
 
 

 البنك الدولي وثيقة

 لالستخدام الرسمي فقط

 PAD2774تقرير عدد: 

 

 المؤسسة الدولية للتنمية

 

 وثيقة تقييم المشروع

 حول التمويل المقترح بقيمة

 مليون من حقوق السحب الخاصة 10.8

 مليون دوالر أمريكي( 15)ما يعادل 

 

 و

-التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية  والمجتمعات المضيفة لالجئين الفرعية اإلقليمية المنطقةمنحة مقترحة من 

18 

 

 مليون من حقوق السحب الخاصة 3.6بقيمة 

 مليون دوالر أمريكي( 5ما يعادل )

 

 جمهورية جيبوتيل

 

 لفائدة

جيبوتيفي  عشوائيةاألحياء الترقية المتكامل لمشروع ال  

 2018أكتوبر  18

 

 االجتماعية والحضرية والريفية والمرونة العالمية للتنمية الممارسة 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكشف يجوز ال. الرسمية واجباتهم داءمكن لمستلميها استخدامها إال في إطار أي الوثيقة في إطار محدود وال يتم توزيع هذه
 .الدولي البنك من إذن دونهذه الوثيقة  محتويات عن

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



 القيمة المعادلة في العمالت األخرى 
  

(2018أكتوبر  1 بتاريخ سعر الصرف ساري المفعولحسب )  

 

)FDJ ) = فرنك جيبوتي  وحدة العملة    
0.71671743 = 

 حقوق السحب الخاصة
 1$دوالر أمريكي

 1$ دوالر أمريكي = 178 فرنك جيبوتي
 

 

ديسمبر 31 -يناير                                                                      السنة المالية  

1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فريد بالحاج  نائب الرئيس اإلقليمي

 سامية مصدّق المدير القطري بالوكالة

 إيد جورج ياجس فاسكيز  مدير أول الممارسة الدولية

 آيات سليمان  مدير الممارسة

فريق العملقائد   ألكسندرا لو كورتوا، ماهين ديوب  

 



 
 
  

جراءات التنفيذ   التمويل وا 
 عنصر االستجابة للطوارئ  [  ] النهج متعدد المراحل للبرنامج [  ]
 الدولة )الدول( الهشة[✓] سلسلة من المشاريع [  ]
 الدولة )الدول( الصغيرة [  ] المؤشرات المرتبطة بالصرف [  ]
 منطقة هشة داخل بلد غير هش [  ] الوسطاء الماليون  [  ]
 نزاع  [  ] اريعالضمان القائم على المش [  ]
 التي يتسبب فيها اإلنسان الكوارث االستجابة للكوارث الطبيعية أو  [  ] السحب المؤجل   [  ]
 ترتيبات المشتريات البديلة [  ]

 
 تاريخ االنتهاء المتوقع  تاريخ الموافقة المتوقع 

  2023ديسمبر  31  2018نوفمبر  08
 مساهمة البنك / مؤسسة التمويل الدولية 

 ال
 األهداف التنموية المقترحة 

 
( تعزيز قدرة المؤسسات 2تحسين الظروف المعيشية لسكان األحياء العشوائية في مناطق حضرية مختارة و)( 1تتمثل األهداف التنموية المقترحة في: )

 العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج "صفر عشوائيات"
 
 
 
 

 بيانات المشروع األساسية  .ب  .أ

  اسم المشروع  الدولة
مشروع المتكامل لترقية األحياء ال جيبوتي

 العشوائية في جيبوتي 
 

 أداة التمويل رقم المشروع 
 

 فئة التقييم البيئي 

P162901  تقييم كامل من الفئة أ  تمويل مشروع استثمار 



 المكونات
 

  التكلفة )مليون دوالر أمريكي(   اسم المكون 

  3.52    االستثمار لبرنامج صفر عشوائياتتقديم الدعم لوضع اإلطار االستراتيجي وخطة 

  15.21   االستثمارات التشاركية بغرض التحسين في المناطق الحضرية المختارة 

  1.27    إدارة مشروع
 
 المنظمات

 

  جمهورية جيبوتي   المقترض
  ARULOS  الوكالة المنفذة

 للمشروع )مليون دوالر أمريكي(  التقارير المالية
 

 NewFin1-ملخص

 25.00 التكلفة اإلجمالية للمشروع 
 25.00 إجمالي التمويل 

 20.00 تمويل البنك الدولي / المؤسسة الدولية للتنمية من بينه
 0.00 فجوة التمويل 

  
 التفاصيل

 تمويل مجموعة البنك الدولي 

     International Development Association (IDA) 20.00 
          IDA Credit 15.00 
          IDA Grant 5.00 

 تمويل من مؤسسات أخرى غير مجموعة البنك الدولي  
     Counterpart Funding 5.00 

          Borrower 5.00 
 

 موارد المؤسسة الدولية للتنمية )مليون دوالر أمريكي( 

 إجمالي المبلغ  قيمة المنحة قيمة القرض 



المخصصات القائمة على األداء على  
 15.00   0.00 15.00 المستوى الوطني 

 5.00    5.00 0.00  ئون الالج 
 20.00   5.00    15.00    الجملة 

  
  المدفوعات المتوقعة )مليون دوالر أمريكي( 

  
السنة المالية للبنك 

   الدولي 
    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 5.00    4.50    3.50    2.50    2.00    2.50        سنوي 

 20.00   15.00   10.50   7.00    4.50    2.50        تراكمي 
 

 البيانات المؤسسية 
  

 مجاالت الممارسة المساهمة  مجال الممارسة )األساسي(
  الممارسة االجتماعية والحضرية والريفية والمرونة العالمية

 
 فحص تغير المناخ والكوارث

 تم فحص هذه العملية لتحديد مخاطر تغير المناخ والكوارث على المدى القصير والطويل

 

 الفجوة بين الجنسين 
 

 هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟

أ. تحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث، ال سيما في ضوء الثغرات القطرية المحددة من خالل 
طار الشراكة القطرية  نعم تشخيص الدولة المنهجي وا 

 نعم الجنسين المحددة في العنصر )أ( و / أو تحسين تمكين المرأة أو الرجلب. إجراءات محددة لمعالجة الفجوات بين 

 نعم ج. تضمين المؤشرات في إطار النتائج لرصد النتائج من اإلجراءات المحددة في العنصر )ب(

 
العمليات النظامية المرتبطة بتقييم المخاطر أداة   

 

 التصنيف  فئة المخاطر 
 

 ضعيف ⚫ بالسياسة والحوكمةالمخاطر المتعلقة  .1
  



 هام ⚫ المخاطر المتعلقة باالقتصاد الكلي  .2
  

 متوسط ⚫ المخاطر المتعلقة باستراتيجيات وسياسات القطاع  .3
  

 متوسط ⚫ المخاطر المتعلقة بالتخطيط التقني للمشروع أو البرنامج .4
  

 هام ⚫ المخاطر المتعلقة بالقدرة المؤسسية على التنفيذ واإلستدامة  .5
  

 هام ⚫ المخاطر المتعلقة باإلئتمان  .6
  

 عالي ⚫ المخاطر البيئية واالجتماعية  .7
  

 هام ⚫ المخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة  .8
  

 هام ⚫ المخاطر األخرى .9
  

 عالي ⚫ إجمالي المخاطر .10
 

 االلتزام

 
السياسة      

 ؟أو في جوانب مهمة أخرىمحتواه في إطار الشراكة القطرية  المشروع عن بتعديهل 

 oال [✓]     نعم [  ]

 

؟هل يتطلب المشروع أي استثناءات لسياسات البنك ? 

 oال [✓]      نعم [  ]

 
 

 ال نعم سياسات الضمانات التي تم تفعيلها للمشروع 
 

     ✔  4.01الخاصة بالتقييم البيئي  اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات

  ✔     4.03الخاصة بمعايير األداء ألنشطة القطاع الخاص  اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات

  ✔     4.04الخاصة بالموائل الطبيعية  اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات

  ✔     4.36اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بالغابات 

  ✔     4.09اإلجراءات التشغيلية الخاصة بمكافحة اآلفات 

  ✔     4.11اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بالموارد الثقافية المادية 

  ✔     4.10اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بالسكان األصليين 

     ✔  4.12اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التوطين القسري 

  ✔     4.37اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بسالمة السدود 

  ✔     7.50اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بالمجاري المائية الدولية 

  ✔     7.60اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها 

 



 المواثيق القانونية 
  

 األقسام والوصف 
 بعد ذلكأن يحافظ عليها للمشروع، و يةلجنة توجيهعين ، أن يدخول المشروع حيز التنفيذز شهًرا واحدًا من تاريخ ، في موعد ال يتجاويجب على المتلقي

 تشملكما ينبغي أن يرأسها وزير االقتصاد والمالية هيئة التي لل اومواردها مرضي. ويجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة وصالحياتها المشروعخالل تنفيذ 

الدولة للشؤون ، ووزيرة اإلسكان والتعمير والبيئةلإلشراف على ، والوزارة المنتدبة الداخلية، ووزير الموازنة ، ووزيرر اإلسكان والتعمير والبيئةيوز

 االجتماعية.

 
  

 األقسام والوصف
 

بتعيين مهندس  مشروع، تقوم وحدة تنسيق الهيئةعليه التوافق ، أو أي تاريخ آخر دخول المشروع حيز التنفيذ( أشهر من تاريخ 3ثالثة ) في موعد ال يتجاوز

 فيذكورة وم هيئة، جميعهم مع اختصاصات مقبولة للمدني، وأخصائي مشتريات، وأخصائي متابعة وتقييم، وأخصائي إدارة مالية، وأخصائي بيئي واجتماعي

  .دليل تنفيذ المشروع
 

 الشروط 
  

 الوصف الفئة 
 مقتنعة بأن المتلقي لديه إطار حماية مالئم لالجئين هيئةال الفعالية 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  البنك الدولي 

 (P162901) جيبوتي في العشوائية األحياء ترقيةالمتكامل ل مشروعال

 

 
 

 دجيبوتي
جيبوتي في العشوائية األحياء المتكامل لترقية مشروعال  

 
 

 جدول المحتويات
 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................. االستراتيجيالسياق  .1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... سياق البلد .أ

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... السياق القطاعي والمؤسسي .ب

 .Error! Bookmark not defined ...................... ج. أهداف المستوى األعلى التي يساهم المشروع في تحقيقها 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................... األهداف اإلنمائية للمشروع .2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ األهداف اإلنمائية للمشروع .أ

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... المستفيدون من المشروع .ب

 .Error! Bookmark not defined ......................................مؤشرات النتائج-ج. األهداف اإلنمائية للمشروع

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................ وصف المشروع .3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. مكونات المشروع .أ

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. المشروع وتمويل تكلفة .ب

 .Error! Bookmark not defined ............ ج. الدروس المستفادة التي تم أخذها بعين االعتبار في تنفيذ المشروع 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................. التنفيذ .4

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... الترتيبات المؤسسية والتنفيذية .أ

 29 ...................................................................................................... متابعة النتائج وتقييمها .ب

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... ج. االستمرارية

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... د. أدوار الشركاء

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................... المخاطر الرئيسية .5

 .Error! Bookmark not defined ............................. التصنيف العام للمخاطر وتفسير المخاطر الرئيسية .أ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................... ملخص التقييم .6

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... التقييم االقتصادي .أ

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... التقييم التقني .ب

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ ج. اإلدارة المالية

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. د. المشتريات

 .Error! Bookmark not defined ...................................... ه. الجوانب االجتماعية )بما في ذلك الضمانات(



  
 

 
  البنك الدولي 

 (P162901) جيبوتي في العشوائية األحياء ترقيةالمتكامل ل مشروعال

 

 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... و. الجوانب البيئية )بما في ذلك الضمانات(

 .Error! Bookmark not defined .......................................... ز. سياسات الضمانات األخرى )إن وجدت(

 .Error! Bookmark not defined ................................... ح. إجراءات البنك الدولي الخاصة بتسوية المظالم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................. . إطار النتائج ومتابعتها7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. وصف مفصل للمشروع  1الملحق 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. الترتيبات الخاصة بالتنفيذ 2ملحق ال

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................ خطة دعم التنفيذ 3الملحق 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
  البنك الدولي 

 (P162901) جيبوتي في العشوائية األحياء ترقيةالمتكامل ل مشروعال

 

 
 
 

 السياق االستراتيجي     
  

 سياق البلد .أ

 تقع. نسمة مليون  بحوالي سكانه عدد ويقدر األفريقي القرن  منطقة في منخفضة منطقة في يقع الدخلبلد صغير متوسط هي جيبوتي 
 في 20 عبره تمر والذي عدن،- السويس المائي والممر مانديب لمضيق مالصقة وهي األحمر، للبحر الجنوبي المدخل جيبوتي عند

إثيوبيا  الرئيسي للوصول إلى البحر لجارتها الكبيرة أصبحت الطريق  كما  1عدة قواعد عسكريةوجد فيها . وتالعالمية التجارة من المائة
في  80التي تمثل وارداتها وصادراتها أكثر من و  (،2016مليون نسمة في عام  102يبلغ عدد سكانها و ) التي ال تقع على الساحل

التي تمثل و ، الموجودة على أراضيها القواعد العسكريةمن كبيرة اليجارات من موارد اإلجيبوتي تستفيد المائة من أنشطة ميناء جيبوتي. 
ل ج  قدر أنه س  ، حيث ي  بوتيرة ملحوظة اتوسع جيبوتي اقتصادشهد  قدو إجمالي اإليرادات الحكومية.  في المائة من 20اآلن أكثر من 
وبصفة ، تحديث الموانئ والنقللبالديون مولة الم  مومية ، مدفوعًا باالستثمارات الع2017في المائة في عام  6.7بنسبة زيادة سنوية 

قدر صندوق النقد الدولي ثيوبيا. وي  إمن  مياه أنابيب خطد  انئ جديدة، وم  ، وبناء عدة مو السكك الحديدية إلى إثيوبيام د  خطوط خاصة 
 الخارجي الدين لكنو . المائة سنويًا على المدى المتوسطفي  10و 7الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تتراوح بين  ه من المتوقع أن ينموأن

في  50، مقارنة بأقل من 2016في اإلجماليلمائة من الناتج المحلي في ا 85بأكثر من حاليًا  قدر، حيث ي  كبيرة بسرعة أيضاً  تراكم
 .2014المائة في عام 

للغاية في مجال التنمية  ، إال أن جيبوتي تحتل مرتبة متدنيةلكبيرة والنمو االقتصادي الملحوظعلى الرغم من االستثمارات ا. 2
 (. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج) 2017 دولة على مؤشر التنمية البشرية في عام 188من أصل  172حيث احتلت المرتبة ، البشرية
، كان ما يقدر بـ 2017النتائج االجتماعية. في عام  اإلدارة والتنمية االجتماعية واالقتصادية غير الكافية تحسين   ضعف   وقد أعاق  

في المائة عام  40 كانبعد ما ة في المائ 42جيني في البالد إلى  عامليعيشون في فقر، وارتفع مفي المائة من سكان جيبوتي  35
في  62ت فقر مدقع أعلى )، حيث أظهرت المناطق الريفية معدالفقر مدقع جيبوتي فيسكان في المائة من  21 يعيش. و 2002
معظمهم من و ، من الشباب في المائة 20 .2017في المائة في عام  47 هاغ معدلبلإذ ال تزال البطالة واسعة االنتشار  المائة(.

في  47. اإلقصاء االجتماعيلخطر ون معرضكما أنهم عاطلون عن العمل وال يتبعون منهجا دراسيا أو تدريبا  ،اتالنساء والفتي
 أقلتوسط م من أقل أي سنة، 62 هو الوالدة عند المتوقع العمرمتوسط و المائة من السكان في سن العمل لم يلتحقوا أبدًا بالمدرسة. 

 .الحاد   التغذية سوء من الخامسة سن   دون  األطفال من المائة في 17.8كما يعاني  سنة؛ 63.3 البالغ نمواً  البلدان

                                            
 السعودية، العربية المملكة األمريكية، المتحدة الواليات اليابان، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، الصين،: جيبوتي في عسكرية قواعد لديها التي الدول تشمل 1

 .  وإسبانيا



  
 

 
  البنك الدولي 

 (P162901) جيبوتي في العشوائية األحياء ترقيةالمتكامل ل مشروعال

 

 

من  159صنف البلد يشكل موقع جيبوتي في منطقة مناخ صحراوي جاف مخاطر عالية على أمنه الغذائي واستدامته البيئية. ي   - 3
الحرارة المرتفعة على مدار درجات ول هذه.نقاط الضعف فيما يتعلق بقابليته للتأثر بتغير المناخ وعدم استعداده لمعالجة  181أصل 
سنوات وندرة  ةعدعلى ، إلى جانب الجفاف الممتد هطول األمطارمستويات ألراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض امحدودية ، و السنة
مائة من الناتج في ال 3، وال تمثل سوى زراعي. تكاد تكون الزراعة معدومةعلى سبل العيش واإلنتاج ال ضارة   ه الجوفية آثار  الميا

، وكذلك على الواردات من السلع بشكل كبير على الواردات الغذائية. تعتمد البالد اليد العاملةفي المائة من  2والمحلي اإلجمالي 
 عرفت جيبوتيسبب في أضرار وخسائر )تالفيضانات الشديدة التي ت: ة. وتشمل مخاطر األخطار الطبيعيةطاقعة ومنتجات الصن  الم  

تغذيها موجات التي حرائق ال؛ (2004مليون دوالر في عام  11.3غ ، مع خسائر تقدر بمبل2004و 1994كارثيان في  انفيضان
 ؛أربعة إلى خمسة على مقياس ريخترتبلغ  بمستويات؛ الزالزل المتكررة قرةمواد البناء غير المستاستخدام تتفاقم بسبب التي الجفاف و 
حيث يعيش معظم السكان في العاصمة الساحلية.  -ارتفاع مستوى سطح البحر؛ لبركاني على طول منطقة صخور عفارالنشاط ا

في المائة من السكان  20ر ض ما ال يقل عن التصحر وع  أدى الجفاف الذي طال أمده في جيبوتي والبلدان المجاورة له إلى زيادة وقد 
عرض لألخطار الطبيعية في جيبوتي الت   حدةفي المائة من األسر الريفية إلى انعدام األمن الغذائي. وتتفاقم  75وجيبوتي مدينة في 
، البناء غير النظاميالقوانين الخاصة ب نفاذ، وتقييد إستخدام األراضيغير الكافي التخطيط ال، و ب محدودية إدارة الموارد المائيةبسب
مقيم إلى أن حوالي ربع مليون شخص  ير التقديرات اليومتشلها بشكل فعال. و تصدي القدرة على منع الكوارث الطبيعية والمحدودية و 

ن و شخاص النازحاألجيبوتي الذين يعيشون في فقر مدقع، ولكن أيضا  و، بما في ذلك مواطنيبوتي يحتاجون إلى مساعدة مباشرةفي ج
 األجانب.من  داخليا

بوتيرة ثابتة بسبب الجفاف الذي طال أمده في المنطقة والنزاعات في البلدان المجاورة. تستضيف  نازحينيتزايد عدد الالجئين وال - 4
جزء من هؤالء السكان إلى جيبوتي أن عددهم غير معروف. وقد جاء  إالالمغتربين(،  باإلضافة إلىمن األجانب )هاما جيبوتي عددًا 
من وضع صعب. في  هربا، والبعض اآلخر من أجل الفرص االقتصادية أو (ون جيبوتيواطنون ى أفراد أسرهم )بعضهم ملالنضمام إل

ثيوبيا ومن اليمن، في جيبو ، معظمهالجئ 27،000، تم تسجيل أكثر من 2017عام  عدد آخذ في النمو ال ذا، وهتيم من الصومال وا 
شخص سيأتون أيًضا إلى جيبوتي كمحطة  94،000أن حوالي تشير التقديرات إلى ، (. باإلضافة إلى ذلك2015في عام  22،000)

. وقد 2015عام اليمن يمني أيضًا إلى البالد منذ بداية النزاع في  30،000عبور من القرن اإلفريقي باتجاه دول الخليج. وقد جاء 
في حين استقر ، مخيم مركزي و ا أدوعلي هول هول  ي مخيمات، همخيمات لالجئين في البالد 3ب في األجان هؤالءاستقر جزء من 

٪ من 12إلى  10 صر ح، أحياء في مدينة جيبوتي 3جري في أ  الذي  2017الجزء األكبر في مدن جيبوتي. في استطالع عام 
 ٪ آخرين لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم.20ن أن ، في حين و مواطنون غير جيبوتي السكان أنهم
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، واحدا من أعلى المعدالت في أفريقيا ويتركز في 2009في المائة في عام  70معدل التحضر في جيبوتي، الذي بلغ  د  ع  ي   - 5
وقد تحولت الهجرة. حركة في المائة بسبب ارتفاع معدالت المواليد وضغط  3يستمر النمو الحضري بثبات بأكثر من  العاصمة.

يفية هي ، حيث يستقر معظم سكانها في المدن. المناطق الر استقرار، إلى منطقة لرحل، التي كانت تقليديا من بلدان البدو ايجيبوت
 االقتصادي الرئيسيالمركز    عاصمة جيبوتيالعتبر لمناخ الجاف. ت  ، حيث أن الزراعة محدودة للغاية بسبب ااآلن غير مأهولة بالسكان

بكثير )المدينة الثانية ها أصغر المدن الثانوية في مناطق أخرى، ولكنعض ٪ من السكان. توجد ب60، الذي يقطنه أكثر من في البالد
تدفق السكان من المناطق الريفية  استمرار  ويغذي هذا النمو  الحضري نسمة(.  40،000علي صبيح التي يبلغ عدد سكانها مدينة هي 

الماضية والنزاعات في البلدان  2ى الثالثين سنةيد المتكرر على مدبسبب الجفاف الشد ي تفاقمذفي جيبوتي والبلدان المجاورة، ال
 المجاورة.

سكان الحضر في بيئة اللسيطرة، مما أدى إلى وجود جزء كبير من خارجة عن االتوسع الحضري في الغالب بطريقة امتد وقد  - 6
 -اتودية المعرضة للفيضاناألحياء الجديدة بطريقة غير منتظمة، بما في ذلك على سفوح األ ظهرت كما سكنية محفوفة بالمخاطر.

 3باستثناء موسم األمطار. يعيش حاليًا أكثر من ثلث سكان العاصمة في األحياء العشوائية الثالثة عشرعموما وهي قنوات جافة 
لم يتم غير منظمة  أحياء، مؤسسة الدولية للتنميةخالل تمويل ال ي تم تحديثه مؤخًرا منذال( Quartier 7) 7للحي ، خالفًا هي التي

إسكان بأسعار معقولة. هذا ارجية القوية وعدم وجود خيارات تستمر في النمو بسرعة بسبب الهجرة الداخلية والخالتخطيط إلنشائها و 
، تضاعف عدد سكان 1997منذ عام فقع على الضفة اليسرى من وادي أمبولي. يي ذبالباال، الفي حي بشكل خاص  موجودالوضع 

هذا  من سكان المدينة. معدل الفقر فيبالمائة  40ما يمثل أكثر من وهو ، نسمة 280،000إلى ما ي قدر بـ  126,000بالباال من 
 13تتراوح بين  مقارنة بنسبة ،(5و 4في المائة )على التوالي في المناطق  37و 33هو األعلى في المدينة حيث يتراوح بين  الحي

 (.2017نة )مديفي مناطق أخرى من الفي المائة  22و
في المائة فقط من األسر في  15. 4لباالافي العديد من األحياء، ال سيما في ب الوصول إلى الخدمات الحضرية منخفضنسبة . 7
المياه ضغط باإلضافة إلى أن ، للمياه بشبكة المياه، وحتى في هذه الحالة، هناك انقطاع متكررتعيش في بيوت موصولة لباال اب

، في المائة فقط 50. تبلغ نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الحضرية تها ضعيفةجودملوحة المياه عالية و نسبة ، و ضعيف
 لمستعملةا لمياها فيرتص ميت ما غالبًا. فقط في المحيط الخارجيالتي تقع على المنازل  ذلك، يقتصر وفي معظم األحياء العشوائية

 يضاناتكما تتعرض بعض األحياء للف. سميةر رغي تشبكا لىإ يةولثانا تلنفاياا جميع صريفت ميت نحي في، حةومفت دقخنا في

                                            
  .وقضى على معظم الماشية جيبوتي في شخص 340 000 على 2008 عام في الشديد الجفاف أثّر 2
 جميع إلى تشير والتي المحرومة، األحياء في هذا اإلطار بين المشروع وسوف يميز .لألحياء العشوائية مختلفة وتعاريف الدراسات مفاهيم تقترح  3

 األحياء من واحد نوع إلى تشير التي واألحياء العشوائية، الحضرية، الخدمات من أكثر أو واحد إلى الوصول إلى تفتقر التي الحضرية المناطق
 .مالئم حضري تخطيط التي ظهرت بشكل غير منظم ودون المحرومة

اال لباب. أمبولي لنهر الغربية الضفة علىواقع  المدينة من جزءوهو  ،مدينة جيبوتية أحياء كبرى في ثالث من واحد ،منطقة بالباال إلىبالباال  يشير 4

 نفس بجنو يقع يلذا لجديدا يلحضرا لتوسعا. بالباال الجنوبي هو 1عدد  لوطنيا لطريقا شمالي تقع لتيامن الحي  لحضريةاهو المنطقة  يللشماا

 .يللشمااء بالباال أحد أحيا وهحي بالباال القديم  .1عدد  لوطنيا لطريقا
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ر. كانت هناك البحى ، فضاًل عن ارتفاع مستو ، وسوء الصرف الصحيالمفاجئة، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية
مشاكل توفير جزئيًا  تح ل  هذه االستثماراتوالصرف الصحي والنفايات الصلبة، و لمياه ل البنية التحتيةهيكل مؤخرًا استثمارات كبيرة في 

)بتمويل من توفير الكهرباء باستمرار  مشروع   مثال. من هذه االستثمارات في المناطق ذات الدخل المنخفض لتوزيع، وشبكات االمياه
فيها يكون التي  عشوائيةغطي األحياء اليال  ه، ولكنبااللافي ب جديد خط 3500وصيل يهدف إلى تالذي ( المؤسسة الدولية للتنمية

ا بالنظر إلى تزايد للغاية. الخدمات االجتماعية  االطريق ضيق ه لهم هذه الخدماتعدد السكان الذين ت  أيضا قليلة جد  ، فالمدارس: وج 
وبطريقة ، قانونية أو غير منظمة غيرمبنية بطريقة مزدوجة. معظم المساكن  حصصإلى للجوء  تضطر، مكتظة و على سبيل المثال

م عة من النفايات وأمؤقتة بناء مواد باستخدام  وأعلى أراضي الدولة عشوائية  باإلضافة لوائح العزل الزلزالي. كما أنها ال تلتزم ب، م ج 
األخرى مقيد إلى حد كبير بسبب ضعف الربط بالجزء  اديةإلى الوظائف واألسواق والفرص االقتص الافي بالبالوصول إلى ذلك، 

 األنشطة االقتصادية.  فيه تتركزالذي  القديم من المدينة
رينيستقر العديد من الو تدفق الالجئين والنازحين داخليًا من الضغط على الخدمات الضعيفة أصاًل. يزيد   -8 فيهم  ، بمنم هج 

في حين و  في مدينة جيبوتي، حيث يمكنهم إيجاد الفرص االقتصادية. عشوائيةاء ال، في مدن جيبوتي، وخاصة في األحي5الالجئون 
، فإن التأثيرات السلبية على السكان المضيفين أكبر توفير اليد العاملةابية، مثل اإليج الكليةو االقتصادية الجزئية أن لهذا بعض الفوائد 

 مهاجرينو  الجئينعلى وجود  أدلة وجود عدم من الرغم علىو ، إلخ. اإليجاراتمواد الغذائية وارتفاع رتفاع أسعار الومنها مثال ا
 الفقرب تتعلق مشاكل بوجود توحي المحلية الحكومات ممثلي مع الرسمية غير مناقشاتال أن إال جيبوتي، في المخيمات خارج يعيشون 
، ولكن ةوأمنية نسانينزوحا بسبب تحديات إأن النزوح القسري في المنطقة ليس فقط  6 ةدراسقد أظهرت و  .االجتماعية والعزلةالمدقع 
رين بما يلي: )أ( تعزيز التماسك االجتماعي بين الدراسة  توصأو وي. تنم تحد  بسبب أيضا  ت المضيفة والمجتمعاالالجئين/ الم ه ج 

؛ )ب( تحسين نوعية هم البشرية واالجتماعية والماليةأموال من خالل االعتماد على مهاراتهم ورؤوس أنفسهموزيادة اعتمادهم على 
رينبين الروابط االجتماعية واالقتصادية  ؛ )ج( تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود والمجتمعات المضيفة الالجئين/ الم ه ج 
رين عد تحسين تقديم الخدمات وتعزيز الفرص االقتصادية وسبل المعيشة حلول دائمة. ي  على الوصول إلى  ومساعدة الالجئين/ الم ه ج 

القائم إلى حد اآلن )والذي تموله المؤسسة الدولية  ثار النزوح في القرن األفريقيآلية و لتنمااالستجابة يدعم مشروع جزًءا من الحلول. 
 .تدخل على اإلطالق في مدينة جيبوتي أيتم القيام ب، ولكن لم يعات المضيفة حول مخيمات الالجئينلمجتمللتنمية( ا

لمواكبة  القيام بالمزيد جبرغم أن سوق اإلسكان شهد تحسنا في اآلونة األخيرة مستفيدا من الجهود التي تبذلها الحكومة، ي - 9
ن تشكل على تحمل تكاليف اإلسكاتها التي ال تزال قدر الدخل المنخفض لفائدة المجموعات ذات الطلب على المساكن والخدمات 

)التي تم  ومؤسسة الحق في السكن ن"، وكالة صندوق اإلسكان الجيبوتيان "االجتماعيان اإلسكانيالمؤخرًا المشغ   قام تحديا هائال. 
الخدمات التي تستهدف األراضي الموصولة بالمرافق و من المساكن و  اتنمية محفظتهمب بمقتضى مبادرة رئاسية( 2016إنشاؤها في 

سر لحة لألالم   الظروف   التي تتنزل في هذا اإلطاربعض العمليات تستهدف محرومة والمجموعات الضعيفة. كما ال الطبقة الوسطى

                                            
 المتحدة لألمم السامية المفوضية) .الجيبوتية المدن في المائة منهم في 19 من أكثر ويعيش المخيمات، في المائة من الالجئين في 81حوالي  يوجد 5

 (. الالجئين لشؤون
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إنتاج من خالل هيكلة نسبًيا بالنسبة لألحياء الم  اجحا برنامج تنظيم األراضي ن كانحريق(. المتأثرة بمشروع أو كارثة )فيضانات أو 
، مع وجود منتجات 7سر الجديدة. لكن وتيرة إنتاج المساكن ال تزال أقل من طلب األ  2010منذ عام وحدة  8000ما يقرب من 

هو ما ، و تحمل تكلفتهاال يمكن ألغلبية السكان -الخدمات حتى تلك التي هي أبسط مستوى لألراضي الموصولة بالمرافق و  –سكنية 
 .عشوائيةاألحياء التزايد لسكن وبالتالي تزايد العجز في ايؤدي إلى 

لم تكن سياسات التنمية الحضرية. في العقود الماضية، التوقعات الخاصة بالمؤسسي إلى المزيد من عرقلة فكك ى التأد   - 10
رن بالموارد المالية ت، المقإدارة األراضي والتنمية الحضرية أدى االفتقار إلى الترابط بينقد و . راضي واإلسكان تتوقع نمو المدينةاأل

، . في الواقع1998لعام جيبوتي الرئيسية للتنمية الحضرية ة خطي اإلسكان العام والخاص وتنفيذ ، إلى عرقلة االستثمار فغير الكافية
ية التنمية الحضرية. وباستثناء العمليات الحضر  اتتوقعمع متعددة القطاعات لفة بتنسيق ومواءمة االستثمارات ال توجد مؤسسة مك

يؤدي إلى عدم الكفاءة في استخدام الموارد المالية االنعزالي الذي دارة اإلالنتيجة هي اتباع نهج  تبقىالمحدودة من الناحية المكانية، 
المدينة خالل السنوات العشر إلى الخمس  وسيعاستراتيجية جديدة لت 2016عام ة وفي اإلدارة الحضرية. توفر الخطة الرئيسية ليممو الع
ن، بإشراف رة القادمة، ويبدو أن التنسيقعش هناك حاجة لمزيد من تبقى . ولكن حضري الحاليةال توسعفي مجاالت ال اسي،رئ قد تحس 

 التعزيز المؤسسي.
صفر عشوائيات  ة جيبوتي برنامجحكوموضعت المتمثل في االنتشار السريع لألحياء العشوائية، المستعجل  تحدياعترافًا بال -11

مؤسسي جديد، مع توضيح أولويات يهدف إلى معالجة مشكلة األحياء العشوائية المعقدة بطريقة منهجية وشاملة، باعتماد نهج الذي 
نشاء منصة الستثمارات القطاع. تشير التقديرات الحكومية األولية إلى أن الحد األدنى للتكلفة اإلجمالية  ومبادئ بدء االستثمار، وا 

كن ذلك ول ،(2016مليون دوالر أمريكي لتحسين األحياء السكنية على مستوى المدينة )خطة جيبوتي الحضرية الرئيسية،  150هو 
عن النمو السكاني المستمر. وبالنظر إلى  تجالطلب الجديد على المساكن النااالحتياجات األخرى مثل إعادة التوطين أو  ال يشمل

امل العمل مع شركاء التنمية لتنسيق التدخالت وتحسين الموارد لتنفيذ برنامج وطني شجيبوتي حكومة ده، تعتزم يحجم التحدي وتعق
بإعداد استراتيجية لتحديد مبادئ وأولويات  الحكومةبدعم من المؤسسة الدولية للتنمية، قامت ومنع انتشارها. و  عشوائياتإلعادة هيكلة ال

 ARULOS واإلسكان االجتماعي األحياء العشوائيةتأهيل ء وكالتين رئيسيتين هما: وكالة إنشاكما تم  .8صفر عشوائياتبرنامج 
برنامج  الذراعان العمليان الرئيسيان لتنفيذجعلهما إلى إنشاء هاتين المؤسستين هدف . وي 9للتنمية العقارية واألراضيالعمومية شركة الو 

                                            
 أقل رسمي بإنتاج مقارنة السنة في وحدة 3500 إلى 3000 بين ما لإلسكان الجديدة الحاجة 2013 عام في اإلسكان لقطاع تشخيصية دراسة رتوقدّ  7

 .السنة في وحدة 2000و 1500 بين اإلنتاج يتراوح قد األخيرة، الجهود مع. أرض قطعة أو سكنية وحدة 1000 من

 

 
 .  2018سبتمبر  20وافقت اللجنة الفنية لبرنامج صفر عشوائيات على مسودة االستراتيجية في  8
مشروع صفر  تنفيذ في حاسمة جديدة أدواًرا منحهما خالل من سابقتين حكوميتين مؤسستين هيكلة إعادة في إطار المؤسستين كال إنشاء تم  9

 الثالثاء الوزراء بتاريخ لمجلس السادس المؤتمر بيان انظر األراضي. وتطوير ،"االجتماعية" األراضي وإنتاج العشوائيات، هيكلة إعادة: عشوائيات

10/04/2018 http://www.presidence.dj/conseilministresuite.php?ID=6&ID2=2018-04-10 

 
. PR / MDCL/  227-2017 المرسوم ببرنامج صفر عشوائيات بموجب واللجنة الفنية المعنية الوزارات بين المشتركة الوزارية اللجنة أنشئت 10

 12وزراء و 5 من الفنية اللجنة تتكون. واألمين العام للحكومة وزيراً  14 من وتتألف جيبوتي جمهورية رئيس الوزارات بين المشتركة اللجنة ويترأس

 واختيار االستراتيجية، الركائز تعريف مثل بشأن برنامج صفر عشوائيات، استراتيجي قرار اتخاذ عن مسؤولة المؤسسات هذه. منتخبًا ومسؤوالً  مديًرا
 الموارد ورصد عشوائيات،االستثمار الخاص ببرنامج صفر  برنامج صحة من والتحقق برنامج صفر عشوائيات، في إدراجها سيتم التي األحياء

http://www.presidence.dj/conseilministresuite.php?ID=6&ID2=2018-04-10
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من  ةكون  م   صفر عشوائياتما وضعت الحكومة خطة مؤسسية لإلشراف على برنامج وتنسيق التنمية الحضرية. ك عشوائيات صفر
 .10لجنة فنيةتدعمها ارية لجنة وز 

دعم  افي وضع جيد يتيح لهالمؤسسة الدولية للتنمية  المستمرة في القطاع الحضري في جيبوتي، فإن ابناء على مشاركتهو  - 12
. كشفت 11على جذب التمويل من شركاء التنمية اآلخرين اواالستفادة من قدرته عشوائياتصفر برنامج  في تنفيذجيبوتي حكومة 
الوكالة من سابقة التدخالت ، باإلضافة إلى ال12المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل من  7 متتاليتان في الحي تطوير حضري  عمليتا

ساللتقوية ل الكبيرة حاجة  ال، الفرنسية للتنمية األخرى للتقنيات فوائد على الأيضا مع البرهنة ، مستمر على االستثماراتوالحفاظ ال ةيمؤس 
األهمية القصوى للمشاركة المجتمعية المستدامة لنجاح مواطن الشغل باإلضافة إلى خلق كثيفة العمالة المقترنة بالسياق في مجال 

يبني المشروع المقترح على الدروس المستفادة  وطين.إعادة التالتنفيذ بسبب التي تواجه تحديات التلك العمليات  أبرزت . كما13المشروع
وتسريع التدخالت في األحياء الفقيرة الثالثة عشر في العاصمة ووقف نمو األحياء  صفر عشوائياتبرنامج والخبرات الدولية لتأطير 

طار خطة استثمارية تفع وضبما في ذلك ) لذوي الدخل المنخفض سياسة إسكان طويلة األجلمساندة  من خاللالفقيرة  صيلية وا 
على  ARULOSتعزيز قدرة باإلضافة إلى ، العشوائيات(في إعادة هيكلة  احاسمالذي سيكون مر األ، وهو شامل إلعادة التوطين

 العشوائيةاألحياء لترقية منصة تمويل مشترك األركان األساسية للسياسة التي يمولها المشروع المقترح تنفيذ تلك السياسة. وستوفر هذه 
 على نحو منتظم ومنسق على المستوى الوطني.وتفادي انتشارها 

 
 أهداف المستوى األعلى التي يساهم المشروع في تحقيقها.ج

هم المشروع المتكامل المقترح لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي مباشرة في تحقيق هدفي البنك الدولي في إنهاء ايس .13
المدن والمجتمعات جعل من أهداف التنمية المستدامة ) 11 الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، وتحقيق الهدفالفقر المدقع وتعزيز 

من خالل توجيه االستثمارات نحو سكان المدينة الفقراء والمهمشين، يعزز المشروع فرص  و مستدامة(. قوية و شاملة وآمنة و البشرية 
ن الوصول إلى أسواق العمل من خالل تحسين التنقل. كما الوصول المتساوي إلى الخدمات الحضرية واالجت ماعية األساسية ويحس 

 النهج المتبع في البرنامج عمف يدسيساهم المشروع في تحسين االستهداف وزيادة كفاءة اإلنفاق في قطاع اإلسكان بشكل عام. سو 
يتجاوز هذه العملية الواحدة، وذلك استنادًا فيما العشوائية  زيادة االستثمارات من أجل ترقية األحياءلالذي يروج له المشروع الحكومة  و 

الة مثل إجراءات الضمانات. وبذلك سوف يسهم ب العملواعتماد سياسات أكثر فعالية و  اتإلى تعزيز المؤسس أدوات تشغيلية فع 
ن والمجتمعات المستدامة( من )المد 11المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي بشكل مباشر في تحقيق الهدف 

                                            
 .اإلصالحات الالزمة على الحكومة وعرض المالية،

 
 

ً  تشارك التي األخرى المانحة الجهات تشمل  11  والبنك للتنمية، والبنك اإلفريقي للتنمية، الفرنسية الوكالة جيبوتي في الحضري القطاع في تقليديا

 .للتنمية اإلسالمي
 بلدية بوالووس في له في . هذا الحي المخطط7على الحي  ويتم حاليا تنفيذ الثاني، ،(IIو I) جيبوتي في الحضري الفقر من الحد مشروعا رّكز  12

 .الحضري التخطيط لتحسين الفنية المساعدة بعض وقد قدم المشروع للفيضانات. معرضة يقع في منطقة الخمسينات في تطويره تم والذي مدينة جيبوتي
 جيبوتي عور( ومشP088876) الحضري الفقر من للحد جيبوتي عورومش (P044584) العامة واألشغال االجتماعية للتنمية جيبوتي مشروع انظر 13

 II (P145848.) الحضري الفقر من للحد
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( التحضر الشامل 2( الوصول إلى الخدمات وترقية األحياء العشوائية و)1خاصة األهداف المتعلقة بـ )و أهداف التنمية المستدامة، 
ير والتخطيط التشاركي. وأخيرًا، يأخذ المشروع مخاطر تغير المناخ في جيبوتي بعين االعتبار لذلك سوف يركز على إدخال تداب

ن رقم  ، وعبر القائمة المؤهلة الستثمارات البنية 1مالئمة للتكيف والتخفيف عبر تعزيز التدخالت المؤسسية الرئيسية في إطار المكو 
ن رقم   .2التحتية في إطار المكو 

 األداء عراضاستو يتماشى المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي أيضًا مع استراتيجية الشراكة الق طرية  .14
يتناول المشروع بشكل مباشر  .الحكومية 2035، والتي تعتبر من ركائز رؤية جيبوتي في جيبوتي طريةستراتيجية الشراكة الق  الوالتعلم 

تعزيز قدرة القطاعين العام والخاص  -2الحد  من الضعف، والركيزة  - 1الركيزة : استراتيجية الشراكة الق طرية من 2و 1الركيزتين 
استراتيجية شاملة وخطة تشغيلية لتحسين األحياء العشوائية وتحسين الوصول إلى الخدمات في دعم لتقديم الخدمات، من خالل 

اإلقليمية  االستراتيجيةتنفيذ مع  جيبوتيعشوائية في ال . كما يتوافق المشروع المتكامل لترقية األحياءفي البالد األحياء العشوائية
تجديد العقد االجتماعي )من هذه االستراتيجية المتعلقة بلبنك الدولي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ال سيما مع ركائز مجموعة ال

صمود والمواطنين والسلطات المحلية / الوطنية(، وبالتالي بناء الثقة بين ال ،خالل تحسين جودة تقديم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة
تدفق خاص تعانيان من فيها بشكل واألحياء العشوائية عام جيبوتي بشكل بما أن الالجئين ) /داخلياالنازحين أمام صدمات تدفق 

 أنشطة   ويضم، مع عدة مجاالت تقاطعي المواطنين كموضوع شامل دمج المشروع مشاركة  كبير لالجئين من البلدان المجاورة(. ي  
وزيادة المساءلة االجتماعية في  ةالتشاركي يات العملنهجفي مجال مالمشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية 

نهجي للبلد" ، ي سل ط "التشخيص المتجديد العقد االجتماعي. وباإلضافة إلى ذلكاألمر  الذي يدعم بشكل أكبر عملية التنمية الحضرية، 
 قصاءفي الوصول إلى الخدمات الحضرية واالجتماعية في جيبوتي، والسيما اإلالتفاوت الجغرافي الضوء  على  (عداداإل )قيد

 االجتماعي لسكان األحياء العشوائية.
وتي إطار حماية مالئم لالجئين، وسوف يسهم المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيببجيبوتي تتمتع  .15

، وأصدرت مراسيمه أصدرت جيبوتي مؤخرًا قانونًا تقدميًا شامالً  في الحفاظ على هذا اإلطار ومعالجة تحديات الضمانات الرئيسية.
،  14اإلطار الشامل لالستجابة لالجئينعلى صعيد تعتبر جيبوتي، و اقتصاديًا. و التطبيقية من أجل تيسير إدماج الالجئين اجتماعيًا 

من خالل تفضيل إدماج الالجئين و لتهجير القسري. في مجال ا في التوجه نحو نهج التنمية الذي تقوده الحكومة به يحتذىمثااًل 
إلى الفرص االجتماعية واالقتصادية، سيساهم المشروع في اإلدماج  هموصولفي المناطق الحضرية وتحسين فرص رين هج  والم  

 والمجتمعات المضيفة. لالجئين الفرعي اإلقليمي طارسكان بما يتماشى مع أغراض اإللاالجتماعي واالقتصادي المستدام لهؤالء ا
فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تساهم الطبيعة التشاركية لعملية تحديد األولويات الستثمارات البنية التحتية في تعزيز التماسك 

الجئين. كما ستساعد االستثمارات في البنية التحتية التي سيتم االجتماعي والتعايش السلمي المستمر في المجتمعات الم ضيفة ل
توفير متكامل إلى مواز تنفيذها في تخفيف الضغط على الخدمات االجتماعية في مدينة جيبوتي وتسهيل التحول التدريجي من تقديم 

                                            
إعالن نيويورك لالجئين والمهاجرين. ويضع إعالن نيويورك رؤية لتحقيق استجابة استشرافية  2016دولة في سبتمبر  193اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها  14

إلى دعم أكبر لالجئين والدول التي تستضيفهم. ويتمثل أساس هذا النهج في وجوب دمج  وشمولية أكثر لهذه األزمات، والتي تعرف باسم اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين. ويدعو هذا اإلطار
كبيرة لالجئين. وتشمل هذه العناصر عمليات االستقبال الالجئين في المجتمعات الُمضيفة من البداية. ويحدد اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين العناصر األساسية لالستجابة الشاملة ألي حركة 

ستقبل الالجئين؛ وتوسيع الفرص إليجاد الحلول. قبول السريعة والمدعومة بشكل جيد؛ دعم االحتياجات الفورية والمستمرة؛ تقديم المساعدة للمؤسسات والمجتمعات المحلية والوطنية التي توال
 إلى الجمعية العمومية. 2018التقرير السنوي للمفوض السامي في سبتمبر وقد أدى اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين إلى وضع اتفاق عالمي حول الالجئين، تم تضمينه في 



  
 

 
  البنك الدولي 

 (P162901) جيبوتي في العشوائية األحياء ترقيةالمتكامل ل مشروعال

 

 

البنى التحتية في مجالي في تقريب  كبيرةسيكون للمشروع أهمية  لخدمات التي تستهدف كال من الالجئين والمجتمعات المضيفة.ل
في األحياء الفقيرة، وذلك تمشيا مع برنامج األنشطة المقترح في مذكرة المجلس التي تعيش الصحة والتعليم إلى المجتمعات المحلية 

 .15االستشارية
 

II.األهداف اإلنمائية للمشروع 
 األهداف اإلنمائية للمشروع.أ

( تحسين الظروف المعيشية لسكان األحياء العشوائية في مناطق حضرية مختارة 1المقترح في: )يتمثل الهدف اإلنمائي  .16
 .صفر عشوائياتبرنامج  ( تعزيز قدرة المؤسسات العمومية المكلفة بتنفيذ2و)

 المستفيدون من المشروع.ب
ن رو ج  ه  ن والسكان الم  ئو الالجومة المختارة، بما في ذلك المستفيدون الرئيسيون من المشروع هم سكان المناطق المحر  .17

ها الفقيرة. ئإدارة األراضي والتنمية الحضرية في جيبوتي وأحياالعاملة في مجال مومية عات المضيفة، وكذلك المؤسسات العوالمجتم
جيبوتي، بما في ذلك المهاجرون، بشكل غير مباشر من دعم المشروع مدينة وسوف تستفيد األسر الفقيرة األخرى التي تستقر في 

ظروف الفي تحسين أواًل المشروع حيث يسهم  ذات شقين فهي للسكانبالنسبة الفوائد الرئيسية أما األحياء الفقيرة. القضاء على لسياسة 
منظمات المجتمع المحلي تنظيم من ناحية ثانية يعزز كما سالخدمات الحضرية واالجتماعية، مجال ة بفضل االستثمارات في يالمعيش

التي ستوفرها من فرص العمل أيضا وآليات إشراك المواطنين من خالل أنشطة التنمية االجتماعية المستهدفة. كما ستأتي الفوائد 
األخرى مع المشاريع مل كا، وبشكل غير مباشر من التكثيفة العمالة التقنيات  التي تحتاج  أنشطة البناء المرتبطة بتنفيذ المشروع

الذين يعيشون في  والمجهرين. وسيتم توفير فرص متساوية للوصول إلى هذه الفرص لالجئين 16الجارية التي تدعم فرص العمل
 عشوائيةاألحياء اللتطوير وضع االستراتيجية الوطنية سيساعدها في عملية دعم المشروع فإن الحكومة أما مناطق مختارة محرومة. 

 ARULOSوكالة  وعلى وجه الخصوص، وتنفيذها في وقت مبكر، بما في ذلك التعزيز المؤسسي للعديد من المؤسسات العامة
وسياسات اإلسكان  عشوائيةاألحياء العملية تطوير تطوير األدوات التشغيلية التي ستوفر منصة واحدة لتحسين تنسيق باإلضافة إلى 

  ذات الدخل المنخفض.
 
 النتائجمؤشرات  – نمائية للمشروعاألهداف اإل  .ج

 يتم تضمين المؤشرات التالية في إطار النتائج لقياس إنجازات األهداف اإلنمائية المقترحة: .18

                                            
. وقد أوجزت المذكرة األساس المنطقي للدعم المقترح لإلطار الفرعي اإلقليمي لالجئين 2017سبتمبر  19تم إرسال مذكرة المجلس االستشارية إلى مجلس إدارة البنك الدولي في  15

( تحليل احتياجات الالجئين، وتأثيرهم على المجتمعات المضيفة التي يستهدفها 2( دليل على تأهل البلد الستقبال الالجئين؛ )1، ومن بين جملة أمور أخرى: )والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك
ستراتيجي المقترح للبرنامج، والمجاالت الرئيسية للحوار حول ( وصف الهدف اال3المشروع )البرامج( والقيود ذات الصلة أمام تمكين الالجئين من االعتماد على أنفسهم في السياق المحدد؛ )

 ( شروط التمويل الخاصة بالمشروع والمساهمة الوطنية.4السياسات والمشروع )المشاريع( واألنشطة والمستفيدين؛ و)

 
 (P148586(، تعزيز فرص الدخل في جيبوتي )P165558انظر دعم جيبوتي لمشاركة النساء والشباب ) 16
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 18هم أيضا الالجئون منث، و اإلناومنهم ، 17في المناطق الحضرية تأمين ظروف معيشية أحسن للناس •
 .19المجتمع المضيف، مصن فة حسب حالة الالجئين/ المشاريع تعكس احتياجاتهمالمستفيدون الذين يشعرون بأن االستثمارات في  •
إدارة التخطيط اإلقليمي والعمراني واإلسكان و، ARULOS واإلسكان االجتماعي عشوائيةوكالة ترقية األحياء ال تعزيز قدرات •

DATUH دارة  . األراضيعقود ملكية األراضي مما يؤدي إلى زيادة تنظيم  وا 
 

III.شروعوصف الم 
أطلقت حكومة جيبوتي برنامج صفر عشوائيات الذي يحدد نهجا جديدا لمواجهة التحدي المعقد المتمثل في منع انتشار  .19

يساهم اعتماد استراتيجية إسكان لذوي الدخل المنخفض، وتحسين األحياء العشوائية إلى جانب خطة استثمارية  األحياء العشوائية.
 قامتفي توفير اإلطار التنظيمي والمؤسسي والتشغيلي لبرنامج صفر عشوائيات والذي سيتم في إطاره دعوة المانحين لدعم المشروع. 

منع انتشار طريقة "صفر عشوائيات" ويغير برنامج وع المتكامل لترقية األحياء العشوائية. المشرمن  مدعبالحكومة بإعداد استراتيجية 
( إعادة هيكلة 2( منع قيام األحياء العشوائية، )1األحياء العشوائية، حيث يقترح نهجًا شاماًل يقوم على ثالثة ركائز مترابطة هي: )

مثل معايير الخدمة، -االستراتيجية لكل ركيزة من هذه الركائز مبادئ تشغيلية  وترقية األحياء العشوائية، و)ج( تحسين المنازل. ستضع
التي ستنطبق على البرنامج بأكمله -، ومعايير إعادة التوطين تشاور مع مكوناتهالمجتمع المحلي وال إشراكترتيب أولويات االستثمار، 

تسلسل التدخالت لمعالجة االحتياجات األكثر إلحاحًا ترتيب ة وكفاءة، و يمنهجية وشفافأكثر من أجل جعل االستثمارات في كل حي 
 اتالسيما الطرق)مسودة االستراتيجية األولوية  القصوى لتحسين الوصول إلى الخدمات األساسية واالجتماعية ولي والعاجلة أواًل. ت

المناخ والكوارث )مثل الحد من التعرض  ، فضاًل عن الوقاية من مخاطر(والماء والكهرباء واإلنارة العامة وذلك في جميع المواسم
واألسر منخفضة  115،000، والزالزل وموجات الحرارة( لسكان األحياء العشوائية البالغ عددهم األرضية للفيضانات، واالنهيارات

الوصول تأمين أهمية على . باإلضافة إلى ذلك، تؤكد المسودة هاتسعى إلى االستقرار فيو  جيبوتيالجديدة التي تتدفق على الدخل 
مهاجرين من أمين سكن للإلى وسائل النقل العام وتأمين حيازة األراضي، وكذلك تحسين الوصول إلى الوظائف للنساء والشباب وت

 عملية عد االجتماعي للتحديث الحضري لصالح االندماج االجتماعي فيكما تولي االستراتيجية اهتماما خاصا للب   البلدان المجاورة.
عالج تالطريقة التي  غييرت برنامج صفر عشوائيات دماج الناجح لجميع هذه العناصر فياإل ويضمن. 20صفر عشوائيات مجتنفيذ برنا

  والتنمية الحضرية على نطاق أوسع.منع قيام العشوائيات مسألة حكومة جيبوتي  بها

( بدعم 1المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي )المشروع من خالل  المؤسسة الدولية للتنميةقوم ت. سنظرية التغيير .20

                                            
تشير "الظروف المعيشية" إلى تحسين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحضرية. سيتم تفصيل المؤشر من خالل الخدمات الرئيسية المحسنة،  17

 بما في ذلك الوصول إلى الطرقات والماء في جميع المواسم.
 سيغطي الرصد جميع السكان المهاجرين، مع تصنيف الالجئين    18
 السكان المهاجرين، مع تصنيف الالجئين سيغطي الرصد جميع    19

 
يبدو االجتماعي الذي قصاء ت الميالد، فضالً عن التمييز واإلبعض التحديات الرئيسية التي يواجهها الالجئون والنازحون في نقص بطاقات الهوية وشهاداتتمثل  20

األخرى المحرومة. سيعمل المشروع مع المكتب الوطني لتقديم المساعدة إلى الالجئين وضحايا الكوارث االجتماعية الفئات ذلك الذي تعاني منه أكثر من بارزا 
نشطة الوصول ألصفر عشوائيات لتحديد اآلليات الرامية إلى تعزيز تكافؤ فرص برنامج ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لتعزيز انسيابية استراتيجية 

 لهؤالء السكان. المشاريع
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( بناء قدرات 2) ؛، بما في ذلك صياغة رؤيته ومبادئ تنفيذهصفر عشوائيات الحكومة في وضع إطارها االستراتيجي لبرنامج
أول  لعب دور( 3)، (ARULOS) تي تم إنشاؤها حديثاالمؤسسات من أجل ترقية األحياء العشوائية وال سيما المؤسسة المركزية ال

 المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي جهة مانحة تساعد في تنفيذ البرنامج في األحياء العشوائية ذات األولوية. يركز
 انتشاراء هي األولوية األكثر إلحاحًا إلبط -الحد من االنتشار  -الركيزة األولى  صفر عشوائيات. ركيزتين لبرنامجفي تدخله على 
في المقام األول إلى تعزيز القدرات نظرًا إلى أنه من المتوقع أن يدفع المستفيدون مقابل هذه الركيزة وتحتاج . األحياء العشوائية

التعامل مع قضية الحد . سيلعب المشروع دورًا رئيسيًا في مرافقة النهج التحويلي الذي اتبعته الحكومة في األراضي التي يتم توفيرها
صفر  األحياء العشوائية، وذلك من خالل المساعدة في تحديد األدوات السياسية الرئيسية والهيكل المؤسسي لتنفيذ برنامجن انتشار م

ترقية  -الركيزة الثانية  .مبرمجتنسيق التمويل في نهج ل، ووضع خطة تشغيلية 21جميع المانحين ألنشطة، وتوفير منصة عشوائيات
، صفر عشوائيات برنامجل ةالثالث يزةتطلب الركوتاألولوية االجتماعية المباشرة لتحسين الظروف المعيشية.  هي -األحياء العشوائية 

ني نهج أوسع لقطاع التمويل األصغر المقيد للغاية، والذي يقع خارج نطاق هذا ب  على تطوير التمويل األصغر لإلسكان، ت   ةالقائم
سيتم إنتاج أدوات لتسهيل وتنسيق التدخالت، فإنه واالرتقاء باألحياء العشوائية، يزتي الحد من االنتشار المشروع. بالنسبة لكل من رك

باإلضافة إلى ذلك،  نطاق البرنامج.مع و  مهام هاللتأقلم مع  صفر عشوائياتوسيتم تعزيز قدرة المؤسسات المشاركة في برنامج 
كلة األحياء المختارة واالرتقاء بها مع إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية إلى جانب سيتم إعادة هيفإنه ، ةالثانيللركيزة بالنسبة و 

اختبار  علىإنسيان" لباال ابفي "في الحي األول المختار صفر عشوائيات  برنامجسوف يساعد تنفيذ  تطوير منطقة إعادة التوطين.
. ست فيد برنامج  صفر عشوائيات بالدروس المستفادة من هذه التجربة كما التطوير األخرى التي ست ستخدم الحقًا في عمليات دوات األ

من خالل مشاورات الالجئين، الخاصة بجندة األمع صفر عشوائيات وباإلضافة إلى ذلك، سيسعى المشروع إلى مواءمة برنامج 
ضر. ويهدف كل هذا إلى المساهمة التحعملية وتجنب اآلثار السلبية على إقصائهم منع بهدف ومشاركة خاصة بهذه المجموعة وذلك 

 واالرتقاء بها. عشوائيةاألحياء المنع قيام في اإلدارة الناجحة لنمو السكان الحضري من خالل سياسة 
 : إطار نظرية التغيير 1الصورة 

                                            
للتنمية، وكالة اليابان للتعاون المانحون الدوليون الذين أعربوا بالفعل عن دعمهم للمشروع هم: الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك األفريقي للتنمية، والبنك اإلسالمي  21

 الدولي.
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أساسيا في سيكون تنسيق قطاعات االستثمارات في البنية التحتية الحضرية والخدمات االجتماعية األساسية عنصرا  .21
هذه فرصة لتحسين معالجة االحتياجات التمويلية للبنية التحتية والمرافق االجتماعية واالقتصادية في هذه  .صفر عشوائيات برنامج

. المختصة الوزاراتالتي تشرف عليها برامج الو في القطاعات بين المشاريع كامل استكشاف أوجه التذلك تطلب ياألحياء، وسوف 
نتج وبرامج االستثمار ذات األولوية التي ست صفر عشوائياتمن خالل اإلطار المؤسسي لبرنامج  ةالتنسيقيالمنصة  تشغيل هذهسيتم 

صفر عشوائيات. من شأن  من خالل برنامج وضعهاإعادة هيكلة األحياء العشوائية المختلفة والخطط الحضرية التي يتم  عمليات نع
مسؤولة المعنية االستراتيجية، ستكون الوزارات والوكاالت  وتماشيا معذ خطط إعادة الهيكلة. تنفيتسريع التنسيق التشغيلي و ذلك تحسين 

والمساحات العامة  اتالطرقالمتعلقة ب ستثماراتاالمسؤولة عن  ARULOS، بينما ستكون اختصاصها قطاعاتعن االستثمارات في 
التنسيق بين  ، علىصفر عشوائياتأداة مالية أولية لتنفيذ برنامج باعتباره ، العشوائيةالمشروع المتكامل لترقية األحياء ركز يو فقط. 

 تم التفكير أيضا فيمع الجهات المانحة. وفي هذا الصدد، على التنسيق ، وكذلك صفر عشوائيات برنامجبمختلف الوزارات المعنية 
الجارية  المؤسسة الدولية للتنميةعمليات  عم كاملالت تي أوجه  المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبو أن يستكشف 

لشباب المبادرين اباإلضافة إلى دعم  الهويةتحديد الكهرباء وتنمية المهارات و والربط بشبكة لتحسين الكفاءة مثل إدارة األراضي 
 .22والنساء

 
                                            

(، دعم جيبوتي المبادرين P158505لكهرباء مستدامة )(، برنامج جيبوتي P162904أنظر، على سبيل المثال، مشروع تحديث اإلدارة العامة )   22
 (.P148586تعزيز فرص الدخل في جيبوتي )( و P165558الشباب والنساء )
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 المشروع ناتمكو   .أ
وف تعمل هذه سي دعم متكاملين. و األحياء العشوائية في جيبوتي على عنصر المشروع المتكامل لترقية  ناتمكو  تعتمد  .22

صفر  أهم األدوات المؤسسية والتنظيمية والتخطيطية والتشغيلية التي من شأنها تسهيل تنفيذ برنامجتوفير ( 1)المكونات على 
 برنامجتنفيذ ( ستطلق 2أنها ). كما وتطويرها ئيةاألحياء العشواالحد من انتشار  –تين طويل األجل بشأن الركيزتين األوليعشوائيات 

. األحياء العشوائيةتطوير من أجل اختبار وتعزيز أدوات وذلك لباال ابأحد أحياء  هيكلةمن خالل دعم تطوير وا عادة  صفر عشوائيات
 أثبت هذا النهج الموازي أنه عامل نجاح في تجارب دولية أخرى.وقد 
 0.8مليون دوالر أمريكي، منها  3.52)صفر عشوائيات  برنامجل العمل االستراتيجي وخطة االستثماروضع إطار ن األول: المكو  

 لمشروع(اإعداد  سلفةمليون دوالر أمريكي كجزء من 
ن فيالهدف من هذا اليتمثل  .23  تزويد الحكومة باألدوات التخطيطية والتنظيمية والمؤسسية والتنفيذية الالزمة لتنفيذ برنامج مكو 

 ن يستهدفان مستويات دعم مختلفة:ان فرعيا. هناك عنصر عشوائيات صفر
ن سيقوم هذا المكو   .الفنية الهادفة لتنفيذ برنامج صفر عشوائيات ةالمساعدأنشطة الدراسات و تنفيذ : 1.1ن الفرعي المكو   .24

الهادفة إلى ، بما في ذلك الخطط العمرانية صفر عشوائيات المساعدة الفنية لتنفيذ برنامجأنشطة الفرعي بتمويل الدراسات الرئيسية و 
 .دعم األنشطة الموضحة أدناه في ويتمثل هذا المكون المشروع.  هامدعتي يالستراتيجية الا تحسين جاهزية ركيزتي

طار االستراتيجي اإلصياغة وتنفيذ عملية ن الفرعي ذا المكو  يدعم ه. صفر عشوائيات برنامجل اإلطار االستراتيجي العام .25
سيساعد ذلك على التواصل مع وخطة االستثمار المصاحبة لتوجيه تدخالت الحكومة وشركائها في التنمية.  صفر عشوائيات لبرنامج

نة اللجصفر عشوائيات، وهي  برنامجعلى  شرافاإلستتلقى المؤسسات المسؤولة عن المانحين مع إمكانية عقد مؤتمر للمانحين. و 
)بما  صفر عشوائياتوالتقييم لبرنامج المراقبة من خالل تحديد إجراءاتها اإلدارية وتصميم وتنفيذ خطة  الدعم  ، الوزارية ولجنتها الفنية

وتنفيذ خطة اتصال  وعمليات المراقبة والتقييم( صفر عشوائيات في ذلك اقتناء أجهزة الكمبيوتر الالزمة ذات الصلة لدعم برنامج
باإلضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تقييم . لمشروعاإعداد  تي تمولها سلفةفر عشوائيات تم إنشاؤها بالفعل بدعم من األنشطة الص لبرنامج

 وضع إطار أفضل لمساهمة البرنامج في هذ علىوالمناطق الحضرية للمساعدة  عشوائيةعيشية لالجئين في األحياء الللظروف الم
 .ةالمحدداألجندة 

عادة هيكلللحد من انتشار الدراسات التشغيلية والحضرية  .26 ن الفرعي سلسلة من . سيدعم المكو  تهااألحياء العشوائية وا 
ن الفرعي شمل يو هيكلتها. ادة الحد من انتشار األحياء العشوائية وا عإعداد سياسات  الدراسات للمساعدة في النشاطات هذا المكو 

( 2)صفر عشوائيات،  برنامجب جتماعية وكذلك سياسة إعادة التوطين الخاصةاالبيئية و المانات ضالإطار وضع ( 1الخمسة التالية: )
اإلسكان سوق األراضي و تقييم األحياء العشوائية، بما في ذلك حد من انتشار لخاصة باخطة تشغيلية ومالية مدتها خمس سنوات إعداد 

المختارة بناء على عدد من األحياء العشوائية تحسين هيكلة و  عادةتفصيل الخطط الحضرية إل( 3)، المنخفضصحاب الدخل أل
 االستثمارات في"، الم ستهدف لتحسين لباال أنسياناب"بدءًا من حي المعايير واإلجراءات التي تم وضعها في دليل تنفيذ المشروع 

منطقة حضرية تبلغ ألول حضرية خطة إعداد ( 4)، 23(2ن المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي )انظر المكو  
                                            

سيتم تطوير هذه الخطط على أساس أ( المعايير الفنية واألولويات التي حددتها االستراتيجية، ب( إجراء جرد وفحص لكل موقع، و ج( إجراء  23
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 بما في ذلكصفر عشوائيات  برنامج كجزء من وا عادة التوطينحد من انتشار األحياء العشوائية هكتارات مخصصة لل 110مساحتها 
ن  داخل  المستهدفة ةإلى دمج المنطق. تسعى هذه العملية 2دراسة جدوى لمنطقة إعادة التوطين التي سيتم تطويرها استنادًا إلى المكو 

الكوارث )تم تخصيص المنطقة الواقعة في و  ةيالمناخ مخاطر العواملحدة المدينة، مع مراعاة النقل والتنمية االقتصادية، وتخفيف 
ستقبل تمن انتشار األحياء العشوائية كما أنها حد سنوات من سياسة ال 5-4ويقدر أنها تغطي حوالي  ARULOSإلى لباال اجنوب ب
لباال اعمليات إعادة هيكلة األحياء العشوائية، بما في ذلك إعادة هيكلة بالتي تم إعادة توطينها في إطار  األسر  ة إلى ذلك باإلضاف
الذي  نظام معلومات األراضيوضع ( 5)(، المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي خطةمن المدعومة  أنسيان

ضمان الحيازة. وسيتم تغذية النظام ببيانات تخص وثائق أنواع مختلف تجميع  لك من أجلذو األراضي،  إدارة يتماشى مع أدوات
 بعين االعتباردراسات أخرى أخذ  . قد يتم أيضاً في مرحلة الحقة أحياء أخرى شمل يعلى أن ، في مرحلة أولى لباال أنسيانامنطقة ب
وستبحث هذه الدراسات، عند االقتضاء،  .يالتشغيلمنهجه و  صفر عشوائيات تحسين سياسة برنامج علىالمشروع للمساعدة  في سياق

حيثما أمكن  -وتقترح  ، مثل معايير األهلية للحصول على األراضي وا عادة التوطين،رون هج  م  يواجهها الالجئون والمعينة في تحديات 
 آليات للتصدي لهذه التحديات. -

( الدراسات الالزمة 1. سيقوم هذا المكون الفرعي بتمويل: )المؤسسي وبناء القدراتاإلصالح تنفيذ : 2.1 ن الفرعيالمكو   .27
المؤسسة وهي (، ARULOSاألحياء العشوائية واإلسكان االجتماعي )لتطوير الوكالة الجديدة في شكل إلعادة هيكلة صندوق اإلسكان 

األنشطة  الزيادة الكبيرة فيمع  التأقلم علىلمكون الوكالة هذا ا ساعدي . وسوفصفر عشوائيات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ برنامج
( بناء قدرات المؤسسات الرئيسية المشاركة في 2)؛ ARULOSلمؤسسة وتنظيمية  دراسة مالية فيذ  سوف يشمل الدعم  تن)االستثمارية 
 إدارةي ذلك على وجه الخصوص ، بما فARULOSعلى المستويين الوطني والبلدي، بدءًا بـ صفر عشوائيات  برنامجوضع وتنفيذ 
دارةاألراضي و  على تنفيذ المؤسسات هذه  قدرةن الفرعي هذا المكو  سيعزز المجاورة. األحياء لجان و ات العمراني والبلدي تخطيطال ا 

مشروع المتكامل لترقية الحتى فيما يتجاوز و  2 رقم ن كجزء من المكو  وتحسينها األحياء العشوائية الحد من انتشار األنشطة المتعلقة ب
عناصر ، يةالجنوبالمناطق شكل تدريب وتبادالت بين في  بناء القدرات، الذي يتم تقديمهمكون سيشمل . جيبوتيفي  األحياء العشوائية

 والحد   اف معهوالتكي  مناخية أثير العوامل البينها التنمية الحضرية واالستثمار، والتخطيط الحضري واإلسكاني، والتخفيف من حدة ت نم
 المواطنين. كار شا  مشاركة المجتمع المحلي و دعم من مخاطر الكوارث، و 

مليون دوالر  0.4مليون دوالر أمريكي، منها  15.21التشاركية في مناطق حضرية مختارة )التحسينية : االستثمارات 2 المكون 
 لمشروع(اإعداد  سلفةأمريكي كجزء من 

. صفر عشوائيات تحسين الوصول إلى الخدمات في األحياء العشوائية المدرجة في برنامج فين هذا المكو  الهدف من يتمثل  .28
انه قدر عدد سك  وي   .لباالافقرًا في ب العشوائية أكثر األحياءأقدم و  حدأ، نسيانألباال اب ستثمارات هوالالذي تم اختياره لاألول الحي 

 حضرياً  مجاالمتفرقة تخترق  سالكتميز بميفي المدينة، و  يةسكان حد أكثر األحياء العشوائية كثافةأنسمة. كما أنه ألف  20حوالي ب
                                            

رينالسكان المحليين، مع إيالء اهتمام خاص لبعض المجموعات مثل: النساء والشباب والالجئين والسكان الممشاورات شاملة مع  من أجل تحديد  هج 
لباال الشمالية لتوفير خطط حضرية واضحة للنقل، والتنمية اوتقييم احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل. كما سيتم إجراء دراسة حضرية أوسع في ب

 في النسيج الحضري.عشوائية سيساعد على تحسين دمج األحياء الراكز الحضرية الثانوية مما االقتصادية، والم
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. سالكعدد قليل من أكبر الملالحي كان محدودا حتى اآلن  إلىفإن إدخال شبكات المياه والكهرباء ونتيجة لذلك . للغاية ضيقاً صغيرا و 
نفس طرق التدخل بعد التحديد النهائي لبرنامج االستثمار استخدام بالمشروع تنفيذ ة األولى من في السن حي ثانوقد تتم إضافة 

هناك مكونان فرعيان مصممان كمجموعة من أنشطة البنية التحتية والتنمية االجتماعية التي تهدف إلى الخاص بحي بالباال أنسيان. 
 الحي.ية وتحسين استدامة االستثمارات داخل تعميم النهج التشاركي لتحديد األولويات وتسهيل الملك

عبر ن الفرعي سيتم تنفيذ هذا المكو  . دعم إعادة الهيكلة الشاملة للحي وتحسين الوصول إلى الخدمات: 1.2 ن الفرعيالمكو   .29
وتحسين الوصول إلى سلسلة من اإلجراءات لتقديم مجموعة شاملة من االستثمارات ذات األولوية لدعم إعادة الهيكلة الشاملة للحي 

. كما سيتم تمويل منطقة إعادة التوطين وبناء المساكن لتسهيل تنفيذ إعادة هيكلة األحياء من خالل تقديم حل إلعادة 24الخدمات
 كثيفة العمالة التقنيات   على تعتمد التي العمل أساليب عتمادا . سيتم النظر في خيارات عنيةالتوطين في الوقت المناسب لألسر الم

وقد ثبت أنها مناسبة ، IIو I لرصف الطرق، والتي تم اختبارها في إطار مشاريع الحد من الفقر الحضري  حجارةاستخدام السيما ال
  لهذه البيئة الحضرية.

كم  1.2مسافة يمتد على  . ستبدأ االستثمارات ذات األولوية بطريقفي األحياء العشوائية برنامج االستثمار ذو األولوية .30
الطريق الرئيسي داخل  االذي يعتبر حاليً  -المنطقة التجارية الرئيسية في الحي. وقد تم تحديد الطريق نسيان ويعبر ألباال ابحي يمر ب
تحسين الوصول للمقيمين داخل الحي وتعزيز التنمية االقتصادية في  قدرته علىأولوية نظرا ل وذ مشروععلى أنه  -يوائالعش الحي
أنه على الرغم من  -دعم كامل من السكان أثناء االجتماعات التشاورية. الطريق موجود بالفعل حظي بوقد . قة السوق المجاورةمنط
توقع أن تساعد في تعزيز دعم ومن المهذه االستثمارات نتائج سريعة وواضحة  عطي. سوف ت  ماكنفي بعض األ  عبد وضيقم غير

هة منذات األولوية األخرى االستثمارات وف تكون . سجيبوتيفي  مشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةللالسكان  خطة  م و ج 
لمحددة أثناء استنادًا إلى األولويات اوذلك (، 1 ن )انظر المكو  عشوائي ثان  حيوخطة إعادة هيكلة لنسيان، ألباال ابلحي  إعادة هيكلة

إلحاحًا األكثر والشركاء اآلخرين. يهدف اختيار االستثمارات ذات األولوية إلى تلبية احتياجات السكان سكان الحي المشاورات مع 
رين، بما في ذلك احتياجات الالجئين والسكان الم  الحضرية فيما يتعلق بالحصول على الخدمات كاملة . قد تشمل هذه القائمة غير اله ج 

توزيع الكهرباء شبكة ( 4 المياه،تمديدات ( 3 ،الصحي ( الصرف2ومحطات الحافالت،  ات( الطرق1التالية:  المؤهلة لتدخالت  ا
ضاءة الشوارع با ( المدارس 7، ( الوحدات الصحية6 اإلنترنت،شبكة ( 5 الطاقة،استهالك تكنولوجيات فعالة من حيث  عتمادوا 

العامة.  فضاءاتال( 10( المرافق التجارية، و9 المجتمع والشباب )مثل المراكز المجتمعية والمرافق الرياضية(،( مرافق 8 االبتدائية،
هذه  في الحي. باإلضافة إلى ذلك، ستسعىالحرارة  موجات ارتفاع درجات زراعة األشجار للمساعدة في الحد من دعمكما سيتم 
فقا و خالل تسهيل الوصول إلى المساحات التجارية بأسعار معقولة للمستفيدين. و إلى االستفادة من مشاريع التوظيف من  األعمال

المشاريع تطوير بعض  جيبوتيفي  مشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةال سوف يحاول، صفر عشوائيات برنامج الستراتيجية
                                            

 Moustiquaire-Layableh حي دوالراً إلعادة هيكلة 650استثمار في البنية التحتية للشخص الواحد وذلك بالمقارنة مع كدوالراً  375ما يعادل حوالي  24
 385% من التمويل للبرنامج، أو 25 للتنمية الوكالة الفرنسيةله  الذي وفرتاالرتفاع(، في لحي السكانية لكثافة الالمرجح أن تستمر أنه من من على الرغم )

 ما فوق دوالرا و  785دوالرًا في غانا إلى  50من تفاوتا في اإلنفاق . تظهر التجارب الدولية 2و1دوالرًا لكل من مشروع الحد من الفقر الحضري في جيبوتي 
 في البرازيل.
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ومشروع  ة)برنامج الكهرباء المستداموالتعليم  لكهرباءل نميةالمؤسسة الدولية للتاالستثمارية األخرى في القطاع كلما أمكن، مثل مشاريع 
الظروف المعيشية للسكان. إذا لم زيادة إمكانات التمويل وتعزيز تأثيرات المشروع على وذلك بهدف لجودة(، ا عالي شاملالتعليم ال

مشروع المتكامل لترقية األحياء ال على قيام للمشروع توجيهيةتوافق اللجنة ال قدتوفير التمويل الالزم،  تتمكن الوزارة المعنية بالقطاع من
 بتمويل تلك االستثمارات ذات األولوية. جيبوتيفي  العشوائية

ع .31 ، بما نوبناء المساك منطقة إعادة التوطين ن الفرعي بتمويل تطوير. سيقوم هذا المكو  بناء المساكنادة إعادة التوطين وا 
من  1.1ن الفرعي الخطة العمرانية المقرر تطويرها في إطار المكو  وذلك استنادًا إلى  لحضريةفي ذلك بناء العديد من البنى التحتية ا

ذلك مشروع. وسيساعد المن  اً الوحدات السكنية القائمة على خطط عمل إعادة التوطين التي تعد جزءباإلضافة إلى بناء المشروع، 
إلعادة الرامية الجهود كثيرا يدعم هجرون وهو ما والسكان المئون جلالابما في ذلك ، على استيعاب األشخاص الذين أعيد توطينهم

شهرًا من المشروع  18. سيتم تطوير منطقة إعادة التوطين في أول صفر عشوائياتفي إطار برنامج شكل آمن وعادل التوطين ب
لباال احي بفي إعادة هيكلة المشروع ات إلتاحة الوقت الكافي إلنجاز االستثمارات ذات األولوية. وتشير التقديرات إلى أن استثمار 

لذلك، سيتم اختيار منطقة ذات قدرة مماثلة في سياق الدراسة الحضرية و . 25أسرة 252نسيان يمكن أن تؤدي إلى إعادة توطين حوالي أ
. ARULOSالمملوكة للدولة والتي سيتم تخصيصها لـ على األراضي الجنوبي لباال ابحي ل ( ضمن االمتداد الحضري 1ن )المكو  

الذي يموله البرنامج. وإذا ما بقيت  ببرنامج االستثمار ذو األولويةسيتم استخدام هذه المنطقة في المقام األول لنقل األسر التي تأثرت 

برنامج  المتأثرة باستثمارات أخرى منعادة توطين األسر استخدامها إله سيتم ، فإنبعض قطع األراضي متاحة في نهاية هذه العملية
خطة إعادة الهيكلة، يمكن توسيع حسب ما تحدده  ثان عشوائيحي إلى احتياجات إعادة التوطين في  . واستناداصفر عشوائيات

دة في يستجيب لمعايير وقواعد إعادة التوطين المحدكما سالسكان  المنطقة احتياجات   . وسوف يعكس تصميم  أكثر نطاق هذه المنطقة
طار سياسة مشروع التحتية  البنىتوفير وف تتولى الحكومة توطين. وسالإعادة  إطار االستراتيجية الوطنية لتحسين األحياء العشوائية وا 

من  ن الفرعي جزءاً ل هذا المكو  لباال. باإلضافة إلى ذلك، سيمو  الربط المنطقة كجزء من برنامج التنمية الحضرية الشاملة في جنوب ب
تسهيل تنفيذ المشروع، ضمن المعايير التي وضعتها وذلك في سبيل جهود إعادة بناء المساكن لألشخاص المتضررين من المشروع 

توفير بقية االحتياجات المالية إلعادة بجيبوتي حكومة وف تقوم . سالدولي ووفقا إلجراءات الضمان االجتماعي للبنكاالستراتيجية 
 خالل برامج اإلسكان األخرى. من  وقد يكون ذلكماليين دوالر أمريكي(،  5اإلعمار )المقدرة بنحو 

ن الفرعي  المشروع. يتبنى : المشاركة المجتمعية وتوظيف الشباب2.2ن الفرعي المكو   .32 في األحياء الحضرية المختارة للمكو 
تصميم لعملية في الدورة الكاملة  األحياء العشوائية وذلك بهدف إشراك المجتمعات المستهدفةتطوير شاماًل لتشجيع تشاركيًا نهجا  2.1

ضفاء طابع وصيانة االستثمارات المختلفة من أجل إصالح المظالم طلبات رسمي على النهج التشاركي و . سيقوم المشروع بتبسيط وا 
محددة يمكن أن تستفيد من المشروع السيما النساء  إيالء اهتمام خاص لفئاتسيتم إشراك المواطنين. و  في عمليةنهج تصاعدي دعم 

رينمثل كبار السن والالجئين والمهالضعيفة  والشباب والفئات تنفيذ هذا  اختيارها في إطارالتي تم  ستقوم اللجان وفرق التركيز. ج 
جزء مناسبة ك تأقلم بشكل صحيح واقتراح تدابير اهذه المجموعات المختلفة من أجل تقييم احتياجاتهاالندماج داخل ن الفرعي، بالمكو  

                                            
، المشروعشخصًا من المحتمل أن تتم إعادة توطينهم كنتيجة الستثمارات  1260تشير تقديرات إطار عمل إعادة التوطين إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى  25

 حكومة جيبوتي.أسرة بناًء على تقديرات  450على الرغم من أن االستثمارات من الجهات المانحة األخرى قد تزيد هذا العدد إلى ما يقدر بنحو 
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 ت داخل األحياء وعبر أنشطة المشروع.والدعم االجتماعي الذي سيشجع إدماج هذه المجموعاير تطو من استثمارات ال
على مستوى األحياء العشوائية التي يجري إعادة هيكلتها كجزء االجتماعيين رين ( تمركز الميس  1ن الفرعي: هذا المكو   سيدعم .33

( تدريب ممثلي المجتمع المحلي ومسؤولي البلديات 2لتنسيق مشاركة األحياء في مراحل المشروع المختلفة؛  2.1 ن الفرعيمن المكو  
سيكون ( إنشاء صندوق تنمية المجتمع بهدف تعزيز تأثير استثمارات المشروع على المجتمع. 3على إشراك المجتمع المحلي، 

لشباب لدعم األنشطة التعليمية المباشرة للشباب وتسهيل الوصول إلى إلبداع افي االستثمار: األولى تين أولويالمجتمع صندوق تنمية ل
دارة المرافق لتعزيز دور المجتمع المدني في مبادرات التنمية العامة  لفضاءاتمخصصة لوالثانية مبادرات توظيف الشباب وتدريبهم،  وا 

أو مرافق الصرف الصحي أو زراعة النظيفة المياه  تمديداتج لرو  المجتمعية لتحسين البيئة المعيشية الشاملة، مثل المبادرات التي ت  
رئيسي لممثلي المجتمع المحلي ومسؤولي الدور الإدارة صندوق تنمية المجتمع على  ركزاألشجار أو جمع النفايات الصلبة. ست

ي يراعي ذى جانب التدريب الدور مركزي للمرأة في عمليات صنع القرار في الصندوق، إل إعطاءالبلديات. ومن المرتقب أيضا 
  ق.و وغيرهن من أعضاء إدارة الصندلي النساء لكل من ممثالتمويل  بشأن إدارةاالعتبارات الجنسانية 

  لمشروع(اإعداد  سلفةمليون دوالر أمريكي كجزء من  0.3مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك  1.27: إدارة المشروع )3ن المكو  
دعم وف ي. وساوتوجيهاتهالمؤسسة الدولية للتنمية  لسياسات اً يضمن هذا المكون التنفيذ السلس لجميع أنشطة المشروع وفق .34

دارةو روع المنفذة في مجاالت تنسيق المش الوكالة  هذا المكون   مراقبة والتقييموالوالتقييم الفني، ، والمشتريات، تدقيقهاو  ساباتالح ا 
السلع والخدمات لألغراض و واالتصاالت وكذلك اإلشراف على تنفيذ أدوات الضمانات بما في ذلك توفير التدريب وتكاليف التشغيل، 

وكذلك  مشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةالمتفرغين لل هايبدفع التكاليف الرئيسية المتعلقة بموظف ARULOSالمطلوبة. ستقوم 
 ن.المكو  هذا من  اً بعض تكاليف التشغيل األخرى، والتي ال تشكل جزء

 
 لمشروع اتكلفة وتمويل .ب

مليون دوالر  20بمبلغ يعادل من خالل تمويل مشروع االستثمار  سيتم تنفيذ المشروع على مدى خمس سنوات وسيتم تمويله .35
مليون دوالر أمريكي عبارة عن قرض من مخصصات المؤسسة  15أمريكي وفقا لشروط المؤسسة الدولية للتنمية. وسوف يكون مبلغ 

بالمائة في إطار المكون الفرعي اإلقليمي  100ماليين دوالر أمريكي في شكل منحة بنسبة  5الدولية للتنمية، في حين يتم توفير 
ماليين دوالر أمريكي على  5حددت التقديرات على نطاق المشروع ككل مساهمة الحكومة بمبلغ لالجئين والمجتمعات المضيفة. 

أساس جهودها لتوفير حلول سكنية مناسبة لألسر المعاد توطينها. فيما يتعلق باالستثمار المحدد األول، أي الخاص بطرقات الوصول، 
 دوالر أمريكي. 135،000عادة التوطين والمقدر بـ ستدفع الحكومة تعويضًا نقدًيا عن خسارة الدخل المتعلق بإ

 

 كافة المشروع مكونات المشروع
تمويل البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير أو 

 المؤسسة الدولية للتنمية
 التمويل النظير الصناديق االئتمانية

إعداد اإلطار االستراتيجي وخطة االستثمار  .1
 الخاصة ببرنامج صفر عشوائيات

 
3.52 3.52 0 0 
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استثمارات الترقية التشاركية في مناطق حضرية . 2
 مختارة

20.21 15.21 0 5 

 0 0 1.27 1.27 دارة المشروع.إ3

 0 0 20.0 25.0 إجمالي التكاليف

 5 0 20.0 25.0 التكاليف اإلجمالية للمشروع

 0 0 0 0 مصاريف مقدمة إلدارة القرض

 5 0 20.0 25.0 إجمالي التمويل المطلوب

 

 الدروس المستفادة التي تم أخذها بعين االعتبار في تخطيط المشروع ج. 
باإلضافة إلى  2و1 الحضري  الفقر من للحد جيبوتي مشروع يأخذ المشروع بعين االعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ. 36

الدولية الناجحة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وقد دمج عدًدا من التجارب حي بالباال.  فيالوكالة الفرنسية للتنمية  عمليات
 .على النحو التالي

األحياء انتشار أنه عامل مهم في الحد من  عشوائيةومنع انتشار األحياء ال عشوائيةأثبت النهج المشترك لترقية األحياء ال .37
بالفعل  اضاانخفشهدت اقعة جنوب الصحراء الكبرى التي األفريقية الو  البلدانعدد نادر من في موريتانيا، وهي واحدة من  عشوائيةال

تطبيق دعم الشروع في  هو ما. تم تضمين عنصر تنمية األراضي في مشروع ممول من قبل البنك، و عشوائيةنسبة األحياء الفي 
مة في وقت الحق . ونتيجة لذلك، قامت الحكو أراضي مزودة بالخدمات األساسية تحديد قطعهذه السياسة الختبار نهج جديد مع 

 شهاداترة األراضي لتسهيل الحصول على بتوسيع نطاق سياسة إنتاج األراضي الخاصة بها، مع مراجعة اإلطار القانوني إلدا
نشاء شركة وطنية لتطوير فائدة املكية األراضي، وخاصة ل اإلسكان توفير مجهزة و ال قع األراضيلفئات السكانية الضعيفة والفقيرة، وا 

 بالفعل عند االنتهاء من المشروع الممول من البنك.ت عملها أبدالعام، 
عادة التوطين توطين، فإن التخطيط لمنطقة إلالتجنب إعادة فيها وبالنسبة لمشاريع إعادة الهيكلة الحضرية التي ال يمكن  .38

كجزء من المشروع هو أيضا عامل رئيسي للنجاح. في التجربة الموريتانية، تم تطوير منطقة كبيرة إلعادة التوطين للمرحلة األولى 
نت هذه المنطقة من من البرنامج )المينا( و   أسرة. هذا هو أيضا درس رئيسي من مشروع التنمية الحضرية 2300إعادة توطين م ك 

بسبب عدم وجود حلول إعادة التوطين.  ليشمل نطاقا أصغر، الذي كان ال بد من تنقيح تصميمه حي بالباال فينمية الفرنسية لوكالة الت
-Layableh حي ونتيجة لذلك، ضمت الوكالة الفرنسية للتنمية منطقة إلعادة التوطين كجزء من عملياتها الجديدة في

Moustiquaire عدد أكبر بكثير من األسر هفي، والتي من المتوقع أن يتأثر. 
 أساسي في نجاح أمر المجتمعية المشاركة أن جيبوتي في الحضري  القطاع في للتنمية الدولية المؤسسة مشاركة أظهرت .39

 بصفة خاصة أيضا إلى المنظمات الحاجة على أيضا 2و1 الحضري  الفقر من للحد جيبوتي تجربة مشروع تؤكد. واستدامة المشروع
 المحلية المجتمعات لتمكين الوطني البرنامج) إندونيسيا في الحضري  التطوير مشاريع تقييمات ووجدت. الجيبوتي السياق في الدينية
 هذه فإن التشاور، عملية بسبب أطول تعد التحضير مرحلة أن حين في أنه( Baan Mankong) وتايلندا( الحضرية المناطق في
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أساسية  المعلومات. المبنية التحتية للبنية أفضل وأكثر للمشروع وصيانة أسرع تنفيذ في تسهم قوية مجتمعية مشاركة تعطي األخيرة
ويجب توصيل هذه المعلومات  المتوقعة، وتأثيراته المشروع صحيح بشكل يفهمون  السكان أن من في نجاح المشروع، إذ يجب التأكد

 القرارات في أساسياً  العباً  السكان   المجتمعي التخطيط يجعل. للمشروع السكان دعم على الحصول في مما يساعد شفافة، بطريقة
نهم حياتهم على تؤثر التي  أثناء التوقعات إدارة هو التحديات أكبر أحد. مالءمة أكثر بطريقة القرارات على من التأثير أيضاً  ويمك 
 .التشاور عملية

 من للحد جيبوتي مشروع في المجتمعية التنمية صناديق مع السابقة للتنمية الدولية المؤسسة خبرة على المشروع يعتمد .40
 متكامل نهج في المشروع، وأدت إلى توسيع إطار تأثير االجتماعي التماسك في قوية مكاسب عن أسفرت والتي ،2و1 الحضري  الفقر

كما لديها ميزة مساعدة كبيرة تتمثل في  هذه األداة في بالباال للتنمية الدولية المؤسسة وقد استخدمت. الحضرية للتنمية وتشاركي
 مولت التي) 2و1 الحضري  الفقر من للحد مشروعي جيبوتي من المستفادة الدروس إلى واستناداً . جيبوتي معرفتها الجيدة لسياق

 القرار صنع عمليات تكييف خالل من المشروع تصميم تعزيز ، تم(اآلن المحلي حتى بإدارة المجتمع مصغراً  مشروعاً  84 حوالي
 حيث من سيما ال أكبر، إلحداث تأثيرات ، وانتقاء األنشطة(المحلية المجتمعات وممثلي للنساء رئيسية منح أدوار المثال سبيل على)

 .المشروع نتائج استدامة
دارة الحضرية التحتية للبنية رواندا مشروع من التجربة أظهرت .41  الخاصة الضمانات سياساتبأنه يمكن استخدام  المدن وا 

 تغييرات حدوث إلى يؤدي مما عام، بوجه اإلنمائية للجهود والبيئية االجتماعية اآلثار إدارة بشأن بن اء لحوار كأساس الدولي بالبنك
 التركيز مع التعويض، لتحديد التشاركي والنهج أساس السوق  على األراضي تقييم فوائد المشروع تنفيذ وأظهر. المشروع سياق تتجاوز
 إدارة قوانين في السوق  إلى المستند التعويض تعميم إلى الرواندية الحكومة بادرت لذلك، ونتيجة. المتأثرين السكان احتياجات على

 .الحكومية السياسة هذه لتنفيذ األراضي وكاالت إنشاء وتم األراضي،
 أواًل،. 26محددين مستويين على للتهجير القسري  اإلنمائية االستجابات عن الناشئة التجربة إلى أيضا المشروع ويستند .42
 الحضرية، األحياء داخل المهاجرين إلى إدماج وباإلضافة. األوسع المجتمع في وجغرافياً  واقتصادياً  اجتماعياً  النازحين دمج سيتم

 بالنسبة التأثيرات الستدامة أساسية( المضيفة اتوالمجتمع الالجئين بين سيما ال) االجتماعي التماسك تعزز التي األنشطة ستكون 
هذه النقطة  على التأكيد وسيتم. يجب التعرف عليها ومعالجتها مختلفة ضعف نقاط من النازحون  األشخاص يعاني ثانيًا،. للمهاجرين

 .األولويات تحديد في للمشاركة لالجئين شاملة عمليات مع للمجتمع أكبر مشاركة خالل من
 

 . التنفيذ 4
 

 والتنفيذية المؤسسية الترتيباتأ. 
. ويندمج هذا المشروع ضمن اإلطار المؤسسي لبرنامج صفر عشوائيات الذي تم وضعه تحت مسؤولية الوزارة المفوضة من 43

العشوائية بطريقة تسهل تنفيذ المشروع المتكامل لترقية األحياء يتم وضع الترتيبات المؤسسية وطرق تنفيذ  الحكومة لشؤون اإلسكان.

                                            
. مشروع القرن اإلفريقي ال يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ في جيبوتي 26   
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وتعزز قدرة الوزارة على تلبية احتياجات اإلسكان لذوي الدخل المنخفض، باإلضافة إلى إجراء أنشطة التطوير  رؤية طويلة المدى
 والتنمية الحضرية المستقبلية بطريقة مستدامة.

شروع خاصة بالمنة توجيهية رفيعة المستوى . سيتم إنشاء لجشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةالماإلشراف على  .44
االقتصاد والمالية  وزير   هذه اللجنة   يرأسو من تاريخ النفاذ.  اواحد افي موعد ال يتجاوز شهر  المتكامل لترقية األحياء العشوائية

إلى وزارة اإلسكان نتدبة والوزارة الموالبيئة ووزير الداخلية ووزير الموازنة تخطيط الحضري من وزير اإلسكان والاللجنة وتتألف 
شروع المتكامل لترقية الماإلشراف على اللجنة لشؤون االجتماعية. وسيتولى المكلف باوزير الدولة باإلضافة إلى  والبيئة عمارواإل

ض التقارير السنوية، ، واستعراع، والموافقة على برامج العمل والميزانيات السنويةو المشر  متابعة ، بما في ذلكاألحياء العشوائية
  جتمع مرتين على األقل كل عام الستعراض تقدم تنفيذ المشروع.تودعم تنفيذ المشروع، وسوف 

 كلف. سيقوم الوزير المARULOS واإلسكان االجتماعي عشوائيةوكالة ترقية األحياء الفي إطار تنسيق المشروع يتم  .45
 ARULOSالتي تم إنشاؤها حديًثا.  ARULOSـسيتم منحه من الناحية التشغيلية ل، الذي سكان باإلشراف على تنفيذ المشروعإلبا

. سيتم العشوائيةإضافة تفويض ترقية األحياء مع  صندوق اإلسكانمن إعادة هيكلة إذ تم تأسيسها ، جديدة بالكامل مؤسسةليس 
مسؤولة عن  ARULOSل. وستكون ، مما يتيح استمرارية التشغيARULOSبشكل منتظم إلى  صندوق اإلسكان نقل موظفي

، إدارة المشروع على المستوى المركزي، وتنسيق تنفيذ المشروع بشكل عام، وضمان توافر تحويالت األموال في الوقت المناسب
إلى نتائج حول التقارير ا عداد ال، و وتحديد تأثيراته ع، وا عداد التقارير المالية، وتنفيذ برنامج الرصد والتقييمو حسابات المشر متابعة و 

 مختلف أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى إدارة العالقات مع البنك الدولي.
إدارة التخطيط  تفويض تنفيذ مهام معينة إلى مؤسسات أخرى وفقًا لكفاءاتها )مثل ARULOSلـ ، يجوز عند الضرورة .46

دارة، و DATUH اإلقليمي والعمراني واإلسكان المسؤولية أن  إال( من خالل اتفاقات المساعدة الفنية؛ ةمؤسسات البلديالاألراضي، و  ا 
، سيتم إنشاء لجنة اختيار داخل المجتمع والمؤسسات تنمية المجتمع . فيما يتعلق بصندوق ARULOSبقى على عاتق االئتمانية ت

وسوف تدخل لمجتمع استكون مؤهلة للحصول على منح صندوق تنمية فقط هي التي البلدية. الجمعيات المحلية المسجلة رسميا 
لتنفيذ تلك المنح. يحدد دليل تنفيذ المشروع بالتفصيل مسؤوليات والتزامات كل طرف، وكذلك  ARULOSفي اتفاقيات منح مع 

أيضا التنسيق التشغيلي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين مثل أمانة  ARULOSالعالقات بين هذه األطراف. وستكفل 
المكتب الوطني وكذلك مع عشوائية، داخل األحياء القرة المست هشةية، ال سيما فيما يتعلق بالمجموعات الالدولة للشؤون االجتماع

رينالالجئين واللشؤون الالجئين والمنكوبين للمسائل المتعلقة بشؤون   .م هج 
بل وحدة تتكون من وحدة منفصلة، ليست  مشروع. وحدة تنسيق الARULOS ضمن سيتم إنشاء وحدة لتنسيق المشروع .47

، وأخصائي له تجربة كبيرة في المجالمن مهندس مدني هذا الفريق تكون ، ويلمتخصصين مكرسين بالكامل للمشروعفريق من ا
دارة متخصص في اإلوالتقييم، و ، ومتخصص في الرصد حماية اجتماعية وبيئية، وموظف للرصد والتقييم، وأخصائي مشتريات

لدى المؤسسة الدولية للتنمية  ختصاصات مقبولة. ويجب أن يكون لهؤالء خبرات في هذه االخصص بيئي واجتماعيمالية، ومتال
وحدة تنسيق المشروع في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد  يأخصائيتم تعيين سي .المشروع تنفيذ دليلفي نصوص عليها مو 

، الحكومة بتعزيز المؤسسات العامة . تماشيًا مع قرارARULOSمدير التنفيذ. ستبقى مسؤولية تنسيق المشروع مع الدخول حيز 
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 ، أو من خالل التوظيف الخارجي.الحاليين ARULOSبين موظفي مشروع من سيتم اختيار أعضاء وحدة تنسيق ال
 

 ب.  متابعة النتائج وتقييمها
 
، ARULOS. وسيتولى إدارته أخصائي الرصد والتقييم التابع لـ ARULOSسيتم إنشاء نظام الرصد والتقييم للمشروع داخل  .48

اإلسكان، وسيكون مسؤواًل عن تقديم تقرير عن برنامج فوضة لشؤون الذي سيعمل عن كثب مع فريق الرصد والتقييم في الوزارة الم
المعلومات التي  اهمروابط إلى اإلدارة المالية لمراقبة األنشطة المتعلقة بالنفقات. سوف تسبأكمله. سيشمل النظام صفر عشوائيات 

اللجنة إعداد وتقديم تقارير مرحلية ربع سنوية إلى  (1في  ARULOSمساعدة في يتم جمعها والمعرفة التي تم الحصول عليها 
تدابير ، واتخاذ تحديد القيود التي تعترض التنفيذ، و ( فهم التقدم المحرز في المشروع2؛ )والمؤسسة الدولية للتنمية التوجيهية للمشروع

( نشر المعلومات في الوقت المناسب عن إنجازات المشروع إلى كل من أصحاب المصلحة 3؛ تصحيحية في الوقت المناسب
 والجمهور األكبر.

 
ام الرصد والتقييم للمشروع هو التركيز على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية. سيتم رصد سيكون العنصر الرئيسي في نظ .49

العديد من المؤشرات مباشرة من خالل أدوات مراقبة األثر السريع التي يستخدمها المشغلون االجتماعيون، أو خالل الزيارات 
الصغيرة )على سبيل المثال، التي يقوم بها المشغل  الميدانية. وسيتم استكمال هذا الرصد حسب الحاجة من خالل المسوحات

منتصف المدة. المشروع في مراجعة عند القيام بفسها(، باإلضافة إلى تقييم أعمق االجتماعي والتقييم الذاتي من قبل المجتمعات ن
برضا المستفيدين، ودرجة  لعلى سبيل المثاوستعتمد هذه التقييمات على مجموعة كبيرة من األسئلة النوعية والكمية، المتعلقة 

 من الفقر، واستدامة الوصول إلى الخدمات. تخفيفال
 

 
 ج. االستمرارية 

 
ر خطة سيتم فحص جميع البنى التحتية التي يمولها المشروع مقدما لضمان استمرارية ترتيبات التشغيل والصيانة. سيتم تطوي .50

الكافية في كل مرحلة من مراحل المشروع ولكل نوع من أنواع  الفنيةالموارد البشرية والموارد المالية و  حددالتشغيل والصيانة التي ت
على أساس كل حالة على ويمكن االستثمار اعتماًدا على المؤسسة المسؤولة )على سبيل المثال، وزارة الشباب للمرافق الرياضية(. 

صندوق تنمية المجتمع مدعوما من  كون التعاقداع الخاص أو الجمعيات المحلية ويمكن أن يلقطمع ا دارة البنية التحتيةإلحدة، التعاقد 
. وباإلضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تطوير استراتيجية حكومية حتى بعد تنفيذ المشروع ستمريلضمان وجود نظام إدارة قوي 

ضع يوهو ما وتعبئة الموارد لدى المؤسسات الوطنية،  الفنيةقدرات ، وبناء الانتشارها ومنععشوائية طويلة األجل لتحسين األحياء ال
 األساس لمزيد من االستدامة المالية والمؤسسية لالستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.
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ر الشركاء ادو أد.   

 
، لتنمية، والبنك اإلسالمي للتنميةلفريقي اإلوالبنك  الدوليين الذين أعربوا عن دعمهم للمشروع: الوكالة الفرنسية للتنميةالشركاء  .51

، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية هي المانح الوحيد الناشط حاليا لى جانب المؤسسة الدولية للتنميةوالوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وا  
-ماليين يورو في ليبليه 6 قيمته الغالوكالة الفرنسية للتنمية البوتدخل واالرتقاء بها.  عشوائيةفي قطاع إعادة هيكلة األحياء ال

، ال يساهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للسكان في أجزاء من لباالا، وهو حي آخر في بLayableh-Moustiquaire موستيكار
لعمليات إعادة ، بل يسهم أيًضا في استراتيجية تحديد أدوات موثوقة وفعالة صفر عشوائياتبرنامج  التي حددها عشوائيةياء الاألح

الوكالة الفرنسية للتنمية لتزويد الحكومة بإطار سياسة  ل مشروع المؤسسة الدولية للتنمية جهود  م   ك  ي  وف هيكلة األحياء السكنية. وس
 ، مع خطة تشغيلية لتنسيقروع منصة تنسيق للمانحين اآلخرين. سيوفر المشالهشة ومنع انتشارها األحياءهيكلة إلعادة أوسع  ةمتسق

صفر بعض التعديالت الهامشية لمواءمة كاملة مع أدوات برنامج إدراج  امج. على الرغم من أنه يمكننالتمويل في نهج قائم على البر 
الخطط الحضرية. باإلضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية أيًضا من تعزيز إجراءات إدارة األراضي و  ستفيد عملي، يمكن أن عشوائيات

لضمان التوافق مع جدول اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين روع مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و ، سيشارك المشذلك
 أعمال الالجئين والتنسيق المناسب مع المبادرات األخرى في جيبوتي.

 
. المخاطر الرئيسية5  

 
. التصنيف العام للمخاطر وتفسير المخاطر الرئيسية أ  

 
اها على مستو  . هذا التصنيف مدفوع بالمخاطر البيئية واالجتماعية التي تم تصنيفعالللمشروع  ةصنيف المخاطر الكليت .52
االئتمانية، وغيرها من القدرة واالستدامة، و االقتصاد الكلي، والقدرة المؤسسية للتنفيذ في حين تم تصنيف المخاطر المتعلقة بعاٍل أنه 

. إن استمرار دعم التنفيذ والرصد من قبل المؤسسة الدولية للتنمية بالتنسيق مع هامةعلى أنها مخاطر المخاطر )دعم الالجئين( 
 الحكومة هي عوامل مخففة للمخاطر المحددة أدناه والتي قد تؤثر على المشروع.

. تزداد المخاطر االقتصادية الكلية بالنظر إلى ارتفاع مستوى الديون عاليةية الكلية على أنها تم تصنيف المخاطر االقتصاد .53
في البلد. كما أن االفتقار إلى القدرة التنافسية وانخفاض اإلنتاجية يؤدي إلى تقويض تنمية اقتصاد متنوع وشامل. إلدارة مخاطر 

التي قد  مسائلل تنفيذ المشروع لمعالجة الحوار وثيق مع النظراء القطريين خالاالقتصاد الكلي، ستحتفظ المؤسسة الدولية للتنمية ب
 يكون لها تأثير على نتائج المشروع.

القوي دعم أشارت الحكومة إلى ال. هامة تم تصنيف المخاطر المتعلقة بالقدرة المؤسسية للتنفيذ واالستدامة على أنها .54
، ترتفع المخاطر المؤسسية على الصعيد الوطني. ومع ذلك عشوائيةن األحياء الللمشروع على أعلى مستوى في إطار برنامج تحسي
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ألن الوكالة المنفذة للمشروع ليس لديها خبرة سابقة في هذا النوع من المشاريع الحضرية المعقدة التي تتطلب التنسيق الوثيق مع 
 لفعا لبشک روعلمشا ذلتنفي مةزلالا يميةظلتنا راتللتغيي لمحتملةا مةولمقاأن ا کمامختلف أصحاب المصلحة على أساس منتظم. 

 يةدارإلوا لفنيةا دراتلقا ءبنا علی روعلمشا ديساع وفس، طرلمخاا هذه نم فللتخفيو. تفعرلما طرلمخاا فتصني في يضًاأ رثؤت
اإلعداد والتنفيذ المبكر بالفعل بخبير دولي متمرس لمدة عام واحد لدعم مراحل  ARULOS. وقد استعانت ARULOS ذتنفي قيرلف

شأن الجمع بين جهود الحكومة المنسقة على أعلى  منللمعرفة إلى الموظفين المحليين. و  منتظم، مع التركيز على النقل الللمشروع
، سيقوم عة واستدامتها. باإلضافة إلى ذلكالنتائج المتوق أن يساعد في ضمان تحقيقللتنمية الدولية  مؤسسةمستوى مع دعم تنفيذ ال

المسار الصحيح على  اظإدارة المناطق الحضرية واألراضي للمساعدة في الحف في مجالالمشروع بتمويل بناء القدرات المكثفة 
 لمشروع.ل

أفضل  اإلجراءات التشغيلية/ الدوليسياسات ضمانات البنك ب تفعيل العملتم  .لمخاطر البيئية واالجتماعية عالتصنيف ا .55
محدودة  )إعادة التوطين القسري(. بما أن العميل لديه خبرة قليلة وقدرة  4.12اإلجراءات التشغيلية )التقييم البيئي( و  4.01الممارسات 

ير التدريب على الضمانات لتوفير التوجيه وبناء القدرات. سيتم توف إعداد المشروعسلفة  ، فقد تم استخدامعلى الضمانات االجتماعية
في الضمانات تعيين أخصائي ب ARULOSتقوم ان االمتثال أثناء تنفيذ المشروع، سوف األساسية لفريق المشروع قبل التنفيذ. لضم

، على النحو الموصى التنفيذدخول المشروع حيز عد أقصاه ثالثة أشهر بعد ، في مو ياسة إعادة التوطين، متخصص في سبدوام كامل
ستشاريين خدمات اال التعاقد لتوفير، سيتم . باإلضافة إلى ذلكإطار سياسة إعادة التوطينواإلدارة البيئية واالجتماعية عمل إطار  يفبه 

، ستقوم المؤسسة الدولية للتنمية بإشراف دقيق على امتثال الضمانات أثناء تنفيذ الدوليين لدعم المشروع، حسب الحاجة. وأخيراً 
 المشروع.

 

، مثل المفتش العام وميةالحك العمليات متابعةلضمان التي تم تأسيسها المؤسسات أغلب . عالتصنيف المخاطر االئتمانية   .56
و بشكل كاف، وه هذه المؤسسات ال يتم تمويل والمؤسسات القضائية. إال أنه ، ولجنة مكافحة الفسادؤسسة العليا للتدقيق، والمللدولة

، المسؤولة ARULOS، ال توجد لدى عالوة على ذلكو خل الحكومة ضعيفة. ليات الرقابة الداخلية دايقوض فعاليتها. كما أن آ ما
قوم سي قسم "سلفة إعداد المشروع".سسة الدولية للتنمية باستثناء ، أي خبرة سابقة في عمليات المؤ ن إدارة األموال التابعة للمشروعع

ترقية النظام، ومراجعة الحسابات باإلضافة إلى ، التنفيذفترة  ل، طواعداد المشروعالمشروع بدعم التدريب المكثف، والذي بدأ أثناء إ 
أثناء تنفيذ  قرب. وأخيًرا، ستضمن المؤسسة الدولية للتنمية اإلشراف عن دليل تنفيذ المشروع والحرص على االلتزام بهالسنوية، وا عداد 

 المشروع.
التوطين الهام المقدر الناجم عن بالنظر إلى مستوى إعادة  تأخيرات كبيرة حدثقد ت. عالتصنيف مخاطر أصحاب المصلحة  .57

اإلجراءات في إدارة  ARULOSلمشروع، إلى جانب االفتقار إلى الخبرة وضعف قدرة نظام التابع ل األولوية ذو االستثمار برنامج
من دعما شخاص المتأثرين، الذين يمكن أن يكتسبوا بناء الثقة مع األل سياسة الضمانات. قد يستغرق األمر وقتاً ل 4.12التشغيلية 

لى نهج متفق عليه مع بعضهم البعض. سيساعد التعاون مع البلدية وتعيين الميسرين صلون معها إ، ويخالل منظمات المجتمع المدني
إعادة التوطين. باإلضافة االعتبار بشكل أفضل احتياجاتهم في تصميم حلول  بعينحوار بن اء مع السكان يأخذ  إرساءالمجتمعيين على 

 فيذ خطة عمل إعادة التوطين.لتعزيز تن ARULOS، سيتم تعيين خبير ضمانات متمرس من قبل إلى ذلك
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جيبوتي بسياسة تقدمية وسخية  يز. تتمبسبب المخاطر المتعلقة بدعم الالجئين نها عاليةعلى أتم تصنيف المخاطر األخرى  .58
صدار وثائق خاصة بالالجئين، بما في ذلك حرية التنقل، والحق في العمل، و  ى الخدمات االجتماعية ، والوصول المجاني إلةهويا 

ذا إية، األساس الدعم لم يأت لخ. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر من انعكاس السياسة إذا استمر المعدل الحالي لتدفق الالجئين، وا 
، أن إطار الحماية في جيبوتي العليا لشؤون الالجئين مجتمعات المضيفة. أكدت المؤسسة الدولية للتنمية، بالتشاور مع المفوضيةلل

مجاالت تسجيل  خرى المتمثلة فيلعديد من تحديات الحماية األالضوء على ا تسلطكما ية للتنمية، مالئم ألهداف المؤسسة الدول
. وقد استهدفت مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية في وقت سابق المجتمعات المضيفة الجنساني، والعنف المواليد، والتعليم، والصحة

كون أول تدخل في منطقة حضرية مع نهج جديد إلدماج يساألحياء العشوائية  المشروع المتكامل لترقيةحول مخيمات الالجئين، ولكن 
رينالالجئين والم لوصول إلى الخدمات الحضرية واألراضي في ا هانافسونعات المضيفة الالجئين على أنهم ي. قد ترى المجتمهج 

الطبيعة التشاركية لعملية تحديد األولويات الخاصة  ق ر  ب. من المتوقع أن ت  الحيوفرص العمل، مما قد يخلق نزاًعا داخل مجتمع 
. تنفيذهاتم سيتي ال الطرفين من االستثمارات اللمجتمعات المضيفة وأن تضمن استفادة كمن اباستثمارات البنية التحتية الالجئين 

 سوف تساعد استثمارات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في تخفيف الضغط على الخدمات االجتماعية في األحياء األكثر تضررًا.
 

I. 5 ملخص التقييم . 

 
 التحليل االقتصادي  .أ

 ؛من الخبرات الخارجية والمحليةجا ( مجموعة كبيرة من المساعدات الفنية والدراسات التي تتطلب مزي1سوف يمول المشروع: ) .59
، بما في لتنمية الفرص االقتصادية الجديدة( االستثمارات المادية لتحسين ظروف المعيشة ووضع األسس الالزمة 2)باإلضافة إلى 

ت افتراض أن االستثماراوعلى . االلبابحي شخص يعيشون في واحدة من أفقر المناطق في المنطقة الرابعة من  20000نحو لذلك 
، تمثل تكاليف الصيانة وبناء المرافق العامة والتجاريةلشوارع اإلضافي لتحسين الالتكميلية خالل تنفيذ المشروع مقسمة بالتساوي بين 

 في المائة. 12يبلغ سعر رسملة ، بفي المائة من تكاليف المشروع 9ة والتشغيل اإلضافي
(، وعلى مستوى حنفيةوالوصول إلى الخدمات األساسية )الكهرباء ومياه الالتنقل إمكانية  ارتفاعن ممباشرة  فوائد ظهروست .60
األشخاص  أن يكون إمكانية  ، تتراوح نسبةلباالابفيما يتعلق بحي  الوكالة الفرنسية للتنميةأرقام  وحسب. كثرفرص عمل أمن ، ي ثانو 

في المائة.  0.63و 0.35السكان في الحي بين  من بقية قربها أصحاب مهن حرة أكثرالذين يعيشون على طول الطرق المجددة أو 
مع مرور و ملكية نهائية. شهادات لحصول على على ا األسر  ء المنازل الخإقرارات باإلضافة إلى ذلك، شجع انخفاض الخوف من 

ع أسعار المساكن. جديدة، مما يؤدي إلى ارتفامشاريع  يةستهالكبالتالي ارتفاع قدرتهم االلسكان و األعلى ل المداخيلالوقت، ستجذب 
للمشروع المقترح. واستنادًا إلى اإليجارات ة الكلي اتمن التأثير  عقولإلى استشراف مستوى ماالرتفاع المتوقع في أسعار العقارات يؤدي 

رات بنسبة ( المرتبطة بزيادة أسعار العقاصافي القيمة الحالية المتوقعالحالية في المنطقة المستهدفة، ستترجم الفوائد طويلة األجل )
 ون سيکفي المائة. و 12يبلغ  سعر رسملةمليون دوالر أمريكي على مدى عمر المشروع ب 1.7في المائة إلى فوائد صافية قدرها  10

 رباحصافي األيتساوى عنده الذي س ،معدل العائد االقتصاديلكن في المقابل، سيكون . لمائةا في 10 الداخلي المقابل  العائد معدل
 في المائة. 16.2 ،تكاليف المشروع جماليمع إ
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التحليل التقني ب.    

 

صعوبات تنطوي هذه األنشطة على أي ع وفق المنهجية المستخدمة في العمليات األخيرة األخرى وال و سيتم تنفيذ أنشطة المشر  .61
تقنية متوقعة. من المتوقع أن تكون األعمال التي سيتم تمويلها في إطار المشروع ذات درجة تعقيد قياسية مماثلة لتلك التي تم تنفيذها 

ن في جيبوتي، أو الذين و ن المتواجدو الشركات االستشارية والمقاولوتتمتع في إطار مشروع الحد من الفقر الحضري في جيبوتي. 
المشتريات، حسب الحاجة، لجذب  مجموعاتالالزمة لتنفيذ هذه األنواع من األعمال. سيتم إعداد  الفنيةالمهارات بة هناك، يعملون عاد

السيما ، كثيفة العمالة أساليب العمل هذه التقنيات  في البناء. عندما يكون ذلك ممكنا، سوف تستخدم  العراقيلالشركات المؤهلة وتجنب 
والتي أظهرت في إطار مشروع الحد من الفقر الحضري في جيبوتي أنها تتطلب الحد األدنى من ، الطرق لرصف  حجارةاستخدام ال

المحلية الصغيرة المؤسسات الوصول إلى هذه الطرقات وسوف تسهل . توفير الصيانة المنتظمةشرط اإلصالح خالل السنوات األولى، 
استعراض منتصف المدة في إطار  األول، مرتين في سياق المشروع 2نصر ومتوسطة الحجم. سيتم إجراء تقييم تقني الستثمارات الع

  المقبولة لدى المؤسسة الدولية للتنمية. المعايير، على أساس والثاني عند االنتهاء من المشروع
 

 ج. اإلدارة المالية  
 

 ARULOSتنفيذ المشروع. ستكون الخاصة بسيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتماشى مع سياسات البنك الدولي القياسية  .62
بنك من البعض الخبرة في إجراءات  ARULOSوالمحاسبة. وقد اكتسبت  ية، بما في ذلك اإلدارة المالمسؤولة عن إدارة المشاريع

الخاصة اإلدارة المالية ولية جوانب ؤ تولي مسبموظفيها تكليف ب ARULOSقامت و  .المشروع" مكون "سلفة إعدادخالل تنفيذ 
 .هامةي مخاطر كعنصر من المخاطر االئتمانية، ه ،المخاطر المتعلقة باإلدارة الماليةأن تم إجراؤه التقييم الذي  قد أظهربالمشروع. و 

قوم بإصدار التقارير ستكما لمشروع، امسك دفاتر حسابات مسؤولة عن إعداد التقارير الدورية و  ARULOSسوف تكون  .63
من  ARULOS تمكين ابير التخفيفية التالية من أجلسنوية للمشروع وتقارير مالية مؤقتة غير مدققة. تم االتفاق على التدالمالية ال

: االستثمار ونظام إدارة مالية مقبولاريع تشغيلية الخاصة بالبنك الدولي بشأن تمويل مشمتطلبات اإلدارة المالية وفًقا للسياسة الاإليفاء ب
 اإلدارة المالية جوانبشرف على الذي ي المالي الحاليالمسؤول بتوظيف محاسب إضافي للعمل مع  ARULOSقوم ت( سوف 1)

( 2بنك. )اإلدارة المالية الخاصة بالن على الدعم والتدريب الالزمين على إجراءات حصالوف يسو . إعداد المشروعالمتعلقة بسلفة 
، لتسجيل المعامالت سلفة إعداد المشروع برنامج المحاسبة الحالي الخاص بها، والذي يتم استخدامه في ARULOSسوف تستخدم 

تقارير ال. سيتم تقديم المؤسسة الدولية للتنميةمع  مؤقتةالمالية الير تقار المؤقتة. سيتم االتفاق على شكل المالية التقارير عداد الاليومية وا  
، قامت غرض المشروعخدمة ل( 3يوما بعد نهاية كل ربع. ) 45مؤقتة إلى المؤسسة الدولية للتنمية في موعد ال يتجاوز المالية ال

ARULOS اإلدارة المالية  يصف بالتفصيل إجراءاتة خاص باإلدارة المالي بتطوير دليل تنفيذ المشروع، والذي يحتوي على فصل
مقبولة ال الصالحيات بما يتماشى معبتوظيف مدقق خارجي مستقل  ARULOSقوم وف ت( س4بما في ذلك الضوابط الداخلية: و )
سنوية للمشروع المالية التقارير السنوية. سيتم تقديم تقرير التدقيق السنوي عن المالية التقارير المن المؤسسة الدولية للتنمية لتدقيق 
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 .( أشهر بعد نهاية كل سنة مالية6أقصاه ستة ) اإلدارة إلى المؤسسة الدولية للتنمية في موعد رسالةو 
سة الدولية للتنمية. لدى المؤس يكون مقبوالسيتم فتح حساب معين منفصل بالدوالر األمريكي في بنك تجاري في جيبوتي  .64

بالوثائق الداعمة وتكون هذه العمليات دائما مصحوبة للنفقات المؤهلة م القيام بعمليات الدفع والسحب من الحساب المعين سوف يت
مسؤولة عن تقديم  ARULOSإلجراءات المعمول بها ودليل البنك الدولي إلجراءات الصرف. وستكون ل النفقات وفقاأو بيانات 
تاحتها للمراجعة من قبل المؤسسة الدولية  سجيلديد الموارد على أساس شهري. سيتم تطلبات تج جميع طلبات السحب وتوثيقها وا 

حول للتنمية ومراجعي حسابات المشروع. تخضع جميع المصروفات لشروط اتفاقية التمويل واإلجراءات المحددة في رسالة المعلومات 
  المالية والمصروفات.العمليات 

مصادر واستخدامات أموال ع جميع و حسابات المشر  غطيالمبادئ المحاسبية العامة للمشروع على النحو التالي: )أ( ت ستكون  .65
، بما في ذلك المدفوعات والمصروفات المتكبدة. تستند حسابات المشروع إلى معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ )ب( عو المشر 

 .ARULOSتشرف عليها سيتم فصل معامالت المشروع وأنشطته عن األنشطة األخرى التي 
 

مؤقتة المالية الالتقارير الية السنوية: )أ( سوف تتضمن والتقارير الممؤقتة المالية الالتقارير سيتضمن التقرير المالي للمشروع  .66
ستخدامات التمويل للفترة المشمولة وامصادر حول  بيان( 1مل هذه التقارير ما يلي: )بيانات عن الوضع المالي للمشروع. وتش

؛ العنصر وفئة اإلنفاقاألموال حسب ( بيان استخدام 2؛ )ساب مصرفي ألرصدة حسابات المشروع، بما في ذلك كشف حمجموع ذلكو 
( قائمة 5؛ و )الميزانية الفعليةبينها وبين فات واالختالوقعات زانية يشير إلى الت( بيان تحليل المي4؛ )للحساب المعين( بيان تسوية 3)

إلى المؤسسة الدولية  هاميكل ثالثة أشهر وتقدمؤقتة المالية الالتقارير  بإصدار ARULOSشاملة بجميع األصول الثابتة. )ب( ستقوم 
( 2التدفق النقدي. ) ( بيان1: )ةالسنويللمشروع  التقارير الماليةتضمن تيوًما في نهاية كل ربع. سوف  45 للتنمية في موعد أقصاه

 ( جرد كامل5؛ و )ل المدفوعات والسحوبات من الحساب( تحلي4؛ )( بيان بااللتزامات الجارية3ي. )لمركز المالحول ا بيان ختامي
على أساس  للمشروع التقارير الماليةو مؤقتة المالية اللتقارير الجميع األصول الثابتة المكتسبة في إطار المشروع. )ج( سيتم إعداد 

 .مالي خارجي تدقيقنظام المحاسبة وتقديمها إلجراء 
 
 

 د. المشتريات                
 

"تمويل مشروع االستثمار" الخاصة بهذا المشروع وفًقا للوائح البنك الدولي بشأن المشتريات لمقترضي مشتريات سيتم تنفيذ ال .67
 ( واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التمويل.2017نوفمبر المنقح في ، 2016)بتاريخ يوليو 

متلقي  التي أعدهان أجل التنمية ع مو ر استراتيجية مشتريات المشالمقارنة مع على الشراء ب ARULOSأ جري تقييم لقدرة  .68
، وتخطيط موظفينومهارات الخبرة الائف و مور منها الهيكل التنظيمي والوظمن األركز التقييم على جملة . و 2018مايو في التمويل 

دارة دورة المشتريات، و  ية وتدابير الرئيسالمخاطر الضوء على  2يسلط الملحق وكفاية نظم الدعم والمراقبة وحفظ السجالت.  جودةوا 
دارة مخاطر المشترياتفي نظام البنك هذه المخاطر أيضا  وقد تم تسجيل. تخفيف المرتبطة بهاال   .الخاص بتقييم وا 
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تنفيذ مشاريع في للعميل  ةالسابق ةالمحدود خبرةنظرًا لل هامةعلى أنها  إلجمالية المرتبطة بالمشترياتالمخاطر اتم تصنيف  .69
من الخبرات والتدريب الحديثين اللذين قدمتهما المؤسسة الدولية للتنمية أثناء تنفيذ  تهاستفادعلى الرغم من المؤسسة الدولية للتنمية 

جميع  أنع من أجل التنمية و ر استراتيجية مشتريات المش، كشفت . باإلضافة إلى ذلكإعداد المشروعة فسل عن طريقاألنشطة الممولة 
المائة من إجمالي  في 75)تمثل ما يقرب من مهمة جدا ، واإلشراف( الفنيةالعقود ذات الصلة باالستثمار )األشغال، والدراسات 

 .قربعن  ARULOSها براقيجب أن تو التمويل( 
بعد  كل ستة أشهر واستعراض سنوي ستقدم المؤسسة الدولية للتنمية دعما للتنفيذ على أساس منتظم مع اإلشراف الرسمي  .70

لثمانية عشر لبإعداد خطة مشتريات  التمويل متلقيم و قي، استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية . كجزء منتنفيذ المشتريات
، سيتم تحديث خطة المشتريات باالتفاق مع فريق المشروع نك قبل المفاوضات. أثناء التنفيذالبعليها  يوافقشهرًا األولى على األقل 

تحسينات في القدرات المؤسسية. سيتم نشر اللتعكس االحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع و  -على األقل سنوًيا  -مطلوب كما هو 
)التتبع المنهجي  STEPلبنك الدولي بعد الموافقة عليها من خالل برنامج اإللكتروني لموقع الخطة المشتريات التفصيلية تلقائًيا على 

 ريات(.المشتت المتعلقة بللتبادال
 

)بما في ذلك الضمانات(  االجتماعيةه. الجوانب   
 

، لبنية التحتية والخدمات الحضرية. من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد اجتماعية كبيرة من خالل تحسين االفوائد االجتماعية .71
المدنية الهندسة أعمال يحصلون على خدمات كافية. ستؤدي في جيبوتي الذين ال  يةالحضر المناطق بما في ذلك اإلسكان لسكان 

يوفر توفير المياه الصالحة ن. سو والعمال المهرة المحترفؤهلة التي سيتم تنفيذها إلى خلق فرص مدرة للدخل لكل من العمالة غير الم
، إلى جانب تحسين مستويات واألطفال والرجالالسالمة للنساء و وخدمات الصحة ، ب والكهرباء، والشوارع المحسنة واألرصفةاللشر 

دة الوصول إلى خدمات النقل زياو ؛ الحصر: تحسين القدرة على التنقل معيشتهم. تشمل مزايا البنية التحتية للنقل على سبيل المثال ال
 السفر وتحسين الراحة والسالمة.وتقليل مدة انخفاض رسوم النقل و ؛ العام
األحياء الثرية وتقريب مستويات الخدمة بين مشروع في تسريع عملية تقديم الخدمات الحضرية . سيساهم المساواةالفقر وال .72
عات ذات و ، ال سيما في المجمرافق العامة وخدمات النقل الخاصةالم ومستخدممن ذلك ذات الدخل المنخفض. وسيفيد األحياء و 

 الدخل المنخفض.
العشوائية األحياء  أن، حيث طق الحضرية بين اإلناث على وجه الخصوصيتزايد الفقر في المنا. نوع االجتماعي )الجنس(ال .73

بمستوى مرتفع بشكل غير متناسب من  عشوائيةقر اإلناث. تتميز األحياء البرز فأكثر السياقات الحضرية التي ت  والفوضوية هي 
عشوائية األحياء الالخمسة في مان المنزلي الحر أوجه ، مما يجعل النساء أكثر عرضة من الرجال لتجربة نساءعيلها الت  األسر التي 
هن، إذ أن رب أسرة واحد من أصل أربعة هو تمتلك جيبوتي تاريخيًا نسبة عالية نسبيًا من النساء اللواتي يرأسن أسر  .27والفوضوية

النساء ضعيفة بشكل  األسر التي تعيلها أن (2011-2021السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ) برز. وت28، معظمهن أراملامرأة

                                            
 .كافية معيشة ومنطقة الملكية، واستدامة المسكن، وضمان المحسنة، الصحي صرف خدمات على مياه محسنة والحصول إلى الوصول 27
 2003/2004 دراسة جيبوتي حول الصحة العائلية، 28
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وللتصدي لهذه  .29ة األبوية، ويعود ذلك جزئيا إلى األعراف االجتماعية الثقافيفتقر إلى إمكانية الحصول على مسكنإذ ت، خاص
تنمية التنفيذ المباشر لمشاريع صندوق ركة في أدوار صنع القرار و ، سيؤكد المشروع على الفرص المتاحة للنساء للمشاالفجوات
ن النساء في لجنة اختيار في المائة على األقل م 33. ومن الجدير بالذكر أن المشروع يسعى إلى فرض حصة قدرها المجتمع

التي تنفذها منظمات المجتمع في المائة من المشاريع الصغيرة  50، مع ما ال يقل عن التي تخصص المنح عصندوق تنمية المجتم
 النسائية. المدني

احتياجات المجتمع التي تم يشمل  على عدة مستويات استشاري باعتماد منهج مشروع تصميم وا عداد التم . نينإشراك المواط .74
 المواطنين على مستوى  ممثليمع المجتمعات المحلية المجاورة، فضاًل عن الذي تم تنظيمه ر حواالالتعبير عنها في 

وسيستفيد من آليات التخطيط  العشوائية. يعتمد المشروع نهجا يقوم على المشاركة في ترقية األحياء المحافظةو ة المحليالمناطق 
التشاركي لخطط إعادة هيكلة األحياء، فضال عن أنشطة المشاركة المجتمعية المختلفة، مع التركيز على مجموعات محددة مثل 

لرد على . سيتم إنشاء آلية لصندوق تنمية المجتمع، بما في ذلك من خالل والالجئينالفئات الهشة باب والمسنين و النساء والش
 لمات من خالل المشروع، وسيتم إجراء استبيانات ردود فعل المستفيدين لتكييف التدخالت على أساس ردود فعل المواطنين.التظ
أن برنامج  وبما. األرض حيازة على المشروع من 2.1 الفرعي المكون  سيحفز. األراضي شراء - االجتماعية الضمانات .75

، فإن العدد الكامل لألسر التي من المحتمل أن تتأثر بحيازة األراضي نتيجة أنشطة النهائيةر لم يوضع بعد في صيغته االستثما
قام العميل بإعداد وثيقتي ضمانات ، تأثيرات المتعلقة بحيازة األراضيالمشروع غير معروف وسيتم تحديده الحقًا. وللتخفيف من ال

إلى المنطقة  لطريق الوصول عمل إلعادة التوطينالوخطة  المشروعب خاصال سياسة إعادة التوطين إطاربما في ذلك ، جتماعيةا
يشمل جميع أنشطة إعادة التوطين الذي إطار سياسة إعادة التوطين  في إعدادالعنصر األول للمشروع ساعد . وقد المعنية بالمشروع

برنامج صفر قع أن تتماشى استراتيجية من المتو كما أنه . اتوبرنامج صفر عشوائيالقسرية التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع 
، ستطبق سياسة إعادة التوطين ن. وبشكل أكثر تحديًدامع المبادئ الرئيسية المتفق عليها في إطار سياسة إعادة التوطي عشوائيات

 65صول طريق الو الخاصة ب . وقد حددت نتائج خطة العمل إلعادة التوطين2ون على جميع االستثمارات التي تتم في إطار المك
ات . هذه العقار مادي أي نزوحدون أن ينتج عنها ، األرض قطعستخضع لتقليص محدود ألحجام  منزاًل سكنيًا، 30عقاًرا، منها 
ها ت. وتتعلق التأثيرات األخرى التي حدداألشخاص المتأثرين من المشروعمن  909 بما مجموعهأسرة،  169 تملكهاالمتأثرة جزئًيا 

( على المتجولون الذين يعرضون بضاعتهم في الشوارعتجار الالملكية واألنشطة االقتصادية )حدود بإلعادة التوطين العمل  خطة
حي بالباال  الخاص بالمشروع في برنامج االستثمار ذو األولويةاألرصفة. ووفقًا إلطار سياسة إعادة التوطين، من المتوقع أن يؤثر 

. كما تشير األشخاص المتأثرين من المشروعمن  1،260 بما مجموعهأسرة،  252حوالي  تعقارابدرجات متفاوتة، على نسيان أ
بما ، ياألراض متالكى اعلعائلة  7644بدرجات متفاوتة سيحفز  صفر عشوائياتنتائج إطار سياسة إعادة التوطين إلى أن برنامج 

( بتمويل 2.2صندوق تنمية المجتمع )المكون الفرعي حًيا. لن يقوم  13 في األشخاص المتأثرين من المشروعمن  2،220 مجموعه

                                            
 2017بكندا،  والالجئين الهجرة مجلس انظر  29
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 .4.12اإلجراءات التشغيلية أي مشروعات فرعية من المحتمل أن تحفز على امتالك األراضي أو غيرها من التأثيرات المتعلقة ب
المناطق ، وعلى وجه الخصوص، صعوبة التدخل في 2ونظرا لطبيعة األنشطة التي يتعين االضطالع بها في إطار العنصر  .76

نف المشروع بالمشروع األشخاص المتأثرينكبير من ذات التركيزات الحضرية المرتفعة وعدد  تم تنظيم ، . وبالتاليأالفئة  في، ص 
تم التشاور كما . بطريق الوصول الخاصةوخطة العمل إلعادة التوطين  طار سياسة إعادة التوطينإل الصالحياتحول مشاورات عامة 

إطار سياسة وثيقتي . تم الكشف عن 2018مارس  21و 12و 5في  وخطة العمل إلعادة التوطينإطار سياسة إعادة التوطين  حول
 .2018يوليو  10في  الدولية للتنمية مؤسسةللداخل البلد وعلى الموقع الخارجي وخطة العمل إلعادة التوطين  إعادة التوطين

. تتعلق المخاطر االجتماعية المحتملة للمشروع الجنسانيالمخاطر االجتماعية بما في ذلك العنف  -الضمانات االجتماعية  .77
. قد يكون لهذه األنشطة ثالثة مخاطر 1-2الفرعي  مكون وال 1.1ة في إطار المكون الفرعي في المقام األول باألنشطة المنفذ

( تدفق العمالة والعنف 2االجتماعي؛ ) قصاءاإل (1الناجمة عن حيازة األرض:  القسري اجتماعية محتملة إلى جانب إعادة التوطين 
دارة البر ا في أدوات تخطيط و تعميمهتدابير التخفيف لهذه المخاطر و . وقد تم تحديد سيطرة الصفوة( 3؛ والجنساني ، وكذلك امجنا 

 أدوات الضمانات الخاصة بالمشروع.
 

 عتقدتي توع لخدمة األفراد والمجتمعات القامت الحكومة بوضع آلية لتسوية المظالم على مستوى المشر . مظالمال سويةآلية ت .78
المشروع )على سبيل المثال، تدفق العمالة والعنف أنهم يتأثرون سلًبا بالمشروع، وللتخفيف من المخاطر االجتماعية التي ينطوي عليها 

مجالس شيوخ ، ويضم مدينة جيبوتيالحالي الذي أنشأته بلدية  آلية تسوية المظالمفي نظام  آلية تسوية المظالم(. يتم دمج انيالجنس
 المحلي آلية تسوية المظالمام سيط مجلس المدينة، والنظام القانوني الحديث. سيتم تعزيز نظو األحياء، ومحكمة القانون العرفي، و 

الدفاتر المظالم والدعم اللوجستي ) ومعالجةالمباشر ، من خالل الدعم الفني / المنهجي في جوانب مثل التوثيق المشروع من دعمعبر 
ن حسب الحاجة. من خالل قناة أخرى،  ،(روأجهزة الكمبيوت simواألقالم والهواتف المحمولة وبطاقات  من ا أيًض  ARULOSت مك 

التظلمات على  الفاعلة في معالجة يةالجهات المحلية والمؤسستحصل . كما سلها المخاوف المتعلقة بالمشروع مباشرة التعبير عن
 الدعم المستمر لبناء القدرات خالل تنفيذ المشروع.

 
 

 البيئة )بما في ذلك الضمانات(الجوانب و.                  
 

المنطقة الجغرافية للمشروع ولكن لم يتم بعد تحديد جميع األنشطة التي سيتم تمويلها في إطار المكون تحديد قد تم  بما أنه .79
صفر تصنيف االستثمارات التي ستتم في إطار برنامج من أجل  بشكل كامل، تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 1-2الفرعي 

تقييم األثر ، كاملال تقييم األثر البيئي واالجتماعيقبل بدء األعمال ) االقيام بهب التي يجلتحديد نوع الدراسات البيئية عشوائيات 
آلية الفحص المقترحة في  وباتباعمن المشروع،  2المبسط أو إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية(. تحت المكون  البيئي واالجتماعي

كم  1.2 الذي يبلغ طولهطريق الوصول بسط إلكمال مال بيئي واالجتماعيتقييم األثر ال، تم إعداد رة البيئية واالجتماعيةإطار اإلدا
فقد تم إجراء مشاورات عامة  ،هو مشروع من الفئة )أ( المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية. بما أن بالباال أنسيان حي في
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إطار اإلدارة بخصوص استشارة تنظيم أيًضا  . تمالبيئي واالجتماعيلتقييم األثر و  طار اإلدارة البيئية واالجتماعيةإل الصالحياتحول 
يوليو  10وتم الكشف عنها داخل البلد في  2018أبريل  18مارس و 5في  تقييم األثر البيئي واالجتماعيالبيئية واالجتماعية و 

ملخص يعرض هناك ضافة إلى ذلك، . باإل2018يونيو  26الخارجي للمؤسسة الدولية للتنمية في االلكتروني وعلى الموقع  2018
 .متاح محليا ليطلع عليه العمومالمخاطر الرئيسية المحددة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي باإلضافة إلى تدابير التخفيف المقترحة 

طر واآلثار . ترتبط المخايمكن تغييرهاال تأثيرات كبيرة أو ليس من المتوقع أن تؤدي أنشطة المشروع إلى تأثيرات بيئية   .80
البيئية الرئيسية لهذا المشروع بشكل رئيسي بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية المتعلقة بأعمال البناء والموقع )صحة وسالمة 

باإلضافة إلى إمكانية الموقع للسكان  خارجومخاطر الحوادث ، (جيج، والضةنبعاثات الجوياال، نبعاثاتالعمال، إدارة النفايات، إدارة اال
حل خاص بفي حالة سوء تجميع مياه الصرف الصحي مع خطر انتشار المالريا. تم أيًضا توفير إجراء ظهور مواقع تجمع مياه 

دارة شكاويهم المحتملة فيما يتعلق  النزاعات في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. يتم وضع هذا اإلجراء تحت تصرف السكان لتلقي وا 
 تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بشكل خاص.ببرنامج بشكل عام و بال
 

 ز. سياسات الضمانات األخرى )إن وجدت(                 
 

 . ال يوجد81
 

 المظالم إجراءات البنك الدولي الخاصة بتسوية ح.

آليات  عبر تقديم شكاوى  المشروع المدعوم من البنك الدولييمكن للمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلًبا من .  82
المظالم أن الشكاوى  سويةتإدارة البنك الدولي. تضمن في المظالم  سويةتإلى إدارة  إصالح المظالم الموجودة على مستوى المشروع أو

مكن للمجتمعات واألفراد المتضررين من التي يتم تلقيها يتم مراجعتها على الفور من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالمشروع. ي
المشروع تقديم شكواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة بالبنك الدولي والتي تحدد ما إذا كان الضرر قد حدث أو قد يحدث نتيجة عدم 

جراءاته. يمكن تقديم الشكاوى في أي وقت بعد ت ، ومنح إدارة المخاوف مباشرة لهذه البنك الدولي نبيهامتثال البنك الدولي لسياساته وا 
 المظالم الخاصة بالبنك الدولي، يرجى زيارة سويةتإدارة البنك فرصة للرد. للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى 

-http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress الرابط
service . 

 الموقع ، يرجى زيارةئة التفتيش التابعة للبنك الدوليلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى هيللحصول على مع
www.inspectionpanel.org. 

 
 

 
 

http://www.inspectionpanel.org/
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. إطار النتائج ومتابعتها7  

 
 إطار النتائج 
  البلد: جيبوتي 

 المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي
 

 اسم المؤشر
المؤشرات 

المرتبطة 

 بالصرف
 الهدف النهائي األهداف المرحلية خط األساس

   1 2 3 4  

 لبرنامج صفر عشوائيات تقديم الدعم لوضع اإلطار االستراتيجي وخطة االستثمار

 أهداف تطوير المشروع
عامة المسؤولة عن تنفيذ برنامج ( تعزيز قدرة المؤسسات ال2في مناطق حضرية مختارة و ) عشوائيةاألحياء ال( تحسين الظروف المعيشية لسكان 1يتمثل الهدف اإلنمائي المقترح في: )

 .اتعشوائيصفر 

 مؤشرات أهداف المشروع اإلنمائية

 اسم المؤشر
المؤشرات 
المرتبطة 
 بالصرف

 الهدف النهائي األهداف المرحلية خط األساس

     

   1 2 3 4  

 تحسين الظروف المعيشية لسكان األحياء العشوائية في مناطق حضرية مختارة 

في المناطق  للناس محسنة ظروف معيشيةتوفير 

، العدد( مواد اإلغاثة األساسية) الحضرية   
 0.00 5,000.00 6,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 

 األشخاص الذين تم تزويدهم بظروف معيشية محسنة

متطلبات نظام إدارة )اإلناث  -في المناطق الحضرية  

  ، العدد( مواد اإلغاثة األساسيةالنتائج( )

 0.00     10,200.00 

الالجئون تم توفير ظروف معيشية محسنة لهم المناطق 

، العدد( مواد اإلغاثة األساسية)الحضرية     
 0.00     1,500.00 

الخاصة  اتاالستثمارأن المستفيدون الذين يشعرون ب

(عكس احتياجاتهم )النسبة المئويةروع تالمشب  
 0.00     80.00 

 اتاالستثمارأن الذين يشعرون ب من الالجئين المستفيدون

(عكس احتياجاتهم )النسبة المئويةروع تالمشالخاصة ب  
 0.00     80.00 

المجتمع المضيف الذي يشعر أن استثمارات المشروع 

 (احتياجاته )النسبة المئويةتعكس 
 0.00     80.00 

 اتعشوائيعامة المسؤولة عن تنفيذ برنامج صفر تعزيز قدرة المؤسسات ال

واإلسكان  عشوائيةوكالة ترقية األحياء ال تعزيز قدرات

 إدارة التخطيط اإلقليمي والعمراني واإلسكانواالجتماعي 

تنظيم شهادات ملكية إلى زيادة يؤدي مما إدارة األراضي و

 (العدداألراضي )

 191.00 250.00 350.00 450.00 600.00 800.00 
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 اسم المؤشر
المؤشرات 

المرتبطة 

 بالصرف
 الهدف النهائي األهداف المرحلية خط األساس

   1 2 3 4  

 2.00    2.00 0.00  (كتملت دراسات إعادة هيكلة األحياء الفقيرة )العددا

استكمال خطة تشغيلية مدتها خمس سنوات للوقاية من 

 1.00    1.00 0.00  ة العشوائيتوسع األحياء 

تنظيم نظام متكامل للمعلومات المتعلقة باألراضي و

نسيان متاحة للعموم )العدد( اال ألبابالمساحات خاص ب   0.00 1.00    1.00 

األراضي سوية وضعية الوقت الالزم لمعالجة طلب ت

 2.00    2.00 8.00  ()شهور

 المختارةعشوائية في األحياء ال تحسينيةاالستثمارات التشاركية ال

، )مواد اإلغاثة األساسيةالتي تم إنشاؤها  اتالطرق

 15.00 13.00 9.00 5.00 1.20 0.00   الكيلومترات(

بإمكانية الوصول إلى مصادر مياه  المزودون األشخاص

 20,000.00     0.00  (العدد ،مواد اإلغاثة األساسيةمحّسنة )

بإمكانية الوصول إلى مصادر المزودون األشخاص 

 )نظام إدارة النتائج  اإلناث )متطلبات -المياه المحسنة 
 العدد(،)مواد اإلغاثة األساسية

 0.00     10,200.00 

الوصول إلى مصادر مياه  المزودون بإمكانيةون لالجئا

 1,000.00     0.00  ،العدد()مواد اإلغاثة األساسيةمحّسنة 

قصيرة األجل المتولدة في إطار استثمارات  لالعمفرص 

 80,000.00 65,000.00 45,000.00 25,000.00 10,000.00 0.00  أيام العمل( )العدد(األشخاص / المشروع )

قصيرة األجل المتولدة في إطار استثمارات ل العمفرص 

 10,000.00     0.00  المشروع التي تنفذها النساء )العدد(

 آلية تسوية المظالم الشكاوى المستلمة من خالل قنوات

 100.00     0.00  )النسبة المئوية( التي تمت تسويتهاالمؤسساتية 

 المجتمعلتي يمولها صندوق تنمية المشاريع الفرعية ا

 30.00   20.00 10.00 0.00  )العدد(التي تم تنفيذها 

المجتمع التي نفذتها صندوق تنمية الفرعية لاريع المش

 50.00     0.00   )النسبة المئوية(النسائية  منظمات المجتمع المدني

النساء األعضاء في لجنة اختيار المشاريع الفرعية 

 33.00     0.00  )النسبة المئوية(صندوق تنمية المجتمع لالتابعة 

تقييم اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والتماسك 

لباال أنسيان )نعم ااالجتماعي للمهاجرين المستقرين في ب

 ال( /
 نعم    نعم ال 
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    خطة التقييم والمتابعة: مؤشرت النتائج المتوسطة 

البياناتمصدر  التواتر التعريف/ الوصف اسم المؤشر  منهجية جمع البيانات 
 مسؤولية

 جمع البيانات

  عشوائيةاسات إعادة هيكلة األحياء الاالنتهاء من در
 سنويا

 
التقرير السنوي عن 

 تقدم المشروع
 

 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

األحياء انتشار االنتهاء من خطة عملية مدتها خمس سنوات للوقاية من 
 عشوائيةال

 
 سنويا

 
التقرير السنوي عن 

 تقدم المشروع
 

 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

تنظيم المساحات خاص نظام متكامل للمعلومات المتعلقة باألراضي و

 للعموم اال أنسيان متاحلبابب
 

 سنويا

 
التقرير السنوي عن 

 تقدم المشروع
 

 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

  األراضيسوية وضعية ت اتالوقت الالزم لمعالجة طلب
 سنويا

 

وكالة التقرير السنوي ل
ترقية األحياء 

واإلسكان  عشوائيةال
ياالجتماع  

 

 
 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

/ صندوق تنمية  واإلسكان االجتماعي

  المجتمع 

والمتابعة: مؤشرت أهداف تطوير البرنامجخطة التقييم      

 منهجية جمع البيانات مصدر البيانات التواتر التعريف/ الوصف اسم المؤشر
 مسؤولية

 جمع البيانات

 
ظروف األشخاص الذين تم توفير 

في المناطق محسنة لهم معيشة 
 الحضرية

 

 
 سنويا

 
التقرير السنوي عن تقدم 

 المشروع

بنى التحتية المؤشر حسب نوع السيتم تصنيف هذا 
والمياه  ات، بما في ذلك الطرقالتي يمولها المشروع

والمرافق المجتمعية  والكهرباء والتعليم والصحة
، وسيتم وضع منهجية لجمع البيانات واالقتصادية

 اتوتقدير المؤشرات لكل نوع. بالنسبة للطرق
 الحضرية ، سيتم استخدام المنهجية المشتركة.

رقية وكالة ت
األحياء 

 عشوائيةال
واإلسكان 
 االجتماعي

ARULOS 

األشخاص الذين تم توفير ظروف 
معيشة محسنة لهم في المناطق 

متطلبات اإلناث )الحضرية من 
 نظام إدارة النتائج(

     

الذين تم  توفير ظروف ن الالجئو
معيشة محسنة لهم في المناطق 

 الحضرية
 

 

 
 سنويا

 
للمشروعالتقرير السنوي   

 

سيتم إجراء إحصاء رسمي لألحياء المختارة وسيتم 
تعقب الالجئين أثناء تنفيذ المشروع. سيغطي الرصد 

كامل السكان المهاجرين ، مع تصنيف الالجئين 
 .إعداد التقاريرألغراض 

 

وكالة ترقية 
 األحياء 

 العشوائية 
واإلسكان 
 االجتماعي

بأن  المستفيدون الذين يشعرون 
 استثمارات المشروع تعكس احتياجاتهم

 

في 
2020 

2022و  
 

 مسوحات المستفيدين
 

 

وكالة ترقية 
 األحياء

 العشوائية 
واإلسكان 
 االجتماعي

الذين يشعرون ن الالجئون المستفيدو
عكس المشروع تاستثمارات بأن 

 احتياجاتهم
   

جرين ، مع المهاسيغطي الرصد كامل السكان 
 .تصنيف الالجئين ألغراض إعداد التقارير

 
 

المجتمع المضيف الذي يشعر أن 
 ستثمارات المشروع تعكس احتياجاتها

     

 وكالة ترقية األحياء  تعزيز قدرات
واإلسكان االجتماعي وإدارة  العشوائية

التخطيط اإلقليمي والعمراني واإلسكان 
وإدارة األراضي مما يؤدي إلى زيادة 

 تنظيم شهادات ملكية األراضي

سوية يشير إلى برنامج ت
األراضي الذي وضعية 
 ARULOSأجرته 

بدعم من إدارة 
ساهمة بم، واألراضي

إدارة التخطيط اإلقليمي 
 واإلسكانوالعمراني 

لخطط بالنسبة ل
 الحضرية.

 سنويا
 

وكالة ترقية التقرير السنوي ل
واإلسكان  األحياء العشوائية
ياالجتماع  

 

 

وكالة ترقية 
 األحياء

العشوائية 
واإلسكان 
 االجتماعي
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  التي تم إنشاؤها اتطرقال

 سنويا

 
 

التقرير السنوي عن 
  تقدم المشروع

 
 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

  محسنةوصول إلى مصادر مياه األشخاص الذين تم تزويدهم بال
 سنويا
 

التقرير السنوي عن تقدم 
  المشروع

 
 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي
اإلناث  من محسنة وصول إلى مصادر مياه األشخاص الذين تم تزويدهم بال

 نظام إدارة النتائج( متطلبات)
     

  محسنةوصول إلى مصادر مياه الالجئون الذين تم تزويدهم بال
 سنويا
 
 

  

هيئة جيبوتي الوطنية للمياه والصرف 

/الصحي  
وكالة   

واإلسكان  عشوائيةال ترقية األحياء 

 االجتماعي
 

قصيرة األجل المتولدة في إطار استثمارات المشروع ل العمفرص 
 أيام العمل(األشخاص/ )

 
 سنويا
 

التقرير السنوي عن تقدم 
  المشروع

 
سيتم توفير 

البيانات من قبل 
شركات البناء. 
سيتم استخدام 

نسبة للوظائف ال
 غير المباشرة.

 

 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

التي قصيرة األجل المتولدة في إطار استثمارات المشروع ل العمفرص 
 استغلتها النساء

سيتم تحديث 
الهدف بمجرد 

من  توفر المزيد
البيانات حول 

في سوق  لجنسا
 .العمل

    

 المؤسساتية آلية تسوية المظالم  عبر قنواتالتي تم تلقيها الشكاوى 
 والتي تمت تسويتها

 
 

 سنويا
 

التقرير السنوي عن تقدم 
  المشروع

 
 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

  صندوق تنمية المجتمع التي تم تنفيذها تابعة لالفرعية المشاريع ال
 سنويا
 

التقرير السنوي عن تقدم 
  المشروع

 
 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي
صندوق تنمية المجتمع التي تم تنفيذها من قبل تابعة لالفرعية المشاريع ال

 منظمات المجتمع المدني النسائية 
     

صندوق لعضوات في لجنة اختيار المشاريع الفرعية التابعة النساء ال
 تنمية المجتمع

 
 

 سنويا

 
التقرير السنوي عن 
  تقدم المشروع

استنادا إلى 
جلسات ضر امح

لجنة اختيار 
صندوق مشاريع 

 تنمية المجتمع
 

 

 عشوائيةالوكالة ترقية األحياء 

 واإلسكان االجتماعي

تقييم اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والتماسك االجتماعي إتمام 
 لباال أنسياناللمهاجرين الذين استقروا في ب

 
 سنويا

 

تقارير اجتماعات 
 لجنة االختيار
 

 
 عشوائيةال وكالة ترقية األحياء

االجتماعيواإلسكان   
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 للمشروعمفصل : وصف 1الملحق 
 الدولة: جيبوتي

 المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي
 

 المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتيمفهوم 
. تشير التقديرات األولية التي تم إجراؤها بهدف تطوير جميع األحياء حسب خطة جيبوتي الرئيسية )التي تمت الموافقة عليها 1

عادة التوطين والوقاية. مليون دوالر أمريكي، دون احتساب احتياجات تدابير إ  150( إلى تكلفة إجمالية قدرها 2016في عام 
وبالنظر إلى حجم المشكلة والقيود المفروضة على ميزانية البلد، فإنه ال يمكن االضطالع بهذه السياسة الرامية إلى االرتقاء بهذه 
د. المناطق العشوائية إال من خالل إطار استراتيجي ونهج قائم على البرامج لتنسيق التدخالت وتحقيق أقصى استفادة من الموار 

الخطوة األولى التي اتخذتها الحكومة قد تمثلت ، فالعشوائيةاألحياء انتشار ومن أجل مواجهة التحدي المعقد المتمثل في الحد من 
تتم ذلك إلى خطة استثمارية س ةحيث تم ترجم عشوائيةفي وضع استراتيجية وطنية لإلسكان المنخفض الدخل وترقية األحياء ال

تحقيق النجاح في تطبيق نهجه التشغيلي إلى هدف ين إلى دعمها. يقترح برنامج صفر عشوائيات إطارًا استراتيجيًا يالمانح دعوة
( تحسين 3)وواالرتقاء بها،  عشوائية( إعادة هيكلة األحياء ال2، )العشوائيةاألحياء انتشار ( منع 1الذي يرتكز على ثالثة ركائز: )

 .ساكنالم
جيبوتي، بإعداد استراتيجية لبرنامج صفر عشوائيات أقرتها مدينة اور مع الوكاالت الحكومية وبلدية قامت الحكومة، بالتش -2

منطقة عشوائية،  13. يدرس البرنامج تطوير عليهالحكومة الموافقة النهائية لالخاصة بالبرنامج وهي في انتظار  الفنيةاللجنة 
 Djaga Boudouqدجاغا بودوق  ،Arhiba أريباطقة القديمة من جيبوتي: في المن( يمكن توحيدهاهي أحياء و توجد ثالثة منها )

 Bacheباش أ أو و  Balbala Ancienنسيان أبالباال  -: أربعة أحياءلباال فهياأما األحياء العشرة األخرى في ب. Djebelجبل و 
à Eau  تورا بورا وTora Bora   اليابلي /موستيكار و Layableh / Moustiquaire  ذات كثافة سكانية عالية هي أحياء و

داخل وادي أمبولي، وهما بحاجة   Vietnam فيتنامو   Haridadهاريداد -عشوائيانوبحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة. ويوجد حيان 
 مناطقالعامة. هناك أيضا ثالثة  فضاءاتالفيضانات وتطوير الفي بعض اإلجراءات للتحكم باإلضافة إلى اتخاذ ، سينإلى تح

( بحاجة Quearawil كويراويل، و T9 - Quartier T9والحي ،  Balbala Q11 في بابلباال 11الحي غير رسمية صغيرة )
 115(. وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي Hodaneهودانصرف الصحي )شبكة إلى تحسين وحي واحد في بحاجة إلى 

 متدتافة سكانية عالية كثذات في المائة منهم في مستوطنات غير رسمية  80، يعيش عشوائيةشخص يعيشون في األحياء الألف 
خاصة أنه يجب أخذ هذه األرقام بحذر  إال. متفرقة في مستوطناتمنهم في المائة  20و هكتاراً  350على مساحة ما يقرب من 
الذي لباال ابشكل أساسي على ب تأثر تكون ربما قد تي منذ التعداد األخير، والالتي تمت عمليات الهجرة لمع األخذ بعين االعتبار 

، قد يؤدي رفع أشمل. على صعيد فيه بالفعل من السكان يعيشعدد أكبر يكون يمكن أن الذي متاحة، و  يضااألر فيه كانت 
في بالنظر إلى التحسينات التي يتم إدخالها أسرة  2000إلى إعادة توطين ما ال يقل عن  عشوائيةاألحياء المستوى جميع هذه 

 طبيعية )الفيضانات والحرائق(.كوارث المواقع المهددة بمخاطر و الموقع فقط، دون احتساب عمليات إعادة التوطين بسبب 

RESULT_FRAME_T BL_ PD O        
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ين الوصول إلى الخدمات األساسية واالجتماعية لما يقدر تتمثل األولوية القصوى لبرنامج صفر عشوائيات في تحس .3
األسر الجديدة منخفضة باإلضافة إلى الثالثة عشر المحددة في العاصمة،  عشوائيةاألحياء الألف شخص يعيشون في  115ـب

ر العام على مدا اتالدخل التي تسعى إلى االستقرار في جيبوتي، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى جميع الطرق
المناخ والكوارث )مثل الحد من التعرض للفيضانات المتعلقة بمخاطر الوالمياه والكهرباء واإلنارة العامة، فضاًل عن الوقاية من 

تأمين والزالزل وموجات الحرارة والجفاف(. باإلضافة إلى ذلك، سيشدد البرنامج على أهمية الوصول إلى وسائل النقل العام و 
للنساء والشباب، وتحسين إدماج المهاجرين من البلدان المجاورة. بالنسبة وكذلك تحسين الوصول إلى الوظائف األراضي،  امتالك

التي ستنطبق  -مثل معايير الخدمة، وأولويات االستثمار، ومبادئ إعادة التوطين  -يحدد اإلطار االستراتيجي المبادئ التشغيلية 
 رات في كل حي أكثر شفافية ومنهجية وكفاءة.على البرنامج بأكمله من أجل جعل االستثما
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مليون دوالر أمريكي )باإلضافة إلى  20من خالل المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي الذي تبلغ تكلفته  .4
(، تهدف المؤسسة الدولية للتنمية إلى دعم الحكومة في وضع إطارها االستراتيجي نظيرتمويل كيين دوالر أمريكي مال 5

أول مانح يدعم تنفيذ استراتيجية صفر عشوائيات، والتي ستمهد الطريق المؤسسة أيضا لبرنامج صفر عشوائيات وستكون 
، مع خطة تشغيلية 30لمانحين اآلخرينللتدخالت المستقبلية من قبل الحكومة وشركاء التنمية. سيوفر المشروع منصة تنسيق ل

لتدخل على اامج. وبالنظر إلى التكلفة اإلجمالية للمشروع، فإنه سيتم إعطاء أولوية نلتنسيق التمويل في نهج قائم على البر 
مثل تت. و عشوائيةوهي األولوية األكثر إلحاحا إلبطاء نمو األحياء ال- االنتشار منع –األولى أساس ركيزتين فقط: الركيزة 

وهي األولوية االجتماعية األكثر إلحاحًا. أما الركيزة الثالثة التي تعتمد على عشوائية، تطوير األحياء الفي الركيزة الثانية 
إنشاء أداة للتمويل األصغر لإلسكان، فإنه من األفضل اعتماد نهج أوسع نطاقًا من قبل المؤسسات المتخصصة وذلك بهدف 

. بالنسبة لكل من الركيزتين اللتين تم اعتبارهما أولوية في المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في اضمان استدامته
سيتم تعزيز قدرة المؤسسات المشاركة كما ة الرئيسية لتيسير وتنسيق تدخل المانحين، أدوات السياس وضعسيتم جيبوتي، فإنه 

لباال أنسيان وتحديثه، مما يسهم في اركيزة الثانية، فإنه سيتم إعادة هيكلة حي ببالنسبة للو في البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، 
واختبار أدوات السياسة للعمليات الالحقة المشابهة. تم تصميم االستثمارات ذات األولوية  عشوائيةجهود تطوير األحياء ال

مع استراتيجية صفر عشوائيات )مع مسودة معتمدة المتوخاة في المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية لتكون متوافقة 
الدروس على إدراج (، وسيتم إطالقها مبكرًا للمساعدة 2018سبتمبر  20من قبل اللجنة الفنية لبرنامج صفر عشوائيات في 

 برنامج صفر عشوائيات. المستفادة من
 

القطاع الحضري جهود تطوير مية شاركت في تجدر اإلشارة إلى أن المشروع سيستفيد من حقيقة أن المؤسسة الدولية للتن .5
في جيبوتي ألكثر من عشرين عاما ولها عالقات قوية مع العديد من الوكاالت الحكومية ذات الصلة فضال عن الجهات 
المانحة العاملة في هذا القطاع. وتستطيع المؤسسة الدولية للتنمية أيضًا االستفادة من أوجه التآزر مع مشاريع المؤسسة 

دارة األراضي، والالج ال للمشروع، مثل تحديد الهوية الفريدة، وا  الكهرباء، وتنمية المهارات  ربط بشبكةارية لضمان التنفيذ الفع 
مع مشاريع التوظيف وريادة األعمال التي تمولها ترابط . كما سيتم ضمان ال31فضاًل عن دعم ريادة األعمال للشباب والنساء

كالة األمريكية للتنمية الدولية وذلك من خالل معالجة بعض القيود المفروضة على سكان األحياء المؤسسة الدولية للتنمية والو 
 للتسجيل في هذه المشاريع. 

نات المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية على أساس عاملين  .6 العامل . سيعمل يدعم كل منهما اآلخرتم تحديد مكو 
األول على توفير األدوات المؤسسية والتنظيمية والتخطيطية والتنفيذية األكثر أهمية والتي من شأنها تسهيل تنفيذ سياسة 
                                            

فريقي للتنمية، والبنك اإلسالمي للتنمية، وكالة اليابان كالة الفرنسية للتنمية، البنك اإلالمانحون الدوليون الذين أعربوا بالفعل عن دعمهم للمشروع هم: الو  30
 للتعاون الدولي.

 
(، دعم جيبوتي المبادرين P158505(، برنامج جيبوتي لكهرباء مستدامة )P162904العامة )أنظر، على سبيل المثال، مشروع تحديث اإلدارة  31

 (.P148586) ( وتعزيز فرص الدخل في جيبوتيP165558الشباب والنساء )
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وتطويرها. أما  عشوائيةاألحياء الحد من انتشار ال –أن الركيزتين األولى والثانية صفر عشوائيات الشاملة طويلة األجل بش
لباال، من أجل االثاني فإنه سيطلق تنفيذ برنامج صفر عشوائيات، من خالل دعم تطوير وا عادة بناء حي واحد في بالعامل 

 الموازي أنه عامل نجاح في تجارب دولية أخرى.. أثبت هذا النهج عشوائيةاختبار وتعزيز أدوات تطوير األحياء ال
( تركز مرحلة إعداد المشروع على تحديد وتطوير استراتيجية صفر عشوائيات 1لمشروع على ثالث مراحل: )اتم تنظيم خطة  .7

نشاء و / أو تعزيز المؤسسات الرئيسية، وكذلك الحصول على الموافقات  ( 2) الحكومية لتسهيل إطالق المشروع.والمراسيم وا 
لباال أنسيان، اتطوير بالخاصة بدراسات الخالل السنة األولى، سيتم وضع األدوات التنظيمية والتشغيلية الالزمة، وسيتم إجراء 

طالق المرحلة األولى من االستثمارات في بوتأمين تصميم باإلضافة إلى  لباال اموقع لعمليات إعادة التوطين الضرورية، وا 
سيتم كما لباال أنسيان افترة تمتد من عامين إلى خمسة أعوام االنتهاء من تطوير وا عادة هيكلة ب( سيتم خالل 3أنسيان، و)

 .عشوائيةالمزيد من األحياء ال ظهور وضع األدوات والوسائل الالزمة لمنع
 

ن األول: تقديم الدعم لوضع إطار العمل االستراتيجي وخطة االستثمار لبرنامج صفر عشوائيات ) ليون دوالر م 3.52المكو 
 لمشروع(اإعداد  سلفةمليون دوالر أمريكي كجزء من  0.8أمريكي، منها 

 
ن في تزويد الحكومة باألدوات التخطيطية والتنظيمية والمؤسسية والتنفيذية الالزمة لتنفيذ برنامج  .8 يتمثل الهدف من هذا المكو 

 مختلفة:صفر عشوائيات. هناك عنصران فرعيان يستهدفان مستويات دعم 
 

ن الفرعي  .9 مليون دوالر أمريكي(.  2.94) الهادفة لتنفيذ برنامج صفر عشوائيات الدراسات والمساعدات الفنية: 1.1المكو 
ن الفرعي بتمويل الدراسات الرئيسية والمساعدة الفنية لتنفيذ برنامج صفر عشوائيات، بما في ذلك الخطط  سيقوم هذا المكو 

ن جاهزية ركيزتي االستراتيجية المدعومة من قبل المشروع. ويتمثل هذا المكون في دعم األنشطة العمرانية الهادفة إلى تحسي
 الموضحة أدناه.

ن في البداية، . اإلطار االستراتيجي العام لبرنامج صفر عشوائيات .أ له ت)الذي يدعم هذا المكو  ( سلفة إعداد المشروعمو 
ستراتيجي وخطة االستثمار االطار اإلشمل التي ت رنامج صفر عشوائياتالحكومة في عملية صياغة استراتيجيتها العامة لب

وسيتم استخدام هذه األدوات للتواصل مع المانحين، بما في المصاحبة لتوجيه تدخالت الحكومة وشركائها في التنمية. 
برنامج صفر عشوائيات، وهي تتلقى المؤسسات المسؤولة عن اإلشراف على وف س. و عقد مؤتمر  للمانحينذلك إمكانية 

اللجنة الوزارية ولجنتها الفنية، الدعم  من خالل تحديد إجراءاتها اإلدارية وتصميم وتنفيذ خطة المراقبة والتقييم لبرنامج 
صفر عشوائيات )بما في ذلك اقتناء أجهزة الكمبيوتر الالزمة ذات الصلة لدعم برنامج صفر عشوائيات وعمليات المراقبة 

(. سلفة إعداد المشروع م( وتنفيذ خطة اتصال لبرنامج صفر عشوائيات )تم إنشاء هذه الخطة بالفعل كجزء منوالتقيي
والمناطق الحضرية للمساعدة في تحسين مساهمة برنامج  عشوائيةسيجري تقييم لألحوال المعيشية لالجئين في األحياء ال

 صفر عشوائيات في هذا البرنامج المحدد.
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 سوف يدعم هذا النشاط:ة. العشوائيار األحياء انتشسياسة منع  .ب
 :تشملعشوائية األحياء ال انتشار منعخطة تشغيلية ومالية خمسية ل .1

األراضي  إدارةلتمكين  تدراسة سوق اإلسكان، بما في ذلك تقييم القيود المفروضة على إنتاج األراضي، واقتراح التوصيا •
 مكن. يفي إطار الركيزتين األوليتين لبرنامج صفر عشوائياتالتي تم التوصل إليها من مواكبة الزيادة  على سبيل المثال

تقديم طلبات من أصحاب المنازل هذا على سبيل المثال قد ي م ك  ن لألرض. و  وسيطةاقتراح إنشاء حيازة مؤقتة أو 
 ء؛الحصول على الكهرباء والماء، باإلضافة إلى تصاريح مبسطة للبنا

 دراسة عن تعزيز وتحسين السكن منخفض التكلفة،  •
لباال اهكتار( يتم تطويرها كجزء من االمتداد العمراني لمنطقة ب 100حوالي مساحتها خطة تطوير حضرية لمنطقة ) .2

حد من انتشار المناطق سنوات من سياسة ال 5إلى  4 حوالياالمتداد العمراني هذه منطقة  الجنوبية. وستغطي
. وستساعد عشوائيةليات إعادة هيكلة األحياء الباإلضافة إلى استيعاب األسر المعاد توطينها كجزء من عمالعشوائية 

النقل، والتكي ف مع المناخ، شبكة خطة التنمية الحضرية على تحسين إدماج المنطقة داخل المدينة، مع مراعاة 
 والحد من مخاطر الكوارث فضاًل عن التنمية االقتصادية.

عادة هيكلتهاسياسة  .ج  . سيقوم هذا النشاط بإعداد ما يلي:تطوير األحياء العشوائية وا 
 ؛إطار ضمانات بيئية واجتماعية وكذلك سياسة إعادة التوطين الخاصة ببرنامج صفر عشوائيات .1
يستهدف رفع مستوى لباال أنسيان" الذي اعشوائيين بدءًا من حي "بتها بالنسبة لحي ين ا عادة هيكلو الخطط تحسين  .2

ن  إطار االستثمارات في  سيتم اختيار الحي   .(2المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي )انظر المكو 
الثاني خالل العام األول من المشروع بما يتماشى مع أولويات االستراتيجية. وسيتم وضع هذه الخطط العشوائي 

ات الفنية التي تحددها االستراتيجية، )ب( تشخيص كل موقع، )ج( إجراء مشاورات على أساس: )أ( المعايير واألولوي
رين شاملة مع السكان المحليين، مع إيالء اهتمام خاص ببعض الفئات مثل النساء والشباب والالجئين والسكان الم هج 

 ؛من أجل تحديد وتقييم احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل
لباال الشمالية، والتي امن خالل دراسة حضرية أوسع في ب لعشوائيةكلة األحياء اخطط إعادة هي سيتم االنتهاء من .3

لتي ستسهم ستوفر خطة حضرية واضحة للنقل والتنمية االقتصادية، بما في ذلك تحديد المراكز الحضرية الثانوية وا
 ؛في نسيج المناطق الحضرية عشوائيةفي دمج األحياء ال

وثائق أنواع مختلف تجميع لإدارة األراضي، ماشى مع أدوات العمل الخاصة بيتنظام معلومات األراضي إنشاء  .4
يشمل أحياء أخرى. قد يتم وفي مرحلة الحقة سلباال أنسيان، اتم تغذية النظام ببيانات تخص منطقة بت. وسيازةالح

السياسة والتشغيل في برنامج أيضًا أخذ دراسات أخرى بعين االعتبار في سياق المشروع للمساعدة على تحسين نهج 
 ."تحويل الملكية وديا" األراضي من خالل برنامج سوية وضعيةعلى تالنظام أيضا  صفر عشوائيات. سيساعد

برنامج صفر سياسة في سياق المشروع للمساعدة في تحسين بعين االعتبار بعض الدراسات األخرى أخذ يمكن  .د
هذه الدراسات، عند االقتضاء، في تحديات معينة يواجهها الالجئون  وستبحثه. النهج التشغيلي الخاص بو  عشوائيات
رون والسكان  آليات  -حيثما أمكن  -، مثل معايير األهلية للحصول على األراضي وا عادة التوطين، وتقترح الم ه ج 
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 لمواجهة لهذه التحديات.
 

ن الفرعي  .10 . سيقوم هذا المكون الفرعي بتمويل: ر أمريكي(مليون دوال 0.58: اإلصالح المؤسسي وبناء القدرات )2.1المكو 
الوكالة الجديدة لتطوير األحياء العشوائية  في شكلالالزمة إلعادة هيكلة صندوق اإلسكان والوثائق التنظيمية ( الدراسات 1)

(، وهي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ برنامج صفر عشوائيات لمساعدتها على ARULOSواإلسكان االجتماعي )
( بناء 2، و )ARULOSالتأقلم مع الزيادة الكبيرة في األنشطة االستثمارية )سوف يشمل الدعم  تنظيم  دراسة مالية لمؤسسة 

، بما ARULOSن الوطني والبلدي، بدءًا بـ قدرات المؤسسات الرئيسية المشاركة في برنامج صفر عشوائيات على المستويي
دارة التخطيط العمراني والبلدي ن الفرعي حياءلجان األو  اتفي ذلك على وجه الخصوص إدارة األراضي وا  . سيعزز هذا المكو 

ن رقم  منع انتشار األحياء العشوائية في إطارتطوير و  أنشطةوضع  المؤسسات بما يتيح لها تنفيذ  مشروع وما بعد ال 2المكو 
بادالت بين المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي. سيشمل برنامج بناء القدرات، الذي يتم تقديمه في شكل تدريب وت

من بينها التنمية الحضرية واالستثمار، والتخطيط الحضري واإلسكاني، والتخفيف من حدة تغي ر  مسائل المناطق الجنوبية،
 المواطنين. كار شا  كوارث، ومشاركة المجتمع المحلي و من مخاطر ال المناخ والتكي ف معه والحد  

 
ن  مليون دوالر  0.4مليون دوالر أمريكي، منها  15.21: زيادة االستثمارات التشاركية في مناطق حضرية مختارة )2المكو 

 (سلفة إعداد المشروعأمريكي كجزء من 
ن في تحسين الوصول إلى الخد .11 مات في األحياء العشوائية المدرجة في برنامج صفر عشوائيات، يتمثل الهدف من هذا المكو 

ن  . ةشامل ةتشاركيمنهجيات ، باستخدام 1وكذلك اختبار التوصيات االستراتيجية والسياسات واألدوات الموضوعة في المكو 
لباال. وي قدر عدد افقرًا في بالعشوائية لباال إنسيان، أحد أقدم وأكثر األحياء استثمارات هو بلالالذي تم اختياره األول الحي 

انه بحوالي  تميز واضح كما يوال يوجد فيه هيكل ، ية عاليةسكان كثافة حي فقير جدا ذو بالباال إنسيان هوألف نسمة.  20سك 
فإن إدخال شبكات المياه والكهرباء إلى الحي  تخترق مجاال حضريًا ضيقًا وصغيرًا. ونتيجة لذلكوفوضوية بمسالك متفرقة 

عدد قليل من أكبر المسالك. ومع ذلك، فإن تضاريس المنطقة مسطحة نسبيًا وخالية  واقتصر علىكان محدودا حتى اآلن 
تخدام إضافة حي ثاٍن في العام األول لتنفيذ المشروع باسقد تتم . أو تكوينات صخرية قد تمثل عائقا أي مجاري مياه حادةمن 

لباال أنسيان. هناك مكونان فرعيان مصممان كمجموعة اطرق التدخل نفسها بمجرد إنشاء برنامج االستثمار الخاص بحي ب
من أنشطة البنية التحتية والتنمية االجتماعية التي تهدف إلى تعميم النهج التشاركي لتحديد األولويات وتسهيل الملكية وتحسين 

 الحي.جتمع ماستدامة االستثمارات داخل 
ن الفرعي  .12 . سيتم مليون دوالر أمريكي( 14.7: دعم إعادة الهيكلة الشاملة للحي وتحسين الوصول إلى الخدمات )1.2المكو 

ن الفرعي عبر سلسلة من اإلجراءات لتقديم مجموعة شاملة من االستثمارات ذات األولوية لدعم إعادة الهيكلة  تنفيذ هذا المكو 
. كما سيتم تمويل منطقة إعادة التوطين وبناء المساكن لتسهيل 32ارة وتحسين الوصول إلى الخدماتالشاملة لألحياء المخت

                                            
 Moustiquaire-Layablehدوالرًا إلعادة هيكلة  650استثمار في البنية التحتية للشخص الواحد وذلك بالمقارنة مع كدوالرًا  375ما يعادل حوالي  32

دوالرًا لكل من مشروع الحد  385% من التمويل للبرنامج، أو 25الوكالة الفرنسية  أم نتلحي باالرتفاع(، حيث السكانية لكثافة ال)من المرجح أن تستمر 
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تقنيات كثيفة تنفيذ إعادة هيكلة األحياء من خالل تقديم حل إلعادة التوطين لألسر المتأثرة. سيتم النظر في خيارات استخدام 
، وقد IIو Iتبارها في إطار مشاريع الحد من الفقر الحضري السيما استخدام الحصى لرصف الطرق، والتي تم اخالعمالة 

 ثبت أنها مناسبة لهذه البيئة الحضرية.
 
كم  1.2. ستبدأ االستثمارات ذات األولوية بطريق يمتد على مسافة لباال أنسيانابرنامج االستثمار ذو األولوية في ب .أ

الذي يعتبر حالًيا الطريق  -الرئيسية في الحي. وقد تم تحديد الطريق نسيان ويعبر المنطقة التجارية ألباال ايمر بب
تحسين الوصول للمقيمين داخل الحي وتعزيز ن من ك  نه ي م  باعتباره مشروعًا ذي أولوية نظرا أل -الرئيسي داخل الحي 

أثناء االجتماعات بدعم كامل من السكان هذا المشروع وقد حظي  .التنمية االقتصادية في منطقة السوق المجاورة
في بعض المناطق. قام بنك التنمية اإلسالمي  وضيق دعبأنه غير ملى الرغم من ، علتشاورية. الطريق موجود بالفعلا

سلفة إعداد خالل إعداد المشروع كجزء من هذه الدراسة  ، وتم تحديث2012سابقًا بتمويل دراسة فنية للطريق في عام 
تدخالت ارات نتائج سريعة وواضحة ومن المتوقع أن تساعد في تعزيز دعم السكان ل. سوف ت ظهر هذه االستثمالمشروع

مشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي. ستعتمد االستثمارات ذات األولوية األخرى على خطة إعادة ال
ن  نسيانألباال اهيكلة ب ناء المشاورات مع سكان الحي والشركاء (، وذلك استنادًا إلى األولويات المحددة أث1)انظر المكو 

اآلخرين. يهدف اختيار االستثمارات ذات األولوية إلى تلبية احتياجات السكان األكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالحصول على 
. قد تشمل هذه القائمة غير الكاملة التدخالت  رينج  ه  ، بما في ذلك احتياجات الالجئين والسكان الم  الحضرية الخدمات

نارة 4( تمديدات المياه، 3( الصرف الصحي، 2ومحطات الحافالت،  ات( الطرق1المؤهلة التالية:  ( توزيع الكهرباء وا 
( المدارس 7( الوحدات الصحية، 6( شبكة اإلنترنت، 5الشوارع باعتماد تكنولوجيات فعالة من حيث استهالك الطاقة، 

( 10( المرافق التجارية، و9(، كز المجتمعية والمرافق الرياضية( مرافق المجتمع والشباب )مثل المرا8االبتدائية، 
الحرارة في الحي. باإلضافة  وجاتالعامة. كما سيتم دعم زراعة األشجار للمساعدة في الحد من ارتفاع م فضاءاتال

أسعار التجارية بشاريع التوظيف من خالل تسهيل الوصول إلى المساحات دعم مستسعى هذه األعمال إلى  إلى ذلك،
رنامج صفر عشوائيات، فإن المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية بلستراتيجية للمبادئ االمعقولة للمستفيدين. ووفقا 

مشاريع المؤسسة  في جيبوتي سيعمل على التنسيق مع بعض المشاريع االستثمارية األخرى في القطاع بما في ذلك
تمويل بعض ( وذلك بهدف العالية الجودة وذالمتكامل الكهرباء المستدامة ومشروع التعليم  مثل برنامج) الدولية للتنمية
على قيام المشروع  التوجيهية للمشروعالقطاع توفير التمويل الالزم، فقد توافق اللجنة وزارة ستطع تإذا لم  البنى التحتية.

 ستثمارات ذات األولوية.المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي بتمويل تلك اال
 

سيتم تخصيص االستثمارات ذات األولوية إلعادة هيكلة حي . ثان عشوائيفي حي  برنامج االستثمار ذو األولوية .ب
لباال اثاٍن. سيتبع تعريف برنامج االستثمارات ذات األولوية نفس النهج والمعايير الموضوعة أعاله من أجل ب عشوائي

                                            

 في البرازيل.أو أكثر دوالرا  785ى دوالرًا في غانا إل 50من متفاوتة  إنفاقنسب تظهر التجارب الدولية و . 2و1من الفقر الحضري في جيبوتي 
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 .أنسيان
 

عادة بناء المساكنمنطقة  .ج ن الفرعي بتمويل تطوير منطقة إعادة التوطين إعادة التوطين وا  وبناء . سيقوم هذا المكو 
تحتية الحضرية، على أساس التخطيط الحضري الذي سيتم وضعه تحت مساكن، بما في ذلك بناء العديد من البنى ال

دها للمشروع، باإلضافة إلى وحدات سكنية على أساس خطط العمل الخاصة بإعادة التوطين التي تم إعدا 1.1المكون 
ريإعادة توطين الالجئفي إطار المشروع. ويهدف ذلك إلى  لتوطين بشكل الجهود إلعادة افي إطار  نين والسكان الم ه ج 

شهرًا من  18سيتم تطوير منطقة إعادة التوطين في أول . آمن وعادل في إطار برنامج صفر عشوائيات األوسع نطاقاً 
المشروع إلتاحة الوقت الكافي إلنجاز االستثمارات ذات األولوية. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات البنك في إعادة 

لديها نفس تم اختيار منطقة . ولذلك، 33أسرة 252تؤدي إلى إعادة توطين حوالي نسيان يمكن أن ألباال اهيكلة حي ب
 االستثمارات ذات األولوية الخاصةبسيتم استخدام هذه المنطقة في المقام األول لنقل األسر التي تأثرت طاقة االستيعاب. 

ذا ما بقيت بعض قطع األراضي متاحة في نهاية هذه العملية، فإنه سيتم العمل على إعادة توطين األسر بالمشروع ، وا 
استنادا إلى احتياجات توسيع نطاق هذه المنطقة أن يتم يمكن و المتأثرة باستثمارات أخرى من برنامج صفر عشوائيات. 

. وسوف يعكس تصميم  المنطقة نسيان والحي الثانيلباال أمج االستثمار النهائية لباالناتجة عن براإعادة التوطين 
احتياجات  السكان كما سيستجيب لمعايير وقواعد إعادة التوطين المحددة في إطار االستراتيجية الوطنية لتحسين األحياء 

طار سياسة إعادة توطين  بل الحكومة المشروع. وسيتم توفير البنى التحتية لربط المنطقة من قالخاصة بالعشوائية وا 
. وكالة تنمية األراضي والعقاراتتتولى تنفيذه الذي تلك المنطقة كجزء من برنامج التنمية الحضرية الشاملة في 

ن الفرعي جزءاً من جهود إعادة بناء المساكن لألشخاص وبناء على طلب الحكومة، باإلضافة إلى ذلك،  ل هذا المكو  سيمو 
برنامج صفر استراتيجية روع، ضمن المعايير التي وضعتها تسهيل تنفيذ المشالمتضررين من المشروع وذلك في سبيل 

ووفقا إلجراءات الضمان االجتماعي للبنك. سيتم توفير بقية االحتياجات المالية إلعادة اإلعمار من قبل عشوائيات 
ماليين دوالر  5بنحو  وتقدر هذه االحتياجات المالية األولية ، أو من خالل برامج اإلسكان األخرى.حكومة جيبوتي

 . أمريكي
 

ن الفرعي  .13 بالنظر إلى طبيعة المشروع، . مليون دوالر أمريكي( 0.51المشاركة المجتمعية وتوظيف الشباب )دعم : 2.2المكو 
للسكان في المناطق الحضرية المختارة دعم التملك آلية لف الشباب باعتبارها يسيتم التركيز على مشاركة المجتمع وتوظ

ن الفرعي  بهدف إشراك المجتمعات المستهدفة  عشوائية. ولذلك يتبنى المشروع نهجًا تشاركيًا لتطوير األحياء ال341.2للمكو 
ضمان و  االستثمارأدوات ة الكاملة لعملية تصميم مختلف ر جرين في الدو ااء والشباب وكذلك الالجئين والمهالسيما النس

                                            
شخصاً من المحتمل أن تتم إعادة توطينهم كنتيجة الستثمارات البنك،  1260تشير تقديرات إطار عمل إعادة التوطين إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى    33

 أسرة بناًء على تقديرات حكومة جيبوتي. 450حو على الرغم من أن االستثمارات من الجهات المانحة األخرى قد تزيد هذا العدد إلى ما يقدر بن

لمواكبة جودة المشاركة المجتمعية وأنشطة توظيف  2.2ن الفرعي ، فسيتم تعديل مبلغ المكو  1.2 آخر للعنصر الفرعي عشوائي إذا تم اختيار حي 34
 الشباب
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ر والدعم يستثمارات التطو كجزء من امالئمة تدابير تكيف وذلك بهدف إجراء تقييم أفضل الحتياجاتهم واقتراح تدامتها اس
االستراتيجية الوطنية وعمليات تحديد األولويات، سيقوم تعميمها إلى سيتم . باإلضافة إلى اآلليات التشاركية التي جتماعياال

ضفاء الطابع الرسمي على الل بناء القدرات للمؤسسات المحلية المشروع بدعم تسوية وطلبات  ةالتشاركي ياتنهجمتبسيط وا 
ن الفرعي بدعم:  افي عملياتهالمظالم  ( 1الروتينية من أجل اتباع نهج تصاعدي تجاه إشراك المواطنين. سيقوم هذا المكو 

رين االجتماعيين عل ن الفرعي توائية التي ى مستوى األحياء العشتمركز الميس  لتنسيق  1.2جري إعادة هيكلتها كجزء من المكو 
اآلليات المؤسسية ( تدريب ممثلي المجتمع المحلي ومسؤولي البلديات على 2مشاركة األحياء في مراحل المشروع المختلفة؛ 

ن الفرعي أيضًا على الدروس شراك المجتمع المحلي. لتعزيز التأثير واستدامة استثمارات المشروع، سيعتمد هذا المكو إل
كون لصندوق تنمية سيو ( إنشاء صندوق تنمية المجتمع. 3تمويل، ل IIو Iالمستفادة من مشاريع الحد من الفقر الحضري 

الموجهة للشباب لدعم األنشطة التعليمية المباشرة  إبداعيمجال  أولهما تخص فتح: للمشاريع الصغيرةن االمجتمع أولويت
المرافق لتعزيز دور و المساحات العامة إدارة  تخص الثانيةو  ؛تدريبالتوظيف و الإلى مبادرات الشباب ول وصللشباب وتسهيل 
 . ي في مبادرات التنمية المجتمعيةالمجتمع المدن

 
إلى ربط شباب الحي، بما في ذلك الشابات، ببرامج التدريب التربوية  في جزء منها المكون سعى هذي: للشباب إبداعيمجال  فتح ▪

الدعم وريادة األعمال والمهارات القائمة )والتي تشمل البرامج التي يمولها البنك(، مع ضمان التوجيه النشط وأنواع أخرى من 
وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة األمريكية للتنمية . و من هذه البرامج التعليمية والتدريبية االنسحابمخاطر للحد من المالي والمادي 

على وجه الخصوص، غالبًا ما ينسحبون من مثل هذه  منهموالنساء ، في جيبوتيمركز تطوير التعليم، فإن الشباب  –الدولية 
ا المكون ذدعم هيالبرامج بسبب محدودية خيارات النقل للوصول إلى مراكز التدريب، فضاًل عن مسؤوليات رعاية األسرة. س

المشاورات التي تراعي الفوارق بين الجنسين مع الشباب المؤهلين لتحديد القيود المحتملة األخرى، وترتيب أولويات الدعم للتخفيف 
التزامًا  تتطلباإلعانات التي )مثل  بالبرنامج لتزامت حدد وفقا لال ا عانة ماليةمثل توفير رسوم نقل مخفضة و  من حدة هذه المشاكل،

ترحات من الشباب وخاصة المقتقديم دعوة لبالأيضًا ا المكون قوم هذيجان األحياء القائمة(. سعليها لف شر تطوع في الحي، بالت
ع الحد و مشر التي تم فيها تنفيذ السابقة  مناسباتوخارجها. في ال موسائل مبتكرة لتعزيز سبل العيش في مجتمعاته حولالنساء 

على سبيل المثال، نفذت جمعيات الشباب في حي آخر مشروعًا صغيرًا لتدريب الشباب على مهارات  IIمن الفقر الحضري 
على ا المكون ستند هذيلقدرة التنافسية في سوق العمل. سن االتصاالت األساسية التي تحسالكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وا

لباال، لتحديد أفكار مبتكرة من الشباب ليتم دعمها في نطاق صندوق تنمية ات بها أول مرة بلدية بمبادرة "ليلة األفكار" التي قام
 بالمشروع.الخاص المجتمع 

 
تطوير من لباال أنسيان اإلى إشراك وتمكين جمعيات المجتمع المدني في بمكون ال اهدف هذي: المرافقو العامة فضاءات ال إدارة ▪

البلديات. ويهدف هذا إلى بناء القدرات لجميع الجهات الفاعلة المعنية ق مع لجان األحياء وممثلي التنسيوتنفيذ مشاريع صغيرة ب
في  المنظماتمكتبي للجهات الفاعلة المحلية و تنسيق أنشطة تنمية المجتمع وتحسين المساءلة. يكشف االستعراض المن أجل 

، والتي تشمل بالنسبة للبلديات إدارة المرافق االجتماعية صالحياتهمتنفيذ على نخفضة للغاية للممثلين المحليين جيبوتي قدرة م
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لوائح واضحة وال توجد للغاية،  ةالمجتمع المدني ضعيفمنظمات في األحياء. كما أن  اتوالثقافية، وكذلك األسواق العامة والطرق
ساحات أموال تنمية المجتمع من أجل إدارة المجهات أخرى. في تخصيص  فيما بينها أو بينها وبينتحكم تشغيلها أو التنسيق 
المجتمع المدني لتوفير  منظماتلممثلي البلديات والمجتمعات المحلية التنسيق مع المكون  تيح هذهيالعامة والمرافق العامة، س

الجهات  االحتياجات العامة األساسية بشكل منهجي مثل الصرف الصحي والنظافة. وسيوفر ذلك نموذجًا تشاركيًا لمختلف
 الفاعلة للعمل معًا، وتوفير الدروس المستفادة لبناء القدرات وتعزيز المساءلة المحلية.

 
ستشدد إدارة صندوق تنمية المجتمع المحلي على دور رئيسي لممثلي المجتمع المحلي والمسؤولين البلديين، لتعزيز قدرتهم  .14

دور مركزي قد تم تصور المجتمعية. و  فضاءاتوصيانة البنى التحتية والرة على تعزيز اإلدماج االجتماعي والتماسك في إدا
من في المائة من الممثالت  33للمرأة في عمليات صنع القرار في الصندوق، وذلك عن طريق فرض نسبة ال تقل عن 

 النساء الت من، وضمان التدريب الذي يراعي الجنس في إدارة الصناديق لكل من الممث35في لجنة إدارة الصندوق النساء 
تطوير المشاريع عشوائية من المجتمع المدني في األحياء التمكين منظمات  النساء وأعضاء إدارة الصندوق اآلخرين. كما سيتم

  .وتنفيذها بالتنسيق مع لجان األحياءتحسينها الصغيرة و 
 

ن   (سلفة إعداد المشروعمليون دوالر أمريكي كجزء من  0.3مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك  1.27: إدارة المشروع )3المكو 
 

دعم يدولية للتنمية وتوجيهاتها. وسوف يضمن هذا المكون التنفيذ السلس لجميع أنشطة المشروع وفقًا لسياسات المؤسسة ال .15
المشاريع واإلشراف عليها ومراقبة الحسابات ومراجعتها، والمشتريات، والمراقبة، واالتصاالت الوكالة المنفذة في مجاالت تنسيق 

السلع والخدمات لألغراض و اإلشراف على تنفيذ أدوات الضمانات بما في ذلك توفير التدريب وتكاليف التشغيل، في وكذلك 
ا المتفرغين للمشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية بدفع التكاليف الرئيسية المتعلقة بموظفيه ARULOSالمطلوبة. ستقوم 

ن.  في جيبوتي وكذلك بعض تكاليف التشغيل األخرى، والتي ال تشكل جزءًا من مبلغ المكو 
 

 قائمة األنشطة الواردة أدناه ألغراض إرشادية ويمكن أن تتطور حسب احتياجات المشروع.تم تحديد  .16
 

ن   إطار العمل االستراتيجي وخطة االستثمار لبرنامج صفر عشوائيات: تقديم الدعم لوضع 1المكو 
ن الف  الهادفة لتنفيذ برنامج صفر عشوائيات الفنية: الدراسات والمساعدات 1.1رعي المكو 

 دراسة لصياغة استراتيجية وخطة االستثمار لبرنامج صفر عشوائيات
 مستديرة للمانحين طاولةتنظيم 

 عداد خطة اتصالإ 
                                            

ار الصادر عن حكومة جيبوتي. في المائة للنساء في البرلمان وفقاً للقر 25هذه الحصة أعلى نسبيا من نسبة    35

http://djiboutiembassy.jp/en/2018/01/approval-of-a-bill-to-increase-womens-quota-to-25-in-the-national-assembly/ 
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 أنشطة التواصل والتوعية لبرنامج صفر عشوائيات
 والتقييم لبرنامج صفر عشوائيات رصدعمليات ال

 والتقييم لبرنامج صفر عشوائياترصد إعداد دليل لعمليات ال
 لباال أنسيانافي بخاصة باألراضي إنشاء قاعدة بيانات 

 باألراضيدراسة سوق اإلسكان في جيبوتي وتقييم القيود المتعلقة 
 دراسة حول تعزيز وتطوير المساكن منخفضة التكلفة
 لباالاخطة التنمية العمرانية وبرنامج االستثمار لشمالي ب
 لمنطقة إعادة التوطين فنيةلباال ودراسة امخطط مدني تفصيلي لمنطقة االمتداد في جنوب ب

 لباال أنسياناخطط إعادة هيكلة ب
 أخرى  عشوائيةخطط إعادة الهيكلة ألحياء 

ن الفرعي   : اإلصالح المؤسسي وبناء القدرات2.1المكو 
 ARULOSالخاص بـدليل اإلجراءات 

 ARULOSبناء القدرات لصالح 
 اآلخرين في برنامج صفر عشوائيات متدخلينالدعم المؤسسي لل

ن    حضرية مختارة: زيادة االستثمارات التشاركية في مناطق 2المكو 
ن الفرعي   : دعم إعادة الهيكلة الشاملة للحي وتحسين الوصول إلى الخدمات1.2المكو 

 لباال أنسيانادراسة فنية لتطوير الطريق الرئيسي في ب
 لباال أنسيانادراسة فنية لتطوير ب

 لباال أنسياناالطريق الرئيسي في بالخاصة بأعمال البناء 
 األخرى وتحديثها العشوائيةإعادة هيكلة األحياء 

 الخدمات في منطقة إعادة التوطينالخاصة بتقديم عمال األ
 المشروعمن عادة اإلعمار لألشخاص المتأثرين دعم تحسين المساكن وأعمال إ 

 اإلشراف على العمل االستثماري 
 لطريق الرئيسيالخاصة باالبيئية واالجتماعية  ضماناتدراسات ال

 دراسات الضمانات البيئية واالجتماعية لالستثمارات األخرى 
ن الفرعي   المشاركة المجتمعية وتوظيف الشبابدعم : 2.2المكو 

 المنح الفرعية لصندوق تنمية المجتمع
 الهندسة االجتماعية وخدمات الدعم
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 المظالم تسويةآليات 
ن   : إدارة المشروع3المكو 

 الموارد البشرية
 خبراء دوليون لعمليات إعادة الهيكلة

 مدير اتصاالت
 أخصائي في الضمانات

 التدقيق
 تدقيق سنوي للحسابات المالية للمشروع

 لالستثمارات فنيتقييم 
 والتقييم رصدال

 ورش عمل )الغرف والمأكوالت(
 (2) استبيانات الرضا

 دراسة تقييم المشروع
 دليل تنفيذ المشروع

 إعداد الدليل
 التكاليف التشغيلية

 مركبة لوحدة تنسيق المشروع
 تكنولوجيا المعلومات وتجهيزات المكتبمعدات 

 ، إلخ.()الوقود، الهاتف، الطباعة، االجتماعات ةمتنوععناصر أخرى 
 

المشروع عرضة لمخاطر الكوارث وتغير المناخ، كما اتضح مؤخرا من إعصار ساغار . استثمارات المنافع المشتركة للمناخ .17
. يعتزم المشروع معالجة هذه المشكلة، واتخاذ تدابير التكيف 2018مايو شهر أضرار كبيرة في البالد في  في الذي تسبب

اإلدارة الحضرية نحو النمو المستدام، تحسين لكوارث طبيعية و حدوث المدينة في حالة  هشاشةمع المخاطر المناخية للحد من 
نسيان. يمكن أن يكون ألباال اوهي مسائل يتم النظر فيها بجدية وجرى إدراجها كأهداف رئيسية لجميع االستثمارات في ب

سيتم تطوير للفيضانات تأثير كبير على استدامة الطرق الثانوية التي يتم إصالحها كجزء من المشروع. كإجراء تخفيفي، 
لفيضانات. وباإلضافة إلى ذلك تم دمج الصيانة الدورية من قبل الطرق األكثر عرضة لخطر افي  ي الصرف الصحيمجار 

العديد من االستثمارات في عن  تنتج المجتمعات في تصميم المشروع. باإلضافة إلى الطريق الرئيسي، فإنه من المتوقع أن
ن  فع مشتركة للتكي ف مع المناخ، بما في ذلك من خالل االستثمارات في منا استثمارات التطوير التشاركية() 2إطار المكو 

حدوث موجات على التقليل من إمكانية زراعة األشجار للمساعدة  دعمالعامة )حيث سيتم فضاءات والالصحي الصرف 
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نارة الشوارع باستخدام . ومن المتوقع أن تساهم ا(حيالحرارة في ال من حيث تقنيات فعالة الستثمارات في توزيع الكهرباء وا 
 .للتكيف مع المناخ المنافع المشتركةاستهالك الطاقة في 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 : الترتيبات الخاصة بالتنفيذ2الملحق 

 
 البلد: جيبوتي

 المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي
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 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع

. يشمل اإلشراف على مشروع المؤسسة الدولية للتنمية رصد تنفيذ المشروع، والموافقة لتوجيه المشروعاإلطار المؤسسي  .1
على برامج العمل والميزانيات السنوية، واستعراض التقارير السنوية لتنفيذ المشاريع والتحقق منها، ودعم تنفيذ المشروع 

 يةتوجيهاللجنة البين الوزارات والهيئات العامة، سيتم إنشاء  السيما من أجل حل المشاكل. نظرًا للحاجة إلى تنسيق قوي 
للمشروع في موعد أقصاه شهر واحد بعد دخول المشروع حي ز التنفيذ على أن تجتمع على األقل مرتين في السنة لمراجعة 

ير الداخلية، ووزير الموازنة، تقدم تنفيذ المشروع. يترأس اللجنة وزير المالية وتتألف من وزير اإلسكان والتعمير والبيئة، ووز 
 ر والبيئة ووزير الدولة للشؤون االجتماعية.اعمالمنتدبة إلى وزارة اإلسكان واإل والوزارة

 
يتم وضع المشروع في إطار البرنامج الحكومي صفر عشوائيات وسيتم تنفيذه وتنسيقه من قبل اإلطار المؤسسي للتنفيذ.  .2

 لإلطار المؤسسي الذي وضعته الحكومة.الوزير المفوض لإلسكان، وفًقا 
 

تم تصميم الترتيبات المؤسسية وأساليب تنفيذ المشروع المقترح بطريقة تسهل تنفيذ رؤية طويلة األجل. وهذا يعني أن  .3
الحكومة تتعهد باتخاذ إجراءات لتحسين التنمية الحضرية واإلسكان للسكان ذوي الدخل المنخفض وتوفير الخدمات بشكل 

ذلك ألنشطة التطوير المستقبلية )السيما بالتعاون الوثيق مع السكان المحليين(، من أجل لعب دور مركزي في عام، وك
ة فريدة لتعزيز قدرات الوزارة فرصعشوائية برنامج صفر عشوائيات. يوفر تنفيذ هذا البرنامج الوطني لتطوير األحياء ال

 بطريقة مستدامة. الفنية
 

األحياء المتعلق بتحسين ان اإلصالحات المؤسسية الالزمة لالضطالع بهذا الدور الجديد بدأ الوزير المفو ض لإلسك .4
. قدم الوزير المفوض لإلسكان األكثر فقراوتعزيز سياسات الوزارة المتعلقة بإمكانية الحصول مساكن للسكان لعشوائية ا

 عشوائيةمتها إعادة هيكلة األحياء ال، التي ستشمل مهARULOSلتحويله إلى هيكلة صندوق اإلسكان خاصة بإصالحات 
 25حي ز التنفيذ في هذا القانون ودخل  2018يونيو  11في  ARULOSواالرتقاء بها. اعتمد البرلمان قانون إنشاء 

 .2018يونيو 
 

، التي ستقوم بتنسيق ARULOSلـ اعملي هإلسكان باإلشراف على تنفيذ المشروع، الذي سيتم منحباسيقوم الوزير المفوض  .5
المشروع بين مختلف الوزارات. ولتعزيز الهياكل الحكومية وتعزيز قدراتها، سيتم استخدام الهياكل اإلدارية الحكومية 

من تنسيق المشروع  اإلشراف على . سيتمعشوائيةدارة أنشطة ترقية األحياء الالقائمة، خاصة تلك التي تتحمل مسؤولية إ
ات مع المؤسسة الدولية للتنمية وقد تقوم بتفويض مهام معينة إلى ، التي ستكون مسؤولة عن العالقARULOSداخل 

 مؤسسات أخرى حسب اختصاصاتها.
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المكر سة بالكامل للمشروع، والتي سيتم إنشاؤها  شروع من خالل وحدة تنسيق المشروعتنسيق الم سيتم على وجه التحديد .6
في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد دخول المشروع حي ز التنفيذ. ستتألف الوحدة من مهندس مدني  ARULOSضمن 

أخصائي مشتريات وأخصائي في اإلدارة و وتقييم،  رصدأخصائي و اخصاصي اجتماعي وبيئي، و ، المطلوبة يتمتع بالخبرة
ن. سيبقى يت، ومخطط حضري وخبراء دوليمسؤول اتصاالب ،حسب الحاجة، مشروعمالية. وسيتم تعزيز وحدة تنسيق الال

. تماشيًا مع قرار الحكومة بتعزيز المؤسسات العامة، سيتم اختيار ARULOSمدير  ن مسؤولياتتنسيق المشروع م
الحاليين أو من خالل التوظيف الخارجي بناًء على معايير  ARULOSأعضاء وحدة تنسيق المشروع من بين موظفي 

 ية للتنمية والمذكورة في دليل تنفيذ المشروع.مقبولة من المؤسسة الدول
 

 ، بالنسبة ألنشطة معينة، على مؤسسات أخرى ARULOS. ستعتمد المؤسسات األخرى المشاركة في تنفيذ المشروع .7
دارة)إدارة التخطيط اإلقليمي والعمراني واإلسكاني و  المؤسسات البلدية( ضمن نطاق باإلضافة إلى األراضي  ا 

تقوم كل مؤسسة بتعيين نقطة . بالنسبة لتلك الشراكات، ARULOS داخل المسؤولية االئتمانيةتبقى لكن اختصاصاتها، 
 اتصال. يحدد دليل تنفيذ المشروع بالتفصيل مسؤوليات والتزامات كل طرف.

 
نشطة على ستقوم إدارة التخطيط اإلقليمي والعمراني واإلسكاني بتنسيق إعداد الخطط العمرانية. ستعمل بالنسبة لهذه األ .8

وستقوم بمراقبة عمل الشركات االستشارية لضمان تقديم النتائج في المعتزم القيام بها لدراسات ل الصالحياتتوضيح 
 الوقت المناسب وبجودة عالية.

 
األراضي بتوجيه الدراسات حول تسجيل األراضي، وبالتعاون مع المحافظات، ستضمن إنشاء نظام  إدارةيتم تكليف س .9

األراضي من الدعم  إدارةلباال أنسيان. ستستفيد الممتلكات العقارية، بدءًا من بلجرد القيام باألراضي و الخاص بمعلومات ال
 مهامها.وشراء المعدات الالزمة وبناء القدرات من أجل القيام ب يفنال

 
. داخل الحيلباال دوراً حاسماً في تحقيق التماسك االجتماعي حول استثمارات البنية التحتية استلعب بلدية جيبوتي وبلدية ب .10

والحفاظ على األماكن العامة المحددة لدعم المشروع التعبئة المجتمعية البلديتان ستدعم  حسين،كجزء من خطط التو 
حسين الجديدة ال تؤثر على عمليات الت أعمال البناء غير المنظمةالبنية التحتية والخدمات. كما سوف تضمن أن  نشاءإل

حالة الشكاوى المتعلقة بالمشروع إلى ستكون البلديتان مسؤولتان أيضا هذه.  عن تحسين آلية الشكاوى المجتمعية وا 
ARULOS ال سيما من خالل المشاورات مع مالمجتمعية الالز راك شباإل ضطلعتللحصول على المعلومات. وأخيرًا، س ،

دارة صندوق تنمية المجتمع.  السكان وا 
 

المشغل االجتماعي سوف يشرف على إدارة الحوار في إطاره نسيان ألباال اللتشاور، سيتم إنشاء منتدى استشاري في ب .11
ريبهم على المشاركة الكاملة في أنشطة المعين من قبل المشروع. سيتم اختيار ممثلي المجتمع من الحي وسيتم تد
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لى جانب االستثمار ذي  المشروع. سيلعب المنتدى دورًا مركزيًا في تحديد أولويات االستثمار في إطار تطوير الحي. وا 
ن  (، سيتم تحديد االستثمارات الالحقة من خالل ورش عمل 2األولوية الذي سيتم تنفيذه خالل السنة األولى )المكو 

 مع المجتمع المحلي.استشارية 
 

سيتم في إطار صندوق تنمية المجتمع إنشاء لجنة اختيار داخل المجتمع والمؤسسات البلدية. ستكون الجمعيات المحلية  .12
تنمية المجتمع وسوف تدخل في اتفاقيات منح فرعية مع ؤهلة لتلقي منح فرعية من صندوق المسجلة رسميا فقط هي الم

ARULOS رعية. يوضح دليل تنفيذ المشروع اإلجراءات االئتمانية المبسطة التي ستطبق على لتنفيذ هذه المنح الف
 اتفاقيات المنح الفرعية.

 
 اإلدارة المالية

لدى جمهورية جيبوتي مجموعة من اللوائح الكاملة والكافية لإلدارة السليمة لماليتها العامة. يتضمن اإلطار القانوني  .13
المتعلق بالقوانين المالية  AN / 00/  107 ( القانون رقم2، و)1992سبتمبر  4( دستور 1خاص: )لجيبوتي بشكل 

قرارها ا عداد الميزانية السنويةقات، و لقة بتحديد الموارد والنفالتي تحدد القواعد المتع  .ومراقبتها الميزانية ، وتنفيذوا 
 

 إعداد الميزانيةالمؤسسي االحتياجات المتعلقة ب يشمل اإلطار المؤسسي الهياكل الالزمة إلدارة المالية العامة. يلبي اإلطار .14
. وهذه هي الحالة على وجه الخصوص . ومع ذلك فإن بعض الممارسات تؤثر على فعالية التشريعاتاقبتهار مو  هاوتنفيذ

( االفتقار إلى االنضباط في الميزانية والرقابة 2اإلنفاق العام، و) في( استخدام إجراءات التنازل 1فيما يتعلق بما يلي: )
 على الميزانية.

 
، ARULOS قوم بتنفيذهتوفقاً لسياسات البنك الدولي. وس سيتم تنفيذ المشروع المقترح لترقية األحياء العشوائية في جيبوتي .15

 ARULOSوزارة اإلسكان. تقوم إلشراف المعروفة سابقًا باسم صندوق تنمية المجتمع، وهي وكالة عامة مستقلة تخضع 
مليون دوالر أمريكي. سيتم صرف  1.5 وقيمتها إعداد المشروعسلفة تنفيذ أنشطة المشروع الممولة من في الوقت الحالي ب

ؤسسة الدولية للتنمية وحسابات المنحة التي تستخدم سلفاً للحسابات المخصصة، والمدفوعات أموال المشروع من رصيد الم
البنك دليل وفًقا لإلجراءات المطبقة و و المباشرة، والسداد وااللتزامات الخاصة للنفقات المؤهلة مصحوبًة بوثائق داعمة 

للمشروع كآلية  التقارير الماليةو  رحليةمالمالية التقارير الاإلنفاق. سيتم استخدام المعايير الدولية إلعداد ب الخاصالدولي 
 إلعداد التقارير المالية وليس ألغراض الصرف.

 
 تقييم اإلدارة المالية

التي اكتسبت بعض الخبرة في إجراءات  ARULOSاستعرضت المؤسسة الدولية للتنمية ترتيبات اإلدارة المالية في  .16
حي ز التنفيذ في يوليو  ت سلفة إعداد المشروعإعداد المشروع. دخلفي إطار التنفيذ المستمر لسلفة  المؤسسة الدولية للتنمية
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 باالستعانة بنفس الموظفين لتولي مسؤولية جوانب اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع. ARULOS. ستقوم 2017
. وفي ظل اإلجراءات هامةخاطر االئتمانية الالم في مستوى بناء على نتيجة التقييم، تم تصنيف مخاطر اإلدارة المالية  .17

ستكون قادرة على اإليفاء بمتطلبات اإلدارة المالية وفقاً لسياسة البنك التشغيلية الخاصة بتمويل  ARULOSالمقترحة فإن 
 مشروعات االستثمار وستكون لديها نظام إدارة مالية مقبول.

 
وارد البشرية لالضطالع بجميع وظائف اإلدارة المالية في المشروع ( محدودية الم1تتمثل المخاطر المحددة فيما يلي: ) .18

هي وكالة مرتبطة بوزارة اإلسكان ويتم  ARULOS( 3إجراءات محدودة للرقابة الداخلية، ) ARULOS( لدى 2ككل، )
ت العامة وليس التدقيق في ميزانيتها من قبل هيئة التدقيق األعلى. وللهيئة دور محدود في عمليات التدقيق في المؤسسا

لديها خبرة في مراجعة مشاريع المؤسسة الدولية للتنمية. قد ال تقوم الهيئة بمراجعة المشروع على وجه التحديد كجزء من 
 األمر الذي من شأنه أن يعطي ضمانًا محدودًا بشأن استخدام أموال المشروع. ARULOSعمليات 

 
استناداً إلى المخاطر المذكورة أعاله، تم االتفاق على تدابير التخفيف التالية من أجل خفض مستوى المخاطر إلى معتدل:  .19

بتعيين محاسب إضافي للعمل مع المسؤول المالي الحالي الذي يدير الشؤون المالية تحت عنصر  ARULOS( تقوم 1)
نمية الدعم والتدريب الالزمين بشأن إجراءات المؤسسة الدولية للتنمية إعداد المشروع. ستوفر المؤسسة الدولية للت سلفة

برنامج المحاسبة الحالي الخاص بها، والذي يتم استخدامه  ARULOS( سوف تستخدم 2في مجال اإلدارة المالية. )
تقارير الير الدولية إلعداد إعداد المشروع، لتسجيل المعامالت اليومية وا عداد التقارير المالية وفقاً للمعاي سلفةتحت عنصر 

تقارير المع المؤسسة الدولية للتنمية. سيتم تقديم  رحليةمالمالية التقارير ال. سيتم االتفاق على شكل رحليةمالمالية ال

 ARULOS( قامت 3يوما بعد نهاية كل ربع، ) 45إلى المؤسسة الدولية للتنمية في موعد ال يتجاوز  رحليةمالمالية ال
تنفيذ المشروع والذي يحتوي على فصل حول اإلدارة المالية يوضح بالتفصيل إجراءات اإلدارة المالية بما  بتطوير دليل

مع مدقق خارجي مستقل بناء على المعايير المقبولة من المؤسسة  ARULOS( تتعاقد 4في ذلك الضوابط الداخلية، و )
للمشروع ورسالة  التقارير الماليةقديم تقرير التدقيق السنوي عن للمشروع. سيتم ت التقارير الماليةالدولية للتنمية لمراجعة 

 ( أشهر بعد نهاية كل سنة مالية.6من اإلدارة إلى المؤسسة الدولية للتنمية في موعد أقصاه ستة )
 

 اإلدارة المالية وترتيبات الصرف
جزءًا من الميزانية اإلجمالية هذه الميزانية بإعداد ميزانيتها على أساس سنوي وتشكل  ARULOS: تقوم إعداد الميزانية .20

بناًء على مدخالت من اإلدارات المختلفة. ستقوم  ARULOSلوزارة اإلسكان. يتم إعداد الميزانية الموحدة لمؤسسة 
ARULOS  الميزانية على أساس سنوي المشروع. سيتم إعداد خاصة ببإعداد ميزانية سنوية منفصلة وخطة للصرف

نوفمبر من كل عام لتغطية السنة التالية. سوف تغطي خطة الصرف  30وتقديمها إلى المؤسسة الدولية للتنمية بحلول 
 ARULOSالفصلية. ستقوم  رحليةمالمالية التقارير الكل سنة مالية وسيتم تقسيمها ألربعة فصول مالية وتقديمها مع 

 لصرف وستقدم تبريرًا ألي اختالف رئيسي.بمراقبة الفروق في خطة ا
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" لتسجيل المعامالت اليومية Sage برنامجها المحاسبي الخاص المسمى " ARULOS: ستستخدم البرنامج المحاسبي .21
نتاج التقارير المالية المطلوبة. تستخدم المؤسسة حاليًا  إعداد المشروع. سيكون المسؤول المالي  دارة سلفةإل Sageوا 

قوم للمشروع قبل إرسالها إلى منسق المشروع للموافقة عليها. كما سي رحليةمالمالية التقارير الللمشروع مسؤواًل عن إعداد 
. وفيما يلي رحليةمالمالية التقارير الوالدورية بين البيانات المحاسبية  مطابقةإجراء الأيضا بل المالي للمشروع المسؤو 

( تغطي حسابات المشروع جميع مصادر واستخدامات أموال المشروع، بما في 1المبادئ المحاسبية العامة للمشروع: )
ميع المعامالت المتعلقة بالمشروع في النظام المحاسبي. وسيكون ذلك المدفوعات والمصروفات المتكبدة. سيتم إدخال ج

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. سيتم أيضًا إدخال المدفوعات  األساس المحاسبي المستخدم هو األساس النقدي
ة بالمشروع عن ( سيتم فصل المعامالت واألنشطة الخاص2من حسابات المشروع المحددة في نظام محاسبة المشروع، )

االلتزامات واإليصاالت والنفقات التي  رحليةمالمالية التقارير ال. ستلخص ARULOS بها األنشطة األخرى التي تضطلع
( سيكون جدول حسابات المشروع 3تتم في إطار المشروع كل ثالثة أشهر باستخدام النماذج الموضوعة لهذا الغرض، و)

ومصادر األموال المشار إليها في جداول تكاليف المشروع وتجزئة الميزانية العامة باإلضافة ممتثاًل لتصنيف النفقات 
إلى دليل تنفيذ المشروع. سيسمح جدول الحسابات بإدخال البيانات لتسهيل الرقابة المالية على نفقات المشروع حسب 

ن الفرعي والفئة. ن والمكو   المكو 
 

المالية السنوية للمشروع. التقارير ربع السنوية و  رحليةمالمالية التقارير الالي للمشروع يتضمن التقرير المتقارير المشروع:  .22
صدار  ARULOSستقوم  رسالها إلى المؤسسة الدولية للتنمية في موعد  رحليةمالمالية التقارير البإعداد وا  كل فصل وا 

بيانات حول الوضع المالي للمشروع،  رحليةمالمالية التقارير اليوما بعد نهاية كل فصل. سوف تتضمن  45ال يتجاوز 
 بما في ذلك:

ن  •  بيان المدفوعات النقدية والمدفوعات حسب الفئة والمكو 
( "قائمة بجميع العقود 1السياسات المحاسبية والمذكرات التفسيرية، بما في ذلك توضيح المالحظات على الجداول: ) •

( بيان تسوية 2ودة والمدفوعة وغير المسددة بموجب كل عقد، )الموقعة حسب الفئة" والتي تبين مبالغ العقود المرص
( 4)( بيان المدفوعات النقدية التي تتم باستخدام بيانات النفقات، 3رصيد الحساب للحسابات المخصصة للمشروع، )

قائمة شاملة بجميع األصول ( 5المتعلقة بالميزانية الفعلية، )الموازنة والفروقات توقعات عرض بيان تحليل الميزانية الذي ي
 الثابتة.

 
التدفق النقدي، )ب(  تقريرالمالية للمشروع: )أ( التقارير المالية للمشروع بشكل سنوي. سوف تتضمن  تقاريرسيتم إعداد ال .23

ختامي للمركز المالي، )ج( بيان بااللتزامات الجارية، )د( تحليل المدفوعات والسحوبات من حساب المشروع، )هـ(  بيان
ن، )و( بيان تسوية للحساب المخصص للمشروع، )ز( بيان ب يان اإليداعات والمدفوعات النقدية حسب الفئة والمكو 

 المدفوعات النقدية المستوفاة باستخدام بيانات النفقات، و)ح( الجرد السنوي لألصول الثابتة المكتسبة في إطار المشروع.
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، ومدير إدارة التمويل الخارجي في وزارة ARULOSمدير  توقيعتوقيعات: : تحتاج عمليات الدفع إلى ثالثة تدفق التمويل .24
. ARULOSالمالية ومدير إدارة الديون في وزارة الميزانية. سيتم تحويل األموال على أساس طلبات السحب المقدمة من 

ريكي يتم فتحه في سيتم تحويل األموال من المؤسسة الدولية للتنمية من خالل حساب مخصص للمشروع بالدوالر األم
بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى المؤسسة الدولية للتنمية. سيتم صرف السلف من حساب المؤسسة الدولية للتنمية إلى 

 الحسابات المخصصة الستخدامها في نفقات المشروع.
 

 ترتيبات المراقبة اإلضافية
االستشاريين وخدمات غير االستشاريين والمنح الفرعية للتنمية المجتمعية سيقوم المشروع بتمويل األعمال والسلع وخدمات  .25

 وتكاليف التشغيل.
حسابات الخارجي ال دققملعمل  الصالحياتالتنفيذ، سيتم توسيع نطاق بالنسبة لفئة األعمال ولضمان الجودة المناسبة في  .26

ن ألعمال المنجزة في لنوعية في الموقع  دقيقليشمل عمليات ت لباال. سيقوم افي منطقة ب 2البنية التحتية في إطار المكو 
الخاص مع تقرير تدقيق  التدقيق تقريرسيتم تقديم المدقق بتقديم تقرير خاص عن التقدم المحرز ونوعية األعمال المنجزة. 

 المالية. تقاريرلا
 

. سيتم تطبيق ترتيبات المراقبة المحليةجمعيات لبالنسبة للمنح الفرعية للتنمية المجتمعية، سيقدم المشروع منحًا صغيرة ل .27
 التالية ضمن هذه الفئة:

دليل خاص بالمنح الصغيرة لهذه األنشطة يتضمن تفصياًل باإلجراءات بما في ذلك اإلدارة  إعدادب ARULOSتقوم  •
 المالية والمشتريات

اقية األنشطة التي ستقوم بها كل جمعية بتوقيع اتفاقية مع كل الجمعيات المحلية المؤهلة. ستحدد االتف ARULOSتقوم  •
 كما سيتم تفصيل آليات الدفع

 للحصول على التمويل منفصال امصرفي اتفتح كل جمعية حساب •
على أساس فصلي عن األنشطة التي تم القيام بها مع الوثائق الكاملة التي  ARULOSم كل جمعية تقريرًا إلى قدت  •

 لموقعةتثبت التنفيذ الصحيح وفقًا لالتفاقية ا
المسؤولية الشاملة عن ضمان استخدام األموال تحت هذه الفئة في األغراض المقصودة وستتابع عن  ARULOSتتحمل  .28

 كثب التنفيذ وتقديم التقارير.
 

 المشروعالخاص بتدقيق ال
المالية للمشروع المعامالت المالية  تقارير: ستشمل عمليات التدقيق الخارجي السنوية للللمشروع التقارير الماليةمراجعة  .29

ونظم الرقابة الداخلية واإلدارة المالية وستشمل مراجعة شاملة لبيانات النفقات. سيتم تعيين مدقق حسابات خارجي وفقًا 
مدقق للشروط المرجعية المقبولة لدى المؤسسة الدولية للتنمية وسوف يجري التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. سيقوم ال
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حول اإلدارة  ( رسالة2الية السنوية للمشروع، )الم تقاريررأيه حول ال إبداء ( تقرير التدقيق السنوي بما في ذلك1بإعداد: )
على أساس سنوي. سيتم تقديم  رحليةمالمالية التقارير الحول  مختصر( رأي مراجعة 3الضوابط الداخلية للمشروع، و)

وسيتم تقديم رأي ولية للتنمية في غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، التقارير السنوية إلى المؤسسة الد
 إلى المؤسسة الدولية للتنمية مع تقرير التدقيق السنوي. ختصرالمراجعة الم

 
ن رقم  الصالحياتسيتم إجراء تقييم تقني وفق  .30 ، والذي يتضمن أعمال البنية 2المقبولة من المؤسسة الدولية للتنمية للمكو 

( حالة 1التحتية. سيتم إجراء هذا التقييم مرتين في سياق المشروع، في منتصف المدة وعند االنتهاء. سيتضمن التقييم: )
 صيات المستقبلية.( التو 3( مالحظات على جودة األعمال المنجزة، و)2تقدم األعمال المنجزة، )

 
أن يتم تعيين المدقق الخارجي في غضون ستة أشهر بعد دخول المشروع حي ز التنفيذ لكي  ARULOSسوف تضمن  .31

يتمكن المدقق من بدء العمل في وقت مبكر وتقديم تقرير التدقيق ورسالة اإلدارة في غضون المواعيد المحددة وتفادي أي 
 تأخير في هذا الصدد.

مسؤولة عن إعداد تقارير دورية عن التقدم في تنفيذ المشروع وعن اإلنجازات المادية  ARULOS تكون : تدفق المعلومات .32
ن وفئة اإلنفاق(، بما في ذلك ال  الفنيةمعلومات والمالية. سوف تستند هذه التقارير إلى تقدم نشاط المشروع )حسب المكو 

للمشروع وتعمل على بدفاتر الحسابات  ARULOS. تحتفظ والمادية التي يتم إعداد تقارير فيها على أساس ربع سنوي 
 على أساس سنوي.المرحلية ربع السنوية المالية السنوية للمشروع والتقارير المالية  تقاريرإعداد ال

 
 إلجراءات المطلوب تنفيذها:ل لخصم

 
المحدد الموعد النهائي  اإلجراءات  

دخول أشهر بعد  3 تعيين محاسب لدعم المدير المالي
 المشروع حي ز التنفيذ

أشهر بعد دخول  3 المقبولة من المؤسسة الدولية للتنمية الصالحياتتعيين مدقق خارجي وفق 
 المشروع حي ز التنفيذ

 
 

 المصروفات
جراءات البنك الدولي الموضحة في رسالة الصرف. .33  سيتم صرف أموال المؤسسة الدولية للتنمية وفًقا لمبادئ وا 
ستخدم عائدات المشروع لتمويل األنشطة من خالل السلف، والمدفوعات المباشرة، والسداد، وااللتزامات الخاصة سوف ت   .34

للمراجعة المسبقة من المؤسسة الدولية )التي تخضع مصحوبة بالوثائق الداعمة المناسبة )بيانات النفقات( وقائمة العقود 
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التقارير و  المرحلية التقارير الماليةالبنك الدولي. سيتم استخدام ب الخاصة فتوافق مع القواعد اإلرشادية للصر يبما  (للتنمية
 سدادأو طلب دفع الحد األدنى لحجم تم تحديد  غراض الصرف.للمشروع كآلية إلعداد التقارير المالية وليس أل المالية
 .السلفةف في المئة من سق 20عادل بما ي رمباش

 توزيع مخصصات االئتمان والمنح: .35
 

فئةال مبلغ المنحة  
المخصصة )بالدوالر 

 األمريكي(

مبلغ االعتماد المخصص 
 )بالدوالر األمريكي(

النسبة المئوية للنفقات التي 
سيتم تمويلها )بما في ذلك 

 الضرائب(
( األعمال والسلع 1) 

والخدمات غير االستشارية 
)بما في ذلك التدريب( 

والخدمات االستشارية وتكاليف 
في التدقيق اإلضافية و التشغيل 

، المكونين إطار المكون األول
 2.2و  2.1الفرعيين 

)باستثناء المنح الفرعية( 
 من المشروع 3والمكون 

3,500,000 14,820,000 100% 

( المنح الفرعية لصندوق 2)
تنمية المجتمع في إطار 

من  2-2المكون الفرعي 
 المشروع

0.00 180,000 100% 

المبلغ المستحق بموجب الفقرة  0.00 1,500,000 اإلعداد سلفة( استرداد 3) 
)أ( من الشروط العامة 2.07  

  15,000,000 5,000,000 اإلجمالي
 

 المبالغ التي ال تتجاوز قيمتها سحب. إال أنه يجوز لن يتم سحب أي مبالغ مدفوعة قبل تاريخ توقيع اتفاقية التمويل .36
تاريخ التوقيع، للنفقات  قبل شهراً  12 التاريخ الواقع ألف دوالر أمريكي للمدفوعات التي تمت في أو بعد 100 اإلجمالية

 .1المؤهلة بموجب الفئة 
من رصيد المؤسسة الدولية للتنمية إال بعد أن يتم صرف كل األموال بموجب  1بموجب الفئة مبلغ ال يجوز سحب أي  .37

  بالكامل.منحة المؤسسة الدولية للتنمية 
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عن نيابة . سيكون للمشروع حساب مخصص واحد. ستقوم إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية، وبالالحساب المخصص .38
ARULOS بفتح الحساب المخصص في بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى المؤسسة الدولية للتنمية بالدوالر األمريكي  ،

م الحساب المخصص لدفع المصروفات المؤهلة من االئتمان والمنحة. لتغطية نفقات المشروع المؤهلة. سيتم استخدا
مسؤولة عن تقديم طلبات  ARULOSتكون . 1,000.000واحد  سيكون سقف الحساب المخصص مليون دوالر أمريكي

 تجديد شهرية مع وثائق داعمة مناسبة.
 :هلة المدفوعة في إطار المشروعتقارير عن النفقات المؤ الإعداد يشمل إعداد تقارير عن النفقات المؤهلة.  .39
في رسالة المعلومات المالية والمصروفات(، بيان التسوية  2سداد إلى الحساب المخصص: بيان المصروفات )المرفق ال •

 . المصرفية
 : بيان المصروفات ونسخة من السجالت )العقد، الفاتورة، اإليصاالت، إلخ ...(الدفع المباشر •
 خطاب االعتماد: نسخة من االلتزام الخاص •

 
  الحوكمة ومكافحة الفساد

 مفصال فصال الذي يشملمن المتوقع أن تعالج الترتيبات االئتمانية الموضحة أعاله، بما في ذلك دليل تنفيذ المشروع  .40
ن مخاطر االحتيال والفساد التي يحتمل أن يكو  ،هنطاقوتوسيع خارجي التدقيق حول ال عن اإلدارة المالية، وا عداد التقارير

ماًل ألوجه الضعف لهما تأثير مادي على نتائج المشروع. طورت المؤسسة الدولية للتنمية وفريق المشروع فهمًا متكا
 على إجراءات للتخفيف من المخاطر. تالمحتملة واتفق

: ستشرف المؤسسة الدولية للتنمية على اإلدارة المالية للمشروع بالتزامن مع اإلشراف العام على المشروع خطة اإلشراف .41
 على األقل ثالث مرات في السنة. هتجريالذي 

: تم الحصول على جميع الوثائق الداعمة لدعم االستنتاجات المسجلة في تقييم اإلدارة الوثائق الداعمة وحفظ السجالت .42
 المالية.

 
 المشتريات

جراءات الشراء المعمول بها .43 البنك الدولي المتعلقة بالشراء لمقترضي  قواعدذ عمليات الشراء وفقا "ليتنفيتم : قواعد وا 
توجيهية بشأن منع المبادئ ال"و(، 2017المنقحة في نوفمبر و ، 2016تمويل مشروع االستثمار" )المؤرخة في يوليو 

يع الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة ومكافحة االحتيال والفساد في المشار 
(، واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية 2016يوليو  1والمنقحة في  2006أكتوبر  15الدولية للتنمية" )المؤرخة في 

لشراء لكل عقد بمبلغ يقدر عملية اطلب وفقًا لقانون المشتريات الوطني مسؤولة عن تقديم  ARULOSالتمويل. ستكون 
المتلقي  عتمد. عندما يبالمراجعة األولية له الهيئة الوطنية للمشترياتتقوم فرنك جيبوتي وما فوق ل 5،000،000بـ 

من لوائح المشتريات.  4.5ترتيبات الشراء التنافسية الوطنية المفتوحة الخاصة به، فإن هذه الترتيبات تخضع للفقرة 
ترتيبات الشراء التنافسية الوطنية المفتوحة، فإن هذه الترتيبات  غيري ترتيبات الشراء الوطنية األخرى وعندما يطبق المتلق
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 من لوائح المشتريات. 5.5تخضع للفقرة 
على القيام  ARULOS: تم إجراء تقييم لقدرة أهداف المشروعالقيمة مقابل النقود في تحقيق  تحقيقترتيبات الشراء ل .44

. إن الخطر 2018المتلقي في مايو  اي وضعهتالستراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية ال وفقابعمليات الشراء 
المؤسسة الدولية اريع في مجال تنفيذ مشللعميل ، بالنظر إلى محدودية خبرة العمل السابقة هام العام المرتبط بالمشتريات

والتدريب الذي قدمته المؤسسة الدولية للتنمية بالفعل أثناء إعداد ت الجديدة المكتسبة لخبرااالعتماد على ارغم و للتنمية 
حة األخرى في نفس القطاع، مع الجهات المان ARULOS( على الرغم من عمل 1المشروع. تم تحديد المخاطر التالية: )

تم ( قد ال ي2سة الدولية للتنمية، )المؤساريع شها تعاني من قدرة ضعيفة نسبيا على الشراء عندما يتعلق األمر بمإال أن
المؤسسة الدولية اريع بطريقة استباقية تتوافق مع معايير تنفيذ مشراقبة الدقيقة لتنفيذ العقود التخطيط للمشتريات والم

( 4التكاليف المتوقعة، )( المنافسة المحدودة بسبب عدم تنوع المقاولين األمر الذي قد يؤدي إلى تجاوز 3للتنمية، )
دارة سجالت الشراء )حفظ الملفات، وحماية السجالت من الضياع والوصول غير المصرح به،  ضعف حفظ السجالت وا 

( بدأ فريق المشتريات المعين باالستفادة من التدريب على 1واألرشفة(. وتشمل تدابير التخفيف ذات الصلة ما يلي: )
( تمت مناقشة  استراتيجية 2لفريق عن كثب، )االمؤسسة الدولية للتنمية تدعم لدولي، و إطار المشتريات الخاص بالبنك ا

( بالنسبة 3مشتريات المشروع من أجل التنمية وخطة المشتريات مع العميل وتم تحديد العقود الهامة لمتابعتها عن كثب، )
تواصل مع القطاع الخاص أواًل، وفي حالة عدم لباال، تبدأ استراتيجية المشتريات بالاإلى عقود األشغال الرئيسية في ب

المعنية في القطاعات ل طلوب، يجب عندها التواصل مع الشركات المملوكة للدولة التي تعمللمتوفير القطاع الخاص 
، بما في ذلك حفظ السجالت شراءذ المشروع أقسامًا عن إجراءات ال( يتضمن دليل تنفي4والكهرباء(، ) ات)المياه والطرق

د  ارة الوثائق.وا 
قام المتلقي بإعداد نموذج قصير من استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية تم إرساله إلى المؤسسة الدولية للتنمية  .45

والقدرة  ARULOSالسياق الوطني والترتيبات التشغيلية داخل ه يمكن التعامل مع أنالنموذج . وكشف 2018في مايو 
عقود الشراء في إطار تنفيذ سلس للمشروع. ومع ذلك، يوصى بشدة جم ومستوى تعقيد حب المرتبطةالسوقية والمخاطر 

 .ARULOS جهة لمشتريات ومراقبة تنفيذ العقود منتخطيط االستباقي لببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بال
الستشاريين الممولين من عقدًا )باستثناء الخبراء ا 19أوضحت استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية أن حوالي  .46

( تتضمن عمليات شراء. من بينها، استناداً إلى تحليل المخاطر، حددت استراتيجية مشتريات المشروع سلفة إعداد المشروع
عقود استشاريين  7مليون دوالر أمريكي و 9.75قيمته لباال( بمبلغ امن أجل التنمية عقود عمل )بشكل رئيسي في ب

مليون دوالر أمريكي وهي عقود مهمة لتنفيذ المشروع. وبالتالي،  1.45واإلشراف على العمل( بمبلغ  الفنية)الدراسات 
 في المائة من مبلغ التمويل اإلجمالي. 55يجب مراقبة المشتريات وعمليات التنفيذ عن كثب. تمثل هذه العقود حوالي 

القدرة يتمتعون بقدر كاف من  محليون ودوليون  خدماتومقدمو زودون أما فيما يتعلق بتحليل السوق، فهناك متعاقدون وم .47
. ومع ذلك، فإن بعض القطاعات التي تتطلب مهارات محددة غير متوفرة على اإليفاء بمتطلبات المشروع والقدرةتنافسية ال

عتماد يمكن للمشروع االوبالتالي (، اتبعض األعمال في الكهرباء والمياه والطرقمثل بشكل مناسب في القطاع الخاص )
 على الشركات المملوكة للدولة المتخصصة من خالل االختيار المباشر.
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قدرة متلقي التمويل من خالل أنشطة بناء القدرات  ه قد تم تعزيز: بما أنترتيبات الرقابة والرصد الخاصة بالمشتريات .48

ع من قبل المؤسسة الدولية ، فلن تكون هناك حاجة إلى دعم التنفيسلفة إعداد المشروعخالل التي تم تمويلها من  ذ الموس 
للتنمية، باستثناء اإلشراف العادي على المشروع والدعم اليومي من خالل مكتب البنك الدولي في البلد. باإلضافة إلى 

استخدام المفاوضات أو  ال تتطلبذلك، فإن العقود المنفردة ال تتطلب مراجعة من لجنة مراجعة المشتريات التشغيلية و 
 لتنافسي.الحوار ا

خطة للمشتريات خالل األشهر الثمانية عشر ووافقت على . أعدت المؤسسة الدولية للتنمية والحكومة خطة المشتريات .49
إجراءات هذه الخطة تحدد . و لتنميةاألولى من تنفيذ المشروع، باعتبارها ناتجاً عن استراتيجية مشتريات المشروع من أجل ا

، بالنسبة لكل عقد يتم تمويله من قبل المشروعالتي سيتم استخدامها لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة االستثمار.  مشترياتال
ريين، والحاجة إلى على مختلف وسائل الشراء أو اختيار االستشا سيتم االتفاق بين المتلقي والمؤسسة الدولية للتنمية

ت التتبع المنهجي للتبادالمن خالل وذلك عة المسبقة، واإلطار الزمني ل المسبق، والتكاليف المقدرة، ومتطلبات المراجالتأه
حاجة، لتعكس االحتياجات شهرا على األقل، أو حسب ال 12المشتريات. يمكن تحديث خطة المشتريات مرة كل ب المتعلقة

جميع خطط المشتريات  الفعلية لتنفيذ المشروع. ويتطلب كل تحديث موافقة المؤسسة الدولية للتنمية. سيتم اإلعالن عن
 بشكل عام وفقًا لسياسة اإلفصاح التي يتبعها البنك.

 
 البيئة والمجتمع )بما في ذلك الضمانات(

. من المتوقع أن يحقق المشروع المقترح فوائد اجتماعية كبيرة عن طريق تحسين البنية التحتية الفوائد االجتماعية .50
الهندسة عمال أ حصلون على خدمات كافية. ستؤدي جيبوتي الذين ال يوالخدمات الحضرية، بما في ذلك اإلسكان لسكان 

توفير المياه  سيؤدي. ةاليدوي ةالمدنية التي سيتم تنفيذها إلى خلق فرص مدرة للدخل لكل من العمال المهرة والعمال
فوائد على صعيد الصحة والسالمة للنساء واألطفال  إلى باء، والشوارع المحسنة واألرصفةالصالحة للشرب، والكهر 

والرجال، إلى جانب تحسين مستويات معيشتهم. تشمل مزايا خدمات البنية التحتية للنقل على سبيل المثال ال الحصر: 
 تحسين القدرة على التنقل، زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام، انخفاض رسوم النقل، انخفاض وقت السفر

 وتحسين الراحة والسالمة.
 
ذات الدخل األحياء تقديم الخدمات بين األحياء الثرية و المساواة في . سيساهم المشروع في تسريع عملية ةالفقر والمساوا .51

، ال سيما في المجتمعات رافق العامة وخدمات النقل الخاصةمستخدمي المالمشروع المنخفض بشكل متساو. وسيفيد 
لباال. وستشمل نتائج االنساء العامالت والرجال، أطفال المدارس، كبار السن والشباب في بذات الدخل المنخفض: 

لدخل، )ب( مولدة لالمشروع المقترح على الصعيد االجتماعي والفقر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: )أ( فرص 
صول إلى المرافق العامة، )د( تحقيق تعزيز قدرة الحكومة على توفير خدمات حضرية موثوقة وتنافسية، )ج( تحسين الو 

مكاسب في اإلنتاجية حيث يمكن للناس الحصول على الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، ويمكنهم الوصول إلى أماكن 
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سوف عملهم في الوقت المحدد، )هـ( تعزيز البنية التحتية والخدمات الحضرية للجميع. وفي سبيل تعزيز تشغيل الشباب، 
الشباب المحليين العاطلين عن العمل من في إشراك تحتاج إلى عمالة كثيفة التي التي يمولها المشروع و  األنشطة تساهم

الذكور واإلناث، ليس فقط لتزويدهم بالوظائف المؤقتة وتأمين دخل إضافي ولكن أيضًا بالتدريب أثناء العمل لتعزيز 
 كفاءاتهم واالستفادة منها في التوظيف طويل األجل.

 
العشوائية والفوضوية األحياء  أن، حيث يتزايد الفقر في المناطق الحضرية بين اإلناث على وجه الخصوص. الجنس .52

بمستوى مرتفع بشكل غير متناسب من  عشوائيةبرز فقر اإلناث. تتميز األحياء الأكثر السياقات الحضرية التي ت  هي 
األحياء الخمسة في الحرمان المنزلي أوجه ة من الرجال لتجربة نساء، مما يجعل النساء أكثر عرضعيلها الاألسر التي ت  

هن، إذ أن رب أسرة واحد تمتلك جيبوتي تاريخيًا نسبة عالية نسبيًا من النساء اللواتي يرأسن أسر  .36عشوائية والفوضويةال
األسر  أن (2011-2021السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ) برز. وت37، معظمهن أراملمن أصل أربعة هو امرأة

فتقر إلى إمكانية الحصول على مسكن، ويعود ذلك جزئيا إلى األعراف إذ تالتي تعيلها النساء ضعيفة بشكل خاص، 
مجموعة فريدة من التحديات فيما  عشوائيةعادة ما تواجه النساء والفتيات في األحياء ال .38االجتماعية الثقافية األبوية

والبنية التحتية فضاءات العامة ( الوصول إلى ال2؛ ) 39جنسانيلحضرية في شكل العنف ال( السالمة ا1يتعلق بما يلي: )
ع الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية و ( تأثيرات تغير المناخ. وكجزء من تدخالت المشر 3والموارد األساسية؛ و )
آلياته التشاركية القائمة ون هج أخرى لتعزيز ، سيعمل المشروع بشكل استباقي على تعزيز عشوائيةلجميع سكان األحياء ال

عن طريق: )أ( إتاحة الفرص للنساء للمشاركة بجانب الرجال في عمليات التخطيط  عشوائيةتمكين النساء في األحياء ال
ع، مع التركيز بشكل خاص على زيادة مشاركة المرأة في صنع و استثمارات المشر برنامج الوطني و واإلدارة الخاصة بال

في األحياء الوعي وغيره من األنشطة التي تعالج بعض التحديات الفريدة التي تواجه النساء زيادة رار؛ )ب( دعم الق
 العامة.فضاءات والوصول إلى الجنساني ، وال سيما السالمة الحضرية / العنف الالعشوائية

 
تدابير سياسة شاملة في الخطة االستراتيجية ( 1تشمل بعض اإلجراءات المخططة للمشروع لتحقيق هذه الغاية ما يلي: ) .53

؛ وغيرها من األسر الضعيفةعيلها امرأة لألسر التي تتأمين الملكية التشغيلية التي تعزز تكافؤ فرص الوصول و دوات واأل
تنمية المجتمع، عن طريق فرض حصة تمثيل ال تقل عن في عمليات صنع القرار في صندوق ( تعزيز تمثيل المرأة 2)

إعطاء ( 3؛ )النساءفي لجنة إدارة الصندوق وتوفير التدريب لممثالت عشوائية المائة من قاطنات األحياء ال في 33
بصندوق تنمية نشطة التوزيع واالستهداف الخاصة ، في أالتي تعيلها امرأة، وال سيما األسر األسر ضعفاألولوية أل

                                            
 .كافية معيشة ومنطقة الملكية، واستدامة المسكن، وضمان المحسنة، الصحي صرف خدمات على مياه محسنة والحصول إلى الوصول 36
 2003/2004 دراسة جيبوتي حول الصحة العائلية، 37
 2017بكندا،  والالجئين الهجرة مجلس انظر  38

 
 فضاءات، التهديد بالعنف الجسدي في المنزل وفي ال، على سبيل المثالجنساني، يشمل العنف الUN HABITATللتعريف العالمي لمنظمة ووفقاً  39

 UN HABITATموقع  على "الجنسانية مسائلدليل حول العشوائية: واألحياء التحسين السكن "ات العامة. انظر المنشور

https://unhabitat.org/series/gender-issue-guide/. 
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( دعم أنشطة التدريب 4؛ )(أولويةهذه األسر الموجهة لنظافة أنشطة جمع النفايات وال اعتبار، )على سبيل المثالالمجتمع 
تشاركية ، مع إمكانية وضع خطة أمنية المجتمع المدني حول سالمة النساءوالتوعية المجتمعية التي تقودها منظمات 

خصيص األموال لدعم الجمعيات ( ت5العامة؛ ) فضاءاتسالمة النساء والفتيات في العلى تعزيز حي تركز خاصة بال
والمشاريع الصغيرة التي تعطي األولوية الحتياجات النساء ( منظمات المجتمع المدني النسائية)التي تقودها النساء 

أهداف تحديد الفقيرات. سيقوم المشروع بجمع ومراقبة البيانات المصنفة حسب الجنس حول المستفيدين من المشروع، مع 
األحياء العشوائية نساء لتي حددتها االممولة من صندوق تنمية المجتمع المئوية للمشروعات الصغرى  لنسبةاللوصول إلى 

 .ها منظمات المجتمع المدني النسائيةتنفذو/ أو التي على أنها أولوية 
 
الشاملة والمستدامة المشاركة وع المشر  عتبرفي جميع التدخالت، حيث ي موجودنين موضوع . إشراك المواطإشراك المواطن .54

تشاركيا في ترقية عامل نجاح رئيسي للبرنامج الوطني. يعتمد المشروع نهجا ت المتأثرة في التخطيط والتنفيذ للمجتمعا
 باإلضافة إلى، اتالشاملة لبرنامج صفر عشوائي تطوير الخطة االستراتيجيةأوال من خالل استهداف  األحياء العشوائية

تصميم وا عداد وقد كان أصحاب المصلحة المتأثرين. بالتشاور مع السكان المحليين و محددة أحياء إعادة هيكلة خطط 
ي حوار مع ممثلي الحكومة تضمن احتياجات المجتمع المعبر عنها فو على عدة مستويات، بالفعل تشاركيا مشروع ال

، من المشروع أثريناء، واألشخاص المتالوطنية، والمسؤولين الحكوميين المحليين، وقادة المجتمع المحلي، ومنظمات األحي
 الفنيةوالمساعدة . ستستفيد الدراسات ينالمانحين الدولي موعة، ومجالمدني معالمجتمنظمات بما في ذلك النساء والشباب و 

تطوير آليات التخطيط التشاركي وتكييفها للسياق المحلي بما يضمن إجراء مشاورات شاملة لمن ذلك  1في إطار المكون 
صندوق تنمية المجتمع مع  المشروع تعامل، يبعد ذلك ة الموضوعة.لخطاتأكيد وعات تركيز لتحديد األولويات و ومجم

لمواطنين لبناء القدرات على مستوى المجتمع المحلي لتمكين المشاركة إلشراك اآلية على أنه ( 2.2)المكون الفرعي 
، سيدعم المشروع . ثالًثاهاوتنفيذ حتياجاتهمال ةولوياأل عطيمفاهيم المشاريع الصغيرة التي ت تحديد الشاملة لألحياء في

مناهج الدولة المشاركة في اإلدارة الحضرية والكيانات الحكومية المحلية لتعميم ال مؤسساتبناء القدرات المؤسسية ل
ل ردود فعل المستفيدين وتكييف بإجراء مسوحات حو ، سيقوم المشروع في عملياتها. وأخيًراتسوية المظالم التشاركية و 

 بناًء على آراء المواطنين.تدخالت ال
 
ه لم يتم من المشروع على حيازة األرض. وبما أن 2.1. سيحفز المكون الفرعي األراضيحيازة  –الضمانات االجتماعية  .55

برنامج االستثمار، فإن العدد الكامل لألسر التي من المحتمل أن تتأثر بحيازة الصيغة النهائية ل االنتهاء من وضع
األراضي،  حيازةنشطة المشروع غير معروف وسيتم تحديده الحقًا. للتخفيف من التأثيرات المتعلقة بألاألراضي نتيجة 

خطة عمل إلعادة التوطين لطريق إطار سياسة إعادة التوطين للمشروع و  وهيللضمانات االجتماعية،  آليتينأعد العميل 
جميع أنشطة إعادة يشمل الذي إطار سياسة إعادة التوطين في وضع العنصر األول للمشروع  ساهمالوصول. وقد 
 المتوقع أن تتماشى استراتيجية كما أنه من. اتعشوائيفيذها في إطار المشروع وبرنامج صفر التي سيتم تن التوطين القسري 
بادئ الرئيسية المتفق عليها في إطار سياسة إعادة التوطين. وبشكل أكثر تحديًدا، ستطبق سياسة مع المصفر عشوائيات 
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 خطة عمليات إعادة التوطين. وقد حددت نتائج 2إعادة التوطين على جميع االستثمارات التي تتم في إطار المكون 
يحصل  ن، ولكن لاألراضيم محدود لحج ستخضع لتقليصمنزاًل سكنيًا،  30عقاًرا، منها  65طريق الوصول بالخاصة 
المشروع. من أشخاص متأثرين  909، أي أسرة 169التي تملكها هذه العقارات جزئيا . سوف تتأثر مادي أي نزوح

المتجولون تجار الالملكية واألنشطة االقتصادية ) حدودب خطة عمليات إعادة التوطينها توتتعلق التأثيرات األخرى التي حدد
( على األرصفة. وفقا إلطار سياسة إعادة التوطين، من المتوقع أن تؤثر استثمارات الذين يعرضون بضائعهم في الشوارع

من األشخاص  1،260، أي أسرة 252حوالي على عقارات بدرجات متفاوتة، نسيان بالباال أ المشروع في إعادة هيكلة
حيازة سوف يحفز تأثيرات صفر عشوائيات  . كما تشير نتائج إطار سياسة إعادة التوطين إلى أن برنامجأثرينلمتا

حًيا. لن يقوم صندوق  13 شخصا متأثرا من المشروع في 38,220، أي عائلة 7644األراضي بدرجات متفاوتة على 
راضي أو غيرها من حيازة لأل ؤدي إلىن المحتمل أن تفرعية ماريع ( بتمويل أي مش2.2تنمية المجتمع )المكون الفرعي 

 .4.12اإلجراءات التشغيلية التأثيرات المتعلقة ب
 

، صعوبة التدخل في المناطق ، وعلى وجه الخصوص2في إطار العنصر  سيتم القيام بهانظرا لطبيعة األنشطة التي  .56
الفئة ألف وفقا للتصنيف في ف المشروع يصنتم ت، متأثرينالحضرية العالية وعدد األشخاص الالسكانية ذات التركيزات 

خطة العمل و إطار سياسة إعادة التوطين  صالحياتالذي حدده البنك العالمي. ومن ثم، أجريت مشاورات عامة بشأن 
. طينخطة العمل إلعادة التو و إطار سياسة إعادة التوطين بشأن  تم التشاور كماطريق الوصول. ب الخاصةإلعادة التوطين 
االلكتروني ( داخل البلد وعلى الموقع خطة العمل إلعادة التوطينو إطار سياسة إعادة التوطين )آليتين تم الكشف عن 

 .2018يوليو  10للمؤسسة الدولية للتنمية في 
 
ترتبط المخاطر االجتماعية المحتملة . الجنسانيالمخاطر االجتماعية بما في ذلك العنف  -الضمانات االجتماعية  .57

. 2.1الفرعي مكون وال 1.1للمشروع في المقام األول باألنشطة المنفذة في إطار العناصر الفرعية التالية: المكون الفرعي 
 (1عن حيازة األرض: الناجم القسري محتملة إلى جانب إعادة التوطين قد يكون لهذه األنشطة ثالثة مخاطر اجتماعية 

النخبة. وقد تم تحديد تدابير التخفيف لهذه  سطوة( 3؛ و الجنساني( تدفق العمالة والعنف 2؛ )االجتماعيقصاء اال
دارة البر المخاطر وتم تعميمه مشروع كما هو ، باإلضافة إلى أدوات الضمانات الخاصة بالمجناا في أدوات تخطيط وا 

 موضح أدناه.
 

. وستدعم األنشطة في إطار هذا 1-1االجتماعي هو الخطر االجتماعي الرئيسي المرتبط بالعنصر الفرعي  قصاءاإل .58
األدوات لتخطيط  . وستؤدي هذهصفر عشوائياتالمكون الفرعي تطوير األدوات التنظيمية واالستراتيجية لتنفيذ استراتيجية 

دارة البرنامج غير المواطنين في ، فيما يتعلق بحقوق المواطنين و لحقوق أصحاب ا حديد، إلى تأخرى من بين نتائج ، وا 
ملكية. يمكن ألدوات التخطيط واإلدارة الخاصة  شهادات التي ت منح لها وفيما يتعلق بقطع األراضي امتالك األراضي
، يينغير الجيبوتاألشخاص ، و أراض أشد الناس فقرًا، الذين يملكون عادًة أصغر قطع إقصاءلى إ تؤديبالبرنامج أن 
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المشروع في أدوات  نص، سي. للتخفيف من هذه التأثيراتعشوائية، والالجئين الذين يعيشون في األحياء الوالمهاجرين
على برنامج صفر عشوائيات البرامج األخرى لالخاصة بدارة اإل( وأدوات التخطيط و دليل تنفيذ المشروع  التخطيط )مثل

عقد أي في من األحوال أي حال في  دخلوالن يبرنامج صفر عشوائيات  المستهدفين منأن المستفيدين أو المستفيدين 
مختلف الجهات من تم تأكيد الموارد المالية والترتيبات المؤسسية والتنظيمية من قبل األشخاص المتأثرين و إال إذا عقاري 

إلى زيادة في اإليجارات من جانب  1-2لفرعي المعنية بالبرنامج. وقد تؤدي استثمارات البنية التحتية في إطار المكون ا
مستأجرين على تحمل ارتفاع اإليجارات قدرة ال عدمنازل في األحياء التي تم إصالحها، مما قد يتسبب في مالكي الم

برنامج صفر  جديدة. وستشمل استراتيجية  عشوائية ظهور أحياءخطر و من هذه المناطق،  همخروجويؤدي بالتالي إلى 
، مع أدوات لمساعدة هؤالء المستأجرين جديدةعشوائية أحياء  ظهورأحكاما إلجراء تقييم دوري لحالة وأسباب  عشوائيات

 في العثور على مساكن ميسورة التكلفة.
 
، حيث ست منح ت األولويةكم لالستثمارات ذا 1.2 بناء الطريق الذي يبلغ طوله تدفق العمالة علىليس من المتوقع و  .59

المدنية الممولة في إطار هذا الهندسة أعمال . ولهذه الغاية، تهدف جيبوتيمدينة لباال ومن اللعمالة المحلية من باألولوية 
مباشرة في  استخدامها، ال سيما الشباب. ويقدر العدد اإلجمالي للعمالة التي يتم شروع إلى توفير فرص عمل للمقيمينالم

عض العمال المهرة من خارج شخًصا. ال يمكن استبعاد توظيف ب 30إلى  20كيلومتر بـ  1.2بناء الطريق البالغ طوله 
الصراعات ، اطفيف من المقدر أن يكون ، رغم أنه العمالة هذا تدفقيمكن أن يحفز أو مالية. و  تقنية، ألسباب جيبوتي

، اعتمادا على مستوى تلفةاتخاذ تدابير التخفيف المخ، سيتم . للحد من هذه اآلثار السلبيةانيالجنس االجتماعية والعنف 
، وخاصة لمواطنين إلشراك السكان المحليين( إنشاء برنامج إشراك ا1، سيقوم المشروع بما يلي: )من بينهاو المخاطر. 
العمل وطريقة ( دمج بنود العقد المتعلقة بظروف 3؛ )انيجنسلل بشأن العنف اا( توعية المقاولين والعم2الشباب، )

آلية تسوية  ( إنشاء نظام4؛ )وك في جميع عقود األشغال المدنيةمن العنف الجنساني ومدونة السلوحماية الطفل والوقاية 
 الجنسانيأي حادث مرتبط بتدفق العمالة والعنف يتم التعامل مع يمكن الوصول إليه وخاضع للمساءلة لضمان أن المظالم 

 بطريقة فعالة مع وجود حساسية اجتماعية كافية.
 

امج )مثل ن. يمكن لتصميم أدوات تخطيط البر 1.1النخبة من المخاطر المحتملة في تنفيذ المكون الفرعي سطوة عتبر ت  .60
تأهل للحصول على قطع األراضي معايير ال تكون النخبة. س سطوةلى إ ؤديالقواعد والمعايير الحضرية والقوانين( أن ي

دارة البر    ج.امناالجتماعية شفافة ومحددة في أدوات تخطيط وا 
 

على مستوى المشروع لخدمة األفراد والمجتمعات الذين آلية تسوية المظالم . قامت الحكومة بتأسيس سوية المظالمآلية ت  .61
، والتخفيف من صفر عشوائياتبرنامج إطار يعتقدون أنهم يتأثرون سلًبا من استثمارات المؤسسة الدولية للتنمية في 

آلية (. سيتم دمج انيالجنس عليها المشروع )على سبيل المثال، تدفق العمالة والعنف المخاطر االجتماعية التي ينطوي 
األحياء، في الحالي الذي أنشأته بلدية جيبوتي وسيضم مجالس الشيوخ  سوية المظالمآلية تفي نظام  سوية المظالمت
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المحلي  سوية المظالمآلية ت، والنظام القانوني الحديث. سيتم تعزيز نظام جلس المدينةوسيط مو ، ومحكمة القانون العرفي
المنهجي مثل التوثيق في الوقت المناسب ومعالجة المظالم والدعم اللوجستي  /من خالل المشروع من خالل الدعم التقني 

وأجهزة الكمبيوتر( حسب الحاجة. من خالل قناة  sim)أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألقالم والهواتف المحمولة وبطاقات 
ن ، أخرى  كما ستحصل الجهات الفاعلة  .هاالمخاوف المتعلقة بالمشروع مباشرة ل من التعبير عنأيًضا  ARULOSت مك 

 على الدعم المستمر لبناء القدرات من خالل المشروع.تسوية المظالم المحلية والمؤسسية المشاركة في 
 

البيئية الرئيسية لهذا المشروع بشكل رئيسي بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية وترتبط  التأثيراتالبيئة. ترتبط المخاطر و  .62
في منطقة إعادة التوطين وشبكات  مساكنوالبنى التحتية األخرى وال اتوا عادة تأهيل الطرقبعمليات البناء كثيفة العمالة 

 ارس االبتدائية، إلخ.المدو ، ةيالصحالوحدات الشرب والكهرباء والمراكز التجارية و مياه 
 

طار المكون بما أنه قد تم تحديد المنطقة الجغرافية للمشروع ولكن لم يتم بعد تحديد جميع األنشطة التي سيتم تمويلها في إ .63
طريق المقترح كاستثمار ذي . بالنسبة للإطار عمل لإلدارة البيئية واالجتماعية، فقد تم إعداد دقيقبشكل  1-2الفرعي 
من قبل المؤسسة الدولية للتنمية  ليتينألثر البيئي واالجتماعي. تمت الموافقة على كال اآلليًضا إعداد تقييم ، تم أأولوية

خالل . 2018يونيو  26وعلى موقع المؤسسة الدولية للتنمية في  2018يوليو  10وتم اإلفصاح عنها داخل الدولة في 
إعداد تقييمات األثر البيئي واالجتماعي أو خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية يكون من الضروري  التنفيذ من المتوقع أن
الهندسة أعمال الكشف عنها داخل البلد قبل بدء يتم أن ، و المؤسسة الدولية للتنميةالتي توافق عليها ، الخاصة بكل موقع

 المدنية.
 

الضرر بالممتلكات الثقافية المجتمعية القائمة. ومع متعلقة بإلحاق  من غير المتوقع أن تشكل العملية المقترحة مخاطر .64
ذه مثل همشروع ويقترح تدابير يجب اتباعها، إذا تم اكتشاف مناطق ال دارة البيئية واالجتماعيةاإلإطار عمل يحلل ذلك 
حديد ة لكل من تأثناء تنفيذ المشروع. سيتم تطبيق إجراءات الملكية الثقافية وتدابير التخفيف المناسب ممتلكاتال

ساءة  تهاوحماي الممتلكات الثقافية المكتشفة(. قد يحدد المشروع فيما بعد  فنيةالقطع ال التصرف في)من السرقة وا 
، سيتم إعداد خطط هذه الفرص ظهور مثلية. في حالة األثر ويضمن المساعدة في الحفاظ على المواقع التاريخية أو 

 هذا المشروع.في إطار دارة الممتلكات الثقافية إل
فريق المؤسسة الدولية للتنمية غل مانات البنك الدولي محدودة. استقدرة العميل على االستجابة واالمتثال لمتطلبات ض .65

على المستشارون الدوليون إعداد المشروع. سيتم تقديم تدريب  لتوفير التوجيه وبناء القدرات. دعم للمشروع اإلعدادفترة 
 المشروع، ستقوم وحدة تنسيق ان االمتثال أثناء تنفيذ المشروعالضمانات األساسية لفريق المشروع قبل بدء التنفيذ. لضم

خدمات ر توفي، سيتم إعادة التوطين. باإلضافة إلى ذلكبتوظيف أخصائي حماية بدوام كامل، متخصص في سياسة 
 ، حسب الحاجة.ن الدوليين لدعم المشروعاالستشاريي
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 تقييمالرصد و ال
تقارير بعثات  عبرة . سيتم رصد العديد من المؤشرات مباشر ARULOSسيتم إنشاء نظام الرصد والتقييم للمشروع داخل  .66

، ومن خالل الزيارات الميدانية. وسيتم استكمال هذا الرصد حسب الحاجة من المراقبة، من خالل المشغلين االجتماعيين
الذاتي من قبل المجتمعات  التقييمباإلضافة إلى ، من قبل المشغل االجتماعي مسوحات الصغيرة )على سبيل المثالخالل ال
اسعة من األسئلة لى مجموعة و إأعمق لمراجعة منتصف المدة. وسوف تستند هذه التقييمات  ، باإلضافة إلى تقييمنفسها(

 ، واستدامة الوصول إلى الخدمات.برضا المستفيدين، ودرجة الحد من الفقرعلى سبيل المثال المتعلقة النوعية والكمية، 
 

المستهدفة في نظام الرصد والتقييم هذا. ستساعد المعلومات عشوائية مشاركة سكان األحياء ال ARULOSضمن تس - 67
( إعداد وتقديم تقارير مرحلية ربع سنوية إلى 1على: ) ARULOSالتوصل إليها التي يتم جمعها والمعرفة التي تم 

لى المؤسسة الدولية للتنميةلمشر ل يةتوجيهاللجنة ال في االتفاقية ا التي يتم عادة التنصيص عليه أحد المتطلبات ، وهووع وا 
، واتخاذ تدابير تصحيحية في تحديد القيود التي تعترض التنفيذ، و ( فهم التقدم المحرز في المشروع2؛ )المالية للمشروع

نشر المعلومات في الوقت المناسب عن إنجازات المشروع إلى كل من أصحاب المصلحة و ( 3؛ وقت المناسبال
 والجمهور األكبر.

 
 روابطهذا النظام  شملوسي. ARULOSالمختص في الرصد والتقييم الذي يعمل لدى  والتقييم الرصد نظامسيدير  68

صحاب لتعزيز قدرات أ الفنيةنشطة المتعلقة بالنفقات. سيتم تنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة األ لرصد المالية لإلدارة
مختلف و نسيان أ الالبابلالثالثة المجاورة األحياء مجالس لبالء، و ابلدية ب مثال ، بما في ذلكالمصلحة على الرصد والتقييم

. ستساهم ARULOSنظام إلى يصالها ، لضمان أن يتم جمع معلومات الرصد من قبل تلك المؤسسات وا  الوزارات
وع ، من أجل تحسين الرصد والتقييم للمشر الجيدة في جمع البيانات وتحليلهاأنشطة المشروع في اعتماد الممارسات 

 والقطاعات المعنية األخرى.
 

 دور الشركاء )إن وجد(
والبنك البنك اإلفريقي للتنمية ع الوكالة الفرنسية للتنمية و من بين المانحين الدوليين الذين أعربوا عن دعمهم للمشرو   .69

الوكالة الفرنسية للتنمية هي ، فإن لى جانب المؤسسة الدولية للتنميةاإلسالمي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وا  
ماليين  6 قيمته البالغ المؤسسة الدولية للتنمية تدخل. عشوائيةقطاع إعادة هيكلة األحياء ال المانح الوحيد الناشط حاليا في

، ال يساهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للسكان في أجزاء من لباالا، وهو حي آخر في بيورو في ليبليه موستيكار
ة ، بل يسهم أيًضا في استراتيجية تحديد أدوات موثوقفي إطار برنامج صفر عشوائياتتحديدها عشوائية التي تم ء الاألحيا

لتزويد الوكالة الفرنسية للتنمية . وسيكمل مشروع المؤسسة الدولية للتنمية جهود السكني يوفعالة لعمليات إعادة هيكلة الح
كما هو محدد في االستراتيجية الوطنية.  عشوائيةالحد من األحياء اللهيكلة و أوسع إلعادة االحكومة بإطار سياسة متسق 

، مع خطة تشغيلية لتنسيق التمويل باستخدام نهج قائم على البرامج. روع منصة تنسيق للمانحين اآلخرينسيوفر المش
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، يمكن أن صفر عشوائيات برنامجعلى الرغم من أنه يمكن تصور بعض التعديالت الهامشية لمواءمة كاملة مع أدوات 
 تستفيد عملية الوكالة الفرنسية للتنمية أيًضا من تعزيز إجراءات إدارة األراضي والخطط الحضرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: خطة دعم التنفيذ3الملحق   
 

 الدولة: جيبوتي
عشوائيةمشروع جيبوتي المتكامل لترقية األحياء ال  

 
 لدعم التنفيذ يةنهجماالستراتيجية وال
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تدابير تخفيف المخاطر الجداول أدناه( تنفيذ )انظر لدعم المؤسسة الدولية للتنمية  طريقةتصف استراتيجية دعم التنفيذ 1

ر بناًء على طبيعة المشروع وملف تعريف المخاط هذه االستراتيجية ية الالزمة لتحقيق ذلك. تم تطويروتقدم المشورة الفن
 الخاص به. سيتم تنفيذ اإلشراف والزيارات الميدانية نصف سنوية والتركيز على ما يلي:

 ؛الت المنفذة وشركاء التنميةالتنسيق الوثيق بين المؤسسة الدولية للتنمية والوكا •
: ستقدم المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة شاملة من األدوات والخبرات وستقدم المشورة بشأن أنشطة الدعم التقني •

 ستعمل بشكل وثيق مع الوكالة المنفذة لضمان نجاح المشروع.كما المشروع طوال التنفيذ. 
ء هؤاليضمن وضمانات في بعثات نصف سنوية. متخصصي التوظيف رصد االلتزام بأدوات الحماية من خالل  •

 .ARULOSالذين يعملون مع ضمانات الائيي خصأاألخصائيون نقل المعرفة إلى 
ودعم االمتثال ، ل المتجاوبة )عمليات تفتيش فوريةوضع استراتيجية اتصاالت شاملة وتنفيذ آليات ردود الفع •

 ، وما إلى ذلك( لضمان الجودة والرصد والتقييم.محددةللضمانات ال
، لكن المؤسسة الدولية للتنمية ستلعب دورًا في تقنيةوالمجتمعات المحلية على مساعدة ستحصل جيبوتي والبلديات  •

 والوزارات الحكومية والبلديات لتتولى دورها كمقدم للخدمات. ARULOSدعم إقامة عالقات عمل بين 
، فضاًل عن استكمال الماليةقود والمشتريات والمسائل في إدارة الع ARULOSمانية على أداء تئستركز البعثات اال  •

 خطط التنفيذ المتفق عليها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة دعم التنفيذ ومتطلبات الموارد 
 

خطة دعم التنفيذ  4.1الجدول   

عدد  المؤهالت المطلوبة مجال العمل الوقت
 الرحالت 

 الموارد التقديرية
أسابيع عمل )
 (الموظفين
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ول 
أ

12 
هرا 

ش
 

قائد ومساعد  قائد فريق العمل إدارة وتنسيق المشروع واإلشراف عليه 

 فريق العمل
4 20 

خبرة في اإلدارة المالية ومعرفة بمعايير 
اإلدارة المالية في البنك الدولي 

 والتدريب 

ماليةالدارة اإلي ي فأخصائ  2 6 

خبرة في إدارة المشتريات ومعرفة 
المشتريات في البنك بمعايير إدارة 

 الدولي والتدريب

 6 0 أخصائي مشتريات

معرفة بالضمانات البيئية واالجتماعية 
 ومعايير البنك الدولي 

بيئية/ الضمانات في الأخصائي 
جتماعيةاال  

3 6 

 4 2 مهندس بلدي دعم ومتابعة التطبيق التقني 
تنمية في الأخصائي 
جتماعيةاال  

2 6 

12-
60 

هرا 
ش

 

قائد ومساعد  قائد فريق العمل اإلشراف على إدارة المشروع وتنسيقها

 فريق العمل
في السنة  2

 لكل واحد 
في السنة لكل  8

 واحد
اإلدارة المالية )مراجعة اإلدارة المالية 

 والتدريب والرصد( 
ماليةالدارة في اإل أخصائي في السنة 2  في السنة 4   

المشتريات )المراجعة واإلشراف إدارة 
 والتدريب حسب الحاجة(

في السنة 4 0 أخصائي مشتريات  

اإلشراف على الضمانات البيئية 
واالجتماعية ومتابعتها والتدريب حسب 

 الحاجة 

بيئية/ الضمانات في الأخصائي 
جتماعيةاال  

في السنة 2 في السنة 4   

في السنة 2 مهندس بلدي دعم ومتابعة التطبيق التقني في السنة 4   
تنمية في الأخصائي 

جتماعيةاال  
في السنة 2 في السنة 4   

 

المؤهالت المطلوبة  4.2الجدول   

عدد أسابيع  المؤهالت المطلوبة
 مالحظات عدد الرحالت العمل للموظفين
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قائد فريق العملومساعد  قائد فريق العمل  مستقر في واشنطن وأبيدجان 20 100 

ماليةالدارة اإل في أخصائي  مستقر في بيروت  10 30 

 مستقر في جيبوتي 0 30 أخصائي مشتريات

 مستقر في واشنطن 10 20 مهندس بلدي

جتماعيةاالبيئية/ الضمانات في الأخصائي   مستقر في تونس 10 30 

جتماعيةاالضمانات في الأخصائي   مستقر في واشنطن 10 30 

جتماعيةاالتنمية ال في أخصائي  مستقر في واشنطن 10 30 
 

 
 

 


