንግዶች እና በትላልቅ ኢንተርፕራይዞች ውስጥ ያሉ የትስስር ዕድሎች

አገልግሎቶች እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግር እና ሥልጠናን በመጠቀም አነስተኛ እና ጥቃቅን

መካከል ጠንካራ የንግድለንግድ ግንኙነቶችን የማጎልበት ዘዴዎችን መፍጠር።

ኢንተርፕራይዞች ምስረታ እና ዕድገትን መደገፍ ያልማል። ፕሮግራሙ የሚተገበረዉ በቀበሌ (ሠፈር)

• ከተማችን ከዘርፉ ተዋናዮች እና ከዕድገት-ተኮር ኢንተርፕራይዞች ጋር በመደበኛነት የግንኙነት

ደረጃ በተቋቋሙ አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ ማዕከላት በኩል ሲሆን ከስልጠና ተቋማት፣

መድረክ በመፍጠር ችግሮቻቸውን እና ፍላጎቶቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት ጥረት ማድረግ።

ጥቃቅን የብድር አቅራቢ ተቋማት እና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ነው።

• የስኬታማ ዕድገት-ተኮር ትናንሽ የንግድ እንቅስቃሴን የሚያስተዋውቅ እና ለማሳየት የሚያስችል

የአነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ መርሃ-ግብሩ በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን

መድረክ ማመቻቸት።

ዕቅድ (GTP I) ወቅት ከ 900,000 በላይ የሥራ ዕድል ለመፍጠር እንደረዳ ይገመታል። ሆኖም፣

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ዘላቂ እና ተወዳዳሪ የንግድ ሥራዎችን መፍጠር።
• ጥሩ የሥራ መስኮችን እና የኑሮ ደረጃ ዕድሎችን መፍጠር።
• መካከለኛ መጠን ያላቸው የሚያድጉ ኢንተርፕራይዞችን
መፍጠርን በመደገፍ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ማነቃቃት።
• በህዝብ እና በግል ዘርፎች መካከል ጠንካራ ግንኙነት መገንባት።
• የቴክኖሎጂ፣ የእውቀት እና ክህሎቶች ሽግግርን ማበረታት።

ተያያዥ ጫናዎች

ሥራ አጥነት፣ ድህነት፣ ኢ-መደበኛነት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግብ 8

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሥራ እድል ፈጠራ እና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ንግድና
የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ የሥራ ፈጠራ ማሳደጊያ ማዕከል፣
የገንዘብ ተቋማት፣ ለጋሾች

28

World Bank. (2018). Enhancing Economic Development and Job Creation in Addis Ababa:
the role of City Administration. Washington, D.C: World Bank.
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ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• የዕድገት-ተኮር ንግዶችን የሚያሳይ ሙሉ የዳሰሳ ጥናት
ማካሄድመዳሰስ።
• ለንግድለንግድ የማስተሳሰሪያ ዘዴዎችን መፍጠር።
• መንግስታዊ የግል የተሳትፎ መድረኮችን ማቋቋም።

ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ሱራት (ህንድ)

በጥቃቅንና አነስተኛ እና መካከለኛ መጠን ያላቸው ኢንተርፕራይዝቶች ላይ በማተኮር የንግድ ሥራ ዘርፎችን እና
ዕድሎችን ማበራከት
የሱራት ኢኮኖሚ በሁለት ዋና ዋና ዘርፎች ላይ ጥገኛ ነው፤ጨርቃጨርቅ እና አልማዝ መቁረጥ። ፣ የገቢ አመንጪዎቹ
በዓለም አቀፍ ገበያዎች እና በማክሮ ኢኮኖሚያዊ አዝማሚያዎች ላይ ጥገኛ ናቸው። ከሁለቱ በአንዱ ዘርፎች
ላይ የሚቀሰቀሱ የኢኮኖሚ ውድቀቶች በከተማይቱ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ ለውጥ ያስከትላል። ስለዚህ ሱራት እንደ
ቴክኖሎጂ፣ ቱሪዝም፣ የመኪና ኢንዱስትሪ እና የምግብ ኢንዱስትሪ ያሉ አማራጭ የኢንዱስትሪ ዘርፎችን በማቀጣጠል
ላይ አተኩራለች። እንዲሁም በመልካም ጊዜም ሆነ የኢኮኖሚ ማሽቆልቆሎች በሚከሰቱበት ጊዜ ለነዋሪዎቿ ተጨማሪ
የገቢ ምንጭ እና የመተዳደሪያ መልካም ዕድሎችን ለመፍጠር እየሰራች ነው።
ይህንን ሬዚሊየንት ኢኮኖሚ ለመገንባት ሱራት አነስተኛ፣ ጥቃቅን እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ ከዚህ
በመቀጠል በተቀመጡ ተግባራት በኩል ለሚከናወኑ ብዙ ጥረቶች ቅድሚያ በመስጠት በመተግበር ላይ ትገኛለች።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚገኙ ተቋማት እና ባንኮች ጋር አዳዲስ አጋርነቶችን በመፍጠር የሥራ ዕድል ፈጣሪዎች እና
የአነስተኛ፣ ጥቃቅን እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የክህሎት ልማት እና ዕድገት ዕድሎችን እንዲገኙ እንዲሁም
የፋይናንስ ድጋፍ ተደራሽነትን ለማሻሻል መርሃ-ግብር ተጀምሯል።
የሴት ሥራ ዕድል ፈጣሪዎች እና ጅምር የንግድ ሥራዎችን ለማበረታታት እና ለመደገፍ የንግድ ሥራ ምክር ድጋፍ
እና ስልጠና ዕድሎችን ተመቻችቷል። ለተለያዩ የንግድ ሥራ ዕድሎች እና ለሙያና ክህሎት ልማት እንደ የጥናት እና
ምርምር እንዲሁም የኢንኩበተር በመሆን የሚያገለግል የልህቀት ማዕከል ማቋቋም።

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን የሱራት ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ከገጽ 51-54 ይመልከቱ።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

2

ወጣቶችን፣ ሴቶችን እና አካል ጉዳተኞችን ኢላማ ያደረገ የዲጂታል
ሥራ መርሃ-ግብርን ማስፋፋት
የተግባሩ መግለጫ
ዲጂታል ሥራዎች ማለት ምርት እና አገልግሎትን ለማቅረብ መረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂን የሚጠቀሙ
ማንኛውም አጭር እና ቋሚ የሥራ መደቦችን የሚያካትት ሲሆኑ ለከፍተኛ ደመወዝ እና ለዘላቂ የሥራ
ቅጥሮች መልካም አጋጣሚን ይፈጥራሉ።
በዚህ ተግባር ስር ከተማችን የዲጂታል ክህሎቶችን ለማዳበር እና ለወጣቶች፣ ለሴቶች እና ለአካል
ጉዳተኞች

ዘላቂ የሆነ በመረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተመቻቸ የሥራ ቅጥርን ይበልጥ

ለማቀጣጠል ያለመ የዲጂታል ሥራ መርሃ-ግብር በአዲስ አበባ ውስጥ ይፈጥራል። መርሃ-ግብሩ
የሚያተኩረው
• የዲጂታል እና የቀላል ክህሎት ስልጠናዎችን ለወጣቶች፣ ለሴቶች እና ለአካል ጉዳተኞች
በመስጠት ለዲጂታል ሥራዎች እንዲዘጋጁ ማስቻል ነው። የሚሰጡት ስልጠናዎች ከአሰሪዎች
ጋር አጋርነትን በመፍጠር እና በመመካከር የሚዘጋጁ ሲሆን ወቅታዊ የሆኑ የገበያ ፍላጎቶችን በበቂ
ሁኔታ የሚያንፀባርቁ እና የገበያ ፍላጎት ተኮር እንዲሆኑ ማድረግ።
• በድህረ ስልጠና የሥራ ምደባዎችን ለሰልጠኞች ማመቻቸት፡ ከተማችን በፕሮግራሙ በኩል
የሰለጠኑ ወጣቶችን፣ ሴቶችን እና አካል ጉዳተኞችን ለመቅጠር ፈቃደኛ የሆኑ አሠሪዎችን

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች

በመለየት ጠንካራ አጋርነትን መፍጠር። እነዚህ የሥራ ምደባዎች የፕሮግራሙ ሰልጣኞች በቀላሉ

የመረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂ በአዲስ አበባ እያደገ የሚገኝ ዘርፍ ቢሆንም ከተማችን ኢኮኖሚዋን

ሊሠሩ የሚችሉትን የሥራ ክህሎቶች እንዲሁም የሥራ ልምዶችን እንዲያገኙ የሚያስችላቸው

ወደተሻለ ደረጃ ለመቀየር እና ለረጅም ጊዜ የቆየውን የሥራ አጥነት ችግር ለመፍታት የዲጂታል

ሲሆን በተመሳሳይ ቀጣሪ ኩባንያዎችም የሠለጠነ እና ተነሳሽነት ያለው የሰው ኃይል ፍላጎታቸውን

ቴክኖሎጂ ዘርፍ የፈጠረውን መልካም አጋጣሚ ገና በአግባቡ አልተጠቀመችበትም። ደካማ የመረጃ

እንዲያሟሉ ይረዳቸዋል።

እና መገናኛ ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት፣ ከባድ የመንግስት ደንብ እና የቁጥጥር ስርዓት እንዲሁም

• በከተማችን የኤሌክትሮኒክ አስተዳደር መስፋፋት እና በፍጥነት እያደገ ከመምጣት ጋር ጎን ለጎን

በዲጂታል ቴክኖሎጂ የሰለጠኑ ባለሙያዎች እጥረት ለዚህ ዘርፍ ማነቆ ከሆኑት ውስጥ ይጠቀሳሉ።

ተያይዞ በመንግሥት ሥራ ዘርፍ በተለይም በብዛት የወረቀት ሰነዶች ባሉባቸው ተቋማት የወረቀት

ሆኖም በአሁን ጊዜ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍን የግል ተቋማት እንዲሳተፉ በመንግስት

ሰነዶችን ወደ ዲጂታል ይዘት እንደ መቀየር (ማለትም ሰነዶችን ስካን የማድረግ እና መረጃዎችን

እየተወደ ባለው እርምጃ ለዲጂታል ኢኮኖሚ እና ለዲጂታል ሥራዎች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ዘርፉ

ወደ ዲጂታል መሠረተ ልማት የማስገባት ሥራ ወ.ዘ.ተ.) ያሉ ጊዜያዊ የዲጂታል ሥራዎችን

እዲያድግ እና እንዲበለፅግ የማድረግ አቅም ይኖራቸዋል።

መፍጠር።
• ይህ ኢኒሼቲቭ የሥራ ዕድሎችን ከመፍጠር እና በከተማችን የኤሌክትሮኒክ አስተዳደር መስፋፋት

የእነዚህ መልካም ዕድሎች ተደራሽነትን ማሻሻል ለችግር የተጋለጡ ወጣቶችን በተሻለ ደረጃ የሚለውጥ

ከመደገፍ በተጨማሪ የከተማ ኤጀንሲዎች አቅምን ለመገንባት እና ለማሻሻል አስተዋፅኦ ያደርጋል።

እንደሆነ የሚያሳይ መረጃ እያደገ ነው።

የተሳካ የመርሃ-ግብርዲዛይን እና አተገባበርን ለማረጋገጥ ዲጂታል ሥራዎች ለአፍሪካ ከተሰኘው

ሆኖም፣ በዲጂታል ችሎታዎች ክፍተት ምክንያት በከፊል፣ እንዲሁም የዲጂታል ነክ ክህሎታቸው እና

የሮክፌለር ፋውንዴሽን ፕሮግራም (ከዓለም አቀፍ ኔትዎርክ የተገኑ አነቃቂሀሰቦች” ገጽ 64) እና

አቅማቸው ብዙውን ጊዜ በአሰሪዎቻቸው ቸል ስለሚባል አብዛኛውን ጊዜ ወጣቶች በዘርፉ ለመወዳደር

ከሌሎች መሰል ፕሮግራሞች የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን ጥቅም ላይ የሚያውል ይሆናል።

በጥሩ ሁኔታ ላይ አይገኙም። በተጨማሪም የመረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂም ከሥርዓተ-ፃታ አንፃር

ለምሳሌ፣ በመርሃ-ግብር ምዝገባ እና ተሳትፎ ላይ ሰልጣኞች የሚያጋጥሟቸውን የገንዘብ መሰናክሎች

ገለልተኛ ባለመሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ የሴቶች ተሳተፎ በከፍተኛ ሁኔታ

ለማስወገድ የትራንስፖርት እና የምግብ ወጪዎችን እንዲሁም ሌሎች ማበረታቻዎችን ይሰጣል።

ከመጠን በታች እንዲወከሉ ሆኗል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ለወጣቶች፣ ሴቶች እና ለአካል ጉዳተኞች ዘላቂ፣ ሁሉን አቀፍ እና
አማራጭ፣ የሥራ ዕድሎችን መፍጠር።
• ሰልጣኞች ለወደፊት የሚገኝ የተሸሉ የሥራ ዕድል አጋጣሚዎችን
ማጠንከር፣ ከፍተኛ ደመወዝ የሚያስገኝ የሥራ ዕድል እንዲያገኙ እንደ
ማስፈንጠሪያ ማገልገል፣ እና በአዲስ የሙያ ዘርፍ እነዲበቁ ዕድሎች
ማመቻቸት እና የግል ብቃት ደረጃቸውን እንዲሻሻል እገዛ ማድረግ።
• በዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ ዕድገትን ማፋጠን።
• በመንግስት እና በግል ዘርፎች የአገልግሎት አቅርቦትን ማሻሻል፣
ማሳደግ እና ዘመናዊ ማድረግ።
• ማህበራዊ ትስስርን ማጎልበት እና የፆታ እኩልነትን ማሳደግ።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ
ፈቃደኛ አስተባባሪ ጽህፈት ቤት፣ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት
ብሔራዊ ፌዴሬሽን፣ አዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ፣ የቴክኒክ እና ሙያ
ትምህርትና ስልጠና
ተቋማት፣ የአዲስ አበባ ካይዘን ተቋም፣ የልማት አጋሮች ለምሳሌ፣
ሜርሲ ኮርፕስ፣ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን)፣ የግሉ ሴክተር ተዋንያን
(ለምሳሌ EQOS Global (ኢኮስ ግሎባል)፣ ገበያ አይቲ አካዳሚ፣
iCog Labs (አይኮግ ላብስ)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ብጥብጥ እና አለመረጋጋት

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ተያያዥ ጫናዎች

ሥራ አጥነት፣ ድህነት፣ ማህበራዊ ትስስር እጥረት፣ የፆታ እኩልነት
ያለመኖር

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 8 እና 9

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ እና የአዲስ አበባ
የሥራ ዕድል ፈጠራ እና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ

• ሊተገበሩ የሚችሉ የዲጂታል ሥራዎችን ዝርዝር
ማዘጋጀት፣በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችል የህዝብ ክፍል
መለየት፣ ተጠቃሚዎችን መለያ ጠንካራ ዘዴ ዲዛይን ማድረግ።
• ለድህረ ስልጠና የሥራ ምደባ እና በፕሮግራሙ የመጡ
ተፅዕኖወች ለመገምገም እና ለማስተዋወቅ ከመንግስት እና የግል
ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር አጋርነትን መመስረት።

29

Dalberg Global Development Advisor. (2013). Digital jobs in Africa: Catalyzing inclusive
opportunities for youth. The Rockefeller Foundation. Retrieved from https://www.
rockefellerfoundation.org/report/digital-jobs-in-africa-catalyzing-inclusive-opportunities-foryouth/
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ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ናይሮቢ (ኬንያ)

ዲጂታል ሥራዎች አፍሪካ
በአፍሪካ ውስጥ የተስፋፋውን የወጣቶች ሥራ አጥነት ተግዳሮት ለመቋቋም እና በመረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘርፍ
ፈጣን ዕድገት ምክንያት የተፈጠረውን ሰፊ የሥራ ዕድል በመገንዘብ የሮክፌለር ፋውንዴሽን የዲጂታል ሥራዎች
አፍሪካን ኢኒሼቲቭ በ 2013 አስጀመረ።
የፕሮግራሙ ዓላማ ወጣቶችን – በተለይም ከፍተኛ አቅም ያላቸው ነገር ግን ዕድሉ ያልተመቻቸላቸው እና አጋጣሚውን
ላላገኙ ወጣቶች – በቴክኒካል ክህሎቶች፣ በቀላል ክህሎቶች እና በሥራ ምደባ ላይ በሚደረግ ድጋፍ ወደ በቴክኖሎጂ
የዳበረ የሥራ ኃይል ለማሸጋገር ማስቻል ነበር። በሰባት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ዲጂታል ሥራዎች አፍሪካ በስድስት
አገራት – ማለትም ግብፅ፣ ሞሮኮ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ናይጄሪያ ውስጥ – 250000 ሥራዎችን
ከመፍጠር እና አንድ ሚሊየን ሰዎች ላይ ተፅዕኖ የማድረግ አላማ ጋር ተፈፃሚ ሆኗል። ይህንን ለማሳካት የሮክፌለር
ፋውንዴሽን 97 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢንቨስት ያደረገ ሲሆን በፕሮግራሙ ሶስት ልዩ ልዩ እርምጃዎች ላይ
ትኩረት አድርጓል፡
-

-

-

ዲጂታል የሥራ እድል መፍጠር፡ የዲጂታል ቴክኖሎጂን መሠረት ያደረጉ የሥራ ዕድሎችን ክህሎቱ እያላቸው
ዕድሉን ላላገኙ ሰዎች በማመቻቸቸት እና ይህን የሥራ ዘርፍ ይበልጥ በማነቃቃት በአፍሪካ ውስጥ የተመሠረቱ
ኩባንያዎች፣ መንግስታት፣ እና በብዙ ሀገሮች ላይ በተለያዩ ሥራዎች የተሰማሩ ድርጅቶች ውስጥ እያደገ የመጣውን
ፍላጎት መሠረት በማድረግ የሥራ ቅጥር አጋጣሚ እና አዳዲስ ስራ ዕድሎችን መፍጠር።
ከፍተኛ ተሰጥኦ እያላቸው እድሉን ላላገኙ ወጣቶች የኢንተርኔት ሥራዎች፣ በንግድ ሂደት ዙሪያ ለውጭ አካል
በድርድር የሚሰጡ ሥራዎች፣ የችርቻሮ ንግድ እና የእንግዳ ተቀባይነትን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ
የዲጂታል የሥራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስፈልግ እና ብቁ የሚያደርግ ክህሎት እንዲሁም የሥራ ልምድን
እንዲያገኙ የገበያውን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የክህሎት ሥልጠናዎችን ለመስጠት ከሀገር በቀል ድርጅቶች ጋር
በጋራ መስራት። የሥልጠና ስርዓቱ የሥራ ገበያውን ፍላጎት ለማርካት ሆን ተብሎ የተነደፈ ሲሆን እንደ ፋይናንስ
ትምህርት ያሉ ቀላል ክህሎቶች እና የህይወት ክህሎቶች ላይ ትኩረት አድርጓል።
ከመንግስት ጋር አጋርነትን በመፍጠር የዚህን ዘርፍ ዕድገት እና ተፅእኖ ለማፋጠን አስፈላጊ የመሠረተ ልማት
አውታሮችን በማጎልበት እና ፖሊሲዎችን በመንደፍ እና ተግባረዊ በማድረግ ለዲጂታል ሥራዎች አመቺ የሥራ
አከባቢ እና ሁኔታዎችን መፍጠር።

30 ለ
 ሥራ ብቁ የሆኑ ሰዎችን መምረጥ (ሶርሲንግ) ማለት ዘላቂ የሥራ ዕድል የማይኖራቸው ግለሰቦችን በተለይም
ከፍተኛ አቅም ያላቸውን ግን ችግር ላይ የወደቁ ወጣቶችን ፣ ሴቶችን እና ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን የሚቀጥር
የንግድ ሥራ ሂደት እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሥራዎችን ለውጭ አካ የሚሰጥ ኢንዱስትሪ ማህበራዊ ኃላፊነት
ያለው አካል ነው።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

3

ለጀማሪ የንግድ ሥራዎች የማበልፀጊያ መርሃ ግብር ማቋቋም
የመሳብ አዝማሚያ አላቸው። ነገርግን አዋጭ የንግድ ሀሳብ ላላቸው ተስፈኛ ሥራ ፈጣሪዎች ሊቀርቡ
የሚገቡ ለንግድ ሥራ የሚያስፈልጉ የድጋፍ አገልግሎቶችን (ለምሳሌ ውጤታማ የንግድ ሥራ ዕቅዶች
ማዘጋጀት፣ ስልጠና መስጠት፣ ማማከር፣ የገበያ ትስስር መፍጠር፣ ወ.ዘ.ተ.) የሚያቀርቡ ማበልፀጊያ
ማዕከሎች በጣም ጥቂት ናቸው።
የተግባሩ መግለጫ
ጀማሪ፣ ዕድገት ተኮር የቴክኖሎጂ ሥራ ፈጣሪዎችን እና በመረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ያሉ
የንግድ ሥራዎችን ሥራ ለማስጀመር እና የንግድ ሥራ ሃሳቦቻቸውን ይበልጥ ለማሳደግ እና ለማዳበር
እነዲሁም ኢንተርፕራይዞቻቸውን ለማስጀመር የሚያስፈልግ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል
የንግድ ሥራዎች ማበልፀጊያ ማዕከል መርሃ ግብር ይቋቋማል። ማዕከሉ ለመረጃ እና መገናኛ
ቴክኖሎጂ የንግድ ጀማሪዎች የሚከተሉትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ድጋፎችን ይሰጣል፡
• እንደ የቢሮ ቦታ፣ የመሰብሰቢያ ክፍሎች፣ አስተማማኝ ኃይል እና ቴሌኮሙኒኬሽን ያሉ የጋራ
መገልገያዎች እና የመሠረተ ልማቶች አቅርቦት።
• ለሥራ ፈጣሪዎች በንግድ አስተዳደር ጉዳዮች እና በገንዘብ አያያዝ እንዲሁም እንደ ንግድ
ምዝገባ እና ፍቃድ ያሉ በሥራ ላይ ያሉ ህግ እና ደንቦችን አክብረው ሥራቸውን ለማከናወን

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች

እንዲችሉ ወ.ዘ.ተ. የሚያግዝ በተመጣጣኝ ዋጋ የንግድ ሥራ ምክር አገልግሎት ተጠቃሚ

የአዲስ አበባ አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች እና ሥራ ፈጣሪዎች በዕድገታቸው እና

እንዲሆኑ ማስቻል።

በሥራዎቻቸው በርካታ ፈታኝ ሁኔታዎች ያጋጥሟቸዋል። ከነዚህም ዉስጥ በከተማችን ዉስጥ

• በጥንቃቄ በተመረጡ እና ልምድ ባላቸው የንግድ ባለቤቶች እንዲሁም ባለሙያዎች ስልጠና እና

ለነዚህ ታዳጊ ኢንተርፕራይዞች የሚሆን የተሟላ የመስሪያና ለቢሮ አገልግሎት የሚሆኑ በቂ ቦታዎች

የማማከር ፕሮግራሞች።

አለመኖርና የኪራይ ውሎች አተገባበር ለሥራ አመቺ ያለመሆን፣ እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል እና

• ሙያዊ ትስስርን መፍጠር ፡ ከሌሎች መሰል አቻ የሥራ ፈጣሪዎች ጋር እርስ በእርስ የእውቀት

ኢንተርኔት ያሉ መሠረታዊ አገልግሎቶች በቂ እና ተደራሽ ያለመሆን እንዲሁም የአገልግሎቶቹ

ልምድ እና ተሞክሮ -ማጋራትን ለማበረታታት ምቹ ሁኔታን መፍጠር፣ የማበልፀጊያ ማዕከላትን

ዋጋ መወደድ ይጠቀሳሉ። በተጨማሪም የፋይናንስ ድጋፍ እጦት የሥራ ፈጣሪ ግለሰቦችን የሚፈትን

ከሌሎች የንግድ ሥራ፣ ባለሀብቶች፣ ሌሎች ማዕከላት፣ ፕሮግራሞች፣ ወ.ዘ.ተ. ጋር ማስተሳሰር።

ሌላኛው ማነቆ ነው፡፤

• የገንዘብ ድጋፍ።

በተጨማሪም፣አብዛኛዎቹ እነዚህ አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች የሚመሰረቱት ምኞት እና

ይህንን የማበልፀጊያ ማዕከል ለማቋቋም ከተማችን ከቁልፍ እና አግባብነት ካላቸው ባለድርሻ አካላት

ተስፋ በሰነቁ ነገር ግን የሥራ ልምድ በሌላቸው እና ለረዥም ጊዜ ለቆዩ እና የዳበሩ የንግድ አከባቢዎች

(ከመንግስት ኤጄንሲዎች፣ ከሥራ ፈጣሪዎች፣ ከድጋፍ ሰጪዎች፣ ባለሀብቶች፣ ወ.ዘ.ተ.) ጋር

ያላቸው ተጋላጭነት ውስን በሆኑ የሥራ ፈጣሪዎች በመሆኑ በተለይ ሥራ በጀመሩበት ዓመት ላይ

በትብብር ጠንካራ የአዋጭነት ጥናት እና የንግድ ዕቅድ ያዘጋጃል።

በቀላሉ ለጉዳት ያላቸው ተጋላጭነት ከፍተኛ ነው። በተለይ የኢንፎርሜሽን እና ኮምዩኒኬሽን
ቴክኖሎጂ ሥራ ጀማሪዎች አነስተኛ የንግድ ሥራ ልምድ ያላቸውን የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን በቀላሉ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተያያዥ ጫናዎች

• የአነስተኛ የንግድ ሥራዎችን ዕድገት እና ውጤታማነትን
ማሻሻል።
• የሥራ ፈጠራ ባህልን ማጎልበት።
• የሥራ አጥነትን በተለይም የወጣቶችን መቀነስ።
• የከተማችንን ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶችን
ለመቅረፍ ፈጠራ የታከለበት መፍትሄዎችን ማዘጋጀት እና
ማስፋፋት።
• የአከባቢውን ኢኮኖሚ ማስፋት።
ሥራ አጥነት፣ በቂ ያልሆነ የትምህርት ሥርዓቶች፣ ዘርፈ ብዙ
ያልሆነ ኢኮኖሚ፣ በቂ ያልሆነ መሠረተ ልማት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 8 እና 9

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ

70

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የፈጠራ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር (MINT)፣ የአዲስ አበባ
ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር፣ የንግድ ሥራ ፈጠራ ድጋፍ ሰጪ
ድርጅቶች (ብሉሙን፣ አይሲኤ አዲስ፣ ወ.ዘ.ተ.)፣ ዩኒቨርሲቲዎች
እና ሌሎች የትምህርት ተቋማት፣ የአካባቢ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች፣
የኢንቨስትመንት ፈንድ፣ ባንኮች፣ ልማት አጋሮች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• የማበልፀጊያ ማዕከል (የኢንኩቤተር) ጽንሰ ሀሳብን ይበልጥ
የሚያዳብር እና የኢንኩበተሩን ዲዛይን እና የአሠራር
ስትራቴጂዎችን የሚወስን አሳታፊ የአዋጭነት ጥናት ማካሄድ።
• የኢንኩቤተሩን የንግድ ሥራ ሞዴል፣ የአስተዳደሩን አወቃቀር፣
እና ሊኖሩ የሚችሉ የመርሃ-ግብር አወጣጥ እና የሚሰጡ
አገልግሎቶችን የሚገልፅ የንግድ ዕቅድ ማዘጋጀት።
• የመንግስት እና የግሉ ዘረፍ ድጋፍ አድራጊዎችን የሚያካትት
ሰፋ ያለ የትብብር ማዕቀፍ ማቋቋም።

ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ሳልቫዶር (ብራዚል)

በዘላቂ የልማት ግቦች ላይ ያተኮረ ኢንኩቤተር
እ.ኤ.አ. ግንቦት 10 ቀን 2019 ሳልቫዶር በተባበሩት መንግስታት ዘላቂ የልማት ግቦች ላይ ያተኮረ የመጀመሪያውን
የብራዚል ህዝባዊ ኢንኩቤተር ከፈተች። የከተማዋ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ኢኒሼቲቭ፣ የከተማ አስተዳዳሩ የፈጠራ
ማዕከል ሆኖ የሚያገለግለው፣ “ኮላቦሬ” በመባል የሚታወቀው ማዕከል ከ16 ያገለገሉ የጭነት ኮንቴነሮች በከተማዋ
ፓርክ ውስጥ በሚገኙ ዛፎች መካከል ተገንብቷል። የማህበራዊ እኩልነት እጦት የበርካታ የብራዚል ከተማዎች ትልቁ
ተግዳሮት መሆኑን በመገንዘብ፣ የሳልቫዶር ከተማ ኮላቦሬን ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝቶች፣ ለጀማሪዎች
ነጋዴዎች እና ለከተማዋ የፍትሀዊነት ችግር መፍትሄዎች ይዘው ለሚቀርቡ እንዲሁም የዘላቂ የልማት ግቦችን
ለሚያሟሉ ግለሰቦች እንደ የጋራ መገልገያ ቦታነት እንዲያገለግል አደረገ። ማዕከሉ በከተማው ውስጥ በጣም ከሚታወቁ
የመሰብሰቢያ ቦታዎች ውስጥ አንዱ ሲሆነወ በወር 100000 የሚጠጉ ሰዎች ገደማ የሚጎበኝ መሆኑ የማዕከሉ ተልዕኮ
በማዘጋጃ ቤቱ የውይይት አጀንዳ እንዲሆን ያደርገዋል። ኮላቦሬ በንግድ ሥራ ፈጣሪዎች መካከል የሚደረገውን ትስስር
በማስጠበቅ የጋራ የሥራ ቦታ ሆኖ እንዲያገለግል የተሠራ ነው። የማዕከሉ ተጠቃሚዎች፣ እነንደ ቢሮ፣ የስብሰባ
ቦታወ.ዘ.ተ. ያሉ ለእርስ በእርስ ግንኙነት፣ ትውውቅ እና ትስስር መልካም አጋጣሚን የሚፈጥሩ ስፍራዎችን ገንዘብ
ሳያወጡ ለመጠቀም እንዲችሉ አድርጓል። በማዕከሉ ውስጥ የሚገኙ የሥራ ቦታዎች በማህበራዊ የሥራ ዕድል ፈጠራ
እና የሳልቫዶር የፈጠራ ኢኮኖሚ እንዲያድግ ወቅታዊ የሥልጠና ኮርሶችን እንዲያገኙ አስችሏል። ማዕከሉን ዘላቂ
የሚያደርጉ መለያ ባህሪያት አሉት።
-

የፀሐይ ኃይል፡- በወር በአማካኝ 520 ኪሎ ዋት የሚያመነጭ እና በዓመት በግምት የ3 ቶን ካርቦን ዳዮክሳይድ
(CO2) ልቀትን ለመከላከል የሚያግዝ 12 የፎቶቮልታይክ የፀሐይ ኃይል ፓነሎች
ተክል፡- በህንፃው ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠን እስከ 5°ሴ ዝቅ እንዲል የሚያስችል እና እንደ የሙቀት
መከላከያ ሆኖ የሚገለግል 270 ካሬ ሜትር የሚሸፍን አረንጓዴ ጣሪያ
የውሃ ማከማቻ፡- አረንጓዴውን ጣሪያ ለማጠጣት የሚያገለግል ውሃን የሚይዙ የዝናብ ውሃ በርሜሎች፤ ከአየር
ማቀዝቀዣው ስርዓት የቀዘቀዘው ውሃ ለተመሳሳይ ዓላማ እንደገና ጥቅም ላይ ይውላል።
የአየር ማቀዝቀዣ፡- የኃይል ፍጆታን ለመቀነስ ህንፃው በተፈጥሯዊ የማቀዝቀዣ መንገድን እነዲቀዘቅዝ ታስቦ
ዲዛይን የተደረገ ሲሆንይህም የውስጡን አየር ንፁህ እና ቀዝቃዛ አግርጎ ያቆያል።
መብራት: የኤሌትሪክ ፍጆታን ለመቀነስ የሥራ ቦታዎቹ ከፍተኛ የተፈጥሮ ብርሃን እንዲያገኙ ሆን ተብሎ የተነደፉ
ሲሆኑ በመስኮቶች ላይም ምንም ዓይነት መሸፈኛ ጥቅም ላይ አልዋለም።
አካላዊ እንቅስቃሴ ያለው መጓጓዣ፡- የሕንፃው ተጠቃሚዎች ብስክሌቶችን እንዲያቆሙ ማቆሚያ ቦታ
ተመቻችቷል። ይህም በማዕከሉ አካላዊ እንቅስቃሴ ያለው መጓጓዣ እነዲኖር አስችሏል።
ድምፅ መከላከያ፡- በ ኮላቦሬ ዙሪያ ያለው የእፅዋት ሽፋን እንደ ተፈጥሯዊ የድምፅ ብክለት መከላከያ በመሆን
በማዕከሉ ያለ ጫጫታን እና የውስጥ ሙቀትን ለመቀነስ ይረዳል።
ስርገት፡- ማዕከሉ 300 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው የውሃ ማስረጊያ ቦታዎች ይዟል። ይህም ለጎርፍ መቀነስ
አስተዋፅኦ ያደርጋል።
የፍሳሽ ማስወገጃ፡- የህንፃው ፍሳሽ በታመቀ አየር አልባ እንዲሁም ክፍት በሆነ የፍሳሽ ማጣሪያ ሂደቶች ተጣርቶ
ለመስኖ እና ለመጠጥ ያልሆኑ ሌሎች ሥራዎች እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል አስችሏል።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

4

የአዲስ አበባ የክህሎቶች ክፍተትን መሙላት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች

የተግባሩ መግለጫ

ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሥራ ፈላጊዎች የሁለተኛ ደረጃን ወይም

የዚህ ኢኒሼቲቭ አጠቃላይ ዓላማው የንድፈ ሀሳብ ትምህርትን ከሥራ ገበያው ጋር ማገናኘት ነው፣

ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በላይ የሆነ የትምህርት ዝግጅት አላቸዉ። ይህም እየጨመረ ለመጣው

በዚህም ተማሪዎች በሙያ ምርጫዎች እና ጎዳናዎች ላይ የበለጠ ግንዛቤ ያላቸው ውሳኔዎችን መወሰን

እና የሥራ ዕድል ገበያውን ለሚቀላቀሉ አዲስ ተመራቂዎች ቁጥር ኢኮኖሚዉ ተመጣጣኝ በቂ

መቻላቸውን እና ለሥራ ገበያው ዝግጁ እና የሚታዩ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው። የዚህ ተግባር

የሥራ ዕድል የሚፈጥር እንዳልሆነ ይጠቁማል። እንዲሁም፣ ይህ በአሰሪዎች ፍላጎት እና አሁን ባሉ

ዓላማ የክህሎት ክፍተት ለመሙላት እና እያደገ እና እተስፋፋ ያለውን ኢኮኖሚ መደገፍ ነው።

የሰራተኛ ክህሎቶች መካከል አለመመጣጠን እንዳለም ያሳያል። አሁን ካለው የክህሎቶች ክፍተት እና
አለመመጣጠን በስተጀርባ በርካታ ምክንያቶች አሉ ከነዚህም ውስጥ፣

በዚህ ማዕቀፍ ስር የሚካተቱ ዋና ዋና ተግባራት፡

• በዝቅተኛ የትምህርት ደረጃዎች ላይ ስለ ተለያዩ የትምህርት ዘርፍ እና የወደፊት የሙያ

• ለአንደኛ ደረጃ (ከ 8ኛ ክፍል በታች) እና ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና የሥርዓተ

ምርጫዎችን በተመለከተ የተገቢ መረጃ እና ግንዛቤ እጥረት መኖር።

ትምህርት ክለሳን ማስጀመር። ከዝቅተኛ ደረጃዎች ጀምሮ ስርዓተ ትምህርቱ በዲጂታል ክህሎቶች

• የዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ተመራቂዎች ለሥራ ቅጥር የሚያበቃ ክህሎት፣

እና በሳይንስ ናቴክኖሎጂ እንዲሁም በምህንድስና እና ሂሳብ ላይ ያተኮሩ፣ ፈጠራን እና የሥራ

በቂ ብቃት፣ እና የሥራ ዝግጁነት አለመኖር።

ፈጠራን የሚያበረታቱ ኮርሶችን እንዲያካትት ማስቻል።

• እንደ መረጃ እና መገናኛ ቴክኖሎጂ፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ማምረቻ እና ቱሪዝም ያሉ እና በገበያዉ

• ተማሪዎችን ከወጣትነት ዕድሜያቸው ጀምሮ የትምህርት፣ የሙያ መረጃ እና መመሪያን እንዲያገኙ

ላይ ተፈላጊነት ያላቸዉ አዳዲስ ዘርፎች ውስጥ ሥራዎችን ለመስራት የሚያስችል በቂ ቴክኒካዊ

እንዲሁም ከትምህርት ተቋማት እና ከአሠሪዎች ጋር ለመገናኘት የሚያስችሉ ዕድሎችን ለመፍጠር

ክህሎቶች ያለመኖር።
• ብዙ ሰዎች

በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ቢያንስ አንድ የሙያ ምክር ማዕከል ማቋቋም።

ወጣቶችም ሆኑ ጎልማሶች

በሃያ አንደኛው ክፍለ-ዘመን ውስጥ ለብዙ ዓይነት

• በመንግስት

ሥራዎች የሚፈለጉ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ክህሎቶች ያለመኖር።

ተቋማት

ውስጥ

የትብብር

የሥልጠና

ፕሮግራሞችን

ማጎልበት፣

እየተደረጉ

ያሉጥረቶችን ተቋማዊ ማድረግ እና የግል ኩባንያዎች የተሻሉ የትብብር ሥልጠና ዕድሎችን

• ሴቶች እንደ የቤት ውስጥ ሥራ ባሉ በተለምዶ በሴቶች ከተያዙ ዘርፎች ውጭ ባሉ ሌሎች ዘርፎች

እንዲያቀርቡ የማበረታቻ እርምጃዎች (የግብር ማበረታቻዎች፣ ዕውቅና እና ሽልማት ወ.ዘ.ተ.)

እንዲሳተፉ የማበረታቻ እጥረት።

መፍጠር።

• ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ምሩቃን ወደ እራሳቸው ሥራ የሚሸጋገሩበት ዕድል ውስን

• የፆታ እኩልነትን ከሚደግፉ የሲቪል ማህበረሰብ ቡድኖች ጋር በመተባበር በስርዓተ-ትምህርት

መሆን።

እና ሙያ ዙሪያ ያሉ ደካማ የሥርዓተ-ፆታ አመለካከቶችን ለመስበር እና ወጣት ሴቶች ከፍተኛ
ክፍያ በሚያስገኙ የሥራ ዘርፎች ውስጥ ያሉ ሙያዎችን እንዲከተሉ ለማበረታታት የሚግዙ
ዘመቻዎችን፣ ዝግጅቶችን እና እንቅስቃሴዎችን ማዘጋጀት።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• በትምህርት እና የሥራ ዕድሎች ላይ ያለ ግንዛቤን ከፍ ማድረግ።
• የወጣቶችን ለቅጥር ብቁ እንዲሆኑ ማስቻል።
• በሥራ ኃይል እና በሠራተኛ ገበያ ፍላጎቶች መካከል ያለውን
ልዩነት መቀነስ።
• ሥራ አጥነትን መቀነስ እና ማህበራዊ ትብብርን ማጎልበት።
• የፈጠራ እና የንግድ እንቅስቃሴዎች ዕድገት

ተያያዥ ጫናዎች

ከፍተኛ የሥራ አጥነት፣ ድህነት፣ ኢኮኖሚያዊ እኩልነት
ያለመኖር፣ ኢ-መደበኛነት፣ የማህበራዊ ትብብር እጥረት፣ የፖለቲካ
አለመረጋጋት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 4፣ 8፣ 9

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እና የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና
ሥልጠና ኤጄንሲ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የቴክኒክና ሙያ ትምህርት እና ሥልጠና ተቋማት እና የመጀመሪያ
ደረጃ ት/ቤቶች፣ የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ፣
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት፣ አዲስ አበባ፣
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ የትምህርት እና የሥርዓተ-ጾታ
እኩልነት ላይ የሚሰሩ ሲቪል ማህበራት፣ ለጋሾች
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ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ለትብብር ሥልጠናዎች፣ ማትጊያ እርምጃዎችን ለመለየት፣
ለመንደፍ እና ለማካተት የመንግስት ተቋማትን እና የግሉ ሴክተር
ተዋንያንን አንድ ላይ ማምጣት።
• በከተማ ውስጥ ሁለት የሙያ ምክር መስጫ ማዕከሎችን እንደ
ሙከራ ሰርቶ ማሳያ መጀመር።
• ከትምህርት እና ከሥራ ዕድሎች ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ
የተዛባ የሥርዓተ-ፆታ አመለካከቶችን ለመቅረፍ ካለሙ
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ ቢያንስ አንድ ዝግጅት
ማስጀመር።

ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

ግብ

1.2

የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስቀጠል
ያለንን ነባር አካባቢያዊ፣ ስነአካላዊ፣ ባህላዊ፣ እና የሰው ኃይል
ሀብቶቻችንን ጥቅም ላይ ማዋል
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

5

የተቀናጀ እና ዘላቂ የቱሪዝም ስትራቴጂ ማዘጋጀት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች

የተግባሩ መግለጫ

አዲስ አበባ የአፍሪካ አህጉር የዲፕሎማሲ መዲና እንደመሆኗ መጠንና ባላት ዓለም አቀፍ ደረጃዉን

ለከተማችን የረጅም ጊዜ እና የተቀናጀ ራዕይ የሚሰጥ የቱሪዝም ስትራቴጂ እና አዲስ አበባን ወደ

የጠበቀ አየር መንገድ አማካኝነት ለአፍሪካ እንደ ዋና መግቢያ በር በመሆን እያገለገለች ነው። ሆኖም

ማራኪ፣ እንግዳ ተቀባይ እና ተወዳዳሪ የቱሪስት መዳረሻነት የሚለውጥ ፍኖተ ካርታ ታዘጋጃለች።

የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ከተማችን ካላት ዓለማቀፍ ግንኙነት እና ዋና መነሀሪያነት አንፃር ከዘርፉ

በቱሪዝም ዘርፉ ውስጥ አቅጣጫን የመጠቆም ስሜት ከመፍጠርና ኢንቨስትመንትን ከማቀጣጠል

የሚጠበቀዉን ጥቅም አላገኘችም። አሁን ባለው ሁኔታ፣ ከስብሰባዎች፣ ኮንፍረንስ እና ኤግዚቢሽን

በተጨማሪ በዘርፉ ለሚፈጠሩ የንግድ ሥራዎች ድጋፍ ለመስጠት፣ ጥሩ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር፣

ጎን ለጎን፣ ከተማችን ቱሪዝም ሊያመጣ የሚችላቸውን ኢኮኖሚያዊ እና ባህላዊ ጥቅሞችን ለመጠቀም

ወጣቶችን ለማብቃት፣ ማህበራዊ ትብብርን ለማጎልበት እና የከተማችንን አጠቃላይ ሬዚሊየንስ

የሚያስችል ሥራ በበቂ ሁኔታ ተሰርቷል ማለት አይቻልም። ለጥንታዊ ባህል እና ቅርስ እንዲሁም

ለማጎልበት ስትራቴጂው ቱሪዝምን እንደ አዎንታዊ ሀይል መጠቀም ላይ ያተኩራል።

ብሔራዊ ፓርኮች እና ዋና ዋና የቱሪስት መስህቦች አፅንኦት የሰጠው የኢትዮጵያ ቱሪዝም ስትራቴጂ
ከከተማችን ውጭ ባሉ ሀብቶች ላይ ትኩረት በማድረግ አዲስ አበባን በመላ ሀገሪቱ ወደ ሌሎች

የቱሪዝም መስፋፋትን ወደ አዲስ አበባ ለማምጣት እና ለከተማችን ሬዚሊየንስ ለመገንባት አስተዋፅኦ

መዳረሻዎች ለመሄድ እንደ መሸጋገሪያ እንድትሆን አስተዋጽኦ አድርጓል። ምንም እንኳን ቱሪዝም

ለማበርከት ስትራቴጂው ከዚህ በታች ባሉት ቁልፍ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል፡

እያደገ ያለና ለሥራ ፈጠራ እንደ አንድ የዕድል መስክ በመቁጠር በአሁኑ ጊዜ ዘረፉ የመንግሥትን ልዩ
ትኩረት እና ድጋፍ እያገኘ ያለ ቢሆንምየአዲሰ አበባ ከተማ የተቀናጀ የቱሪዝም ስትራቴጂ አለመኖር

• ከተማንን እና ቁልፍ የቱሪዝም መስህብ ሀብቶቿን በተሻለ መልክ ማስተዋወቅ እና ልዩ መለያ

በዘርፉ ውስጥ ኢንቨስትመንትን እና ዕድገትን በበቂ ሁኔታ ከማሳፋፋት አንፃር እንቅፋት ፈጥሯል።

መስጠት።
• በመላ ከተማችን ውስጥ የቱሪስት መስህቦችና መዳረሻዎችን ይዘት እንዲሁም የጎብኝዎችን ሁኔታ

ይህ በእንዲህ እንዳለ ከከተማችን ታሪካዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ማንነት በተጨማሪ፤ የተለያዩ ባለድርሻ
አካላት በዓለም አቀፍ ደረጃ ለአዲስ አበባ ውበት ማራኪነት

እና የሚያደርጓቸውን ጉዞዎች ማሻሻል።

እያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ እያደገ

• በዘርፉ ውስጥ ያለ የአመራር ብቃትን ማጎልበት እንዲሁም በዘርፉ ተዋንያን መካከል ትብብር

መጥቷል። የበለፀገ የምግብ ባህል፣ እያደገ ያለ ሙዚቃ እና የኪነ-ጥበብ ትዕይንት፣ ተስፋ ሰጪ የፋሽን
ኢንዱስትሪ፣ አትሌቲክስ፣ የስኬቲንግ ባህል

ማጠናከር።

የከተማችን ነዋሪዎች በተለይ ወጣቶች የአዲስ አበባን

• የአቅም ግንባታ እና የክህሎት ልማት ሥራዎችን በሁሉም ደረጃ ማከናወን።

ማንነት እንደ ወጣት፣ ህይወት የተሞላች እና ንቁ ከተማ እየቀረፁ ይገኛሉ። እንደ አለመታደል ሆኖ

• በከተማ ውስጥ ያሉ ጥንታዊ ህንፃዎችን መጠበቅና እና መልሶ ማቋቋም።

ቀደም ሲል በተጠቀሱት ዘርፎች ለሚሳተፉ አካላት ያለው ድጋፍ አነስተኛ ነው። ይህም ከተማችን

• ኃላፊነት በተሞላበት ደረጃ ዘላቂ የሀብቶች አጠቃቀምን ማሳደግ።

ያሏትን እነዚህን ሀብቶች በመጠቀም ጠንካራ የቱሪዝም ዘርፍን ከማሳደግ እንፃር ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ

• ቱሪዝም ለአከባቢው ማህበረሰቦች በተለይም ለወጣቱ እንደሚሠራ ማረጋገጥ።

ትብብርን ለማጠንከር፣ የወጣቶችን ተሳትፎን ለመጨመር እንዲሁም ምቹ የሥራ ዕድሎችን ለማሻሻል
ከመጠቀም አግዷታል።

ስትራቴጂው ከመንግስት፣ ከግሉ ሴክተር እና ከሲቪል ማህበረሰብ (አርቲስቶች፣ የጥበብ ስዕልማዕከል፣ የወጣት ማህበራት፣ ወ.ዘ.ተ.) ተወክለው ከሚሳተፉ የቱሪዝም አጋሮች እና ባለድርሻ
አካላት ጋር

በጥልቀት በመመካከር ይዘጋጃል። ስትራቴጂው መሬት ላይ ተጨባጭ ተፅእኖዎችን

እያመጣ መሆኑን እና የተቀመጡ ግቦችን ማሳካት መቻሉን ለማረጋገጥ በትግበራ እና በአፈፃፀም
ክትትል ዕቅድ ይደገፋል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• በቱሪዝም ዘርፍ ውስጥ ዕድገትን፣ ከፍተኛ ገቢዎችን እና የሥራ
ቅጥርን መፍጠር።
• የአከባቢውን ኢኮኖሚ ዘርፈ ብዙ ማድረግ።
• ለወጣቶች እና የተገለሉ ማህበረሰቦች የገቢ ምንጭ እና
መተዳደሪያ ዕድሎችን ማመቻቸት።
• የውጭ ምንዛሪ ማግኛ አማራጮችን ማሳደግ።
• የከተማችንን አጠቃላይ ምስል፣ የኑሮ ጥራት ደረጃ እና
የነዋሪዎች የኩራት ስሜትን ማሳደግ።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ፣ ቱሪዝም ኢትዮጵያ፣ የባህል
እና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የወጣቶች እና ስፖርት ሚኒስቴር (፣የባህል
ቅርስ ጥናት እና ጥበቃ ባለስልጣን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣
ቤተ-መዘክር፣ የሥነ ጥበብ ማዕከለ-ስዕላት እና የባህል ማዕከላት፣
የሆቴል ባለቤቶች ማህበር፣ የጉብኝት ኦፕሬተሮች ማህበራት፣
የሲቪል ማኅበራት (የወጣት ማህበራት፣ ልማዳዊ እና ባህላዊ
ማህበራት፣ የኢትዮጵያ ሩጫ ማህበር ወ.ዘ.ተ.)፣ የሥልጠና እና
የትምህርት ተቋማት።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ብጥብጥ እና አለመረጋጋት

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተያያዥ ጫናዎች

ከፍተኛ የሥራ አጥነት፣ ድህነት፣ የዋጋ ግሽበት፣ የማህበራዊ
ትብብር እጥረት፣ ዘርፈ ብዙ ያልሆነ ኢኮኖሚ፣ የወጣቶች
ተጋላጭነት

የጊዜ ማዕቀፍ

ረጅም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 8፣9፣12

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ ባህል፣ ኪነጥበብ እና ቱሪዝም ቢሮ

• የከተማችንን የተቀናጀ እና ዘላቂ የቱሪዝም ልማት በበላይነት
የሚከታተል የቴክኒክ የሥራ ቡድን ማቋቋም።
• የጨረታ ሰነድ ማዘጋጀት፤ አማካሪወችን መምረጥና እና
የስትራቴጂውን ዝግጅት ማስጀመር።
• የስትራቴጂው ምክሮችን እና እርምጃዎችን መተግበርና
ቀጣይነታቸውን ማረጋገጥ።

74

ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

ተግባር

6

ውጤታማ የፖሊሲ እርምጃዎችን ለማጎልበት በኢ-መደበኛ
ኢኮኖሚ ላይ ጥናት ማስጀምር

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች

ጠያቂዎች እንዲሁም ዝቅተኛ ክህሎት ያላቸው ሠራተኞች ተሳትፎ ጋር ተያይዞም ከነሱ ጋር

መደበኛ ያልሆነው ኢኮኖሚ ለብዙ ነዋሪዎች የገቢ ምንጭ በመፍጠር የኑሮ ድጋፍ የሚሰጥ ቢሆንም

ለመተባበር እንዲሁም በዘርፉ መዋዕለ ንዋይ ለማፍሰስ እንቅፋት ይፈጥራል።

ከተማችን በአሁኑ ጊዜ የዘርፉን እና የተሣታፊዎቹን መጠን፣ አደረጃጀት፣ ፍላጎቶች እና ነባራዊ
ሁኔታዎች በተመለከተ ወቅታዊ እና አስተማማኝ መረጃ የላትም። ይህ በከተማችን ውስጥ በዘርፉ

የተግባሩ መግለጫ

የሚሳተፉ አካላት የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች የሚፈቱ እና ፍላጎቶችን ውጤታማ በሆነ መንገድ

ይህ ኢኒሼቲቭ በአዲስ አበባ መደበኛ ያልሆነ ኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ጥልቅ ዳሰሳን በማድረግ በዘርፉ

የሚያሟሉ ፖሊሲዎችን እና ኢኒሼቲቮችን አስተካክሎ የማዘጋጀት አቅም ይገድባል። እንዲሁም

የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ወቅታዊና አስተማማኝ መረጃዎችን ለማግኘት፣ ለከተማችን አጠቃላይ

በዘርፉ ላሉት በተለይም እንደ ስደተኞች፣ የቤት ውስጥ ሠራተኞች እና በሴተኛ አዳሪነት ለሚተዳደሩ

ኢኮኖሚ የሚያበረክቱትን አስተዋፅኦ ለመረዳት፣ እንዲሁም በተሳታፊዎቻቸው ላይ የቁጥር፣

ሰዎች ማህበራዊ ጥበቃ እና ጥራት ያለው የሥራ አካባቢን መፍጠር የከተማችንን አቅም ይገድባል።

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የዘርፉን ወደፊት ተስፋ በተመለከተ መረጃን ለመሰብሰብ
ያስችላል። በተጨማሪም ጥናቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢ-መደበኛ ኢኮኖሚ ተዋናዮች ላይ
ያስከተለውን የተጽኖ ዳሰሳ ያካትታል።

በአሁኑ ወቅት በከተማችን መደበኛ ያልሆኑ የመንገድ ዳር ሸያጮችን የመመዝገብ እና የመሸጫ ቦታ
ለመስጠት የሚደረጉ ጥረቶች አሁን ካለው አሠራር ይልቅ በትክክል በተጠና መረጃ ላይ ተመስርቶ

በጥናቱ ግኝቶች ላይ በመመርኮዝ ከተማችን ልትከተለው የሚገቡ ስልታዊ አቅጣጫዎች፡

ቢመራ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል። በተጨማሪም በ በበቂ መረጃ ላይ ሳይመሰረት ተነድፎ በተተገበረ
የመሀል ከተማ መልሶ ማልማት ዕቅድ ምክንያት ባለማወቅ በመሀል ከተማ አካባቢዎች ውስጥ

• መደበኛ ያልሆነውን ዘርፍ ከከተማችን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ጋር ለማጣመር የሚያስፈልጉትን

ቤታቸውን እንደ ሥራ ቦታ የሚጠቀሙ ነዋሪዎች ኑሮ እንዲስተጓጎል ምክንያት ሆኗል።

እርምጃዎች መገንዘብ፣ እንዲሁም የሥራ ዕድሎችን ከፍ ለማድረግ እና የነዋሪዎችን የኑሮ ደረጃ
ለማሻሻል በተሟላ መልኩ ዘርፉን መጠቀም።

የኮቪድ -19 ወረርሽኝ አሁንም መደበኛ ያልሆኑ ሠራተኞችን በከፍተኛ ደረጃ የጎዳ ሌላ ድንገተኛ

• የከተማ ዕቅድ አሠራሮችን መደበኛ ካልሆነው ዘርፍ አስፈላጊነት ጋር በማጣጣም በዘርፉ ውስጥ

አደጋ ነው። ይህም ከድንገተኛ አደጋው ጋር ተያይዞ በዘርፉ በተፈጠረው ቀውስ የመተዳደሪያ ድጋፍ

የተሰማሩ ሰዎችን የኑሮ ሁኔታ ከማደናቀፍ ይልቅ ጥቅሞቹን ማሳደግ።

እና ማህበራዊ ዋስትና እርምጃዎችን አስፈላጊነትን አጠናክሯል።

• ገቢን የሚያሳጣ ድንገተኛ ክስተቶች በሚከሰቱበት ወቅት መደበኛ ላልሆኑ ሠራተኞች የድንገተኛ

በዘርፉ የተሳተፉ ሰዎች ብዛት እና የገቢ መፍጠር አቅማቸው ላይ ትክክለኛ መረጃ ስለሌለ በአሁኑ

• ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ በመልሶ ማቋቋም ሂደት ወቅት በዘረፉ ለተሰማሩ እና ወረርሽኙ

ጊዜ የገቢ መተኪያ እርምጃዎችን ማዘጋጀት
ጊዜ የከተማችንን የግብር መሠረት ለማሳደግ፣ ከዚህም ጋር ተያይዞ የራሷን ሀብትና ገቢ ለመጨመር

ባሳደረው ተፅዕኖ ለተጎዱ ሠራተኞች ለኑሮ መልሶ ማቋቋሚያ የሚሆን የገንዘብ ፈንድ ማቋቋም።

መደበኛ ያልሆነውን ዘርፍ ለመጠቀም አዳጋች ነው።

• መደበኛ ባልሆነው ዘርፍ የሚያስፈልግ የሕግ ዝግጅት እና የህግ ማስከበር ድጋፍ በመስጠት ጥሩ

የመረጃ አለመኖር እያደጉ ባሉ ዘርፎች ላይ ከተማችን ያላትን ግንዛቤ ለማሳደግ፣ ሥራ አጥነትን

• የከተማችንን የራስ ገቢ በግብር በኩል ለመጨመር የዘርፉን የመክፈል አቅም መፈተሽ።

እና ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ ዕድል እና አካባቢ እንዲኖራቸው ማረጋገጥ።
እንዲሁም ከተገቢው አቅምና ደረጃ በታች የሚከናወን ቅጥርን ለመቀነስ፣ ከስደተኞች እና ጥገኝነት

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ
የሚገኙ
የሬዚሊየንስ
የጎንዮሽ ጥቅምች

• ጥሩ ክፍያ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የሥራዎች አቅርቦትን ማሳደግ።
• መደበኛ ባልሆነው ዘርፍ ውስጥ ተቀጥረው ለሚሰሩት ክብራቸውን
የሚያስጠብቅ የሥራ ሁኔታ መፍጠርን መደገፍ።
• መደበኛ ባልሆነው ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች የኑሮ ጥራት ደረጃ
ለማሻሻል ተጽዕኖ ማሳደር። እንዲሁም እንደ የዋጋ ንረት እና መፈናቀል
ያሉ ድንገተኛ አደጋዎችን የመቋቋም ችሎታቸውን ማጠናከር።
• በቤት ውስጥ እና በሴተኛ አዳሪዎች ላይ ያነጣጠረ ጾታዊ ጥቃት እና
የሚያጋጥሟቸውን ሌሎች ተግዳሮቶች ለመቀልበስ በተጨባጭ መረጃ
ላይ የተመሰረተ ጥበቃ እና ድጋፍ መስጠት።
• የሥራ ቅጥር ዕድሎችን በመጨመር፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ብጥብጦችን፣
ሕዝባዊ ሁከትን እና ብዝበዛን መቀነስ።
• የከተማችንን የግብር መሠረት ማሳደግ እና ለከተማችን ኢኮኖሚ
አዎንታዊ አስተዋጽኦ ማበርከት።
• በከተማችን አስተዳደር እና መደበኛ ባልሆነው ዘርፍ ውስጥ በሚሳተፉ
አካላት መካከል ጥሩ ግንኙነትን መገንባት የኢመደበኛ ሴክተሩን
የባለቤትነት ስሜት እንዲጨምር ያደርጋል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ፣ የኢኮኖሚ መቃወስ

ተያያዥ ጫናዎች

ለወደፊቱ ዕቅድ ወቅታዊ እና አስተማማኝ መረጃ እጥረት፣ የተቀናጀ
ዕቅድ አለመኖር፣ ሥራ አጥነት፣ ድህነት፣ ኢኮኖሚያዊ እኩልነት
አለመኖር፣ የማህበራዊ ትብብር እጥረት፣ በፆታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት፣
የትራፊክ አደጋ፣ የዋጋ ግሽበት
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ከዘላቂ የልማት
ግቦች ጋር ያለው
ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 1፣ 5፣ 8፣ 10፣ 11

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ ፕላን እና ልማት ኮሚሽን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ንግድና
ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ፣የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት፣ማዕከላዊ የስታትስቲክስ ኤጄንሲ፣ ንግድ እና ኢንዱስትሪ
ሚኒስቴር፣ የልማት አጋሮች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• የጥናቱን ቢጋር ከቁልፍ አጋሮች ጋር በመመካከር ዲዛይን ማድረግ፣
እና ጥናቱን ማስጀመር።
• በጥናቱ ምክረ ሀሳቦች ላይ በመመርኮዝ የሚመጥን እና ውጤታማ
የፖሊሲ ጣልቃ ገብነት መቅረፅ እና መተግበር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ግብ

1.3

ለከተማችን ውጤታማ እና ግልፅ
የሆነ የአስተዳደር ስርዓትን ማጎልበት
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ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

ተግባር

7

ለዜጎች-ተኮር የሕዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ያለውን የቴክኖሎጂ
አቅምን መጠቀም

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ፈተናዎች

መንግስት የ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመዋጋት እያደረገ ባለው ጥረት አካላዊ ግንኙነቶችን ለመቀነስ

ምንም እንኳን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ የተወሰኑ መሻሻሎች ቢኖሩም በአዲስ አበባ ከተማ

እና የቫይረሱ ስርጭትን ለመግታት በመንግስት ኤጄንሲዎች ሙሉ በሙሉ የኢ-አገልግሎቶችን ይበልጥ

ውስጥ የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ጥራት በሚፈለገዉ ደረጃ ላይ አይገኝም።

ተስፋፍቷል። ወሳኝ እና ከፍተኛ የመንግስት ሠራተኞች ከቤት እንዲሰሩ የሚያስችላቸው ዲጂታል

በከተማችን ውስጥ ላለው ደካማ የአገልግሎት አሰጣጥ ምክንያት ከሚሆኑ ቁልፍ ጉዳዮች መካከል

መሣሪያዎችም ተገዝተዋል። ነገር ግን ብዙ የመንግስት ሠራተኞችን እነዚህን መሳሪያዎች ለማስታጠቅ

አንዱ ዘመናዊና በቴክኖሎጅ የታገዘ አሰራር ደካማ መሆን እና ለአገልግሎት አሰጣጥ የተለመዱ እና

እና በአጠቃቀም ዙሪያ ለማሠልጠን ተጨማሪ ጥረቶች ያስፈልጋሉ።

ግልፅ የሆኑ የሥራ ሂደቶችን፣ ፖሊሲዎችን እና መመዘኛዎችን በሚገባ አለመተግበር ይገኙበታል።
በከተማችን በወረቀት ላይ በተመሰረቱ አሰራሮች ላይ ጥገኛ መሆን፣ የፊት ለፊት መስተጋብር

የተግባሩ መግለጫ

በማይጠይቁ ሂደቶች ላይ ነዋሪዎችን በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዲሄዱ እና ወረፋ

ይህ ተግባር በመደበኛ ጊዜ ለነዋሪዎች እና ለንግድ ሥራዎች የሚቀርቡ የህዝብ አገልግሎት የጥራት

እንዲጠብቁ፣ ውድ ጊዜ እና ገንዘባቸውን እንዲያባክኑ አስገድደዷቸዋል። ረጃጅም የሥራ ሂደት

ደረጃን ለማሻሻል፣ ውጤታማነትን፣ ግልፅነትን እና ተጠያቂነትን ለማሳደግ እነዲሁም የመረጃ እና

እና የማፅደቅ ጊዜያት፣ አሁን ካለው የአሠራር ውስብስብነት ጋር ተያይዞ የንግድ ሥራ ፈጠራ

መገናኛ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ለማበረታታት የታቀዱ ወቅታዊ ጥረቶችን ያጠናክራል። በተጨማሪም

ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ያሳድራል። የአውቶሜሽን አሠራር አለመኖር ለሙስናና ለ ብልሹ አሰራር

በአደጋ ጊዜ የወሳኝ አገልግሎቶች አቅርቦትን ቀጣይነትን ያረጋግጣል። በአጠቃላይ የተግባሩ ዓላማ

በር ይከፍታል። በዚህም የሕዝብን አመኔታ ይሸረሽራል። በተጨማሪም ከተማችን የዜጎችን ግብረ-

በዲጂታል ቴክኖሎጂ የተደገፈ የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥን ከዘልማዳዊ ሂደት ተኮር ወደ ውጤት

መልሶች እና ቅሬታዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ አውቶሜሽን አሠራር ስርዓት የላትም።

ተኮር እና ዜጎችን ማዕከላዊ ወደ አደረገ አካሄድ የሚደረግ ሽግግርን በማስፋፋት የህዝብ አገልግሎቶች

በከተማችን በሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ የመረጃዎች ውስንነት መኖር እና ነዋሪዎች እንደ አንድ

አሰጣጥን በመደበኛነት መለወጥ ነው። ይህ በሚከተሉት ተግባራት በኩል ይከናወናል፡

ተገልጋይ ደንበኛ ስለመብቶቻቸው ያላቸው ግንዘቤ ዝቅተኛ መሆን፣ በቂ ላልሆነው የአገልግሎት
አሰጣጥ ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው።

• ዘመናዊ አውቶሜትድ የሥራ ሂደቶች፣ የሥራ ፍሰቶች፣ ፖሊሲዎች እና የአገልግሎት አሰጣጥ
ደረጃዎች። አነስተኛ የሥራ አፈፃፀም ላላቸው ኤጀንሲዎች እና ዘርፎች (ማለትም የንግድ ሥራ

ከተማችን ከብሔራዊ የኢ-አመራር ስትራቴጂ ጋር በሚስማማ መልኩ ህዝባዊ አገልግሎት አቅርቦትን

ፈቃድ ምዝገባ፣ የግንባታ ፈቃዶች እና የመሬት ምዝገባ) በምዕራፍ አንድ ቅድሚያ የሚያገኙ

በማሻሻል ዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚጫወተውን ሚና በመገንዘብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ የኢ-

ዘርፎች ይሆናሉ

አመራር አገልግሎቶችን ጀምራለች። እ.ኤ.አ. በ 2017 የተዋወቀው የ m-Gov መድረክ አሁን ዜጎች

• የዜጎችን ግብረ-መልሶች እና ቅሬታዎች ለማስተናገድ የሚያስችል አውቶሜትድ ስርዓትን

በተንቀሳቃሽ መሣሪያዎቻቸው አማካይነት ከ 50 በላይ የህዝብ አገልግሎቶችን ማለትም የፍጆታ

ያስፋፋል እንዲሁም ተቋማዊ ያደርጋል።

ሂሳቦችን፣ ግብሮችን፣ የአውቶቢስ መንገዶችን እና የፈተና ውጤቶችን ጨምሮ መረጃን እንዲያገኙ

• ወደ ኢ-አመራር የሚደረገውን ሽግግር ለመደገፍ አስፈላጊ የሆኑ የዲጂታል መሳሪያዎችን እና

ያስችሏቸዋል። በቅርቡ ደግሞ፣ በከተማችን ሚሰጡ አገልግሎቶችን ዘመናዊ ለማድረግ በአምስት

መሠረተ ልማቶች ግዥ ያቀላጥፋል።

በተመረጡ ወረዳዎች ውስጥ የዘመናዊ ወረዳዎች ኢኒሼቲቭን አስጀምራለች። የዜጎችን ግብረመልሶች

• ባለብዙ አማራጭ መንገድ የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን እንዲላመዱ እና ነዋሪዎችን

እና ቅሬታዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል የአውቶሜሽን ስርዓት በአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት

በብቃት እያገለገሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በቀረቡ ዲጂታል መሳሪያዎች ላይ ለሲቪል

ፅ/ቤት ድጋፍ ተቋቁሟል። ነገር ግን የአሠራር ሰርዓቱን ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል

ሠራተኞች ሥልጠና መስጠት።

እና በመላ ከተማችን ተቋማዊ እየተደረገ መሆኑን ለማረጋገጥ በጣም ብዙ ቀሪ ሥራዎች ያስፈልጋሉ።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የህዝብ አገልግሎትን ጥራት ማሻሻል።
• መተማመንን ለመገንባት እና የህዝብ ተሳትፎ እንዲጨምር
ማገዝ።
• ግልፅነትን ማሻሻል እና ሙስናን መቀነስ።
• በዜጎች እና በመንግስት መካከል መተማመንን ማሻሻል።
• የተቀናጀ ዕቅድን ማበረታታት።
• የአደጋ ስጋት አአያያዝን ማሻሻል።

ተያያዥ ጫናዎች

ሙስና፣ ደከማ የአስተዳደር ማዕቀፍ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግብ 11

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ከከንቲባው ፅ/ቤት፣የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት፣
ሁሉም የከተማ ኤጀንሲዎች እና ቢሮዎች፣የፈጠራ እና ቴክኖሎጂ
ሚኒስቴር፣የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የመረጃ መረብ ደህንነት
ኤጄንሲ፣ የልማት አጋሮች።

77

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረጅም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ ያለ

ቀጣይ ተግባራት

• የዜጎችን ግብረ-መልሶች እና ቅሬታዎች ለማስተናገድ አሁን
ባለው አውቶሜትድ የአሠራር ስርዓት ውስጥ ያሉ የአፈፃፀም
ክፍተቶችን መለየት እና ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎችን
ማቅረብ።
• የግዥ፣ የሥልጠና ፍላጎቶች እና ክፍተቶች ፈጣን ዳሰሳ ያካሄዳል
እንዲሁም የውሳኔ ሀሳቦችን ይቀርፃል።
• ዝቅተኛ የአገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም ደረጃ ያላቸውን ቀዳሚ
ዘርፎችን መለየት እና የኤሌክትሮኒክ አገልግሎት አቅርቦትን
ማስጀመር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

8

አግባብነት ያለው አከባቢያዊ የህዝብ ማሳተፊያ ስልቶች ላይ ጥናት ማካሄድ
ደካማ ነው። የህብረተሰብ ምክክር እና ተሳትፎን ይበልጥ ለማጎልበት የተደረጉ ጥረቶች የምክክር
ስልቶቹ በአመዛኙ የፖሊቲካ ሥራ በመደረጋቸው እና የውሳኔ ሰጪዎች ቁርጠኝነት ማጣት እንዲሁም
በሌሎች መሰል ምክንያቶች የተነሳ ደካማ ስኬታማ እንዳይሆኑ አድርጓል። በተጨማሪም በዘርፉ
ተዘጋጅተው ለትግበራ የሚወርዱ ኢኒሼቲቮች አብዛኛውን ጊዜ በመንግስት ሠራተኞች ዘንድ
ተቀባይነት እና ድጋፍ ማግኘታቸው ሳይረጋገጥ በቀጥታ ከላይ ወደ ታች በሆነ አካሄድ ነው።
በተመሳሳይ ሁኔታ ኢኒሼቲቮች የሚመነጩት በአጠቃላይ ከሌሎች ሀገሮች ሲሆን በሀገራችን ያለውን
ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ሳያስገቡ ተግባራዊ ይደረጋሉ። በተጨማሪም በእነዚህ የተለያዩ
የህዝብ ተሳትፎን ማረጋገጫ ስልቶች ስኬት እና ውድቀት ላይ ወቅቱን የጠበቀ ግምገማ የማይደረግ
ሲሆን፣ ይህም ከተማችን ካለፈ ተሞክሮዋ የመማር ችሎታን የሚገድብ እና እርምጃዎች እርስ በእርስ
የሚደጋገፉ እና ያለማቋረጥ እየተሻሻሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚደረግ ጥረትን የሚገድብ ነው።
ጥልቅ እና ትርጉም ያለው የህዝብ ተሳትፎን ያለማረጋገጥ ችግር ውጤታማ ላልሆነ እና ወደ ዝቅተኛ
ተቀባይነት ያለው የፖሊሲ ጣልቃ ገብነት ያመራል። ይህ ደግሞ በፕሮጀክት ትግበራ ላይ ከፍተኛ
መዘግየት፣ ለሕዝብ ሀብቶች ብክነት እና አልፎ ተርፎም ለሕዝባዊ አመፅ እና ለእርስ በርስ ብጥብጥ
አሰተዋፅኦ አበርክቷል።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የተግባሩ መግለጫ

በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የሕዝብ አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል መንግስት በርካታ የተሃድሶ

ይህ ተግባር አከባቢያዊ ተገቢነት ያላቸው የሕዝብ የተሳትፎ ስልቶችን ለመለየት እና በአዲስ አበባ

መርሃ-ግብሮችን ያከናወነ ሲሆን የዚሁ ጥረት አንድ አካል በማድረግ ባለፉት አስርት ዓመታት የአዲስ

ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ለውጤታማ ትግበራ እና ተቋማዊ ለማድረግ የሚያግዙ ምክረ-ሃሳቦችን

አበባ ከተማ አስተዳደር የሕዝባዊ ተሳትፎን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ዘዴዎችን አስተዋውቋል። እስከ

ለማመንጨት የሚያስችል አጠቃላይ ጥናት ማስጀመርን አቅዷል። ጥናቱ ቀደም ሲል በከተማችን

ቅርብ ገዜ ድረስ የከተማችን ዋና የህዝብ ተሳትፎ ዘዴ በመሆን የሚያገለግለው “የህዝብ ክንፍ”

ተግባራዊ የተደረጉ የህዝብ ተሳትፎ ስልቶችን ተመልሶ በማየት ስኬት እና ውድቀቶች ይገመግማል።

በመባል የሚታወቀው የትስስር መርሃ ግብር ሲሆን ይህም ከግሉ ዘርፍ እና ከሲቪል ማህበረሰቡና

ጥናቱን የማካሄድ ሂደት በራሱ በጣም አሳታፊ መሆኑን ለማረጋገጥ በርከት ያሉ የባለድርሻ አካላትን

ከሌሎች ሰፊ የባለድርሻ አካላት ጋር ትስስር በመፍጠር በጋራ ለመስራት በሁሉም ደረጃዎች (ማለትም

ተሳትፎን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ እንደ የቤት ለቤት ዳሰሳዎች፣ የህዝብ ስብሰባዎች እና በድህር

በብሔራዊ፣ በክልላዊ፣ በአካባቢያዊ) የተቋቋመ መድረክ ነው። የህዝብ ክንፍ አባላት ስትራቴጂክ

ገፅ ላይ የተመሰረቱ የጥናት ዘዴዎች እና መሳሪያዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ይደረጋል። በውሳኔ

ዕቅዶች እና አፈፃፀማቸው ላይ ለመወያየት ከመንግስት ክንፍ ጋር ይገናኛሉ።

አሰጣጥ እና ዕቅድ ዝግጅት ሂደት ውስጥ ድምፃቸው በአብዛኛውን ጊዜ የማይካተቱ ድሃ እና
ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍል ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት ከተለያዩ የከተማችን አካባቢዎች የሚመጡ

ምንም እንኳን በከተማችን ውሳኔ አሰጣጥ፣ ዕቅድ ዝግጅት እና አፈፃፀም ሂደቶች ውስጥ ሕዝባዊ

ባለድርሻ አካላትን ግብዓት እንዲይዝ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። የጥናቱ የመጨረሻ ምክረሃሳቦችም

ተሳትፎ ለማረጋገጥ የተደረጉ ሙከራዎች ቢኖሩም በአዲስ አበባ ያለው የህዝብ ተሳትፎ በአጠቃላይ

ለምክክርና ለማፅደቅ በስፋት ለህዝብ የሚሰራጩ ይሆናል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የዜጎችን ፍላጎቶች የበለጠ ግንዛቤ እንዲያገኙ እና ፖሊሲዎች
እና ውሳኔዎች በተሻለ በረጃ በመረጃ ላይ የተሞረከዙ እንዲሆኑ
ማስቻል።
• ግልፅነትን፣ ተጠያቂነትን እና ተቀባይነትን ማሳደግ።
• ባለቤትነትን መፍጠር እና ዜጎችን ማብቃት።
• የህዝብ አገልግሎት አሰጣጥን እና ተደራሽነትን ማሻሻል።
• የዜጎችን አመኔታ ማግኘት።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ብጥብጥ እና አለመረጋጋት

ተያያዥ ጫናዎች

ሙስና፣ ደካማ የአስተዳደር፣ ደንብ፣ የአየር ንብረት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግብ 11

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ የህዝብ አገልግሎት እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ

31 እ
 ነዚህም የግሉ ዘርፍ ተወካዮች ፣ የወጣት ማህበራት ፣ ሴቶች ፣ ባለሙያዎች ፣ የህብረት ሥራ ማህበራት ፣
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና በመንግስት አካላት ይመለከታቸዋል ተብለው የተለዩ ሌሎች ባለድርሻ አካላት
ይገኙበታል።

78

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ከተማ ፕላን እና ልማት ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ የሥነ
ሕንፃ፣ የሕንፃ ግንባታ እና የከተማ ኢንስቲቱት፣ የኢትዮጵያ ሲቪል
ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• የጥናቱን ቢጋር ከዋና ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር መንደፍ
እና ጨረታ ማውጣት።
• የጥናቱን ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ።

ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

ተግባር

9

ከተማ አቀፍ የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ማድረጊያ እና የሥራ
አመራር ዳሽ ቦርድ ማዘጋጀት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የዕቅድ የአፈፃፀም ክትትል እና ሪፖርት ማድረጊያ ዳሽ ቦርድን ለማዘጋጀት አቅዷል። ይህንንም ሥራ

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ያሉ ሁሉም ኤጀንሲዎች ተግባሮቻቸውን በየአመቱ በመገምገም

ለማስፈፀም የሚከተሉት ዋና ዋና ተግባራት ይከናወናሉ፡

እና በመከለስ ወደ ሥራ እንዲገቡ የከተማችን የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ ይጠይቃል። ሆኖም
አሁን በሥራ ላይ ባሉ የዕቅድ ማዘጋጃ እና ሪፖርት ማቅረቢያ መሳሪያዎች ላይ ያለ ግንዛቤ ደካማ

• ከተለያዩ የከተማ አስተዳደሩ ኤጄንሲዎች ጋር በመመካከር ለአዲስ አበባ ተጨባጭ ሁኔታ

መሆን እንዲሁም እነዚህ መሳሪዎች ደረጃቸውን ጠብቀው ወጥ በሆነ መልኩ በሁሉም ኤጀንሲዎች

አግባብነት ያላቸው እና የሬዚሊየንስ ፅንሰ ሃሳቦችን ታሳቢ ያደረጉ ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾች

ውስጥ ተግባራዊ ያለማድረግ ችግር እና ሌሎች መሰል ተግዳሮቶች ዕቅዱን ውጤታማ በሆነ መልኩ

(KPIs) ማዘጋጀት። ይህንንም ለማከናወን አሁን በሥራ ላይ ያሉትን የዕቅድ ማዘጋጃ መሳሪያዎችን

ለማከናወን እንዳይቻል አድርጓል። ከተማ አስተዳደራችን አሁንም ጊዜን አባካኝ፣የእያንዳንዱን

እና

ተግባራት ያለበት ሂደትና ወቅታዊ ደረጃን ለመከታተል በማያመች እንዲሁም ለሐሰተኛ ሪፖርት

የከተማ ዳሽ ቦርዶች የሚገኙ መልካም ተሞክሮዎችን እንደ መነሻ በመጠቀም በከተማ አስተዳደሩ

በተጋለጠ በወረቀት ላይ የተመሠረተ የዕቅድ ዝግጅት እና የሪፖርት አቀራረብ ስርዓት ጥቅም ላይ

የሚከናወኑ ቁልፍ ተግባራትን አፈፃፀም ለመለካት የሚያስችሉ ተፅዕኖ ተኮር አመላካቾችን

ታውላለች። ይህም የአሠራር ስርዓት በከተማችን ውስጥ በሚገኙ በተለያዩ ኤጀንሲዎች እና በሥራ

በመቅረፅ ተግባራዊ ይደረጋል። በተጨማሪም እነዚህ መለኪያዎች እና አመላካቾች የከተማችንን

ክፍሎች መካከል ያለን ቅንጅታዊ አሠራር እና ትብብር ደካማ እንዲሆን እንዲሁም የሥራ ድግግሞሽ

የዕቅድ አፈፃፀም አመልካቾችን በመሰብሰብ እና በመገምገም እንዲሁም ከሌሎች መሰል

ሬዚሊየንስ ያለበትን ደረጃ ለመከታተል ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

እንዲፈጠር እና በዚህም ምክንያት በቁልፍ መሠረተ ልማት እና አገልግሎት አቅርቦት ላይ ያለ

• የዳሽ ቦርዱን ስርዓት ማዘጋጀት እና መሞከር። ዳሽቦርዱ ተዘጋጅቶ ወደ ሥራ ከመግባቱ በፊት

ውጤታማነት ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጓል። በሁኑ ወቅት በከተማ አስተዳደራችን ስር ያሉ የተለያዩ

በውስጥ ተግባራዊ በማድረግ መሞከር አስፈላጊ ነው።

ኤጀንሲዎች ዕቅድ አፈፃፀምን ለመከታተል እና ለመገምገም ያስችላሉ ተብለው ጥቅም ላይ የዋሉት

• በእያንዳንዱ ኤጀንሲ ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎች በስርዓቱ ውስጥ ያለ መረጃን ለመውሰድ እና

ቁልፍ የአፈፃፀም ደረጃ አመላካቾች በተግባራት የመጡ አጠቃላይ ተፅዕኖዎች ላይ ሳይሆን የመጀመሪያ

መረጃውን ወቅታዊ እና ትክክለኛ ሆነው እንዲቆዩ ለማድረግ ተገቢ ሥልጠና መስጠት።

ደረጃ ውጤቶች ላይ ትኩረት ያደርጋሉ።
ይህ ዳሽ ቦርድ መረጃ የሚገኝበትን እና በከተማችን ኤጄንሲዎች ማካከል ይህ መረጃ የሚጋራበትን
የተግባሩ መግለጫ

ፍጥነት ያሻሽላል እንዲሁም የተጠያቂነትን ስርዓትን ያጎለብታል። ተግባሩ በመካከለኛ እስከ

ይህ ተግባር ቀድመው በተዘጋጁ እና ስምምነት በተደረገባቸው የአፈፃፀም ደረጃ አመላካቾች

ረጅም ባለ የትግበራ የጊዜ ገደብ ዳሽ ቦርዱን ለአጠቃላይ ህዝብ ተደራሽ መሆኑን በማረጋገጥ የላቀ

አማካኝነት የኤጀንሲዎች ዕቅድ አፈፃፀም ደረጃን በየጊዜው ለመከታተል እና ሪፖርት አቀራረብ

የግልፅነትና የተጠያቂነት ባህል ለማዳበር ተስፋን ሰንቋል።

ስርዓትን ለማሳለጥ የሚያስችል በኢንተርኔት የድህረ መረብ ስርዓት የሚታገዝ ዘመናዊ ከተማ አቀፍ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

የከተማ አቀፍ የዕቅድ የአፈፃፀም ሪፖርት ማድረጊያ እና ሥራ
አመራር ዳሽ ቦርድ የሚከተሉትን ያደርጋል፡
• ደረጃውን የጠበቀ የሪፖርት ማድረጊያ ቅፅ ማዘጋጀት እና
ለሁሉም ተጠቃሚዎች ተደራሽ መደረጉን ማረጋገጥ።
• ደረጃውን በጠበቀ የአፈፃፀም አመላካቾች ላይ የተመሠረተ
እና የሁሉንም ኤጀንሲዎች የዕቅድ አፈፃፀም ለመከታተል እና
ለመቆጣጠር የሚያስችል ማዕከላዊ ስርዓት ስለሚኖር ለከተማችን
ከንቲባ እና ለሌሎች ውሳኔ ሰጪ አካላት በየደረጃው በመረጃ
የተደገፈ ውሳኔ እንዲሰጡ ማገዝ።
• የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ማሻሻል።
• ግልፅነት እና ተጠያቂነትን ስርዓትን ማስፈን እንዲሁም የህዝብ
አመኔታን ማሳደግ።

ተያያዥ ጫናዎች

ያልተቀናጀ ዕቅድ ማውጣት፣ ሙስና

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት
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የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ፕላን እና ልማት ኮሚሽን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ የህዝብ አገልግሎት እና የሰው ሀብት ልማት
ቢሮ፣የፈጠራ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣የአዲስ አበባ ሳይንስ እና
ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ፣ የልማት አጋሮች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ተገቢ መለኪያዎችን እና ዋና የዕቅድ አፈፃፀም አመለካቾችን
ከወሳኝ ባለድርሻዎች ጋር በመሆን መለየት።
• የዳሽ ቦርዱን ስርዓት ማዘጋጀት እና ሙከራ ማካሄድ።
• ተጠቃሚዎችን ማሰልጠን እና ስርዓቱን ማስጀመር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ኒው ዮርክ ከተማ (አሜሪካ)

የኢኒሼቲቭ ትግበራን ለማሳለጥ የሚያስችል የአፈፃፀም ክትትል እና ሪፖርት ማድረጊያ መሠረተ ልማት ማዘጋጀት
የኒው ዮርክ ከተማ One NYC (አንድ ኒውዮርክ ከተማ) ተብሎ በሚጠራው በከተማዋ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂው ውስጥ
የተዘረዘሩትን ጨምሮ ሌሎች በከተማው አጀንዳ እና ኢኒሼቲቮች ላይ ተጠያቂነትን እና የዕቅድ ትግበራን ለመደገፍ
ጠንካራ የዕቅድ አፈፃፀም ክትትል እና ሪፖርት ማቅረቢያ መሠረተ ልማት አዘጋጅታለች። የዚህ ጥረት ዋና ተግባር
በከንቲባው ኦፕሬሽን ፅ/ቤት ሰር የተቋቋመ ማዕከላዊ ክፍል ሲሆን ከከተማው ኤጀንሲዎች ጋር በመተባበር የመርሃግብር ሂደት ትግበራን ለመከታተል፣ በየትኛውም ጉዳዮች ላይ የሚጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት እና በኤጀንሲዎች
መካከል ለሚደረግ ትብብር ስርዓቱ የሚፈጥረውን መልካም አጋጣሚዎች በመጠቀም የኢንሼቲቮች ውጤታማ ትግበራን
ለማቀላጠፍ አስችሏል።
ይህ ማዕከላዊ ቡድን ከየአንዳንዱ የኢኒሼቲቭ አስተባባሪዎች ጋርየሚከተሉትን በጋራ ይሰራል ፡
-

ትብብር ለማድረግ የሚያስችሉ መልካም አጋጣሚዎችን ለመለየት እና የፕሮጀክት ዕቅድ አዘገጃጀት ድጋፍ
ለማድረግ፤ ቻርተር ማዘጋጀት እንዲሁም ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት የፕሮጀክት ዕቅድ አዘገጃጀት ድጋፍን ያደርጋል።
የፕሮጀክት ትግበራ ሂደትን ለማፋጠን እና ማንኛውንም የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች ለመፍታት እንዲሁም አፈፃፀምን
ለመለካት የሚያስችል መደበኛ ፕሮጀክት የሂደት ግምገማዎችን ማካሄድ።
እያንዳንዱን የኢኒሼቲቭ ትግበራ ሲጠናቀቅ አግባብ ያለው የመዝጊያ ስርዓት እንዲኖር ማስቻል።

ከዚህ የመርሃ-ግብር ትግበራ ክትትል ስርዓት ቡድን በተጨማሪ፣ በከተማው ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉ የእያንዳንዱን
ኢኒሼቲቭ ወቅታዊ ሁኔታ እና የትግበራ ሂደት ያለበት ደረጃን የሚያሳዩ መረጃዎች በከተማዋ ይፋዊ ድረ-ገፅ ላይ
በሚገኝ በኢንተርኔት የሚታገዘ መከታተያ መሳሪያ ለህዝብ በየጊዜው ይፋ ይደረጋል።

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ከከንቲባው የኦፕሬሽን አፈፃፀም ድህረ ገፅ ይመልከቱ።
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ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

ተግባር

10

የስማርት ከተማ ስትራቴጂ እና ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የተግባሩ መግለጫ

እንደ ሌሎቹ በአህጉሩ ያሉ ከተሞች፣ ስማርት ከተማ ልማት በአዲስ አበባ ይበልጥ እየተሻሻለ

ይህ ተግባር በአዲስ አበባ ውስጥ የስማርት ከተማ ልማት ላይ ያለን የጋራ ራዕይ ለማሳካት የሚሰሩ

ይገኛል። ከተማችን የተለያዩ የከተማ ሥራዎችን እና የአገልግሎቶች አቅርቦትን ውጤታማነት እና

ሥራዎችን መልክ ለማስያዝ እና ለማቀናጀት የሚያስችል አጠቃላይ የአስር ዓመት የስማርት ከተማ

አጠቃላይ የሆነ የከተማ ላይ ሕይወትን ጥራት ደረጃን ለማሻሻል በመረጃ እና ግንኙነት ቴክኖሎጂ

ልማት ስትራቴጂና የአምስት ዓመት የፍኖተ ካርታ ለማዘጋጀት ሀሳብ ያቀርባል።

የታገዘ እንቅስቃሴዎችን ተግባራዊ እያደረገች ትገኛለች። የመንገድ ትራፊክ መጨናነቅን ለማቃለል
በ2017 የመጀመሪያውን የከተማ ስማርት የመኪና ማቆሚያ ህንፃ በመገናኛ አካባቢ በመገንባት

ይህ ስትራቴጂ “የስማርት ከተማ” ለአዲስ አበባ ምን ማለት እንደሆነ የሚያብራራ ሲሆን የስማርት

አስመርቋል፣ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ተመሳሳይ መገልገያዎች በከተማችን ውስጥ በሚገኙ ከፍተኛ

ከተማ ራዕይ እና ተልዕኮ ምንነት የሚያስረዱ መግለጫዎችን፣ዝርዝር ግቦችን፣ አቅጣጫ ጠቋሚ

የትራፊክ መጨናነቅ በሚታይባቸው አካባቢዎች ተገንብተዋል። በቅርቡ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ

መርሆዎችን እንዲሁም የተመረጡ እና ቅድሚያ የሚሰጣቸው የጥንቃቄ እርምጃዎችን ያካትታል።

አስተዳደር አገልግሎቶቻቸውን በዘመናዊነት እና በቴክኖሎጅ የታገዘ የማድረግ ዓላማን በመሰነቅ

ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀረበው የአምስት ዓመት ፍኖተ ካርታ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ኢኒሼቲቮችን፣

በስድስት የተመረጡ ወረዳዎች ውስጥ ስማርት ወረዳዎችን ትግበራ በሥራ ላይ አውሏል። ከተማችን

ፕሮግራሞችን እና መርሃ ግብሮችን እንዲሁም ግልፅ ሚናዎችን እና ሃላፊነቶችን፣እንዲሁም የጊዜ

ይህንን ጅምር ሥራ ወደ ቀሪ የከተማችን ወረዳዎች ለማሳደግ እቅድ ይዛ እየሰራች ትገኛለች።

ገደቦችን ለመምገም የሚያስችሉ ቁልፍ የአፈፃፀም አመልካቾን ይወስናል።

የከተማችንን የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን ለማሻሻል፣ ኢኮኖሚያዊ ዕድገትን ለማስቀጠል እንዲሁም
የሥራ ዕድልን ፈጠራ ለማበረታታት በቴክኖሎጂ የታገዙ የመፍትሄ እርምጃዎች አቅም እንዳላቸው

ስትራቴጂው ከሌሎች የከተማችን፣ የኢኮኖሚያዊ፣ የማህበራዊ፣ የአካባቢ ጥበቃ ስትራቴጂዎች፣

ብታምንም ከከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ስማርት ከተማ ማለት ምን ማለት ሊሆን እንደሚችል

ፖሊሲዎች እና የከተማችን ዕቅዶች ጋር የተጣጣመ እና የተቀናጀ እንዲሆን ጥረት ይደረጋል።

የሚያሳይ ፍኖተ ካርታ የለም። ከተማችን አሁን የተጋረጡባትን እና በቀጣይ የሚያጋጥሟትን

የዚህ ስትራቴጂ ዝግጅት ሂደት በአዲስ አበባ ውስጥ ከስማርት ከተማ ልማት ጋር በተገናኘ ከዚህ

የሬዚሊየንስ አቅምን ለመፍጠር የስማርት ከተማ ልማት ለአዲስ አበባ መሥራቱን ለማረጋገጥ በዘርፉ

ቀደም የተሰሩ ሥራዎችን እና ምርምሮችን ታሳቢ ያደረገ እና የተመረኮዘ መሆኑን ያረጋግጣል።

የሚፈጠሩ መልካም አጋጣሚዎች፣ተግዳሮቶች እና እንደ የሳይበር ጥቃቶች ያሉ የአደጋ ስጋቶችን ላይ
ያለ ግንዛቤን ይበልጥ ማሳደግ ይስፈልጋል።

በዚህ ተግባር ስር የሚዘጋጁት ስትራቴጂ እና ፍኖተ ካርታ በዓለም አቀፍ ድረጃ የሚገኙ ምርጥ
ተሞክሮዎችን እና አሁን በከተማችን በሥራ ላይ ያለ የመረጃ እና ግንኙነት ቴክኖሎጂን መሠረተ

በዚህ ራዕይ ላይ በመመርኮዝ እና ምንም ዓይነት ፕሮጀክት ከመጀመር በፊት ከተማ አስተዳደራችን

ልማቶችን ጥቅም ላይ ያውላል። የዚህን ተግባር ስኬታማ አተገባበር ለማረጋገጥ እና የባለድርሻ

ማሳካት ለሚፈልጋቸው ዝርዝር ጉዳዮች አጠቃላይ ስትራቴጂ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ይኖርበታል።

አካላትን ይሁንታ ለማግኘት እንዲቻል ከተግባሩ የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ጀምሮ ተደጋጋሚ እና

በተጨማሪም በስማርት ከተማ ግንባታ መርሃ ግብር ቅድመ ትግበራ የተሰሩ ጅምር ሥራዎችን እና

ጠንካራ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ መሠረት በማድረግ ይከናወናል።

ጥቅም ላይ የዋሉ ቴክኖሎጂዎች እንዴት ጥራት ያለው አገልግሎትን ለነዋሪዎች በብቃት የማቅረብ
ችሎታን እንደሚያጎለብቱ እና የሚስረዱ መመሪያዎች መዘጋጀት ይኖርባቸዋል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የዘመናዊ አዲስ አበባ አዳዲስ የፈጠራ መፍትሄ ሃሰቦችን አቅፎ
ይይዛል። ከትማችን፤በብቃትና ግልፅ በሆነ መንገድ እንደምትሰራ
ያረጋግጣል።
• የንግድ ሥራዎችን ይስባል፣ያበረታታል እንዲሁም የኑሮ ጥራት
ደረጃን ያሻሽላል።
• ይህም ተግባራዊ ሲደረግ የከተማችንን ታሪክና ባህላዊ እሴቶች
በመጠበቅ እና የሳይበር ጥቃቶችን ስጋት በመቀነስ ይሆናል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ሳይበር ጥቃት፤ መሠረተ ልማት እና የግንባታ መፍረስ

ተያያዥ ጫናዎች

የትራፊክ መጨናነቅ፣ ሙስና፣ የመሠረተ ልማት እርጅና፣ በቂ
ያልሆነ መሠረተ ልማት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት
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የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ ኮተቤ
ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ፣ INSA (ኢንሳ)፣ የከተማ ልማት እና
ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ፣ ለጋሾች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ለአዲስ አበባ የስማርት ከተማ ስትራቴጂ እና የፍኖተ ካርታ
የፕሮጀክት ንድፈ ሃሳብ ጥሪ ማዘጋጀት እና ጨረታ ማውጣት።
• በስትራቴጂው የቀረበውን የመፍትሄ ሀሳቦች መተግበር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

11

ማዕከላዊ የመረጃ ማዕከልን መገንባት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ተግባሩ በከተማችን የተዋሃደ የመሠረተ ልማት አቅርቦት እና ተደራሽ የሆነ የሶፍትዌር ማበልፀጊያ

የዘመናዊ ከተማ ልማትን ለማቀላጠፍ ከተማ አስተዳደራችን ትክክለኛ እና ተገቢ የመሠረተ ልማት

ስርዓት በማቅረብ በአጠቃላይ የከተማችን ኤጀንሲዎች ውስጥ የመረጃ እና

ግንኙነት ቴክኖሎጂ

መኖሩን ማረጋገጥ አለበት። በመረጃ እና ግንኙነት ቴክኖሎጂ ዘርፍ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር

ሀብቶችን እና የአሠራር ስርዓቶችን የማሳደግ ዓላማን አንግቧል። ይህም

የአሠራር እና የጥገና

የተደረጉት ውይይቶች በከተማችን ውስጥ የራሳቸው የመረጃ ማዕከላት ያሏቸው በርካታ የሕዝብ

ወጪዎችን ይቀንሳል፣ የመረጃ መጋራት ስርዓትን እና የሥራ ፍሰትን ያሻሽላል፣ የሥራ አፈፃፀም

ኤጀንሲዎች መኖራቸውን ያስረዱ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በእነዚህ የተለያዩ ተቋማት እና በመረጃ

ደረጃን ለማሳደግ እና ማዕከላዊ የመረጃ እና ግንኙነት ቴክኖሎጂ ድጋፍ አሠራር ስርዓት እንዲኖር

ማዕከሎች መካከል የመቀናጀት ችግር መኖሩ ለማወቅ ተችሏል። ይህ የተበጣጠሰ እና የእርስ በእርስ

ያስችላል። በተጨማሪም ማዕከላዊ የሆነ የተቋም አወቃቀር መኖር እንደ የሶፍትዌር መጫን፣ ወቅታዊ

ግንኙነት የሌለው የመረጃ ማዕከላት ስርዓት መኖር የከተማችን ወጪን ለመቀነስ ያለን መልካም

የሆኑ የመረጃ ደህንነት ጥበቃ የመሳሰሉ ዕለታዊ ተግባራትን እና የቁጥጥር ተግባራትን በአንድ የተወሰነ

አጋጣሚ መጠቀም እንዳይቻል ያደርጋል። በተጨማሪም በከተማችን ያሉ የመረጃ ማዕከላት ሌሎች

ቦታ ሆነው ለማከናወን አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል። ይህም በዘርፉ ያለ ውስን የሰው ኃይል አቅም

መሰል ከተሞች ከሚጠቀሙባቸው የመረጃ ማዕከላት ጋር ሲወዳደሩ አግባብነት ያላቸው ዝቅተኛ

ችግርን ለመቅረፍ እና በባለሙያዎች መካከል የልምድ ልውውጥ

መስፈርቶችን እና የጥራት ደረጃዎችን አያሟሉም። በተጨማሪም ማዕከሎቹ መረጃን የማቀነባበር

መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል።

የእውቀት ሽግግር እንዲደረግ

ፍጥነት፣ መጠባበቂያ መረጃን የመያዝ አቅም እና እንደገና የማስጀመር ችሎታ ወ.ዘ.ተ. ባሉ
የውጤታማ አሠራር ስርዓት ሂደት መለኪያዎች አንፃር ሲገመገሙ በጣም ደካማ ናቸው።

የዚህ ማዕከላዊ የመረጃ ማዕከል በከተማችን መቋቋም በከተማችን የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ለነዋሪዎች
መረጃን ተደራሽ ለማድረግ በመረጃ ላይ የተመሠረት ዕቅድ ዝግጅትን ለማበረታታት፣ ግልፅ አሰራርን

የተግባሩ መግለጫ

ለማስፈን፣ አመኔታን ለማትረፍ እና ውጤታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል ክፍት የሆነ የመረጃ

ይህ ተግባር ለከተማችን አስተዳደርና ለከተማችን ነዋሪዎች ግልጋሎት የሚውል እና ለሰርቨር

መረብ እና ቋት አሠራር ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ እንደ መጀመሪያ እና ወሳኝ እርምጃ ሊሆን

አስተዳደር፣ ቨርቸዋልአይዜሽን፣ ወጪ ቅነሳ እና ለመረጃ ደህንነት የሚውል ደረጃውን የጠበቀ አዲስ

እንደሚችል እንጠብቃለን። በተጨማሪም ይህ ተግባር ለስማርት ከተማ ልማት እገዛ የሚያደርግ

የመረጃ ማከማቻ ስርዓት ሞዴል እና ማዕከላዊ የመረጃ ማዕከል ለማቋቋም ሀሳብ ያቀርባል።

ይሆናል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• በቂ የመረጃ ማከማቻ መሠረተ ልማት መፍጠር።
• የመረጃ አሰባሰብ እና የማጠራቀሚያ አሠራሮች መደበኛ
ማድረግ።
• ግልፅነትን መጨመር እና ሙስናን መዋጋት።
• ለሳይበር ጥቃቶች እና የመረጃ ጥሰቶች ተቃውሞን መገንባት።
• በመረጃ የሚመሮከዙ ዕቅዶችን ማስተዋወቅ።
• የዋጋ ቁጠባዎችን በከተማ ኤጄንሲዎች ማድረስ።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ ኢትዮ ቴሌኮም፣ ኢትዮጵያ
ኤሌክትሪክ አገልግሎት

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የመሠረተ ልማት ውድቅት፣ የሳይበር ጥቃት

ቀጣይ ተግባራት

ተያያዥ ጫናዎች

የመሰረተ ልማት እርጅና

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት
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የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ

• በመረጃ ማዕከል አገልግሎት ሞዴሎች፣ ተቋም አወቃቀር እና
በአስተዳደር ላይ ከሌሎች መሰል ከተሞች የሚገኝ መልካም
ተሞክሮዎችን በመዳሰስ እና ጥናት በማካሄድ መነሻ ማዘጋጀት።
• የከተማ አቀፍ የመረጃ ማዕከል መገልገያ ዝቅተኛ ደረጃዎችን እና
ዝርዝር መገለጫዎች መለየት እና ማዘጋጀት።
• በመረጃ ማዕከል ተቋማዊ እና የአስተዳደር አወቃቀር እና
የአገልግሎት አሰጣጥ ሞዴልን በተመለከተ ምክረ ሃሰብ ማቅረብ
እና መሰነድ።

82

ዓምድ 1 - ስማርት እና የበለፀገች ከተማ

83

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

84

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ዓምድ 2
እርስ በእርስ
የተገናኙ፣ አካታች እና
ደህንነታቸው የተጠበቀ
ማህበረሰቦች
የዛሬውን እና ነገን ከተማ ለማቀድ የበለጠ አሳታፊ ሰው ተኮር
የሆነ አቀራረብን መውሰድ።

85

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

በፍጥነት እየጨመረ የመጣው የከተማችን መስፋት እና ከገጠር ወደ ከተማ በሚደረግ ፍልሰት እየጨመረ
በመምጣቱ ምክንያት የአዲስ አበባ ማህበረሰቦች እያደጉ ናቸው። ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው እና አቅምን
ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት የረጅም ጊዜ ፈታኝ ሁኔታዎችን ለመፍታት ከተማችን እየሠራች
ቢሆንም አሁን ባለው የቤቶች አቅርቦት መጠን እና በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት በሚጠበቀው
እየጨመረ በሚመጣ የነዋሪዎች ፍላጎት መካከል ያለው ክፍተት ይበልጥ እየሰፋ ያለ መሆኑን ግልጽ
ሆኗል።
በተመሳሳይ ሁኔት የከተማችን የትራንስፖርት ሰርዓትም እንዲሁ ለከባድ ችግሮች የተጋለጠ ሲሆን
በከተማችን ያለ የሕዝብ ትራንስፖርት አውታር እየጨመረ ካለው የነዋሪዎች ፍላጎት ጋር እኩል መጓዝ
አልቻለም። በዚህ ምክንያት የከተማችን ማህበረሰቦች እንዲለያዩ ምክንያት የሆነ ሲሆን፣ የነዋሪዎች
ሥራ ለመስራት፣ ገበያዎች እና መሠረታዊ አገልግሎቶች ለማግኘት ችግር አጋጥሟቸዋል። የከተማችን
መሠረተ ልማት መኪና ተኮር ሆኖ የሚቆይ ሲሆን የመንገድ ትራፊክ መጨናነቅ በከተማችን ላይ አሉታዊ
ተፅዕኖ ማድረጉን ቀጥሏል። በተመሳሳይ ጊዜ ለእግረኞች በቂ ያልሆነ ግምት መስጠት፣ የከተማችን
አብዛኛው ነዋሪ ለመንገድ ትራፊክ አደጋዎች ተጋላጭ አድርጓቸዋል።
ማህበረሰቦቻችን በአግባቡ ባልተያዙ ከከተማ ልማት እና ከኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ጋር ለተያያዙ
ለሚታወቁ እና ለማይታወቁ የአደጋ ስጋቶችም የተጋለጡ ሆነዋል። እነዚህ አደጋዎች እያደጉ ቢሄዱም
ከተማችን ባጋጠማት አደጋዎች ላይ ውስን ግንዛቤ ያላት መሆኑ እና በአሁኑ ጊዜ ነዋሪዎችን በተለይም
ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመጠበቅ ተገቢ እና በቂ ስርዓቶችና ፕሮቶኮሎች አልተዘጋጁም።
አዲስ አበባ ከረጅም ጊዜ በፊት በማህበራዊ እና በስፋት የተደባለቀች ከተማ በመሆን የታወቀች
ብትሆንም ቀስ በቀስ ወደ ተከፋፈለ ከተማነት ተለውጣለች። ይህ ማህበራዊ ትብብራችንን ለማዳከም
የሚችል አቅም ያለው ሲሆን ለወደፊቱ ለሚፈጠሩ ደንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ከተማችን ያላት
የመቋቋም የመላመድ ብሎም ሰብሮ የማለፍ አቅምን አደጋ ላይ ይጥላል።
ይህ ዓምድ የአዲስ አበባን ማህበረሰቦች ይበልጥ ሁሉን አቀፍ፣ ተያያዥነት ያላቸው እና ደህንነታቸው
የተጠበቀ እንዲሁም ሬዚሊየንት እነዲሆኑ የሚያስችል ነው። በዚህ ዓምድ ውስጥ ያሉ ድርጊቶች የከተማ
መኖሪያ ቤት አቅርቦት እና በከተማ ውስጥ ያለ ተንቀሳቃሽነት ለማሻሻል እንዲሁም ተጋላጭ ቡድኖችን
ለማጎልበት እና ለመጠበቅ አዳዲስ ስትራቴጂዎችን ያዘጋጃሉ እንዲሁም የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን
የማህበረሰብ መቻቻል እና የአደጋ ዝግጁነት ስሜትን ያሳድጋሉ።
የዛሬውን እና ነገን ከተማ ለማቀድ የበለጠ አሳታፊ፣ ሰው ተኮር እና መብቶች ላይ የተመሠረተ አቀራረብ
ወሳኝ ጉዳይ ነው።

ግብ 2.1

አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት ጥራት፣ ስርጭትና ተደራሽነት ማሻሽል

ግብ 2.2

ሰው ተኮር፣ ብቃት ያለው እና የተቀናጀ እንቅስቃሴን ማበረታታት

ግብ 2.3

የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር አቅማችንን ማዳበር

ግብ 2.4

የሬዚሊየንስ ባህል እንዲዳብር ማድረግ

ግብ 2.5

ወጣቶችን፣ ሴቶችን እና ሌሎች ተጋላጭ ቡድኖችን ማጠናከር እና መጠበቅ
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ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ግብ

2.1

አቅምን ያገናዘቡ ቤቶችን ጥራት፣
ተደራሽነት እና ስርጭት ማሻሻል
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

12

በከተማችን አቅምን ያገናዘቡ ቤቶች መርሃ ግብር ላይ
የሬዚሊየንስ ሌንስ መተግበር
ብዙም ጥረት አልተደረገም። መረጃዎች እንደሚያሳየው በተወሰኑ ቁሳቁሶች ላይ
የተመሠረተ እና አማራጭ የአሠራር ዘዴ አለመኖር የግንባታ ወጪዎችን ለመጨመር
አስተዋፅኦ እንዳበረከተ እና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች ተደራሽ እንዳይሆኑ
ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም የተቀናጀ የቤቶች ልማት መርሃ-ግብር ዲዛይን ሂደት የብዙ
ባለድርሻ አካላትን በተለይም ተጠቃሚዎችን ማካተት እና ተሳትፎ የጎደለው ሲሆን ይህም
የአካባቢውን ምኞት እና የአኗኗር ዘይቤ የማያንፀባርቁ ዲዛይኖችን ያስከትላል። በከተማ
መሀል የጋራ ህንፃ አፓርታማዎችን ለመገንባት ጥረቶች ቢደረጉም፣ አብዛኛዎቹ ዕድገቶች
የሚገኙት ከከተማ ውጭ ሲሆን የኑሮ መተዳደርያ ዕድሎች ውስን ናቸው። በመጨረሻም
በቂ ያልሆነ የግንባታ ቁጥጥር የጋራ ህንፃዎች ላይ የጥራት፣ ደህንነት እና አስተማማኝነት
ላይ ስጋት አሳድሯል።
የተግባሩ መግለጫ
አካባቢ ባለሙያዎችን አዲስ ፈጠራ፤ አቅምን ያገናዘበ የቤት ጽንሰ ሃሳቦችን ይዘው እንዲመጡ
የሚፈትናቸው ዓለም አቀፍ ዲዛይን ውድድር ለመጀመር ታቅዷል። ውድድሩ የተቀናጀ የቤቶች
ልማት መርሃ-ግብር ማሻሻያዎች እና በአዲስ አበባ ዙሪያ አሸናፊ ፅንሰ ሀሳቦችን ለማሳወቅ ሲሆን
የከተማችንን አቅም ያገናዘበ የቤቶች ችግርን ለመፍታት ያስችላል።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
እ.ኤ.አ. ከ 2005 ዓ.ም. ጀምሮ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አነስተኛና መካከለኛ
ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች አቅምን ያገናዘቡ ቤቶችን ለማቅረብ የታቀደ ሰፊ የቤቶች ልማት
ኮንስትራክሽን መርሃ ግብር በመተግበር ላይ ነው። እስካሁን ድረስ መርሃግብሩ ፍትያዊ
200,000 ቤቶችን በመላ አዲስ አበባ ውስጥ በማሰራጨትና በማስተላለፍ ጉልህ
የሥራ ዕድሎችን በመፍጠር የአከባቢውን የግንባታ ዘርፍ በማጠናከር ረድቷል። ምንም
እንኳን እነዚህ ግኝቶች ቢኖሩም የተቀናጀ የቤቶች ልማት መርሃ-ግብር በርካታ ፈታኝ
ሁኔታዎችን አጋጥሞታል። 734,712 ነዋሪዎች በሦስት የተለያዩ የባለቤትነት ዕቅዶች
ቢመዘገቡም፣ ፕሮግራሙ ግን ከታቀዱት ተጠቃሚዎች መካከል 24 በመቶውን ብቻ
መሸፈን ችሏል። በተጨማሪም የፕሮግራሙ የቤቶች ግንባታ ለግንባታው ተጨማሪ
ደረጃዎች አይሰጥም እንዲሁም በአቅራቢያ የሚገኙ የግንባታ ቁሳቁሶችን ለመጠቀም

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

የውድድር መግቢያ መስፍርቶች አቅምን፣ በትክክል የመደጋገም አቅምን፣ የሀብት ውጤታማነትን፣
አካባቢያዊ አፈፃፀምን፣ የአካባቢ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ቴክኒኮችን ማካተት፣ ለአካባቢ ባህል እና
የአኗኗር ዘይቤ ምላሽ መስጠት፣ የግንዛቤ እና የህንፃ ዲዛይን፣ የውበት እና ተደራሽነትን የመቋቋም
አቅም ጨምሮ በብዙ መስፈርቶች ይገመገማል።
እያንዳንድ አቅርቦቶች የታቀፉ ክፍሎችን አቅማቸውን በሚያሳይ የንግድ ሥራ ዕቅድ፣ እንዲሁም
በታቀደው የቤቶች አሰጣጥ እና አያያዝ ውስጥ የሚሳተፉ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ሚና የሚገልፅ
የአፈፃፀም ማዕቀፍ ሊኖረው ይገባል።

• የፕሮጀክት የጊዜ ገደቦችን ማሳጠር እና የቤቶች ወጪን መቀነስ።
• በቤትና በኮንስትራክሽን ዘርፎች ውስጥ ፈጠራን ማጎልበት።
• በከተማችን አቅምን ላገናዘቡ የቤቶች ፕሮግራሞች ዲዛይንና
ዕቅድ ውስጥ የህዝብ ተሳትፎን ማሻሻል።
• በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቡድኖች ተስማሚና አቅምን
ያገናዘበ ቤትን ማሻሻል።
• ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እና ተጋላጭ ለሆኑ ቤተሰቦች ጤናን እና
የህይወት ጥራትን ማሻሻል።

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ የከተማ ልማት እና
ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ የኢትዮዽያ አርክቴክቸር ማህበር፤ህንፃ
ግንባታ እና ከተማ ልማት ተቋም፣ ባንኮች፣ የልማት አጋሮች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የመሠረተ ልማት መደርመስ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ተያያዥ ጫናዎች

አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት አለመኖር፣ መኖሪያ ቤት አልባነት፣
ማህበራዊ ትብብር እጥረት፣ የዋጋ ግሽበት፣ ፈጣን የከተማ ልማት፣
የተቀናጀ ዕቅድ አለመኖር

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 9፣11

• የፖለቲካ ፈቃደኝነትን እና ለቤት ዲዛይን ውድድር የገንዘብ
ድጋፍ መገኘቱን ማረጋገጥ።
• የሙከራ ጣቢያዎች መለየት እና የውድድር ትእዛዞችን
ማዘጋጀት።
• የዲዛይን ውድድርን ማስጀመር እና የገቡ ሰነዶች መገምገም።

32 ከአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኤጀንሲ የተገኘ መረጃ፣ እ.አ.አ ጥቅምት 2019 ዓ.ም።
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ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ባርሴሎና (ስፔን)

አቅምን ያገናዘበ ቤቶችን ማስፋፋት ማስረከብ
ባርሴሎና በርካታ የቤቶች ተግዳሮቶች ትጋፈጣለች፡ በቂ ያልሆነ የህዝብ የኪራይ ክምችት፣ በመልሶ ማቋቋም
ምክንያት ነዋሪዎችን ማዛወር እና ነዋሪዎችን ፣ ወጣቶች መኖሪያ ቤቶችን ለማግኘት የሚያጋጥማቸው ችግሮች
እንዲሁም በዕድሜ ለገፉ ሰዎች የመኖሪያ ቤት የማስተካከል አስፈላጊነት ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ከተማዋ
የመኖሪያ ቤት የማግኘት መብት ዕቅድ 2016-2025 አስጀመረች፣ ይህም መኖሪያ ቤትን እንደ ሰብአዊ መብት ከፍተኛ
ትኩረት የሚሰጥ ነው። በ 2017 በፀደቀው የዚህ ዕቅዱ አካል፣ ከተማዋ አዳዲስ የቤቶች ባለቤትነት ሞዴሎችን
ለመለየት የሚያገለግሉ ተከታታይ ሕዝባዊ ውድድሮችን ይፋ ያደረገች ሲሆን፣ ቤቶችን መሠረታዊ መብት የማድረግ
ፍላጎት ካላቸው ሕብረት ሥራ ማህበራት እና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር በመተባበር አብሮ የመኖር አዲስ
መንገዶች ዘርግታለች።
እ.ኤ.አ. በነሐሴ ወር 2017 ከተማዋ ወደ ሦስት መቶ የሚጠጉ ፎቅ ቤቶችን ለመገንባት አራት መሬቶችን
አጫርታለች። ሁለቱ ቦታዎች ለመኖሪያ ቤት ሕብረት ሥራ ማህበራት፣ እንዲሁም ሁለቱ ደግሞ አቅምን ያገናዘቡ
የክራይ ቤቶችን ለሚሰሩ ለትርፍ ላልሆኑ ድርጅቶች የታሰቡ ናቸው። እያንዳንዱ ሕብረት ሥራ ማህበር ለ 75 ዓመታት
ያህል የመሬት የባለቤትነት መብት ያለው ሲሆን ይህንንም ጊዜ ወደ 90 ዓመት ማራዘም ይችላል። ፋውንዴሽኑ እና
ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች በሕጉ ከተደነገገው ዋጋ ጋር እኩል ወይም ያነሰ የኪራይ ዋጋ ይሰጣሉ (በአንድ ካሬ
ሜትር 7.28 ዩሮ)።
ባርሴሎና ከተማ እየተከተለ ያለው ሌላ ሞዴል የቤቶች ትብብር ወይም አብሮ መኖር ነው። እ.ኤ.አ. በጥቅምት ወር
2017 ከተማዋ በአምስት የከተማ ማዘጋጃ ቤቶች መሬት ላይ 110 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል
ሕዝባዊ ውድድር ተጀመረ። የተቀናጀ የመተባበር ዘዴ የከተማውን መዘጋጃ ቤት ወይም የግል ባልተጠቀመ ንብረት
መጠቀምን ወይም በመሬቱ ላይ በጋራ መገንባት እንዲችል መፈረምን ያካትታል። የሕብረት ሥራ ማህበራት አባላቱ
የአካላዊ ግንባታ መርሃ ግብሩን ዲዛይን ያደርጋሉ እንዲሁም ይገነባሉ። አባላት ለቤቱ አገልግሎት ተቀማጭ ገንዘብ
ካለው ገበያ በታች በወር ይከፍላሉ። ምንም እንኳን የቤቶቹ ባለቤቶች ባይሆኑም የዕድሜ ልክ መኖሪያ ማግኘት
ይችላሉ። የንብረቱ ባለቤትነት ከሕብረት ሥራው ማህብሩ ጋር የተቆራኘ ሲሆን መሬቱ በሕዝባዊ ይዞታ የሚቆይ
በመሆኑ በዚህ ምክንያት የንብረት ግምትን ይከላከላል።
የቀረቡትን ኘሮጀክቶች ለመገምገም የአካባቢያዊ መመዘኛዎች ማለትም የህንፃ ስርዓቶችን በዝቅተኛ የአካባቢ ተፅዕኖ
መጠቀም እና ፕሮጀክቶች ከአካባቢው ጋር እንዴት እንደሚዛመዱ እና የትብብር አባላት ተሳትፎን ለተመለከቱ
ማህበራዊ መመዘኛዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። የተዋጣላቸው ፕሮጀክቶች እንዲሁ በርካታ ቁጥር ያላቸው የጋራ
መጠቀሚያ ስፍራዎችን፣ የጋራ የመሠረታዊ የመገልገያዎች አጠቃቀምን እና የጋራ አስተዳደርን አሳይተዋል። ብቁነት
ከተለምዶው የባለቤትነት ወይም የኪራይ ሞዴሎች የተለየ የሆነውን የቤቶች ሞዴልን ለሚያካሂዱ ለሕብረት ሥራ
ማህበራት ተወስኗል። የማዘጋጃ መሬት እዲገኝ ከማድረግ በተጨማሪም የከተማው ምክር ቤት ለፕሮጀክቶች የገንዘብ
ድጋፍ ለማመቻቸት ከከተሞች ሥነ-ምግባር እና ተባባሪ ባንኮች ጋር ግንኙነት ፈጥሯል። በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት
በተለያዩ የከተማዋ የተለያዩ ክፍሎች ሥድስት የጋራ ቤቶች ፕሮጀክቶች እየተካሄዱ ናቸው።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር
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ሬዚሊየንት የሆኑ እና አቅምን ያገናዘቡ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና
ዘዴዎችን መጠቀም ማስቻል
እንዲሁ የአካባቢውን ባህል እና ማንነት የሚያንፀባርቁ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን
እንዲሁም በመሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በግንባታ
ዘርፍ ውስጥ ከባለድርሻ አካላት የበለጠ ፍላጎት እያደገ መጥቷል።
የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር ዋና ዓላማው በአዲስ አበባ ተግዳሮቶችን መቋቋም የሚችሉ እና አቅምን ያገናዘበ የግንባታ
ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን ለማስፋፋት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነው። ለዚህም ከተማችን
የሚከተሉትን ታደርጋለች

• በሴክተሩ ውስጥ ቁልፍ የሆኑ ባለድርሻ አካላትን የሚያሰባስብ አውደ ጥናት
ያስተናግዳል። እንዲሁም አማራጭ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን ለመቀበል
ዕድሎችን እና ክፍተቶችን ለመለየት የሚያስችል ምርምር ያካሂዳል።
• ተገቢ ተግዳሮቶችን መቋቋም አቅም ያላቸውን እና አቅምን ያገናዘበ የግንባታ
ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን ለማካተት ኮዶችን ይከልሳል።
• በሕዝብ ግንባታ ፕሮጀክቶች ውስጥ ተግዳሮቶችን የመቋቋም ችሎታ እና አቅምን
ያገናዘበ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ቴክኖሎጂዎችን የሚያስተዋውቅ የሕግ ማዕቀፍ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ።
• በግንባታ ደረጃ ማሻሻያ ላይ የአቅም ግንባታ መርሃ-ግብር መቅረፅ እና ተግባራዊ
ማድረግ እንዲሁም የኮድ እና የሕግ ማዕቀፍ ልማት በተለይም በአማራጭ የግንባታ
ቁሳቁሶች ላይ ማተኮር።
• መመሪያዎችን ማዘጋጀት እንዲሁም የቤት ባለቤቶችን እንዲሁም የግንባታ
ባለሙያዎችን (ከፍተኛ አቅም እና የእጅ ባለሙያ) እነዚህን አማራጮች እና የግንባታ
ቁሳቁሶችን የመቋቋም ችሎታዎችን በመጠቀም ህንፃዎችን ለመንደፍ እና ለመገንባት
የሚያስፈልጉ አዳዲስ ክህሎቶችን እና እውቀቶችን እንዲያገኙ ማድረግ።

የኢትዮጵያ ነባር የግንባታ ኮዶች እና የቁጥጥር ማዕቀፎች በአከባቢ መገኘት እና አቅም
ያገናዘቡ መሆን ብቻ ሳይሆን ዘላቂነት እና ተግዳሮቶችን መቋቋም አቅም ያላቸው እንደ
አፈር እና ባምቡ ያሉ የግንባታ ቁሳቁሶች መጠቀምን አያበረታቱም። እነዚህ የቁጥጥር
ገደቦች በግል-ለሚገነቡ እና በዝቅተኛ-ከፍታ ለሚገነቡ የቤቶች ግንባታ ተፈፃሚነት
ሲኖራቸው፣ አቅምን ላገናዘቡ ቤቶች በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች ተደራሽነት
አንደ አንዱ ማነቆ ሆኖ ተገኝቷል። በተመሳሳይ ጊዜ ከውጭ ከሚገቡ የግንባታ ቁሳቁሶች
ከፍተኛ ወጪዎች እና በሲሚንቶ ብሎኬት የሚገነቡ ህንፃዎች የተሞላው የኃይል ፍሰት
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። በአደጋዎች እና በጂኦሎጂካዊ ጉዳዮች ረገድም

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• አቅም እና የአደጋ ስጋትን ያገናዘበ ቤቶችን ማድረስ
• ዘላቂ ምንጮች እና የቁሳቁስ አጠቃቀምን ማበረታታት፣ በዚህም
የአካባቢን ብክለት መቀነስ።
• ምቹ የኑሮ እና የሥራ ዕድሎች መፍጠር።
• በግንባታው ዘርፍ ፈጠራን ማነሳሳት።
• እንደ ካርቦን ነክ ቁሳቁሶች ባሉ ነገሮች ላይ ጥገኛነትን መቀነስ።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የኢትዮዽያ አርክቴክቸር፤ህንጻ ግንባታ እና ከተማ ልማት ተቋም፣
የአዲስ አበባ የቴክኖሎጂ ተቋም፣ አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ
ኤጀንሲ፣የከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ የባለሙያ
ማህበራት፣ የሪል እስቴት ገንቢዎች፣ የዓለም ባንክ

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የከተማ እሳት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

ማሳደግ

ተያያዥ ጫናዎች

አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት አለመኖር፣ የቤት እጦት፣ መደበኛ
ያልሆነ መኖሪያ ቤት/ሰፈራዎች፣ የአካባቢ መራቆት፣ የአየር ንብረት
ለውጥ

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 9 እና 11

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ

• አማራጭ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን በመጠቀም ዕድሎች
እና ማነቆዎች ላይ የምክክር መድረክ ማዘጋጀት።
• ተግዳሮቶችን የመቋቋም ችሎታ እና ተለዋጭ የግንባታ
ቁሳቁሶችን ለማካተት ኮዶችን መከለስ።
• ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ኘሮግራም በግንባታ ደረጃ ዲዛይን
ማበጀት እና ኮድ እና ሕግ ልማት ላይ ማተኮር።
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ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

14

የግንባታ ቁጥጥር እና ክትትልን ማሻሻል
የኮንስትራክሽን ማጎልበቱ በግንባታ ጣቢያዎች ላይ የአደጋዎች ጭማሪን አስከትሏል።
የዕለት ተዕለት ሠራተኞች በተለየ መልኩ ይጎዳሉ። የአደጋዎች መባባስ በዋነኝነት
የሚከሰቱት በጤና እና ደህንነት እርምጃዎች እጥረት፣ የግንባታ ፖሊሲዎችን ለማስፈፀም
ዝቅተኛ ቁርጠኝነት እና የሠራተኞች የደህንነት መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ ለማድረግ
የግንዛቤ ደረጃ ዝቅተኛ በመሆኑ ነው።
የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር ብቃትን እና ኢኮኖሚያዊነትን በሚሻሻልበት ጊዜ መዘግየቶችን፣ አደጋዎችን እና
ብክነትን ለመቀነስ የግንባታ እና የጥራት ቁጥጥርን እና የክትትልና ግምገማ ስርዓት ያሻሽላል።

• ለመሬት መንቀጥቀጥ እና ለእሳት አደጋ ተጋላጭ የሆኑ ህንፃዎችን ክምችት የሚያቋቁም
እና ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ወጪዎች እንደገና ለመላቀቅ የሚያስፈልጉትን
የመጀመሪያ ደረጃ መዋቅሮች ለመለየት የሚያግዝ ፈጣን የምስል ምርመራ ጥናት
ማካሄድ።
• የግንባታ ተቆጣጣሪዎች እና የህንፃ ኮድ ባለሥልጣኖች የህንፃ ኮዶችን እና የቁጥጥር
ማዕቀፎችን ለማስፈፀም የሚያስችሉ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ዲዛይን ማድረግ እና

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

መተግበር።
• ለግለሰቦች የጥራት ማረጋገጫ ለመስጠት እና ከፍተኛ አፈፃፀም ያላቸውን ባለሙያዎች
እና ሥራ ተቋራጮችን ለመለየት እና ለማበረታታት እንደ መሣሪያ ሆኖ የሚያገለግል
የኢንጂነሪንግ፣ የግንባታ እና የግንባታ ባለሙያዎች የባለሙያ ማረጋገጫ ስርዓት
መዘርጋት።
• የፍቃድ ማመልከቻን፣ ግምገማዎችን እና የማፅደቅ ሂደቶችን ለማፋጠን የሚያግዝ
የዲጂታል የፍቃድ ስርዓት ማስተዋወቅ።
• የከተማ ዲፓርትመንቶችን እና ኤጀንሲዎችን አግባብነት ያላቸውን የሃርድዌር እና
የሶፍትዌር መፍትሄዎች እንዲታገዙ ማድረግ (እንደየ ፕሮጀክት አስተዳደር ሶፍትዌር
እና የግንባታ መረጃ ሞዴሊንግ፣ ወይም ቢ.አይ.ኤም.) ፣እና በአጠቃቀማቸው
እንዲሁም በክወናቸው እና በጥገነቸው ላይ ሠራተኛዎችንማሰልጠን።
• በአደጋ ተጋላጭ በሆነ ዲዛይን፣ በጥሩ የግንባታ ልምምድ እና በሙያ ጤና እና
ደህንነት ላይ ለመገንባት ባለሙያዎች (መሀንዲሶች፣ አርክቴክቶች፣ የሙያ ሠራተኞች
ወ.ዘ.ተ.) የግንባታ ስልጠና መርሃ-ግብር ማዘጋጀት።

ላለፉት አስርት ዓመታት የአዲስ አበባ ከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ኢኮኖሚያዊ
ዕድገትን እና የሥራ ፈጠራን በማጎልበት ቁልፍ ሚና ተጫውቷል። ነገር ግን
በኮንትራክተሮች እና በመንግስት ተቆጣጣሪዎች ተገቢ ያልሆነ ቁጥጥር እና የጥራት
ቁጥጥር እንዲሁም በአጠቃላይ ግልፅነት አለመኖር እንደ ደካማ የግንባታ ልምዶች በዋጋ
ላይ እንዲሁም በህንፃዎች ጥራት እና ደህንነት ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ አሳድረዋል። ይህ
ደካማ ዕቅድ፣የመጠን ትርጓሜ እና በባለድርሻ አካላት መካከል ያለው ግንኙነት ይበልጥ
ተባብሷል።
በአሁኑ ወቅት ጥቂት ምሳሌዎች ቢኖሩም ተገቢው እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር መሠረተ
ልማት እና የግንባታ መፍረስ ከፍተኛ የወደፊት አደጋ እንደሚሆን ይጠበቃል። የመሠረተ
ልማት እና የህንፃዎች መደበኛና በቂ ጥገና አለመኖር ለወደፊቱ የመፍረስ አደጋን ከፍ
ያደርገዋል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የአስተዳደራዊ ብቃትን፣ የቁጥጥር ሥራ ውጤታማነትን፣ እና
በዘርፉ ውስጥ ግልፅነት ማሳደግ።
• የግል የግንባታ ባለሙያዎችን አቅም ማሳደግ።
• የግንባታ ጥራት እና ደህንነት ማሻሻል።
• በተገነባው አካባቢ ውስጥ አደጋዎችን መቀነስ።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ኢትዮዽያ አርክቴክቸር ፤ህንፃ ግንባታ እና ከተማ ልማት ተቋም፣
አዲስ አበባ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ፣ አዲስ አበባ ፕላንና
ልማት ኮሚሽን

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የመሠረተ ልማት መፍርስ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

ማሳደግ

ተያያዥ ጫናዎች

ሙስና

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 9፣ 11

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ

• ፈጣን ምስላዊ ምርመራ የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ።
• ለኮንትራክተሮች እና ለግንባታ ባለሙያዎች የማረጋገጫ ስርዓት
መዘርጋት።
• ሶፍትዌሮችን እና የሃርድዌር መፍትሄዎችን በመግዛት እና
ለሠራተኞቻቸው በአጠቃቀማቸው፣ በክዋኔያቸው እና
በጥገናቸው ላይ ስልጠና መስጠት።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ግብ

2.2

ሰው ተኮር፣ ብቁ እና የተቀናጀ
እንቅስቃሴን ማበረታታት
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ተግባር

15

የከተማ አውቶቡስ የጉዞ ኔትዎርክ እንደገና ዲዛይን ማድርግ እና
ማሻሽል
(ፓራትራንዚት ወይም ታዋቂ ትራንስፖርት ተብሎ የሚታወቁ) እና በአሁኑ ወቅት የከተማችንን
የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶች በብዛት እየሰጡ ላሉት በአስቸኳይ የአገልግሎት ማሻሻያዎች
ያስፈልጋቸዋል።

የተግባሩ መግለጫ
ለበለጠ የአሠራር ቅልጥፍና፣ ጥራት ያለው አገልግሎት እና የአካባቢ ዘላቂነት ከተማችን አሁን
ያለውን የመደበኛ አውቶቢስ ኔትዎርክ እንደገና ዲዛይን ማድረግ እና ማሻሻልን ግብ በማድረግ
አጠቃላይ የማሻሻያ መርሃ-ግብር ታስጀምራለች። ይህንንም ለማሳካት የሚከተሉት ሥራዎች በተለይ
ይሰራሉ:

• የከተማ አውቶቢሶች ቁጥር የማስፋፋት እና በ 2017 የአዲስ አበባ መዋቅራዊ ዕቅድ
ውስጥ የታቀዱ የፈጣን አውቶቢስ መስመሮችን የመተግበር ጥረቶችን ማፋጠን።
• የአውቶቢስ መስመሮችን (በፍላጎት እና በመንገድ ተዋረድ ላይ በመመስረት) እንደገና
ዲዛይን ማድረግ እና አዲስ ቁጥሮችን የመስጠት እና የጊዜ ሰሌዳዎችን ማዘጋጀት።
• ለአውቶቡስ ብቻ የተለዩ መንገዶች፣ ከፍተኛ ተጓዦችን የሚይዙ ተሽከርካሪዎች
መስመሮች፣ በሥራ መግቢያ እና መዉጫ ሰዓት ለአውቶቢሶች ቅድሚያ መስጠት፣

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ለአውቶቢሶች የትራፊክ መብራቶች ላይ ቅድሚያ መስጠት ወ.ዘ.ተ. ለመሳሰሉት
የአውቶቢስ የቅድሚያ እርምጃዎችን ማስተዋወቅ።
• ከአውቶቢስ ውጭ የክፍያ ሥርዓት እና ራስ ሰር የትኬት ቴክኖሎጂን ማስተዋወቅ።
• በትራንስፖርት ዘዴዎች መካከል የሚደረጉ ሽግግሮችን፣ አካላዊ ተደራሽነትን፣
የመጠበቂያ አካባቢዎችን እና የተሳፋሪዎችን መረጃ ለማሻሻል ሁሉ አቀፍ የትራንዚት
መነሀሪያዎችን፣ የአውቶቢስ ማቆሚያዎችን እና ጣቢያዎችን ማሻሽል።
• እያደገ ባለው የከተማችን የህዝብ ትራንስፖርት ስርዓት ውስጥ የፓራትራንዚት እና
የግል አንቀሳቃሾች የወደፊት ሚናን ለማሰስ ጥናት ማስጀመር። በችግሮች ወቅት
አነስተኛ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለማስጠበቅ የታሰበ መቅደመ ዕቅድ
በጋራ ለመፍጠር ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተገኙ ትምህርቶችን መጠቀም።

የህዝብ ትራንስፖርት ስርዓት አቅምን ለመጨመር በቅርብ የተደረጉ ጥረቶች የሚመሰገኑ ቢሆኑም
ጥቂቶችን ለመግለፅ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ላይ የተደረገው ኢንቨስትመንት፣
የሸገር ኤክስፕረስ አውቶቢስ አገልግሎት መጀመር፣ እየተከናወነ ያለው አዲስ ፈጣን የአውቶቢስ
መስመር ግንባታ በአዲስ አበባ ያሉትን የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለማሻሻል ገና ብዙ
ይቀራል።
በትራንስፖርት ዘዴዎች መካከል ባለው ደካማ ቅንጅት እና ጊዜ ያለፈበት የአሠራር ስርዓት ምክንያት
ከተማችን በአሁኑ ጊዜ የቀላል ባቡር ትራንስፖርት እና መደበኛ የአውቶቡስ አገልግሎቶችን ድግግሞሽ
በመጨመር ረገድ ተግዳሮቶች እያጋጠሟት ነው። ለተጓዦች እንከን የለሽ የጉዞ ልምድን ለማቅረብ
በእነዚህ አገልግሎቶች መካከል ቅንጅት ይበልጥ ሊሻሻል ይገባል። ለአውቶቢስ ብቻ የተወሰኑ
የመንገድ አጠቃቀም የመሰሉ ውጤታማ ለአውቶቢስ ቅድሚያ መስጫ እርምጃዎችን ማስጀመር

የታቀእየታቀዱ እርምጃዎች ውጤታማ አፈፃፀም ለማረጋገጥ የአውቶቢስ አንቀሳቃሾችን፣ የህዝብ

የአውቶቢስ ፍጥነቶችን እና የአገልግሎት አስተማማኝነትን ለማሻሻል ያግዛሉ።

ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን፣ የሚመለከታቸው የትራንስፖርት ባለሥልጣኖችን እና የትራፊክ
ፖሊሶችን ጨምሮ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ጠንካራ ተሳትፎ ይከናወናል። እንዲሁም በከተማችን

አደገኛ የአሽከርካሪ ባህሪን (ይህም የከተማችንን የመንገድ መጨናነቅ እና የመንገድ ትራፊክ አደጋ

የታቀዱ እርምጃዎችን እና የሚጠበቁ ውጤቶችን ለዜጎች የሚገልጽ የመልቲሜዲያ ዘመቻ ይጀመራል።

ችግሮችን ይበልጥ የሚያባብሰው) የአገልግሎት ጥራት እና የተሽከርካሪዎች ምቹ የአሰራር ሁኔታ
ውስጥ አለመገኘትን ጨምሮ ስጋቶችን ለማስወገድ በግል ባለቤትነት የሚኒባስ አገልግሎቶች ለሚሰጡ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የአውቶቢስ ኔትዎርክ አገልግሎቶችን ጥራት እና ሳቢነት ማሻሻል
እና የግል ተሽከርካሪዎችን አጠቃቀም መቀነስ።
• የሥራዎች እና የአገልግሎቶችን ተደራሽነት ማሻሻል።
• የትራፊክ መጨናነቅ መቀነስ፣ ኢኮኖሚያዊ ምርታማነትን ማሳደግ
እና የአየር ብክለትን መቀነስ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ

ተያያዥ ጫናዎች

በቂ ያልሆነ የህዝብ ትራንስፖርት ስርዓቶች፣ የትራፊክ መጨናነቅ፣
የትራፊክ አደጋዎች፣ ዝቅተኛ የአየር ጥራት፣ የአየር ንብረት ለውጥ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 9፣ 11፣ 13

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ

93

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን፣ አዲ አበባ ፕላን
እና ለማት ኮሚሽን፣ አንባሳ ከተማ አውቶቡስ አገልግሎት
ድርጅት፣ የልማት አጋሮች ለምሳሌ ITDP (አይቲዲፒ)፣ WRI
(ዎርልድሪሶርስኢንስቲትዩት)፣ ብሉምበርግ)፣ C40 (ሲ40)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• የአውቶቢስ ኔትዎርክ መሻሻልን የሚቆጣጠር እና ተገቢ
ስትራቴጂዎችን ለመለየት የሚረዳ ግብረ ማቋቋም።
• ለአውቶቢስ ማሻሻያ መርሃ-ግብር ገንዘብ ማፈላለግ።
• በአጠቃላይ የህዝብ ትራንስፖርት ስርዓት ውስጥ የፓራትራንዚት
ስርዓት የወደፊት ሚና ላይ ጥናት መጀመር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

16

በቀላል ባቡር የጉዞ መስመር ላይ ተደራሽነትን፣ ደህንነትን እና
የከተማ መስተጋብር ማሻሻል
ቀላል ባቡር ትራንስፖርትን እያጋጠሙ ያሉትን ተግዳሮቶች ለመፍታት እና ስርዓቱን የበለጠ
ለማጎልበት አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። በተለይም ይህንን መሠረተ ልማት ለመገንባት
ከተደረገው የፋይናንስ ኢንቨስትመንት እና በአሁኑ ወቅት በከተማችን ውስጥ እያደገ የመጣውን
የህዝብ ትራንስፖርት ፍላጎት ለማሳካት እየተጫወተ ካለው ቁልፍ ሚና አንፃር በጣም አስፈላጊ ነው።

የተግባሩ መግለጫ
በዎርልድ ሪሶርስ ኢኒስቲትዩት (WRI) በቀላል ባቡር የጉዞ መስመር ላይ በተካሄደው የመንገድ
ደህንነት መሠረታዊ ጥናት ላይ በመመስረት ከተማችን የቀላል ባቡር ትራንስፖርት መስመሩ
ከሚያልፍባቸው አከባቢዎች ጋር በትክክል መዋሃዱን እና በጣቢያዎቹ እና የመጨረሻ የጉዞ
መዳረሻዎች መካከል ያለው ትስስር ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሁም ተደራሽ መሆኑን ለማረጋገጥ
የትራፊክ ማረጋጋት እርምጃዎች፣ ትክክለኛ የከተማ ዲዛይን ልምዶች፣ የዕቅድ መፍትሄዎች እና
የምህንድስና መፍትሄዎች ጥምረት በመለየት ተግባራዊ ታደርጋለች። ይህንንም ለማሳካት አጋዥ
ሊሆኑ የሚችሉ እርምጃዎች እና መፍትሄዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡

• የእግረኞች የቅድሚያ እርምጃዎች፡ የእግረኛ መንገዶች እና መሻገሪያዎች በግልፅ
እንዲቀመጡ እና በጥሩ ሁኔታ ማብራት እንዲያገኙ፣ የእግረኛ መንገዶች ቀጣይነት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ያላቸው እንዲሆኑ ማድረግ፣ ለተሳለጠ የእግረኞች እንቅስቃሴ እንቅፋቶችን ማስወገድ፣
የማይፈቀዱ እና የመንገድ ዳር ንግድ የሚፈቀዱበት እና የሚከለከሉበትን ቀጠናዎች
በመለየት የሙከራ ሥራ መስራት።
• የደህንነት ሥራዎች፡- የፍጥነት ገደቦች፣ የትራፊክ ማረጋጋት እርምጃዎችን
(የፍጥነት መቀነሻ ጉብታዎች፣ መንገድ ማጥበቦች፣ የመጠለያ ደሴቶችወ.ዘ.ተ.)
የትራፊክ መብራት ለእግረኛ መሻገሪያዎች፣ በመንገድ አካፋዮች የተከፈሉ የእግረኛ
መሻገሪያዎችን፣ በመሻገሪያዎች ላይ አዞሮ መመለስ ማገድን ያካትታል።
• ከሌሎች የትራንስፖርት ዘዴዎች ጋር የማቀናጀት ሥራዎች፡- በባቡር ጣቢያ
አከባቢዎች የመጋቢ አውቶቢስ አገልግሎቶችን እና መስመሮችን ማቅረብ
እና ማቀናጀት፣ የፓርኪንግ ገደቦችን ማስፈፀም፣ በቀላል ባቡር ጣቢያዎች ላይ
የፓራትራንዚት መጫን እና ማውረድን ማገድ፣ ጉዞ ተጋሪዎችን ለሚጭኑ ታክሲዎች
መቆሚያ ማቅረብ፣ “የኪስ ኤንድ ራይድ” መገልገያዎችን መጨመር፣ በቀላል ባቡር
ጣቢያዎች ውስጥ የቢስክሌት መገልገያዎችን መትከል።
• የከተማ ውህደት ሥራዎች፡- በአካባቢው ተገቢነት ላይ በመመርኮዝ ተጨማሪ
የመሬት ላይ ወይም ከፍ ያሉ የእግረኛ መሻገሪያዎችን መለየት እና መጨመር፣
በዓለም አቀፍ መመሪያዎች መሠረት ደረጃዎችን እንደገና ዲዛይን ማድረግ፣ ግልፅ
የመንገድ ምልክቶችን እና የትራፊክ ምልክቶችን መትከል፣ የጎዳና መብራት፣ የጎዳና
ፈርኒቸሮች፣ የላንድስኬፒንግ፣ እና የጉዞ መስመሩን አረንጓዴ ማድረግ።

አዲስ አበባ በሁለት የጉዞ መስመሮች (በሰሜን-ደቡብ እና ምስራቅ-ምዕራብ) ላይ በ34 ኪ.ሜ ርዝመት
39 ጣቢያዎችን በሚያገልግል እና በቀን 120,865 መንገደኞችን በሚያስተናግደው ቀላል የባቡር
ትራንስፖርት ስርዓት ላይ ከፍትኛ መዋለ ነዋይ አፍሳለች። የቀላል ባቡር ትራንስፖርቱ በሁለቱ
የጉዞ መስመሮች በኩል ፍላጎትን ለማርካት እንዲረዳ ምንም ጥርጥር ባይኖርም፣ ስርዓቱ ቀድሞውኑ
የተጨናነቀ፣ እና የአገልግሎት ድግግሞሹ (በሥራ ሰዓታት 10 ደቂቃዎች እና ከሥራ ሰዓት ውጭ
ባሉ ሰዓታት 15 ደቂቃዎች) በመሆን ቀድሞ ከተያዘው በየ 6 ደቂቃዎች የመመላለስ እቅድ አንጻር
ዝቅተኛ ነው።
የቀላል ባቡር መርመሩ ከሚያልፍበት የከተማ አካባቢ ጋር በበቂ ሁኔታ ባለመቀናጀቱ ማህበረሰቦችን
በመለያየት በአጎራባቾች መካከል አዲስ መሰናክሎችን ፈጥሯል። በትራንስፖርት ዘዴዎች መካከል
የሚደረጉ ዝውውሮችን ለማሻሻል እና በከተማ ውስጥ የበለጠ እንከን የለሽ ጉዞ እንዲኖር ለማድረግ
ከሌሎች የትራንስፖርት ዘዴዎች ጋር ያለው ውህደት ይበልጥ ሊሻሻል ይገባል።
በቀላል ባቡር የጉዞ መስመር ላይ የእግረኛ ደህንነት ቀንሷል። የመሬት ላይ የእግረኛ መሻገሪያዎች
የትራፊክ መብራት የላቸውም፣ ይህም እግረኞችን ወደ ቀላል ባቡር ጣቢያዎች ሲገቡ እና ሲወጡ
ለትራፊክ አደጋዎች ተጋላጭ የሆኑ ያደርጋቸዋል። በእግረኛ ድልድዮች ላይ ያሉ አሳንሰሮች እና
ኤስከሌተሮችም ሁል ጊዜ የሚሰሩ አይደሉም፣ ይህም ለአቅመ ደካሞች እና ለአካል ጉዳተኞች የቀላል
ባቡር ትራንስፖርት ስርዓትን ማግኘት አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል።

በመሰራት ላይ ያሉ እና የታቀዱ የፈጣን አዉቶቢስ ሥርዓቶች ዲዛይን እና አፈፃፀም ከዚህ ተግባር
በተገኙ ትምህርቶች የተቃኙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጥረት ይደረጋል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተያያዥ ጫናዎች

• በቀላል ባቡር የጉዞ መስመሩ ውስጥ የእግረኞችን ደህንነት እና
ተደራሽነት ማሻሻል።
• በጣቢያዎች እና በጉዞ መስመሩ ላይ የትራፊክ መጨናነቅ
መቀነስ።
• የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ቅንጅት እና ምቾት
ማሻሻል።
• የቦታ እና የህብረተሰብ ትስስር መመለስ።
• የከተማ የመሬት ገፅታ ማሻሻል እና የከተማችንን ምስል
ማሻሻል።
የትራፊክ አደጋዎች፣ በቂ ያልሆነ ትራንስፖርት፣ የተቀናጀ እቅድ
አለመኖር፣ የማህበራዊ ትስስር እጥረት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 9፣ 11፣ 13

የተግባሩ ባለቤት

የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን እና አዲስ አበባ ትራንስፓርት
አስተዳደር ኤጀንሲ

94

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ ትራንስፓርት ቢሮ፣ አዲስ አበባ ከተማ የመንገዶች
ባለስልጣን፣ የአዲስ አበባ ተፋሰስ እና አረንጓዴ አካባቢዎች ልማትና
አስተዳደር ኤጀንሲ፣ የልማት አጋር አካላት ITDP (አይቲዲፒ)፣
WRI (ዎርልድሪሶርስኢንስቲትዩት)፣ ብሉምበርግ፣ C40 (ሲ40)፣
ትራንስፖርት ሚኒስቴር

ስፋት

አካባቢያዊ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• በቀላል ባቡር የጉዞ መስመር ላይ ለመተግበር አስፈላጊ በሆኑ
እርምጃዎች እና መፍትሄዎች ላይ ተጨማሪ ትንታኔ ማካሄድ፣
እንዲሁም የድርጊት መርሃ ግብርን ከግልፅ የጊዜ ሰሌዳዎች ጋር
ማዘጋጀት።
• ተገቢ እርምጃዎችን እና መፍትሄዎችን ለመተግበር ገንዘብ
ማሰባሰብ።
• ተገቢ እርምጃዎችን እና መፍትሄዎችን መተግበር።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

17

ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት በሚኖርበት ሰዓት የጉዞ ፍላጎትን
መቆጣጠር

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• በማዕከላዊ ሥፍራዎች በመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ክፍያዎችን በመጨመር፣ በዋና ዋና

በአዲስ አበባ ውስጥ የመኪና ባለቤትነት እየጨመረ ነው። በዚህ ምክንያት የመንገድ መጨናነቅ በተለይ

መንገዶች ላይ የመኪና ፍሰት የሚበዛበት ሰዓት መኪና ማቆምን መገደብ፣ ለህገ-ወጥ መኪና

የመኪና ፍሰት የሚበዛብት ሰዓት ላይ በአካባቢው ኢኮኖሚ እንዲሁም በሕዝብ ጤና እና ደህንነት ላይ

ማቆሚያዎች የመጎተቻ ስርዓት መጀመር እና በቴክኖሎጂ ለይ የተመሠረተ የክፍያ ማሰባሰቢያ

ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ በመሆኑ በጣም ሰፊ ችግር ሆኗል።

እንዲሁም የማስፈፀሚያ ስርዓት በመጨመር የጎዳና ላይ መኪና ማቆምን መቀነስ እና መቆጣጠር።
• ተገቢ በሚሆንበት ጊዜ የመኪና ፍሰት የሚበዛበት ሰዓት ላይ አቅጣጫቸው ሊቀየሩ የሚችሉ

በከተማችን በአሁኑ ጊዜ ለአውቶቢስ ቅድሚያ የመስጠት እርምጃዎች ባለመኖራቸው፣ የትራፊክ

የትራፊክ መስመሮችን መተግበር።

መጨናነቅ መጨመሩ የህዝብ ትራንስፖርትን ማራኪነት ይገድባል። የህዝብ ትራንስፖርት የሚጠቀሙ

• የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂን መሠረት በማድረግ የእግረኛ እና የብስክሌት መሠረተ

ተጓዦች ረዥም የመጠበቂያ እና የጉዞ ሰዓት ያጋጥማቸዋል። የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ

ልማት እንዲሁም መገልገያዎች ማስፋፋትን ማፋጠን፣ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች

ሲባል የህዝብ ትራንስፖርት ተሸከርካሪዎች ከመያዝ አቅማቸው 50% ለመሥራት በመገደዳቸው

ተገቢውን የብስክሌት ድጎማዎች ማቅረብ።

ዓለም አቀፉ ወረርሽኝ በከተማችን የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ የበለጠ ጫና አሳድሯል።

• እንደ ኮቪድ-19 መቀልበሻ እርምጃ ከተጀመሩ እርምጃዎች በመነሳት የርቀት ሥራዎች፣ ተላዋዋጭ

እንዲሁም መንገዶችን ለአደጋ ጊዜ ተሽከርኻሪዎች እና ወሳኝ ሠራተኞች ክፍት አድርጎ ማቆየት

የሥራ ሰዓትን (ፍሌክሲ ዎርኪንግ) ለማስፋፋት፣ እንዲሁም የጋራ የመጓጓዣ መፍትሄዎችን

አስፈላጊ መሆኑን አስይቷል።

(ለምሳሌ መኪና መጋራት ወይም ካርፑሊንግ) ለሠራተኞቻቸው እንዲያቀርቡ ከፍተኛ የትራፊክ
ፍሰት አመንጪ ከሆኑት ከትላልቅ ድርጅቶች፣ ሆስፒታሎች፣ እና የመንግስት ቢሮዎች ጋር

የተግባሩ መግለጫ

መተባበር።

ይህ ተግባር በከተማ ውስጥ ከፍተኛ የተሽከርካሪ

ፍሰት በሚበዛብት ሰዓት ላይ የጉዞ ፍላጎትን

• የበሽታዎችን ስርጭት፣ የሽብር ድርጊቶችን፣ ስርቆትን እና ትንኮሳዎችን ለመከላከል የተለያዩ

ለመቆጣጠር ተከታታይ ወጪ ቆጣቢ እርምጃዎችን ያስተዋውቃል፣ እንዲሁም እያደገ ያለውን

እርምጃዎችን በመውሰድ በሕዝብ ትራንስፖርት ላይ ደህንነትን እና ጥበቃን ማሻሻል።

የመኪና ተኮር የዕድገት አዝማሚያን ይገታል።

• በረጅም ጊዜ ውስጥ ለዘላቂ የትራንስፖርት መፍትሄዎች (ለህዝብ ትራንስፖርት፣ ለሞተር አልባ
ትራንስፖርት) የኢንቨስትመንት ገቢ በመሰብሰብ ላይ የትራፊክ መጨናነቅን በመቀነስ ዓላማ
ለመንገድ ማጨናነቅ ክፍያ የአዋጭነት ጥናት ማስጀመር።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• በሥራ መግቢያ እና መውጫ ሰዓት የመንገድ መጨናነቅ እና
ተጓዳኝ ተግዳሮቶችን መቀነስ (የትራፊክ አደጋዎች፣ የአየር
ብክለት፣ የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀቶች)።
• የኢኮኖሚ ምርታማነትን ማሳደግ።
• ዘላቂነት ያለው የጉዞ የመፍትሄ ሃሳቦችን (እንደ የህዝብ
ትራንስፖርት፣ ሞተር አልባ ትራንስፓርት እና መኪና መጋራት/
ካርፑሊንግ) የመሳሰሉትን ማስተዋወቅ።
• የኑሮ ጥራትን ማሻሻል።
• ዘላቂ የትራንስፖርት መፍትሄዎችን በገንዘብ ለመደገፍ
የከተማችንን ገቢ ማሳደግ።

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ትራስፓርት ቢሮ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ ትራስፓርት ባለስልጣን፣ የልማት አጋሮች ለምሳሌ
ITDP (አይቲዲፒ)፣ WRI (ዎርልድሪሶርስኢንስቲትዩት)፣
ብሉምበርግ፣ C40 (ሲ40)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የመሸረተ ልማት መፍረስ፣ የበሽታ ወረርሽኝ፣ ሽብርተኝነት

ቀጣይ ተግባራት

ተያያዥ ጫናዎች

የትራፊክ መጨናነቅ፣ የትራፊክ አደጋዎች፣ በቂ ያልሆነ
ትራንስፖርት አገልግሎት፣ ብክለት፣ የአየር ንብረት ለውጥ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 11፣ 13

• ለአውቶቢስ ብቻ የሚሰጡ መንገዶችን ለመለየት ከፍተኛ
የትራፊክ ፍሰት እና የተጨናነቁ መንገዶች ያሉበትን የጉዞ
መስመሮች መለየት።
• ከፍተኛ የትራፊክ አመንጪ/ሳቢ ድርጅቶችን መለየት እና
የሙከራ የመጓጓዣ ፕሮግራሞችን ለመተግበር የፍቃደኝነት ዳሰሳ
ማከናወን።

95

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

18

የአዲስ አበባ ቀለበት መንገድ የቀጣይ ሁኔታ ማጥናት
የቀለበት መንገዱ ግን ቀስ በቀስ እየተቀየረ ይገኛል። በከተማችን መሪ ዕቅድ ላይ የተመላከተ ቀለበት
መንገዱ ላይ በከፊል የሚያልፍ የፈጣን አውቶቢስ መስመር ታቅዷል። በተጨማሪም፣ የአዲስ አበባ
ከተማ መገዶች ባላስልጣን እና የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ያሉትን ነባር መጋጠሚያዎች
በትራፊክ ማብራት በመቀየር እና አዳዲስ መጋጠሚያዎችን በመጨመር አጠቃላይ ተደራሽነቱን
ለማሻሻል የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ ይገኛሉ። እነዚህ ጥረቶች የሚያስመሰግኑ ቢሆኑም ዓለም
አቀፍ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በከተሞች ዋና ጎዳናዎች የተፈጠሩትን ተግዳሮቶች መፍታት
ብዙውን ጊዜ የረጅም ጊዜ ራዕይ ያለው እና አጠቃላይ ምላሽ ይፈልጋል።

የተግባሩ መግለጫ
ተግባሩ በዚህ ወሳኝ ኢንቬትስትሜንት ለሁሉም ተጠቃሚዎች የሚደርሰውን ጥቅም በሚያሳድግ እና
የከተማችንን የዘላቂ የከተማ እና ጉዞ ዕድገት አጠቃላይ ራዕይ በሚያሳካ መልኩ የአዲስ አበባን ቀለበት
መንገድ በማጥናት እንደገና ይስላል። በተለይም:

• ቀለበት መንገዱን ተከትሎ (ስለ ደህንነት፣ ትራፊክ፣ ጉዞ ምርጫዎች፣ ተደራሽነት፣
የከተማ ውህደት፣ የመሬት አጠቃቀም እና ብክለትን ጨምሮ) ነባር ሁኔታዎችን
አጠቃላይ ግምገማ ማካሄድ እንዲሁም እንደአስፈላጊነቱ ውሳኔ አሰጣትን እና ዕቅድን

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ለመጠቆም ሌሎች የቴክንካል ጥናቶችን ማከናወን።
• የቀለበት መንገዱን የአሁኑን እና የወደፊቱን አስተዋጽኦ በጥልቀት ለመዳሰስ የተለያዩ
የባለድርሻ አካላት ስብሰባዎችን ማካሄድ።
• የቀለበት መንገዱን ደህንነቱ ወደ ተጠበቀው፣ ተደራሽ እና ብዙ የትራንስፖርት
ዓይነቶችን ወደ ሚያስተናግድ መንገድ ለመቀየር የመልካም ዕድሎች ዳሰሳ ማካሄድ።
• በከተማ ዋና መንገዶች ትራንስፎርሜሽን ፕሮጀክቶችን ካከናወኑ ከተሞች መማር እና
ልምድ መለዋወጥ።
• በጠንካራ ቴክኒካዊ ጥናቶች እና በባለድርሻ አካላት ምክክር በተደገፈ ራዕይ ቀለበት
መንገዱን ለመለወጥ የረጅም ጊዜ ራዕይ መሳል።
• ራዕይ የመንደፉ ሂደት ሁሉን አቀፍ መሆኑን፣ ከባለድርሻ አካላት ጠንካራ ተቀባይነት
እንዲኖሮው እና ወደ ጠንካራ ማኅበራዊ ትስስር እና የከተማ መልሶ ማልማት
ውጤቶች (ማለትም የተሳሰሩ ሰፈሮች፣ የተቀላቀለ ግልጋሎት) የሚያመራ መሆኑን
ለማረጋገጥ የባለድርሻ አካላት ምክክሮችን ማካሄድ።

የአዲስ አበባ ቀለበት መንገድ አምስቱንም ዋና ዋና በሮችን ከከተማዋ እና ከሌላው የአገሪቱ ክፍል ጋር
የሚያገናኝ ትልቅ እና ባለብዙ መስመር ዋና መንገድ ነው። የቀለበት መንገዱ በጠቅላላው 36.8 ኪ.ሜ
ርዝመት እና በሰዓት ከ 50 እስከ 80 ኪ.ሜ የፍጥነት ወሰን አለው። የቀለበት መንገዱ በመጀመሪያ
የተገነባው በአዲስ አበባ ጫፍ አካባቢዎች ለማለፍ ሲሆን በከተማችን በፍጥነት ወደ ውጭ መስፋፋት
ምክንያት አብዛኛዎቹ የዚህ ግዙፍ መሠረተ ልማት ክፍሎች በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ የከተማ አካባቢዎች
ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት የቀለበት መንገዱ ሰፈሮችን፣ ማህበረሰቦችን እና ንግዶችን ለያይቷል።
በተጨማሪም መሠረተ ልማቱ በዋናነት መኪናዎችን የሚያገልግል በመሆኑ ለሌሎች የመንገድ
ተጠቃሚዎች በተለይም እግረኞች ከመንገዱ እየተጠቀሙ አይደለም። የቀለበት መንገዱ በአካል ተደራሽ
አይደለም እንዲሁም በእግረኞች ድልድዮች መካከል ያሉ ርቀቶች ከአማካኙ የእግር ጉዞ ርቀት የረዘሙ
ናቸው። አሁን ያሉት የእግረኛ ድልድዮችም እግረኞች በተለምዶ መንገዱን በሚያቋርጡበት ቦታ ላይ
የሚገኙ ባለመሆናቸው ለእግረኞች በተለይም ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ተጠቃሚዎች (ለአረጋውያን፣
ለልጆች እና ለአካል ጉዳተኞች) ተደራሽ ያልሆኑ እና እጅግ አደገኛ ናቸው።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

• ለሁሉም ደህንነትን እና ተደራሽነት ማሻሻል።
• የከተማችንን ምስል ማሻሻል እና የአካባቢውን ኢኮኖሚ
ማጎልበት።
• የህብረተሰብን ትስስር መመለስ።
• የአካባቢ የአየር ብክለት መቀነስ እና የህዝብ ጤና መሻሻል።
• የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋን መቀነስ።
ጎርፍ

ተያያዥ ጫናዎች

የትራፊክ አደጋዎች፣ በቂ ያልሆነ ትራንስፖርት፣ የተቀናጀ እቅድ
አለመኖር፣ ሁሉአቀፍ ተደራሽነት እጥረት፣ የአየር ብክለት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 9፣ 11፣ 13

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ፣ አዲስ አበባ ከተማ
መንገዶች ባለስልጣን፣ አዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ አዲስ
አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት
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ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ ትራንስፓርት ቢሮ፣ አዲስ አበባ ትራንስፓርት
ባለስልጣን፣የአዲስ አበባ ተፋሰስና አረንጓዴ አካባቢዎች ልማትና
አስተዳደር ኤጀንሲ፣ የልማት አጋሮች ለምሳሌ ITDP (አይቲዲፒ)፣
WRI (ዎርልድሪሶርስኢንስቲትዩት) ፣ ብሉምበርግ

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• የአዲስ አበባ ቀለበት መንገድ የወደፊት ሚና በጋራ ለመመርመር
ኃላፊነት የሚሰማው እና የተለያዩ ሙያተኞችን ያቀፈ
ግብረ-ኃይል ማቋቋም።
• ለመነሻ ግምገማ ጥናት ቢጋር ማዘጋጀት።
• ጠንካራ የባለድርሻዎች ማሳተፊያ ሂደት መንደፍ እና መጀመር።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ሴኡል (ደቡብ ኮሪያ)

ቾንግዬቾን መልሶ የማቋቋም ፕሮጀክት
እ.ኤ.አ. በ 1940 ዎቹ በሴኡል በኩል የሚያልፈው የቾንግዬቾን ወንዝ በብክለት ምክንያት ወደ ክፍት የፍሳሽ ማስወገጃ
ተቀየረ። የሴኡል ከተማ በንፅህና አጠባበቅ ምክንያቶች መሬቱን በኮንክሪት ለመሸፈን ወሰነ። ከሠላሳ ዓመታት በኋላ
ወንዙን በይበልጥ ከህዝብ በማራቅ ባለ ስድስት መስመር ከፍታ ያለው ዋና መንገድ በላዩ ላይ ተገንብቷል። ሆኖም
በሃያኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ መንገዱ በማርጀቱ የስትራክቸራል ችግሮች ፤ ከባድ የደህንነት ስጋቶች ብቅ ማለት
ጀመሩ። ለመጠገን እና ለማደስም ከፍተኛ ገንዘብ ያስፈልገው ነበር። በተጨማሪም የመሠረተ ልማቱ በጣም ተጨናንቆ
እና ተበክሎ ነበር። የእዚህ አካባቢ ኗሪዎች ሌሎች የከተማዋ አካባቢዎች ከሚኖሩት ሰዎች በመተንፈሻ አካላት በሽታ
የመያዝ ዕድላቸው በሁለት እጥፍ ነበረ። ከፍ ካለው ዋና መንገድ ስር ያለው ቦታ በወንጀል ድርጊቶች እና በህገ-ወጥ
መንገድ በሚጣሉ ቆሻሻዎች ምክንያት በህዝብ የተገለለ ሲሆንይህም የከተማዋ ማዕከል እንዲወደቅ አስተዋፅኦአድርጓል።
በሚሊኒየሙ ማብቂያ ላይ ሊ ሚዩንግ-ቤክ የወቅቱ ከንቲባ እና የወደ ፊት የኮርያ ፕሬዚደንት አውራ ጎዳናውን
ለማስወገድ እና የቾንግኩንቾንን እንደገና ለማቋቋም ቃል ገቡ። እንደ የመልሶ ማቋቋሙ ፕሮጀክት አካል፣ ከፍታ ያለው
ዋና መንገድ ፈረሰ ፤ ወንዙም ተከፍቶ እንድገና ህይወት እንዲያገኝ ተደረጓል። በተጨማሪም በመስመሩ ላይ የመሬት
ገፅታ ሥራዎች ተከናውነዋል። የከተማዋ አስተዳደር የትራፊክ መጨናነቅን ለማስቆም ለአውቶቢስ ብቻ የተወሰነ
መንገድ ትግበራን ጨምሮ በሕዝብ ትራንስፖርት ላይ ብዙ ገንዘብ አውጥቷል። ከተማዋ የህዝቡን አስተያየት ለመለካት፣
የፕሮጀክቱን ግቦች በህዝባዊ የመረጃ ስብሰባዎች ለማስተዋወቅ እና ስጋቶችን ለመቅረፍ ቾንግዬቾን መልሶ ማቋቋም
የዜጎች ኮሚቴ አቋቋመች።
የቾንግኩንቾን የመልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት ለሴኡል ብዙ ጥቅሞችን አምጥቷል። በየሁለት መቶ ዓመት ሊከሰቱ
ለሚችሉ የጎርፍ አደጋዎች መከላከያ ይሰጣል፣ እንዲሁም የከተማ የሙቀት ደሴት ተፅዕኖን ቀንሷል። ይህም ከ 3.3
እስከ 5.9 ድግሪ ሴንቲ ግሬድ ሙቀት ከአራት እስከ ሰባት ብሎኮች ርቀት ላይ ከሚገኝ ትይዩ መንገድ ላይ ካለው
የሙቀት መጠን ጋር ሲነፃፀር በጣም ቀዝቃዛ ነው። በወንዙ ውስጥ እና በአካባቢው አጠቃላይ የብዝሀ ሕይወት ብዛት
በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል።ፕሮጀክቱ አነስተኛ ቅንጣቢ ያለው የአየር በካይን በአንድ ኪዩቢክ ሜትር ከ 74 ወደ 48
ማይክሮ ግራም በማውረድ በ 35% ቀንሷል።
በተጨማሪም ፕሮጀክቱ የንግድ ድርጅቶችን ቁጥር እንዲሁም በአካባቢው አቅራቢያ ያሉ የንብረት ዋጋዎችን
ጨምሯል። ተመልሶ የለማው ቦታ የመሀል ከተማውን የኑሮ ጥራት ያሻሻለ ሲሆን በአማካይ በየቀኑ ወደ 64,000
ጎብኝዎች በመሰብሰብ ዋና የቱሪስት መስህብ ሆኗል።
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የመንገድ ተጠቃሚዎችን ግንዛቤ እና ፀባይ ማሻሻል

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የተግባሩ መግለጫ

የመንገድ ደህንነት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። እ.ኤ.አ. ከ 2006 ጀምሮ

በአዲስ አበባ የመንገድ ተጠቃሚዎች ላይ ቀጣይ የባህሪ ለውጥ ለማምጣት ተግባሩ ነባር የመንገድ

ከተማችን በዓመት በአማካይ 400 የሞት አደጋዎችን ያስመዘገበች ሲሆን ከእነዚያ ውስጥ ከፍተኛ

ደህንነት መርሃ ግብሮችን ያስቀጥላል እንዲሁም ያስፋፋል። ተግባሩ የሚከተሉትን በማከናወን ይህንን

ድርሻ (88%) እግረኞችን ያካተተ ነው። በግድየለሽነት ማሽከርከር፣ ደካማ የመንገድ ዲዛይን፣

ያሳካል:

የፍጥነት ገደቦች፣ በቂ ያልሆነ የትራፊክ ደንቦች ማስፈፀሚያ እና የተሽከርካሪ መንገድ ላይ የመጠቀም

• ለትራፊክ ህግ ጥሰቶች በጣም ከባድ ቅጣቶችን (ለምሳሌ የቅጣት ነጥቦችን እና
ቅጣቶችን) በማስተዋወቅ፣ በትራፊክ ህጎች ማስፈፀም ውስጥ ሙስናንን ለመከላከል
ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን መውሰድ እንዲሁም ከሌሎች መፍትሄዎች መካከል
የፍጥነት መቆጣጠሪያ ካሜራዎችን በመተግበር የትራፊክ ህጎችን ማስፈጸምን
ማሻሻል። ይህንን ለመተግበር በጣም ውጤታማ የሆኑ የአፈፃፀም እርምጃዎችን
ለመለየት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የዓለም አቀፍ መልካም
ተሞክሮ ግምገማ እና ምክክሮች ማካሄድ።
• የመንገድ እና የትራፊክ ደህንነት መሠረታዊ ህጎችን ግንዛቤ ለማሳደግ አሽከርካሪዎችን፣
እግረኞችን፣ ብስክሌተኞችን፣ እና ሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎች (ለምሳሌ ልጆች)
ላይ የሚያነጣጥር መልቲሚዲያ የትምህርት መርሃ-ግብር ማስጀመር።

(roadworthness) ጨምሮ ብዙ ምክንያቶች ለትራፊክ አደጋዎች አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
በአዲስ አበባ አመታዊ የመንገድ ደህንነት ሪፖርት መሠረት በከተማ ውስጥ የመንገድ ላይ አደጋዎች
83% የሚሆኑት የባህሪይ ምክንያቶች ናቸው። ይህ የሚያመለክተው በትራፊክ ደንቦች እና በመንገድ
ደህንነት ላይ ለሁሉም የመንገድ ተጠቃሚዎች (አሽከርካሪዎች፣ እግረኞች፣ ሞተር ብስክሌተኞች፣
ብስክሌተኞች) ግንዛቤ የሚፈጠሩ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች እና ጠንከር ባሉ የትራፊክ ህጎች የመንገድ
ላይ የትራፊክ አደጋዎችን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ትልቅ አቅም እንዳለው ነው። የአዳዲስ
ትራንስፖርት መፍትሄዎች (ቀላለ ባቡር ትራንዚት፣ እየመጣ ያለው ፈጣን አውቶቢስ፣ ብስክሌት፣
ሞተር ብስክሌት እና ባለ ሦስት ጎማዎች) በፍጥነት እየተስተዋሉ በመሆኑ የአዲስ አበባ የትራፊክ
ፍሰት ውስብስብ እያሆነ ይገኛል። በተለያዩ ተጠቃሚዎች መካከል ያለውን መንገድ እንዴት ማጋራት
እንደሚቻል ላይ ግንዛቤ ማሻሽል የትራፊክ አደጋዎችን ለመቀነስ ወሳኝ ይሆናል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የትራፊክ ደንቦችን ማክበር እና ማስፈፀምን ማሳደግ።
• የመንገድ ደህንነት እና የህዝብ ጤና ማሻሻል።
• የመንገድ ላይ የትራፊክ መጨናነቅ መቀነስ።

ተያያዥ ጫናዎች

የትራፊክ አደጋዎች፣ የትራፊክ መጨናነቅ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 4 እና 11

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ ትራንስፓርት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ
ኮሚሽን፣ትራንፓርት ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች
ባለስልጣን፣ ትምህርት ቤቶች፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ NACTO

33 A
 ddis Ababa City Administration. (2017). Addis Ababa Annual Road Safety Report, 20172018.
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ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

ማስፋፋት

ቀጣይ ተግባራት

• የመንገድ ተጠቃሚዎችን ግንዛቤ እና ባህሪ ለማሻሻል ውጤታማ
እርምጃዎችን ለመለየት ከባለሙያዎች ጋር ምርጥ ተሞክሮ
ግምገማ እና ምክክር ማካሄድ።
• የመልቲሚዲያ የመንገድ ግንዛቤ ዘመቻን መንደፍ እና
ማስጀመር።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ግብ

2.3

በአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ላይ
ያለንን አቅም ማሳደግ
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አጠቃላይ የከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ግምገማ ማካሄድ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
• ስልታዊ ቆጠራ እና የነባራዊ ሁኔታ ግምገማ።
• የአደጋ፣ እና የተጋላጭነት ግምገማ እንዲሁም የጉዳት እና ተፅዕኖ ትንታኔ
• በቀጣይ ከተማችንን የሚፈትኑ የአደጋ ስጋቶች ሁኔታ ትንበያ እና ግምገማ
(በየአንዳንዱ ቀጣይ የከተማችን የስጋት ሁኔታዎች ስር ሊደርሱ የሚችሉ ከተማ አቀፍ
የጉዳቶች ዝርዝር ትንተናን ጨምሮ)
• የአደጋ ስጋት ዝርዝር መግለጫ ዝግጅት እና የአደጋ ስጋት ግምገማ

አዲስ አበባ በአሁኑ ጊዜ እያጋጠሟት ስላሉት ድንገተኛ አደጋዎች ጠንካራ ግንዛቤ የላትም። በአደጋ
ስጋትላይ ያለን ዕውቀት ለማሳደግ የተከናወኑ የቅርብ ጊዜ ሙከራዎች ቢኖሩም ውሳኔ ሰጪ አካላት
በከተማችን ላይ ስለ ተጋረጡ ድንገተኛ አደጋዎች ዝርዝር ግምገማ፣የየአንዳንዱን አደጋ መረጃ፣
የተጋላጭነት ደረጃ እና የመቋቋም አቅም እና ሌሎች መሰል መረጃዎችን የያዘ የተደራጀ ሁሉን አቀፍ
አጠቃላይ የአደጋ ስጋት ፕሮፋይልየላቸውም:: በአደጋዎች ስጋት ላይ ያለ ሰነድ እና መረጃ ለተለያዩ
ባለድርሻ አካላት እና በቀላሉ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍል እንዲሁም ለሌሎች የመረጃው
ተጠቃሚዎች በሚያመች መልኩ ያልተደራጀ ሲሆን በበቂ ሁኔታም ተደራሽ አይደለም፡፡

ይህም

በከተማ አስተዳደራችን የአደጋ ዝግጁነት፣ ምላሽ አሰጣጥ እና መልሶ ማገገም ስራዎች በመረጃ ላይ

የየአንዳንዱ አከባቢ ማህበረሰብ በተለየም ለአደጋ ተጋለጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ስለ ድንገተኛ

የተመሰረተ እንዳይሆን እንቅፋት ፈጥሮበታል።

አደጋዎች ያላቸውን ዕውቀት በመገንዘብ እና ድንገተኛ አደጋዎች ሲከሰቱ የመጀመሪያዎቹ ምላሽ
ሰጪዎች እነሱ መሆናቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት በዚህ ተግባር ስር የሚከናወነው የአደጋ ስጋት

የተግባሩ መግለጫ

ግምገማ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍልን ያሳተፈ መሆኑን

ይህ ተግባር ለከተማ አስተዳደራችን ውጤታማ የሆነ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ እና ዕቅድ

ለማረጋገጥ ትኩረት የሚደረግ ይሆናል።

መነሻ ሊሆን የሚችል ሁሉንም የአደጋ ስጋቶች ያካተተ ከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ዝርዝር ግምገማ
እንዲኖረን ሀሳብ ያቀርባል። ግምገማው ተጋላጭ በሆኑ ነዋሪዎች፣ ንብረቶች፣ አገልግሎቶች፣ የገቢ

በተጨማሪም ተግባሩ ለአደጋ የመጋለጥ ሁኔታ እና የተጋላጭነት ደረጃ ላይ ያለን መረጃ ለነዋሪዎች

ምንጭ የሆኑ መተዳደሪያዎች፣ እና አካባቢያዊ ስነምህዳሩ ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ አደጋዎች

ተደራሽ ማድረግን የሚያካትት ሲሆን ይህ የተግባቦት

ላይ ጥልቅ ትንተና በማድረግ እና ተጋላጭ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን በመገምገም ከተማችን ላይ

አደጋዎችን እንዲሁም አሁን ካለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተገኙ ትምህርቶች እና መልካም

የተጋረጡ የአደጋ ስጋቶች ምንነት መጠን እና ስፋት ይወስናል። የዚህ ዋና ተግባር ቁልፍ ተዛማጅ

ተሞክሮዎች ላይ እንዲመሠረት ይደረጋል።

ጥረት ከዚህ በፊት ከተማችንን ያጋጠሟት

ተግባራት የሚከተሉትን ያካትታሉ:

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የከተማችንን አጠቃላይ አደጋዎች ስጋት ዝርዘር ሁኔታ ላይ ያለን
ግንዛቤ ማሻሻል።
• የውሳኔ አሰጣጥ እና አመራር ማጎልበት።
• የረጅም ጊዜ ዕቅድ ዝግጅት ማሻሻል እንዲሁም በተለያዩ
የባለድርሻ አካላት መካከል ያለ የቅንጅት እና ትብብር ስራን
ማሳደግ።
• ለሁሉም የዘርፉ ተዋንያን የባለቤትነት ስሜትን ማሰደግ እና
በዕውቀት እና ክህሎት እንዲጎለብቱ ማስቻል።
• በአደጋ ስጋት ተጋላጭነትን ላይ ያለ የህዝብ ግንዛቤን ማሳደግ፣
እና በዘርፉ ያሉ የተግባቦት መንገዶች እና ስልቶችን ማሻሻል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የከተማ እሳት አደጋ፣
የመሬት መንሸራተት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ

ተያያዥ ጫናዎች

የእርስ በርስ ግጭት እና ብጥብጥ፣ የመሠረተ ልማት መፍረስ፣
የመሠረተ ልማት ማርጀት፣ከመጠን በላይ ጫና የበዛበት መሠረተ
ልማት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 9፣ 11
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የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ እሳት እና ድንገተኛ አደጋዎች ስራ አመራር ኮሚሽን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ብሔራዊ የአደጋ ስጋት
አመራር ኮሚሽን፣የጤና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ
ባለስልጣን፣ አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን፣ አዲስ
አበባ ጤና ቢሮ ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት፣
አዲስ አበባ ፓሊስ ኮሚሽን፣ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶች / መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (ቀይ መስቀል)፣
ጠብታ አምቡላንስ፣ የማህበረሰብ እንክብካቤ ቅንጅት)፣ የሁለትዮሽ
ግንኙነቶች እና የብድር ልገሳዎች (ለምሳሌ የዩ.ኤስ. የደን
ክፍል፣የተባበሩት መንግስታት የአደጋ ስጋት ቅነሳ ድርጅት)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ለአጠቃላይ የከተማ አቀፍ አደጋ ስጋት ግምገማ፤የፕሮጀክት
ንድፈ ሃሳብ ጥሪ ማዘጋጀት እና ጨረታ ማውጣት።
• አጠቃላይ የከተማ አቀፍ ስጋት ዝርዝር ግምገማ ማካሄድ።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር
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ከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና
የሕግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

በአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሚመራው የዚህ ሰነድ ዝግጅት

አዲስ አበባ ምንም እንኳን ለብዙ አደጋዎች ተጋላጭ ብትሆንም ከተማችንከአደጋ ስጋት ስራ አመራር ጋር

የሚከተሉትን ያካትታል፡

ተያያዥነት ያላቸውን ዕቅዶች እና መርሃ ግብሮች አፈፃፀም እና አተገባበርን በተመለከተ ለውሳኔ አሰጣጥ

• አግባብነት ካላቸው የባለድርሻ አካላት ጋር በጥልቅ ግምገማ እና ምክክር ላይ
የተመሠረተ የከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ እና ስትራቴጂ
መቅርፅ። ከዚህም ሰነድ ጋር በተጓዳኝ ስትራቴጂካዊ ተግባራት፣ የሚጠበቁ ውጤቶች
እና የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ የያዘ የተግባራት ዝርዝር መርሃ ግብር ዕቅድ እንዲዘጋጅ
ይደረጋል፡፡
• ከዚህ ሰነድ ጋር አግባብነት ያለው የከተማ አቀፍ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ደንብ
መቅርፅ እና ማፅደቅ።
• የተዘጋጀውን ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ወደ ዘርፍ መ/ቤቶች እና ሌሎች ጉዳዩ ወደ
ሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማካተቻ (ሜንስትሪሚንግ) መመሪያዎች ማዘጋጃት።
• ለፖሊሲ እና ስትራቴጂው አፈፃፀም የሚያግዙ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ሊተገበሩ
የሚገቡ ፕሮግራሞች፣ እና ፕሮጀክቶችን መለየት።
• ውጤታማ ለሆነ የህግ ተከባሪነት ክትትል ስራ ለሁሉም የከተማ ኤጀንሲዎች እና
ባለድርሻ አካላት የአቅም ግንባታ ሥራዎች ማካሄድ።

እንደ መመሪያ እና አቅጣጫ ጠቋሚ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር
ፖሊሲ፣

እና የስትራቴጂክ ማዕቀፍ የላትም፡፡ በተጨማሪም ከተማችን የሁሉም አጋሮች ተሳትፎ፣

ኃላፊነቶች፣ ዝርዝር ተግባራት፣ ዕቅዶች፣ ፅንሰ-ሀሳቦችን እና የስራዎች ቅደም ተከተልን የሚወስን የሕግ
ማእቀፍ እና የቁጥጥር መሳሪያ የላትም፡፡ በዚህ ምክንያት ከተማችን አሁን እያጋጠሟት ላሉ እንዲሁም
በቀጣይ ሊከሰቱ ለሚችሉ አደጋዎችን ያላት የዝግጁነት፣ የመቋቋም፣ የመላመድ እና ምላሽ የመስጠት
አቅም

አቅም ውስን እንዲሆን አስችሏል።

የተግባሩ መግለጫ
የከተማ አስተዳደራችን

የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና የሕግ ማዕቀፍ

ያዘጋጃል። ይህም የከተማ ኣቀፍ የድንገተኛ አደጋ ጊዜ ዝግጁነት፣ ምላሽ አሰጣጥ እና መልሶ
ማቋቋም ስራዎችን ይበልጥ ያጠናክራል። የሚዘጋጀው የህ ከተማ አቀፍ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና
የሕግ ማዕቀፍ ከ 2017 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲና እና ስትራቴጂ
ጋር በሚናበብ መልኩ እንዲሆን ይደረጋል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ዘርፍ ያለ የውሳኔ አሰጣጥ እና
አመራርን ብቃት ማሻሻል።
• የረጅም ጊዜ ዕቅድ ዝግጅት ማሻሻል እንዲሁም በተለያዩ
የባለድርሻ አካላት መካከል ያለ የቅንጅት እና ትብብር ስራን
ማሳደግ።
• የአደጋ ስጋት ተጋላጭነት ደረጃን መቀነስ ብሎም ማስወገድ።
• በዘርፉ ውስጥ ያሉ የባለድርሻ አካላትን አቅም መገንባት።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የበሽታ ወረርሽኝ፣ ጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የከተማ እሳት አደጋ፣
የመሬት መንሸራተት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የመሠረተ ልማት
መደርመስ

ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን፣ ከተማ ልማት እና
ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ፣ አዲስ አበባ ፓሊስ ኮሚሽን፣አዲስ አበባ
ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ አዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ
ልማት ኮሚሽን፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ
የአደጋ ስጋት አስተዳደር እና የምግብ ዋስትና ልማት፣ የልማት
አጋሮች በድንገተኛ አደጋ አያያዝ (ለምሳሌየተባበሩት መንግስታት
የአደጋ ስጋት ቅነሳ ድርጅት UNDRR፣ የአሜሪካ የደን ክፍል)፣
ጠብታ አምቡላንስ፣ ሲ.ሲ.ሲ.

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተያያዥ ጫናዎች

የእርስ በእርስ አለመግባባት እና ብጥብጥ፣ የ መሠረተ ልማት
እርጅና፣ ከመጠን በላይ ጫና የበዛበት መሠረተ ልማት፣ ያልታሰበ
የከተማ ዕድገት

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 9፣ 11

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ እሳት እና ድንገተኛ አደጋ አመራር ኮሚሽን

• የከተማ አቀፍ አደጋ ስራ አመራር ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና
የሕግ ማዕቀፍ ዝግጅትን በበላይነት የሚቆጣጠር ስትሪንግ እና
የቴክኒክ ኮሚቴዎችን ማቋቋም።
• ለከተማ አቀፍ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ
እና የህግ ማዕቀፍ ዝግጅት ንድፈ ሀሳብ ጥሪ ማዘጋጀት እና
ጨረታ ማውጣት።

101

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

22

የአደጋ ማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅዶችን ማዘጋጀት
ኃይል፣ ውሃ፣ ሆስፒታሎች ወ.ዘ.ተ ያሉ ወሳኝ የአገልግሎቶች ሳይቋረጡ ለማስቀጠል የሚያስችል
የኮንቲንጀንሲ ዕቅድ የላትም።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር ለአዲስ አበባ ከተማ የአደጋ ማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅድ ማዘጋጀትን ያካትታል።
የአደጋ ማስተሰረያ ዕቅዱ ከተማችን ላይ የተጋረጡ ቅድሚያ የሚሰጣቸው አደጋዎችን እና በእነዚህ
አደጋዎች ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ኪሳራዎችን ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ የሚስችሉ ማስተሰረያ
ተግበራት ወይም እርምጃዎችን ይለያል። ይህም የተለዩት የማስተሰረያ ተግበራት እንዴት ቅደም
ተከተል እንደሚሰጣቸው እና ተግበራዊ እንደሚሆኑ የሚገልፅ የድርጊት መርሃ ግብርን ያካትታል።
የኮንቲንጀንሲ ዕቅዱ በከተማችን ሊከሰት ለሚችል አደጋ ወቅታዊ የአደጋ ምላሽ አሰጣጥ ደረጃን
ለማሻሻል እና የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን ለማሳለጥ የሚያግዙ አስፈላጊ እና ወሳኝ የአሰራር ሂደቶች
እና ሀብቶችን አደጋው ከመከሰቱ በፊት ቀድሞ ይለያል። ጉዳዩ በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት
የሚተገብሩ የውሳኔ አሰጣጥ መስፈርቶችን፣ የመልሶ ማቋቋሚያ የጊዜ ገደብ፣ ዝረዝር ቴክኒካዊ እና
የሎጂስቲክ ምላሾችን እንዲሁም ቅንጅታዊ አሰራር ስርዓቶች እና የተግባቦት መንገዶችን እንዲሁም
ተግባር እና ኃላፊነቶች ያዘጋጃል።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
ከተማችን በተለያዩ አደጋዎች በተደጋጋሚ ብትጠቃም፣ አደጋው ከመከሰቱ በፊት፣

አደጋው

የአደጋ ማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅዶች በማስረጃ የተደገፈ እና የአደጋ ስጋት ተጋላጭነትን

በተከሰተበት ጊዜ እና በድህረ አደጋ ጊዜ ወቅቱን የጠበቀ፣ውጤታማ እና ተገቢ የአደጋ ምላሽ

ደረጃን ታሳቢ ያደረጉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ዝግጅታቸው አጠቃላይ የከተማ አቀፍ ስጋት ግምገማ

ለመስጠት የሚያስችል የተደራጀ የድንገተኛ አደጋ ዝግጅት ውጥኖች እና አወቃቀር የለውም።

ትንታኔ ውጤት ላይ የተመሠረተ ይሆናል። ይህ የዕቀቅድ ዝግጅት ከዚህ በፊት ከተማችንን ካጋጠሟት

ለምሳሌ፣ በከተማችን በአሁኑ ወቅት ስለ አደጋዎች እና የተጋለጭነት ሁኔታ ግንዛቤን ለማሳደግ

የአደጋ ክስተቶች እና ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተገኙ ትምህርቶች እና መልካም ተሞክሮዎች ላይ

እንዲሁም ለአደጋ ስጋት ቅነሳ የረጅም ጊዜ ስልቶችን ለመለየት የሚረዳ የአደጋ ማስተሰረያ ዕቅዶች

እንዲመሠረት ይደረጋል። ዕቅዶቹ ከተዘጋጁ በኋላ ያላቸውን ብቁነት እና ውጤታማነት ለመገምገም

የሉም። በከተማ አስተዳደራችን ቀደም ሲል የተደረጉ ጥረቶች የአደጋዎችን መንስኤዎች በመለየት

የሚስችሉ ሙከራዎች እና የቅድመ ሙከራ ልምምድ ስራዎች በመደበኛነት ይካሄዳል።

በአደጋው የሚደርሱ ተፅእኖዎችን ከመቀነስ ወይም ከመከላከል ይልቅ ለአደጋዎች ምላሽ በመስጠት
ላይ ያተኮሩ ነበሩ።

በተጨማሪም በነዚህ ዕቅዶች ትግበራ ላይ ለሚሳተፉ እና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት
ለሚወከሉ ባለሙያዎች ከአደጋ ክስተቶች ጋር በተያያዘ በሚጫወቱት ሚና ቀጣይነት ያለው ሥልጠና

በተጨማሪም ከተማችን በአደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ነዋሪዎች እና የንግድ ተቋማት የሚሰጡ

እና የአቅም ግንባታ እንዲያገኙ ይደረጋል።

ድጋፎች እና አገልግሎቶችን ለማስተባበር እንዲሁም አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ እና ከዚያ በኋላ እንደ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የነዋሪዎች በአደጋ ስጋት ላይ ያለን ግንዛቤ ማሻሻል እና
የተግባቦት መንገዶችን እና ስልቶችን ማሳደግ፡፡
• ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ውጤታማ የቅድመ
ማስጠንቀቂያ መረጃ ተደራሽነትን ማሳደግ።
• በአደጋ ጊዜ የወሳኝ አገልግሎቶች ቀጣይነትን ማረጋገጥ።
• የውሳኔ አሰጣጥ እና አመራር ማሻሻል።
• የረጅም ጊዜ ዕቅድ ዝግጅት ማሻሻል እንዲሁም በተለያዩ
የባለድርሻ አካላት መካከል ያለ የቅንጅት እና ትብብር ስራን
ማሳደግ።
• ወሳኝና ቁልፍ የመሰተልማት አውታሮች ደህንነትን እና ከጉዳት
የጥበቃ ደረጃን ማሻሻል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ፣ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የከተማ የእሳት አደጋ፣
የመሬት መንሸራተት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ

ተያያዥ ጫናዎች

የእርስ በርስ ግጭት እና ብጥብጥ፣ የመሠረተ ልማት መፍረስ፣
የመሠረተ ልማት እርጅና፣ከመጠን በላይ ጫና ያለበት መሠረተ
ልማት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 9፣11

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ እሳት እና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን

102

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን፣ ከተማ ልማት
እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ጤና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ውሃና
ፍሳሽ ባለስልጣን፣ አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን
፣ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ከተማ የኤሌክትሪክ
አገልግሎት፣ አዲስ አበባ ፓሊስ ኮሚሽን ፣ (ቀይ መስቀል፣
ጠብታአምቡላንስ፣የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት)፣
ለጋሾች (ለምሳሌ የአሜሪካ የደን ክፍል፣የተባበሩት መንግስታት
የአደጋ ስጋት ቅነሳ ድርጅት)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• የማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅዶች ዝግጅትን በበላይነት
የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ባለብዙ ባለድርሻ ቡድን ማሰባሰብ።
• የማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅዶች ዝግጅትን ማጠናቀቅ።
• ዕቅዶችን በቅድመ ሙከራ ተግባራዊ ልምምድ ስራዎች
መፈተሽ።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

23

የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከል ማቋቋም

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
አዲስ አበባ

ማዕከላዊ የሆነ የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ

የተግባሩ መግለጫ
የቅድመ የክትትል እና ምላሽ አሰጣጥ

ይህ ተይህ ተግባር

በከተማችን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን

ስር የሚተዳደር

ስራዎች ለማስተባበር፣ ለማቀናጀት እና ለመደገፍ የሚያስችል አስተማማኝ ቴክኖሎጂ እና አስፈላጊ

የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከል ማቋቋምን ያካትታል። ተቋሙ ለአደጋ ጊዜ ተዛማጅ

ፕሮቶኮሎች የላትም።

ስለሆነም ከተማችን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር መረጃን ለመሰብሰብ እና

ሥራዎችና ተግባራት እንደ ከተማችን ማዕከላዊ ማስተባበሪያ፣ ማዘዣ እና የቁጥጥር ማዕከል ሆኖ

ለመተንተን እንዲሁም ይህን ውሂብ ለመተርጎም ያላት አቅም ውስን ነው፡፡ ይህም በከተማችን

ያገለግላል። ማዕከሉን ስራ ማስጀመር ቀድመው በተቋቋሙ ውስጣዊ የማዕከሉ መዋቅሮች እና

ድንገተኛ አደጋ ቢከሰት ለህብረተሰቡ በቂ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ የመስጠት አቅም

አደረጃጀት፣ ክህሎቶች እና የአሠራር ስርዓቶች አማካይነት የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ሰጪ ሠራተኞችን

ደካማ

እንዲሆን አድረጓል።

ለመደገፍ የሚስፈለግ መሣሪያ፣ ምቹ የስራ መድረክ እና ሀብቶችን በማቅረብ የከተማቸን አጠቃላይ
የአስቸኳይ ጊዜ

ምላሽ ክወናን ያሳልጣል፡፡ በተጨማሪም የማዕከሉ መቋቋም እና ስራ መጀመር

በተጨማሪም በከተማቸን በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርጉ ቁልፍ ተዋናዮች

በአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ሰጪ ባለሙያዎች መካከል የጋራ ዓላማዎች እና ስልቶች ለመንደፍ እና

መካከል ያለ የመረጃ ልውውጥ ደካማ ሲሆን በነዚህ ተቋማት መካከል ያለው፣ የግንኙነት ፣ የቅንጅት

የተናጠል ጥረቶችን በማስቀረት በትብብር የላቀ ውጤት ለማምጣት ዕድልን ይፈጥራል፡፡

እና የትብብር ደረጃም ዝቅተኛ ነው።

የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከል ከአየር ንብረት ለውጥ እስከ የህዝብ ጤና ድንገተኛ

ይህ

አደጋዎች ያሉ ከተማችንን ሊያጋጥሙ የሚችሉ የተለያዩ አደጋዎችን ለመቋቋም የሚስችሉ አስፈላጊ
በአደጋ ስጋት ቅነሳ እና በአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ አሰጣጥ ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ደረጃ ውስን

የመሠረተ ልማት አውታሮች እና በቂ አቅም ይኖረዋል።

ሲሆን ይህም ነዋሪዎችን በተለይም እንደ ህፃናት ልጆች፣ አረጋውያንን እና አካል ጉዳተኞችን ያሉ
ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎችን

ለከፋ ጉዳቶች ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ። ሆኖም፣

በተጨማሪም በዚህ ተግባር ስር እንዲሁ የተለያዩ የአደጋ ክስተቶች ከተማችንን ሲያጋጥሙ እንዴት

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የከተማችን የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን እንደ የ COVID-19 ወረርሽኝ ምላሽ አሰጣጥ

የአደጋ ጊዜ ክወና ማዕከል እንቅስቃሴ እንደሚጀምር፣ ክንውናን እንዴት እንደሚተገብር እና በድህረ

ጥረት አካል እንዲሆኑ ለማድረግ የተጀመረው ስራ በትክክለኛው አቅጣጫ አንድ እርምጃ እየሄደ ያለ

ክወና ወቅት እነዴት ወደነበረበት እንደሚመለስ የሚገልፁ ዝርዘር መመሪያዎችን ይዛጋጃሉ። ከ

ሲሆን ይህንንም የበለጠ ማጠናከር ያስፈልጋል። በተጨማሪም ወረርሽኙ የህዝብ ጤና ነክ ደንገተኛ

ኮ.ቪ.ድ.-19 ወረርሽኝ መከላከል ጥረቶች የምናገኛቸው ትምህርቶች የነዚህን መመሪያዎች ንድፍ፣

አደጋዎችን ለመቋቋም የግሉ ዘርፍ ሀገር በቀል መፍትሄዎችን በማመንጨት

የህብረተሰቡን ክፍሎች እና የግሉ ሴክተር ተዋንያንን በአግባቡ ማሰማራት የሚያስችሉ ዘዴዎችን

ረገድ የሚጫወተውን

ቁልፍ ሚና ለመረዳት አስችሏል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ጨምሮ ይጠቁማል።

• የአደጋ ጊዜ መረጃን መሰብሰብ እና ትንተና ማሻሻል።
• ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች የቅድመ ማስጠንቀቅያ መረጃ
በግልፅ እና በፍጥነት ማሳወቅ።
• ሀብቶችን በበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ማሰራጨት።
• የተሻሻለ ትብብር፣ ቅንጅት እና የመረጃ ልውውጥ በቁልፍ
የልማት አውታር ባለቤቶች መካከል እንዲኖር ማስቻል።
• ወሳኝ የመሰረተ ልማት አውታሮች ደህንነትን ማሻሻል እንዲሁም
የነዚህ ቁልፍ ንብረቶች፣ የሚሰጡት አገልግሎቶች ቀጣይነትን
ማረጋገጥ።
• የውሳኔ አሰጣጥ እና አመራር ማሻሻል።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ብሔራዊ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን፣ ከተማ ልማት እና
ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ ጤና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ
ባለስልጣን፣ አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን፣ አዲስ አበባ
ጤና ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ አዲስ
አበባ ፓሊስ ኮሚሽን.፣ ሲ.ኤስ.ኤስ.፣ (ቀይ መስቀል፣ ጠብታ
አምቡላንስ፣ የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት)፣
ለጋሾች (ለምሳሌ የአሜሪካ ኤምባሲ የደን ዲፓርትመንት፣
የእንግሊዝ ኤምባሲ)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ፣ ጎርፍ፣ የከተማ እሳት አደጋ ፣ የመሬት
መንሸራተት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ተያያዥ ጫናዎች

የእርስ በርስ ግጭት እና ብጥብጥ፣ የመሰረተ ልማት መፍረስ፣
የመሠረተ ልማትእርጅና፣ከመጠን በላይ ጫና ያለበት መሠረተ
ልማት

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 9፣11

• የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከልን ስለ ማቋቋም
እና ተግባራዊ ስለ ማድረግ፤ ከሌሎች መሰል ከተሞች ያሉ
መረጃዎችን እና ልምዶችን መሰብስብ።
• የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከል ዋና ዋና
ባህሪያትን፣ ተግባሮችን እና ጥቅሞችን ማሰስ።

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ እሳት እና ድንገተኛ አደጋ አመራር ኮሚሽን

103

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ግብ

2.4

የሬዚሊየንስ ባህል እንዲዳብር ማድረግ

104

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

24

የሬዚሊየንስ አካዳሚን ለማስጀመር ትብብር መፍጠር

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የተግባሩ መግለጫ

በቂ ያልሆነ የቴክኒክ አቅም የከተማ ፕላን፣ ትራንስፖርት፣ ደረቅ ቆሻሻ አያያዝ እና የአደጋ ስጋት

ይህ ተግባሩ ከአዲስ አበባ ከተማ ዕቅድ እና ልማት ኮሚሽን፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና

አስተዳደርን ጨምሮ በአዲስ አበባ በሁሉም የከተማ ስርዓቶች ውስጥ ተግዳሮቶቸን የመቋቋም አቅም

ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርስቲ፣ ከለጋሾች እና ሊሆኑ የሚችሉ የግሉ ዘርፍ እና የኢንዱስትሪ

መገንባት ዋንኛ እና አቋራጭ ችግሮች ሆነው ተለይተዋል። በየደረጃው በቂ ክህሎት አለመኖር

ተዋናዮች “የሬዚሊየንስ አካዳሚ” እንዲመሠረት ያበረታታል። አካዳሚው ለከተማ አመራሮች፣

እና የሰለጠነ የሰው ኃይል ባልተስተካከለ ዕቅድ እና ደካማ የአገልግሎት አቅርቦት ላይ አስተዋፅ

ለአስተዳዳሪዎች እና ለቴክኒክ ሰራተኞች በከተማ የመቋቋም አቅም ላይ የተመሠረተ ፍላጎት ላይ

በማበርከት፤የከተማችንን ዕለታዊ ተግባራት እና ከደንገትኛ አደጋው በኋላ መልሶ የማገገም ችሎታን

የተመሰረተ እና ተግባራዊ የአቅም ግንባታ መርሃ-ግብር ለማድረስ ቁርጠኛ ነው። መርሃግብሩ

አደጋ ላይ ጥሏል።

የሬዚሊየንስ ፅንሰ ሀሳቦችን እና በስርዓት አስተሳሰብ ላይ ያተኮሩ የተዘጋጁ ፕሮግራሞችን በማቋቋም

በመንግስት እና በግል ሴክተር ውስጥ የሚሰሩ የመንግሥት ሠራተኞች እና ሌሎች የከተማ ባለሙያዎች

የከተማችንን የአቅም ክፍተቶች እንዲሁም የከተማችን የመቋቋም አቅም ተግዳሮቶችን (የውሃ እና

ለአዲስ አበባ ዋና ተግዳሮቶችን የመቋቋም አቅም ችግሮች አዳዲስ ፈጠራዎችን፣ ሁሉን አቀፍ እና

የንፅህና፣ የከተማ እንቅስቃሴ፣ ደረቅ ቆሻሻ አያያዝ፣ የአደጋ ስጋት ቅነሳ፣ የህብረተሰቡ ተሳትፎ

ተጨባጭ መፍትሄዎችን ለማዘዝ እና ተግባራዊ ለማድረግ በአሁኑ ጊዜ ችግሮችን ለመመርመር

ወ.ዘ.ተ.)ለመሙላት አቅዷል።

ተግባራዊ እና ቴክኒካዊ ዕውቀት

የላቸውም። ይህ በከፊል የሚከሰተው በእኛ ፅንሰ-ሀሳባዊ ወይም

ሥነ መሎከታዊ አቀራረብ ላይ በመመርኮዝ በእኛ የትምህርት እና የአቅም ግንባታ ስርዓቶች ምክንያት

የሬዚሊየንስ አካዳሚ በከተማ ውስጥ ያሉትን የአቅም ግንባታ ሥራዎች ላይ ያተኩራል እንዲሁም

ነው። ሌላው ምክንያት በዩኒቨርሲቲዎች፣ በመንግሥታዊ እና በግሉ ሴክተር መካከል ያለው ደካማ

ያጠናክራል። ሥርዓተ ትምህርቱ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ከሚገኙ የከተማ አስተዳደሮች ከብዙ

ቅንጅት ነው።

ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር እንደሚቀየስ እንገምታለን። የሬዚሊየንስ አካዳሚ በሥራ ላይ
እና ከሥራ ውጭ ሁለቱንም ሥልጠና መስጠት አለበት። ከተቋማዊ አደረጃጀቱ አንፃር ተግባሩ
ከፕላን እና ከልማት ኮሚሽንና ከሌሎች ቁልፍ አጋሮች ጋር በቅርብ ትብብር ተለይቶ በሚታወቅበት
ተቋም ውስጥ አካዳሚውን እንዲይዝ ሀሳብ ያቀርባል። በ100 ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ ዙሪያ
ካሉ ሌሎች የሬዚሊየንስ አካዳሚዎች (ማለትም ሲንጋፖር፣ ፓሪስ፣ ኬፕታውን) ትምህርቶች እና
ልምምዶች ተቋማዊ ማዋቀሩን እና ስርዓተ ትምህርቱን (ዲዛይን) ለማሳወቅ ብቁ ይሆናሉ።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የማዘጋጃ ቤት ሠራተኛ ችሎታዎች እና የመቋቋም ችሎታ
መረዳት።
• የከተማ ዕቅዶች፣ ስትራቴጂዎች እና ፖሊሲዎች ውጤታማ
አፈፃፀምን ማረጋገጥ።
• በመላ ከተማችን ውስጥ የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሽል።
• ውጤታማ የሃብት አጠቃቀምን ማሳደግ።

ተያያዥ ጫናዎች

በቂ ያልሆነ የትምህርት ስርዓት፣ በቂ ያልሆነ አስተዳደር

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 4፣ 8

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ፕላን ና ልማት ኮሚሽን
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ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ሁሉም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቢሮዎች፣ ዲፓርትመንቶች
እና ኤጀንሲዎች፣ አ.አ.ዩ.፣ ኬኤምዩኢሲኤሱ፣ ለጋሾች፣ የውጭ
ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች፣ 100 ሬዚሊየንት ከተሞች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ለሬዚሊየንስ አካዳሚ መልህቅ ተቋም መለየት።
• ለሬዚሊየንስ አካዳሚ ሊሆኑ የሚችሉ አጋሮችን መለየት፣ ሽርክና
መፍጠር እና ሚናዎችን እና ምን እንደሚጠበቁ ማዘጋጀት።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ፓሪስ (ፈረንሳይ)

ለችግር መቋቋም ክፍት ምንጭ፣ ባለብዙ ዒላማ ሀብት፣ ምርምር እና የሥልጠና ማዕከል ይፍጠሩ።

የመቋቋም ስትራቴጂው ትግበራ አካል እንደመሆኑ የፓሪስ ከተማ ለችግር መቋቋም ለሁሉም
ተደራሽ የሆነ ምንጭ፣ ባለብዙ ዒላማ ሀብት፣ ምርምር እና የሥልጠና ማዕከል እያቋቋመች ነው።
ይህ ማዕከል ኃላፊነቱ የሚሆነው:
-

-

የመቋቋም ችሎታ ስትራቴጂ እና በአጠቃላይ የከተማ የመቋቋም ችሎታ ዙሪያ የምርምር መርሃ ግብሮችን
ማጎልበት።
በመቋቋም ችሎታጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ የሥልጠና ኮርሶችን ንድፍ እናMOOC ንመደገፍ።
ባለሥልጣናት አባላት እንዲሁም የግል እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ልዩ ማስተር ኮርሶችን እና የሥልጠና
ኮርሶችን መፍጠር። ኮርሶች የአካባቢ ማዘጋጃ ቤቶችን፣ ዩኒቨርሲቲዎችን እና ኮርፖሬሽኖችን ጨምሮ ከተለያዩ
ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር እንዲቀረፁ ይደረጋል።
ለአደጋ ተጋላጭነት እና የመቋቋም ችሎታ ላይ ከፍተኛ የከተማ ሠራተኞችን ማሰልጠን።

የምርምር፣ የሥልጠና እና የግብዓት ማዕከል በፓሪስ ከተማ ውስጥ በሁሉም ደረጃዎች ባሉት
አካላት ላይ የሚመረኮዝ ነው፣ ከእነዚህም መካከል የስማርት ከተማ አጋሮች ኮሚቴ፣ የፓሪስ የአየር
ንብረት ኤጀንሲ እና የዘላቂ ፓሪስ አጀንዳ መሪዎችን ጨምሮ።
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ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

25

የአዲስ አበባ ከተማ የዲጂታል ገንዘብ ትግበራ ሙከራ ማድረግ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

በዚህ የመጀመሪያ ሙከራ ዉስጥ የከተማችን የዲጂታል ገንዘብ ፕሮጀክት የሚከተሉትን ባህሪዎች

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የበጎ ፈቃደኝነት እና ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማከናወን የአካባቢ

ለማበረታታት ይውላል:-

ጥበቃ ግንዛቤን የሚፈጥሩ፣ ተጋላጭ የሆኑ ማህበራዊ ቡድኖችን ከፍ የሚያደርግ እና ማህበራዊ ትብብርን

• ቆሻሻን ማሰባሰብ እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ፦ ነዋሪዎቹ ለሰበሰቡት ለእያንዳንዱ
የፕላስቲክ ጠርሙስ በምትኩ የህዝብ መጓጓዣ ትኬቶች በማግኘት እግረ መንዳቸውን
ለንፁህ እና አረንጓዴ ከተማ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
• በጎ ፍቃደኝነት፦ በአካባቢያቸው እንደ አረጋውያን መንከባከቢያ ማዕከሎች ላይ
ግዜያቸውን በበጎ ፍቃደኝነት ለሚሰጡ ነዋሪዎች በአዲስ መልክ በተዋወቀው
የከተማችን የዲጂታል ገንዘብ ፕሮጀክት ማበረታቻ ያገኛሉ።
• ግብር በአግባቡ መክፈል፦ ነዋሪዎች የዲጂታል መተግበሪያዉን በመጠቀም የንግድ
ሥራዎች ግብይት ወቅት የሚሰጣቸውን ተጨማሪ እሴት ታክስ ደረሰኞችን እንዲሰበስቡ
እና ለከተማችን የግብር ባለስልጣን እንዲያሳውቁ ይበረታታል። በምላሹም ነዋሪዎቹ
የተጋሩትን የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኞችን መቶኛ በአዲሱ የከተማ ዲጂታል የገንዘብ
ፕሮጀክት ያጠራቅማሉ።

የሚፈጥሩ የተለያዩ ተግባራትን ለማበረታታት እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። በቅርቡ ከብሔራዊ
መንግሥት ጋር በመተባበር በከተማችን ውስጥ የተከናወኑ የፅዳት እና የዛፍ ተከላ ዘመቻዎች ሰፊ የህዝብ
ተሳትፎን አግኝተዋል። ሆኖም ከተማችን በአሁኑ ጊዜ ማህበረሰባዊ እና አካባቢያዊ ኃላፊነት የሚሳማቸውን
የነዋሪዎች ባህሪ ወይም ተግባራት ለመሸልም እና ለማበረታታ የሚሆን በቂ ሥርዓት አልተዘረጋም። ዓለም
አቀፍ ሬዚሊየንት ከተሞች ኔትዎርክ አባላት የተገኘው ተሞክሮ እንደሚያሳየው የከተማ የዲጂታል ገንዘብ
ፕሮጀክቶች ከተሞች ዲጂታል አካባቢያዊ ምንዛሬዎችን በሥራ ላይ በማዋል እና በመጠቀም ኢኮኖሚያዊ
እና ማህበራዊ ደህንነትን የሚያጠናክሩ እና የሚያጎሉ ባህሪያትን ለማበረታታት እና ለማጠናከር ቀላል
እንደሚያደርጉ ያሳያል።

የተግባሩ መግለጫ
በከተማችን ደረጃ በተከናወኑ የቅርብ ግዜ ስኬቶች ላይ በአዳዲስ ቴክኖሎጂ የተሰጡ ዕድሎችን
በመጠቀም ነዋሪዎቿ በአካባቢያቸው ላይ የሚያወጡትን ወጪ መጨመር፣ ጤናማ የሆነ የኑሮ ዑደት
እና የሲቪክ እንቅስቃሴ የመሳሰሉ አዎንታዊ ባህሪዎች ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር አዲስ አበባን የበለጠ

በከተማችን በዲጂታል የገንዘብ ፕሮጀክት አማካኝነት የተገኘ እና የተከማችን ገንዘብ ለተለያዩ

የሬዚሊየንስ አቅም እንዲኖራት የሚያስችል የዲጂታል ምንዛሬ በከተማችን እንዲሞከር ማድረግ።

የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ለምሳሌ የተለያዩ የመሠረታዊ ፍላጎት ክፍያዎችን ከዛም ባለፈ ደግሞ

በከተማችን የሚተገበር የዲጂታል ገንዘብ ፕሮጀክት በስማርት ስልክ መተግበሪያ በመጠቀም መደበኛ

በከተማችን የሚተዳደሩ ዘርፍ ብዙ የባህል እና የስፓርት ማዘውተሪያዎች (ቴአትር ቤቶች፣ ሲኒማዎች

ግብይቶችን በሚያከናውን እና ቀጥታ ለተመረጡ ድርጊቶች እና ምክንያቶች ይተገበራል። የአራዳ

እና የስፖርት መገልገያዎችን) እና መገልገያዎች ለመጠቀም ያስችላል።

ክፍለ ከተማ ከፍተኛ የህዝብ ብዛት እንዲሁም የወጣት ብዛት ያለው እና መተግበሪያውን ቶሎ
መቀበል የሚችል፤ ለአካባቢው የሚሆን የንግድ ማዕከል እንደመሆኑ የስፖርታዊና የመዝናኛ ማዕከላት
ያለው ክፍለ ከተማ በመሆኑ የመሞከሪያ ስፍራ እንዲሆን ተመርጧል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ህዝባዊ ተሳትፎን ማበረታታት።
• የአካባቢያዊ ጥበቃ ኃላፊነትን ማሳደግ።
• በከተማ ያሉ ሀገር በቀል ንግዶችን መደገፍ እንዲሁም የሀገር
ውስጥ ምርት የመግዛት ልምድን ማሳዳግ።
• በማህበረሰባዊ አንድነት ስሜት ላይ የተመሠረተ የማህበረሰብ
ትስስር መገንባት።
• ብክነትን በማስወገድ ላይ የተመሠረተ ኢኮኖሚ ማመቻቸት እና
መልሶ መጠቀምን ማበረታታት
• በሀገር በቀል ንግዶች እና በከተማችን ደረጃ ወይም በአካባቢው
ታክስ አሰባሰብ በአግባቡ ግብር መክፈልን ማሻሻል።

ተያያዥ ጫናዎች

የዋጋ ግሽበት፣ ድህነት፣ ኢኮኖሚያዊ እኩልነት አለመኖር፣
የማህበራዊ ትብብር ማነስ፣ ሙስና፣ የአካባቢ መራቆት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣8፣9፣11፣12፣ 16

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ
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ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ከከንቲባ ፅ/ቤት፣ ፈጠራ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ ከአራዳ ክፍለ
ከተማ አስተዳደር አስተዳደር፣ኮሉ፣ አግባብነት ያላቸው የከተማ
ኤጀንሲዎች (የትራንስፖርት ባለስልጣን፣ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር
ኤጀንሲ፣ ወ.ዘ.ተ.)፣ የገንዘብ ተቋማት፣ የፍጆታ ክፍያ ሰብሳቢ
ኩባንያዎች፣ ነዋሪዎች፣ ሀገር በቀል ንግዶች፣ ዩኒቨርስቲዎች እና
የትምህርት ተቋማት፣ ስፖርት እና መዝናኛ ማዕከላት፣ ሀገር በቀል
የበጎ አድራጎት ድርጅቶች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ከቴክኒካዊ ግንኙነት እና ገንዘብ ነክ መሠረተ ልማት አውታሮች
ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ዉስጣዊ ችግሮች መፍታት
• በአራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች፣ንግዶች እና ተቋማትን
በመድረስ አቅም ያላቸውን ተሳታፊዎች መለየት።
• በአራዳ ክፍለ ከተማ የከተማ የዲጂታል ገንዘብ መርሃ-ግብር
ሙከራን ማስጀመር።
• የአራዳን ሙከራ ምዘና በማድረግ ተግባሩን ከፍ ባለ ደረጃ
ማሳደግ የሚያስችል አቅም ያለው ዕቅድ ማዳበር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ቤልፋስት (ሰሜን አየርላንድ)
የቤልፋስት ኮይን

የጎረቤት ትናንሽ እና ትላልቅ ከተሞች ህዝብ ቁጥር እየጨመረ ባለበት ሁኔታ የቤልፋስት የህዝብ ቁጥር ግን ከ1971
እስከ 2017 ባለው ዉስጥ ከ416,679 ወደ 339,579 ቀንሷል። በአሁኑም ግዜ በከተማው መሀል የሚኖሩ ውስን ቁጥር
ያላቸው ነዋሪዎች አሉ። የከተማው ማዕከላዊ አወቃቀር በፍጥነት እየተቀየረ ነው። ይህም በከፊል በስነ-ህዝብ አወቃቀር
ለውጥ ምክንያት ሲሆን ኪዘህም በተጨማሪ በችርቻሮ ንግድ ባህሪው መቀየር ነው። በተጨማሪም ቤልፋስት እ.ኤ.አ.
በ2018 ነሐሴ ወር ላይ በከተማው መሀል በሚገኝ ዘርፈ ብዙ የሆነ ብዙ የችርቻሮ ንግድ ላይ የተሰማሩ ህብረ-ብሔራዊ
ድርጅቶችን ያቀፈ በታሪካዊ ሥነ-ህንፃነት የተመዘገበ የባንክ ህንፃ አስደንጋጭ በሆነ የእሳት አደጋ ወድሟል። መጪው
ጊዜ የገና ወቅት እንደመሆኑ ግዢ ለማድረግ የሚወጣ ወጪ አኳያ የእሳት ቃጠሎው አደጋው ጉዳት ፈጣን እና ቀጥተኛ
ነበር። በሌላ መልኩ ደግሞ የሸማች ባህሪዎችን በቋሚነት የሚቀይር የረዥም ግዜ አደጋም አለው። ይህም ከጊዜ በኋላ
ቤልፋስት ከነበራት ግቦች እና ዓላማዎች አኳያ የከተማዋን ማዕከል በቋሚነት አነስተኛ ተፈላጊ የመዳረሻ ከተማ
አድርጓታል።
100 ሬዚሊየንት ከተሞች ከኮሎ ጋር በመተባበር በዘጋጀው የዓለም አቀፍ የዲጂታል ገንዘብ ፕሮጀክት ውድድር በተሳካ
ሁኔታ ካመለከተች በኃላ ቤልፋስት በዚህ ዓመት መጨረሻ የራሷን በመተግበሪያ ላይ የተመሠረተ የዲጂታል የገንዘብ
ፕሮጀክት ለማስተዋወቅ ተዘጋጅታለች። ይህም ነዎሪዎች እና ጎብኚዎች በከተማዋ ማዕከል የሚገኘውን ቦታ እንዲጎበኙ
እና እንዲሸመቱ ብሎም የሀገር በቀል ኢኮኖሚው እንዲያድግ ያስችላል።
ቤልፋስት ኮይን በሰሜን አየርላንድ የመጀመሪያው ማበራታታትን መሰረት ያደረገ ዲጂታል ምንዛሬ ይሆናል፤ ዓላማውም
በነዋሪዎች የተደረጉ መልካም ድርጊቶችን ማበረታች ወይም ሽልማት መስጠት፣ የኢኮኖሚውን ዕድገት መደገፍ
እንዲሁም ከከአካባቢያዊ ጥበቃ ጋር የተያያዙ ግቦች እንዲሳኩ ማገዝ ነው። እንደ አንድ የውድድር አካል የቤልፋስት
ከተማ ምክር ቤት ከኮሉ፣ ከቴልአቪቭ እና ዩናይትድ ኪንግደም መሠረት ያደረጉ ኩባንያዎች ጋር በጋራ ሰርቷል
እንዲሁም ምርጥ ተሞክሮዎችን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ከተሞች ጋር ተለዋውጧል።
እ.ኤ.አ. በግንቦት ወር 2019 ኮሉ የአውሮፕላን መደበኛ የሙከራ ትግበራ መጀመሩን አስታውቋል፣ እናም የዲጂታል
ገንዘቡ በመደበኛነት ከመጀመሩ አስቀድሞ የተለያዩ አጋሮችን ለማስመዝገብ እና የባለድርሻ አካላትን ያካተት ምህዳር
ለመገንባት እየተሰራ ነው። አንድ ጊዜ ቀጥታ ስርጭት ላይ ከተለቀቀ በኋላ ነዋሪዎቹ መተግበሪያውን ማውረድ እና
የራሳቸውን የቤልፋስት ኮይን መለያ ማቋቋም ይችላሉ። እያንዳንዱ “ኮይን” የ £1(1ፓዉንድ) ዋጋ ያለው ሲሆን
በፕሮገራሙ ከተካተቱ ሱቆች፣ ሬስቶራንቶች እና ንግዶች ግዢዎችን ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን። ነዋሪዎች
በከተማዋ ከሚገኙ ሀገር በቀል ሱቆች ግዢን ሲፈፅሙ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን፣ በጎ ፈቃደኝነትን እና ህዝባዊ
እንቅስቃሴዎች ላይ ድርሻ መውሰድን ያካተቱ እንቅስቃሴዎች ላይ በመሳተፍ የቤልፋስት ኮይን ማከማቸት ይችላሉ።
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ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ግብ

2.5

ወጣቶችን፣ ሴቶችና ተጋላጭ
ቡድኖች ማብቃት እና መጠበቅ

109

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

በትምህርት እና በበጎ ፍቃደኝነት ቀጣይ ትውልድ የሬዚሊየንስ
ሻምፒዮኖችን መቅረፅ

ተግባር

26

የተግባሩ መግለጫ
ከተማችን የሚከተሉትን ለማድረግ ከት/ቤቶች አውታረ መረብ፣ ከትምህርት አጋሮች እና ከሲቪል
ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ትሰራለች።

• እሴቶችን እና ሥነምግባርን ህፃናት እና ወጣቶች ላይ ለማሳደግ ከዝቅተኛ ሥርዓተ
ትምህርት ጋር የሚቀናጅ የሥነምግባር ትምህርት መርሃ-ግብርመርሃ-ግብር መቅረፅ
እና መተግበር።
• ከተመረጡ ትምህርት ቤቶች ጋር አጋርነት በመፍጠር የተለያዩ መስኮችን እንደ
ማንበብ፣ መፃፍ፣ መከራከር፣ ቋንቋቆች፣ ሥነጥበባት እና ዕደጥበባት፣ ኢንፎርሜሽን
እና ኮምኒውኬሽን ወ.ዘ.ተ. እንዲሁም ከትምህርት በኋላ ተማሪዎች ገና ከልጅነታቸው
ጀምሮ በከተማቸው ውስጥ የሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ ላይ እዲሳተፉ የሚያደርግ
ማህበረሰባዊ አገልግሎት በማካተት ተጨማሪ የሥርዓተ-ትምህርት እንቅስቃሴዎች
መሞከር። ጄኦግራፊያዊ አካባቢዎችን በጥሩ ሁኔታ ለማጣጣም እና ሰፋ ያሉ የጋራ
ጥቅሞችን ለማግኘት የመሞከሪያ ትምህርት ቤቶች በተለያዩ መስፈርቶች (እንደ
አቅም፣ተጋላጪነት፣የኤች.አይ.ቪ ስርጭትን፣ ወላጅ የሌላቸው ወ.ዘ.ተ.) መሰረት
ያደረገ ይሆናል።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• በነበረው የአካባቢ ሳይንስ ሥርዓተ ትምህርት አካል እንደመሆናቸው በከተማችን
ዙሪያ የሚገኙ (የተለያዩ ጣቢያዎችን እና መገልገያዎችን እንደ የእፅዋት ስፍራ፣
ሥነ ምህዳራዊ ስፍራዎች፣ሙዚዬሞች፣ቆሻሻ ዉሃ የማከሚያ ቦታዎች፣ ፋብሪካዎች
ወ.ዘ.ተ.) ላይ ተማሪዎች ትምህርታዊ ጉብኝት እና ጉዞ እንዲያደርጉ በማዘጋጀት
ከተማችን ለሚጋፈጣቸው አደጋዎች እና አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤን ለማሳደግ
እንዲሁም አእምሯቸው ለአዳዲስ ፍላጎቶች፣ ሙያዎች እና የሥራ ዕድሎች ክፍት
እንዲሆን ማድረግ።
• ወጣቶችን ለማበረታታት እና ለመደገፍ የከተማችንን አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ
ድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ተደራሽ የሚያደረጉ ፕሮጀክቶችን እንዲነድፉ
ከተማ አቀፍ የሆነ ውድድር ማዘጋጀት።

የነገ መሪዎችን በመቅረፅ ትምህርት ቤቶች ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ሆኖም በአሁኑ ወቅት ያለው የአዲስ
አበባ የትምህርት ስርዓት የነገ ችግር ፈቺ የሆኑ ወጣቶችን፣ የፈጠራ ባለሙያዎችን፣ማህበራዊ መሪዎችን
እና የሬዚሊየንስ ሻምፒዮኖች እንዲሆኑ በበቂ ሁኔታ አያበረታታም። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቶችም
በዋነኛነት የሚያተኩሩት በንድፈ ሃሳብ ትምህርት ላይ ነው። ይህም ተማሪዎች ንድፈ ሃሳብን ወደ
ተግባር ለመቀየር እና እውቀታቸውን ወደ ገሃዱ ዓለም የመተግበርን ዕድልን የገደበ ነው። በጣም ጥቂት
ትምህርት ቤቶችም መደበኛ ስርዓተ ትምህርቱን ተጨማሪ ትምህርታዊ ተግባራት ይደግፋሉ። ይህም
ከተለመደው የጥናት መርሃ ግብር ውጤታማ የሆነ የእረፍት ጊዜ እንዲያሳልፉ፣ ተማሪዎች ፍላጎታቸውን
እና ክህሎታቸውን እንዲያሰፉ እና ዘርፈ ብዙ እንዲያደረጉ ማገዝ እና የግል ዕድገታቸውን እንዲያሳድጉ
እና እንዲያዳብሩ ያደርጋል።
በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ እየጨመረ የመጣው ጉድለቶች በከተማችን ለሚታየው የመልካም አስተዳደር

እነዚህ የተለያዩ ተግባራም ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ንቁ አባላቶች እና ከግል ዘርፉ ጋር አጋር

ችግር፤ ይህም ክህሎት ያለው ወይም በደንብ የሚሰራ ባለሙያዎች እጥረት ወይም በሁሉም ደረጃ

በመሆን ይዘጋጃሉ።

የተስፋፋ ሙስና ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ይታሰባል። ስለዚህም ከተማችን የነገ ትውልድ መሪዎች
እና የሬዚሊየንስ ሻምፕዮኖችን ለመፍጠር እና ለማሳደግ መስራት መጀመሩ አስፈላጊ ነው። ለከተማችን
ድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ዉጤታማ ምላሽ መስጠት የከተማችንን አቅም ማጎልበት በጣም
አስፈላጊ ነው።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን (እንደ የቡድን ሥራ፣ አመራር እና
ችግርን የመፍታት ብቃቶችን) ገና በለጋ እድሜ ማዳበር።
• በልጆች እና ወጣቶች መካከል የላቀ የዜግነት ስሜት።
• ወጣቶች በአካባቢያዊ እና ዓለም አቀፋዊ ተግዳሮቶች ላይ
ያላቸውን ግንዛቤ መጨመር።
• በትምህርት ሥርዓቱ ላይ ጥልቅ ተግዳሮትን የመቋቋም ግንዛቤ
ማዳበር።

ተያያዥ ጫናዎች

አስፈላጊውን ብቃት የማያሟላ የትምህርት ሥርዓት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 9፣ 11፣ 13

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ የትምህርት ቢሮ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የትምህርት ሚኒስቴር፣የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፣
ለጋሽ ተቋማት፣ የመንግሥት እና የግል ትምህርት ቤቶች፣ የግሉ
ዘርፍ ድርጅቶች፣ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች
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ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

ረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• ከሚመለከታቸው አጋሮች ጋር በመመካከር ከትምህርት ቤት
በኋላ በማህበረሰቡ አገልግሎት ዝግጅት ላይ ለሙከራ የሚሆኑ
ትምህርት ቤቶችን ለመምረጥ የሚያስችል መስፈርትን ማዳበር።
• ለሙከራ ከተመረጡ ትምህርት ቤቶች፣ በትምህርት ዙሪያ
ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላቶች፣ የከተማ ኤጀንሲዎች እና የግል
ሴክተሮች ጋር በመተባበር ከትምህርት በተጨማሪ የሚከናወኑ
ተግባራትን እንዲሁም ደግሞ ትምህርታዊ ጉብኝቶችን እና
ከትምህርት ቤት በኋላ የማህበረሰቡ አገልግሎት ፕሮግራሞችን
በጋራ መቅረፅ።
• የሬዚሊየንስ ውድድር በመላው ከተማ ለሚገኙ ተማሪዎች
መቅረፅ እና ማስጀመር።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር
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ወጣቶችን የማብቃት መርሃ-ግብር ማዘጋጀት
በቂ ሥራ አልተሰራም። ሆኖም ይህ ሁኔታ ከተማችን የወጣቶች በጎፍቃደኝነትን ለማበረታታ በምታደረገው
የተለያዩ ተግባራት ይህም በአሁኑ ወቀት የCOVID-19 ምላሽ ለመስጠት የወጣት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች
ተሳትፎን ጨምሮ በፍጥነት እየተለወጠ ይገኛል።

የተግባሩ መግለጫ
ተግባሩ ዓላማ ያደረገው የአዲስ አበባን ወጣቶች በዉሳኔ አሰጣጥ፣ በዕቅድ እና በአጠቃላይ ዕድገት
ሂደት እና በተለይም የሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ ጥረቶች ላይ ተሳትፎን ማሳደግ ነው። ከተማችን
የሚከተሉትን ታደርጋለች፡

• አግባብነት ካላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር አጋር በመሆን ከወጣቱ ጋር
የወጣት ድምፃችን ከፍ ለማድረግ እና በከተማ ዕቅድ እና ልማት ዉስጥ ያላቸውን
ተሳትፎ ለማሳደግ የሚረዱ ተገቢ ስልቶችን በመለየት የአሁኑን እና የወደፊት
ህይወታቸውን ቅርፅ እንዲያስይዙ ያስችላቸዋል። እነዚህ ስልቶች በከተማችን ከሚገኙ
የተለያዩ የወጣት ቡድኖች ጋር ጥልቅ የሆነ የተሳትፎ እና ውይይት ሂደት በማከናወን
ይለያሉ።
• በዕለት ተዕለት ህይወት እና በችግር ግዜ በከተማችን የሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ጥረቶች ላይ የወጣት በጎአድራጎት አስተዳደር መድረክ በመፍጠር ወጣቶች በንቃት
እንዲሳተፍ ማበረታታት።
• በCOVID-19 ምላሽ ውቅት ከተሳተፉ የወጣት በጎ ፈቃደኞች በይበልጥ ቁርኝት
በመፍጠር እንዲሁም አዳዲስ በጎ ፈቃደኞችን በመመልመል የበጎ ፈቃደኝነት ትብብር
መመስረት እና ለወደፊት ለሚከሰቱ ድንገተኛ አደጋዎች እና በተሻሉ ወቅቶች ደግሞ
የከተማ ልማት ኘሮጀክቶች ላይ እንዲሳተፉ ማሰማራት።
• ከተማችን ሊያጋጥሟት ለሚችሉት ለሁሉም ዓይነት የድንገተኛ አደጋ ዓይነቶች
(ለምሳሌ ወረርሽኝ፣ ጎርፍ፣ ሽብርተኝነት) የወጣት ምላሽ ሰጭ ፈቃደኞችን ማሰልጠን
እና ማዘጋጀት እና ድንገተኛ ባልሆኑ ጊዜዎች፣ የዕለት ተዕለት የሬዚሊየንስ አቅም
ግንባታ ጥረቶች ላይ የሚሳተፉበትን ዕድሎችን መለየት።

የአዲስ አበባ ወጣቶች (ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 29) የሆኑት የከተማችንን 35.5% የህዝብ ቁጥር
ይይዛሉ። ይህ ሰፊ የወጣት ህዝብ ቁጥር እንደ ባለሁለት ስለት ሰይፍ

ሆኖ በአንድ ወገን ዕድገትን

ለማፋጠን አቅም የሚሰጥ በሌላ በኩል ደግሞ ከሥራ ፈጠራ አንፃር ትልቅ ፈታኝ ሁኔታን ያስከትላል።
ይህም በማህበራዊ ትብብር፣ ወንጀል እና ሁከት እንዲሁም የተለያዩ ዕፅዎችን ያለአግባብ መጠቀም
ማህበራዊ ተፅዕኖ ሊኖረው ይችላል።
ዉጤታማ ፖሊሲዎች እና እርምጃዎች የዚህን በከፍተኛ መጠን ያደገ የወጣት ቁጥር በአግባቡ ለመጠቀም
ወሳኝ ናቸው። ከዚህ ቀደም የተወሰዱት እርምጃዎች በሥራ ፈጠራ ላይ ያተኮሩ ናቸው። 21% የሚሆኑ
ወጣቶች ሥራ አጥ እንደመሆናቸው አኳያ ይህ እርምጃ አስፈላጊ ነው። በቀጥታ እነሱን በሚመለከቱ ርዕሰ
ጉዳዮች ላይ ከወጣቶች ጋር ትርጉም ባለው መልኩ እንዲሳተፍ፣ የሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ ጥረቶች ላይ
ንቁ ተሳትፎቸውን ለማሳደግ እና በህብረተሰቡ ውስጥ ንቁ ዜጎች እና ተሳታፊዎች እንዲሆኑ ለማበረታታት

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ትርጉም ያለው የወጣቶች ተሳትፎ እና ተሳትፏዊ ድርጊቶች፣
የዉሳኔ አሰጣጥ እና አመራርን ማጎልበት።
• በመንግስት እና በዜጎች መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከር።
• ወጣቶች የከተማችን የሬዚሊየንስ አቅም ላይ የተጋረጡ
ፈተናዎችን እልባት ለመስጠት እንዲሰሩ ማበረታታት
እናየመፍትሄዎቹ ባለቤት እንዲሆኑ ማድረግ።
• ሁከትን፣አመፅን እና አለመረጋጋቶችን መከላከል እና መቀነስ።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ስፖርት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ሠራተኛ እና ማህበራዊ
ጉዳይ ቢሮ፣ የአዲስ አበባ የሴቶች እና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ (የአዲስ
አበባ ሴቶች እና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ)፣ ለጋሽ አካላት፣ የበጎአድራጎት
እና ማህበራት ድርጅቶች፣ ሮትራክት እና ሮተሪ ክለቦች፣
ማ.አ.ድ.ክ.ጥማ.አ.ድ.ክ.ጥ.

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

አመፅ እና አለመረጋጋቶች፣ ወረርሽኝ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ተያያዥ ጫናዎች

ሥራ አጥነት፣ ማህበራዊ ትብብር ማነስ፣ ወጣቶች በተገቢው መልኩ
አለማሳተፍ፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

የዘላቂ ልማት ግቦች 10፣ 16

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፈቃደኞች ማስተባበሪያ ቢሮ

• አግባብነት ያላቸውን የበጎአድራጎት እና ማህበራት ድርጅቶችን
በመድረስ በከተማችን ከሚገኙ ወጣቶች ጋር የሚከናወን
ድርጊታዊ ተሳትፎ በማድረግ የወጣቶችን የሚያጎለብት አግባብነት
ያለው ስልቶችን መለየት እና በዕለት ተዕለት የሬዚሊየንስ
እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ለመሳተፍ ፍላጎቶችን መገምገም።
• የበጎ ፈቃደኞች ማስተዳደሪያ መንገድ መቅረፅ።

111

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር
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ለሴቶች እና ልጃገረዶች ደህንነቱ ይበልጥ የተጠበቀ የህዝብ
ቦታዎችን መፍጠር
ከዚህም በተጨማሪ በሥራ ገበታ ላይ ያሉ ሴቶች የዕለት ውሎኣቸውን ከሚሹት የኢኮኖሚ ፍላጎት
አኳያ ሳይሆን ቀናቸውን ከደህንነት ፍላጎታቸው አንፃር እንዲያቅዱ ይገድባቸዋል። በተጨማሪም ሴቶች
ለደህንነታቸው ምቾት የማይሰጣቸው የተፈጥሮአዊ እና ሰው ሰራሽ አካባቢያዊ መስተጋብሮች ማለትም
ጤናቸው እና ነፃነታቸውን የሚገድቡ ተግባራትን ተደራሽ የሚያደርግ ኢንቪስትመንት በበቂ መልኩ
የለም።

የተግባሩ መግለጫ
ደህንነቱ የተጠበቀ ከተማ በሚለው ሀሳብ ተነሳሽነት የተሰራ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማግኘት የሚቻል
መተግበሪያ በብዛት ከተሰበሰበ የመረጃ ምንጭ በፆታዊ ጥቃት ድርጊቶችን በመለየት እንደ አስጊ
ሁኔታ በካርታ ላይ ያሳያል። ይህም ተግባር ዓላማው፡-

• በሕዝባዊ ቦታዎች የሚፈፀሙ ፆታዊ ትንኮሳ እና ጥቃትን ሪፖርት አድራጊው አካል
ማንነትን ግልፅ በማያደርግ መልኩ ሴቶች እና ልጃገረዶች ሪፖርት የሚያደርጉበት
መንገድ ማዘጋጀት። ይህ የመረጃ አሰባሰብ ሰዎች በቀጥታ መረጃ ማስገባት
የሚችሉበትን የስልክ መተግበሪያን በማዳበር መደረግ ሲችል እንዲሁም ሊዚህ ብቻ
ተብሎ የተዘጋጀ ነፃ የስልክ መስመር ማዕከል በማዘጋጀት ሴቶች ጥቃቶች ሲከሰቱ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ሪፖርት ማድረግ ይቻላሉ።
• የሕዝባዊ ቦታዎችን በካርታ ላይ ማሳየት ይህም ፓርኮችን፣ ጎዳናዎች፣ የትራንስፖርት
ማዕከሎች እና ሴቶች እና ልጃገረዶች ደህንነት የማይሰማቸውን አካባቢዎችን ጨምሮ
ሌሎችን በማካተት በካርታ ላይ ማሳየት።
• የመንገድ ላይ መብራትን ከማሻሻል እና ደህንነተቸው የተረጋገጠ የመጓጓዣ
አማራጮችን ከማስፋፋት ጀምሮ እስከ የፖሊስ አገልግሎት መጨመር ድረስ ለማቀድ
እና ተግባሮቹን ለማስፈፀም በካርታው ላይ ያለውን ሪፖርት በአግባቡ መጠቀም።

ምንም እንኳን ከተማችን የፆታ አድሏዊነት እና መድሎ በመከታተል ረገድ መሻሻል ያሳየች ቢሆንም በፆታ
ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶች እንደ ለከፋ፣ ትንኮሳ እና ወሲባዊ ጥቃት በህዝባዊ ቦታዎች እና በትራንስፖርት
ስርዓቶች ዘንድ የተለመደ እና እስካሁን እልባት ያልተሰጠው ጉዳይ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ሴቶች
ደህንነት የማይሰማቸው ቦታዎች፣ ምን ዓይነት ጥቃቶች እንደሚያጋጥማቸው እና ጥቃት አድራሾቹ
ማን እንደሆኑ የሚሳይ መግለጫ

መረጃ በተሟላ መልኩ የለም። እነዚህ ጉዳዮች የሴቶችን በሕዝባዊ

ቦታዎች የሚኖራቸውን ደህንነት እና ሴቶችን ከጥቃት ለመከላከል ትርጉም የሚሰጥ ኢንቨስትመንት
ለማድረግ የሚውሉ ፕሮጀክቶችን ለማቀድ እና ለማስፈፀም አስቸጋሪ እንዲሆን ያደርገዋል። ይህ ደግሞ
ሴቶች በከተማ ሲዘዋወሩ የሚሰማቸውን የደህንነት ስሜት በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንሰው ሲሆን፣ ይህም

በየቀኑ ሴቶችን የሚገጥሟቸውን ችግሮች በመመዝገብ እና ከፍተኛ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ

ማለት የአዲስ አበባን ግማሽ ህዝብ ከከተማችን ባለቤትነት ስሜት እና ከዕድገቷ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ

ክፍሎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ የህዝባዊ ቦታዎች ተደራሽነትን ላይ ኢንቨስት ማድረግ። ይህም

እንዳይሆኑ ይገድባል።

ተግባር ዓላማ የሚያደርገው በአዲስ አበባ የሚገኙ የህዝባዊ ቦታዎች ለሁሉም ነዎሪዎች ደህንነታቸው
ተጠብቆ ለአጠቃቀም ምቹ እንደሆኑ ማድረግ ነው።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተያያዥ ጫናዎች

• በአዲስ አበባ ውስጥ የሚታየውን ፆታን ያተኮረ ወሲባዊ ተንኮሳ
እና ጥቃት ያለበት ደረጃን መግባባት እንዲኖር ማስቻል።
• ፆታ-ተኮር ጥቃት ምላሽ ለመስጠት በመረጃ ላይ የተመሠረተ
የፕሮጀክት ቀረፃ እና አፈፃፀም ማዘጋጀት።
• በአዲስ አበባ የሚገኙ የህዝብ ቦታዎች ደህንነት እና ተደራሽነትን
ለሁሉም ነዋሪዎችን ማሻሻል።
• ሴቶችን ከጥቃት በመከላከል በከተማቸው በሚዘዋወሩበት ጊዜ
እንደ ዜጋ ያላቸውን ስሜት እና በኢኮኖሚም ሆነ በማህበራዊ
ልማት አተዋፅኦ ማድረግ።
ፆታ ላይ ያተኮር ጥቃቶች፣ የፆታ እኩልነት አለመኖር፣ ሥራ
አጥነት፣ በከተማ የሚታይ ድህነት
ኢኮኖሚያዊ እኩልነት አለመኖር፣ የተቀናጀ ዕቅድ አለመኖር

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 5፣ 8

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሴቶች እና ህፃናት በሮ

112

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣የአዲስ
አበባ የሥራ ዕድል ፈጠራ እና የኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ፣
የበጎአድራጎት እና ማህበራት ድርጅት (ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሴቶች
ማህበራት አውታረ መረብ፣ ሴትአዊ ንቅናቄ፣ የሎ ሙቭመንት፣
የኡሩያን መፍትሔዎች)፣ በቴክኖሎጂ የተደገፍ ሥራዎች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• በሕዝባዊ ቦታዎች ለሚፈጠሩ ፆታ ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች መረጃ
ለመሰብሰብ እና በአግባቡ ለመያዝ የመስሪያ ሥርዓት ማዘጋጀት።
• በፆታ ላይ ያተኮረ ጥቃት ላይ የተመሠረተ ፕሮጀክቶችን
ለመቅረፅም ሆነ ለመተግበር የተሰበሰቡትን መረጃዎች በአግባቡ
ለመጠቀም የአሠራር ዘዴ መቀየስ።

ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

29

በከተማችን ሁለንተናዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ
ተደራሽነትን ለማሻሻል የተደረጉት አብዛኛዎቹ ጥረቶች በዋናነት በአካላዊ አካባቢ ላይ ያተኮሩ በመሆናቸው
እንደ መረጃ፣ ግንኙነት እና አገልግሎቶች ያሉ ሌሎች ወሳኝ ጉዳዮችን ችላ ብለዋል።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር ዓለማው አዲስ አበባ ውስጥ ሁለንተናዊ ዲዛይን ስኬታማነትን ለማሳደግ የሚረዳ
ተገቢውን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ነው። የአካል ጉዳተኞች ማህበራት፣ ኮንሰርቲም፣
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እና የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የተደረጉ ጥረቶችን መሠረት
በማድረግ ይህ ተግባር የተለያዩ የአካል ጉዳት ዓይነቶች ላይ በመመርኮዝ የአካል ጉዳተኞችን ያማከለ
አጠቃላይ እና አሳታፊ የፍላጎት ዳሰሳን ማስጀመር ከዚህም በመቀጠል

• የመንግስት ተቋማቶችን የማስተናገድ ደረጃዎችን እና አካቶ የማቀድ እንዲሁም
ተግባራ መዳሰስ።
• እንደ ሆስፒታሎች፣ የጤና ማዕከሎች፣ ክሊኒኮች፣ ትምህርት ቤቶች፣ዩኒቨርሲቲዎች፣
ኮሌጆች እና የህዝብ ትራንስፖርት ያሉ ወሳኝ አገልግሎቶች እና የህዝብ ሕንፃዎች
አካታች እና ሁለንተናዊ ተደራሽ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የከተማ አቀፍ ተደራሽነት
ኦዲት ማካሄድ እና ተገቢ ምክር ሀሳቦችን መቀመር።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• ዋነኛ የአፈፃፀም ክፍተቶችን ለመፍታት በመንግስት እና በግሉ ዘርፍ ለሚሰሩ
ባለሙያዎች በሁለንተናዊ ዲዛይን ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት።
• ለአዳዲስ ሕንፃዎች እና መሠረተ-ልማቶች ተስማሚ ማሻሻያ፣ተደራሽነትን፣
ሁለንተናዊ ዲዛይን እንዲሁም ደግሞ ነባር ስርዓቶችን በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን
በመጠቀም እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ማስተዋውቅ።
• ለአካል ጉዳተኞች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተቆራኝቶ ለመስራት የሚያስችል መንገድ
በመፍጠር በሁለንተናዊ ተደራሽ ዲዛይን ዙሪያ ምክረ-ሀሳብ እንዲያረጉ ማስቻል።
• ስለ ሁለንተናዊ ዲዛይን እና ስለ አካል ጉዳተኞች መብቶች ግንዛቤ ማሳደግ።

የአካል ጉዳተኞች መብትን ለማስከበር ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሰታት ድርጅት የአካል ጉዳተኞች
መብት ኮንቬንሽንን (UNCRPD) አፅድቃለች። እንዲሁም ደግሞ ህጎችን፣ ፖሊሲዎችን እና አዋጆችን
አርቅቃለች። ሆኖም አዲስ አበባ በሁሉም የህይወት መስኮች ውጤታማ የሆነ ሁሉን አቀፍ እና አካታች
ዕቅድ ማውጣትና መተግበር አልሆነላትም። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በከተማ ደረጃ የተደራሽነት ጉዳይን
ከመፍታት ረገድ ትርጉም ያለው ዕድገት አልታየም። ይህም ደግሞ በአብዛኛው ከግንዛቤ እጥረት ነው።
በተጨማሪም፣ በአሁኑ ወቅት የአካል ጉዳተኞች መብቶችን ለማስጠበቅ (ተደራሽነትን ጨምሮ) የታቀዱ
ሕጎችን ወይም ደንቦችን የሚጥሱ አካላትን ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ ግልፅ የሆነ ማዕቀፍ የለም።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተያያዥ ጫናዎች

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

• ለከተማይቱ እኩል የሆነ ተደራሽነት፣ ይህም የከተማችንን
የመሠረተ ልማት አውታሮች እና አገልግሎቶች ለአካል
ጉዳተኞች፣ ለአዛውንቶች እና ለሌሎች ተጋላጭ እና የተገደቡ
ወገኖችን ተደራሽነትን ማረጋገጥ.።
• የሥራ ስምሪት እና የዕለት ገቢ ማግኛ ወይም መተዳደሪያ
ዕድሎችን ተደራሽነት ማረጋገጥ።
• አካል ጉዳተኞች ከሌሎች እኩል በሕብረተሰቡ ውስጥ ሙሉ
ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማነሳሳት።
• እንደ እሳት ወይም የጎርፍ መጥለቅለቅ ያሉ ድንገተኛ አደጋዎች
በሚከሰቱበት ጊዜ የአካል ጉዳተኛ የሆኑ አካላትን የጉዳት መጠን
መቀነስ።
• ማህበራዊ ትብብርን ማጎልበት።
ማህበራዊ ትብብር ማነስ፣ሥራ አጥነት፣ የኢኮኖሚ እኩልነት
አለመኖር፣ በከተማ የሚታይ ድህነት፣ቤት አልባነት፣ በቂ
ትራንስፖርት አለመኖር
ዘላቂ የልማት ግቦች 10፣ 11
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የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉደይ ቢሮ እና የአዲስ አበባ
የአካል ጉዳተኞች ማህበር

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ አካል
ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን፣ እንዲሁም ከአካል ጉዳተኞች
ጋር እና በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ የሚሰሩ የበጎአድራጎት ማህበራት
ድርጅቶች (ለምሳሌ ሁማኒቲ እና ኢንክሉዥን፣ ላይት ፎር ዘ
ወርልድ፣ ወርልድ ቪዥን፣ አለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ
(ICRC)፣ ለጋሾች (ለምሳሌ የፊንላንድ ኤምባሲ፣ የአይሪሽ እርዳታ
እርዳታ ድርጅት)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• አጠቃላይ እና አሳታፊ የሆነ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ማስጀመር.።
• የአካታች ደረጃዎችን እና የዓለምአቀፍ ዲዛይን ግንዛቤን
ለመገምገም በመንግስት ተቋማት በሚገኙበት በመሄድ መገምገም
• ከተማ አቀፍ ተደራሽነት ኦዲት ማካሄድ እና ተገቢ ምክሮችን
ያዘጋጁ።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

30

ከማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት (ማ.አ.ድ.ክ.ጥ) ጋር
በመተባበር ማህበረሰብ አቀፍ የሬዚሊየንስ አቅም መገንባት
ያላቸው አቅምን በተቻለ መልኩ በመጠቀም የሬዚሊየንስ ባህል ለማለምለም እንዲሁም ደግሞ ያለውን
ማህበራዊ ትብብር ማስጠበቅ ያስችላል።

የተግባሩ መግለጫ
በዚህ ተግባር ከተማችን ማ.አ.ድ.ክ.ጥ በህግ በተሰጠ ሥልጣን በከተማ ደረጃ በተቀናጀ እና ወጥ
በሆነ ሁኔታ መቋቋሙን ያረጋግጣል፤ ይህም ሲሆን ከተማችን ማህብረሰብ አቀፈ ሬዚሊየንስ ከዚህ
በመቀጠል በተዘረዘሩት ተግባራት ለማከናወነ ያስችላታል።

• የአደጋ ጊዜ ዝግጅትን በተመለከተ አስፈላጊ መረጃ (በችግር ጊዜ ማንቂያዎችን
ጨምሮ) በ ማ.አ.ድ.ክ.ጥ በኩል ያሰራጩ.።
• በድንገተኛ ክስተቶች ወይም አደጋዎች ወቅት እንደ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጭ ሆነው
እንዲሰሩ ለ ማ.አ.ድ.ክ.ጥ ስልጠና ማቅረብ።
• በችግር ወቅት ማ.አ.ድ.ክ.ጥን ከሌሎች የበጎ ፈቃደኞች አውታረ መረቦች እና የፊት
መስመር ምላሽ ሰጭዎች ጋር ማስተሳሰር።
• አሁን ያሉትን የማህበረሰብ ፖሊስ ተግባር ከፍ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ብዝበዛ፣
ምዝበራ እና ጥቃቶች (ፆታዊ ጥቃትን ጨምሮ) ሪፖርት የሚደረጉበትን ስልቶችን

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
አዲስ አበባ በከተማችን ውስጥ በንቃት የሚንቀሳቀሱ በርካታ የማህበራዊ ቡድኖች አውታር አላት- ዕድር
(መደበኛ ያልሆነ ማህበራዊ ጥበቃ ስርዓት ሲሆን ዋና ተግባሩ አባላትን በሀዘናቸው ወቅት መርዳት ነው)፣

•

ማህበር (የጎረቤታሞች ወይም የሃይማኖት ማህበራት) እና ዕቁብ (ተዘዋዋሪ የገንዘብ ብድር)። በአዲስ አበባ
85.4% የእነዚህ ማ.አ.ድ.ክ.ጥ አካላት ናቸው ተብሎ ይገመታል።

•

እነዚህ ማህበራዊ ቡድኖች ከታች ጀምሮ ያሉ አደረጃጀትን ለሚያጋጥሙ ድንገተኛ አደጋዎች እና
ጫናዎችን እልባት ለመስጠት ልዩ የሆነ የሬዚሊየንስ አቅም ለመገንባት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሉ።

•

ሆኖም የከተማ አስተዳደሩ በሬዚሊየንስ አቅም ግንባታ ጥረቶች ዙሪያ ወጥ በሆነ እና በተቀናጀ መልኩ
አላሳተፋቸውም። በተጨማሪም በአገሪቱ ውስጥ ባሉ ሌሎች ክልሎች ካሉ ተጓዳኞቻቸው በተቃራኒ፣

•

በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ማ.አ.ድ.ክ.ጥ የገንዘብ ወይም የጥሬ ሀብቶችን በማሰባሰብ በከተማ ውስጥ
የተለያዩ የማህበረሰብ ድጋፍ አገልግሎቶችን እንዲያቀርቡ አስፈላጊውን የህግ ድጋፍ አላገኙም። ከተማችን
በአሁኑ ወቅት ማነቆ የሆውን ችግር ለመፍታት እርምጃዎችን እየወሰደች ነው። በበቂ ሁኔታ በስልጠና፣

ወይም መንገዶችን ለመፍጠር ከማ.አ.ድ.ክ.ጥ ጋር ያለውን መተማመን እና ቁርኝት
ላይ መመርኮዝ።
በበሽታ ወረርኝ ወቅት ማለትም እንደ ኮቪድ-19 ያለ ወረርሽኝ ወቅት ከ ማ.አ.ድ.ክ.ጥ
ጋር በመተባበር የቀብር ሥነ-ሥርዓቶችን እና የሞቱ ሰዎችን አያያዝ ደህንነቱ የተጠበቀ
መሆኑን ማረጋገጥ እንዲሁም ቤተሰቦችን በስነ-ልቦና እና በገንዘብ መደገፍ።
በ ማ.አ.ድ.ክ.ጥ በኩል ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ እና ለተገፉ ወገኖች ስነ-ልቦናዊ ድጋፍ
ማድረግ።
የህብረተሰብ ጤና ስጋቶች በሚመለከት በ የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ
ጥምረት በኩል የግንዛቤ እና የመከላከያ መልዕክቶችን ማሠራጨት።
በከተማችን በኮቪድ-19 ድንገተኛ ሁኔታ ምላሽ እና መልሶ ማገገሚያ ጥረቶች ውስጥ
እንዴት ማገዝ እንደሚቻል ለመለየት ከ የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ
ጥምረት ጋር ተከታታይ ስብሰባዎችን ማዘጋጀት።

በገንዘብ ምንጮች እና በመሳሰሉት ከተደገፉ፤ በነዎሪዎች የሚታመኑ እና ከባድ በሆነ የህይወት ውጣ
ውረድ ወቅት ከችግሩ የሚወጡበትን መንገድ ያመላከቱ እና ወሳኝ ሚና የተጫወቱ የማህበራዊ ብድኖች

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የማህበራዊ ብድኖች እና ነዋሪዎች በውሳኔ መስጠት ዙሪያ
የህብረተሰቡን እና የማህበረሰቡ ተሳትፎ እንዲጎለበት
ያበረታታል።
• ማህብረሰቡ ያሉትን ጉዳዮች በባለቤትነት መንፈስ እንደራሳቸው
ጉዳይ እንዲወሰዱ እና በልማትም ሆነ በሬዚሊየንስ ግንባታ ጥረት
የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያደረጉ ያስችላል።
• የህዝብ ደህንነት ማሻሻል።
• ስለ የድንገተኛ አደጋዎች ስጋት እና ምላሽ ግንዛቤን ማሳደግ።
• በዕለት ተዕለት ኑሮ፣በትምህርት፣በሕብረተሰብ ጤና እና
በመሠረታዊ ፍላጎቶች ለሟሟላት የሚያጋጥሙ እክሎችን
ለመቀነስ ማህብረሰቡን እሴት ያማከለ የልማት መርሆች
መተገብር።

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ከየማህበረሰብ
አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት ጋር በመተባበር

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ሴቶች እና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ፣ የወጣቶችና በጎ
ፈቃደኞች ማስተባበሪያ ፅ/ቤት፣የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ
ሚኒስቴር፣የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የኢዲስ አበባ
ትረስት ፈንድ

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ብጥብጥ እና አለመረጋጋት፣ የዋጋ ግሽበት፣ የጎርፍ
መጥለቅለቅ፣የመሬት መንቀጥቀጥ፣እሳት አደጋ፣ የበሽታ ወረርሽኝ

ቀጣይ ተግባራት

ተያያዥ ጫናዎች

የዋጋ ግሽበት፣የመኖሪያ ቤት አልባነት፣ በከተማ የሚታይ ድህነት፣
ወንጀል እና ሁከት፣ በሀገር ውስጥ የሚከሰት መፋናቅል፣ማህበራዊ
ትብብር ማነስ

• የመግባቢያ ሰነድ በማዘጋጀት ከየማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና
ክብካቤ ጥምረት ጋር መፈራረም
• ከየማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት ጋር በመሆነ
በየትኛው የሬዚሊየንስ ዘርፍ ላይ እንደሚሳተፉ እንዲሁም ደግሞ
ለወደፊቱ የትግበራ ምዕራፍ የሚሆን መመሪያዎች ላይ ያተኮረ
ፕሮፖዛል መቅረፅ።

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 2፣ 3፣ 10፣ 11

35 UN-HABITAT. (2003).
36 በአማራ ፣ በኦሮሚያ ፣ በደብብሕክ (ደቡብ ፣ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል) እና በትግራይ ክልሎች
የማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት በጥሬ ገንዘብ እና በእቃ መልክ ሀብቶችን ለማሰባሰብ ፣ ደረሰኞችን
ለማውጣት እና በተለያዩ የማኅበረሰብ ድጋፍ አገልግሎቶች ውስጥ ለመሥራት በሕግ የተሰጠ ሥልጣን አላቸው።
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ዓምድ 2 - እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች

ተግባር

31

የማህበራዊ ጥበቃ መርሃ ግብሮችን ማጠናከር እንዲሁም በከፍተኛ
ሁኔታ በማሳለጥ በከተማ የሚገኙ ደሃ የህብረተሰብ ክፍሎችን
የሬዚሊየንስ አቅም ማጎልበት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ ከፌዴራል መንግሥት ጋር በመተባበር በከተማ
የተንሰራፈውን ዘርፈ ብዙ ድህነት ለመቅረፍ በርካታ የማህበራዊ ጥበቃ ተግባራትን
በማስፈፀም ላይ ይገኛል። በብሔራዊ የዋጋ ማረጋጊያ መርሃ-ግብር አማካይነት መንግስት
በሸማቾች ማህበራት በተያዙና በሚንቀሳቀሱ ሱቆች አማካይነት በተመረጡ የምግብ ሸቀጣ
ሸሸቀጦች (ስንዴ፣ ዘይት እና ስኳር) ድጎማ በሚደረግለት የዋጋ መጠን በማሰራጨት
በከተሞች የሚታየውን የከፍተኛ የዋጋ ግሽበት በድሃው ህብረተሰብ ላይ ያለውን ተፅዕኖ
ለመቆጣጠር እየሠራ ነው። እ.ኤ.አ. ከ 2015 ጀምሮ እ.ኤ.አ. የኢትዮጵያ መንግስት
ከ ዓለም ባንክ በሚያገኝው ድጋፍ የከተማ ልማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሃ-ግብር አዲስ
አበባን ጨምሮ በ 11 ከተሞች ላይ በመተግበር ላይ ይገኛል። ይህ በምሳሌነት የሚጠቀስ
መርሃ-ግብር ዓላማው ድሃ የሆኑ ቤተሶቦችን የገቢ መጠን በከተማ ሴፍቲ ኔት መንገዶች
ማሻሻል ሲሆን ይህም ሲሆን በሁኔታዎች የሚወሰን እና በሁኔታዎች የማይወሰን የጥሬ
ገንዘብ ለተመረጡ ተጠቃሚዎች ማስተላለፍ ነው። ሌላው ምሳሌ ደግሞ ማህብረሰብ
አቀፍ የጤና መድን ሽፍን ሲሆን ይህም በወረዳዎች እውቅና በተሰጣቸው የድሃ ድሃ
ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ነፃ የሆነ የጤና አገልግሎቶች የሚሰጥ ነው።

የተግባሩ መግለጫ
የእዚህ ተግባር ዓላማ አሁን ያሉትን ማህበራዊ ጥበቃ መርሃ-ግብሮች ከፍ ባለ ሀኔታ በማቀናጀትና
በማሳለጥ በከተማ የሚገኘውን ድሃ የህብረተሰብ ክፍል የሬዚሊየንስ አቅምን ለማጎልበት ነው።
ለዚህም ከተማችን የሚከተሉትን ታደርጋለች፡

• የተለያዩ ማህበራዊ ጥበቃ መርሃግብሮችን (የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ሽፋን፣
የከተማ የልማት ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም፣ ብሔራዊ የዋጋ ማረጋጊያ መርሃ ግብር
ወ.ዘ.ተ.) የድሃ ድሃ የሆኑትን የሚለዩበትን ዘዴ ለማሻሻል አሁን ያላቸውን የመረጃ
ቋት ማስማማት እና መልክ ማስያዝ።
• በከተማ ለሚገኙ የድሃ ድሃ የህብረተሰብ ክፍሎች ሙሉ በሙሉ የሚደጎም የምግብ
ዓይነቶች ለማቅረብ ተጨማሪ የሆኑ የመፍትሔ አማራጮችን መፈለግ (ለምሳሌ
የምግብ ካርድ)።
• የዋጋ ንረትን ጫናዎች በሚያሳይ መልኩ በተካታታይነት ክልሣ ማድረግ እና
የሚተላለፈውን ገንዝብ መጠን ማስተካከያዎች በማካተት እንዲሁም ደግሞ
ተጠቃሚዎች በህብረተሰብ አቀፍ ሥራዎችን የሚሳተፉበትን ቀናት በመጨመር

በእነዚህ ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎች መካከል ያሉትን ትስስሮች በማጠናከሩ የላቀ ውጤት
ሊገኝ ይችላል። በእነዚህ ማህበራዊ ጥበቃ ፕሮግራሞች እና በከተማ ኤጄንሲዎች
የሚከናወኑ ሌሎች የልማት ሥራዎች መካከል ያለው ቅንጅት የበለጠ ሊሻሻል ይችላል።
ለምሳሌ የአዲስ አበባ ከተማ የልማት ሴፍቲ ኔት መርሃ-ግብር ተግባራዊ የሚያደርገው
ኤጄንሲ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር፣ ከተማን አረንጓዴ የማድረግ ሥራ ወ.ዘ.ተ. ...
ከሚሰጡት ኤጀንሲዎች ጋር በመተባበር የፕሮግራሙ በሁኔታ ላይ የተመሠረተ የገንዘብ
ማስተላለፈ ተጠቃሚዎችን በህብረተሰብ አቀፈ የሥራ ዕድሎች ከፍተኛ ተደራሽነት
እንዲኖራቸው ለማድረግ አስፈላጊ መሆናቸውን ለይቷል። እነዚህን የተለያዩ
እንቅስቃሴዎች የሚተገብሩ አካላት በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አንዳቸው ከሌላው ለመማር
(አቅርቦትን ለማድረስ አግባብ ያለው አስተዳደር፣ የልየታ ዘዴዎች ወ.ዘ.ተ.) ጉልህ
ዕድል አለ።

•

•

•

በመጨረሻም የቅርብ ጊዜው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአሁኑ ጊዜ በቂ ያልሆኑ የአስቸኳይ
ጊዜ መጠለያ መፍትሄዎችን ለማካተት ማህበራዊ ጥበቃ ዘዴዎችን የማስፋፋት አስፈላጊ
መሆኑን አሳይቷል። ቤት-አልባ የህብረተሰብ ክፍሎችን እና ሌሎች ተጋላጭ ቡድኖችን
ለቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ከማጋለጡ በተጨማሪ በቂ የአደጋ ጊዜ መጠለያ አለመኖር
ሰፊውን ህዝብ ከፍተኛ ስጋት ላይ ይጥላል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

•

•

• ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት በከተማ የሚገኙ ደሃ የሆኑ የህብረተሰብ
ክፍሎች ላይ ያለውን ተጽዕኖ መቀነስ።
• ድሃ እና ተጋላጫ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሻለ የምግብ
ዋስትና እና የጤና አገልግሎቶች በተሻለ መልኩ ተደራሽ
መሆን።
• የመተዳደሪያ የገቢ ምንጭ ዕድሎችን ማጎልበት።
• በከተማ ኤጀንሲዎች እና በማህበራዊ ጥበቃ ፕሮግራሞች መካከል
የላቀ ቅንጅት እንዲኖር ማድረግ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ወረርሽኝ

ተያያዥ ጫናዎች

የዋጋ ግብሽት፣ ሥራ አጥነት፣ድህነት፣ የማህበራዊ ትብብር ማነስ፣
አደንዛዥ ዕፅ እና አልኮል ያለአግባብ መጠቀም፣ የኢኮኖሚ
እኩልነት አለመኖር፣ የምግብ ዋስትና አለመኖር

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 1፣ 2፣ 3፣ 8፣ 11

የከተማ ሴፍቲ ኔት መርሃ-ግብር ማጠናከር። በተጨማሪም ከተማችን በህብረተሰብ
አቀፍ ሥራዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ቁልፍ ባለድርሻ አካላት የሚኖራቸውን
ሚና እና ኃላፊነት ግልፅ ማድረግ እና በከተማ ሴፍቲ ኔት መርሃ-ግብር እና ኃላፊነት
የተሰጣቸው ኤጀንሲዎች የሚኖራቸውን ቅንጅት ዓላማ ያደረገ ምክረ ሀሳብ ይሰጣል።
ለተለያዩ የማህበራዊ ጥበቃ መርሃ ግብሮች አስፈፃሚ አካላት በመደበኛነት
እንዲገናኙ፣ትግበራቸውን የጋራ መልክ እንዲያሲዙ፣ ምርጥ ተሞክሮዎች እንዲጋሩ
እና ተከታታይነት ባለው መልኩ በጋራ ጉዳዮች ላይ እንዲማማሩ (የፕሮጀክት
አስተዳደር፣ የተጠያቂነት ስልቶች፣ ወ.ዘ.ተ.) መድረክ መፍጠር።
የተለያዩ ሥልጠናዎችን እና የአቅም ግንባታ ተግባራትን ለተለያዩ የማህበራዊ ጥበቃ
መርሃ-ግብር ፕሮጀክት አስፈፃሚ አካላት ወይም ባለቤቶች በመስጠት የታለመውን
ውጤት ከዳር ማድረስ እና የሚኖረውን በጎ ተፅእኖ ማሳደግ።
ኮቪድ-19 ምላሽ ለመስጠት በሚደረገው ጥረት ቤት አልባ ለሆኑ ሰዎች የገንዘብ ድጋፍ
ወይም ጊዜያዊ መጠለያ ማቅረብ እና ዘላቂ የመጠለያ መፍትሔዎችን ማፈላለግ።
በዚህ የችግር ወቅት ኮቪድ-19 እንዲሁም ከቀውሱ በኋላ በቤት ውስጥ የሀይል ጥቃት
የደረሰባቸው እና የተለያዩ ዓይነት ጥቃት ሰለባ ተጎጂ ለሆኑ ሴቶች እና ህፃናት
ደህንነት የሚውሉ ቤቶችን እና የድንገተኛ አደጋ ጊዜ ማቆያዎን ማስፋፋት።
በተለመደ መደበኛ ጊዜ እና በችግር ጊዜ ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ
መጠለያ ማረጋገጥ።

የተግባሩ ባለቤት

ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉደይ ቢሮ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ንግድ እና ኢንደስትሪ
ልማት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ የሥራ ዕድል ፈጠራ እና ኢንተርፕራይዝ
ልማት ቢሮ፣ የሸማቾች ማህበራት የከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን
ሚኒስቴር፣ ዓለም ባንክ፣ የኢትዮጵያ ጤና መድን ድርጅት

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• የተለያዩ የማህበራዊ ጥበቃ መርሃ ግብሮች ላይ የሚሰሩ
አጋሮችን በመሰብሰብ በምን መልኩ ቅንጅት እና በጋራ መስራት
የሚያስችል መንገድ መለየት።
• በትብብር አቅጣጫ በማበልፀግ የጋራ ዲዛይን ማዘጋጀት እና የላቀ
ውጤት ለማምጣት የሚኖረውን አፈፃፃም ምልክ ማስያዝ።

37 “ድሃ ድሃዎች” በወር ከ1,000 ብር በታች የሚያገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች ናቸው (UN-HABITAT,
2017)።
38 ማህበረሰብ-ተኮር የጤና መድን መርሃግብር እ.ኤ.አ. በ2011 በአገሪቱ አራት ክልሎች የተጀመረ ሲሆን አዲስ አበባ
የተጀመረው እ.ኤ.አ. በ 2018 ውስጥ ነው።
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ዓምድ 3
ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ
የሆኑ ቦታዎች
የነዋሪዎች ጤና እና ደህንነት ከፍ የሚያደርግ ለመኖር ምቹ የሆነ
ከተማ መፍጠር።
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ባለፉት ዓመታት አዲስ አበባ ተፈጥሯዊ ሥነ-ምህዳሩን ችግር ላይ በሚጥል ሁኔታ እየተስፋፋችና
እያደገች ነው። እንደ ከተማ በፖሊሲዎቻችን እና በመተዳደሪያ ደንቦቻችን ማዕቀፍ ውስጥ የአካባቢ
ጥበቃን ተካቷል። ሆኖም በተግባር የሚታየው የኢኮኖሚያዊ ልማት እና ከተሜነት የተፈጥሮ ሀብታችንን
ከመጠበቅ በተሻለ መልኩ ቀዳሚውን ስፍራ ወስደዋል።
የነዋሪዎች የአካባቢ ጥበቃ ልምድ እና ግንዛቤ አለመኖር ጋር ተያይዞ የከተማችንን እና አጎራባች
ክልሎችን ተፈጥሯዊ ሥነ-ምህዳር ወደ መጥፎው መንገድ እንዲያሽቆለቁል አድርጓል። በአንድ
ወቅት በብዛት ለምለም ሆነው የሚገኙት ተራሮቻችን በፍጥነት የደን ጭፍጨፋ ተካሂዶባቸዋል፣
የውሃ ምንጮቻቸው እየተሟጠጡ ነው፣ ወንዞቻችን ክፍት የፍሳሽ ማስወገጃዎች ሆነዋል እንዲሁም
የምንተነፍሰው አየርም በአደገኛ ሁኔታ እየተበከለ ነው። እነዚህ እክሎች በተለይም ከተለዋዋጭ የአየር
ንብረት ጋር ተዳምሮ ለከፍተኛ ስጋት ተጋላጭ ያደረጉናል፤ ከነዚህም ውስጥ እንደ ጎርፍ እና የውሃ
እጥረት ያሉት ማለትም የአዲስ አበባ ነዎሪዎችን የዕለት ተዕለት ኑሮን፣ ጤና እና ደህንነትን ስጋት ላይ
የሚጥሉትን ያካትታል።
ይህ ዓመድ በዋናነት የሚያወሳው የከተማችንን የተፈጥሮ ሀብቶች እና ሥነ-ምህዳራዊ ስርዓቶችን በብቃት
የመከላከል አቅም መሻሻል ሲሆን ለወደፊቱ የበለጠ ዘላቂ ደህንነትን ማረጋገጥ ነው። በዚህ ዓመድ ውስጥ
የተነሱት ተግባራት ውሃን እንደ ንፁህ ሀብት እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ፣ የንፅህና አጠባበቅን ለማሻሻል፣
ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደርን ዘመናዊ ለማድረግ፣ የተራራማ ሥፍራዎች ወደ ነበሩበትን ሁኔታ እንዲያገግሙ
ማድረግ ፣ የአየር ጥራት ደረጃ ማሻሻል፣ ኃይልን በአግባቡ መጠቀምን ልምድን ከፍ ማድረግ እና
አዳዲስ አረንጓዴ ቦታዎች ማልማት ናቸው።

ግብ 3.1

በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ የውሃ እና የአካባቢ ፅዳት አገልግሎቶች ለሁሉም

ግብ 3.2

ሀብታችንን ዘላቂ በሆነ መልኩ ማስተዳደር

ግብ 3.3

የአካባቢያችንን ጥራት ማሻሻል

ግብ 3.4

የአደጋ ስጋትን ያገናዘበ እና አሳታፊ የከተማ ዲዛይን ልምዶችን መከተል

ግብ 3.5

ጤናማ፣ተመጣጣኝ እና አስተማማኝ የምግብ አቅርቦት ለሁሉም ማረጋገጥ
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ግብ

3.1

በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና
አስተማማኝ የውሃ እና የአካባቢ
ንፅህና አገልግሎቶች ለሁሉም

119

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

32

በውሃ ሬዚሊየንት የሆነች ከተማ መገንባት
ኮቪድ-19 ወረርሽኝ

ስርጭት መስፋፋትን ለመዋጋት በጣም ውጤታማ ከሆኑት መንገዶች አንዱ

በከተማ ውስጥ ላሉ ነዎሪዎች የንፁህ እና ተመጣጣኝ የውሃ አቅርቦት ለእጅ መታጠብያ እንዲኖር
የማድረግን አስፈላጊነት አጉልቶ አሳይቷል። በአሁኑ ወቅት ተንቀሳቃሽ የእጅ መታጠቢያ ቤቶችን
ለማቋቋም እና የውሃ ታንከሮችን በመጠቀም ውሃ ለማቅረብ ከሚደረጉት ጥረቶች ባለፈ የውሃ እጥረት
ላለባቸው ቦታዎች የውሃ እና የንፅህና አገልግሎት መሠረተ-ልማት ኢንቨስትመንትን የማስፋፋት
አስፈላጊነትንም አጠናክሯል።

የተግባሩ መግለጫ
የእዚህ ተግባር ዓላማ የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን

ውሃን የማስተዳደር አቅም ማጠናከር

እንዲሁም አዲስ አበባን ውሃን በብቃት እና በዘመናዊ መልኩ ወደምትጠቅም ከተማ መቀየር ነው።
ይህ ተግባር እነዚህን ሀሳቦች ያቀርባል:

• የከተማችንን ከውሃ ጋር በተገናኘ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን ለመቋቋም የሚያስችል
የሬዚሊየንስ አቅም ዳሰሳ በማድረግ ስጋት እና ተጋላጭነትን የሚያሳይ የሬዚሊየንስ
መግለጫ ለማዘጋጀት እና በተግባር መሳተፍ የሚቻልባቸውን ተግባራት በመለየት
የከተማ ሬዚሊየንት የውሃ ሥርዓት ማጎልበት።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• ስጋት ላይ ያተኮረ ዘዴ በመጠቀም ጠንካራ የሆነ የሚያፈሱ እና የሚያንጠባጥቡ
የውሃ መስመሮች መለያ ወይም መመርመሪያ መርሃ-ግብር ማዳበር እና ማስተዳደር
እንዲሁም የሚያፈሱ እና የሚያንጠባጥቡ የውሃ መስመሮች መለያ
መመሪያ
ማቅረብ።
• የውሃ ፍጆታን ለመቀነስ፣ አማራጭ የውሃ አጠቃቀምን ለማሳደግ እና የውሃ አያያዝን
ለማጎልበት ከፍተኛ የውሃ ተጠቃሚዎችን መለየት እና ከእነዚህ ውስጥ አስሩን
በቅደም ተከተል በመምረጥ ለታለመ የትግበራ ሂደት መለየት።
• የቁጥጥር እና የዋጋ ትመና እርምጃዎችን፣ ክብካቤን የሚደግፍ ማበረታቻ
እንዲሁም ለተጠቃሚ ትምህርትን የሚያካትት የውሃ ክብካቤ እና ጥበቃ በቤተሰብ
ደረጃ፣በመኖሪያ ቦታ ልማት እና የመኖሪያ ቤት ፕሮጀክቶች ዙሪያ መርሃ-ግብር
ማዳበር እና መተግበር።
• የውሃ አቅርቦት ኢንቨስትመንትን አስተማማኝ የውሃ አቅርቦት በሌለባቸው እና
ከተገቢ በታች አገልግሎት ለሚያገኙ ቦታዎች በአስቸኳያ እና በፍጥነት ማከናወን።
• ከ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ እና ካለፉ ድንገተኛ እና አስደንጋጭ ክስተቶች የተገኙ
ትምህርቶችን ለላቀ ጥቅም ማዋል፣ የአደጋ ጊዜ ወይም
ኮንተንጀንሲ ዕቅድ
ለማውጣት መጠቀም፣ እንዲሁም ሠራተኞቹን፣ ደንበኞችን እና ሌሎች ባለድርሻ
አካላትን ያለውን ዕድገት የሚያሳውቅ የተግባቦት ዕቅድ ማዘጋጀት ።

የአዲስ አበባ ወቅታዊ የውሃ ፍላጎትን የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ለህብረተሰቡ
በሚያቀርብበት ሥርዓት ማቅረብ ከሚችለው የውሃ መጠን በእጅጉ ይበልጣል። በዚህ ምክንያት
የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን በአሁኑ ወቅት የግድቡን አቅም በማሻሻል የውሃ አቅርቦትን
ለማሳደግ እየሠራ ይገኛል። በተጨማሪም ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ ያላቸው ተቋማት (የመንግስት እና
የግል የሆኑ) የራሳቸውን የውሃ ጉድጓዶች በመቆፈር የውሃ ምንጭ መፍጠራቸቸው የሚበረታታ ነው።
በአቅርቦት በኩል ያለው አካል ትግበራ አስፈላጊ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በመተግበር ላይ ያሉ የግድብ
አቅም ማጎልበት ፕሮጀክቶች ብዙውን ጊዜ ለመጠናቀቅ ረዘም ያለ ጊዜ እየወሰዱ በመሆናቸው
መዘግየቶች አጋጥመዋቸዋል። የውሃ ጉድጓዱ ልማት ዓለም አቀፍ ተሞክሮ እንደሚጠቁመው
በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ሊሆን ቢችልም በአግባቡ እና በበቂ መልኩ ማስተዳደር ካልተቻለ
የከተማችንን ዘላቂ የውሃ አቅርቦትን ስጋት ላይ ይጥላል። ስለሆነም ይህንን ጥረት ለመደገፍ በተጠቃሚ
በኩል ሊደረጉ የሚገቡ ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ይህም ማለት የውሃ ክብካቤ እና ጥበቃ
ማድረግእንደተለመደው ፈጣን የሆነ ውጤት የሚያስገኝ እና ወጪን በአግባቡ የሚጠቀም ነው።በአሁን
ወቅት

40% የሚጠጋው ውሃ በክፍያ ሥራ ውስጥ የማይካተት እና የሚባክን ሲሆን

ውስጥ 29% የሚሆነው በጥገና

ከዚህም

እጥረት እንዲሁም የራጁ እና የተጎዱ መሠረተ ልማቶች የመለወጥ

ሥራ አቅም ማነስ ምክንያት ነው የሚታጣው። በተያያዝም የከተማችንን የውሃ እጥረት ተጋላጭነት
ለመቀነስ የሚያፈሱ እና የሚያንጠባጥቡ የውሃ መስመሮችን ክትትል በማሻሻል እና በውሃ ማሠራጪያ
ጣቢያዎች ላይ ያለውን የብቃት ማነስ በማስተካከል ረገድ ትልቅ ዕድል አለ።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የውሃ እጥረት ለመቀነስ በተለይ ደግሞ በከተማ ያለውን ድሃውን
የህብረተሰብ ክፍል ባማከለ መልኩ የውሃ አገልግሎት አሰጣጥን
ያሻሽላል።
• ሥነ-ምህዳሩን በመጠበቅ እና ብክለትን በማስቀረት ቆሻሻን
መቀነስ እና ያለውን ሀብት በተገቢው ደረጃ መጠቀምን
ያስችላል።
• የኢኮኖሚ ዕድገትን ያሳድጋል፣ ፍትሃዊነትን እና ማህበራዊ
ትብብርን ያጎለብታል።
• አስፈላጊ አገልግሎቶችን ለማስጠበቅ እና የፍይናንስ አቅምን ከፍ
ለማድረግ እና ውጤታማነት ለማሻሻል የአዲስ አበባ ውሃ እና
ፍሳሽ ባለሥልጣንን አቅም ያጎለበታል።
• የነዋሪዎች እና የንግድ ሥራዎች ከውሃ ጋር በተገኝ ለሚፈጥረ
የድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ተጋላጭነት ይቀንሳል
(ለምሳሌ፡- የውሃ ወለድ እና ተላላፊ በሽታዎች)።

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣6፣11 እና 12

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣ የአዲስ
አበባ የቤቶች ልማት እና ግንባት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ትምህርት
ቢሮ፣ የአዲስ አአባ የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣
ዓለም ባንክ፣ ስፕላሽ ኢትዮጵያ፣ ነዋሪዎች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ

ቀጣይ ተግባራት

ተያያዥ ጫናዎች

የውሃ እጥረት፣የመሠረተ ልማት አውታሮች ማርጀት፣ በቂ ያልሆነ
መሠረተ ልማት

• CWRA (የከተማችን የውሃ ሬዚሊየንስ ዳሰሳ) መሙላት እና
በግኝቶቹ ላይ በመመርኮዝ የድርጊት መርሃ-ግብር ያዘጋጁ።
• ጥሩ የውሃ አጠቃቀምን ለማሳደግ እና ለማሻሻል አስር (10)
ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ የሚጠቀሙ ተቋማት በመለየት ጥምረት
መገንባት እና አብሮ መስራት።
• የቤት ውስጥ የውሃ አያያዝ መርሃ-ግብር ማስጀመር።
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ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ኬፕ ታውን (ደቡብ አፍሪካ)

ከውሃ ጋር የተያያዘ የሬዚሊየንስ አቅም እና ደይ ዜሮ (ምንም ዓይነት የውሃ አቅርቦት የማይኖርበት ቀን) ማስወገድ
ከዝናብ ውሃ በሚገኝ የገፀ ምድር ውሃ ላይ ብቻ ጥገኛ መሆን
ኬፕታውንን እና በዙሪያው የሚገኙ አካባቢዎችን ለድርቅ አደጋዎች
በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። መሆኑ የማይቀር እና
የሚጠበቀው “ደይ ዜሮ”:- የከተማ አስተዳደሩ የተወሰነውን
የውሃ መሰመሮች የሚያጠፈበት ማለትም በግልፅ ቧንቧዎችን
የሚዘጋበት ሁኔታ እ.ኤ.አ. በ2017 እንዲሁም በ2018 ዓለም
አቀፍ አርዕሰት ዜና ሆኖ ነበር። ሆኖም የኬፕታውን ከተማ ከውሃ
ሥርዓቷ ጋር የተገናኙ ድንገተኛ አደጋዎች እና ክስተቶች ውስብብ
ሆነው እስከታዩበት እ.ኤ.አ. 2015 ድረስ የሚመዘዝ ነው። ይህም
የሚጀምረው በክልሉ የግደብ የውሃ ተፈሳስ ቦታ እ.ኤ.አ.1930ዎቹ
የተከሰተው የሦስት ተከታታይ ዓመታት ደረቃማ ወቅት አንስቶ
ነው። የከተማው ዋና ምላሽ የውሃ አጠቃም ገደብ መጨመር
ነበር።ይህም ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው በ 2016 መግቢያ
ሲሆን ከዚያም በቀጣይ ሁለት ዓመታት ይበልጥ ጠንከር ወደሚል
ግደባ በማደግ የኬፕታውን ነዋሪዎች በሰው 50 ሊትር ውሃ ብቻ
እስኪታደል ድረስ ሄዶ ነበር።

ደረጃዎች ጋር ሲነፃፀር የኋላ ኋላ የውሃ አጠቃቀምን ከ50% በላይ
ዝቅ ያደርገዋል። የውሃ ፍላጎትን ውጤታማ በሆነ ሁኔታ በመቀነስ፣
ዝቅተኛ የግድብ ደረጃ ላይ ጫና በመቀነስ እና የተገመተውን የ
2018 ደይ ዜሮ በማስቀረት ወሳኝ አስተዋፅኦ ያደርጋል።

የከተማው መንግስት በስርዓቱ እርግጠኝነት ከማጣጥት ጋር ሲተናነቅ
በኬፕታውን የሚገኙ ቤተሰቦች እና ንግዶች አነስተኛ መጠን ያለው
የውሃ ማጎልበቻ ፕሮጀክቶችን በመተግበር የተወሰነ አዳዲስ የውሃ
ምንጭ ወደ ስርዓቱ በማስገባት ለድርቁ ምላሽ የሚሆን ይበል
የሚያሰኝ ተግባር ፈፅመዋል። ሣር እና ከፍተኛ ውሃ የሚፈልጉ
እጽዋቶች አነስተኛ የውሃ መጠን በሚጠቀሙ አማራጭ እዕዋት
ተተኩ። ሰውነት የመታጠቢያ ጊዜ ተቀነሰ እንዲሁም ደግሞ
እጣቢውን ውሃ በማጠራቀም ለመፀዳጃ ቤት ፅዳት ይውላል።
ነዋሪዎቹ እንደ ዝቅተኛ ፍሰት ያላቸው ቧንቧዎችን፣ ውሃ ቆጣቢ
የሻወር መታጠቢያ፣ የውሃ ማፍሰሻ ጭንቅላቶች እና አነስተኛ
የመፀዳጃ ቤት የውሃ ማጠራቀሚያዎች ባሉ የውሃ የሚቆጥቡ
መሳሪያዎች ላይ መዋዕለ ንዋያቸውን አፍስሰዋል። የዝናብ
ውሃ ማቆሪያ፣ የጉድጓድ ውሃ ለማግኝት መቆፈር የሚያስችል
አቅም ያላቸው የኬፕታውን ነዎሪዎች የዝናብ ውሃ ማቆሪያ እና
የጉድጓድ ውሃ ቆፍረዋል። ጥቂት የኮርፖሬት አካላት ከከተማው
የውሃ ማሰራጫ ላይ መጠቀምን ሙሉ በሙሉ በመተው የውሃ
አቅርቦታቸውን ወደ ከርሰ ምድር ውሃ ወይም ከባህር ውሃ ጨውን
በመለየት ወደመጠቀም ዞረዋል። የውሃ ቁጠባ መፍትሄዎችን
የሚያቀርቡ አዲስ የንግድ ሥራ ፈጠራ መንፈስ ያላቸው አዳዲስ
ንግዶች ብቅ አሉ። ይህ አስደናቂ የህብረት ምላሽ ከቅድመ-ድርቅ

ከተማዋ በእንደዚህ ዓይነት ቀውስ ወቅት የከተማዋን የሬዚሊየንስ
አቅምን እንድታሳድግ ከረዳት እርምጃዎች መካከል የመንግስት
አካላት አጋርነት ከፍ ለማድረግ ያቀረቡት መንገዶች እና የከተማው
ምክር ቤት ከ2017 መገባደጃ አንስቶ መሰባሰብ የጀመሩት በሁሉም
የመንግስት እርከኖች የሚሰሩ ከውጪ ያሉ፣ የትምህርት ተቋማት፣
የግብርና ዘርፍ፣ ቢዝነሶችን ያካተተ “ሴክሽን 80 የውሃ ሬዚሊየንስ
አማካሪ ኮሚቴ” የከተማዋን ድርቅ ምላሽ እና የኢንቨስትመንት
አማራጮችን ለመደገፍ ማቋቋሙ ይጠቀሳሉ። ከዚህ በተጨማረ
ኬፕታውን በየመደረሻ ክልል ላይ ያለውን የውሃ ግፊት ዘመናዊ
የሂደት መቆጣጠሪያ በመተከል የውሃ አስተዳደሩን ማሻሻሏ የውሃ
ፍጆታን በእጅጉ ቀንሷታል። ሌላው ለኬፕታውን ከተማ ከውሃ
ጋር የተያያዘ የሬዚሊየንስ አቅም እንድታሳድግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ
ያደረገው እ.ኤ.አ. በጥር ወር 2018 በተጠናከረ ሁኔታ የተዳረሰው
እና በየሳምንቱ ስላለው ሁኔታ ለህብረተሰቡ ስለተጋረጠው የደይ
ዜሮ ሁኔታ ወቅታዊ መረጃ በዘመቻ መልክ መተላለፉ ነው። እነዚህ
ወቅታዊ መረጃዎች የኬፕታውን ነዎሪዋችን በተለያዩ የዝናብ ውሃ
መጠን ትንብያ አማራጭ ሀሳቦች የግድብ ባህሪያትን እና የውሃ
ፍጆታን እንዲገነዘቡ አስችሏቸዋል። የውሃ ትንታኔ ዕትም ንግዶች
የራሳቸውን የኢንቨስትመንት ውሳኔ ሲያደርጉ ተገቢውን መረጃ
በመስጠት አግዞል።

አሁንም ዴይ ዜሮ ቅርብ ሆኖ ይታያል። የውሃ መስመሮቹ ተዘግተው
ቢሆን ኖሮ ምን ማድረግ እንደሚያስፈልግ ለሁሉም የመንግሥት፣
የንግድ ድርጅቶች እና ማህበረሰቦች በሁሉም ረገድ የንግድ ሥራ
ቀጣይነት ዕቅድ አስፈላጊነትን አሳይቷል። የከተማዋ እና የክልል
መስተዳደሮች ከንግድ ተቋማት ጋር መረጃን ለመለዋወጥ፣
ሀሳቦችን ለማዳመጥ እና ዕቅዶችን ለማስማማት ያለእረፍት ሲሰሩ
ቆይተዋል። የንግድ ድርጅቶች የራሳቸውን የሥራ ደርጊት ቡድን
ፈጥረዋል። የአካባቢ ጥበቃ የሚያከናወኑ እና ሌሎች የማህበረሰብ
ድርጅቶች ለየራሳቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የሚሆን ልዩ ምላሽ
አዘጋጅተዋል። የኬፕታውን ከተማ ለድንገተኛ አደጋዎች ዝግጁ
የሆነች ከተማ እየሆነች ነው።
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የውሃ ፈንድ ማቋቋም
ያልዘመነ የከተማ የውሃ አስተዳደር ሥርዓቶች ሥነ-አካላዊ የሆኑ የመፍትሄ ሀሳቦች ላይ ያተኮሩ
በመሆናቸው እና ሌሎች ጉዳዮችን ከግምት ባለማስገባታቸው ምክንያት ለከተማችን የውሃ አቅርቦት
እንዲሁም ለዱር እንስሳት መኖሪያ ለሆኑ ወንዞች፣ ጎርፍ የሚያልፍባቸው ቦታዎች እና እረግረጋማ
ሥፍራዎች ላይ አውዳሚ የሆነ ውጤት ያስከትላሉ።

የተግባሩ መግለጫ
የእነዚህ ተግባር ዓላማ የወንዝ ሥርዓቶችን እና ተፋሰስን ለመጠበቅ እና ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው
ለመመለስ መዋዕለ ንዋይ በማሰባሰብ፣ የውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል እንዲሁም ከተማችንን እና
የተፈጥሮ ሀብቷን በጋራ ለማሳደግ የሚያስችሏትን የረጅም ጊዜ እና ወጪ ቆጣቢ መፍትሄዎችን
በማቅረብ ላይ ያተኩራል። ይህ ተግባር

የውሃ ፈንድ ለማቋቋም የአዋጭነት ጥናት ዝግጅት፣

የፋይናንስ እና አስተዳደር ስልቶች የሚቀርፅና የሚያጎለብት

እንዲሁም መንግስታዊ፣ የግል እና

የሲቪል ማህበረሰብ ባለድርሻ አካላትን የጋራ ግብ በሆነው የከተማችን ብሎም የክልል አስተማማኝ
የውሃ አቅርቦት

ዙሪያ ተፈጥሯዊ በሆነ የመፍትሄ ሀሳቦች እና ዘላቂ የተፋሰስ አስተዳደር መሠረት

ያደረገ ምላሽ ለመስጠት ትብብር እንዲፈጥሩ እና በጋራ እንዲሠሩ ማድረግ።
ተግባሩ በዓለም ዙሪያ ከ 30 በላይ የውሃ ፈንድ የማቋቋም ተሞክሮ ባለው The Nature

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

Conservancy (TNC) በተሰኘ ድርጅት ተመሰርቷል። ይህ ተግባር ከተማችን አጎራባች ክልል እና

የልማት ጫናዎች አዲስ አበባ የውሃ አቅርቦቷን በዘላቂነት ለማቅረብ ጥገኛ የምትሆንበትን መሬት

አግባብነት ያላቸው አጋሮች ጋር

እና ወንዞችን እያራቆተ ነው። የተፋሰስ መራቆት በከተማችን እንዲሁም በክልል ዘላቂ የሆነ የውሃ
አስተዳደር መስፈን ላይ የተጋረጠ ዋና ፈተና ነው። የአዲስ አበባ የመጠጥ ውሃ አቅርቦቶች በከፍተኛ
ሁኔታ በመሬት አስተዳደራችን ሥርዓት

ተፅዕኖ ይፈጠርባቸዋል። ደኖችን መመንጠር የመሬት

መሸርሸር እና ብክለትን የሚጨምር ሲሆን

ይህም የውሃ ጥራት ደረጃና አስተማማኝነት አቅርቦትን

ግንኙነት እንዲኖር በማስቻል የውሃ ምንጮች በመጠበቅ ረገድ

ንቁ ሚና እንድትጫወት ለማድረግ ያስችላል። ምክንያቱም የተፋሰስዎች የከተማ ሬዚሊየንስ አቅም
ግንባት፣ አስተማማኝ የውሃ አቅርቦት ከፍ ለማድረግ፣ ዘላቂ ልማት ለማስኬድ እና የተረጋጋ ከባቢ
ሁኔታ ለመፍጠር የጥምረት ግንኙነት ስለሚፈጥሩ ነው።

ይቀንሳል። ፈጣን የከተማ መስፋፋት፣ መልካም አስተዳደር እጦት፣ ብክለት እና የአየር ንብረት ለውጥ

ይህ ተግባር ትኩረት የሚያደርገው በተፍጥሮ ላይ መዋዕለ ንዋይ ለማፍሰስ ዕድሎችን መለየት

ችግሩን ያባብሳሉ። ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ እየጨመረ በምጣቱ ብሎም ከፍተኛ የሆነው የህዝብ ቁጥር

ሲሆን ይህም ደኖችን፣ እረግረጋማ መሬቶች እና ሣራማ ቦታዎች መጠበቅ እና ወደነበሩበት ሁኔታ

በቂ የሚባል ደህንነቱ የተጠበቀ ውሃ አቅርቦት አለማግኘታቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲሁም

መመለስ፣ በእርሻ ቦታዎች የሚከሰት ጎርፍ መቀነስ፣ መንገዶችን በመገንባት ወደ ወንዞች እና ጅረቶች

የውሃ አቅርቦት ዋስትና አለመኖር የከተማችንን የሬዚሊየንስ አቅም እና ዘላቂ ልማት ላይ ከፍተኛ

ታጥቦ የሚገባውን ደለለ ለመቀነስ እንዲሁም ንፁህ ውሃ ጠብቆ ለማቆየት፣ በካዮዎችን ለማጣራት

ስጋት ከሚፈጥሩት ችግሮች ዋነኞቹ ነው። የእርሻ፣የኢንዱስትሪ፣የኃይል፣ እና የመኖሪያ ቤት ፍላጎት

እና መሸርሸርን መቀነስ ያካትታል።

ለማርካት በቂ ጥራት እና መጠን ያለው ውሃ ከማቅረብ በተጨማሪ የአካባቢ ስርዓቶችን ሙሉነት ጠብቆ
ማቆየት በሀሉም መለኪያ መስፈርት ወሳኝ ነው።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የውሃ አቅርቦትን ማጎልበት አያይዞም የውሃ አገልግሎት
አቅርቦትን ማሻሻል እና የውሃ እጥረት ለመቀነስ።
• የኢኮኖሚ ዕድገትን ማጎልበት።
• ሥነ-ምህዳራዊ አገልግሎቶችን ማሻሻል።
• የህብረተሰቡን ጤናን ማሻሻል።
• የውሃ ብክለትን መቀነስ።
• በከተማ እና በክልሉ እንዲሁም በከተሞች እና በገጠር መካከል
መተባበርንና መተማመንን ያጎለብታል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ጎርፍ

ተያያዥ ጫናዎች

የውሃ እጥረት፣ የመሠረተ ልማት ማርጀት፣ የአካባቢ መራቆት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣6፣11 እና 12

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን እና የአዲስ አበባ
የሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ቢሮ

122

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ከከንቲባ ፅ/ቤት፣የአካቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣የአዲስ አበባ የሬዚሊየንስ
ፕሮጀክተ ቢሮ፣TNC፣ ለጋሽ አካላት (ለምሳሌ የዓለም ባንክ)፣
የግል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት።

ስፋት

ሜትሮፖሊታን

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• የአዋጭነት ሁኔታን መገምገም እና የውሃ ፈንድ በአዲስ አበባ
ውስጥ ለአስተማማኝ የውሃ አቅርቦት እንዴት አዎንታዊ
አስተዋጽኦ ሊያበረክት እንደሚችል መወሰን።
• በአዋጭነት ላይ ጥናት ላይ የተመሠረተ የውሃ ፈንድ ወደ ዲዛይን
ደረጃ መሄድ እንዳለበት መወሰን።
• በውሳኔው መሠረት የውሃ ፈንድ ዲዛይን በማድረግ መተግበር።

ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

34

የተሻሻሉ የከርሰ ምድር ውሃ ማውጣትን፣ መከታተልን እና ደንቦችን
በማሻሻል የውሃ ደህንነትን ማጎልበት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የተግባሩ መግለጫ

የከተማችንን የወቅቱን እና የወደፊቱን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት የከርሰ ምድር ውሃ በአዲስ አበባ

የተግባሩ ዋና ዓላማ ከሚመለከታቸው የመንግሰት ቢሮዎች ጋር በመተባበር ጠንካራ ክትትል እና

ውስጥ እንደ ዋና የውሃ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። ሆኖም የሚመለከታቸው ባለሥልጣናት ስለ የከርሰ

የከርሰ ምድር ውሃን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችሉ

ምድር የውሃ መጠን ደረጃ፣ ስለ አጠቃላይ የሚወጣው የውሃ ይዘት፣ መጠኖች እና ስለ የከርሰ

መተዳደሩን ማረጋገጥነው። ተግባሩ ከተማችንንም ሆነ የአዲስ አበባ ውሃ እና ፈሳሽ ባለሥልጣንን

ምድር ውሃ ምርትን በዘላቂነት ለመጠቀም በቂ የሆነ ወቅቱን የጠበቀ መረጃ የላቸውም። ስለሆነም

በሚከተለው መልኩ ይረዳል -

ደንቦችን በመደንገግየከርሰ ምድር ውሃ

ከተማችን የውሃ ማውጣት እና ፍጆታ መከታተልም ሆነ መቆጣጠር አልቻለችም። የከርሰ ምድር ውሃ

• በተሰጣቸው ስልጣን ወሰን ልክ የከርሰ ምድር ውሃ አጠቃቀምን ለመከታተል እና
ውሃ ማውጣትን ቁጥጥር ለማድረግ ተቋማዊ አቅም ማጎልት።
• የግል፣ የንግድ እና የኢንዱስትሪ የውሃ ጉድጓዶች አስመልክቶ አጠቃላይ የሆነ እና
ቦታ አመላካች ያለው መረጃን የያዘ ዝርዝር ማዘጋጀት፣ እና የውሃ ጉድጓዶቹን
አስመልክቶ መነሻ የቴክኒክ መስፈርቶችን ልኬቶቻቸውን ጨምሮ ማዘጋጀት
እንዲሁም የውሃ ጉድጓዶች ክትትል እና ውሃ ማውጣት ላይ ቁጥጥር ማድረግ።
• የውሃ ጉድጓድ በመቆፈር ላይ ለተሰማሩ ኩባንያዎች በሚሰጣቸው ፈቃድ አማካይነት
እንዲሰሩ የሚያስችል አሠራርን ማጎልበት እና አዲስ የተቆፈሩ ጉድጓዶች በአግባቡ
ጥቅም ላይ ስለማዋላቸው ከሚደረግላቸው የሙከራ ፍተሻ በፊት በመደበኛነት
እንዲመዘገቡ የሚያስችል የአሠራር ስርዓት መዘርጋት።

ሀብቶች በአግባቡ አለመጠቀም እና ከመጠን በላይ ለጥቅም ማዋል የአዲስ አበባ የውሃ አቅርቦት ጥገኛ
የሆነበትን የከርሰ ምድር ውሃ መጠን ደረጃ ተከታታይነት ባለው ሁኔታ መጠኑ እንዲቀንስ አድርጓታል።
በተጨማሪም ፈጣን የከተማ እና ኢኮኖሚያዊ ልማት የከተማችንን የውሃ ፍላጎት በመጨመር ቁጥጥር
ያልተደረገባቸው የውሃ ጉድጓዶች ቁፋሮ እና የውሃ ማውጣትን አስከትለዋል። እርግረጋማ እና ውሃ
አዘል ቦታዎች፣ በከፍተኛ ቦታዎች ወይም ተራራ የበዛበት ቦታ ላይ የሚገኙ ደኖች እና ሌሎች አስፈላጊ
ሥነ-ምህዳራዊ አካላት፣ ተዛማጅነት ያላቸውን የውሃ አካላትን ጨምሮ፣ እየተሟጠጡ በመሆናቸው
የከርሰ ምድር ውሃ እንደገና የመፍለቅ ወይም ወደ ቦታቸው የመመለስ ዕድል እንዲቀንስ አድርጓል።
በቅርብ ዓመታት መንግሥት እየጨመረ የመጣውን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት እና በመንግስት የውሃ
አቅርቦት ስርዓት ላይ ያለውን ሸክም ለመቀነስ ትላልቅ የውሃ ተጠቃሚዎች ባልተማከለ እና ገለልተኛ

• ያልተጣራ ውሃ አቅርቦት ዋጋ ለመተመን ዘላቂ የሥርዓት በማዳበር ከመጠን በላይ
የከርሰ ምድር ውሃን ማውጣት አለማበረታታት (እና ወይም የጉድጓድ ውሃን
ማውጣትን መገደብ)።
• ተገቢ እና ደህንነቱ የጠበቀ የውሃ ጉድጓዶች እና የውሃ መስተላለፊያ ቱቦዎች
አጠቃቀምን አስመልክቶ ለባለድርሻ አካላት በዘመቻ መልክ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ማዘጋጀት እና መተግበር።

ስርዓቶች ላይ መዋዕለ ንዋይ እንዲያፈሱ አበረታቷል። እየጨመረ ባለው የከርሰ ምድር ውሃ ልማት እና
የውሃው አቅርቦት መቀነስ ምክንያት ውድ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብቶችን ዘላቂ አጠቃቀም ለማረጋገጥ፣
የሀብቱን በአግባቡ ለመቆጣጠር እና ከብክነት ለማዳን ብሎም ፍትሃዊ አጠቃቀምን በማስፈን የከርሰ
ምድር ውሃው ወደ ቦታው ለመመለስ እና መልሶለመጠቀም የተቀናጀ የአመራር ዘዴ አስፈላጊ መሆኑን
ግንዛቤ እያደገ መጥቷል። ይህ ተግባር የውሃ ተፈሰሶች መራቆትን በአዳዲስ ኢንቨስትመንቶች እና
ዘመናዊ ፖሊሲዎችን በመጠቀም ሁኔታውን በመቀልበስ ለሥነ-ምህዳሩ በተጨማሪ ይበልጥ አስተማማኝ
የውሃ አቅርቦትን ማረጋገጥ ያስችላል። ሆኖም ከተማችን ሊኖረው ስለሚችለው ሚና እና ኃላፊነት በቂ
ግንዛቤ ባለመኖሩ እንዲሁም አሁን ያለው የሕግ እና የቁጥጥር ማዕቀፍ እና የተቋማት ቁመና የከርሰ
ምድር ውሃ ማውጣት፣ አጠቃቀምን መከታተል እና ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም ያንሳዋል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የከርሰ ምድር ውሃ መሟጠጥን መቀነስ።
• የውሃ አቅርቦትን ማሻሻል እና የውሃ ፍጆታን መቀነስ።
• የከርሰ ምድር ውሃ ብክለትን መቀነስ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ፣ ድርቅ

ተያያዥ ጫናዎች

የውሃ እጥረት፣የውሃ ብክለት፣የአካባቢ መራቆት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣6፣11 እና 12

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ፕላን እና ልማት ኮሚሽን፣ የአዲስ አበባ አካባቢ
ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣ ለጋሾች፣ የበጎ አድራጎት እና
ማህበራት ድርጅት፣ የግል አገልግሎት ሰጪ ደርጅቶች

123

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ለዘላቂ የከርሰ ምድር ውሃ አጠቃቀም ህጋዊ ማዕቀፎችን እና
የጥራት ደረጃ ማቋቋም።
• ለአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን የአቅም ግንባታ
መርሃ-ግብር ማስጀመር።
• የቦታ አመላካች ያለው የከርሰ ምድር ውሃ ጉድጓዶች የመረጃ
ቋትን መያዝ።
• የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ማካሄድ።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ያልተማከለ የፈሳሽ ቆሻሻ ማከምን እና የውሃ አጠቃቀምን ማዕከል
ያደረገ ዲዛይንን ማበረታታት

ተግባር

35

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ያሉትን ክፍያዎች እንዲፈፅሙ ለማስቻል ያለመ ነው። እርምጃው ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች

የሁለተኛ ደረጃ የፍሳሽ ማስወገጃ አውታርን ብዙ ሰዎች እንዲያገኙ በማስቻል የአዲስ አበባ ውሃ እና

ባሉበት ሰፈር ባልተማከለ መልኩ ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ኢንቨስትመንቶችን ያበረታታል፣ ከዚህ

ፍሳሽ ባለሥልጣን የከተማችንን የፍሳሽ ማስወገጃ አውታር መረብ በአሁኑ ወቅት ካለበት ከጠቅላላው

በተጨማሪም እርምጃው ያልታከመ ፍሳሽ ቆሻሻ እና የዓይነ ምድር ዝቃጭ ለማስወገድ ብሎም

18% ሙሉ ከተማችንን ለመድረስ ሰፊ ዕቅድ አውጥቷል። ፍሳሽ ቆሻሻን የማከም አቅሙን ለማሳደግ

በቆሻሻ ማንሻ ተቋማት እና መኪናዎች አማካይነት ወደ አካባቢው የሚበተኑ ፍሳሽ ቆሻሻዎችን

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን በተጨማሪም 100000 ሜትርኪዩብ የቆሻሻ ውሃ በቀን

ለመቆጣጠር ይረዳል። እርምጃው በአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን እና በግሉ ሴክተር

ለማከም አቅም ያላቸው የበርካታ የፈሳሽ ቆሻሻ ህክምና የሚሰጡ ግንባታዎች በመገንባት ላይ ከፍተኛ

በዘርፉ ከተሰማሩ አካላት መካከል ትብብር በመፍጠር የግሉ ማህበረሰብ የገንዘብ አቅሙን ተጠቅሞ

መዋዕለ ንዋይ አፍስሷል።

የውሃ ቶጣቢ አጠቃቀምን ማዕከል ያደረገ እና በራሱ አነሳሽነት ፍሳሽ ቆሻሻን ማከም የሚችል ሰፍራዎ
ለመፍጠር ያግዛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እርምጃው ለመጠጥ ውሃነት የማይውሉ እና ለሌሎች

እነዚህ ጥረቶች ቢኖሩም የከተማችን አብዛኞቹ አባወራዎች አቅራቢያቸው ባሉ የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ

አገልግሎቶች የሚውል ቆሻሻ ውሃ ለድጋሚ ጥቅም እንዲውል የሚያስችል ኢኮኖሚያዊ አተያይ

ቦታዎች ማለትም 75% የሚሆን ፍሳሽ ቆሻሻ አካባቢው ላይ በሚገኙ ወንዞች እና የውሃ ማስወገጃ

እንዲኖር እና የውሃ ብክነት ለመቀነስ ለማስቻል የሚውል ግብዓቶችን መንደፍ የሚቻልበት መንገድ

ቱቦዎች ውስጥ እና በቁጥር የተገደቡ ባዶ በሆኑ ፍሳሽ ቆሻሻ ማንሻ የጭነት መኪናዎች ላይ ጥገኛ

እንዲኖር ያበረታታል። ተዛማጅ ተግባሮች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

ናቸው። አብዛኛዎቹ የከተማችን ፍሳሽ ቆሻሻዎች ወደ ማጣራያ የማይደረስ በመሆኑ እና 5% የሚሆነው

• የሕግ እና የቁጥጥር ማዕቀፉን በመከለስ የመኖሪያ ቤት እና የመኖሪያ ሰፈር ግንባታ
ዲዛይን በሚዘጋጅበት ወቅት ውሃን ቆጣቢ አጠቃቀምን ማዕከለ ያደረገ የከተማ
ዲዛይን ለማላመድ እና ውሃን በአግባቡ ለመጠቀም የሚወሰዱ እርምጃዎችን አደናቃፊ
የሆኑ ስጋቶች እና ክፍተቶችን መለየት።

ሰው መንገድ ላይ የሚፀዳደ በመሆኑ የከተማችን መፀዳጃ ቤቶች የተቀመጡ የአነስተኛ ደረጃዎችን
አያሟሉም እንዲሁም ከመፀዳጃ ቤት የሚውጣ የዓይነ ምድር ዝቃጭ አስተደዳር ከፍተኛ በሚባል ደረጃ
በቂ አይደለም። ይህ ተጨባጭ ሁኔታ ለነዎሪዎች በተለይም ከተገቢው አገልግሎት በታች የሚያገኙ
ወይም መደበኛ ባልሆኑ ሰፈሮች ውስጥ ለሚኖሩ ነዋሪዎ በቂ አገልግሎት ለመስጠት የአዲስ አበባ ውሃ

• ያልተማከለ ፍሳሽ ቆሻሻ የሚታከምበት ተቋም በመፍጠር ደህንነቱ የተጠበቀ እና
ዘላቂነት ያለው ፍሳሽ ቆሻሻውን በአነስተኛ ደረጃ መልሶ መጠቀም ማስቻል።
• ከግል አልሚዎች ጋር በመተባበር አዲስ በፈጠራ የታገዙ ቤቶች ልማትን በሙከራ
እንዲገነቡ ማስቻል እና መሬት ላይ ሊወርድ የሚችል ዘላቂነት ያለው የዲዛይን እና
የግንባታ ሥራ መስራት፣ውሃን በአግባቡ መጠቀም ላይ ትኩረት የሚሰጡ እና በሀይል
አቅርቦት በኩል ብቁ የሆነ አቅም ያላቸው ቤቶችን በምሳሌነት ማሳየት እና እነዚህ
ቤቶች በተመጣጣኝ ዋጋ እና በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ መስራት እንደሚቻል
ማሳየት።

እና ፍሳሽ ባለሥልጣን ላይ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ እና የቴክኒክ ጫና ይፈጥራል።ይህ በእንዲህ እንዳለ
አዲስ አበባ በአንድ ጥግ ከፍተኛ የሆነ የሪል እስቴት ልማት ዕድገት እያሳየች ነው።የእነዚህ የሪል
እስቴት ነዋሪዎች ፍሳሽ ቆሻሻ ለማስወገድ እና ለአካባቢ ንፅህና ተጠቃሚ ለመሆን (ቆሻሻውን ለማጓጓዝ
እና ቆሻሻው የሚታከምበት ጨምሮ) ለመክፈል አቅም ያላቸው ቢሆንም በአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ
ባለሥልጣን የአቅም ማነስ ምክንያት እነዚህን አገልግሎቶች አያገኙም።

የተግባሩ መግለጫ
የእዚህ ተግባር ዓላማው እየጨመረ የመጣውን የሪል እስቴት ግንባታ በመጠቀም የአዲስ አበባን
እና ነዋሪዎቿን ለመሠረታዊ አገልግሎቶች ማለትም እንደ ፍሳሽ ቆሻሻ በአግባቡ ለማስተዳደር

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የውሃ ፍላጎት መቀነስ እና ለመጠጥ ውሃ የማይውሉ እና
ሌላ የውሃ ጥቀሞች የሚውል የውሃ ምንጮች በአማራጭነት
ማቅረብ።
• የብክለት እና የአካባቢ መራቆትን በመቀነስ የውሃ ጥራት ደረጃ
እና የሰዎች ጤና ማሻሻል።
• የከተማችንን ቆሻሻ ውሃ ለማከም የሚውሉ የመዋለ ንዋይ ወጪ
በመቀነስ የከተማችንን ዋና የፍሳሽ ማስወገጃ ዝርጋታ ማስፋፊያ
በማዋል የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን አስፈላጊ
በሚባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ማስቻል።
• የግሉ አልሚዎች ለከተማችን ንፅህና ላባረከቱት አስተዋፅኦ
ለንግድ ዕቃቸው ወይም ለንግድ ምልክት በከተማችን አስተዳደር
እና በአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን እውቅና ያገኛሉ።
• የኤሌክትሪክ ኃይል ምርትን ማሻሻል።
• የጋዝ ልቀትን መቀነስ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ

ተያያዥ ጫናዎች

በቂ ያልሆነ የንፅህና አጠባበቅ ሥርዓት፣ የአካባቢ መራቆት፣የውሃ
እጥረት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣6፣11
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የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ የከተማ
ልማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ የሪል እስቴት ገንቢዎች፣
ለጋሾች

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ለማደስ ተስማሚ የሆኑ ነባር የመኖሪያ ቤቶች ልማት እና የውሃ
አጠቃቀምን ቆጣቢ ማዕከል ያደረገ አዳዲስ የቤት ልማቶችን
መለየት።
• ፈጠራን ያካተተ ቤትን ልማት እና ዘላቂነት ያለው ማሳደግ
ወይም ማስፋፋት የሚቻል የዲዛይን ልማት እንዲሁም
ኮንስትራክሽን ቢያንስ ከአንድ የግል ዘርፍ አልሚ ጋር ትትብር
መመሥረት።
• በጋራ በመሆን የፍሳሽ ቆሻሻ ማከሚያ ጣቢያ ደረጃዎች፣
ፕሮቶኮል እና መመሪያ ማዘጋጀት።
• የሙከራ ቆጣቢ የውሃ አጠቃቀምን ማዕከል ያደረገ የቤቶች
ልማት ኘሮጀክት በመተግበር ምርጥ ተሞክሮዎችን ማሳደግ።

ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

36

የንፅህና አጠባበቅ አገልገሎት አቅርቦትን ማሻሻል

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ነው። የመፀዳጃ ቤቶችን ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ በመሰብሰብ፣ በማጓጓዣ፣ በማከም እና ቆሻሻን እንደገና

ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ውስጥ 50% የሚሆነው ደንነቱ እና ደረጃውን የጠበቀ መፀዳጃ ቤት ቀርቶ

መልሶበመጠቀም ጉዳዮች ዙሪያ የሚሠሩ 100 መፀዳጃ ቤትና ንፅህና ላይ የሚሰማሩ ኮኦፕሬቲቨችን

በቂ መደበኛ መፀዳቻ ቤት የላቸውም፡፡ እንዲሁም 5% የሚሆኑት ከመፀዳጃ ቤት ውጪ ክፍት የሆነ

በመፍጠር እና አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ፈቃድ በመስጠት፤ የዚህ ተግባር ዓላማ የአዲስ አበባን

ቦታዎች ላይ ይፀዳዳሉ። የግለሰባዊ ደህንነት፣ የህዝብ ጤና እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን ላይ ተፅእኖ

የመፀዳጃ ቤት

ከማሳደሩ ጎን ለጎን በቂ ያልሆነ መፀዳጃ ቤት አለመኖር ከተማችን ከተጋረጠባት የአካባቢያው ችግሮች

ነው።

ቆሻሻን እሴት ሰንሰለት

ችግር መቅረፍና

ለቢዝንስ ዕድገት የተዘጋጀ ማድረግን

ውስጥ በጣም አሳሳቢው ነው።
ይህ ተግባር ከዚህ በተጨማሪም የሚከተሉትን ያደርጋል፡
ለእነዚህ ተግዳሮቶች ምላሽ ለመስጠት በ2007 ዓ.ም የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን የጋራ
የሕዝብ መፀዳጃ ቤቶች እና የማረፊያ ቦታቸዎች ፕሮጀክት

• ለትግበራ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸውን ቦታዎች ለመለየት መነሻ ጥናት በማካሄድ
እና የመፀዳጃ ቤቶች ቆሻሻ አስተዳዳር
ሰንሰለት መሠረተ ልማት አውታር ላይ
የሚደረግ ኢንቨስትመንቶችን ለመቅረፅ እና ለማቀድ ከቀዳሚ ምንጭ የተገኘ መረጃ
ማሰባሰብ።
• እነዚህ ቢዝነሶች ሙያዊ አሠራር በተከተለ መንገድ መቀጠላቸውን እና መከናወናቸውን
ለማረጋገጥ ዘላቂ እና በገንዘብ አቅም ሊያድግ የሚችል አስተዳደራዊ ሀሳብ ማበልፀግ
እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ ድሃ እና ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች በዕለት
ተዕለት ኑሮአቸው ወይም መተዳደሪያ ላይ ዘርፍ ብዙ የጎንዮሽ ጥቅሞችን የሚያጎለብት

አስጀምሯል፤ ይህም ተግባር መፀዳጃ

ቤቶችን ለመገንባት ያለመ ነበር። እነዚህ የጋራ መፀዳጃ ቤቶችን ከፍተኛ ሰዎች የሚንቀሳቀሱባቸው
የከተማ አካባቢዎች አገልግሎት የሚሰጡ እንዲሁም በተለዩ መኖሪያ ቤቶች ወይም ዝቅተና ገቢ
ያላቸው አባዎራዎች በጋራ ጥቅም ላይ የሚውሉ መፀዳጃ ወይም ሽንት ቤቶችን ያካተቱ ነበሩ ።
ከከተማችን ሥራ ዕድል ፈጠራና ከኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር የአዲስ አበባ ውሃ እና
ፍሳሽ ባለሥልጣን እና እነዚህን መገልገያዎች ሴቶችና የአካል ጉዳተኞችን ጨምሮ ተጋላጭና ሥራ አጥ
የሆኑ ክፍሎችን ለያዙ የሕብረት ሥራ ማህበራት ሰጧል ። መፀዳጃ ቤት ተደራሽ ከማድረግ እና የሥራ
ዕድሎችን ከማቅረብ በተጨማሪ እነዚህ መገልገያዎች የአረንጓዴ ሥፍራዎች እንዲኖራቸው ተደርገው

ሀሳብ ማምጣት።
• የአገልግሎት ደረጃ ስምምነቶችን በማቋቋም ስምምነት ላይ በተደረሰባቸው ግቦች እና
ኢላማዎች ላይ የሚደረጉ ውይይቶችን የሚያበረታታ እንዲሁም ትግበራ ላይ ላሉ
አካላት ግቦችና ኢላማዎችን በምን መልኩ እንደሚያሳኮቸው ፈጠራን እንዲያክሉ
ዕድል መስጠት (ይህም ዘርፍ ብዙ የገቢ ምንጭ ያላቸው ክዋኞች፣ ማህበረሰብ አቅፍ
አስተዳደራዊ መዋቅሮች እና ማህበረሰብን በትግበራ ላይ የሚያሳትፍ እና ለማስተማር
ጥረት የሚደርጉ የፈጠራ ሀሳብን ያነገቱነትን ያካትታል)።
• በሁሉም የመፀዳጃ ቤቶች ቆሻሻ አስተዳዳር ሰንሰለቶች ሁሉ ላይ የዲዛይን፣ ግንባታ
እና የሙከራ ቢዝነሶች ያደርጋል።
• ለሙከራ ከተተገበሩት ፕሮጀክቶች መማር የምንችልባቸውን ሀሳቦች በማሰባሰብ እና
እንዚህን ሀሳቦች ቢዝነሶችን በከፍተኛ ቁጥር ለማስፈፈት መጠቀም።
• የከተማችን የኮቪድ-19 የመከላከል ምላሽ አካል አንዱ የሆነ የፅዳት ሠራተኞችን
ማሠልጠን እና ከነሱ ጋር ትብብር በመፍጠር እነሱንም ሆነ ደንበኞችን ከቫይረሱ
ለመከላከል እንዲሁም ለተላላፊ በሽታ የመጋለጥ ዕድልን ለመቀነስን ማረጋገጥ።

የተሠሩ ሲሆን ለነዋሪዎች ተደራሽ የሆኑ ክፍት ስፍራዎችን ሆነዋል።
ምንም እንኳን የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን የህዝብ እና የጋራ መፀዳጃ ቤቶችን ዲዛይን
በማድረግ እና በመተግበር ከአስር ዓመታት በላይ ልምድ ቢኖረውም፣ በቂ መፀዳጃ ቤት አገልግሎት
አቅርቦት ባለመኖሩ በአዲስ አበባ ከተማ የሬዚሊየንስ አቅም ለመገንባት ትልቅ ስጋት ሆኗል።
በተጨማሪም የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን በዋናነት የአገልግሎቱ አቅራቢ እንደመሆኑ
መጠን መሰብሰብ፣መጓጓዣ እና የፍሳሽ ቆሻሻ ማከም ጨምሮ ስለሚሰራ መሠረታዊ አገልግሎቶችን
ለመስጠት የሚኖረው የፋይናንስ ጫና እየጨመረ ለመጣው የከተማ ህዝብ ቁጥር ፍላጎትን ለማድረስ
ችግሮች እያጋጠሙት ነው።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር ዓላማው የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን የህዝብ መፀዳጃ ቤቶችን እና የማረፊያ
ቦታዎች ፕሮጀክትን ለማስተግበር በጀመረው ሥራ ላይ በመመርኮዝ ተደራሽነቱን ማስፋፋት በሁሉም
መፀዳጃ ቤት አስተዳደር እሴት ሰንሰለት በመጨመር የተለያዩ ቢዝነሶችን ለመፍጠር ጥረት ማድረግ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ለድሃ እና ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ቤተሰቦች ደህንነቱ
የተጠበቀ መፀዳጃ ቤቶችን ተደራሽ ማድረግ እና የገቢ ማስገኛ
እንቅስቃሴዎች እንዲያገኙ ማድረግ።
• የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን እና የታችኛው መዋቅር
ላይ የሚገኙ የመንግሥት አካላትን አቅም ማጎልበት።
• በዓይነ ምድር በሚፈጠር ብክለት ምክንያት አካበቢ ላይ
የሚደርሰውን ተፅእኖ መቀነስ።
• የሰርኩላር ኢኮኖሚ (ከብክለት እና ብክነት ነፃ የሆነ) መንገድ
በዓይነ ምድር ዝቅጭ እና በፈሳሽ ቆሻሻ አስተዳደር ላይ በመጠቀም
እንዲሁም ደገሞ መልሶ የመጠቀም ባህልን በማዳበር የኮርቦን
ልቀትን መቀነስ።
• መዋፅለ ንዋይ ማፍሰስን መቀነስ እና ከግሉ ዘርፍ ጋር እንዲሁም
ሊሆኑ ከሚችሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችም ጋር ሽርክና
ማመቻቸት።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የበሽታ ወረርሽኝ

ተያያዥ ጫናዎች

በቂ ያልሆነ የንፅህና አጠባበቅ ሥርዓቶች፣ የአካባቢ መራቆት፣ሥራ
አጥነት፣ ድህነት፣ የሀይል አቅርቦት ዋስትና አለመኖር

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 6 እና 11
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የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ የወንዞች ተፋሰስ እና አረንጓዴ ልማት አስተዳደር ኤጀንሲ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ውሃ እና ፍሳሽ ባለሥልጣን፣ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣
የአዲስ አበባ የሥራ ዕድል ፈጠራ እና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ፣
የአዲስ አበባ ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ የህዝብ መፀዳጃ
ቤቶችን እና የማረፊያ ቦታዎች ወይም መዳረሻዎች የሚያስተዳድሩ
የሕብረት ሥራ ማህበራት፣ የልማት አጋሮች (ለምሳሌ የዓለም ባንክ፣
ወርልድ ቪዥን)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ

ቀጣይ ተግባራት

• በኮቪድ-19 ዙሪያ በፅዳት ሠራተኞች ተጋላጭነት ላይ ሥልጠና መቅረፅ
እና መተግበር።
• በአጠቃላይ የመፀዳጃ ቤቶች ቆሻሻ አስተዳዳር ሰንሰለት እና እንዲሁም
የሚፈለጉ የንግድ ሞዴሎችን ያካተተ የከተማ አቀፍ መፀዳጃ ቤተች
ላይ መነሻ ጥናት ጥናት ያካሂዱ።
• ተገቢ የሆነ መፀዳጃ ቤቶችን ለቢዝለስ ለማዋል ሞዴሎችን እና
የአገልግሎት ደረጃ ስምምነቶችን ማዘጋጀት።
• የሰርቶ ማሳያ የሙከራ መፀዳጃ ቤቶችን መገንባት እና
የተገኙልምዶችን ማስፋፋት።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ግብ

3.2

ሀብታችንን በዘላቂነት ማስተዳደር
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ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

37

ዘላቂ የመንግስት የግዥ ፖሊሲ ማዘጋጀት

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

የተግባሩ መግለጫ

በዓለም ዙሪያ ሰፋ ያሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ግቦችን ለማሳካት ዘላቂ የመንግስት

በዚህ ተግባር በመጠቀም ከተማችን በግዥ ፖሊሲዎች ውስጥ እና በግዥ ወቅት የዘላቂነትን መስፈርት

ግዥን ስልታዊ በሆነ ሁኔታ የሚጠቀሙ ከተሞች ቁጥራቸው እያደገ ነው። ከተማችን ማህበራዊና

በማካተት በምሳሌነት ለመምራት ዓላማ ታደርጋለች። ዘላቂ የመንግስት ግዥን ለመተግበር የሚከተሉት

ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን (ለምሳሌ የሥራ ፈጠራ፣ ሀገር ውስጥ የማምረት አቅም) ለማሳደግ ግዥ

ወሳኝ እርምጃዎች ይወሰዳሉ፣

እየተጠቀመች ብትሆንም፣ የአካባቢ ግቦችን (ለምሳሌ የሀብት ብክነት፣ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት)

• ዘላቂ የመንግስት ግዥን ለመተግበር ያሉ ተግዳሮቶችን እና ዕድሎችን ለመለየት
የከተማችን የግዥ ፖሊሲዎች፣ ሂደቶች እና የግዢ ልምዶች ላይ አጠቃላይ ዳሰሳ
ማካሄድ።
• በ ከሀገር ውስጥ አቅራቢዎች እና የግል ሴክተሮች ጋር ቁርኝት በመፍጠር በግዢ
ስርዓቱ ላይ የሚደረገውን የማሻሻያ(ለውጥ) ወሰን እና ጥብቅ ለሆነው ለሚሆነው
ደረጃዎች ያለቸውን ምላሽ መመርመር።
• በመንግስት ደረጃ ዘላቂ ግዥን ለመተግበር ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ሴክተሮችን
መለየት እና ፈጣንና ትልልቅ ውጤቶችን የሚያስገኙ ለሙከራ የሚሆን ተግባሮችን
ማስጀመር።
• የዘላቂነት መስፈርቶች እና ደረጃዎችን ለማካተት የግዥ መመሪያዎችን መከለስ።
• ለግዥ መኮንኖች በአጠቃላይ የግዥ ሂደት ውስጥ የዘላቂነት መስፈርቶችን እንዴት

ለማሳደግ ዘላቂ የመንግስት ግዥን ለማስፈፀም በዙ ይቀራታል። ከፖሊሲ እና ከውሳኔ ሰጭዎች እስከ
የግዥ መኮንኖች ድረስ ያሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ያለው ውስን ግንዛቤ፣ በአሁኑ የግዥ ፖሊሲዎች
እና ልምዶች ውስጥ ዘላቂነት ታሳቢ እንዳይሆን አድርጓል። በዚህ ምክንያት የከተማችን አስተዳደር
ሁልጊዜ ጠንካራ የአካባቢ አመራርን አላሳየም።
ከ2011 በጀት አመት ከ25-30 ቢሊዮን አጠቅላላይ በጀቱ ውስጥ ከ60 እስከ 70% የሚሆነው ለተለያዩ
ሥራዎች፣ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ግዥ ወሏል። ይህም ከተማችን በአቅራቢዎች እና አምራቾች ላይ
የገቢያ ተጽዕኖ በማሳደር ወደ ዘላቂ አመራረትና አጠቃቀም ዘይቤ እንዲሸጋገሩ ከፍተኛ እድል አለው።
በተመሳሳይም የከተማ መስተዳደሩ የሚያደርሰውን የአካባቢ ተፅዕኖ ለመቀነስ እንዲሁም ሁሉም
ባለድርሻ አካለት ስለ አካባቢያቸው የመንከባበብ የሃላፊነት እንዳለባቸው ለማስተዋወቅ ያግዘዋል።

ማካተት እንደሚቻል መመሪያዎችን እና ስልጠናዎችን ማዘጋጀት።
• ለከተማ አስተዳደር ባለሥልጣናት፣ ለሲቪል ሰርቪስ ሠራተኞች እና ለግዥ ባለሙያዎች
የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃግብሮችን ማዘጋጀት።
• የከተማዋን ዘላቂ የመንግስት ግዥ አፈፃፀም ማዕቀፍ ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማሻሻል
መከታተል እና መገምገም

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የአስተዳደሩ የአካባቢ ተፅእኖን መቀነስ እና በከተማ ውስጥ
አጠቃላይ የአካባቢ ብክለትን መቀነስ።
• የበቃ እና ኃላፊነት ያለው የሀብት አጠቃቀምን ማበረታታት።
• ዘላቂ የፍጆታ እና የምርት ዘይቤን ማበረታታ።
• የአቅርቦት ትስስር ፈጠራን ማበረታታት።
• የረጅም ጊዜ ውጤት ያለው ወጪ ቁጠባዎችን ማስገኘት /
• በአረንጓዴ እና ሰርኩላር ኢኮኖሚ (ብክለት እና ብክነት የለሽ)
ውስጥ የሥራ ፈጠራን እና ዕድገትን ማነቃቃት።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ሁሉም የሚመለከታቸው የከተማ አስተዳደር መስሪያ ቤቶች፣
ከንቲባው ፅ/ቤት፣የልማት አጋሮ (ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት
የአካባቢ ፕሮግራም፣ ኤምባሲዎች)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

አደገኛ ቁስ ልቅት

ቀጣይ ተግባራት

ተያያዥ ጫናዎች

የአካባቢ መራቆት፣ የአየር ብክለት፣ የአየር ንብረት ለውጥ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 9፣11፣12፣13

• በአሁኑ ወቅት የሚደረገውን የግዥ ስርዓት ላይ ዳሰሳ ማድረግ።
• በዘላቂ የመንግስት ግዥዎች ጥቅሞች ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ተግባራትን መቅረፅ እና መተግበር።
• ከአቅራቢዎች እና ከግሉ ሴክተር ጋር የተሳትፎ ሂደትን
ማሰጀመር።

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

127

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

38

ከብክለት የጸዱ ምድጃዎችን እና ነዳጆችን ትግባራ ማስፋፋት
የመንግሥት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ባለድርሻ አካላት በአዲስ አበባ የንጹህ ምድጃዎችን እና ነዳጅ
ትግበራ ለማበረታታት የተለያዩ እርምጃዎችን የወሰዱ ቢሆንም የተቀናጀ እና ውጤታማ ድርጊት
ለመፍጠር አሁንም ብዙ ይቀራል። ዘርፉ በህግ የተደነገገ የምግብ ማብሰያ ምድጃ ደረጃዎች
አለመኖር፣ ጠንካራ የፖለቲካ መሪ እጦት እና በደካማ ቁጥጥርና የማስፈፀም አቅም እየተጎዳ ይገኛል።
በተጨማሪም የሀገር በቀለል የተሻሻሉ የምግብ ማብሰያ ምድጃ የሚያመርቱ አነስተኛና መካከለኛ
ኢንተርፕራይዞችዲዛይናቸውንና ምርታቸውን ለማሻሻል ወይም ምርታቸውን እና ስርጭታቸውን
ለማሳደግ የቴክኒክ እና የገንዘብ እንዲሁም የተሻሻሉ የምግብ ማብሰያ ምድጃዎች መፍትሄዎች እና
ነዳጆች የመነሻ ዋጋን ዝቅ ለማድረግ እርምጃ የመውሰድ እጥረት አለባቸው።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር በተለይ ተጋላጭ በሆኑት አካባቢዎች ላይ ንፅህ የማብሰያ ምድጃዎች እና ነዳጆች ትግበራ
ለማሳደግ ነው። ከተማችን የሚከተሉትን ታደርጋለች፡

• ለንፁህ ምግብ ማብሰያ መሳሪያዎች ላይ ጠንካራ ደረጃዎችን ያስተዋውቃል እና
ይተገብራል።
• ለማስፈፀም አካላትየቴክኒክ ድጋፍ እና የተቋማት አቅም ግንባታን ያደርጋል።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• ዝቅተኛ ገቢ ያለቸው እና መደበኛ ባልሆኑ ሰፈሮች ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችንፁህ የምግብ
ማብሰያ ምድጃዎች እና ነዳጆች እንዲጠቅሙ ለማድርግ የፋይናንስ ማበረታቻዎችን
ምደፍ እና ማስተዋወቅ።
• የተሻሻሉ የምግብ ማብሰያ ምድጃዎችን እና ነዳጆችን ለማስተዋወቅ ያለመ ሰፋ ያለ
የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎችን ማዘጋጀት እና ማስጀመር።
• ሀገር በቀል ጥቃቅን እና አነስተኛ የንፁህ ነዳጅ፣ ምድጃ እና ባዮ ማስ ብረኬት
አምራቾች የገቢያ ዕድገት እንዲያመጡ በእሴት መጨመር፣ ፈጠራ በታከለበት
የፋይናንስ ስርዓት እና በገቢያ ትስስር ዙሪያ የአቅም ግንባታ ድጋፍ መድረግ።

ማገዶን (ለምሳሌ ከከሰል፣ ከእንጨት፣ ፍግ) ምግብን ለማብሰል መጠቀም ፤ በተለይም ውጤታማ
ያልሆነ ወይም ባህላዊ የምድጃ አይነትችን መጠቀም አሁንም ድርስ በአዲስ አበባ ውስጥ ምግብን
ለማብሰል ጉልህ የኃይል ምንጭ ነው። በኤሌክትሪክ እና የተሻሻሉ ማገዶ ቆጣቢ ኃይል ያላቸው
የማብሰያ ምድጃዎች በአሁኑ ጊዜ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ቢሆንም ፤ በሃይል ድህነት ለተጠቁት
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው አባወራዎች እና መደበኛ ላልሆኑ ሰፋሪዎች አቅምን ያገናዘቡ አይደሉም።
ከብክለት የጸዱ የኃይል ምንጮች እና የማብሰያ ቴክኖሎጂዎች ለመሸጋገር የሚያግዝ የገንዘብ
ማበረታቻዎች በማይኖሩበት ጊዜ፣ እና ውስን የተጠቃሚዎች ግንዛቤ፣ አባወራዎች በካይ ነዳጅ እና
ማብሰያዎች በከፍተኛ መጠቀምን ይቀጥላሉ ፤ ይህም በተለይም ለቤት ውስጥ የአየር ብክለት ተጋላጭ
ያደርጋቸዋል። ሴቶች እና ለአቅመ- ሄዋን የደረሱ ልጃገረዶች በዋነኛነት ምግብ የማብሰል ኃላፊነት
ስላለባቸው በእጅጉ ይጉዳሉ። ከጤና እክል በተጨማሪ በማገዶ ላይ ጥገኛ መሆን የደን መራቆትን
ያስከትላል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• አስተማማኝ እና ዘላቂ ኃይል መድረስን ማረጋገጥ።
• የኃይል ድህነትን መቀነስ።
• የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ የአየር ብክለትን መቀነስ እና
የህዝብ ጤናን ማሻሻል።
• የደን ሀብቶችን መጠበቅ እና የአካባቢ መራቆትን መቀነስ።
• በተሻሻሉ የምግብ ማብሰያ ምድጃዎች እና ታዳሽ የማገዶ
ምንጮች አማካይነት የሥራ ዕድሎችን መፍጠር።

ተያያዥ ጫናዎች

የሀይል እጥረት፣ ዝቅተኛ የአየር ጥራት ደረጃ፣ የአካባቢ መራቆት፣

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 7፣ 11፣13

የተግባሩ ባለቤት
ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን
የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጄንሲ፣አዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣ የጤና
ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ተቋማት፣
የምግብ ማብሰያ አምራቾች፣ ለጋሾች (ለምሳሌ GiZ፣ SNV)፣
በንፁህ የማብሰያ ምድጃዎች የተሰማሩ ዓለም አቀፍ እና ሀገር አቀፍ
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ስቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች
እድሮች፣ ፣ የሸማቾች ማህበራት፣ ወ.ዘ.ተ.።)
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ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

ማስፋፋት

ቀጣይ ተግባራት

• የመንግስት፣ የግሉ ዘርፍ፣ የትምህርት ተቋማት፣ ለጋሽ እና
የሲቪል ማህበረሰብ ባለድርሻ አካላትን ለተግባራዊ መድረክ
አንድ ላይ ማሰባሰብ እና ማስተባበር።
• የቀደሙ እርምጃዎችን (ምርምር፣ ጥናቶች፣ ፖሊሲዎች፣
ፕሮግራሞች፣ ወ.ዘ.ተ.) መሰብሰብ እና ንጹህ ማብሰያ ምድጃዎች
እና ነዳጆችን ለስፋት ለመተግበር እንቅፋት የሆኑትን መሰናክሎች
መለየት።
• ቅድሚያ በሚሰጣቸው ተግባራት ላይ መስማማት እና ፍኖተ
ካርታና ውጤታማ እርመጃዎችን ለመተግበር ማቀድ።

ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

39

ኃይል ቆጣቢ እርምጃዎችን ዲዛይን ማድርግ እና መተግበር
ለአየር ንብረት ተጋላጭ በሆነው የውሃ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መተማመን
እንዲሁም ጊዜ ያለፈባቸው መሣሪያዎች በተለይም ለቀጣይ ብልሽት ተጋላጭ የሆኑ ትራንፎርመሮችን
መጠቀም ለተከታታይ የኤሌክትሪክ ሃይል መቆራረጥ አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው።
በከተማችን ዙሪያ ውጤታማ ያልሆነ ዝቅተኛ ብርሃን አመንጪ አምፖሎች መጠቀም ቀድሞውኑ
አነስተኛ የነበረውን ኃይል ያባክናል። እንደ LED ላሉ አምፖሎች የኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣቢ መብራት
በቂ መመዘኛዎች አለመኖር እና ሌሎች ውጤታማ የመብራት ቴክኖሎጂዎች በአካባቢው ገበያው ላይ
እጥረት መኖር እንዲሁም ዋጋቸው ውድ ነው፤በተለየም አነስተኛ ገቢ ላላቸው አከላት።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎትን ለመቀነስ የሚረዱ የፍላጎት-ተኮር እርምጃዎችን በመተግበር
ከኃይል መስመር የሚገኘውን ጫና ለመቀነስ ያቅዳል። ከተማችን የሚከተሉትን ታደርጋለች፡

• ከዓለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር በሚጣጣም መልኩ ኃይል ቆጣቢ መብራት ላላቸው
ብርሀን የሚያሟሉ ጠንካራ መመዘኛዎችን ማስተዋወቅ እና ተግባራዊ ማድረግ።
• ለአስፈፃሚ አካለት የቴክኒክ ድጋፍ እና የተቋማት አቅም ግንባታ ማድረግ።
• የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን በማስፋፋት የኃይል ቁጠባ ባህሪያትን ማሳደግ።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ቤተሰቦች የኤሌክትሪክ ሃይል ቆጣቢ ተግባራዊ እንዲያደርጉ
አዲስ ፈጠራ የታከለበት የፋይናንስ ዘዴዎችን ዲዛይን ማድረግ እና መተግበር።
• የኤሌክትሪክ መብራቶችን ወደ ስማርትና ሃይል ቆጣቢ ለማሸጋገር የሚያግዝ ፕሮጀክትን
ለመመራት አሸናፊ ተቋማትን መለየት እና አብሮ መስራት።

አዲስ አበባ የኃይል መቆራረጥ እና የኢነርጂ እጥረት ያሉ ትልልቅ በ ጫናዎች ገጥሟታል፣ይህም
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን እና ወሳኝ አገልግሎቶችን (የውሃ አቅርቦትን፣ ሆስፒታሎችን፣ ወ.ዘ.ተ.)
አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፎል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የኃይል ብክነትን መቀነስ፣ በኃይል አቅርቦቱ ላይ ያለውን ጫና
መቀነስ እና ወጪ መቆጠብ።
• አስተማማኝ እና ዘላቂ ኃይል ማግኘትን ማረጋገጥ።
• የኃይል ድህነትን መቀንስ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

የኃይል መቋረጥ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

አዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ውሃ፤መስኖ እና ኤሌክትሪ
ሚኒስቴር፣ የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጄንሲ፣
የኢትዮጵያ ሶላር ኢነርጂ ማህበር፣ ለጋሾች (ለምሳሌ GiZ፣ USAID)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ
ማስፋፋት
• ከአካባቢው ተስማሚ ፣ ወጪ ቆጣቢ እና ኃይል ቆጣቢ
የመብራት መፍትሄዎችን መለየት።
• አግባብነት ያላቸውን የፖሊሲ መሳሪያዎች ለማስተዋወቅ በ
ውሃ፤መስኖ እና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር፣ የገቢዎች ሚኒስቴር እና
በሌሎች አግባብነት ያላቸው ባለድርሻ አካላት መካከል ስብሰባ
መደረግ እና ውይይት መጀመር።

ተያያዥ ጫናዎች

የኃይል አቅርቦት እጥርት

የተግባሩ ሁኔታ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 7፣ 11

ቀጣይ ተግባራት

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

40

ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋያ ፓርክ ማቋቋም
ኩባንያዎች ከፍተኛ ውድድር ይገጥማቸዋል። የፋይናንስ፣ የቴክኖሎጂ እና የሰው አቅም ውስንነቶች
የሀገር ውስጥ ድርጅቶችን ባገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ማወል ላይ ያላቸውን የእሴት ሰንሰለት
ተሳትፎ ገድባታል። ሆኖም ዘርፉ በበቂ ሁኔታ ከተደገፈ ከተማችን ያለባትን ለረዥም ጊዜ የቆየ
የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ችግር ይቀርፋል። እንዲሁም አካባቢ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የሌላቸው የሥራ
ዕድሎችን በመፍጠር ከተማወን ብክለት ወደሌለው የኢኮኖሚ ዘርፍ ያሻጋግራል።

የተግባሩ መግለጫ
የዚህ ተግባሩ እቅድ በአዲስ አበባ ከተማ ውሰጥ ለሀገር ውስጥ ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ
ለማዋያ የሚሆን ማዕከል ማቋቋም ነው። የመስሪያ ቦታ ተደራሽ ከማድርግ ባሻገር የኤሌክትሪክ
ኃይልንና ውሃ አቅርቦት እንዲሁም የፋይናንስ እና የቴክኖሎጂ እድሎችን እና የእውቀትና ክህሎት
ሽግግር እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። ይህንን ለማሳከት የሚከተሉት የእርምጃዎች ታቅደዋል

• አዲስ አበባ ውስጥ ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ለሚያውሉ አካለት የሚሆን
ፓርክ ወይም ማዕከል መገንባት።
• ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ለሚያውሉ ድርጅቶች የሚውል ተዘዋዋሪ ፍንድ
በመመስረት እና ማሽኖችንና መሳሪያዎች እንዲገዙ እንዲሁም ለተያያዥ መሰል ንግድ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ነክ አላማዎች እንዲያውሉት በመደገፍ በእሴት ሰንሰለት ላይ ያለቸውን ተሳትፎ
ማሳደግ።
• ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ የሚያውሉ አካለት የዓለም አቀፍ የፍንድ
እድሎችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ አቅማቸውን ማጎልበት።
• በዘረፉ ያለውን የምርምር እና ልማት እንቅስቃሴዎች ለመደገፍ በኢንዱስትሪ እና
በዩኒቨርሲቲ መካካል ያለውን አጋርነትን ማሳደግ።

በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ውስጥ ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል በርካታ ተግዳሮቶች
አሉ። ሀገር በቀል ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ የሚያውሉ ኩባንያዎች ተግባራቸውን
የሚያከናውኑበት ማዕከል ለማቋቋም የመሬት አቅርቦት ችግር አለባቸው። በተጨማሪም የኤሌክትሪክ
የኃይል እና የውሃ መቆራረጥ ሌላ እንቅፋት ሆኖባቸውል። እንዲሁም የተሽከርካሪዎች፣ የመሣሪያዎች
እና የመገልገያ ተቋማት ዋጋ ውድነት የመሳሰሉ የተለያዩ የፋይናንስ ነክ ውስንነቶች አሉባቸው።
ከዚህም ተጨማሪም ለካፒታል እና ለዓለም አቀፍ ገቢ ትስስር በቀላሉ ተደራሽ ከሆኑ የዓለም አቀፍ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተያያዥ ጫናዎች

• በሀገር ውስጥ በማደግ ላይ ያሉ ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም
ላይ የማዋል እንቅስቃሴዎችን መደገፍ እና ስርኩላር ኢኮኖሚን
ማዳበር።
• ወደ ቆሻሻ መጣያ ቦታዎች የሚያመሩትን ቆሻሻዎችን እንዲሁም
የአካባቢ መራቆትን እና ብክለትን መቀነስ።
• የተፈጥሮ ሀብቶችን በአግባቡ እና በሃላፊነት መጠቀምን
ማበረታታት።
• በአካባቢ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የሌላቸው፣ ምቹ እና ዘላቂ የሥራ
ዕድሎችን መፍጠር።
• የወደፊት ታሳቢ ያደረገ እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ብዝሃነት
ማረጋገጥ።
በቂ ያልሆነ ቆሻሻ አስተዳደር እና የንፅህና አጠባበቅ፣ የአካባቢ
መራቆት፣ ከፍተኛ ሥራ አጥነት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ ልማት ግቦች 8፣ 9፣ 11፣ 12

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጀንሲ
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ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ፣ የአዲስ አበባ
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ የአዲስ አበባ ዮኒቨርስቲ፣ የአዲስ አበባ
ንግድ ዘረፍ ማህበራት ምክር ፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና
ሥልጠና ተቋማት፣ የክሊነር ፕሮዳክሽን ማዕከል፣ ለጋሾች (ለምሳሌ
ዓለም ባንክ፣ የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት፣
የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ፕሮግራም፣ የተባበሩት መንግስታት
የልማት ፕሮግራም፣ ግሎባል ኢንቫይሮመንት ፋሲሊቲ፣ የፈረንሳይ
ልማት ኤጀንሲ)

ስፋት

ሜትሮፖሊታን

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• ከሁሉም ባለድርሻ አከላት የፕሮጅክቱን ተቀባይነት ለማግኘት
እና ተስማሚ ቦታ ለመለየት ሰፊ የባለድርሻ አካለት ማሳተፊ
መድረኮች ማካሔድ።
• የተዘዋዋሪ ፈንድ አስተዳደር መመስረት እና ተግባራዊ ማድረግ።

ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

41

የተራቆቱ ተራሮችን መልሶ የማልማት አሳታፊ መርሃ-ግብር
የተግባሩ መግለጫ
ከተማችን ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባበር በዙሪያዋ ያሉ ተራራዎችን
ለመንከባከበብ፣ መልስው እንዲያገግሙ ለማድረግ እና ተራራዎቿንና የከተማችንን የደን ስነ ምህዳር
በዘላቂነት ለማስተዳደር ያለመ የጋራ መርሃ-ግብር በመንደፍ ይተገብራሉ። ፕሮግራሙ ተግባራዊ
የሚሆነው ከዚህ በፊት በተጀመሩ እና ወደፊት በሚደረጉ ጥረቶች ላይ መሰረት በማደረግ እና ከዚህ
በፊት የነበሩ ስኬቶች እና ውድቀቶችን በመገምገምና አስፈላጊውን የእርምት እርምጃዎች በማካተት
ነው። ፕሮግራሙ በይዘቱ አሳታፊና ለአካባቢውን ማህበረሰብ ልዩ ትኩረት በመስጠት በፕሮግራሙ
ቀረፃ እና ትግበራ ወቅት ተሳታፊነታቸውን የሚያረጋገጥ ይሆናል። የታቀዱ ዋና ዋና ተግባራት
የሚከተሉትን ያካትታሉ

• በደን መልሶ ልማት፣ በሰነ አካለዊ የአፈር እና ውሃ ጥበቃ፣ በእርከን ሥራዎች፣
በጋቢዎን ማሰር እና ወ.ዘ.ተ. የተራቆተውን የላይኛው የተፋሳስ አካል መልሶ
አንዲያገግም ማድረግ።
• ከሰው ንክኪ ነፃ አካባዎችን መፈጠር እና ማህበረሰብ አቀፍ የተፈጥሮ ሀበት እንክብካቤ
ሥራዎችን ማከናውን።
• ጥምር የግብርና ደን ልማት እንዲሁም የተፈጥሮ ሃብትን መሰረት ያደረገ ቱሪዝምን

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

በማስጀመር የሥራ ዕድል እና የገቢ ምንጭ መፍጠር።
• የ ጉለሌእፅዋት ማዕከልን ማስፋፋት እና የመዝናኛ እንቅስቃሴዎችን መሳደግ።

አዲስ አበባ በደን በተሸፈኑ ኮረብቶታዎች እና ተራሮዎች የተከበበች ናት። ከተማችን በሰሜን አቅጣጫ
በእንጦጦ ተራራ ሰንሰለቶች፣ በምስራቅ በየራ ተራራ እና በምዕራብ በመናገሻ እና በዋጫጫ ተራሮች
ተከባለች። የከተማችን የተራራ ገፅታዎች በፈጣን የከተማና መደበኛ ባልሆነ የህዝብ ሰፈራ መስፋፋት፣

የዚህ መርሃ-ግብር ትግበራ ከአዲስ አበባ የውሃ ፍንድ ማቋቋም ወይም ከተግባር 32 ጋር በቅንጅት

ዘላቂ ያልሆን የደን ሀብት አጠቃቀም (ማገዶና ከሰል ማክስል) እና የደን ሃብት አስተዳደር እጠርት

መሆኑ ማረጋጋጥ።

ተደራራቢ ችግሮች ሳቢያ በከፍተኛ ስጋት ላይ ይገኛሉ። ይህም የደን መጨፍጨፋን፣ የአፈር
መሸርሸርን እና የመሬት መራቆትን በማሰከተል ከተማወን እንደ ጎርፍ፣ መሬት መንሸራተት፣ከተማ
ሙቀት መጨመር፣ አየር ብክለት፣ ድርቅ እና ውሃ እጥረት ላሉ ነበር ድንገተኛ አደጋዎች እና
ጫናዎች ተጋላጭነትን ያባብሳል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ተራራዎች ዙሪያ እና በተራቆቱ የላይኛው ተፋስስ የጎርፍ
ሽርሽሮች ዙሪያ ሕግ ወጥ የመሬት ወረራን መከላከል።
• አረንጓዴና ለህዝብ ተደራሽ ክፍት ቦታዎችን ማሳደግ እንዲሁም
የመዝናኛ ዕድሎችን ማሰፋፋት።
• የጎርፍ እና የመሬት መንሸራተት ክስተቶች መቀነስ።
• የከርሰ ምድር ውሃ ሙሌትን እና የውሃ አቅርቦትን ማሻሻል።
• የአየር ጥራት ደረጃን ማሻሻል እና የካርቦን መጣጮችን
መጨመር።
• በተፋጠሮ ሃብት መሰረት ያደረገ የቱሪዝም እና ጥምር የግብርና
ደን ልማት እንቅስቃሴዎች አማካኝነት ዘላቂ መዳደሪያ እና የሥራ
ዕድሎችን መፍጠር።
• በዙሪያው ካሉ ክልሎች (ኦሮሚያ ክልል) ጋር ትብብርን
ማሳደግ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ጎርፍ፣ መሬት መንሽራተት

ተያያዥ ጫናዎች

የአካባቢ መራቆት፣ የአየር ብክለት፣ የአረንጓዴ ቦታዎች እጥረት፣
መደበኛ ያልሆነ ሰፈራ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 6፣ 8፣ 11፣ 13፣ 15

39 A
 ddis Ababa Environment Protection Authority and Kotebe Metropolitan University.
(2017). Addis Ababa City State of Environment and Outlook.
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የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ የውንዞች ተፋስስ እና አረንጓዴ ልማት
አስተዳደር አጀንሲ

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት፣ የአካባቢ፣ ደን እና አየር
ንብረት ለውጥ ኮሚሽን፣ የልማት አጋሮች (የተባበሩት መንግስታት
የአከባቢ ፕሮግራም፣ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም፣
የዓለም ባንክ፣ ወርልድ ሪሶርስ ኢንስትቲዩት፣ ዘ ኔቸር ኮንዘራቫንሲ

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

ማስፋፊያ

ቀጣይ ተግባራት

• የፕሮግራሙ ዲዛይን እና አተገባበር በላይነት የሚመሩ ከአዲስ
አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
እና ከአካባቢ፣ ደን እና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የተውጣጡ
አንድ የጋራ ግብረሃይል ማቋቋም።
• ዝርዝር የሥራ ዕቅድ እና የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ግብ

3.3

አካባቢያችን የጥራት ደረጃ ማሻሻል.
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ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

42

የደረቅ የቆሻሻ አስተዳደርን ማዘመን
ነው። የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ የጤና አጠባበቅ እና ቆሻሻን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመያዝ
እና ለጤንነት አደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ግንባር ቀደም የቆሻሻ ሠራተኞች በቂ መከላከያ ለመስጠት የአቅም
ለማሻሻል ያለውን ፍላጎት ከፍ አድርጓል ።
በመጨረሻም ከተማችን የቆሻሻ አስተዳዳር ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ እርምጃዎች እየወሰደች
ቢሆንም ለዘርፉ የሚውል የፋይናንስ እጥረት ትልቅ ማነቆ ሆኗል። ቆሻሻ እንደ ሃብት ከተመለከትነው፤
ለቆሻሻ መስብሰቢያ እና ማስወገጃ የሚውል ያልተነካ የፋይናንስ ምንጭ አለ። ይህ ለዘርፉ ተጨማሪ
ፋይናንስ ይፈጣራል እንዲሁም በከተማችን ላይ ያለውን የጀት ላይ ጫና ለመቀነስ ያግዛል።

የተግባሩ መግለጫ
ከተማችን የደረቅ የቆሻሻ አያያዝን ለማዘመን ያለመ መርሃ-ግብር ታስጀምራለች። የታቀደው መርሃግብር የሚከተሉትን ዝርዝሮች ይይዛል፡

• የቆሻሻ ምንጮች፣ ይዘትና የሁኔታ ግምገማ ጥናት እና የፕላስቲክ ቆሻሻ ዝርዝር
የመረጃ ትንተና እንዲሁም የበከለ ይክፈል መርህ ሃሳብ ላይ የአዋጪነት ጥናቶችን
በማካሄድ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝ ዙረያ ያለውን መረጃ እና እውቀት ማሻሻል።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• የከተማ አቀፍ የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር (ISWM) ማስተር ፕላን ማዘጋጀት።
• ለሁሉም በቆሻሻዘርፍ ላይ ለተሳተፉ ተዋናዮች በተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር
(ISWM) ላይ የአደገኛ ቆሻሻ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ማስተዳደር የሥልጠና እና
የአቅም ግንባታ ተግባራትን ማዘጋጀት። በቦሌ አራብሳ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳር
ማሠልጠኛ እና የምርምር ማዕከል ማቋቋም።
• በመሳሪያዎቸች የተደራጀ እና ብቁ የሆነ የቆሻሻ ማንሻ ተሸከርካሪዎችን መጠገኛ
ማዕከል በረጲ የቆሻሻ መጣያ እና የተቀናጀ የቀልዝ፣ባዮ ጋዝና የኤሌክትሪሲት ፋሲሊቲ
በቦሌ አራብሳ እና ሌሎች ከተሞችን ሊያገለግል የሚችል የአደገኛ ቆሻሻ አስተዳዳር
ፋሲሊቲ የሚካተቱበት የቆሻሻ አስተዳዳር ማዕከል መገንባት።
• በቆሻሻ አስተዳደር ችግሮች እና በትክክለኛው ቆሻሻ አወጋገድ ዙሪያ እንዲሁም በቤት
ውስጥ ቆሻሻ የመለየት እና የማስወገድ ዘዴን በህብረተሰቡ ግንዛቤን ማሳደግ።
• በጤናተቋማት የቆሻሻ አያያዝ ማሻሻል እና ከጤና ተቋማት ጋር አጋርነት መፍጠር።

አዲስ አበባ ከተማ በአሁኑ ጊዜ ታማኝ እና ወቅታዊ የሆነ የደረቅ ቆሻሻ ምንጮችና ባህሪ የሚያሳይ
ወሂብና መረጃ የላትም።ይህ ደግሞ ከተማችን ለረዥም ጊዜ የቆየባትን የቆሻሻ አስተዳደር ተግዳሮቶችን
ለመፍታት ውጤታማ ፖሊሲዎችን እና ችግር ፈቺ እረምጃውችን የመንደፍ አቅምን ይገታል።
በዘርፉ የተሰማሩ የመንግስት አካላት፤ ትናንሽና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች እና ኢመደበኛ የሆኑ
ሰራተኞች በከተማችን እያደገ የመጣውን ቆሻሻ የማስተዳደር አቅማቸው ውስን ነው።
በተጨማሪም ከተማችን የቆሻሻ መሰብሰቢያ መኪናዎችን በየጊዜው ለመጠገን የመሳሪያ እና የማዕከል
እጥረት አለበት። ይህም ደረቅ ቆሻሻን በወቅቱ ለመሰብስብ እና ለማስወገድ እንቅፋት ሆኗል።
አደገኛ ቆሻሻን አያያዝ ሌላ ፈታኝ ተግዳሮት ነው። እስከአሁን በከተማ ውስጥ አደገኛ ቆሻሻን በአግባቡ
ለመያዝ እና ለማስወገድ የተዘጋጀ ማዕከል የለም። ይህም በማህበረሰብ ጤና ላይ የታጋረጠ ትልቅ ስጋት

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የተገደቡ ቡድኖችን በተለይም መደበኛ ያልሆኑ ቆሻሻ
ሰብሳቢዎችን ጤናና የኑሮ ደረጃ ሁኔታን ማሻሻል።
• የአካባቢ ብክለትን እና የጎርፍ ስጋትን መቀነስ።
• መልስው ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቆሻሻዎችን ወደ ማስወገጃ
ቦታ እንዳሄዱ ማደረግ እና የዘላቂ የአመራረትና አጠቃቀም
ዘይቤን ማበረታታት።
• የሥራ ዕድሎችን መፍጠር እና ኢኮኖሚውን መደገፍ።
• የከተማችንን ገፅታ ማሻሻል።
• የማዘጋጃ ቤት ወጪ መቀነስ እና የከተማ ኤጀንሲዎች ፋይናንስ
ዘላቂነት ማጎልበት

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ከተማ ሥራ አስኪያጅ ጽ / ቤት፣ የአዲስ አበባ
ጤና ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን፣ የኦሮሚያ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ለጋሾች (የፈረንሳይ ልማት ኤጀንሲ፣
የጃፓን ዓለምአቀፍ ትብብር ኤጀንሲ፣ የአላም ባንክ፣ UN
Habitat)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

አደገኛ ቁሶች ልቀት፣ ወረርሽኝ፣ ጎርፍ

ቀጣይ ተግባራት

ተያያዥ ጫናዎች

በቂ ያልሆነ የቆሻሻ አስተዳደርና የንፅህና አጠባበቅ ስርዓት፣ የአካባቢ
መራቆት፣ የማዘጋጃ ቤት ፋይናንስ እጥረት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 11፣ 12፣ 13፣ 15

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ኤጄንሲ

• በየተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር (ISWM)፤ በጤናችግርን
በሚያስከትሉ እና ከኮረና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ብክለት እንዴት
መከላከል እንደሚቻልለሁሉም ቆሻሻ ሠራተኞች የአቅም ግንባታ
መርሃግብሮችን ዲዛይን ማድረግ እና እንዲደርስ ማድረግ።
• የደረቅ ቆሻሻ ሁኔታ ትንተና፣ የአደገኛ ቆሻሻ አያያዝ እና
የመንግስትና የግል ዘርፍ ትብብር አዋጪነት ጥናት ማዘጋጀት እና
የፕሮጅክት ሃሳብ ጥሪን ማስጀምር።
• የአደገኛ ቆሻሻ አስተዳዳር ፋሲሊቲ ለማቋቋም የፕሮጀክት ሃሳብ
ጥር ማዘጋጀት እና ማስጀመር።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ሳንቲያጎ የሜትሮፖሊታን ክልል (ቺሊ)

ክልላዊ የቆሻሻ አስተዳዳር ሞዴልን ማቋቋም እና መተግበር

ቺሊ እ.ኤ.አ ከ2005 ጀምሮ አጠቃላይ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝ ፖሊሲ አላት። ከቅርብ ዓመታት
ወዲህ ይህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 60%ው የሚሆነውን ከቤት ውስጥ የሚመነጭ ቆሻሻ በጤናማ
እና አካባቢያዊ ተቀባይነት ባለው መንገድ ማስወገድ አስችሏል። ቆሻሻን ከምንጩ መቀነስ እና
መልሶ መጠቀምን ለማበረታታት ያለመው የአዲስ ዘዴ ትግበራ ውጤት በማምጣት ላይ ይገኛል።
እነዚህ መሻሻሎች ቢኖሩም፤ በሬዚሊያንሰ ስትራቴጂ ዝግጅት ሂደት ላይ የሳንቲያጎ
የሜትሮፖሊታን ክልል የደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳርን ስር ከሰደደ አንድ የሜትሮፖሊታንው አካባቢ
ችግር ውስጥ ለይቶት ነበር። ከነባሩ የአጠቃላይ የረዥም ጊዜ የቆሻሻ አስተዳዳር እቅድ ጋር
ቅንጅት እጥረት፣ባገለገሉ ቁሶችን መልሶ መጠቀም ላያ ያለው የትምህር እጥረት፣ በከተማ ደር
እና ተጋላጭ በሆኑ ሰፈሮች ወስጥ የህገውጥ ቆሻሻ ማስወገጃና ትናንሽ ቆሻሻ መጣያዎች መበራከት
የቆሻሻ አስተዳዳር ተግዳሮቱን በግልፅ እንዲታዩ አድርጓል።
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ ሳንቲያጎ የሜትሮፖሊታን ክልል አጠቃላይ የሆነ የአካባቢ ቆሻሻ
አስተዳደር ሞዴልን ለመፍጠር እና ለመተግበር በሦስት የተከፈተ አካሄድ እየወሰደ ነው፡
-

-

የቆሻሻ አስተዳዳር ቴክኖሎጂ ማዕከልን ማስጀምር አዳዲስ የቆሻሻ አስተዳዳር ቴክኒኮችን፣ ቴክኖሎጂዎችን፣ ገቢያ
እና የቢዝነስ ሞዴሎችን ለማልማት ማዕከል ማዘጋጀት።
የ “ሳንቲያጎ ሬሳይክላ” የተሳኘውን ቆሻሻን ወደ ተለያዩ ሃብት መቀየሪያ መርሃ-ግብር ማዘጋጀት እና መተግበር
ነባሩን ያገለገሉ ቁሶች መልሶ መጠቀሚያ ማዕከል በማደስ፣ የሚበሰብሱ ቆሻሻዎችን መልሶ ጥቅም ላይ
የሚውልበትን እና ቆሻሻ ሰብሳቢዎችን መደበኛ ለማድረግ እቅድ በማዘጋጀት እንዲሁም የተንቀሳቃሽ ስልክ
ማስተግባሪዎች በመፍጠር ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ መጠቀም በማስተዋወቅ የተቀናጀ የቆሻሻ አስተዳደርን
ማበረታታት።
“ባሱራ ሲሮ” የተሰኘውን ሕገ-ወጥ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃና መጣያ ቦታ ለማስቀረት መርሃ-ግብር መተግበር።
ህገወጥ ቆሻሻ ጭነት እና ማጓጓዣን እንዲሁም ለቆሻሻ ማስወገጃ የተመደቡ ቦታዎችን ወደ ሌላ ጥቅም ለመቀየር
የሚደረጉ ጥረቶችን ለመቀነስ ያተኮረ መርሃ-ግብር መፍጠር።

ለበለጠ መረጃ እባክዎንየሳንቲያጎ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂን ፣ገጽ 92-94፣ ይመልከቱ።
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የአየር ብክለትን ለመቀነስ ተቋማዊ አቅም መገንባት እና አጋርነቶችን
መመስረት
ከተማችን ያላት የአየር ጥራት ደረጃ መከታተያ መሠረተ ልማት አውታሮች እና የተቋማት አቅም ውስን
ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በከተማች ውስጥ ሦስት የአየር ጥራት ደረጃ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች
ብቻ ነበሩ። አንደኛው በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የተቀሩት ሁለቱ በአሜሪካ ኤምባሲ የተተከሉ ነበሩ።
በቅርብ ጊዜ ተጨማሪ አምስት ጣቢያዎች በመርካቶ፣ በፓሳሳ፣ በቆሼ፣ ጉርድ ሾላ እና በሜክሲኮ
አደባባይ ተተክለዋል። ሆኖም ከተማችን በአሁኑ ጊዜ አስተማማኝ እና ወቅታዊ የአየር ጥራት ደረጃ
መረጃ የላትም። በጊዜው ያለውን እና ያለፈ የአየር ጥራት ደረጃ የሚያሳይ መረጃ አለመኖር የውሳኔ
አሰጣጥ ላይ እንቅፋት ሆኗል። በተጨማሪም በአየር ብክለት እና በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅኖዎቹ
ላይ ጥልቅ ጥናቶች ማካሔድ ግንዛቤን ለማሻሻል እና የአየር ጥራት ደረጃን ለማሻሻል የሚዘጋጁ
ፖሊሲዎችን እና ስትራቴጂዎችን መረጃ መሰረት ያደረጉ ወሳኔዎች እንዲወስዱ ያግዛሉ።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር በአሁኑ ወቅት እየተዘጋጀ ላለው የአዲስ አበባ የአየር ጥራት አስተዳደር ዕቅድ አፈፃፀም
ተቋማዊ አቅም እና አጋርነትን ለመገንባት ይሻል።የተግባሩ እቅዶችም:

• በመላ ከተማችን ውስጥ ተጨማሪ የክትትል ጣቢያዎችን ማቋቁም።
• በአየር ብክለት፣ በተፅእኖዎቹ እና በክትትልና ቁጥጥር ስርዓቶቹ ላይ ምርምር እና

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ልማት ማበረታታት።
• ከተሽከርካሪዎች፣ ከኢንዱስትሪዎች እና ኮንስትራክሽን ጨምሮ ከበርካታ ምንጮች
የአየር ልቀትን ለመቀነስ የሚረዱ ህግ ማዕቀቾችን ለማዘጋጀት ድጋፍ ማድረግ።
• ቴክኒካዊ ችሎታን ለማሻሻል የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ማዘጋጀትና እና መተግበር።
• የሚመለከታቸው አከላት ለአየር ጥራት ደረጃ ክትትል እና ማሻሻያ እርምጃዎች
የሚሆን የገንዘብ እንዲያገኑ ድጋፍ ማደረግ።
• በአየር ጥራት ደረጃ ክትትል እና መሻሻል ላይ የብሔራዊ እና የዓለም አቀፍ ትብብርን
በመመስረት እና በማበረታታት የህግ አስካበሪ ተቋማት መደገፍ።

ከቤት ውጪ የሚከሰት የአየር ብክለትን ለማስቀረት በሀገር አቀፍና በከተማ ደረጃ የተለያዩ የአየር ጥራት
ደረጃ ፖሊሲዎች፣ ደንቦች እና ደረጃዎች እንዲወጡ ተደርጓል። ሆኖም የአየር ጥራት ደረጃዎች ግልጽ
የትግበራ መመሪያዎች ስለሚጎላቸው በአፈፃፀሙ ላይ ክፍተት ፈጥሯል። በሚመለከታቸው የመንግስት
ኤጀንሲዎች መካከል ቅንጅታዊ አሠራሩ አለመኖር የአየር ብክለትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት
እንዲበጣተስ እና የአየር ጥራት ደረጃ ለመሻሻል የመተገበሩ እንቅስቃሴዎችን ለውጥ ዝቅተኛ አድርጓል።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች
ተያያዥ ጫናዎች
ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

• የአየር ጥራት ደረጃን ለመከታተል እና ህጎችን
ለማስፈፀምተቋማዊ አቅም ማጎልበት።
• ከትራንስፖርት፣ ከኢንዱስትሪ እና ከግንባታ ዘርፎች የሚወጣውን
ልቀት በመቀነስ የአየር ጥራት ደረጃን ማሻሻል።
• የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ቁጥር እና ተጓዳኝ የጤና
እንክብካቤ ወጪዎች መቀነስ።
• የአሲድ ዝናብ፣ የህንፃዎች እና የመሠረተ ልማት አውታሮች
ተገቢወን አገልግሎት አለመስጠት ያሉ ውጫዊ የአካባቢ አሉታዊ
ተፀዕኖዎችን መቀነስ።

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ የአከበባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ትራንስፖረት ባለስልጣን፣ አዲስ አበባ ትራንስፖርት
ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣ የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣
የአሜሪካ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ፣ የተባበሩትን መንግስታት
የአካባቢ ፕሮግራም፣ የተባበሩትን መንግስታት የልማት ፕሮግራም

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የአደገኛ ቁሶች አደጋ፣ የመሠረተ ልማት አውታሮች ተገቢወን
አገልግሎት አለመስጠት

የተግባሩ ሁኔታ

በመተግበር ላይ ያለ

ቀጣይ ተግባራት

• አግባብነት ያላቸውን የሕግ ማዕቀፎችን ማዘጋጀት።
• የአየር ጥራት ደረጃ ክትትል ጣቢያ የሚሆን ቦታን ለመምረጥና
ለማቋቋም የሚደረጉ ተግባራትን መደገፍ።

የአየር መበከል
ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 11፣ 13

40 U
 NEP and Environmental Compliance Institute. (2018). Addis Ababa City Air Quality
Policy and Regulatory Situational Analysis.
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ተቀባይነትና እውቅና ያለው የአካባቢ ብክለት ክትትል ላብራቶሪ እና
መረጃ አስተዳዳር ስርዓትን ማቋቋም
እና / ወይም ቀጣይነት ባለው መልኩ የብክለት ክትትል ማካሄድ በጣም ፈታኝ አድርጎታል። ታማኝ
የአካባቢ ሁኔታና ለውጥን የሚያሳይ ወሂብ እና መረጃ በቀላሉ አይገኝም። በተጨማሪም ያሉት
መረጃዎች ያልተደራጁ ናቸው። ይህም ከተማችንን መረጃን መሰረት ያደረገ የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎችን
ለመንደፍ እና ለመተግበር አግዷታል። በዚህ ምክንያት የአካባቢ ብክለትን እየባሰ በመሄዱ (ለምሳሌ
ውሃ፣ አየር፣ አፈር፣ ድምፅ ብክለት) የከተማችንን የማህበረሰብ ጤና እና የኑሮ ደረጃ እጎዳ ነው።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር የአካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን ውስጥ ዕውቅና ያለው የአካባቢ ብክለት
ክትትል ላቦራቶሪ እና የመረጃ አስተዳዳር ስርዓት በመዘርጋት የከተማችንን የአካባቢ ብክለት ክትትል፣
የህግ ማስፈፀም እና የማቀድ አቅምን ለማሻሻል ያለመ ነው። ይህ ተግባር የሚከተሉትን ለማከናወን
አቅዷል:

• ዘመናዊ፣
(የሰለጠኑ
• የአካባቢ
መውስድ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

• ለሁሉም የመንግስት ኤጀንሲዎች እንዲሁም መንግስታዊ ላልሆኑ ተጠቃሚዎች
በድህረ መረብ(ድህረ ገፅ) ተደራሽ የአካባቢ የመረጃ አስተዳዳር ስርዓት መፍጠር።
• ወቅታዊ የአካባቢ ሁኔታና ለውጥ ሪፖርት፣ የፖሊሲ አጭር መግለጫዎች፣ እና
አካባቢያዊ የፖሊሲ ዝግጅት እና አተገባበር ለማሳወቅ አጠቃላይ መረጃዎችን
መሰብሰብ።

በፌዴራልም እና በከተማ ደረጃ የተለያዩ የአካባቢ ጥበቃ ሕጎች፣ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች የፀደቁ
ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የአካባቢ ጥበቃ እንቅስቃሴዎች በእቅዶች እና
ክትትል አለመኖር እንዲሁም በሚመለከታቸው ኤጀንሲዎች የማስፈፀም አቅም ውስንነነት ምክንያት
እየተሰናከሉ ይገኛል። በከተማ ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ እና እውቅና ያለው የላቦራቶሪ ተቋማት
አለመኖር ከተቆጣጣሪ አካለት ተቋማዊና ቴክኒካዊ አቅም እጥረት ጋር ተጣመሮ መደበኛ በሆነ ጊዜ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የአዲስ አበባ ከተማን የአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን
ክትትል የህግ ተከባሪነት አፈፃፀም እና የማቀድ አቅምን
ማጎልበት።
• የአካባቢ ብክለትን መቀነስ እና የብዝሀ ሕይወት እንክብካቤ እና
ጥበቃን ማሻሻል።
• በአካባቢ ብክለት ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችን መቀነስ እና
የማህበረሰቡን ጤና መሻሻል።
• ለህክምና የሚወጡ ወጪዎችን መቀነስ።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ወረርሽኝ፣ አደገኛ ቁስ መለቀቅ

ተያያዥ ጫናዎች

የአካባቢ መራቆት፣ የአየር ብክለት፣ በቂ ያልሆነ የንፅህና አጠባበቅ
ሥርዓት፣ ደካማ የቁጥጥር ስርአት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 6፣ 11፣ 12፣ 15

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃ እና አረንጋዴ ልማት ኮሚሽን

እውቅናና ተቀባይነት ያለው ላብራቶሪ ማቋቋም እና አስፈላጊ በሆኑ ሀብቶች
ሰራተኞች፣ የላቦራቶሪ መሣሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች ወ.ዘ.ተ.) ማሟላት።
ጥበቃ ህጉ መከበራቸውን ለማረጋገጥ በየጊዜው የአካባቢ ናሙናዎችን
እና ምርመራዎችን ማካሔድ።

136

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ፣ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጄንሲ፣
የተስማሚነትና ምዘና ኤጄንሲ፣ የምርምር እና የአካዳሚክ ተቋማት
(ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ ጂኦ ህልዝ ሃብ (ጥቁር አንበሳ
ስፔሻላዝድ ሆስፒታል)፣ የልማት አጋሮች (ለምሳሌ የአሜሪካ
የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• በአዲስ አበባ ከተማ የአካባቢ ጥበቃ እና የአረንጓዴ ልማት
ኮሚሽን የሚመራ የተግባራቱን አፈፃፀም በበላይነት የሚመራው
ዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች ያሉበት ኮሚቴ ማቋቁም።
• ከተለያዩ የከተማ መስሪያቤቶች ወስጥ ያሉ ዘርፈ ብዙ አካባቢያዊ
ወሂብ እና መረጃ መሰብሰብ እና ያለባቸውን ክፍተቶችን
መለየት።
• የአካባቢ ብክለትን ክትትል ላብራቶሪ ልዩ የሚያደጉትን ነገሮቸ
እና አስፈላጊ ሀብቶችን መለየት።

ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ግብ

3.4

ስጋቶችን የለየ እና አሳታፊ የከተማ
ዲዛይንን ማስጀመር
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

45

አረንጓዴ እና ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው መንገዶችን ዲዛይን ማድረግ
እና መገንባት
ተጠቃሚዎች ምቹ አካባቢን ለመፍጠር የሚያስችል እንደ እግረኛ መሄጃ ላይ ያሉ አረንጓዴ እፅዋት
እና ግጭት መከላከያ እጥረት አለባቸው።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር የተቀናጀ የአረንጓዴ መሰረተ ልማት ሃሳብን በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ ነባር እና
አዳዲስ መንገዶች ዲዛይንና ግንባታ ውስጥ ማዋሃድን ያለመ ነው። የአረንጓዴ መሠረተ ልማት
ሥነ-ምህዳራዊ ጥቅምች እና የኑሮ ደራጃን መሻሻልን የሚያግዙ በርካታ ተግባራትን የሚያከናውን
ተፈጥሮአዊ እና ከፊል-ተፈጥሮአዊ አውታረ መረቦችን ያቀፈ ነው። በመንገዶች ረገድ አረንጓዴ
መሠረተ ልማት የአረንጓዴ የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓቶችን (ስዋሎዎች፣ ባዮሬዚተርስ)፣ የመንገድ ላይ
ዛፎችን፣ የአትክልት ስፍራዎችን እና ውሃን ወደ ከርሰ ምድር ማስረግ የሚችሉ የእግርኞች መንገዶች
ያካተተ ነው።
ተግባሩ የሚከተሉትን ያከናውናል፣

• አረንጓዴ መሰረተ ልማት ሃሳብን ከመንገድ ዲዛይን እና ግንባታ ጋር አስተሳስሮ
ለመተግበራ የሚያስችል የትግበራ መመሪያ ማዘጋጀት እና መስፈርቶችን ከግዥና

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ጨረና ሂደቶች ጋር ማስተሳሰር።
• አረንጓዴ መሰረተ ልማት ሃሳብን አዲስ ከሚገነቡ የመንገዶች ፕሮጀክቶች ወይም ነባር
መንገዶች ለማሻሻል ያቀደ ፕሮጄክቶችን እንዴት ማቀናጀት አንደሚቻል የአቅም
መገንባት እና ስልጠና መስጠት።
• የፕሮጀክቱን ቴክኒካዊ እና የገንዘብ አዋጪነት ለመለየት ሰርቶ ማሳያ የሙከራ
መርሃ-ግብር ማስጀመር።
• አረንጓዴ መሰረተ ልማት ሃሳብን በአጠቃላይ በከተማችን ውስጥ ማስፋፋት።
• በአረንጓዴ ጎዳናዎች ዲዛይንና አተገባበር ውስጥ ነዋሪዎችን እና ማህበረሰቡን ማሳተፍ
እንዲሁም የማሳተፊያ መድረኮቹን ስለ ቆሻሻ አወጋገድ እና ጎርፍ ላሉ የአካባቢ
ጉዳዮችን የማህበረሰቡን የግንዛቤ ለማሳደግ መጠቀም።
• የአረንጓዴ መሰረተ ልማት ሃሳብ ከሚሰጠው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች መካከል
የባለድርሻ አካላትን ግንዛቤን ማሳደግ ነው።

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አዲስ አበባ ከተማ የከባድ ዝናብ እና የጎርፍ ክስተቶች መጨመር አሳይታለች።
በቂ ያልሆነ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የአረንጓዴ ቦታዎችና መጥፋት እና እንደ አስፓልትና ኮብል እስቶን
ያሉ ዉሃን ወደ ከርሰ ምድር የማያሰርጉ ቦታዎች መስፋፋት እና ተገቢ ባልሆነ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ
ምክንያቶች የፍሳሽ መውረጃ እና ቦዮች እየደፈነ ነው። በዚህም ምክንያት ዝናብ በሚዘንብብት ወቅት
መንገዶች በጎርፍ እንዲጥለቀለቁ ሆነዋል። ይህም የትራፊክ መጨናነቅ እና አደጋዎችን ፈጥሯል።
በዚህም ሳቢያ እግረኞች ታዝለው መንገድ ለማቋረጥ ተገደዋል።
በተጨማሪም በአዲስ አበባ ያሉ መንገዶች ከእግረኞች ይልቅ መኪናዎችን ለማሽከርከር ታስበው
የተቀየሱ እና የተገነቡ ናቸው። ሆኖም ግን በከተማችን ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ እንቅስቃሴዎች
የሚደረጉት በእግር ነው። አሁን ያለው የመንገድ ዲዛይን የእግረኞችን ደህንነት እና ምቾት ችላ
ያለ ነው።

የእግረኞች መሄጃ እግረኞችን ከግጭት እና ከጉዳት የሚከላከሉ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ለሁሉም ተጠቃሚዎች ማራኪ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ጎዳናዎችን
ይፍጥራል።
• የጎርፍ ውሃ አስተዳደር ማሻሻል፣ የጎርፍ አደጋን መቀነስ፣ የከርሰ
ምድር ውሃን መሞላት እና የውሃ ጥራት ደረጃ ያሻሽላል።
• ለከተማ መቀዝቀዝ(ሙቀት መቀነስ) አስተዋፅ ያደርጋል።
• በካይ ቅንጣትን በመያዝ እና ሙቀት ሳቢ ጋዞችን በመምጠጥ
የአየር ጥራት ደረጃን ያሻሽላል።
• በተለይም በዝናባማ ወቅት የትራፊክ መጨናነቅ እና አደጋዎችን
ይቀንሳል።
• በካዮችን ከጎርፍ ውሃ ላይ በማስቀረት እና ንፅህና ደህንነቱ
የተጠቀ በታ በማመቻቸት የኗሪዎችን ጤና ያሻሽላል።
• ጥሩ ጥሩ መናፈሻዎችን በመፍጠር የከተማችንን ገፅታ ያሻሽላል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ጎርፍ፣ የመሰረተ ልማት ብልሽት

ተያያዥ ጫናዎች

የትራፊክ መጨናነቅ፣ የትራፊክ አደጋ፣ የአረንጓዴ ቦታዎች እና
መናፈሻ እጥረት፣ የከተማ ከፍተኛ ሙቀት፣ የውሃ እትረት፣ የአየር
ብክለት፣ የአካባቢ መራቆት፣ የአየር ንብረት ለውጥ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 6፣ 11፣ 13፣ 15
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የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ የአዲስ አበባ ወንዞች
ተፋሳስና የአንጓዴ ልማት አስተዳዳር ኤጀንሲ፣ የአዲስ አበባ
ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን፣ የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ እና አንጓዴ
ልማት ኮሚሽን፣ ዩኒቨርስቲዎች፣ የልማት አጋሮች (የዓለም
ባንክ፣የትራንስፖርትና የልማት ፖሊሲ ኢንስቲትዮት፣ዓለም አቀፍ
ሬዚሊየንት ከተማዎች ኔትወርክ)

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

የረዥም ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ቀጣይ ተግባራት

• አዲስ እና ነባሩን መንገዶችንበአረንጓዴ መንገዶች ዲዛይን
ለማድረግ እና በትግባር ለመምራት የሚያስችል የማስተግበሪያ
መመሪያ ማዘጋጀት።
• የፅንሰ-ሀሳቦን ለመፈተሸ ሰርቶ መሳያ የሙከራ መርሃ-ግብር
ማስጀመር።

ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

46

በሬዚሊየንት የህዝብ ቦታዎች ዲዛይን ላይ አሳታፊነትን ማሳደግ
ከተማችን ዘርፍ ብዙ ጥቀሜታ ያለውን ሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች የሚያጎናፅፈውን መልካም
አጋጣሚ ሙሉ በሙሉ አልተጠቀመችም። ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ዲዛይን እና ትግበራ
ላይ የሬዚሊየንስ ሌንስን በመጨመር አዲስ አበባ ሰፋ ያለ ማህበራዊ፣ አካባቢያዊ እና ኢኮኖሚያዊ
ጠቀሜታዎችን ማሳካት ትችላለች።

የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግበር ሬዚሊየንስ ን እንደ አዲስ የእቅድን ማደረጊያ ማሳሪያ በመውሰድ እንዲሁም ግልፅ እና
አሳታፊ አካሄድ በመጠቀም በአዲስ አበባ ውስጥ ሬዚሊያንት የሆነ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች
መገንባት አስተዋፅ ያደርጋል።
ተግባሩም የሚከተሉትን ያካትታል፡
• በአዲስ አበባን ውስጥ ሬዚሊየነት የሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ዲዛይን፣ ልማት እና አስተዳደር
በተመለከተ ያሉ ችግሮችን እና መልካም አጋጣሚዎችን ለመለየት የሚረዱ ጥናቶች ማስጀመር።
• ነባር ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ንድፍ መመሪያዎችንእና ደረጃዎችንመከለስ። ተግባሩ
በከተማ ውስጥ ላሉት ሁሉም አይነት መናፈሻዎች (ማለትም የሰፍር ውስጥ፣የወረዳዎች፣ የክፍለ

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ከተማ እና የከተማ መናፈሻዎች) ልዩነቶችን ለማስታረቅ ቀላል የሆነ አንድ ወጥ ዲዛይን ያዘጋጃል።

አበባ ውስጥ አዲስ የመዝናኛ ስፍራ እና አረንጓዴ ቦታዎች ፍላጎት እየጨመረ ነው። ሆኖም ግን

ማኑዋሉ የሬዚሊየንስ ሌንስን መርህ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ዲዛይን እና ልማት ውስጥ

አብዛኛዎቹ አሁን ያሉ የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች (ፓርኮች፣ አደባባዮች፣ የመቃብር ስፍራዎች፣

ያካትተል። ሠራተኞችን በተሻሻለው ማኑዋል እና ደረጃዎች ላይ ለማሠልጠን አውደ ጥናቶች

የወንዝ ዳርቻዎች፣ የከተማ ጫካዎች፣ መንገዶች እና መንገድ አካፋዮች) የሚፈለጉትን ደረጃዎች

ይዘጋጃል።

የጠበቁ አይደሉም። ለህዝብ ተደራሽ ክፍት ቦታዎች ዲዛይን መተግበሪያ ማኑዋሎች እና መምሪያዎች

• የሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ዲዛይን ውድድርን ያስጀምሩ። ሁሉም ስው የሚሰተፍበት

ተጋጅተው ነበር። እንዲሁም ዝርዝር ጥናቶች ተካሄደዋል። ነገር ግን ከእነዚህ ተግባራት የተሰጡ

ውድድር ከአካባቢዊ ሁኔታ ጋር የተስማማ ሬዚሊያንት የሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ዲዛይን

አስተያየቶች በበቂ ሁኔታ አልተተገበሩም። እነዚህን ቦታዎች ለመመስረት ከማህበረሰቡ፣ ከባለሙያዎች

የሚደረጉበበትን መንገድ ይፈጥራል። የወድድሩ ሰነድ ከህብረተሰቡ ጋር አሳታፊ ሂደትን ማካተቱን

እና ከባለድርሻ አካለት ጋር የነበረው የተሳትፎው ሂደት ደካማ ነበር። በዚህ ምክንያት ብዙ ለህዝብ

እና የከተማችንን የሬዚሊየንስ አቅም ማጎልበት መቻሉን (የጎርፍ ወይም የከተማ ሙቀትን

ተደራሽ ክፍት ቦታዎች መኖራቸው አይታወቅም እንዲሁም በበቂ ሁኔታ ጥቅም ያልሰጡ ናቸው።

የመቀነስ፣ በድንገተኛ አደጋ ወቅት መስብሰቢያ በታን፣ ወ.ዘ.ተ.) እንዲሁም መሰል መስፈርቶች
በመጠቀም ይገመገማሉ።

በአዲስ አበባ የሚገኙ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች በዋነኝነት የተሰሩት ለነዋሪዎች የመዝናኛ ቦታን
ለማቅረብ ብቻ ነው። እንደ ጎርፍ እና የከተማ ሙቀት መጨመር ያሉ የአካባቢ ስጋቶች ለመከላከል

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• ሬዚሊያንት የሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች መፍጠር
የሚከተሉትን ያደርጋል፣
• የህዝብ መናፈሻዎችን ለመንደፍ እና ለመገንባት የሚያስችል
ማዕቀፍን።
• ለመዝናኛ ቦታዎች ብቻ ያልሆኑ ነገር ግን እንደ ጎርፍ
ያሉ የከተማ የሬዚሊየነት ተግዳሮቶችን መፍታት የሚችሉ
መናፈሻዎች ያበረታታት።
• ዘና የማለት ስሚትን በመጨርና እና ጭንቀት በመቀነሳስ የከተማ
ነዋሪዎችን የአእምሮ እና የአካል ጤናን ያሳድጋል።
• አካላዊ እንቅስቃሴ በመፍጠር የማህበረሰብን መስተጋበር ያነቃል።
• የአየር ብክለት፣ ጩኸት እና ከልክ በላይ የማይሞቅ ቦታዎችን
ተደራሽ ያደረጋል።

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ዝናብን ተከትሎ የሚከሰት ጎርፍ

ተያያዥ ጫናዎች

አረንጓዴ ቦታ እጥረት፣ የአካባቢ መራቆት፣ የብዝሀ ሕይወት
መመናመን፣ የአየር ብክለት፣ የማህበራዊ መስተጋብር እጥረት፣
የከተማ ሙቀት መጨመር፣ ወንጀል እና አመዕ

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 11፣ 13፣ 15

የተግባሩ ባለቤት

አዲስ አበባ ከተማ የውንዞች ተፋስስ እና የአረንጓዴ ልማት
አስተዳደር ኤጀንሲ
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ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት፣የአዲስ አበባ ፕላንና
ልማት ኮሚሽን፣ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን፣ የአዲስ
አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ሥራ አመራር ኮሚሽን፣ የአዲስ
አበባ አካባቢ ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣ ውሃና ፈሳሽ
ባለስልጣን፣የከተማ ልማተና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ
አርክቴክቸር፣ህንፃ ግንባታ እና ከተማ ልማት ተቋም ልማት አጋሮች
(ለምሳሌ ዓለም አቀፍ የሬዚሊየንት ከተማዎች ኔትወረክ፣ UN
Habitat፣ C40)፣የበጎ አድራጎት ድርጅቶች(እድር ፣ የአዲስ አበባ
ነዋሪ)።

ስፋት

ከተማ አቀፍ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

በመካሄድ ላይ ያለ

ቀጣይ ተግባራት

• ለትግበራ የሚሆነውን ገንዘብ መሰብሰብ እና ለታሳቡት
ጥናቶች፣ማኑዋሎች እና ደረጃዎች ክለሳ የፕሮጅት ሃሳብ ጥሪ
ማዘጋጀት።
• ለሕዝብ ተደራሽ ክፈት ቦታዎች ውድድር በበላይነት የሚቆጣጠር
ኮሚቴ ማቋቋም እና የውድድር አጭር መግለጫ ማዘጋጀት።
• ሬዚሊያነት የሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ውድድርን
ማስጀመር።
• የተከለሱትን ማንዋል እና መመሪያዎች በከተማ አስተዳደሩ
በሙሉ ማስረፅ።
• የውድድሩ አሸናፊ ሀሳቦችን መተግበር።

ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ጁአሬዝ ከተማ (ሜክሲኮ)

የፕላዛ ጁዋን ገብርኤል ዲዛይን ውድድር

በሜክሲኮ የሚገኘው የጁአሬዝ ከተማ ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ዳግም መገንባት ታይቶባታል።
ከዚህ በፊት ከአደንዛዥ እፅ ጋር በተዛመደ ሁከት እና በሴቶች ላይ በሚደርስ ጥቃትና ወንጀል የታወቀች
ነበረች። ከዚህም ጋር በተያያዘ የጁአሬዝ ነዋሪዎች ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች መጠቀማቸውን
ሲያቆሙ የከተማዋ ገፅታ እየተበላሸ ነበር። ሆኖም በቅርቡ ከተማዋ ታሪካዊ የንግድ ማዕከል ሰፋሮቿን የመልሶ
ግንባታ አከናውናለች። ዋነኘውን የንግድ ማዕከል መታሰቢያነቱንም ለታዋቂው ጁአሬዝ ዘፋኝ እና የዘፈን
ግጥም ጸሐፊ ሁዋን ገብርኤል አርጋለች። ለመታሰቢያ የተሰጠው ቦታ ለእሱ ክብር እንዲሁም ያለፉትን
ትተው መጪዎን የሚመለከቱ እና ድንገተኛ አደጋዎችን እና ጫናዎችን የመቋቋም አቅም ያለቸው ነዋሪዎች
ለማመላከት ነው።
በ 2017 ጁዋን ገብርኤልን የገባያ ማዕከል ለማስዋብ ለሁሉም ክፍት የውድድር ጥሪን ለማቅረብ የ100
ከተሞች ሬዚሊያንት እና ሪቢውለድ ባይ ዲዛይን ኤንድ ሚውኒስፓል ፕላኒንግ ኢንስቲትዩት (Design
and the Municipal Planning Institute) ጋር ትብብር መሰረቱ። በማህበረሰቡ እና በባለድርሻ አከላት
ጥቆማ ዝቅተኛ ወጪ እና ከፍተኛ አውንታዊ ተፅዕኖ ያለቸውን እንዲሁም ከከተማው የሬዚሊየንስ ግቦች ጋር
ግንኘነት ያለቸውን ሃሳቦች ሰበሰበ። ለፕሮጀክቱ ሃሳብ ከቀረቡት መስፈርቶች አንዱ እንደ የጎርፈ ውሃ አያያዝ
እና የሙቀት ቅነሳ ያሉ በርካታ ጥቅሞችን ያሉትን የአረንጓዴ መሰረተ ልማት ማካተት ነበር። ለፕሮጀክቱ
የቀረበው ሌላው ቁልፍ ግብዓት ከጌል ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ከውድድር በፊት የተከናወነው ለሕዝብ
ተደራሽና ክፈት ቦታዎች የእቅድ፣ ዲዛይን እና አስተዳደር ልምምድ ውጤት ነው። ይህ ተግባር በስለሕንፃ
ተማሪዎች የተከናወነና የማህበረሰቡን ለሕዝብ ተደራሽ ክፈት ቦታዎች አጠቃቅም ጥናት ያካተተ ነበር።
ውድድሩ መጀመሪያ በአካባቢው ላሉ የስነ ህንጻና ዲዛይን ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ተስማሚ ተደርጎ የተዘጋጀ
ነበር። ከዛ በኋላ በመላ አገሪቱ የሚገኙ የዲዛይን ተቋራጮች ተሳታፊ እንዲሆኑ ተደርጓል። የተመረጡ
ቡድኖች ሀሳቦቻቸውን ለማህበረሰቡ ለማቅረብ እና ግብረ መልስ ለመቀበል አውደ ጥናት ላይ እንዲሳተፉ
ይጠበቅባቸው ነበር። ከዚያ በኋላ ዲዛይኖቻቸውን ለማስተካከል እና የመጨረሻ ሃሳቦቻቸውን ለማቅረብ
ጥቂት ሳምንታት ተሰጧቸዋል። አሸናፊው የንድፍ ሀሳብ የቀረበው በአዲስ ምሩቃን ከተመሰረተ ተቋራጭ
ነበር። ዲዛይኑ ከማንኛውም ስፍራ ሙሉ እይታን የሚፈቅድ እና ከዕየታ የተሰወሩ ቦታዎች ያስወገደ
እንዲሁም የንግድ ማዕከሉን ደህንነትን ለማሻሻል በነበረው አነስተኛ አዳራሽ ወለል እና ግድግዳ ላይ መብራት
እንዲጨምር ሐሳብ አቅርቦ ነበር። የፍሳሽ ማስወገጀው የዝናብ ውሃን እንዲሰበሰብ እንዲሁም የአዳራሹ
የታችኛው ክፍል ደግሞ በዝናባማ ወቅት የዝናብ ውሃ ማጠራቀሚያ ሆኖ እንዲያገለግል ተደርጓል። አሸናፊው
ማዘጋጃ ቤቱ ለዚህ ተግባር ብሎ ካስጀመረው የገንዘብ ቋት ሲለቀቅለት ዲዛይኑን ይተገበራል።
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ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ተግባር

47

የታክቲካል አርባኒዝም መርሃ-ግብርን ማስጀመር
የተግባሩ መግለጫ
ይህ ተግባር በከተማ ዙሪያ የሚገኙ ለሕዝብ ተደራሽና ክፍት ቦታዎች እና ጥቅም ላይ ያልዋሉ
ቦታዎችን ከማህበረሰቡ ጋር ትብብር በመፍጠር ወደ ሚያሰተጋቡ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች
ለመቀየር የሚያስችል የታክቲካል አርባኒዝም መርሃ-ግብር ማስጀመር ነው። የታክቲካል አርባኒዝም
መርሃ-ግብር ከነባሩ ዲዛይን ማድረግ ትግበራውን መከታተል ከሚለው ሃሳብ ይልቅ በአጭር ጊዜ፣
በአነስተኛ ወጪ እና መስፋፋት የሚችሉ እርምጃዎችን በመጠቀም የረዥም ጊዜ አወንታዊ ለውጥ
ለመፍጠር ዜጎችን መር የሆነ የእቅድ፣ ዲዛይኒግ እና አስተዳደር ማለት ነው።
የታክቲካል አርባኒዝም መርሃ-ግብር የእግረኞችን ማቋረጫዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ ለማድረግ
አዳዲስ ዲዛይኖችን ለመፈተሽ ቀደም ሲል በአዲስ ከተማ በተለይም በለገሃር ተተግብሮ ነበር።
መርሃ ግብር እነዚህን መሰል ሥራዎች ለመቀጠል እና ወደ ሌሎች በርካታ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት
ቦታዎች (አረንጓዴ መናፈሻዎች፣ መጫወቻ ስፍራዎች፣ ጎዳናዎች፣ ሜዳዎች፣ አደባባዮች ወ.ዘ.ተ.)
ለማስፋፋት ያለመ ነው።
የአዲስ አበባ ዘርፍ ብዙ የተጋረጡ የሬዚሊየንስ ተግዳሮቶችን ለመመከት ፈጠራ የታከለበት፣ ወጪ
ቆጣቢ እና ሊተገበሩ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ይተገበራሉ።

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች
አዲስ አበባ በአሁኑ ወቅት ጠቅላላ ስፋታቸው 113.7 ሄክታር የሆነ 18 የመዝናኛ ፓርኮች አሏት።

• የማህበረሰቡን ፍላጎቶችን እና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ለመለየት እንዲሁም
የማህበረሰብ ድጋፍን ለማግኘት እና በጋራ ዲዛይን የተደረጉ የአርባን ታክቲካል
ተግባራትን ለመለየት ባለድርሻ አካለትን በአውደ ጥናቶች፣ የማህበረሰብ እሴቶች
የሚያመላክት ካርታ በማዘጋጀት፣ ወ.ዘ.ተ. ማሳተፍ።
• የተለያዩ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ወደ ሌላ አማራጮችን ለመቀየር የሚያግዝ
ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር የሰርቶ ማሳያ የሙከራ ተግባሮችን ማስጀመር።
• የፕሮጀክቱ ትግባራት በአካባቢው ላይ የፈጠረውን ተፅእኖ ለመረዳት እና መልካም
ተሞክሮችን ወደሌሎች ቦታዎች ለማስፋፋት ክትትል እና ግምገማ ማካሄድ።

ይህም የከተማችንን የአረንጓዴ አካባቢ ሽፋን 1.52 ሜትረ2በነፍሰ ወከፍ ያደርገዋል። ይህም የአለማ
የጤና ድርጅት ካስቀመጠው የ9 ሜትር 2በነፍስ ወከፍ ደረጃ የራቀ ነው።. በተጨማሪም አሁን ያሉት
በርካታ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች ታጥረው የተቀመጡ እና ለህዝብ አገልግሎት የማይሰጡ
ናቸው።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች የሚሰጠውን ሰፊ የአካባቢ፣
ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎችን በመገንዘቡ በርካታ ሰፋፊ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች
ኘሮጀክቶች አስጀሞሯል። ይሁን እንጂ ብዙዎቹ እነዚህ ፕሮጀክቶች እቅድ፣ዲዛይና አስተዳዳር
የተለመዱና ነባር መንገድ የተከተሉ ናቸው። ይህም ብዙውን ጊዜ ውስብስብ የእቅድ ሂደቶችን እና
ብዙ ካፒታል ኢንቨስትመንትን ይፈልጋል። በተጨማሪም እነዚህ ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች
ፕሮጄክቶች ብዙውን ጊዜ ዲዛይን እና ትግበራ የሚከናወነው የማህበረሰቡ እና ተጠቃሚዎቹን ባለሳተፈ
መልኩ ነው።

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የአዲስ አበባን አጠቃላይ ገፅታን፣ የቱሪዝም መስህብን እና የአገር
ውስጥ ንግድ እንቅስቃሴዎችን ማሻሻል።
• ሰዎች አብረው እንዲሠሩ ማበረታታል፣ ግንኙነቶችን ማጠናክራል
እና መተማመን መገንባት።
• ሰዎች በአካባቢያቸው የተለያዩ እውነታዎችን እንዲገነዘቡ፣
ነገሮችን በማከናወን እንዲማሩ እና ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች
ከመተግበራቸው በፊት የፕሮጀክት ሀሳቦችን እንዲሞከሩ
ያደርጋል።

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት፣ የአዲስ አበባ የአካባቢ
ጥበቃ እና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣ የአዲስ አበባ መንገዶች
ባለስልጣን፣ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ፣ የአዲስ አበባትራፊክ
ማኔጅመንት ኤጀንሲ፣ ፕሮጀክቱ በሚተገበርበት ቦታ ያሉ ወረዳ
አስተዳደሮች፣ ነዋሪዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ አርቲስቶች፣ የግሉ
ሴክተር ድርጅቶች እና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች የአካዳሚክ
ተቋማት (የኢትዮጵያ አርክቴክቸር፣ ህንፃ ግንባታ እና ከተማ ልማት
ኢንስትቲዩት

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ጎርፍ

ስፋት

ከተማ አቀፍ

ተያያዥ ጫናዎች

በቂ ያልሆነ የህዝብ መናፈሻዎችና የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ማህበራዊ
መስተጋብር እጥረት፣ የከተማ ሙቀት መጨመር፣ የአካባቢ
መራቆት

የጊዜ ማዕቀፍ

የአጭር ጊዜ

የተግባሩ ሁኔታ

ማስፋፊያ

ቀጣይ ተግባራት

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 3፣ 11

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ የውንዞች ተፋሰስ እና የአረንጓዴ ልማት
አስተዳደር ኤጀንስ

• ለሙከራት ትግበራ የሚሆኑ ቦታዎችን ለመለየት የማህበረሰቡን
እሴቶች የሚያሳይ ካርታ ማዘጋጀት።
• ለሕዝብ ተደራሽና ክፈት ቦታዎች እንዴት ጥቅም ላይ ማዋል
እንደሚቻል በጋራ ለማቀድ አውደ ጥናት ማዘጋጀት።
• በፕሮጀክቱ አይነት እና ባለው ሃብት ላይ መሰረት ያደረገ
የትግበራ እቅድ ማውጣት።
• ጊዜዊ የሰርቶ ማሳያ ተግባራትን ማከናውን እና የተለውጠውን
ቦታ ለማህበረሰቡ መስጠት።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

ሳንቴ ፌ (አርጀንቲና)

በፓሪክ ዴልኖርት ላይ ታክቲካል አርባኒዝም
የሳንታ ፌ ን የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ቁልፍ ተግባራት ውስጥ ፓርክ ዴል ኖርቴ የተሰኘውን ቀደም ሲል የቆሻሻ
መጠያ ሲያገለግል የነበረውን 80 ሄክታር መሬት እንዲሁም የከተማውን የአትክልት ስፍራ እና ሌሎች በርካታ ጥቅም
ላይ ያልዋሉ የአረንጓዴ ቦታዎች መልሰው እንዲያገግሙና አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ነው። ዋነኛ የፕሮጀክቱ
ይዘቶች አዲስ የእግረኛ መንገዶችን፣ የመዝናኛ ቦታዎችን፣ የስፖርት ማዕከላትን፣ ነበር የማህበረሰቡ እውቀቶች፣ቴክኒክና
ቮኬሽን፣ ሰነምግባርና ሰነ ውበት የሚሰጥበት ትምህርት ቤትን እና የወረዳወን አስተዳደር ማዕከልን መገንባት ናቸው።
ፓርኩን ሰፊ አረንጓዴ ቦታዎችን ከጥሩ የውሃ አስተዳዳር ጋር በማጣመር በዝናብ ወቅት እንደ ውሃ ማቆሪያ በመጠቀም
ጎርፍ መከላካያ። ቀደም ሲል ጥግ ላይ የነበረው እና በአሁኑ ወቅት በራሳቸው የሚተማመኑ ማህብረሰብ መፍተቂያ
የሆነው ፓርሲ ዴል ኖቴ የሳነቴ ፌን ሰሜናዊ ክፍል ለማሰፋፈት እንደ መነሻ ተደርጎ የሚታሰብ ቦታ ነው። እንዲሁም
ከተማዋ እያደገ የመጣውን ህዝብ ለማስተዳደር ቤቶችን እና አዳዲስ ሰፈሮችን ለመገንባት ሰፋፊ የመንግስትና ግሉን
ዘርፍ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብ አቅዳለች።
የሳንታ ፌ ከተማ የሬዚሊየንስ ስትራቴጅዋን ካስተዋወቀች ጀምሮ ታክቲካል አርባኒዝምን በተምሳሌት ሊጠቀስ የሚችል
ፕሮጀከትን ለማስተዋወቅ እና ዜጎችን ለማሰተፍ እንደ መሳሪያ ተጠቅመውበታል። ታክቲካል አርባኒዝምን ትልልቅ
ተግባረትን ለማስተዋወቅ መሰረት የጣለ ፈር ቀዳጅ እና የስፍራው መልሶ ግንባታ ቀጠይ ድርጊት ነበር።
ከተማዋ ለመጀመሪያ ጊዜ ማህበረሰቡን አባላት እና አመራሮች የተሳተፉበት በአጭር ጊዜ፣ በአነስተኛ ዋጋ እና በቀላሉ
ሊተገበሩ የሚችሉ ተግባራትን እንዲሁም በበቂ ሁኔታ ጥቅም ላይ ያልዋለን ቦታዎች እሴት ለማጨመር የሚያግዝ
ሃሰቦችን ለመለያትና ለመወያየት አውደ ጥናት በፓሪስ ዴ ኖታ ውስጥ አዘጋጅተው ነበር። የሳንታ ፌ ከተማ ከንቲባን፣
የፓርኩ አዋሳኞች፣ የንግድ ባለቤቶች፣ የባህል ድርጅት ተወካዮች እና የወጣት ቡድኖች ጨምሮ 40 የሚጠጉ
ተሳታፊዎች በታክቲካል አርባኒዝም ውደ ጥናት ላይ የታደሙ ሲሆን ፓርኪን ኖትተርን በወደ ንቁ የሳዎች መዳረሻ
ለመቀየር ሀሳቦችን ቀርበዋል። የታቀዱት ተግባራት የማህበረሰብ ፕሮግራም፣ ሥነ ጥበብ፣ የእንጨት ወጤቶች፣
መብራቶችን፣ በሬዚሊየንስ ዙሪያ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች፣ ባገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል እና በእፅዋት
ልማት ዙሪያ ያካተቱ ነበሩ። በተጨማሪም የህብረተሰቡ አባላት ፓርኩ ለእግረኞች ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆኑ ለማድረግ
በዋና መግቢያ ላይ መኪና ማቆም እንዲከለከል እና የእግረኞች ማቋራጫ ኪነ-ጥበባዊ በሆነ መንገድ እንዲሰራ ሀሳብ
አቅርበዋል። ጥቅም ላይ የሚውሉት ቁሳቁሶች እና የሚሳተፉበት አጋሮች ድርጅቶች በአውደ ጥናቱ ወቅት ተወስነዋል።
እ.ኤ.አ. ሰኔ 5 ቀን 2018 የዓለም የአካባቢ ቀን ሲከበር የሳንታ ፌ ከተማ የሬዚሊየንስ ከፍተኛ መኮንን ማህበረሰቡን
ሰብስበው የሚተገበሩ እንቅስቃሴዎች የግንባታ የሚጀመርበትን ቀን አቀዱ። ከዚያ በኋላ የሳንታ ፌ ሬዚሊየንስ
ስትራቴጂ መስተዋወቂያ አንደኛ ዓመትን ለማሰብ ግንባተው ሰኔ 29 ባለፍ በሉት የእረፍት ቀናት ሆነ።፡
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ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

ግብ

3.5

ጤናማ፣ ተመጣጣኝ እና አስተማማኝ
ምግብ አቅርቦትን ለሁሉም ማረጋገጥ
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

ተግባር

48

በከተማ ዙሪያ ዘላቂ እና ሬዚሊየንት የሆነ የምግብ ስርዓት መገንባት
አዲስ አበባ ውስጥ ወጤታማ የምግብ ምርት እና አቅርቦት እንዳይኖር ስጋት ፈጥረዋል።በተጨማሪም
የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ እና የበረሃ አንበጣ ወረራ በኢትዮጵያ እና በሌሎች ቦታዎች
የምግብ ዋጋ ሰንሰለቶችን ማበላሸት ጀምረዋል፣ ይህም የገጠር እና የከተማ ነዋሪዎችን የአኗኗር ሁኔታ
ይነካል።
እነዚህን ተግዳሮቶች በመገንዘብ ከተማችን በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ ግብርናን የማስተዋወቅ እና
የምግብ ዋስትናን ለማቃለል እንቅስቃሴ ጀምራለች። ይህ ለምግብ እቅድ ይበልጥ የተቀናጀ አካሄድን
ለማስተዋወቅ እና የከተማችንን ምግብ ስርዓት ከሚታወቁ እና ያልታወቁ ደንገትኛ እና አስጨናቂ
ክስተቶች በተጨማሪ ለመጠበቅ ልዩ አጋጣሚን ይሰጣል። ሆኖም ይህ የከተማችንን የምግብ ስርዓት
ተጋላጭነት ላይ ያሉ ነባር መረጃዎች እና የእውቀት ክፍተቶችን መሙላት እንዲሁም ከአከባቢው
የኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ጠንካራ ትብብር ይጠይቃል።
ስለሆነም አዲስ አበባ በአስቸኳይ የምግብ ስርዓቷን ከሚታወቁ እና ከማይታወቁ ድንገተኛ አደጋዎች
እና ጫናዎች መጠበቅ ያስፈልጋታል። ይህም በዙሪያዋ ካለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስተ ጋር ጠንካራ
ትብብርን ማድረግ እንዲሁም የተቀናጀ ምግብ ፖሊሲ እና የተለያዩ ተግባራት መከውን ይጠበቅባታል።
ሆኖም በአሁኑ ወቅት የተማዋን የምግብ ስርዓት የድንገተኛ አደጋዎችና ጫናዎችን የመቋቋም አቅምን

ሬዚሊየንት መሆን ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶች

ለማጠናከር እና ለመተግበር የሚያስችል የመረጃ እና እውቀት እጥረት አለባት።

የዋጋ ግሽበት ከዝቅተኛ ገቢ እናድህንት ጋር ተጣምሮ ነዋሪዎች ከድህነት መስመሩ በላይ ለመቆየት
የሚረዱትን ጨምሮ ገንቢ እና ጤናማ ምግብ የማግኘት ችሎታ ላይ ጫና አሳድረዋል። ተመጣጣኝ

የተግባሩ መግለጫ

ምግብ አለመኖር በሰዎች ጤና ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። የምግብ ዋጋ ንረት እና የምግብ

የዚህ ተግባር አጠቃላይ ዓላማ የአዲስ አበባን የምግብ ስርዓት መቋቋም እና ዘላቂነት ማጎልበት ነው

ዋስትና አመኖር ፤በሰዎች መካከል ላለው እኩልነት አለመጣጣም እንዲባባስ እና ወደ እርስ በርስ

። ይህ የሚከናወነው በከተማ-ደረጃ ደረጃ የአዲስ አበባን የምግብ ስርዓት ጥልቅ እና ሰፊ ግምገማ

ግጭት እንዲሁም በራስ ሁኔታ አልመርካትን ያስከትላል።

በማካሄድ ነው ።

ከምግብ ተመጣጣኝ ዋጋው በተጨማሪ አቅርቦቱ እና ጥራት እንዲሁ አስፈላጊዎች ናቸው። የከተማ

ግምገማው የምግብ ስርዓትን ለዋጋ ግሽበት፣ ለትራንስፓርት መንገድ መዘጋት፣ ለውሃ እጥረት፣

መስፋፋት የእርሻ መሬቶች መወስድና የውሃ አካለት መበከል በከተማችን የምግብ አቅርቦት ላይ ትልቅ

ለአካባቢ ብክለት፣ ወ.ዘ.ተ. ላሉ ድንገተኛ አደጋዎች እና ጫናዎች ተጋላጭነትን የሚተነትንና

ስጋት ሆኗል። በከተማ ውስጥ ከሚቀርቡት አትክልቶች ውስጥ 40% የሚሆኑት አትክልቶች ከተበከሉ

የሚያመዛዝን ይሆናል። በተጨማሪም ከምግብ ምርት እስከ ፍጆታ ድረስ ያለውን የምግብ ስርዓት

ወንዞችን የመስኖ እርሻ በመጠቀም የሚበቅሉ ናቸው። ይህም የከተማችንን የምግብ አቅርቦቱ ላይ

ድንገተኛ አደጋዎችና ጫናውን የመቋቋም አቅም ለማጎልበት ምክረ ሃሳቦችን ይቀምራል።

ከፍተኛ ብክለት እያስከተለ ነው። በአየር ንብረት ለውጥ በሚከሰቱ መጥፎ የአየር ሁኔታ ክስተቶች
በሚፈጠር የጎርፍ እና ያልተጠበቁ ድርቆች ሳቢያ የአዲስ አበባን የምግብ ስርዓት እና በዘርፉ የተሰማሩ

በዚህ ትንታኔ ላይ በመመስረት ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባባር ዘላቂና

አካለትን በተለይም በአነስተኛ መሬት ላይ በከተማችን ግብርና አትክልት የሚያመርቱ 1300 አርሶ

ሬዚሊያንት የምግብ ስርዓት ለመገንባት የሚያስችል ስትራቴጂ ይዘጋጃል። ስትራቴጂው በቅድሚያ

አደሮች ስጋት ላይ ጥሏቸዋል።

ሊተገበሩ የሚታሰቡ ተግባራትን ከነ መነሻ፣ ግብና አመላካቾቻቸው ያስቀምጣል። በዓለም ዙሪያ
መቋቋም በሚችሉ የምግብ ስርዓቶች ላይ ከሚሰሩ ከተሞች መልካም ልምዶች እና ከከተሞች ግብርና

በስትራቴጂው ዝግጅት ሂደት የተካፈሉ ባለድርሻ አካላት ከፍተኛ ትኩረት የሰጡባቸው እንደ

ምርጥ ተሞክሮ ትምህርት ይቀስማል።

አለመረጋጋት እና የመሠረተ ልማት በአግባቡ አገልግሎት አለመስጠት ያሉ ድንገተኛ አደጋዎች በ

ተግዳሮት የመቋቋም
አቅም ሲገነባ የሚገኙ
የሬዚሊየንስ የጎንዮሽ
ጥቅምች

• የተረጋጋ የምግብ ምርት ዋጋዎች።
• ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የተመጣጠነ ምግብ ተደራሽነትን
ማሳደግ።
• የምግብ ዋስትን፣ የተመጣጠነ ምግብን፣ ጤና እና ደህንነት
ማሻሻል።
• በምግብ አቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ ተሳተፊ ለሆኑ በተለይም
ለአነስተኛ አርሷደሮችና ለተጋላጭ አካለት ምቹ ሥራዎችን እና
የገቢ ምንጭ ዕድሎችን መፍጠር።
• በዙሪያ ካሉ ከተሞች እና የገጠር አካባቢዎች ጋር ጠንካራ ትስስር
ትብብር እንዲኖር ማድረግ።
• የሥነ-ምህዳራዊ አገልግሎቶችን መጠበቅ።

የተግባሩ ባለቤት

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት

ሊያግዙ የሚችሉ
አጋሮች

የአዲስ አበባ የምግብ ዋስትና እና የሴፍቲ ኔት የልማት ኤጀንሲ፣
የግብርና ሚኒስቴር፣ የክልል ግብርና ቢሮዎች ፣ ነጋዴዎችና
ሸማቾች፣ የአዲስ አበባ የሸማቾች ማህበራት ፣ የኢትዮጵያ
ማህበረሰብ ጤና ኢንቲትዮት፣ የልማት አጋሮች (የተባበሩት
መንግስታት ምግብና ግብርና ድርጅት፣ የተባበሩት መንግስታት
የልማት ፕሮግራም፣ የዓለም ባንክ)።

ስፋት

ክልላዊ

የጊዜ ማዕቀፍ

መካከለኛ-ጊዜ

ተዛማጅ ድንገተኛ
አደጋዎች

ብጥብጥ እና አለመረጋጋት፣ የመሰረተ ልማት መበላሸት፣ ወረርሽኝ

የተግባሩ ሁኔታ

አዲስ

ተያያዥ ጫናዎች

የዋጋ ንረት፣ የምግብ እጥረት፣ ከፍተኛ የሥራ አጥነት፣ ድህነት፣
የአካባቢ መራቆት፣ በቂ ያልሆነ ቆሻሻ እና የንፅህና አጠባበቅ

ቀጣይ ተግባራት

• የምግብ ሥርዓት ግምገማ ማካሄድ።
• ዘላቂ እና ሬዚሊያነት የከተማናክልል የሚያካትት የምግብ ስርዓት
ለመገንባት የሚያስችል ስትራቴጂን ማዘጋጀት።

ከዘላቂ የልማት ግቦች
ጋር ያለው ግንኙነት

ዘላቂ የልማት ግቦች 1፣ 2፣ 3፣ 8፣ 11፣ 13
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ዓምድ 3 - ጤናማ እና ለኑሮ ምቹ የሆኑ ቦታዎች

አነቃቂ የሌላ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ

የኪቶ (ኢኳዶር)

ዘላቂ እና ሬዚሊየነት የምግብ ስርዓት መገንባት
የኪቶ ከተማ የምግብ አመራረት ስርዓቷን እና የአካባቢውን ማህበረሰብ መተዳደያ ለመጎልበት ብዙ ተግባረት
አስጀምራለች። እ.ኤ.አ. በ2002 የሜትሮፖሊታቱ ድስትሪክት ጥቅም ላይ ያልዋሉ የመንግስት እና የግል ቦታዎችን
በመጠቀም የምግብ ምርትን ለማሰደግ ያለመ አሳታፊ የከተማ ግብርና ፕሮጀክት አስጀመረ። ፕሮጀክቱ የሚተገበረውበ
በኪቶ ከተማ ኢኮኖሚ ልማት ኤጄንሲ ነው። ፕሮጀክቱ የምግብን ተደራሽነት፣ አቅረቦት እና ጥራት ደረጃ አሻሽሏል
እንዲሁም ተሳታፊዎች ገቢ እንዲያገኑ አድርጓል። ዲስትሪክቱ በአሁኑ ጊዜ የዚህን መርሃ-ግብር ስኬት እንደ ዘላቂነት
አመላካችነት ይጠቀመዋል እንዲሁም ተግባሩ በምግብ ስርዓት ላይ ያለውን ተጋላጭነት ለመቀነስ አስተዋፅዖ አድርጓል።
አሳታፊ የከተማ ግብርና ፕሮጀክት የግብናናውን ስነ ምህዳር መሰረት ያደረገ ተፈጥሮዊ አመራረትን፣ ዘርን ማዳቀል፣
ከበቂ በላይ የሆነን ምርት ቀጥታ መሸጥን፣ ተጋላጭ የሆነውን ዘርፍችን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማካተትን፣ ሃላፊነት
የተሞላበት አጠቃቀምን እና አካባቢው የተመረቱ፣ ትኩስ እና ጤናማ ምግቦችን ላያ ማተኮርን ያበረታታል። ፕሮጀክቱ
84% ተሳታፊዎቹ ሴቶች ለሆነ እና በግምት 1፣300 የአትክልት ስፍራዎችን (የቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራዎችን፣
የህብረተሰብ ማዕከሎችን፣ ትምህርት ቤቶችን እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች፣ ለህፃናት፣ ለከፍተኛ ዜጎች፣ ለስደተኞች፣
ለስደተኞች እና ለሌሎች ተጋላጭ አካለት) በግብርና እና በምግብ ማቀነባበሪያ ላይ ስልጠና እና ቀጣይነት ያለው
ድጋፍ ሰጧል። አሳታፊ የከተማ ግብርና ፕሮጀክቱ 17 ሳምንታዊ ከበቂ በላየ የተመረቱ ምግቦችን በቀጥታ መሸጫ
ገቢያ የነበሩት እና ከ200-300 የአሜሪካ ዶላር የሚያስገኝ ከ105 አይነት በላይ ሰብሎች ይሽጡበታል። ተሳታፊ አርሶ
አደሮች የምርታቸውን 47% በመሸጥ ቀሪውን 53% ለእራሳቸው ፍጆታ እንደሚጠቀሙ ተገምቷል። ፕሮጀክቱ ከ30
ሄክታር በላይ የከተማ ቦታ በመያዝ በአብዛኛዎቹ ኪቶ ውስጥ ተተግብሯል። በተጨማሪም ኪቶ በኦርጋኒክ የከተማ
እርሻ፣ የፍራፍሬ ማስ አስተዳደር፣ በተፈጥሯዊ መንገድ ዘሮችን ማዳቀል፣ በመስታውት ቤት ውስጥ ሰብሎችን
ማሳደግ እና የጠብታ መስኖ ስርዓቶችን ላይ በነጻ እና በዝቅተኛ ዋጋ ስልጠናዎችን ይሰጣል። የኪቶ የምግብ ምርት
መርሃግብሮች በተባበሩት መንግስታት የምግብ እና እርሻ ድርጅት እና በዓለም ፊውቸር ካውንስል ዕውቅና አግኝተዋል።
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የተግባሮቹ ማጠቃለያ
ተግባር

የተግባሩ ባለቤት

የጊዜ ማዕቀፍ

የተግባሩ ሁኔታ

1. ዕድገት-ተኮር ንግድ ሥራዎች እንዲበለፅጉ ማስቻል

የአዲስ አበባ ሥራ ዕድል ፈጠራ እና
ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ

መካከለኛ

አዲስ

2. ወጣቶችን፣ ሴቶችን እና አካል ጉዳተኞችን ኢላማ ያደረገ የዲጂታል ሥራ መርሃ-ግብርን ማስፋፋት

የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኤጀንሲ፣ የአዲስ አበባ ሥራ ዕድል
ፈጠራ እና ኢንተርፕራይዝ ልማት
ቢሮ

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

3. ለጀማሪ የንግድ ሥራዎች የማበልፀጊያ መርሃ ግብር ማቋቋም

የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኤጀንሲ

መካከለኛ

አዲስ

4. የአዲስ አበባ የክህሎቶች ክፍተትን መሙላት

የአዲስ አበባ የትምህር ቢሮ

መካከለኛ

አዲስ

ዓምድ 1. ስማርት እና የበለፀገች ከተማ
ግብ 1.1 የፈጠራ እና የሥራ ዕድል ፈጠራ ሥነምህዳሩን ማዳበር

ግብ 1.2. የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስቀጠል ያለንን ነባር አካባቢያዊ፣ ስነ-አካላዊ፣ ባህላዊ፣ እና የሰው ኃይል ሀብቶቻችንን ጥቅም ላይ ማዋል
5. የተቀናጀ እና ዘላቂ የቱሪዝም ስትራቴጂ ማዘጋጀት

የአዲስ አበባ ባህል፣ አርትና ቱሪዝም
ቢሮ

የአጭር ጊዜ

አዲስ

6. ውጤታማ የፖሊሲ እርምጃዎችን ለማጎልበት በኢ-መደበኛ ኢኮኖሚ ላይ ጥናት ማስጀምር

የአዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን

የአጭር ጊዜ

አዲስ

7. ለዜጎች-ተኮር የሕዝብ አገልግሎት አሰጣጥ ያለውን የቴክኖሎጂ አቅምን መጠቀም

የኢኖቬሽን እና የቴክኖሎጂ
ሚኒስቴር፣ የአዲስ አበባ ሳይንስና
ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ

የረጅም ጊዜ

በመካሄድ ላይ

8. አግባብነት ያለው አከባቢያዊ የህዝብ ማሳተፊያ ስልቶች ላይ ጥናት ማካሄድ

የአዲስ አበባ የፐብሊክ ስርቪስና
የሰው ሃብት ልማት ቢሮ

የአጭር ጊዜ

አዲስ

9. ከተማ አቀፍ የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ማድረጊያ እና የሥራ አመራር ዳሽ-ቦርድ ማዘጋጀት

የአዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን

የአጭር ጊዜ

አዲስ ጊዜ

10. የስማርት ከተማ ስትራቴጂ እና ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት

የአዲስ አበባ ሳይንስ ቴክኖሎጂ
ኤጀንሲ

አጭር ጊዜ

አዲስ

11. ማዕከላዊ የመረጃ ማዕከል መገንባት

የአዲስ አበባ ሳይንስ ቴክኖሎጂ
ኤጀንሲ

አጭር ጊዜ

በመካሄድ ላይ

ግብ 1.3. ለከተማይቱ ቀልጣፋና ግልፅ የሆነ አስተዳደርን ማበረታታት

ዓምድ 2. እርስ በእርስ የተገናኙ፣ አካታች እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ማህበረሰቦች
ግብ 2.1. አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት ጥራት፣ ስርጭትና ተደራሽነት ማሻሽል
12. በከተማችን አቅምን ያገናዘቡ ቤቶች መርሃ-ግብር ላይ የሬዚሊየንስ ሌንስ መተግበር

የአዲስ አበባ የቤቶች ልማት እና
አስተዳደር ቢሮ

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ ያለ

13. ሬዚሊየንት የሆኑ እና አቅምን ያገናዘቡ የግንባታ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን መጠቀም ማስቻል

የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ

መካከለኛ

ማስፋፊያ

14. የግንባታ ቁጥጥር እና ክትትል ማሻሻል

የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ

መካከለኛ

ማስፋፊያ

15. የከተማ አውቶቢስ የጉዞ ኔትዎርክ እንደገና ዲዛይን ማድረግ እና ማሻሻል

የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ

መካከለኛ ጊዜ

ነባር

16. በቀላል ባቡር የጉዞ መስመር ላይ ተደራሽነትን፣ ደህንነትን እና የከተማ መስተጋብር ማሻሻል

የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮፕሬሽን

ረጅም ጊዜ

በመካሄድ ላይ ያለ

17. ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት በሚኖርበት ሰዓት የጉዞ ፍላጎትን መቆጣጠር

የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ

ረጅም ጊዜ

አዲስ

18. የአዲስ አበባ ቀለበት መንገድ የቀጣይ ሁኔታ ማጥናት

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች
ባለስልጣን

ረጅም ጊዜ

በመካሄድ ላይ

19. የመንገድ ተጠቃሚዎችን ግንዛቤ እና ፀባይ ማሻሻል

የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅምንት
ኤጀንሲ

ረጅም ጊዜ

ማስፋፊያ

20. አጠቃላይ የከተማ አቀፍ አደጋ ስጋት ግምገማ ማካሄድ

የአዲስ አበባ የእሳት እና የአደጋ
ስጋት አስተዳደር ኮሚሽን

አጭር ጊዜ

አዲስ

21. ከተማ አቀፍ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና የሕግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት

የአዲስ አበባ የእሳት እና የአደጋ
ስጋት አስተዳደር ኮሚሽን

አጭር ጊዜ

አዲስ

22. የአደጋ ማስተሰረያ እና ኮንቲንጀንሲ ዕቅዶችን ማዘጋጀት

የአዲስ አበባ የእሳት እና የአደጋ
ስጋት አስተዳደር ኮሚሽን

አጭር

አዲስ

23. የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ስራዎች ክወና ማዕከል ማቋቋም

የአዲስ አበባ የእሳት እና የአደጋ
ስጋት አስተዳደር ኮሚሽን

ረጅም

አዲስ

የአዲስ አበባ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣
የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት
ፅ/ቤት

መካከለኛ

አዲስ

ግብ 2.2. ሰው-ተኮር፣ ብቁ እና የተቀናጀ እንቅስቃሴን ማበረታታት

ግብ 2.3. የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር አቅማችንን ማዳበር

ግብ 2.4. የሬዚሊየንስ ባህል እንዲዳብር ማድረግ
24. የሬዚሊየንስ አካዳሚን ለማስጀመር ትብብር መፍጠር
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ተግባር

የተግባሩ ባለቤት

የጊዜ ማዕቀፍ

የተግባሩ ሁኔታ

25. የአዲስ አበባ ከተማ የዲጂታል ገንዘብ ትግበራ ሙከራ ማድረግ

የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኤጀንሲ

አጭር

አዲስ

26. በትምህርት እና በበጎ ፍቃደኝነት ቀጣይ ትውልድ የሬዚሊየንስ ሻምፒዮኖችን መቅረፅ

የትምህርት ሚኒስቴር፣ የአዲስ አበባ
ትምህርት ቢሮ፣ የሳይንስና ከፍተኛ
ትምህርት ሚኒስቴር

ረጅም

በመካሄድ ላይ

27. ወጣቶችን የማብቃት መርሃ-ግብር ማዘጋጀት

የወጣቶችና የበጎ ፈቃደኞች
ማስተባበሪያ ቢሮ፣ የአዲስ አበባ
ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ

አጭር

በመካሄድ ላይ

28. ለሴቶች እና ልጃገረዶች ደህንነቱ ይበልጥ የተጠበቀ የህዝብ ቦታዎችን መፍጠር

የአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ
ቢሮ

አጭር

አዲስ

ግብ 2.5. ወጣቶችን፣ ሴቶችና ተጋላጭ ቡድኖች ማብቃት እና መጠበቅ

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

30. ከ
 ማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ እና ክብካቤ ጥምረት ጋር በመተባበር ማህበረሰብ አቀፈ የሬዚሊየንስ አቅም
መገንባ

የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ
ጉዳይ ቢሮ፣ የአዲስ አበባ የአካል
ጉዳተኞች ማህበር

መካከለኛ

አዲስ

31. የማህበራዊ ጥበቃ መርሃ ግብሮችን ማጠናከር እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ በማሳለጥ በከተማ የሚገኙ ደሃ
የህብረተሰብ ክፍሎችን ሬዚሊየንስ አቅም ማጎልበት

የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ
ጉዳይ ቢሮ እና CCC ቡድን

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

32. በውሃ ሬዚሊየንት የሆነች ከተማ መገንባት

የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን

መካከለኛ

አዲስ

33. የውሃ ፈንድ ማቋቋም

የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን

መካከለኛ

አዲስ

34. የተሻሻሉ የከርሰ ምድር ውሃ ማውጣትን፣ መከታተልን እና ደንቦችን በማሻሻል የውሃ ደህንነትን ማጎልበት

የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን

አጭር

አዲስ

35. ያልተማከለ የፈሳሽ ቆሻሻ ማከምን እና የውሃ አጠቃቀምን ማዕከል ያደረገ ዲዛይን ማበረታታት

የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን

መካከለኛ

አዲስ

36. የንፅህና አጠባበቅ አገልገሎት አቅርቦትን ማሻሻል

የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

37. ዘላቂ የመንግስት የግዥ ፖሊሲ ማዘጋጀት

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

አጭር

አዲስ

38. ከብክለት የፀዱ ምድጃዎችን እና ነዳጆችን ትግባራ ማስፋፋት

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

መካከለኛ

ማሳደግ

39. ኃይል ቆጣቢ እርምጃዎችን ዲዛይን ማድርግ እና መተግበር

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

40. ያገለገሉ ቁሶችን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋያ ፓርክ ማቋቋም

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

መካከለኛ

አዲስ

41. የተራቆቱ ተራሮችን መልሶ የማልማት አሳታፊ መርሃ-ግብር

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

ረጅም

ማሳደግ

42. የደረቅ የቆሻሻ አስተዳደርን ማዘመን

የአዲስ አበባ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳር
ኤጀንሲ

መካከለኛ

አዲስ

43. የአየር ብክለትን ለመቀነስ ተቋማዊ አቅም መገንባት እና አጋርነቶችን መመስረት

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

44. ተቀባይነትና እውቅና ያለው የአካባቢ ብክለት ክትትል ላብራቶሪ እና መረጃ አስተዳዳር ስርዓትን ማቋቋም

የአዲስ አበባ የአካባቢ ጥበቃ እና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን

መካከለኛ

አዲስ

45. አረንጓዴ እና ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው መንገዶችን ዲዛይን ማድረግ እና መገንባት

የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች
ባለስልጣ

ረጅም

አዲስ

46. በሬዚሊየንት የህዝብ ቦታዎች ዲዛይን ላይ አሳታፊነትን ማሳደግ

የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣የአዲስ
አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት

መካከለኛ

በመካሄድ ላይ

47. የታክቲካል አርባኒዝም መርሃ-ግብርን ማስጀመር

የአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃና
አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን፣የአዲስ
አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት

መካከለኛ

ማሳደግ

የአዲስ አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ
ፕሮጀክት ፅ/ቤት

አጭር

አዲስ

29. በከተማችን ሁለንተናዊ ተደራሽነትን ማረጋገጥ

ዓምድ 3. ጤናማና ለኑሮ ምቹ ቦታዎች
ግብ 3.1፡ ለሁሉም በቂ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ የውሃ እና የአካባቢ ንፅህና አገልግሎቶች ለሁሉም

ግብ 3.2፡ ሀብታችንን በዘላቂነት ማስተዳደር

ግብ 3.3፡ አካባቢያችን የጥራት ደረጃ ማሻሻል

ግብ 3.4፡ ስጋቶችን የለየ እና አሳታፊ የከተማ ዲዛይንን ማስጀመር

ግብ 3.5፡ ጤናማ፣ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው እና ለሁሉም አስተማማኝ ምግብ አቅርቦትን ማረጋገጥ
48. በከተማ ዙሪያ ዘላቂ እና ሬዚሊየንት የሆነ የምግብ ስርዓት መገንባት
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የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ የከተማችንን ሬዚሊየንስ ለመገንባት ቁርጠኛ
በሆኑ እና በተፅእኖ ተጠቂ በሆኑ የተለያዩ ባለድርሻ አካለት ጋር ለሁለት አመታት
የተሳትፎ እና የጥልቅ ጥናት ውጤት ነው።
የመቋቋም ስትራቴጂው ከተለቀቀ በኋላ ቀጣዩ እርምጃ የተለዩትን የመቋቋም-ግንባታ
ሥራዎች መተግበር፣ በተጨማሪም በከተማችን ስርዓት ውስጥ ሬዚሊየንስን ተቋማዊ
ማድረግ፣ ትግበራውን መካታተል ውጤቶቹን ማስተዋወቅ እና ጎልተው እንዲሰሙ
ማድረግ ይሆናል።
የሬዚሊየነት ስትራቴጂው 48 ተግባራት አፈፃፀም ለመምራት የድርጊት መርሃ-ግብር
ይዘጋጃል። እንዲሁም ስትራቴጂው ከተለቀቀ ከሁለት እሰከ ሶስት ወር ውስጥ
ትግበራው ይጀምራል።
የኮቪዲ-19 ወረርሽኝ አጠቃላይ የከተማ ሁኔታ የሬዚሊየንስ ዕቅድ አስፈላጊነትን
አጠናክሮለታል። የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ስትራቴጂ የኮቪዲ 19 ድንገተኛ አደጋ
ምላሽ ለመስጠት እንደ ፍኖተ ካርታ አገልግሏል። በተጨማሪም መልሶ ማቋቋም
ዕቅድ ውስጥ ሬዚሊየንስ መካተቱን ማረጋገጫ ይሆናል። በዚህ ስትራቴጂ ውስጥ
ከተካተቱት 48 ተግባራት ውስጥ 13ቱ በኮቪዲ -19 ምክንያት ያለውን ወቅታዊ
የድንገተኛ አደጋ መከላከል ጥረቶችን በመደገፍ እና የመልሶ ማቋቋምን ደጋፍ
ለማድረግ ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋል። ስለሆነም የእነዚህ ተግባራት አፈፃፀም ቅድሚያ
ይሰጣዋል።
የአዲስ አበባ ሬዚሊየንስ ፕሮጀክት ፅ/ቤት በትግበራ ወቅት ዋነኛ ተግባሩ
የማስተባበር፣ የማቀናጀት እና ሀብት የማፈላለግ ይሆናል። ይህንን ስትራቴጅ በተሳካ
ሁኔታ ለመተግበርና የተለያዩ ቅንጅቶችን ለመፍጠር ከከተማችን ባለድርሻ አካላት
ጋር መስራታችንን እንቀጥላለን።

41

ተግባራት 6, 7, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 42, እና 48
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ሬዚሊየንት አዲስ አበባ

የትብብር ጥያቄ
በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ማለትም ነዋሪዎች፣ የመንግስት ኤጄንሲዎች፣ የግሉ ዘርፍ እና
የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ የትምህርት እና የምርምር ተቋማት ከእኛ ጋር በጋራ ሬዚሊያንት አዲስ አበባን
ለመገንባት እንዲሳተፉ ጥሪ እናቀርባለን።
ነዋሪ ከሆኑ የሚከተሉትን በማድረግ ለሬዚሊያንት አዲስ አበባ ግንባታ አስተዋፅ ያበርክቱ
-

የግል ንፅህና እና አካለዊ ርቀትን ይጠብቁ
የትራፊክ ህጎችን እና ሁሉንም የመንገድ
ተጠቃሚዎችን ያክብሩ።

-

በወርሃዊ የጎዳና ላይ ጽዳት ዘመቻ፣በስፖርታዊ
ውድድር እና በመኪና-ነፃ ቀን ተካፋይ ይሁኑ።

-

ለጤንነትዎ በእግር መጓዝ ይምረጡ እና
የከተማችንን አካባቢ ይጠብቁ።

-

የአደጋ ጊዜ ቁጥሮችን በስልክዎ ላይ ያስቀምጡ
እና ማንኛውንም የድንገተኛ ጊዜ ሁኔታ ሪፖርት
ያድርጉ።

-

የላስቲክ ከረጢቶችን እንደገና ጥቅም
ላይበሚውሉ እንደዘብቢል ባሉ ቁሶች ይተኩ።

-

ለማንኛውም ዓይነት በደል፣ ትንኮሳ ወይም
ብዝበዛ አትቀበል።

-

ቆሻሻዎችን በአይነታቸው በመለያየት በቆሻሻ
መጣያ ብቻ ይጣሉ።

-

-

ውሃን በአግባቡ ይጠቀሙ እና የሚያፈስ የውሃ
መስመር ካጋጠምዎ ወዲያውኑ ለሚመለከተው
አካል ያሳውቁ።

ወንጀል እና ዓመፅ ስጋትን ለመቀነስ
የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ መርሃ-ግብር በንቃት
ይደግፉ።

-

ለሚወዷቸው ምክንያቶች በማህበረሰቡ ውስጥ
ይሳተፉ እና በጎ ፈቃደኛ ይሁኑ።

-

አንድ ዛፍ ይተክሉ እና በመደበኛነት
ይንከባከቡ።

ድርጅቶች የሚከተሉትን እርምጃዎች በመውሰድ አዲስ አበባን ሬዚሊያንት ለማድረግ ሊረዱ ይችላሉ።
-

ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ይጠቀሙ እና
መብራት በማይኖርበት ጊዜ መብራቶችን ያጥፉ
እንዲሁም የኤሌክትሪክ ሶኬቶችን ይንቀሉ።

-

በሁሉም ፕሮጄክቶችዎ ውስጥ ሁሉን አቀፍ
ዲዛይን ማካተት እና እና ተቋምዎን ለሁሉም
ተደራሽ ለማድረግ መስራት።

-

ባለ ሁለት ጎን ማተሚያ እና ወረቀት-አልባ
ወረቀት ስብሰባዎችን በመያዝ የወረቀት
አጠቃቀምን ቀንሱ።

-

-

የቆሻሻን በአግባቡ ይያዙ።

ለመንግስት ድርጅቶች በእራስዎ ተቋማት
ውስጥ ይዝጉ እና በጋራ ኤጀንሲ እና ትግበራ
እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሌሎች ኤጀንሲዎችን
ይሳተፉ።

-

የዝናብ ውሃን በመሰብሰብ ይጠቀሙ ወይም
የፍሳሽ ውሃ ማጣሪያ ስርዐትን ይግጠሙ።

-

-

ዘላቂ የግዥ ስርዓትን ይከተሉ።

ወደ አዲስ አበባ የመቋቋም ፕሮጄክት ጽ / ቤት
በመሄድ ይህንን ስትራቴጂ ለመተግበር ከሚሰሩ
አጋሮቻችን ጋር እንዴት እንደምትቀላቀል
ይወቁ።

-

በመደበኛነት ዜጎች በመሳተፍ ግብረመልስዎቻቸውን ወደ ከውሳኔዎቻችሁ ጋር
አጣምሩ።

150

ምስጋና
የአዲስ አበባ የሬዚሊየንስ ስትራቴጂ ባለድርሻ አካላት አስተዋፅኦ ባያደርጉ ኖሮ አይቻልም ነበር። የአዲስ
አበባ ከተማ ሬዚሊየንስ ፕሮጄክት በስትራቴጂው ዝግጂት ደረጃ ወቅት በተለያዩ አቅም ለተሳተፉ ለመንግስት፣
መንግስታዊ-ላልሆኑ፣ ለልማት አጋሮች፣ ለግል ድርጅቶች እና ትምህርት ተቋማት ልባዊ ምስጋናውን መግለፅ
ይፈልጋል። የእርስዎ ውድ አስተያየቶች፣ ጥቆማዎች እና ድጋፍ ለስኬታችን ወሳኝ ነበሩ።
ልዩ ምስጋና ለ፡

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

በሮክፌለር ፋውንዴሽን ከተቋቋመው የ100 ሬዚሊያት ከተማዎች

ድሪባ ኩማ፡ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ
አሰግድ ጌታቸው፡ የቀድሞው የከንቲባ ጽ / ቤት ሃላፊ እና የካቢኔ
ጉዳዮች ቢሮ ሃላፊ
ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ፡ የቀድሞው ምክትል ከንቲባ ማዕረግ
የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ እና የአዲስ አበባ ከተማ
ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ
እንዳወቅ አብቴ፡ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር
አስተባባሪ እና ንግድናየኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ
ፎኢኖ ፎላ፣ የቀድሞው የአዲስ አበባ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ
ዋኩማ አበበ፡ የአዲስ አበባ ከተማ ልማት እና ልማት ኮሚሽን
ኮሚሽነር
ደረጀ ፈቃዱ፡ የቀድሞው የአዲስ አበባ ከተማ ፕላን እና ልማት
ኮሚሽን ኮሚሽነር
እሸቱ ለማ፡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳር
ኤጄንሲ ዋና ሥራ አስኪያጅ
ኢንጅ. አለም አሰፋየ፡ አዲስ አበባ ከተማ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት
ኮሚሽን ኮሚሽነር
ኢንጅ. ዘሪሁን አባተ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ውሃ እና ፍሳሽ
ባለስልጣን ዋና ሥራ አስኪያጅ
ነሲቡ ያሲን፡ የአዲስ አበባ እሳትና የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን
ኮሚሽነር
ተስፋዬ አቢዲሳ፡ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣን
ሰለሞን ዋኩማ፡ የአዲስ አበባ ከተማ ኤሌክትሪክ አገልግሎት
ኢንጅ. ሰናይትን ዳምጠው፡ የአዲስ አበባ ቤቶች ልምትና
አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ፣
ዶ / ር ፍሬህይወት ገብረህይወት፡ የአዲስ አበባ ፐብሊክ ሰርቪስ
እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮኃላፊ

ዳና ኦምራን፡ የአፍሪካ ሬዚሊየንስ ከተሞች ማኔጂንግ ዳይሬክተር
ካሮላይን ራይስ፡ የአፍሪካ ሬዚሊየንስ ከተሞች ሲኒየር የፕሮግራም
ማኔጀር
ፍፁም ገላዬ፡ በሬዚሊየንስ ከተሞች አሶሼት ኦፊሰር
ብራውሊዮ ኤድዋርዶ ሞሬራ፡ የስትራቴጂ ዝግጀት ዳይሬክተር
ካትሪን ብሩባች፡ ለከተሞችየውሃ፣ የፍሳሽ ማስወገጃ እና የንፅህና
አጠባበቅ ልማት እና ፈጠራ
ሬቤካ ላቤረኒ፡ የኢኖቨሽን ኢን ዘ ቢውልት ኢንቫይሮመንት፣
ሶሉሽን ዴቭሎፕመንት ኤንድ ኢኖቬሽን አሶሼት ዳይሬክተር
ብሬት ሞንስ፡ የስትራቴጂ ዝግጅት ሲኒየር ማናጀር
አሌክስ ሪያን፡ የስትራቴጂ ዝግጅት ሲኒየር ማናጀር
ኒኮል ቦህየር-ካፕላን፡ ሲኒየር ሥራ አስኪያጅ፣ የግሎባል
ኮሙኒኬሽንስ ሲኒየር ማናጀር
አሌክስ ኩንቶ፡ አሶሼት ዲዛይነር፣ ኮሚኒኬሽን እና ማርኬትንግ
ዳልበርግ
ዮርዳኖስ ፋብያንስኪ፡ አጋር
ሊሊያን ኪዳኔ፡ የኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር እና አሶሼት
ፓርትነር
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