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 سياقالمقدمة و ال .ب

 سياق البلد
، فيها لمناطق الحضريةل اكبيرتشهد توسعا تقع جيبوتي في القرن اإلفريقي، وهي دولة ذات دخل متوسط منخفض 

. يستمر االزدهار األخير في االستثمار الخاص والعام في األنشطة ذات الكثافة الرأسمالية  مع آفاق اقتصادية واعدة
  6.5ز نمو البالد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي زاد بنسبة  يحفتبالموانئ في    المتصلة

في المائة سنويا على المدى المتوسط، مما   10و  7، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين  2016في المائة في عام  
قد يؤدي إلى مضاعفة الدخل للفرد بمقدار ثالثة أضعاف والحد من البطالة. من المتوقع ارتفاع مستويات النمو بسبب 

، يوبياالمياه من إثأنابيب  مدسكك الحديدية ومثل بناء خط لل -العديد من االستثمارات العامة الكبيرة في البنية التحتية 
 مركزا باإلضافة إلى استثمارات أخرى لجيبوتي لالستفادة من موقعها االستراتيجي وتحقيق رؤيتها في أن تصبح 

 لكل شرق إفريقيا.  ةالتجاريو للخدمات اللوجستية
 

، إال أن نهج النمو  عقد الماضيعلى الرغم من أن جيبوتي شهدت معدالت عالية من النمو االقتصادي على مدى ال
كان للمشروعات االستثمارية  الرأسمالي المكثف بقيادة القطاع العام لم يخفف مستويات الفقر أو البطالة المرتفعة.

نسبة البطالة والتي غالباً ما تكون أجنبية. ، الية المهارةعتمد على العمالة الضخمة تأثير محدود على العمالة ألنها تع
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، حيث تشير التقديرات إلى ، هي أكثر شدة بين الشبابعلى الصعيد الوطنيفي المائة  48 المرتفعة التي تقدر بنسبة
في المائة من الشباب دون سن الثالثين عاطلون عن العمل. تشير البيانات الحكومية الصادرة في عام    70أن أكثر من  

  ية األساسية. وهذاالغذائ هماحتياجاتدقع وال يمكنهم تغطية إلى أن أكثر من ُخمس السكان يعيشون في فقر م 2013
في   70قر عن ، وفي بعض المناطق تزيد نسبة الففي المائة 44المعدل أعلى في المناطق الريفية، حيث يقدر بنحو 

 .عشوائيةطق الحضرية وخاصة األحياء الالمنا على الهجرة  من حركات، هناك ضغوط قوية المائة. ونتيجة لذلك
 

، مما يزيد الضغط على البنية في البلدان المجاورة إلى جيبوتي جفافيزداد عدد السكان الهاربين من النزاع وال
أصبحت اليوم دولة متعددة  ، ودًا مضيفًا لسكان الدول المجاورةكانت جيبوتي تقليديًا بللطالما  التحتية الحضرية.

جفاف  أزماتثماني  زادتداخل المنطقة. وقد في مناطق أخرى روابط عائلية فيها سكان لديهم وجد ي، حيث األعراق
ضغوط الهجرة من البلدان المجاورة ومن المناطق  منكبيرة أثرت على المنطقة على مدى الثالثين سنة الماضية 

الماشية.    قطعانوقضى على    فقطشخص في جيبوتي    340،000على    2008الريفية. وقد أثر الجفاف الشديد في عام  
إحدى الدول النادرة  هي    جيبوتي  إذ أن،  ألخيرةاألزمة ا  خالل  اليمن  سكان  جيبوتي  التقليدية في    قد شملت هذه الضيافةو

أن ربع سكانها البالغ عددهم مليون نسمة يحتاجون إلى   إلى  تشير التقديرات اليومتقبل الالجئين اليمنيين. و التي
الجئ وطالب  60،000، بل أيضاً حوالي ر مدقعبوتيين الذين يعيشون في فقفقط الجيالعدد هذا ال يشمل والمساعدة. 

ً من لمهاجرين، اتدفق ويضع (. صندوق النقد الدوليلجوء ومهاجر من الدول المجاورة ) ، ضغطاً إضافياً  الفقراء غالبا
  ين كبيراً على اإلسكان المحدود والخدمات االجتماعية والبنية التحتية. ويستقر العديد من هؤالء النازحين غير الطوعي

لكن و، في جيبوتي لمناطق البلدية الثالثلباال، وهي واحدة من ااحديثاً في محيط بظهرت التي  عشوائيةفي األحياء ال
مستوى أو مواطنين الجيبوتيين الالسكان فيها من  نسبةال يسمح بقياس ناطق البلدية عدم وجود بيانات عن تلك الم

،  (17/ القانون 16السنة/  /  159القانون الجديد المتعلق بالالجئين )رقم يسر يُ ومن المتوقع أن . هشاشة وضعهم
 د. البال  داخلاندماجهم يناير، شهر الصادر في 

 

 السياق القطاعي والمؤسسي 
يستمر النمو . وفريقياإاحد من أعلى المعدالت في هو وو، (2009في المائة ) 70 يمعدل التحضر في جيبوتيبلغ 

،  تقليديا بلد رحالةالتي كانت  بوتي  تحولت جي  ٪ بسبب ضغط الهجرة.3  ليصل إلى مستوىبثبات  في االرتفاع  الحضري  
، ألن  طق الريفية غير مأهولة في الغالبالمنا وتبقىفي المدن. في الغالب ستقر سكانها ي، إلى منطقة أكثر استقرارا

هي اآلن العاصمة   ر الفرنسياستعم. مدينة جيبوتي التي أقامها االالئمر المالزراعة محدودة للغاية بسبب المناخ غي
ض المدن الثانوية في  في المائة من السكان المحليين. تطورت بع 60تضم و، االقتصادي الرئيسي في البالدالمركز و

  40،000دد سكانها تي يبلغ ععلي صبيح المدينة ، وإن كان بمستوى أقل بكثير )المدينة الثانية هي مناطق أخرى
 .ءأوبوك وتاجورامدينتي ، مثل وكذلك حول البنى التحتية للميناء، نسمة(

 
جزء كبير من سكان استقرار ، مما أدى إلى الغالب بطريقة غير خاضعة للسيطرةوقد حدث التطور الحضري في 

في العاصمة   ة األساسية.واالجتماعية واالقتصاديإلى الخدمات الحضرية هم رافتقاو عشوائيةالحضر في األحياء ال
، وديانير منتظمة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك على سفوح الاألحياء الجديدة بطريقة غتطورت ، بشكل خاص

ث سكان المدن في  من المنحدرات. يعيش حالياً أكثر من ثل  الناس  طوسقخطر  ياه والتي تنطوي على مخاطر ارتفاع الم
، التي تنمو بسرعة بسبب الهجرة الداخلية والخارجية القوية ونقص خيارات اإلسكان الميسور التكلفة.  عشوائيةء الاألحيا

ترتب على ذلك من انخفاض في  ، مع ما ضغوط النمو هذهتطور والخدمات الحضرية لم تواكب إدارة األراضي 
، وعدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية  الصحيالصرف شبكة انية الوصول إلى الماء والكهرباء، وضعف إمك

، مما يؤدي إلى  لى المزيد من األراضي الشاغرةإ عشوائيةاألحياء ال تُوجه لهم هذه الخدمات. وقد امتدتللسكان الذين 
. تساهم هذه الظروف السيئة في انتشار أمراض اإلسهال  الكثافةضعف بسبب الرئيسية ارتفاع تكاليف البنية التحتية 

، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع منسوب بعض األحياء للفيضانات المفاجئة والكوليرا في مدينة جيبوتي. كما تتعرض
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معايير المساكن الذي تقيده    ، فضالً عن ارتفاع مستوى سطح البحر. وال يزال بناءوسوء تصريف المياهالمياه الجوفية  
باهظ  ، جانب القطاع الرسمي وغير الرسمي يء للغاية منعادة بشكل سيتم تطبيقها ي توال ،لزالزلالحماية من ا 

، مما يحد من الوصول  بالمدن الرئيسية  هاتصلطرقات  لها إلى  ، تفتقر األحياء غير المخطط  التكاليف. باإلضافة إلى ذلك
ن  يمكن أ، خرى. ومع ارتفاع معدالت البطالة، وخاصة بين الشبابإلى الوظائف واألسواق والفرص االقتصادية األ

،  توترات اجتماعية قويةقد تنشأ عنه  عدم التكامل والتواصل مع قلب المدينة إلى تفاقم عدم المساواة االقتصادية ويؤدي  
في  عشوائيةجميع األحياء ال في حين أن هذه المسائل تخصاألعراق. ويتميز بتعدد  إطارفي  حدةقد تكون أكثر 

 .عشوائي في جيبوتي حيأكبر بحي بالباال وهو ، فإنها تتعلق بشكل خاص جيبوتي
 

لعشرين إلى الثالثين سنة لم تواكب السياسات العامة الطلب المتزايد باستمرار على اإلسكان الذي شهدته خالل ا
  نمو المدينة.نسق ، لم تتوقع سياسات المدن واإلسكان لجبهاتعلى العديد من ا ، مما أدى إلى الوضع الحالي. الماضية
. وقد  2016فقط في عام  التي تم تحديثها مؤخراو 1998لعام القديمة الخطة الرئيسية بسبب  المدينة مقيداكان نمو 

،  الماضية أو نحو ذلك أنه على مدى السنوات الخمس عشرة  2013تشخيص المساكن الذي أعده البنك في عام   أظهر
ذات  الموجهة لألسر أن سياسات اإلسكان سر ذات الدخل المرتفع في حين لألسياسات اإلسكان في الغالب  توجهت

ألسر المتأثرة بمشروع طارئة التي مرت بها اظروف الالخالل وضعها تم وفي الغالب  كانت ظرفيةخل المنخفض الد
يالت الب على قطع األراضي الكبيرة للفز إنتاج األراضي السكنية في الغرك   .1 )الفيضانات أو الحريق(ما أو كارثة 

الدخل المرتفع. كانت سياسة األراضي الحضرية أكثر تأثراً بالميزانية أصحاب والمطورين الذين يستهدفون سوق 
بدالً من التخطيط العمراني والحاجات السكنية المالئمة على المدى الطويل   ،ة األجل واالعتبارات االقتصاديةقصير

، األمر الذي كان من  في المائة 100كة للدولة بنسبة لومم ي حضرتوسع اللل ي الموجهةضا)على الرغم من أن األر
حتياجات قطاعات اإلسكان شأنه تسهيل التخطيط الفعال إلى حد كبير(. أدى االفتقار إلى السياسات الالزمة لتلبية ا

د ، مقي  في إنتاج المساكن ، إلى عجز كبيروحدة سنوياً في اإلجمالي 3500لى إ  3،000، والتي تقدر بنحو المختلفة
 بشكل مباشر بسبب العجز في إنتاج األراضي في المناطق الحضرية.

 
وعلى الرغم من أن سوق اإلسكان استفاد في اآلونة األخيرة من الجهود التي تبذلها الحكومة إلنشاء برامج جديدة 

الدخل صحاب أشريحة جهود بالنسبة لد من الالمزيبذل االستثمارات األجنبية إلى القطاع، إال أنه يتعين وتوجيه 
نة  تم إعداد الخطة الرئيسية الجديدة لمديالمنخفض التي ال تزال فيها القدرة على تحمل تكاليف اإلسكان تشكل تحدياً. 

ات العشر إلى  لمدينة خالل السنوااستراتيجية تطوير هذه الخطة ، حيث قدمت 2016جيبوتي واعتمادها في عام 
. بدأت العديد من االلباخطًطا للتوسعات السكنية واالقتصادية الرئيسية حول ب تتضمنالتي ، والخمس عشرة القادمة

، بتمويل من المعونة 2012تحت قيادة أمانة الدولة لإلسكان، التي أُنشئت في عام  مشاريع اإلسكان "االجتماعية" 
برنامج تنظيم األراضي  ، والتي كانت تعاني من نقص الخدمات في الماضي. حقق األجنبية، مستهدفة الطبقة الوسطى

، يجري حاليًا إعداد مشروع . باإلضافة إلى ذلك2010منذ عام    وحدة سكنية  8000ا مع إنتاج ما يقرب من  نجاًحا نسبيً 
قدرتها بسبب محدودية  ة  دقيكانت م، والتي  ى تمويل اإلسكان للطبقة المتوسطةبنك اإلسكان لتحسين إمكانية الحصول عل

ال يستطيعون حتى تحمل كلفة قطع األراضي التي تم مدها   لكثيريناويل. لكن  ى المدى الطتمويل علإلى    الوصولعلى  
  وال تزال وتيرة اإلنتاج أقل بكثير من الطلب. فقط.األساسية بالخدمات 

 
فرصة ال تيح، مما يالقطاعيةالرئيسية لبنية التحتية ، كانت هناك استثمارات كبيرة مؤخراً في اباإلضافة إلى ذلك

سوف تساعد العديد من لتوفير البنية التحتية الثانوية التي تشتد الحاجة إليها في المناطق ذات الدخل المنخفض. 
من وتوزيعها. ولمياه لمدادات األولية اإلالمشاريع التي تم تنفيذها خالل السنوات الخمس الماضية على حل مشكلة 

 
، كانت لدى الحكومة سياسة أكثر شمولية لألراضي واإلسكان مع ندما كان الطلب على المساكن أصغر، عفي الثمانينيات والتسعينيات 1

نقص الخدمات في تلك  قنع، أ2000بداية سنوات يح مؤقتة. لكن في وتقديم تصارال يتم توفير الخدمات لها إنتاج تقسيمات فرعية كبيرة 

مشاريع على أساس الضافية خدمات إتوفير مح بسيوا زال قائميالطريق في تلك األحياء ال مسار األحياء الحكومة بوقف هذه السياسة. 
 الذي يموله البنك.اال تجربة اليوم مع مشروع الكهرباء في بالبمثل ، يةالقطاع
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ياه تحدي إنتاج المفي مواجهة  ،ي سيُستكمل بمشروع لتحلية المياه، الذامشروع نقل المياه من إثيوبيالمتوقع أن يساهم 
ضغط ين جودة توزيع المياه ومستويات  على تحسبالباال    حولالشبكة األساسية  ، ستعمل  في جيبوتي. باإلضافة إلى ذلك

بتمويل من الوكالة الفرنسية   ،هادفن النفايات ونقلجديدة لمواقع تجهيز ل للمدينة بأكملها. كما تجري حالياً أعماالمياه 
محطة معالجة مياه الصرف  الربط مع  وهما    -ن قيد اإلعداد  ان جديدامشروع  غطي، من المتوقع أن يااللبا. في بللتنمية

توسيع مناطق  القديمة باإلضافة إلى    نظاميةالحياء  بعض األ  -  ةثانويحطة  الصحي التي تم بناؤها حديثًا باإلضافة إلى م
الكهرباء )سيوفر مشروع جديد  عشوائيةلمدينة. وتشمل القطاعات األخرى التي توجه أيضا تمويالً لمناطق األحياء الا

الصندوق العربي لإلنماء مولها ي، وإمدادات المياه )التي توصيلة كهرباء جديدة( 3500اال بللبنك الدولي في بال
ة من االتحاد األوروبي( والنفايات )الممولة من قبل االتحاد ، ومياه الصرف الصحي )الممولاالقتصادي واالجتماعي(

فة االكثذات كبيرة في الوصول إلى األحياء  صعوبات كل هذه المشاريع (. تواجهالوكالة الفرنسية للتنميةاألوروبي و
 وتفتقر إلى نهج منسق يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة ويكون له تأثير أكبر.السكانية العالية 

 
. تتسم حوكمة هذا القطاع بتعدد الجهات إلى إعاقة التنمية الحضريةتشتت العمل عدم الكفاءة المؤسسية و دتا أكم

ري  ، أدى االفتقار إلى الترابط بين إدارة األراضي والتخطيط الحضعلى مستوى السياسة وقلة التنسيق.الفاعلة 
غياب الشفافية والقواعد في توفير  يؤدي لقطاع الخاص. ا من السياسات العامة و واإلسكاني إلى طريق مسدود لكل

أخرى في السوق.  كما تنتج عنه عيوب المضاربة  شجع، ويالقطاع داخلكفاءة الإلى عدم وسع الحضري األراضي للت
ط بلدية مسؤولة تخطي تخضع المدينة لهيئة، أي بلد آخرحين أنه في آخر. وفي  ارئيسي ياتحدالتنسيق التشغيلي يمثل 

ات تقديم الخدمفنية المعنية بلقطاعات الساو لالمؤسسات م عددالحال في جيبوتي. هذا ليس فإن ، عن تنسيق التنفيذ
  ات( وكالة الطرق3؛ ) وتي الوطنية للمياه والصرف الصحي( هيئة جيب2؛ )ات( مكتب الطرق1األساسية مثل: )

ولة عن رصد تنفيذ الخطة  صحة. في حين أن وزارة التنمية الحضرية مسؤلتعليم والا  وزارات قطاعي(  4الحضرية. )
الحضرية   وتنسيق التنفيذ الفعلي للخطة الرئيسية والخططوضع البرامج ، ال توجد وكالة تشغيلية مكلفة بالرئيسية

ثير من األحيان في ك، حيث ال يتم تنسيق المشاريع  تنفيذ على أساس كل مشروع على حدةالتم  ، ياألخرى. ونتيجة لذلك
 الموارد. االستراتيجيات الفعالة الستخدام ، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في التنفيذ ونقص بين القطاعات

 
، أعرب الرئيس نفسه عن قلقه البالغ إزاء التطور غير المسبوق 2016اء في ديسمبر خالل اجتماع مجلس الوزر

هذا المشروع مع نية واضحة لوضع برنامج تنفيذ مباشرة طلب  ه، والذي تبعفي محيط المدينة عشوائيةلألحياء ال
، بما في من قبل العديد من الجهات المانحةطويلة األجل  لتزاماتعلى الرغم من اال. عشوائيةوطني لترقية األحياء ال

حدود ، فإن ظهور األحياء التي تفتقر إلى الخدمات قد تجاوز أوائل الثمانيناتالذي بدأ منذ لبنك الدولي ذلك دعم ا
، لم تتدخل المشاريع الحضرية للبنك الدولي في جيبوتي إال في  . حتى اآلنةالتقليدي " مشروع بعد مشروع" منهجية 

ل على يعم  7ارتييه  روع في منطقة كتفتقر إلى الخدمات )مع أحدث مشالتي  محيط المدينة األصلي في األحياء القديمة  
لباال على مدى السنوات العشر الماضية. إال  اوقد عملت الوكالة الفرنسية للتنمية في ب. تحسين الوصول إلى الخدمات(

ماليين يورو ألحدث مشروع  6ون دوالر أمريكي للبنك الدولي و ملي 5.6الخاصة بالمشروع )التمويالت أن هذه 
ياء مليون دوالر إلعادة هيكلة األح 100للوكالة الفرنسية للتنمية( صغيرة بالمقارنة مع التقديرات المنخفضة البالغة 

، ستكون الخطوات التالية هي قيام الحكومة أوالً بوضع استراتيجية وطنية لإلسكان . ولتلبية هذا الطموحعشوائيةال
تم ترجمتها فوراً إلى برنامج وطني ستتم دعوة المانحين ت، والتي سعشوائيةدخل وتحسين األحياء الال الموجه لمحدودي  

 .هذا المشروع مفهومن دعم هذه العملية هو جوهر والحكومة نفسها لدعمه من خالل التمويل. إ
 

 إطار الشراكة القطرية   العالقة مع
لجيبوتي، وتم توسيعها  17-14المالية  واتة القطرية للسنستراتيجية الشراكا 2014ناقش مجلس اإلدارة في مارس 

، وهي  2035. وترتكز هذه االستراتيجية على رؤية حكومة جيبوتي 2016في مايو  2018 ة المالي سنة لتشمل ال
األجل تركز على التكامل االقتصادي، والحوكمة، والتنمية البشرية، والتي ال تزال توجه   ةطويل  خطة تنميةعبارة عن  

ستراتيجية الشراكة  في إطار االمشروع المقترح إلى مجلس اإلدارة تم تقديم جيبوتي اليوم. سياهتمامات التنمية في 
، إال أنه يتناول ية الشراكة القطريةستراتيجضمن ا. على الرغم من أن المشروع لم يكن في األصل ةالحالي القطرية
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على  زيز قدرة القطاعين العام والخاص  تع  -  ةالثاني  ركيزة، وال هشاشةالحد من ال  -بشكل مباشر كال من الركيزة األولى  
تقديم الخدمات. يتناول المشروع على وجه التحديد الهدف اإلنمائي المحدد "إلحياء وتعزيز التنمية الريفية وتنفيذ سياسة 

سيتضمن إشارة إلى  الذي  ري إعداد "تشخيص البلد المنهجي"  ". وبالتوازي مع ذلك، يجعشوائيةنمية مدن دون أحياء  ت
 كجزء من تقييم الفقر.  عشوائيةاألحياء ال

 

 الهدف )األهداف( اإلنمائية المقترحةج. 
 

( تعزيز قدرة 2)و عشوائيةاألحياء الف المعيشية لسكان ( تحسين الظرو1يتمثل الهدف اإلنمائي المقترح في: )
 .عشوائيةاألحياء ال رقيةالمؤسسات العامة على تنفيذ البرنامج الوطني لت

 
 (مذكرة مفهوم المشروع النتائج الرئيسية )من
 لمشروع هي:نتظرة من االنتائج الرئيسية الم

 (الخدمات األساسية) العدد()لناس لظروف معيشية محسنة وفير • ت
 اتعشوائيمن أجل تنفيذ برنامج صفر  ابكامل طاقتهوكالة ترقية األحياء الفقيرة واإلسكان االجتماعي عمل ت• 
 احتياجاتهم )النسبة المئوية(تعكس ع وستثمارات المشرا أن  المستفيدون الذين يشعرون • 
 

 وصف المفهومد. 
 

إال من خالل   اتعشوائي، ال يمكن تنفيذ سياسة صفر بالنظر إلى حجم المشكلة والقيود المفروضة على ميزانية البلد
ي بوضع إطار استراتيجي ونهج برنامجي لتنسيق التدخالت وتحسين الموارد. وفي هذا السياق، تقوم حكومة جيبوت

إطار قترح من خاللها النهج التشغيلي لتحقيقها بنجاح في ت، والتي " اتعشوائيخطة وطنية تسمى "برنامج صفر 
( منع 2وإعادة هيكلتها؛ )  عشوائية( ترقية األحياء ال1وسيتضمن اإلطار االستراتيجي خمس ركائز هي: )ستراتيجية.  ا

( المشاركة االجتماعية والمجتمعية. 5( خلق فرص العمل؛ ) 4؛ )سكن( تحسين الم3؛ )عشوائيةاألحياء الانتشار 
د البرنامج على الوصول إلى وسائل النقل باإلضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية واالجتماعية، سيؤك

لفيضانات والزالزل مخاطر االتعرض ل تخفيفالمناخ )مثل تأثيرات العام وإدارة األراضي والمخاطر والوقاية من 
للنساء والشباب، وتحسين إدماج المهاجرين من البلدان    وموجات الحرارة( باإلضافة إلى تحسين الوصول إلى الوظائف

هي جميع القضايا األساسية التي تحتاج إلى معالجة كجزء من حلول اإلسكان المستدامة للسكان ذوي   المجاورة. هذه
، ومبادئ إعادة مثل معايير الخدمة، وترتيب أولويات االستثمار-مبادئ تشغيلية  الدخل المنخفض. ستضع االستراتيجية  

 ارات في كل حي أكثر شفافية ومنهجية وكفاءة.التي ستنطبق على البرنامج بأكمله من أجل جعل االستثم -التوطين 
 
وتمهيد الطريق للتدخالت   اتعشوائيبرنامج صفر إطالق في  المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةساهم يس

جزء من  ذاه الشركاء الفنيين والماليين.بين الوكاالت الحكومية أو من سواء  -المستقبلية من قبل الشركاء المختلفين 
 .صفر عشوائياتمة في إعداد وتنفيذ برنامج هذا اإلطار االستراتيجي ويهدف إلى دعم الحكو

 
توفير األدوات المؤسسية والتنظيمية ب(  1)يقوم المشروع  . وسوف  كاملينتم تصميم مكونات المشروع حول عنصرين مت

ذه السياسة الشاملة والطويلة األجل وتحسين كفاءة والتخطيطية والتشغيلية األكثر أهمية والتي من شأنها تسهيل تنفيذ ه
( بدء تنفيذ البرنامج واالضطالع بتحديث وإعادة هيكلة أحد أحياء  2في نفس الوقت )واالستثمار العام في القطاع، 

 جيبوتي، من أجل اختبار وتجميع عناصر هذهمدينة في   عشوائية، حيث يوجد أكبر تجمع لألحياء الااللباالبرنامج في ب
السياسة. أثبت هذا النهج الموازي أنه عامل نجاح في تجارب دولية أخرى. ويستند تصميم هذه المكونات إلى استراتيجية  
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 ه سيتم تسليموبرنامج االستثمار الجاري إعدادهما كجزء من إعداد المشروع. وحيث أن عشوائيةترقية األحياء ال
ستراتيجية لضمان التنسيق بين لالالمستشار إعداد اقب مع ، فإنها تتم بشكل متع2018االستراتيجية في أبريل 

 ستراتيجية والمشروع.اال
 

مليون   2.8)  اتعشوائيسسية والتشغيلية لتنفيذ برنامج صفر  المكون األول: صياغة أدوات التخطيط الرئيسية والمؤ
 إعداد المشروع(سلفة  مليون دوالر أمريكي كجزء من   0.8دوالر أمريكي، منها 

 
التخطيط، تقسيم المناطق   تزويد الحكومة باألدوات التخطيطية والتنظيمية والمؤسسية والتنفيذية لتنفيذ  فيالهدف  يتمثل  
 الدعم: . هناك ثالثة مكونات فرعية تستهدف مستويات مختلفة من والبناء

 
امج. سوف يدعم هذا المكون الفرعي تطوير األدوات التنظيمية  ن : أدوات تخطيط وإدارة البر1.1المكون الفرعي  ▪

 . التخطيط، تقسيم المناطق والبناء واالستراتيجية لتفعيل

االستثمار لتوفير خطة و التخطيط، تقسيم المناطق والبناءهذا المكون إنشاء ، يمول ي البداية )أثناء إعداد المشروع(ف
، من بين  دستراتيجية من خالل عملية تشاركية ستحداالحكومة وشركائها. سيتم وضع خطة إطار للتدخالت من قبل 

اإلطار و( 4التدخالت، ) مراحل( أولويات و3، )لتدخالتا ( مبادئ وقواعد 2( اإلطار المؤسسي، )1أخرى، ) مسائل
والتماس   التخطيط، تقسيم المناطق والبناء  تمر للمانحين لعرض نطاق ومبادئ، سيتم عقد مؤالمالي. في نهاية هذا النشاط

 التمويل المحتمل.
المساعدة الفنية لتنفيذ البرنامج، كما حددتها ، سيقوم هذا المكون الفرعي بتمويل الدراسات الرئيسية وباإلضافة إلى ذلك

فيما يخص تأمين ، بما في ذلك الثالث لالستراتيجيةداد الركائز ستراتيجية. وتهدف هذه األنشطة إلى تحسين استعاال
مختلف  ( إنشاء نظام معلومات األراضي الذي يجمع 1أيضاً: )المكون مول ي، سفي هذا السياق. واألراضي حيازة
بلية معامالت المستقالساعد في متابعة  يي سذ ، والناأنسيلباال  بباذي تم فيه إدخال البيانات الخاصة  ، ال ن الحيازةيأمتأنواع  

ذلك يسهل وسوف البرنامج.  فيالمتعلق بالعشوائيات األراضي في الجزء حيازة ن يأمتوتحسين األراضي الخاصة ب
؛  فضالدخل المنخلذوي  أيضا توزيع قطع األراضي االجتماعية على أصحاب المنازل الجدد كجزء من سياسة اإلسكان  

( خطة تشغيلية إلنتاج 3؛ )التخطيط، تقسيم المناطق والبناء  ( إعداد إطار للضمانات البيئية واالجتماعية المنطبقة على2
، مع  نساءعيلها ال، بما في ذلك األسر التي تألسر األكثر فقرال لقدرة الشرائيةل قربأبأسعار معقولة مساكن تكون 

  ؛خاص، فضال عن توضيح دور القطاع ال ئها من المستفيدين أنفسهمبناانية  مكإالصغيرة وتوفير قطع األراضي  إمكانيات  
قترحات ، بما في ذلك المعشوائيةحسين المساكن في المناطق النهج نحو دعم ت( إجراء دراسات لتحديد أفضل 4)

 المتعلقة ببرنامج للمساعدة التقنية ألصحاب المنازل وتصميم أداة للتمويل الصغير لإلسكان. 
 

 . حي : دراسات وخطط تطوير ال1.2المكون الفرعي  ▪

سوف يقوم هذا المكون الفرعي بتمويل الخطط الحضرية الرئيسية الالزمة لتوجيه تنفيذ خطة االستثمار الخاصة   
لتسهيل   عشوائية( خطط ترقية لعدد محدود من األحياء ال1  هذا المكون  شملي. وسوف  بالتخطيط، تقسيم المناطق والبناء

اختيار حي إضافي بالتنسيق يان األولوية األولى. سيتم  أنساال  البسيحتل حي بو.  التخطيط، تقسيم المناطق والبناءانطالق  
مع مؤتمر المانحين المخطط له وربما تمويل إضافي. وسيتم تطوير خطط إعادة الهيكلة هذه بناًء على )أ( المعايير 

اورات شاملة ؛ )ج( إجراء مشكل موقع جرد وتقييم لوضعستراتيجية، ب( إجراء ألولويات التقنية التي وضعتها االوا
للتأكد من أن االستثمارات ستفي بشكل معقول الالزم مع السكان المحليين وأصحاب المصلحة. وسيتم إيالء االهتمام 

العمالة أو تطوير  فيرر على تويأثت، والالفوائد االجتماعية واالقتصادية، واالستدامة، والصيانة الالحقة بمعايير
( سوف تكون هناك حاجة أيضاً إلى  2األكثر ضعفاً من السكان. ) مجموعاتى ال، وكذلك التأثير المحتمل علالمشاريع

، والتي ستساعد  واضحة للنقل والتنمية االقتصاديةدراسة حضرية أوسع نطاقاً لبالباال ككل من أجل توفير خطط مكانية  
قة إعادة التوطين في  ( سيتم إجراء دراسة جدوى لمنط3. )عشوائيةخطط إعادة هيكلة األحياء ال في توجيه مختلف



 
 

  البنك الدولي 

 (P162901) جيبوتي في العشوائية األحياء ترقيةالمتكامل ل مشروعال
 

 
 

 110  مساحتهامنخفض  الدخل  توفير السكن لذوي الاالمتداد العمراني لبالباال الجنوبية. وسيتم تقييم اندماجها في عملية  
األخرى( واالتصال بالبنى التحتية  عشوائيةإعادة التوطين من األحياء الو عشوائيةاألحياء الانتشار هكتارات )لمنع 

 األساسية. كما يجب النظر في النقل والتنمية االقتصادية.
 

 : اإلصالح المؤسسي وبناء القدرات.  1.3المكون الفرعي  ▪

تمويل الدراسات المطلوبة إلنشاء الوكالة الجديدة لترقية األحياء الفقيرة واإلسكان ب  (1هذا المكون الفرعي  سوف يقوم  
. وهناك مشروع قانون متاح بالفعل ومن صندوق اإلسكانعن إصالح شأ ، والتي ستن(ARULOSعي )االجتما

األدوات  . وسيشمل الدعم إعداد دليل اإلجراءات الخاص به وكذلك 2018 والمقرر أن يعتمده البرلمان في يوني
ً المؤسسية االستراتيجية ( دليل التشغيل الخاص  2بتمويل )، مثل خطة تشغيلية وخطة مالية وبشرية. وستقوم أيضا

واقتناء المعدات الالزمة للحواسيب لدعم إنشاء مكتب للرصد والتقييم   صفر عشوائيات  بالرصد والتقييم الخاص ببرنامج
مج  ، سيتم تمويل بناء قدرات المؤسسات الرئيسية المشاركة في البرناراء المسؤول عن اإلسكان. وأخيًرافي مجلس الوز
، بما في ذلك على  ترقية األحياء الفقيرة واإلسكان االجتماعي وكالة، بدًء من برنامج الوطني والبلدي على المستويين

، ولجان األحياء. سيؤدي ذلك األراضي، والبلدية  إدارة، وإدارة التخطيط اإلقليمي والعمراني واإلسكانوجه الخصوص  
المشروع المتكامل لترقية األحياء امج الترقية إلى ما بعد باإلضافة إلى تنفيذ بر 2إلى تعزيز المؤسسات لتنفيذ المكون 

مجموعة ، تبادالت بين الجنوب والجنوبب و، الذي يتم تقديمه في شكل تدري. وسوف يشمل بناء القدراتالعشوائية
 ، والمشاركة المجتمعية.منها التنمية الحضرية واالستثمار، والتخطيط الحضري واإلسكانيمسائل 

 
مليون دوالر أمريكي    0.5، منها  مليون دوالر أمريكي  11.5ن )اال أنسيالبامستوى االستثمارات في ب  : رفع 2المكون  

 كجزء من خطة اإلعداد المسبق للمشروع(
 

واختبار   برنامج صفر عشوائياتتحسين الوصول إلى الخدمات في منطقة واحدة من  في  الهدف من هذا المكون  يتمثل  
. الحي الذي تم اختياره لهذه السلسلة  1المكون إطار األخرى التي تم تطويرها في دوات وتجميع االستراتيجية واأل

، فضالً عن  لباالافي ب عشوائيحرمانا وأقدم حي أحد أكثر المناطق وهو ، بالباال أنسياناألولى من االستثمارات هو 
  ة سكانية عالية فاكثفيه  حي فقير جداً وهذا النسمة.    40،000بـ    قدر عدد سكانهي يذال  عشوائيةواحد من أكبر األحياء ال

جداً. ونتيجة صغيرة  و   ةضيقفي مساحات  الحضري  تخطيط  تخترق ال  التي  مراتمعدد قليل جدا من ال، مع  وغير منظم
، فإن تضاريس ومع ذلك  .مراتقليل من أكبر الم  ، كان إدخال شبكات المياه والكهرباء محدودا حتى اآلن في عددلذلك

 . تشكالت الصخريةوالمجاري المياه شديدة االنحدار منطقة مسطحة نسبيًا وخالية من ال
 

ملكية الهناك مكونان فرعيان تم تصميمهما كمزيج من االستثمارات واألنشطة االجتماعية التي تهدف إلى تسهيل 
 قصى قدر من الفوائد.سكان الحي وتحقيق ألاالستثمارات الحصول على الموافقة على  و
 

 . بالباال أنسيان: استثمارات البنية التحتية ذات األولوية في 2.1المكون الفرعي  ▪

مليون دوالر أمريكي في السنة األولى   2، بدءاً باستثمارات تدليلية تبلغ حوالي هذا المكون الفرعي بالتتابعتم تنفيذ يس
مليون دوالر أمريكي يساهم في إعادة هيكلة الحي وتحسين  6.5 يتبعها برنامج استثمارات أكثر شموالً يبلغ حوالي

الوصول إلى الخدمات. كما سيتم تمويل منطقة إعادة التوطين لتسهيل تنفيذ إعادة هيكلة المشروع من خالل تقديم حل  
، وال سيما  العمالةالتقنيات كثيفة  ات استخدام  خيارسيتم أيضا دائما النظر في  .  بالمشروع  إعادة التوطين لألسر المتأثرة

أنها كافية لهذه  والتي ثبت مشروع الحد من الفقر الحضري في  هاجربتتمت تاستخدام الحصى لرصف الطرق التي 
 . البيئة الحضرية

 
ويبلغ  ر المنطقة التجارية الرئيسية في الحي  عبيأنسيان  لباال  اى بوصول إل. تم تحديد طريق  تستتبع الندمال  استثمارات  
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 -كتدخل ذي أولوية قصوى بالنظر إلى جاهزيته وتأثيره اإلنمائي الهام. الطريق موجود بالفعل متراً كيلو 1.2طوله 
. وتشمل االستثمارات تحديث الطريق بهدف تحسين وصول  مرور واسعمع حق  -د عبعلى الرغم من أنه غير م

،  كون الطريق متاًحا للنقل الجماعي، سيميع أنحاء السوق. على وجه الخصوصوتعزيز التنمية االقتصادية في جالسكان  
، سيتم مناسب. عند الحاجةصحي  صرف  باإلضافة إلى نظام  ،  على طول المنطقة التجارية  يتم تأمينهاأرصفة  سيوفر  و

ويجري  2012مول بالفعل دراسة فنية للطريق في عام توفير الماء والكهرباء أيًضا. كان بنك التنمية اإلسالمي قد 
، وبالتالي سوف تساعد على حشد دعم السكان  االستثمارات نتائج سريعة وواضحة . سوف تظهر هذها اآلنتحديثه

 .المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةلتدخالت 
 

، سيتم تنفيذ عدد 2.1لمعدة كجزء من المكون الفرعي   ااستناداً إلى خطة التطوير المعتمدة لبالباالاستثمارات تكميلية.  
قد تشمل والشركاء اآلخرين.    سكان محددة خالل المشاورات مع ال، بناًء على األولويات الذات األولويةمن االستثمارات  

توزيع الكهرباء (  4،  ( توزيع المياه3،  الصحي  ( الصرف2، )ات( الطرق1  القائمة التالية غير الشاملة للتدخالت المؤهلة
مجتمعية المراكز  ال( مرافق المجتمع والشباب )مثل  7،  تدائية( المدارس االب6،  ( الوحدات الصحية5،  وإنارة الشوارع

( المرافق التجارية. وقد يستفيد هؤالء في وقت الحق من مشاريع التوظيف )من الوكالة  8، ورياضية(المرافق الو
ين. ( من خالل تسهيل الوصول إلى المساحات التجارية بأسعار معقولة للمستفيداألمريكية للتنمية الدولية أو البنك

من التآزر مع مشاريع  المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةستفيد ي، سكلما كان ذلك ممكناو، باإلضافة إلى ذلك
لى تحسين  الذي يهدف إو، بنكالالذي يشرف عليه كهربة التثمار في البنية التحتية الجارية، ال سيما مشروع االس

ركز على البنى التحتية تي ست، والالبنكمن ة المحتمل "نافذة الالجئين" ، وكذلك بالباال الوصول إلى الكهرباء في
ن. وسيركز اأنسي ال، بما في ذلك بالباعيش فيها السكان النازحون داخلياالمجتمعية داخل األحياء التي ياالجتماعية و

 الالزمة الستثمارات المشاريع األخرى.   ي ضااألر  توفيراقتراح خطة حضرية قوية إلعادة هيكلة الحي و  علىالبرنامج  
 

سوف يمول ، فالضيقة للغايةمرات والم السكانية في بالباال أنسيان كثافةالبالنظر إلى . تطوير منطقة إعادة التوطين
تصميم هذه  سوف يعكسن العملية. ة التوطين إليواء السكان المتضررين مهذا المكون الفرعي تطوير منطقة إعاد

الجزء المطور حديثا على مقربة من الباال جنوب بلالحضري  التوسيعقع بشكل مبدئي في منطقة تي تالمنطقة، ال
ستراتيجية ترقية األحياء اة التوطين التي يتم تحديدها ضمن  ، احتياجات السكان ويستجيب لمعايير وقواعد إعادنصيبل
 .الوطنية عشوائيةال
 

ة لضمان  : تنمية المجتمع وتوظيف الشباب. تعتبر المشاركة الشاملة للمواطنين أمًرا بالغ األهمي2.2المكون الفرعي 
 ، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للسكان المحليين.تأثير المشروع واستدامته

 
، في الدورة الكاملة لتصميم وصيانة  شراك المجتمعات المستهدفة، بما في ذلك النساء والشبابإلمشروع ال خططي

مختلف االستثمارات. كما سيركز المشروع على بناء القدرات للمؤسسات المحلية لتبسيط الطرق التشاركية وإضفاء 
( تمركز 1، سوف يدعم هذا المكون الفرعي: هذا النحو الروتينية. وعلى ياتهالطابع الرسمي عليها ومعالجتها في عمل

( تدريب  2؛ )حياء في مراحل المشروع المختلفةلتنسيق مشاركة األبالباال أنسيان الميسرين المجتمعيين على مستوى 
 ممثلي المجتمع المحلي ومسؤولي البلديات على إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات المشاركة المجتمعية.

 
ذات أولوية: نافذة االبتكار  تينافذنعلى  بالتركيز، ( صندوق تنمية المجتمع3ا بتمويل ا المكون الفرعي أيضً سيقوم هذ

لتعزيز دور عامة والفضاءات ال، باإلضافة إلى نافذة إدارة المرافق م مبادرات توظيف الشباب وتدريبهمللشباب لدع
إدارة صندوق تنمية المجتمع المحلي على الدور المركزي لممثلي . ستؤكد تنمية المجتمع المجتمع المدني في مبادرات

دور  تم أيضا تصور قدراتهم على تعزيز االندماج والتماسك االجتماعي.  دعم، لجتمع المحلي والمسؤولين البلديينالم
ً  لتوظيفا قابلية  دراتمبا ستسعىمركزي للمرأة في عمليات صنع القرار في الصندوق.    في  ببالشا وصل لى إ جزئيا

 لنشط ا  لتوجيها نضما مع، لقائمةا راتالمهاو يعرلمشاا  التدريب على إطالق مجاببر، تلشاباا لكذ  في  بما، حيلا
. سيتم تمكين جمعيات المجتمع من هذه البرامج  بالنسحاا خطر من للحد  ديلماوا لماليا  لدعما من ىألخرا اعألنووا
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 مع لجان األحياء. التنسيقوتنفيذها ب تحسينهاالصغيرة ولباال أنسيان لتطوير المشاريع االمدني في ب
 

ة إعداد  مليون دوالر أمريكي من سلف 0.3، بما في ذلك مليون دوالر أمريكي 0.7المشروع ): إدارة 3المكون 
 المشروع(

 
المقترض في  دعم ييضمن هذا المكون التنفيذ السلس لجميع أنشطة المشروع وفقًا لسياسات البنك وتوجيهاته. وس

، والرصد والتقييم. سيدفع صندوق تنمية ، والمشترياتالتدقيق، واإلدارة الماليةمجاالت تنسيق المشروع، واإلشراف، و
وكذلك بعض تكاليف   مشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائيةبالالمعنيين  اإلسكان التكاليف الرئيسية المتعلقة بموظفيه  

 شكل جزًءا من مبلغ المكون. ، والتي ال تالتشغيل األخرى
 

 الضمانات 
 

 موقع المشروع والسمات المادية البارزة ذات الصلة بتحليل الضمانات )إذا كانت معروفة(  . أ

 
الذين يعيشون في األحياء  لباال التي تضم معظم السكاناعلى ب عشوائيةوع الوطني لترقية األحياء السيركز المشر

 .عشوائيةال
 

ي  ذ" العشوائيةاألحياء الانتشار والوقاية من حي "ترقية ال 1.1للعنصر الفرعي  الضمانات ضروريإجراء تحليل 
، الرئيسيةكأولوية أو استراتيجية )مثل البنية التحتية  عدادشمل تمويل بعض االستثمارات التي سيتم تحديدها أثناء اإلي

"إنشاء أداة مالية لتحسين المساكن  1.2بالنسبة للعنصر الفرعي ؛ وإضاءة الشوارع(، أو أو إنشاء محطات الحافالت
 وخلق فرص العمل" لإلسكان باإلضافة إلى األنشطة المدرة للدخل. 
بط ، وترتمشروع صغيرة الحجم ومحددة الموقعمن المحتمل أن تكون التأثيرات والمخاطر البيئية الرئيسية لهذا ال

 . العمومية في الشوارع، وأنظمة اإلضاءة ن، وإنشاء خطوط نقل عام جديدةواإلسكا ،بأعمال البناء للبنى التحتية
 

  1.1ين الفرعيين بما أن المناطق الجغرافية للمشروع محددة ولكن األنشطة الدقيقة التي سيتم تمويلها في إطار المكون
، من المتوقع أنه خالل التنفيذتحقق. مع قائمة  إطار عمل لإلدارة البيئية واالجتماعية، سيتم إعداد ليست كذلك 1.2و

الخاصة بالموقع والموافقة عليها  اإلدارة البيئية واالجتماعيةة خط  أو عيسيتم إعداد تقييمات األثر البيئي واالجتما
عادة  إطار سياسة إسيتم إعداد  كماالمدنية. الهندسة أعمال بل بدء ( قفي دار المعلوماتواإلفصاح عنها )داخل البلد و

، خطة عمليات إعادة التوطين؛ في حين سيتم إعداد  المعلومات، أثناء اإلعداد  دارفي البلد وفي  واإلفصاح عنها    التوطين
 المدنية. الهندسة أعمال قبل بدء 

 
 ضمانات  سياسات ال في سياقالقدرة المؤسسية للمقترض  . ب

أدوات  بالمعرفة بخصوص ، من المتوقع أن تكون القدرة المؤسسية ية الكاملة لم تنته بعد. ومع ذلكالترتيبات المؤسس
. سيستخدم فريق البنك وقت التحضير لتقديم التوجيه وبناء القدرات من جانب محدودةها وإعداد الضمانات المصرفية

يب على ، بتوفير التدرأخرىأعمال  انات البنك الدولي. سيقوم الفريق، من بين  الحكومة بشأن سياسات وعمليات وضم
 لضمانات في فريق إعداد مشروع العميل.للموظفين المعنيين باالضمانات 
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 أخصائيو الضمانات البيئية واالجتماعية في الفريقج. 
 ، أخصائي اجتماعي أنطوان في. ليما

 ، أخصائي بيئيالزاويةبعدنان محمد 
 

 د. السياسات التي قد تنطبق 
 

 التفسير )اختياري(  إطالقها؟ هل تم  سياسات الضمانات 

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

   4.01بالتقييم البيئي 
 

  

 نعم

من المتوقع أن تؤدي   ب.   فئةمن ال يتم تصنيف المشروع على أنه 
إلى توليد تأثيرات   1.3و  1.2األنشطة المرتبطة بالمكونين الفرعيين 

، كما هو معتاد في  لموقع يتم تخفيفها بطريقة مباشرةبيئية خاصة با
إلدارة البيئية واالجتماعية ألن  ا . سيتم إعداد إطار بالفئة  اريع مش

إطار  يتم مراجعة األنشطة المحددة التي سيتم تمويلها غير معروفة. س
داخل البلد   ، والكشف عنه ، والموافقة عليهإلدارة البيئية واالجتماعيةا

 قبل التقييم. للبنك الدوليوعلى الموقع اإللكتروني 

  أفضل الممارسات الخاصة اإلجراءات التشغيلية/

  4.03بمعايير األداء ألنشطة القطاع الخاص 
  ال

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  4.04بالموائل الطبيعية 
 ال

ال يتم إطالق هذه السياسة ألن المشروع لن يشمل العمل في الموائل  
 الطبيعية أو المناطق المحمية. 

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  4.36بالغابات 
 ال

ال يتم إطالق هذه السياسة ألن المشروع لن يشمل العمل في الغابات أو  
إعادة تأهيلها كما أنه لن يدعم االستثمارات األخرى التي تعتمد على  

 خدمات الغابات. 

 ال   4.09الخاصة بإدارة اآلفات  اإلجراءات التشغيلية
المشروع استخدام المبيدات أو غيرها من المنتجات ذات  شمل  ي ال

 الصلة. 

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

   4.11بالموارد الثقافية المادية 
 يتم تحديدها الحقا

ق الضرر  لح ت أن تشكل العملية المقترحة مخاطر من غير المتوقع 
 بالممتلكات الثقافية المجتمعية الحالية. 

بتحليل   إلدارة البيئية واالجتماعيةاإطار عمل  ، سيقوم ذلكومع 

مناطق المشروع والتدابير الواجب اتباعها في حالة اكتشاف هذه  
ق إجراءات الملكية الثقافية  أثناء تنفيذ المشروع. سيتم تطبي  ممتلكاتال

بير التخفيف المناسبة لكل من  وتداصدفة عليها العثور للموارد التي يتم 
والحماية )من السرقة وإساءة معاملة القطع األثرية المكتشفة(  حديد الت 

لحق الضرر بالممتلكات  ي  ال  لكات الثقافية. على الرغم من أنهللممت 
، إال أن إعداد المشروع قد يحدد فيما بعد ويضمن المساعدة في  الثقافية

،  هذه الفرصظهور األثرية. في حالة الحفاظ على المواقع التاريخية أو 
 سيتم إعداد خطط إدارة الممتلكات الثقافية لهذا المشروع. 

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  4.10بالسكان األصليين 
  ال

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  4.12بإعادة التوطين القسري 
 نعم

( العنصر  1من المرجح جداً أن يتم استمالك األراضي من خالل:

انتشار  "ترقية األحياء في الموقع والوقاية من   1.2الفرعي للمشروع  

" الذي يتضمن تمويل بعض االستثمارات التي سيتم  عشوائيةاألحياء ال
؛ مثل البنية التحتية  ء التحضير كأولوية أو استراتيجيةتحديدها أثنا

  ؛ و )ب( حافالت أو إنارة الشوارع العامة  األساسية إنشاء محطات
"إنشاء أداة مالية لتحسين المساكن وخلق فرص    1.3المكون الفرعي  



 
 

  البنك الدولي 
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، وسيتم إعداد  إلضافة إلى األنشطة المدرة للدخلالعمل" لإلسكان با
 . للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة عمليات إعادة التوطين خطط 

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  4.37بسالمة السدود 
 عليها أو االعتماد السدود يقوم المشروع ببناءلن  ال

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  7.50الدولية بالمشاريع المقامة على مجاري المياه 
 على الممرات المائية الدولية المشروع لن يؤثر  ال

أفضل الممارسات الخاصة   اإلجراءات التشغيلية/

  7.60بالمشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها 
 ال يقع المشروع في منطقة متنازع عليها ال

 
 إعداد الضمانات خطة ه. 
 

 مرحلة التقييم الخاصة ب   ورقة بيانات الضمانات الشاملةووثيقة معلومات المشروع  التاريخ المستهدف المؤقت إلعداد 
 

 2017نوفمبر 30
 

اإلطار الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة بالضمانات والتي قد تكون ضرورية. يجب تحديد الدراسات  
 .مرحلة التقييمالخاصة ب ورقة بيانات الضمانات الشاملةو وثيقة معلومات المشروع المحددة وتوقيتها في 

 
، المشروع  إعداد  سلفةفر  أثناء التحضير فور تو  إطار سياسة إعادة التوطينالبيئية واالجتماعية واإلدارة  ة  خطسيتم إعداد  

الخاصة    ورقة بيانات الضمانات الشاملةو وثيقة معلومات المشروع  . وسيتم إعداد  2017ومن المحتمل أن يتم ذلك في يوليو  
 . 2017مرحلة التقييم في نوفمبر ب
 

 االتصال                  

 

 البنك الدولي  

 ألكسندرا لو كورتوا  
 أخصائية في التطور الحضري  

 
 

 

 المقترض/العميل/المتلقي  
 

 جمهورية جيبوتي

 على محمد علي  

 مدير التمويل الخارجي  

aligadileh@yahoo.fr 
 

 

 

 الوكاالت المنفذة  
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 وكالة ترقية األحياء الفقيرة واإلسكان االجتماعي

 عبد الرحمان علي أحمد  

 مدير 

abdourahmanali@yahoo.fr 

 
 

 للمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع 

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)الهاتف: 

    /projectshttp://www.worldbank.orgلكتروني اإل الموقع

 

 
 

 الموافقة 

 ألكسندرا لو كورتوا   قائد فريق العمل  
 

 وافق عليه    
APPROVALTBL 

   مستشار الضمانات 

   المدير / مدير الممارسة  

   مدير البلد:  
 

 

 
 

 

 من هنا. ؛ يمكن تعديل الوثيقة تم إنشاؤه بواسطة النظام: محتوى المهاممالحظة إلى فرق 

http://www.worldbank.org/projectsالموقع

