
  البنك الدولي   

 ( P172979)  التمويل اإلضافي – جيبوتي  في العشوائية األحياء ترقية المتكامل ل مشروع ال

1 الصفحة                                                                                                                              2020نوفمبر  12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ISDSورقة بيانات اإلجراءات الحمائيّة المتكاملة )/(PIDوثائق معلومات المشروع الموّحدة )
 

 PIDISDSA28345| رقم التقرير:  2020- نوفمبر-14التحديث: /مرحلة التقييم | تاريخ اإلعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  البنك الدولي   

 ( P172979)  التمويل اإلضافي – جيبوتي  في العشوائية األحياء ترقية المتكامل ل مشروع ال

2 الصفحة                                                                                                                              2020نوفمبر  12  
 

 
 المعلومات األساسية 

 
 األساسيةبيانات المشروع  .أ
 الدولة
 جيبوتي 

 
 
 

 رقم المشروع 
P172979 

 اسم المشروع 
مشروع المتكامل لترقية ال

  األحياء العشوائية في جيبوتي
 التمويل اإلضافي  –

 رقم المشروع األصلي )إن وجد( 
P162901 

 اسم المشروع األصلي 
 
مشروع المتكامل لترقية ال

 األحياء العشوائية في جيبوتي 

 المنطقة
 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 التاريخ التقديري للتقييم 
 

 2020نوفمبر  16

 التاريخ التقديري الجتماع مجلس اإلدارة
  

 2020ديسمبر  17

  مجال الممارسة )المبادرة( 
 

الممارسات العالميّة في  
المجاالت االجتماعيّة و المدنيّة 

 والريفيّة والمتعلقة بالتكيّف 

 أداة التمويل
 
 تمويل المشاريع االستثماريّة

 الجهة/الجهات المقترضة: 
 

 جمهورية جيبوتي 
 

 الوكالة المنفذة 
 

وكالة التأهيل الحضري واإلسكان  
 (ARULOS) االجتماعي

 
 

 المشروع األصلي  -  المقترحة االنمائيةالهدف )األهداف( 
( تعزيز قدرة 2( تحسين الظروف المعيشية لسكان األحياء العشوائية في مناطق حضرية مختارة و)1المقترحة في: )االنمائية تتمثل األهداف 

 المسؤولة عن تنفيذ برنامج "صفر عشوائيات" العامةالمؤسسات 
 

 التمويل اإلضافي -  الهدف )األهداف( التنموية المقترحة
( تعزيز اإلدماج اإلجتماعي  2( تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة و الالجئين، و)1المقترحة في: )المعدلة   االنمائية  تتمثل األهداف  

 . و االقتصادي للمجتمعات المضيفة و الالجئين
 

 المكونات
   و التعزيز المؤسسي دعم السياسات العامة

ات المضيفة و الالجئيناالستثمارات التحسينية التشاركية لتحسين ظروف العيش و السكن للمجتمع  
 إدارة المشروع

و الفيضانات  19-لجائحة الكوفيد االستجابة الطارئة   
 مكونات االستجابة الطارئة

   
 المشروع )بالدوالر األمريكي، مليون( بيانات تمويل 

 ملخص 
 30.00 التكلفة اإلجمالية للمشروع 

 30.00 إجمالي التمويل
 30.00 المؤسسة الدولية للتنمية /لإلنشاء والتعميرمساهمة البنك الدولي 

 0.00 الفجوة التمويلية
 

 التفاصيل 
 تمويل مجموعة البنك الدولي 

 



  البنك الدولي   

 ( P172979)  التمويل اإلضافي – جيبوتي  في العشوائية األحياء ترقية المتكامل ل مشروع ال

3 الصفحة                                                                                                                              2020نوفمبر  12  
 

 30.00 المؤسسة الدولية للتنمية
 5.00 قرض المؤسسة الدولية للتنمية
 25.00 منحة المؤسسة الدولية للتنمية
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ال هل تم نقل مهام الرقابة والترخيص الخاصة بالضمانات إلى مدير الممارسة؟   
 

 
 القرار 

 
 خّولت المراجعة للفريق بالتقييم و التفاوض

 

 

 

 لمقدمة ا

التنفيذيين لتوفير تمويل إضافي .1 المديرين  مشروع ال  لتوسيع نطاق " تسعى ورقة المشروع هذه للحصول على موافقة 

في    (P162901)   (Projet de résorption de bibonvillesلترقية األحياء العشوائية في جيبوتي )المتكامل  

لنافذة الُمخصصة لدعم الالجئين والمجتمعات  من اماليين دوالر    5بقيمة    قرض  و  أمريكي  مليون دوالر  25  منحة بقيمة  شكل

بإعادة  هذا التمويل اإلضافي  و سيقوم  .  المؤسسة الدولية للتنميةفي إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد  المضيفة  

المشروع   التركيزبحيث  هيكلة مكونات  اإلدماج 2017عام   الصادر في الوطني اللجوء انونقتنفيذ    على  يتم  ، من خالل 

في    العشوائيةحياء  ، مع التركيز على االستثمارات في األالمضيفة في البالد   لالجئين والمجتمعاتلاالجتماعي واالقتصادي  

  .جيبوتي فيل وقرى الالجئين

 

الذي    (Programme Zéro Bidonville)،"صفر عشوائيات"تنفيذ البرنامج الوطني    األصلييدعم المشروع  و   .2

تمت  و قد  بطريقة منهجية وشاملة.    في جيبوتي فيل  العشوائيةألحياء  لمشكلة المعقدة  اللمعالجة   حكومة جيبوتي  وضعته

نوفمبر   9مليون دوالر أمريكي من قبل المجلس التنفيذي للبنك الدولي في    20قيمتها    الموافقة على العملية األصلية البالغة

من المؤسسة الدولية للتنمية   قرض من خالل    هذه العملية  تم تمويلو  .  2019مارس    11ودخلت حيز التنفيذ في    2018

من النافذة الُمخصصة لدعم الالجئين والمجتمعات  ماليين دوالر أمريكي    5مليون دوالر أمريكي ومنحة قدرها    15بقيمة  

٪ من إجمالي  23. وقد بلغت نسبة الصرف  المضيفة في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

هدف  نسبة الصرف إلى  ، ومن المتوقع أن تصل  دخول العملية حيز التنفيذمن تاريخ  شهًرا    18  بعد مرور  المبلغ المخصص

على أنها   األصليةتم تقييم جميع تقييمات األداء للعملية  و قد  .  2021للعام الثاني بنهاية فبراير  بالنسبة  ٪  28ُمرٍض يبلغ  

 .شهًرا الماضية 18مرضية على مدار الـ 

 

 

يتغير ليعكس األهداف واألنشطة الجديدة في إطار هذا التمويل اإلضافي، هو  ، والذي ساألصليالهدف اإلنمائي للمشروع   .3

( تعزيز قدرة المؤسسات 2تحسين الظروف المعيشية لسكان األحياء العشوائية في مناطق حضرية مختارة و )(  1: )حاليًا
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إعداد إطار العمل االستراتيجي   -األول  مل مكونات المشروع: المكون  تشو  .  تنفيذ برنامج "صفر عشوائيات"المكلفة بالعامة  

تهدف إلى تزويد الحكومة باألدوات التخطيطية والتنظيمية والمؤسسية  ذي  ، والصفر عشوائيات  لبرنامج  وخطة االستثمار

تشاركية في مناطق حضرية مختارة،   يةاستثمارات تحسين  -  2؛ المكون  صفر عشوائيات والتشغيلية الالزمة لتنفيذ برنامج

  -   3؛ المكون  صفر عشوائيات برنامج المدرجة في  العشوائيةتهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في األحياء  والتي  

و الرصد  إدارة المشروع، والذي يهدف إلى دعم الوكالة المنفذة في مجاالت تنسيق المشروع، واإلدارة المالية، والمشتريات  

"مكونات االستجابة    ومكون  –و الفيضانات    19-بة الطارئة لجائحة الكوفيداالستجا  -  4تمت إضافة المكون  و  والتقييم.    الفني

   (؛ أزمة2020أبريل    و  2019إعادة الهيكلة لمواجهة الفيضانات األخيرة )نوفمبر  عملية  كجزء من    (" CERCالطارئة )

بشكل  بإعادة تخصيص عائدات المشروع  للسماح، و كذلك الطبيعية  للكوارث؛ باإلضافة إلى المخاطر المتكررة 19-الكوفيد

أو  /لها، أو من المحتمل أن تسبب، آثاًرا اقتصادية وتكون  في حالة وقوع كارثة طبيعية أو من صنع اإلنسان أو أزمة   سريع

 سلبية. .اجتماعية ضارة

 

المضيفة في إطار العملية التاسعة من النافذة الُمخصصة لدعم الالجئين والمجتمعات  هدف التمويل اإلضافي المقترح  يتمثل   .4

المعيشية للمجتمعات المضيفة و الالجئين، 1")  :عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ( تحسين الظروف 

 .و االقتصادي للمجتمعات المضيفة و الالجئين"  االجتماعي( تعزيز اإلدماج 2و)

 

 

من خالل تشجيع االستثمارات بشكل مباشر  ن  ؤوالالجمنها  تفيد  يساألنشطة التي سفي توسيع  اإلضافي  يسهم التمويل  وف  س .5

الوصول إلى الفرص االجتماعية واالقتصادية، ودعم    السكان، و  هذه الفئة من في المناطق التي يتركز فيها عدد كبير من  

لالجئين.   الموجهة  السياسات  لتنفيذ  الحكومة  ستعودجهود  بالفائدةأنشطة    و  من    التحسين  كل  والمجتمعات  على  الالجئين 

في قريتي الالجئين األكثر اكتظاظاً    و  صفر عشوائيات برنامجالعشوائية في إطار  المضيفة من خالل االستثمارات في األحياء  

في جيبوتي على بلديتي   العشوائيةستركز االستثمارات اإلضافية في األحياء  و  .  " هول هول"   و  " علي أديه" بالسكان، وهما  

٪ من الالجئين وطالبي اللجوء المسجلين في  90أكبر تجمع لالجئين في المناطق الحضرية )  حيث يوجدبالباال وبوالوس  

كما أنهما تتميزان بوجود احتياجات كبرى (  1في الملحق عدد    3انظر الجدول    - وس  بوال  جيبوتي فيل يقيمون في بلباال و

، منهم ساكنا  114.132االستثمارات اإلضافية يستفيد من  البنية التحتية األساسية. ومن المتوقع أن  الوصول إلى  في عالقة ب

الالجئين في البالد،    إجمالي٪ من 78(. وبالتالي، سيستفيد من المشروع  ٪20الجئًا )  24420( و ٪80مضيفًا )  89712

  31  إلى حدود ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  المفوضية السام  مسجلين لدىالجئاً    31،348التي تستضيف ما مجموعه  

في االعتبار النطاق الموسع لألنشطة    حتى يأخذ  2025ديسمبر    31المشروع حتى    إقفالسيتم تمديد موعد  و  .  2020  أكتوبر

 .المقترحة

 

ئين والمجتمعات االجتماعي واالقتصادي لالج  عملية اإلدماجلمعالجة    لتمويل اإلضافي تحوالً في السياساتيقترح هذا ا و   .6

جيبوتي حكومة  حول في السياسات  هذا الت  و سيمكن .برنامج صفر عشوائيات و إطار قانون اللجوء الوطنيالمضيفة في  

نهج تنموي   نحوالمساعدة اإلنسانية لالجئين    التخلي عن مقاربة انتظار  جهودها لدعم الالجئين داخل أراضيها و  من مضاعفة 

سيتحقق ذلك من خالل دعم تنفيذ قانون  و  في االقتصاد الوطني.    النشطةيسمح لالجئين والمجتمعات المضيفة بالمشاركة  

ويوفر لهم المزيد من الفرص لالندماج   ينالذي يبسط إجراءات تحديد وضع الالجئو    2017  الصادر فيالوطني    اللجوء

  التي يقودها  المشاريعوجه الخصوص من خالل األنشطة المستهدفة المتعلقة بإنشاء  االجتماعي واالقتصادي. وسيتم ذلك على  

 .سكنالالوصول إلى األراضي والتمويل الصغير لتحسين إمكانية ، فضالً عن الالجئون والمجتمعات التي تستضيفهم

 

، يهدف التمويل اإلضافي إلى تعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي  السياساتالمعوقات المرتبطة بباإلضافة إلى معالجة   .7

. ستركز األنشطة على دعم األنشطة  الحضرية وقرى الالجئين  العشوائيةلكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة في األحياء  
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ما أنها ستمّكن الالجئين من المخيمات لتعزيز الروابط التجارية. ك  الحضرية والعشوائية  االقتصادية لالجئين في األحياء  

قويًا لرائدات سيوفر هذا العمل دعًما  و  المهارات.    لتحسينالحصول على مساكن ميسورة التكلفة، فضالً عن فرص التدريب  

التي يواجهنها   الخصوصيةيساعد في معالجة نقاط الضعف    المتوسطة، و   ي يشكلن غالبية الشركات الصغيرة وتاألعمال الال

سيعمل المشروع على تعزيز توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية األساسية لألسر  كما  كل غير رسمي.  عند العمل بش

صفر عشوائيات.  في إطار برنامج  العشوائيةالدعم المقدم لالرتقاء باألحياء    يعززجزء كبير منهم من الالجئين، مما    الفقيرة، و

و خارج جيبوتي.    قرى الالجئينليشمل  باإلضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع األصلي  

و  تدخالت مع تعزيز التماسك االجتماعي. استدامة و تأييد الستكون العديد من األنشطة مدفوعة من المجتمع المحلي لضمان 

الوطني، سيعود المشروع بالفائدة على   اللجوءالمتوافقة مع قانون    سياساتي تطوير أدوات الف   جيبوتيمن خالل دعم حكومة  

  .مجتمع الالجئين بأكمله في جيبوتي

 

 

 ( دعم السياسات العامة و1يقترح التمويل اإلضافي إعادة هيكلة المشروع من خالل إعادة تشكيل المكونين الرئيسيين:   .8

 لتحسين الظروف المعيشية والسكنية للمجتمع المضيف والالجئين.   التشاركية  التحسين( استثمارات  2)  التعزيز المؤسسي

والمساعدة في تنفيذ السياسات العامة    صفر عشوائياتعلى تعزيز تطوير اإلطار االستراتيجي لبرنامج    1سيعمل المكون  

األنشطة المتعلقة بالوصول    دمج سيكما    ، 2017عام  الصادر  اللجوء الوطني  والمؤسسية إلدماج الالجئين لضمان فعالية قانون  

وتوسيعها لتشمل أحياء حضرية   ةالتشاركي  التحسينعلى تعزيز استثمارات    2سيعمل المكون  و  إلى األراضي وتسجيلها.  

 االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المضيفة والالجئين. االدماجإضافية وقرى الالجئين، مع دعم 

 سياق البلد

، ولكن ال تزال هناك تحديات في 2000شهدت جيبوتي، أصغر دولة في القرن األفريقي،  نمًوا اقتصاديًا كبيرا منذ عام   .9

و يعتبر استقرار البالد في سياق إقليمي يتميز بالصراعات العنيفة أحد العوامل التي يمكن عالقة بالحد من الفقر في البالد. 

هذه الطفرة االقتصا المتعلقة بالموانئ، فضالً عن زيادة أن تفسر جزئياً  العسكرية واألنشطة  القواعد  دية المدفوعة بوجود 

ل الفقر  لتقييم  ذلك، وفقًا  العامة. ومع  التحتية  البنية  المباشرة و توسع  األجنبية  البنك   2019عام  االستثمارات  الصادر عن 

تميل النساء إلى  و . 2017بالمائة في عام   17( إلى  دوالًرا 1.90الفقر المدقع )عند خط الفقر الدولي معدل  ، وصل الدولي

،  بينهن القوى العاملة وارتفاع معدالت البطالة معدل مشاركتهن فيانخفاض  في ظل، هشاشةأن يكن من بين الفئات األكثر 

 .1إلى الخدمات وصولهنومحدودية 

 

و    1960بين عامي  معدل نمو حضري ثابت يتركز في عاصمتها.  ب  جيبوتي هي واحدة من أكثر البلدان تحضًرا في إفريقيا .10

بوتيرة  يةالحضرالمناطق في المائة عندما زاد عدد سكان  4.2معدل سنوي قدره متوسط بنموا  السكان  عدد سجل، 2018

ستين،  على مدى تلك السنوات الو  .  2018في المائة من إجمالي السكان في عام    78في المائة ليصل إلى    5أعلى بنسبة  

العاصمة.    حواضرظلت جيبوتي دولة   ثلثي سكانها ونشاطها االقتصادي في  الحضري  و كان  حيث يتركز حوالي  النمو 

الزيادة الديموغرافية ولكن أيًضا من خالل استمرار تدفق السكان من المناطق الريفية في جيبوتي من خالل  ليس فقط    امدفوع

 . مخاطر والصراعات المتكررة في البلدان المجاورةوالبلدان المجاورة، والتي تفاقمت بسبب ال

و أدى إلى النزوح نحو جيبوتي  يشكل موقع جيبوتي في منطقة مناخ صحراوي جاف مخاطر عالية على استدامته البيئية .11

الحرارة  درجات  للطالما كان    و  .فيما يتعلق بقابليته للتأثر بتغير المناخبلدا    181من أصل    159  و تحتل جيبوتي المرتبة.  فيل

  ضارة    ندرة المياه الجوفية آثار    سنوات وة  عدالمتواصل ل، إلى جانب الجفاف  هطول األمطار  معدالتوانخفاض  ،  المرتفعة

القطاععلى سبل العيش   إلى طول فترات  .  و تدفقات النازحين  زراعيال  و  الداخلي لسكان جيبوتي  النزوح  و يعود سبب 

 
 (. 2004\2003جيبوتي حول صحة األسرة ) دراسة  1
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الشباب مجتمعاتهم الريفية بحثًا عن فرص وسبل عيش أفضل في المدينة. و قد أدى الجفاف الذي طال  الجفاف، حيث يترك 

في المائة   75في المائة على األقل من السكان في جيبوتي فيل و    20أمده في اآلونة األخيرة إلى زيادة التصحر وتعريض  

انعدام األمن إلى  الريفية  قابلية جيب 2من األسر  تفاقمت  الموارد  . كما  إدارة  الطبيعية بسبب محدودية  بالمخاطر  للتأثر  وتي 

و األراضي،  استخدام  تخطيط  كفاية  وعدم  انتظام    المائية،  الكوارث عدم  منع  على  المحدودة  والقدرة  البناء،  قوانين  إنفاذ 

، و متكررةالزالزل  ، و الحرائقو ال؛  القوية المباغتةتشمل األخطار الطبيعية الفيضانات    . والطبيعية واالستجابة لها بفعالية

في المناطق األكثر تعرًضا لخطر الفيضانات في    العشوائيةتقع األحياء  و  بركاني وارتفاع مستوى سطح البحر.  النشاط  ال

قًا لتقييم سريع مشترك بين الوكاالت بقيادة الحكومة  وفو  السكان لتأثيرات تغير المناخ.    قابلية تعرضالمدينة مما يزيد من  

ما يقرب   باإلضافة إلىألف شخص من الفيضانات،  250، فقد تضرر ما يقدر بـ 2019 للفيضانات التي حدثت في نوفمبر

ار  مليون دوالر إلعادة اإلعم  25احتياجات تقدر بنحو    مليون دوالر أمريكي من األضرار التي لحقت بالمنازل و  16من  

  حاء جيبوتي آالف شخص في جميع أن  110  تأثر بهاالتي    2020نيسان  /أعقب هذه األحداث فيضانات أبريلو قد  .  3والتعافي

ذوي الدخل المنخفض، حيث كانت مالجئهم غير من    و الجيبوتيينكل من الالجئين    هشاشة، مما يؤكد  وضاحية بالباال  فيل

 .قادرة على تحمل األمطار الغزيرة

 

المجاورة.   .12 البلدان  القادمين من  المستمرة و  ولطالما كانت جيبوتي بلدًا مضيفًا للسكان  النزاعات  طويلة األمد في بسبب 

  31420، تستضيف جيبوتي  2020أكتوبر   31إلى حدود  ف، من المرجح أن يستمر اتجاه تدفق الالجئين.  البلدان المجاورة

. 4(921إريتريا )و  (،  5449(، اليمن )11245(، إثيوبيا )13562)الجئًا وطالب لجوء مسجل، معظمهم من الصومال  

٪ من إجمالي السكان الذين يعيشون في جيبوتي، مما يجعلها واحدة من البلدان التي بها نسبة    3حوالي  العدد  يشكل هذا  و  

 .5السكان في العالم مقابل عدد  كبيرة من الالجئين

 السياق القطاعي والمؤسسي

أدى عدم القدرة على معالجة الضغوط الناتجة عن التوسع الحضري المتزايد إلى انتشار األحياء العشوائية في جيبوتي.  .13

من سكان العاصمة يعيشون في أحياء عشوائية تتميز بمساكن رديئة الجودة،    6في المائة   20تشير التقديرات إلى أن أكثر من  

في حين ظهرت بعض األحياء  و  نقص الوصول إلى الخدمات األساسية.  ، باإلضافة إلى  في مناطق خطرةموجودة  وأحيانًا  

و .  7ال خارج حدودها األوليةالعديد منها في بالبا  تكونتداخل حدود المدينة )في بوالوس( منذ الخمسينيات، فقد    العشوائية

  الوصول إلىالحرمان االجتماعي واالقتصادي، وانخفاض فرص    عالية من الفقر و  العشوائية بمعدالتمناطق األحياء  تتميز  

و األساسية  الطبيعية.  نسبة  ارتفاع    الخدمات  للمخاطر  نسبة  التعرض  ارتفاع  أن  األحياء  كما  في  نساء  تعيلها  التي  األسر 

 
من السكان نظًرا  هشة( يمثلن شريحة 1ت الجفاف آثار سلبية بشكل خاص على النساء حيث )حاالل، فإن 2017-2014لجيبوتي   القطريوفقًا إلطار الشراكة   2

( عبء األعمال المنزلية، بما في ذلك جلب الماء والبحث عن مواد الطبخ وإعداد الطعام ورعاية األطفال 2؛ و )ألنهن في الغالب من بين الفئات المحرومة

 . في الصف األولقع في المقام األول على عاتق النساء بصفتهن مقدمات الرعاية و هي أعباء توالمسنين، 
 ". 2019( ، جيبوتي، ديسمبر PDNA(، "التقييم السريع الحتياجات ما بعد الكوارث )2020البنك الدولي )  3 
 جيبوتي"أ( ، "تحديث إحصاءات الالجئين في  2020المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )  4
 :يقيم الالجئون المسجلون في أربع مناطقو  أيًضا طالبي اللجوء. كالهما مسجل لدى المفوضية. تشمل اإلشارة إلى الالجئين  فإنورقة المشروع،  ألغراض  5

 الجئا مسجال؛ 5893  ؛ جيبوتي فيل )بلديتا بالباال وبواالوس( -

 .الجئاً مسجالً  16245 : بلدة علي عديه -

 الجئاً مسجالً؛ و  6612بلدة هول هول بها  -

 . الجئاً مسجالً  2531قرية مركزي لالجئين بالقرب من مدينة أوبوك بها   -
 في 600.000٪ من سكان المدينة الذين يتجاوز عددهم 20شخص )أي حوالي   120.000، يعيش حوالي صفر عشوائيات وفقًا لـالخطوط العريضة لبرنامج   6

في المدينة نسبة مئوية أعلى من    العشوائية. وبالتالي، من المتوقع أن تضم جميع األحياء الذي سيتدخل فيهم البرنامج عشوائيا حيًا  13ال الوقت الحاضر( في 

ة مئوية من سكان الحضر في  ، كان عدد السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة كنسب2014 و إلى حدود عامسكانها، على الرغم من عدم توفر رقم دقيق. 

 بالمائة )قاعدة بيانات األمم المتحدة لألهداف اإلنمائية لأللفية(.  66جيبوتي  
 ، تم دمج بالباال رسميًا في التنمية الحضرية لمدينة جيبوتي. 1977بعد استقالل جيبوتي في عام   7
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من قدرة  في الحد    القانونيةاإلشغال غير القانوني والمستوطنات غير    يساهمو  .  8أكثر عرضة للحرمانيجعلهن    العشوائية

و  محفوفة بالمخاطر للسكان. عيش خلق ظروف  في  السلطات على تخطيط البنية التحتية الحضرية واالجتماعية األساسية و

للمجتمعات   بالنسبة  التحديات،  لهذه  سواءاستجابة  حد  على  والالجئين  أطلقت  المضيفة  صفر برنامج    جيبوتيحكومة  ، 

    9. السكن الرديءكجزء من استراتيجية النمو الوطنية لمعالجة  2018عشوائيات في عام 

 

فعلى وجه  سوق األراضي.  في  قصور  أوجه الالحضرية بسبب    العيش في المناطق   ظروفعلى    تتفاقم هذه الضغوطات .14

كما أن  الخصوص، تمتلك نسبة صغيرة فقط من إجمالي السكان في جيبوتي وثائق رسمية تثبت حقوقهم في ملكية األراضي.  

تغطي الجزء األكبر من هي    و  سندات ملكيةلأو    تفتقد للتحديد )لم يقع ضبط حدودها(العامة والخاصة  الدولية    األراضي

يجعل من الصعب تخصيص األراضي لتطوير   على ارض الواقع دون وثائق ملكيةوجودهم الفعلي  كما أن  جيبوتي.    مساحة

الخاص.   االستثمار  أو  التحتية  ملكية مسجل  25000يوجد سوى  ال  و  البنية  تقريبًا من   و  مشتت بشكل    سند  العدد  نفس 

فتقار إلى حيازة األراضي اال  و يعودسند.    250.000الشهادات المؤقتة في البالد، في حين يقدر عدد السندات المحتملة بـ  

و على توفير خدمات التسجيل    و السجل العقاريالمحدودة إلدارة األراضي الدولية و    اتي الغالب إلى القدرالمعترف بها ف

 . المسح العقاري

 

 

في أغلب    10، في بلديتي بالباال وبوالوس في جيبوتي فيل  الفقيرةغالبًا ما يستقر الالجئون في المناطق الحضرية في األحياء   .15

غالبًا ما يعيشون مع عائالت و الذين    العشوائية،وجود الالجئين في األحياء  و رغم أن  .  هشة، في ظل ظروف معيشية  األحيان

على البنية التحتية والخدمات في   الضغط  إال أنه يزيدمضيفة أو في مساكن مستأجرة، يعزز فرصهم في االندماج االجتماعي  

معرضون لالستبعاد االقتصادي ألنهم غالباً ما يفتقرون إلى المهارات المناسبة لالستجابة  كما أن الالجئين  .  11المضيفةاألحياء  

أن معدل التوظيف، أي نسبة األشخاص العاملين من    12أجرتها حكومة جيبوتيدراسة  حيث تبين  حتياجات سوق العمل.  ال

  و يبلغ هذا المعدل  لالجئين وطالبي اللجوء.إجمالي لأو أقل من ثلث    ٪29.2، هو  عاًما فأكثر  15السكان الذين تبلغ أعمارهم  

. كما أن النقص العام  فيل  ٪ في جيبوتي46.0مركزي و  ٪ في  26.9  و  ٪ في هول هول؛26.2  ه و٪ في علي عدي25.5

  و غيابتشمل: مخاوف تتعلق بالسالمة،    عوائق  في ظل ،  للبطالةفي فرص العمل الرسمية يجعل الالجئات أكثر عرضة  

لالجئين متدنية: أقل  مستويات تعليم اأن  كما  الوثائق المدنية، والمحظورات الثقافية، ورعاية األطفال، والمسؤوليات المنزلية.  

تعليم ثانوي، وواحد إلى اثنين بالمائة حاصلون  ذوي مستوى  بالمائة    15تعليم ابتدائي، وحوالي  لهم مستوى  بالمائة    30من  

)معظمها    13مشروعا شخص    100على شهادات جامعية وما بعدها. باإلضافة إلى ذلك، يمتلك شخص واحد تقريبًا من كل  

  1000واحد لكل  شخص  في المجتمع المضيف )تقريبًا    المسجلةغير رسمية ومتناهية الصغر(، وهي نسبة أعلى من تلك  

تفتقر تحليالت الخصائص االجتماعية واالقتصادية لالجئين حتى اآلن و  ثقافة ريادة األعمال.  ترسخ  شخص(، مما يدل على  

دراسة حاليًا العديد من الدراسات، بما في ذلك    تجريالحكومة    إال أنضرية ،  إلى معلومات عن الالجئين في المناطق الح

برنامج األغذية العالمي، واالتحاد   لشؤون الالجئين، و  السامية  مع مفوضية األمم المتحدةبالشراكة  تحديد احتياجات الالجئين )ل

على الالجئين والمجتمعات المضيفة   19-فيدجائحة كوو نوعي لتأثير    و تقييم كمي(  2019األوروبي، التي بدأت في عام  

 
 كافية.  و مساحة عيش، واستمرارية السكن، اآلمنة الحيازة و الوصول إلى المياه المحسنة، والوصول إلى الصرف الصحي المحسن،   8
    .عشوائياتبرنامج صفر ل  الخطوط العريضة، 2019جمهورية جيبوتي،    9

 
  ب(، "تقييم حماية الالجئين: جيبوتي"، النافذة الفرعية اإلقليمية الُمخصصة لدعم الالجئين  2020مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )  10

 والمجتمعات المضيفة في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. 
 لجنة العمليات اإلقليمية، إطار الشراكة القطري. نفس المرجع.   11
،  لإلحصاء بجيبوتيلوطني لمعهد ا، ا وزارة الشؤون االجتماعية و التضامن ، 2019سح التنميط في قرى الالجئين ، تقرير م2020،  جمهورية جيبوتي  12

 ، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. برنامج األغذية العالمي 
 . فيل  ، جيبوتي ي(، "نتائج التنميط االجتماعي والمهني لالجئين: علي عديه ، هول هول ، مركز2019المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ) 13
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وبالشراكة  ) الدولي  البنك  ومجموعة  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  في   مع  لإلحصاء  الوطني  المعهد 

 (2020، جيبوتي

 

الالجئين    أحد أكثر قوانينهناك إجماع واسع على أنه  و    –، أصدرت حكومة جيبوتي قانون اللجوء الوطني  2017في يناير   .16

، كما يوفر  14تحسين وصول الالجئين إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العملمن لقانون حيث يمكن ا تقدمية في العالم. 

( حرية  2( عدم التمييز؛  1:  15لهم حقوقًا تضعهم فعليًا على قدم المساواة مع المواطنين الجيبوتيين. و تشمل هذه الحقوق

( 7( العمل؛  6( التعليم؛  5وثائق الهوية و السفر؛  الحصول على  (  4شهادات الميالد والوفاة؛  الحصول على  (  3  ؛الحركة

( الضمان  11( حرية تكوين الجمعيات؛  10( ممارسة الشعائر الدينية؛  9( الملكية؛  8التقاضي )الشكاوى أمام المحكمة(؛  

و   العام؛  بينما تش12االجتماعي  و  الجنسية.  على  الحصول  على  (  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  رف مفوضية 

التسجيل والخدمات متعددة القطاعات، فإنها تعمل جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني لمساعدة الالجئين والمنكوبين التابع 

الوطني و تعمل  وهو المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن حماية الالجئين وتنفيذ قانون اللجوء    ،(ONARSللحكومة )

كجزء من وزارة الداخلية، وكذلك مع وزارة التعليم والتدريب المهني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة  

 . الزراعة

 

 

من    بسبب   .17 قانون  المعوقاتالعديد  تنفيذ  بعد  يتم  لم  المؤسسات،  بين  األفقي  والتنسيق  التمويل  وأبرزها نقص   اللجوء ، 
بالكامل.   من    حيثالوطني  التخفيف  بعد  يتم  ب  المعوقاتلم  اإلدارة  المرتبطة  داخل  الهيكلية  والقطاع    العموميةالقدرات 

دعم الكامل لجهود الحكومة. إن سد الثغرات  تمويل منعت المفوضية من تقديم المعوقات  واجهت المفوضية  ، كما  16الخاص 
إلى  فرص  من شأنه أن يحسن    اللجوءالتنظيمية في قانون   المدرسية، والوصول  الشهادات  إلى  ،  الملكيةوصول الالجئين 

بوجود الحكومة    اعترفتلقد  و  التمويل، والوصول إلى الخدمات الصحية واالجتماعية.  و الوصول إلى  ،  المشاريعوتسجيل  
تحسين عملية في جنيف، وتعهدت بضمان    2019المنتدى العالمي لالجئين في ديسمبر    خالل، وعلى األخص  معوقاتالهذه  
: دمج الالجئين في التعليم الفني والتدريب المهني؛ ضمان على غرارتدابير  مجموعة من المن خالل    201717قانون    تنفيذ

 .تدريجيًا في برنامج الضمان االجتماعي الوطنيالجئ  12500إدماج  رعاية صحية جيدة لالجئين؛ و
 

التكيف  القدرة على  هناك ارتباط وثيق بين رفاهية الالجئين و رفاهية المجتمعات المضيفة، و هي تقوم على الحفاظ على   .18
حيث  .  19الموجودة خارجهاقرية لالجئين مغلقة بالكامل أمام األسواق    ليست هناك.  18و تأمين سبل العيش لكال المجموعتين 

في المدن ألغراض التجارة أو توزيع الغذاء أو غيرها من    العشوائيةيتنقل العديد من الالجئين باستمرار بين القرى واألحياء  
يتاجرون بين القرى والمناطق   ويتنقلون  الناس    و بما أن.  مستعينين في ذلك بقرب القرى من مسارات وسائل النقل  20الخدمات

المضيف الحضرية، يساهم   المثال21الالجئون بشكل متزايد في االقتصاد  ، كثيًرا ما يتم نقل األسماك والسلع . على سبيل 
  امضاعف  اجيبوتي فيل أثرً   الناس بين القرى و   تنقل  يعتبر. كما  22لالجئين  مركزياألخرى من سوق أوبوك من وإلى قرية  

 
( دمج الالجئين في خطة التنمية الوطنية كجزء من رؤية  1خمسة تعهدات خالل المنتدى العالمي لالجئين:   جيبوتيحكومة  قطعت، 2019في ديسمبر    14

( تزويد الالجئين بالتدريب التقني والمهني لتحسين اإلدماج  3ودعم الميزانية الوطنية؛  إشهاديمن خالل برنامج تدريب  المدرسين( تعزيز قيمة 2؛ 2035

  اتفي المنصات التقنية لتعزيز المرافق الصحية في المناطق المضيفة لالجئين من أجل خدم يالصحالقطاع  ( استثمار المزيد من 4واالقتصادي؛ االجتماعي 

   .2021الجئ تدريجيًا في برنامج التأمين الصحي الشامل بحلول عام  12500( إدراج 5( ؛ 3و  2و  1أفضل على جميع المستويات )
 . بشأن وضع الالجئين في جمهورية جيبوتي AN/16/7ème L/159  عددقانون (  2017حكومة جيبوتي )  15
 (". 2015-2018، "التقييم الالمركزي لبرنامج سبل العيش التابع للمفوضية في جيبوتي )(2019الالجئين )م المتحدة لشؤون المفوضية السامية لألم   16
النسخة الكاملة لخطاب وزير الداخلية الذي ألقاه في المنتدى العالمي لالجئين   -، "خطاب حكومة جيبوتي  (2019)ديسمبر  2019المي لالجئين المنتدى الع   17

2019 ." 
 "تدعم الالجئين والمشردين داخلياً ومضيفيهم. إنمائيةنحو استجابة  -(، "المشردون قسراً 2017نك الدولي )مجموعة الب  18
  Werker, Eric).480-461، ص. 2007، سبتمبر 3، العدد 20، المجلد ، مجلة دراسات الالجئينالالجئين"  ات، "اقتصاديات مخيم( 2007إريك ويركر )  19

480.-’, Journal of Refugee Studies, Volume 20, Issue 3, September 2007, pp. 461Refugee Camp Economies(2007), ‘) 
 ، المرجع نفسه. ب(  2020المتحدة لشؤون الالجئين )المفوضية السامية لألمم   20
 ". 2022-2018المفوضية في جيبوتي   -، "الخطة االستراتيجية لسبل العيش   2018لشؤون الالجئين ) مم المتحدةلمفوضية السامية لأل  21
  رائديجرد حالة  -، "زيارة مشتركة بين المفوضية والبنك الدولي إلى أوبوك (2019ن الالجئين والبنك الدولي )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤو   22

https://doi.org/10.1093/jrs/fem001
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مطالَبين الالجئون  أصبح  ،  2015منذ نوفمبر  و  ى الالجئين.  لألنظمة الجديدة التي ينفذها برنامج األغذية العالمي في قر
التواجد الفعلي في القرى مرة في الشهر بسبب تقنية البصمة الجديدة المستخدمة للتحقق من هوية المستفيدين لتقليل المخالفات ب

يعملون بشكل غير رسمي في  لمستفيدين الذين  اعبور  و هو ما ينتج عنه  .  23النقدية  و المستحقاتالمتعلقة بتوزيع الغذاء  
الالجئين لتحصيل    جيبوتي فيل و إلى قرى  العودة  المسجلين في  24مستحقاتهم لكن يجب عليهم  لذلك، فإن عدد الالجئين   .

 العشوائية،االستثمارات في األحياء  هو ما يعني أن    ال يعكس العدد الفعلي لالجئين الموجودين في العاصمة و  فيل  جيبوتي
 . أكبر من األعداد الرسمية ستعود بالنفع على عدد الجئينلالجئين في المناطق الحضرية، حيث يعيش معظم ا

 
 نمائية المقترحةالهدف )األهداف( اإل

 المشروع األصلي - (ة)المقترح اإلنمائي)ة(الهدف )األهداف( 

( 2( تحسين الظروف المعيشية لسكان األحياء العشوائية في مناطق حضرية مختارة و)1المقترحة في: )   اإلنمائيةتتمثل األهداف  

 تنفيذ برنامج "صفر عشوائيات"المكلفة ب العامةتعزيز قدرة المؤسسات 

 التمويل اإلضافي  -اإلنمائي)ة( المقترح)ة( الهدف )األهداف( 

األهداف   في   اإلنمائيةتتمثل  المقترحة  )المعدلة   الالجئين، و)1:  و  المضيفة  للمجتمعات  المعيشية  الظروف  تعزيز 2( تحسين   )

 .اإلدماج اإلجتماعي و االقتصادي للمجتمعات المضيفة و الالجئين

 النتائج الرئيسية 

أكثر من مرور  بعد  و  .  2019مارس    11دخل حيز التنفيذ منذ    و  2018نوفمبر    09تمت الموافقة على المشروع في   .19

التقدم المحرز و تم تقييم . بشكل جيد ويتقدم التنفيذ كما هو مخطط له األصلي، يعمل المشروع عن دخوله حيز التنفيذعام 

المشتريات   ارة المشروع وإدكما تم تقييم مرضيين. على أنهما التقدم العام في التنفيذ  و الهدف االنمائي المقترحنحو تحقيق 

من إجمالي  ٪  23نسبة    المدفوعات إلى  ، وصل إجمالي2020ضية أيًضا. و بنهاية سبتمبر  مرعلى أنها  اإلدارة المالية    و

 .25العشوائيةألحياء اترقية لبما يتماشى مع ملف الصرف المتوقع لعملية معقدة  المبلغ المرصود

 

 األشغال اهتماًما خاًصا بالضمانات لتسهيل تنفيذ  )أرولوس( الحضري واإلسكان االجتماعيوكالة التأهيل  : تُظهرالضمانات .20

( يساعده موظفان ةاجتماعيضمانات    أخصائي)  بدوام كاملالتمويل اإلضافي. يؤمن موظف    في مرحلة الحقة من التنفيذ و

كما هو مذكور في وثيقة و  شابان وخبير وطني محنك في مجال البيئة والصحة والسالمة تنفيذ أدوات اإلجراءات الوقائية.  

وكالة التأهيل الحضري واإلسكان االجتماعي   لمشروع، يجب أن يكون لدىلهذا ا األصلي للمشروع  األصلي تقييم المشروع 

لضمان    ةجتماعيفي الضمانات اال  أخصائي في الضمانات البيئية و    أخصائيو  جراءات الوقائية،  في اإل  األخصائييناثنين من  

  توسيع النطاق الجغرافي واالجتماعي للمشروع   بعدأكثر أهمية  الشرط  يصبح هذا  و  .  بشكل مناسبتنفيذ اإلجراءات الوقائية  

البيئكل من  يتم تنفيذ  و  التمويل اإلضافي.    في إطار التوطين  و ية واالجتماعيةإطار اإلدارة  الذين تم   إطار سياسة إعادة 

إنشاء أول طريق وصول   فقد انطلقت اشغالعلى صعيد االستثمار في البنية التحتية،    أما  .للمشروع األصلي بكفاءة  اإعدادهم

حيث لم  .  مرضي بشكل  العميل    تم إعدادها من قبل التي   يجري تنفيذ خطة عمل إعادة التوطينو  .  2019أكتوبر    15في  

تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ذات   و يعتبرنزوح مادي. كما تم إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي   يالحظ حدوث  

حادث كبير. باإلضافة إلى ذلك، فإن الدراسات  /دث. حيث لم يقع أي حالصلة من قبل المقاولين ووحدة تنفيذ المشروع مرضيًا

 
 األعمال". 

 ". الموحد والالجئين في جيبوتي، تقرير المشروع   الهشة، "المساعدة الغذائية للفئات  ( 2016عالمي )برنامج الغذاء ال  23
 ب(، المرجع نفسه.   2020المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )  24
.  العشوائيةلضمان نجاح تدخالت ترقية األحياء   الهامةسات  ( إال بعد االنتهاء من سلسلة من الدرا األشغالاالستثمارات الرئيسية )أي تنفيذ  تنطلق ال يمكن أن    25

عادة ما تكون   العشوائية إلى أن تدخالت ترقية األحياء    و يعود ذلكمن العملية.    5إلى    2في السنوات  عمليات الصرف سيتم  وفقًا للتوقعات، فإن الجزء األكبر من  

يرتبط  لذا  (.  IEG 2018المحلية أو إعاقة التكامل )  االنتظاراتمعقدةً: تتطلب الدراسات والتشخيصات الضرورية لمثل هذه التدخالت وقتًا كافيًا لتجنب إحباط  

بدًءا    عمليات الصرف لمتوقعة في  يفسر كذلك الزيادة ا   و هو مااألكثر كثافة في االستثمار.    األشغالإجراء الدراسات بانخفاض معدالت الصرف مقارنة بتنفيذ  
 من السنة الثانية. 
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البنية التحتية الالحقة )الخطط الحضرية، والدراسات الفنية، ووثائق اإلجراءات الوقائية( تسير على   شغالالخاصة بأ  الهامة

  .الطريق الصحيح حتى اآلن

 

ن  تاريخهالنتائج حتى   .21 على لبرنامج "صفر عشوائيات"( )إعداد إطار العمل االستراتيجي وخطة االستثمار  1. يسير المكو ّ

لبرنامج "صفر عشوائيات"    الوطنية الستراتيجيةل( استكمال مجلس الوزراء  1)   :هو مبين من خاللالصحيح، كما    الطريق

( بناء التآزر 3؛ )بالكامل  هاتشغيل  ولوكالة التأهيل الحضري واإلسكان االجتماعي  ( إعادة الهيكلة الناجحة  2؛ )واعتمادها

المؤسسات   ووكالة التأهيل الحضري واإلسكان االجتماعي    كرات التفاهم بينوالتعاون مع الوزارات الفنية من خالل توقيع مذ

دائرة  ودائرة التخطيط اإلقليمي وتخطيط المدن واإلسكان   و  والتضامنالمختلفة، بما في ذلك وزارة الشؤون االجتماعية  

القدرات  ل  - العقاري  السجلاألراضي و   تمكينهم منبناء  المشروع وخارجه؛ و )  و  داخل  أفضل  (  4أداء مهامهم بشكل 

ا/تسليم اللمسات األخيرة على  التي  وضع  الدراسات  للعديد من  الهيكلة )بما في ذلك    أشغالبدء  تعتبر شرطا أساسيا  إعادة 

تجدر اإلشارة دراسة إعادة الهيكلة لبالباال أنسيان والدراسات الحضرية والفنية لموقع إعادة التوطين(. باإلضافة إلى ذلك،  

الذي تم إحرازه فيل السريع  الهيكلة لسبعة من بين    إعداد  لتقدم  المكون  و  أولوية.    ويحيًا ذ  13دراسات إعادة    2أظهر 

بالباال   تم إطالق االستثمارات ذات األولوية فيو  في مناطق حضرية مختارة( تقدًما كبيًرا.    ةالتشاركي  التحسينارات  )استثم

إنهاءها في الثالثية األخيرة من  ومن المتوقع    2019طريق الوصول إلى المنطقة في أكتوبر    انطلقت أشغالحيث  أنسيان  

 كل من موقع إعادة التوطين والخاصة بلحضرية ودراسات إعادة الهيكلة  االنتهاء من الدراسات ا  سيمكنكما   . 2020سنة  

أنشطة تعبئة   إطالق بدعم من هذا المكون، تم  و  .  2020بحلول نهاية عام    ذات الصلة  بالباال أنسيان من إطالق األشغال

إنشاء ست  تم  (  1تى اآلن: )وتشمل النتائج التالية حوزارة الشؤون االجتماعية والتضامن    المجتمع بشكل فعال تحت إشراف

إنشاء تم  (  2البنية التحتية؛ )مشاريع  لجان لتحسين التواصل مع المجتمعات المحلية ومشاركتها في تحديد واختيار وتنفيذ  

( تم  4السكان؛ )  و انطلقوا في أعمال توعيةخمسة ميسرين مجتمعيين  تم توظيف  (  3لجنة األشخاص المتأثرين بالمشروع؛ )

من قبل الشركة المسؤولة عن    توظيفهمثم تم  وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن    بتوجيه من  المؤهلينغير    اختيار العمال

المشروع   المشاركة حتى اآلن في إطار  المستفادة من  الدروس  الوصول. توضح  تأثير االستثمارات    األصليبناء طريق 

  . وقرى الالجئين على حد سواء العشوائيةتقدم حالة للتوسع السريع في التدخالت في األحياء  والمشاركة المجتمعية و

 وصف المشروع  -د

تعزيز    سوف يواصل هذا المكون.  مليون دوالر أمريكي (  5.1)  التعزيز المؤسسي  . دعم السياسات العامة و1ن  المكوّ  .22

سيركز أيًضا على دعم المؤسسات الوطنية في صياغة السياسات   قدرات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع و

لتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية من أجل تفعيل   سيع هذا المكونتم توو قد  العامة إلدماج الالجئين والمجتمعات المضيفة.  

  .2017الوطني لعام  اللجوءقانون 

التمويل اإلضافي مكونًا فرعيًا   سوف يدخل  .2017الوطني لعام    اللجوء. دعم تنفيذ قانون  1.1المكون الفرعي  

و هو ما  لالجئين.  لالتمكين االجتماعي واالقتصادي    من أجل 2017الوطني لعام    اللجوءجديدًا لدعم تنفيذ قانون  

الوطني، والمتعلقة    اللجوءتحليل كامل لنقاط الضعف القطاعية لسد فجوة تنفيذ قانون    )أ(سيشمل األنشطة التالية:  

ال إلى:  بوصول  االقتصادية وملكية  1الجئين  الفرص  والمصرفية،  2،  المشاريع(  المالية  الخدمات  ( سندات  3( 

خمس عمليات تشخيص وخطط   إعدادسينتج عنه   و هو ما( الصحة والخدمات االجتماعية. 5( التعليم، 4الملكية، 

ءات( والتنسيق المؤسسي لتنفيذ )الوقت والتكاليف واإلجرا  مل بما في ذلك التوصيات من حيث تبسيط اإلجراءاتع

( أعاله ، والمساهمة المباشرة في: دعم األنشطة  3( و  2( و  1تنسيق تنفيذ خطط العمل  عملية  دعم    )ب(القانون؛  

التمويل الصغير لمواد    إلى الالجئين    و وصول( ،  4.2التجارية واالقتصادية لالجئين )كجزء من المكون الفرعي 

الفرعي   المكون  الحصول على  (،  3.2البناء ) كجزء من  المكون  و  الالجئين )كجزء من  الملكية ألسر  سندات 

الوطنية والمحلية  )ج((؛  3.1الفرعي   المؤسسات  التي ستستهدف  التوعية  المتضررين  أنشطة  لتعزيز   والسكان 

 قانون اللجوء الوطني. المعلومات حول

الف الفئات  2.1رعي  المكون  إدراج  و  الهشة.  تخطيط  أدوات  في  والالجئين  السكان  برنامج  من  "صفر   تنفيذ 



  البنك الدولي   

 ( P172979)  التمويل اإلضافي – جيبوتي  في العشوائية األحياء ترقية المتكامل ل مشروع ال

11 الصفحة                                                                                                                              2020نوفمبر   12  
 

 تفعيل  لرفع نسق  األصلييعتمد هذا المكون الفرعي على الدعم المقدم من خالل المشروع  وف  س عشوائيات"(.

التجديد الحضري في أحياء  ، ولتمويل تطوير دراسات حضرية وتقنية إضافية من أجل  برنامج "صفر عشوائيات" 

علي " فضالً عن خطط إعادة الهيكلة الالزمة لتنفيذ إعادة هيكلة قرى الالجئين الجديدة المختارة )   ؛قديمة مختارة

الدراسات وخطط إعادة الهيكلة، سيتم  و  (.  " هول هول"   و  " عديه بشكل خاص   األخذ بعين االعتبارأثناء إعداد 

ستفيدين وأصحاب إلبالغ الم  ية، سيتم إعداد خطة اتصالإلى ذلك  باإلضافة.  جميعو إمكانية إدماج ال   التكيفقضايا  

  المصلحة الخارجيين.

ل التمويل اإلضافي . في إطار هذا المكون الفرعي، سيعمالتعزيز المؤسسي  : دعم الحوكمة و3.1المكون الفرعي  

، مديرية أمالك الدولة والشؤون  في المشروع. حيث سيدعم، أوالً العديد من المؤسسات المشاركة    على تعزيز قدرات

، وجمع البيانات عن إشغال األراضي والممتلكات العقاري  من أجل إنشاء نظام متكامل للتسجيل والسجل  العقارية

. كما سيعمل التمويل المشروعفيذ  المشروع، وبناء القدرات واألصول ذات الصلة لتن  التي يستهدفهافي المناطق  

الحضرية    العشوائيةللممتلكات في مناطق المشروع، بما في ذلك األحياء    المنتظماإلضافي على تجريب التسجيل  

يس المؤسسات المطلوبة ل  وقرى الالجئين. ثانيًا، سيعزز هذا التمويل اإلضافي بشكل عرضي أنظمة الحوكمة و

التي فترة  انتهاء اللمجتمع المضيف والالجئين بعد  ا  لفائدةالدعم  استدامة  لضمان    نجاح المشروع، ولكن أيًضالفقط  

اإلضافي.  يغطيها   توجدالتمويل  في   و  في    قائمة  والمالي  التقني  الدعم  التي ستتلقى  والبلدية  الوطنية  المؤسسات 

  .1الملحق 

استثمارات  2المكون   .23 وال  التشاركية  التحسين.  المضيف  للمجتمع  والسكنية  المعيشية  الظروف  )لتحسين   23.1الجئين 

أحياء  الهدف من المكون الثاني هو توسيع الوصول إلى الخدمات في مناطق إضافية، بما في ذلك  إن    (.مليون دوالر أمريكي

كما  الالجئين.    ضيفة وتحسين الظروف المعيشية لكل من المجتمعات المو ذلك من أجل    للالجئين  حضرية أخرى وقريتين

  قتصادية للمجتمع المضيف و الالجئين.الدعم لألنشطة اال و تقديمتعزيز أنشطة التنمية المجتمعية سيواصل هذا المكون 

. دعم إعادة الهيكلة الشاملة والمرنة لألحياء الحضرية وقرى الالجئين وتحسين الوصول 1.2المكون الفرعي  

في  انطلقتالتي  الترقية. سيعمل هذا المكون الفرعي من التمويل اإلضافي على توسيع نطاق أنشطة إلى الخدمات

ع األنشطة الحالية في بلباال أنسيان إلى  يتوسحيث سيتم  ذات األولوية األخرى.    األحياءإلى    األصليإطار المشروع  

سوف تسترشد استثمارات و  في جنوب البالد.  بوالوس، وإلى قريتين لالجئين    أربعة أحياء داخل بلديتي بالباال و

لتعزيز البنية   2.1  في إطار المكون  إعدادهاالمحددة بخطط إعادة الهيكلة التي تم تسليمها أو التي سيتم    التحسين

  التمويل اإلضافي في الملحق في إطار  تم وصف المناطق الجديدة التي سيتم تطويرها  كما ي.  القابلة للتكيفالتحتية  

 .1عدد

كمل هذا المكون ست . سي. االستثمارات في منطقة إعادة التوطين والدعم الفني لمناطق التوسع2.2المكون الفرعي  

لتطوير منطقة إعادة التوطين، بما في ذلك بناء البنية التحتية   األصلي لتمويل اإلضافي تمويل المشروع  من االفرعي  

الحضرية التي تم تطويرها في إطار المكون    المخططات  إلى استنادا  والمعدات األساسية    القابلة للتكيفالحضرية  

باإلضافة إلى االستثمارات في منطقة إعادة التوطين، سيشمل هذا المكون و  .  األصليمن المشروع    1.1الفرعي  

طة العمل استراتيجية تقدم خهكتاًرا. و سوف    110عازلة تبلغ مساحتها  الفرعي صياغة خطة عمل لتطوير منطقة  

ال المالية واستدامة تخصيص األراضي ولضمان  لتمويل اإلسكان االجتماعي عبر   تحسين  شفافية  قيمة األرض 

  .العازلةمنطقة الفي  (péréquation) آليات التكافؤ

،  "صفر عشوائيات"برنامج   . تماشياً مع الركيزة الثالثة الستراتيجية: دعم تحسين اإلسكان3.2المكون الفرعي  

قرى الالجئين المحددة من    و  العشوائيةسيشمل التمويل اإلضافي مكونًا فرعيًا جديدًا لتحسين اإلسكان في األحياء  

يعزز وصول المستفيدين إلى التمويل الصغير  و سوف  .  هشاشةأجل تحسين ظروف المعيشة والسالمة ألكثر الفئات  

وكالة التأهيل  نّك  مَ صغير للمواد السكنية، والذي من خالله تُ سيتم إعادة تشكيل مخطط االئتمان الكما  لمواد البناء.  

صندوق االئتمان الصغير " األسر من الحصول على تمويل لبناء المساكن، إلى  الحضري واإلسكان االجتماعي  

عي.  كون الفر، والذي سيتم دعمه ماليًا وتقنيًا في إطار هذا المالوكالة و من داخلها، الذي تديره  " للمواد السكنية
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الصندوق هذا  تجربة  ذلك  بعد  األحياء    وسيتم  الموقع،    العشوائيةفي  في  المساكن  تحسين  لدعم  الالجئين  وقرى 

بناء المساكن في منطقة إعادة التوطين:    بتمويلالتمويل اإلضافي    كما سيقوم.  المستدامةوتشجيع استخدام مواد البناء  

بالمواد والمساعدة في    1.2التطوير في إطار المكون الفرعي    أشغالبسبب    تم تشريدهاسيتم تزويد األسر التي  

 .بناء المساكن بأنفسهم من أجل اإلشراف 

سيعمل الالجئين.  : صندوق التنمية االجتماعية واالقتصادية إلدماج المجتمعات المضيفة و4.2المكون الفرعي  

هذا المكون الفرعي على تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل توسيع 

و صندوق التنمية االجتماعية واالقتصادية.  إلىتسميته  ستتغير الذي  األصليللمشروع  يةتنمية المجتمع الصندوق 

لدعم األنشطة الصندوق  المستهدفة.    سيتم توسيع نطاق هذا  المناطق  سيتم توسيع كما  االقتصادية والتجارية في 

الالجئين، و الصندوق لتشمل مناطق جغرافية جديدة، بما في ذلك قرى  التي سيمولها  الفرعية  تغطي    المشاريع 

إضافية.   التي  و  مجاالت مواضيعية  المؤسسات  لدعم  الفنية  المساعدة  أيًضا  الفرعي  المكون  هذا  يملكها سيشمل 

 .يضيف أنشطة تنمية المهارات لتعزيز قابلية توظيف المستفيدين المجتمعات المضيفة و الالجئون و

المشروع   في إطارلوكالة المنفذة  المقدم ل دعم  ال. باإلضافة إلى  مليون دوالر أمريكي (  1.8إدارة المشروع )  -  3المكون   .24

بعد تقييم  و  خذها وحدة تنفيذ المشروع إلدارة النطاق الموسع لألنشطة.  ، فإن التمويل اإلضافي سيدعم التدابير التي تتاألصلي

، وضعت الوكالة المنفذة المشروع المتكامل لترقية األحياء العشوائية  ذاتي بناًء على تجربة األشهر الستة األولى من تنفيذ

قدرة الوكالة على تقديم   تعزيزبهدف  العديد من المهنيين ذوي الخبرة    توظيف  ذلك  يشمل  خطة عمل لتوسيع فريق التنفيذ. و

عن  لوكالة التأهيل الحضري واإلسكان االجتماعي  المختلفة    األشغالالخدمات، بما في ذلك توظيف: مهندس إشراف لمراقبة  

الكوارث لضمان  وقائية  خبير مساعد إجراءات كثب؛   إدارة مخاطر  تدابير    إدماج؛ مساعد مشتريات مخصص؛ خبير في 

سيتم و  .  يةنشطة االتصاللتعزيز األ؛ وأخصائي اتصال  برنامج "صفر عشوائيات"  ائز المختلفة لتدخالتعبر الرك  التكيف

من أجل دعم األنشطة المتعلقة بمشاركة  وزارة الشؤون االجتماعية و التضامن خبير في المشاركة المجتمعية إلفادة  توظيف

  ها.وتنفيذ لمساعدة وزارة اإلسكان في تنسيق أنشطتهاتقييم  و رصدخبير  توظيف. كما سيتم المحلي المجتمع

 

هذا المكون من المشروع   سوف لن يطرأ أي تغيير على.  لفيضاناتو ل   19-الطارئة لجائحة كوفيداالستجابة   - 4المكون   .25

  .والفيضانات 19- لجائحة كوفيدالذي يدعم برنامج الطوارئ لالستجابة و األصلي 

 

 

هذا  يهدف    و  .هذا المكون من المشروع األصليسوف لن يطرأ أي تغيير على    االستجابة الطارئة.مكونات    -  5المكون   .26

من خالل السماح بإعادة تخصيص   طلوب،على النحو ال  أزمة أو حالة طوارئ مؤهلةألي إلى توفير استجابة فورية المكون 

، أو من المحتمل تتسبفي المستقبل  أو أزمة  عائدات المشروع بسرعة في حالة حدوث أي كارثة طبيعية أو من صنع اإلنسان  

أو اجتماعي سلبي كبير. هذا المكون مفيد بشكل مباشر لكل من الالجئين والمجتمعات  /في حدوث تأثير اقتصادي و  ،تسببتأن  

 في المستقبل.لتي قد تتأثر بأي كارثة المضيفة ا

 

 

 

 

 التنفيذ ه.  

 الترتيبات المؤسسية و ترتيبات التنفيذ

 

ستبقى الترتيبات المؤسسية للتنفيذ والمساعدة الفنية وترتيبات الرقابة كما هي بالنسبة للمشروع األصلي. وسيواصل وزير  .27

لوكالة التأهيل الحضري واإلسكان االجتماعي. و ستبقى الوكالة  الذي سيُمنح عمليًا    اإلسكان اإلشراف على تنفيذ المشروع، و
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ضمان توافر التحويالت المالية في    مسؤولة عن إدارة المشروع على المستوى المركزي وتنسيق التنفيذ العام للمشروع و

إبالغ النتائج   وآثاره، و تنفيذال  برنامجييم  رصد و تق  حسابات المشروع، وإصدار التقارير المالية، و  و مسكالوقت المناسب،  

الدروس   بدمج    هذا التمويل اإلضافييقوم  إدارة العالقات مع البنك الدولي. سوف    فضال عنإلى مختلف أصحاب المصلحة،  

ماعي وكالة التأهيل الحضري واإلسكان االجت  بناًء على التقييم المؤسسي الذي أجرته  األصليالمستفادة من تنفيذ المشروع  

وحدة تنفيذ فائدة  ط عن كثب لتنفيذ تدابير التعزيز المحددة المذكورة أعاله ليخط ؛ كما سيقوم بالتخالل السنة األولى من التنفيذ

ستبقى المسؤولية االئتمانية كما  سيؤهلهم لتنفيذ مشروع أكبر.  ، و هو ما  المشروع والوكاالت األخرى المشاركة في التنفيذ

 .للمشروع بأكمله يل الحضري واإلسكان االجتماعي بالنسبة وكالة التأهعلى عاتق 

يتطلب العمل على دمج الالجئين ترتيبات مؤسسية قوية بين أصحاب المصلحة المتعددين لضمان التنسيق الرأسي واألفقي.   .28

تنسيق الوثيق مع مفوضية ، بال المكتب الوطني لغوث الالجئين والمنكوبينوسيتم تنفيذ األنشطة المتعلقة بمسألة الالجئين بقيادة  

الجمعيات العاملة مع الالجئين لالستفادة من معرفتها بالسياق    سيتم تشريكاألمم المتحدة لشؤون الالجئين. باإلضافة إلى ذلك،  

التوجيهية الحالية  بالنظر إلى المجاالت المواضيعية الجديدة المدرجة في هذا التمويل اإلضافي، سيتم توسيع اللجنة  و  المحلي.  

 لتشمل أصحاب المصلحة المعنيين. 

 

 موقع المشروع والخصائص الفيزيائية البارزة ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كانت معروفة( 
 

شمل ثالثة أحياء صغيرة أخرى في بلدية بلباال ومنطقة يلالتمويل اإلضافي  تدخل    مجال. سيتم توسيع  األصليبلدية بالباال هي موقع المشروع  
لالجئين في علي صبيح.    'هول هول'و  'علي عديه' ، وإلى قرى  الشماليةلباال  اأحياء صغيرة أخرى في بثالثة    بولدوق في بلدية بوالوس و  دجاقا

وجود متاجر ومساجد ومدارس وكليات  في ظل  اية  ( حضرية للغ'علي عديه' و'هول هول'كل هذه المناطق الجديدة )باستثناء منطقة  و تعتبر  
جميع أراضي جيبوتي. تتميز جيبوتي    الذي تمت إضافته  مكونات االستجابة الطارئة، سيغطي مكون  التمويل اإلضافي  و في إطاروعيادات، إلخ.  

غالبًا ما يغطي موسم األمطار أو و  ملم في السنة.    200هطول األمطار  معدل  بمناخ صحراوي مع هطول أمطار متفرقة. نادرا ما يتجاوز  
درجة مئوية   40الحرارة حيث تزيد درجات الحرارة عموًما عن  و الذي يتميز بشدة  ،  الحارموسم  أما الالبارد الفترة من أكتوبر إلى أبريل    الفصل

أحداث هطول األمطار الشديدة في السنوات األخيرة    فيليمتد من مايو إلى سبتمبر ويؤثر بشدة على تدهور البيئة. واجهت جيبوتي  ففي اليوم،  
على الموجودة  مع فيضانات في العديد من المناطق بسبب ضعف أداء نظام تصريف مياه األمطار ونظام الصرف الصحي خاصة في المناطق  

و  السكان    أمامتشكل عائقاً شديداً    فيل  نفس مستوى البحر. باإلضافة إلى ذلك، فإن ندرة الموارد المائية وضعف جودتها ال سيما في جيبوتي
 .  الصحة العامة

 
 

 الضمانات البيئية واالجتماعية في الفريق  أخصائيو
 

 ضمانات اجتماعية أخصائيأنطوان في. ليما، 

 بيئيةأخصائي ضمانات محمد ادنين بزاوي، 
 أخصائي ضمانات بيئية ،محمد عدنين البزاوية 

 

 

 

   تطبقسياسات الضمانات التي قد 

 هل تم تفعيلها؟ سياسات الضمانات 
 

 الشرح )اختياري( 
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اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة  
    4.01بالتقييم البيئي 

 نعم 

المناطق  في  تنفيذها  سيتم  التي  األنشطة  لطبيعة  نظراً 

تصنيف  تم  فقد  العالية،  الحضرية  التركيزات  ذات 

 البرنامج في الفئة أ. 

لمناطق  الدقيق  الجغرافي  التوزيع  تحديد  لعدم  نظراً 

التدخل في برنامج صفر عشوائيات، والذي يتم تمويله  

في   الفقيرة  األحياء  لترقية  المتكامل  المشروع  ق بل  من 

المناطق. تم   لم يتم تحديد هذه  فإنه  جيبوتي وخارجها، 

البيئية واالجتماعية من أجل   إطار عمل لإلدارة  إعداد 

نوع يتعين    تحديد  التي  واالجتماعية  البيئية  التقييمات 

البيئي   لألثر  مفّصل  )تقييم  العمل  بدء  قبل  بها  القيام 

أو  البيئي واالجتماعي  واالجتماعي، تقييم مبّسط لألثر 

واالجتماعية.   البيئية  اإلدارة  خضعت و  خطة 

  الستشارة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية    اختصاصات

 عامة. 

سي التي  المكون  األنشطة  إطار  في  تمويلها  من    2تم 

المشروع األصلي.   أنشطة  التمويل اإلضافي هي نفس 

ليشمل  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار  تحديث  سيتم 

اإلضافي.   التمويل  لتدخل  الجديدة  ستتم  المجاالت 

واإلفصاح   مراجعة واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار 

ي الخارجي للبنك وعلى الموقع اإللكترون  البلدعنه داخل  

 .قبل التقييم

 

في   المحدث  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار  يأخذ 

مكون  إطار  في  تمويلها  سيتم  التي  األنشطة  االعتبار 

إعادة    أشغالنطاق    حسبو  .  مكونات االستجابة الطارئة

البناء التي سيتم تنفيذها، سيتم إعداد تقييم األثر  /التأهيل

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أو /واالجتماعيالبيئي  

أي   بدء  قبل  المستقلة  البيئية واالجتماعية  اإلدارة  خطة 

 .أشغال

من المشروع األصلي و التمويل   كالعلى الرغم من أن  

، إال أنه ليس من المتوقع أن  انكبير االضافي ذو الصلة

يمكن  ال  أو  صعبة  بيئية  تأثيرات  إلى  أنشطته  تؤدي 

المحددة بشكل أساسي فيها  الرجوع . وتتعلق التأثيرات 

البناء  بأعمال  المرتبطة  والمضايقات  بالمخاطر 

العمال، وإدارة   الموقع )الصحة وسالمة  واألشغال في 

وإدارة   الغازات، األنقاضالنفايات،  وانبعاثات   ،

بالنسبة   الموقع  خارج  الحوادث  وخطر  والضوضاء(، 

ظهو في  التسبب  إلى  باإلضافة  األراضي  للسكان  ر 

الصرف الصحي مع أداء نظام الرطبة في حالة ضعف 
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باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة   خطر انتشار المالريا

 . 19-خالل جائحة الكوفيدبالعمل 

تقديم دعم فني  من  مشروع التمويل اإلضافي    كما سيمكن

ومالي إضافي لبناء المساكن في منطقة إعادة التوطين 

األحياء   في  الموائل  لتحسين  إعادةوكذلك  تمت   التي 

إعداد دراسة كاملة لتقييم األثر  حاليا  يجري  و  هيكلتها.  

تبلغ   الذي  التوطين  إعادة  لموقع  واالجتماعي  البيئي 

تغطي    110مساحته   بالباال  جنوب  في   أشغالهكتار 

المستقبلية.  ت اإلسكان  وأنشطة  الموقع  سيأخذ و  طوير 

تقييم األثر البيئي واالجتماعي الكامل في االعتبار اآلثار 

النفايات، والصرف الصحي،   إدارة  الناتجة عن  البيئية 

واستهالك  الهواء،  وتلوث  الحضرية،  المرور  وحركة 

س المناخ.  تغير  مع  والتكيف  الطبيعية،  تم  تالموارد 

هكتار   110ل األثر البيئي واالجتماعي لـ  تقييم  مراجعة

عنه اإللكتروني   البلدداخل    واإلفصاح  الموقع  وعلى 

كما هو مطلوب في   أي اشغالالخارجي للبنك قبل بدء  

 .إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

هكتار   110  ال  تتمثل المخاطر الرئيسية المتعلقة بنشاط

في  يأخذ  ال  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  أن  في 

هذه   في  االستغالل  بمرحلة  المتعلقة  اآلثار  االعتبار 

المنطقة الجديدة التي سيتم إنشاؤها خاصة اآلثار الناتجة  

المرور   الصحي وحركة  النفايات والصرف  إدارة  عن 

الموارد الطبيعية، و استهالك  الحضرية وتلوث الهواء  

 المرونة، إلخ. /التكيف مع تغير المناخو 

 
للمشروع   المحتملة  االجتماعية  المخاطر  ترتبط  سوف 

التالية   الفرعية  المكّونات  بأنشطة  األول  المقام  في 

الفرعي   المكّون  االستراتيجية 1.1للمشروع:   :

والمكّون   البرنامج،  إدارة  وأدوات  التخطيط  الرئيسية، 

الت1.2الفرعي   البنية  حتية ذات األولوية.  : استثمارات 

ستؤدي هذه األنشطة إلى ثالث مخاطر اجتماعية محتملة 

التوطين   إعادة  عملية  جانب  عن    القسري إلى  الناجمة 

االجتماعي،  1األراضي:  حيازة اإلقصاء  تدفق 2(   )

والعنف   االجتماعيالعمالة  النوع  أساس  وعلى   ،3 )

سيطرة الصفوة. وقد تم تحديد التدابير الخاصة بالحد من  

آثار هذه المخاطر وتم تعميمها في أدوات تخطيط وإدارة  

الخاصة   الضمانات  أدوات  إلى  باإلضافة  البرامج، 

  بالمشروع كما هو موضح أدناه.
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i. االجتماعي القساإلقصاء  التوطين  إعادة  في  بما    ري، ، 
:  1.1هو الخطر االجتماعي الرئيسي للمكّون الفرعي  

إدارة  وأدوات  التخطيط  الرئيسية،  االستراتيجية 
البرنامج. ستدعم األنشطة في إطار هذا المكّون الفرعي  
لتنفيذ   واالستراتيجية  التنظيمية  األدوات  تطويَر 
األدوات  هذه  تؤدي  عشوائيات.  صفر  استراتيجية 

ال وإدارة  بالتخطيط  أمور  الخاصة  بين  من  برنامج، 
أخرى، إلى تحديد أصحاب الحقوق فيما يتعلق بحقوق  

في   المواطنين  وغير  وفيما    األراضي  تملكالمواطنين 
لها.   ملكية  شهادات  إسناد  سيتم  التي  باألراضي  يتعلق 
بالتالي، يمكن أن تدفع أدوات التخطيط واإلدارة الخاصة  

إقصاء   إلى  الذين  األشد    الشخاصبالبرنامج  فقراً، 
األراضي،   من  المساحات  أصغر  عادة  يمتلكون 
والالجئين  والمهاجرين  الجيبوتيين  غير  إلى  باإلضافة 

. وللتخفيف من هذه العشوائيةالذين يعيشون في األحياء 
التخطيط  أدوات  إطار  في  المشروع،  سيؤكد  اآلثار، 
)مثل األدلة التشغيلية للمشروع( وأدوات إدارة وتخطيط 

صفر   البرنامج باستراتيجية  الخاصة  األخرى 
أو   المستفيدين  نقل  يتم  أالّ  ينبغي  أنه  على  عشوائيات، 
المستفيدين المستهدفين من اإلسكان االجتماعي بأي حال  
من األحوال إال إذا تم توفير الموارد المالية والترتيبات  
المؤسسية والتنظيمية، التي أكدها المستفيدون وأصحاب  

المتعددين   تؤدي المصلحة  وقد  البرنامج.   في 
االستثمارات في البنية التحتية في إطار المكون الفرعي  

في    2-1 المنازل  مالكي  اإليجار من جانب  زيادة  إلى 
بالمستأجرين   يدفع  قد  مما  إصالحها،  تم  التي  األحياء 
ارتفاع   تحمل  على  قادرين  غير  أصبحوا  الذين 

هدد  اإليجارات للخروج من هذه المناطق، األمر الذي ي
بظهور طبقة فقيرة جديدة. وستشمل استراتيجية برنامج 
لحالة   دورية  تقييمات  إلجراء  بنوداً  عشوائيات  صفر 

الجديدة وأسباب ظهورها، مع أدوات    العشوائيةاألحياء  
مساكن  على  العثور  في  المستأجرين  هؤالء  لمساعدة 

 ميسورة التكلفة. 
 

ii.  جيبو ومدينة  بلباال  من  المحلية  العمالة  تي  ستُعطى 
 األشغال األولويةَ في االستثمارات. ولهذه الغاية، تهدف 

المدنية الممولة في إطار هذا المشروع إلى توفير فرص  
اإلجمالي  العدد  ويُقَدّر  الشباب.  للمقيمين ال سيما  عمل 
للعمالة التي سيتم االستعانة بها مباشرة في أعمال بناء 

طوله   البالغ  بـ    1.2الطريق    30إلى    20كيلومتر 
 المؤهلينشخصاً. ال يمكن استبعاد توظيف بعض العمال  

من خارج جيبوتي ألسباب فنية أو مالية. وعلى الرغم  
من التقديرات التي ترى بأن هذا التدفق سيكون طفيفاً، 
أنه يمكن أن يُحفّز الصراعات االجتماعية والعنف  إال 

االجتماعي النوع  على  اآلثار القائم  هذه  من  وللحد   .
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يتم اتخاذ مجموعة من التدابير وذلك اعتمادا  السلبية، س
سيقوم  التدابير،  هذه  بين  من  المخاطر.  مستوى  على 
السكان   إلشراك  برنامج  إنشاء  أ(  يلي:  بما  المشروع 
المحليين وخاصة الشباب، ب( توعية المقاولين والعمال 

، ج( إدراج شروط  القائم على النوع االجتماعيبالعنف  
ا بظروف  المتعلقة  الطفل  العقد  وحماية  وإدارته  لعمل 

في  السلوك  ومدونة  االجتماعي،  العنف  من  والوقاية 
آلية   إنشاء  د(  المدنية،  األشغال  عقود   لمعالجةجميع 

تكون إليها    الشكاوى  الوصول  ويمكن  للمساءلة  قابلة 
العمالة  بتدفق  مرتبط  حادث  أي  مع  التعامل  لضمان 

اال بعين  تأخذ  فعالة  بطريقة  االجتماعي  عتبار والعنف 
معالجة  حساسية الوضع االجتماعي. وقد تم إنشاء آلية  

المجموعات   الشكاوى لخدمة  المشروع  مستوى  على 
من  سلباً  يتأثرون  أنهم  يعتقدون  الذين  واألفراد 
الدولي في برنامج صفر عشوائيات.  البنك  استثمارات 

هذه مجالس شيوخ األحياء،    معالجة الشكاوىوتشمل آلية  
مجلس المدينة والنظام   و موفق عرفي،  ومحكمة القانون ال

الشكاوى    معالجة آلية  نظام  القانوني الحديث، التي تتّبع  
 والتي سيتم تعزيزها من خالل دعم المشروع. المحلي

 
iii. الصفوة سيطرة  النخبة/تمثل  المخاطر    هيمنة  أحد 

: االستراتيجيات  1.1المحتملة في تنفيذ المكّون الفرعي  
أن  يمكن  البرنامج.  إدارة  وأدوات  والتخطيط  الرئيسية 
)القواعد،   مثل  البرنامج  تخطيط  أدوات  تصميم  يؤدي 
الصفوة.  سيطرة  إلى  والقوانين(  المدنية  األعراف 
شفافة   االجتماعي  لإلسكان  التأهل  معايير  ستصبح 

ينبغي ومحددة   البرنامج. ال  أدوات تخطيط وإدارة  في 
أو  المحتملين  المستفيدين  نقل  األحوال  من  حال  بأي 
المستفيدين المستهدفين من اإلسكان االجتماعي إال إذا تم  
توفير الموارد المالية والترتيبات المؤسسية والتنظيمية، 
المتعددين  المصلحة  وأصحاب  المستفيدون  أكدها  التي 

المستفيدين من اإلسكان   تفقيرن أجل عدم  في البرنامج م
 االجتماعي.

 
بدوام كامل )أخصائي اجتماعي(  تعيين جهة اتصال    تم

االجتماعي   لدى واإلسكان  الحضري  التأهيل  وكالة 
 إلدارة جميع الجوانب البيئية واالجتماعية. 

االتصال هذه أربعة مساعدين ومستشار    جهةيدعم  س  و
جزئيمحلي   مذكبدوام  هو  كما  تقييم  .  وثيقة  في  ور 

ا   األصليللمشروع     األصليالمشروع   لمشروع، لهذا 
يجب أن يكون لدى وكالة التأهيل الحضري واإلسكان  

وقائية،    نأخصائيياالجتماعي     أخصائي إجراءات 
بيئية لضمان    ةاجتماعيضمانات  وأخصائي    ضمانات 

و قد اصبح .  بالشكل المناسبتنفيذ اإلجراءات الوقائية  
أهمية    ذلك ظل أكثر  الجغرافي    في  النطاق  توسيع 
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من خالل التمويل   إدراجهواالجتماعي للمشروع الذي تم  
 .  اإلضافي

برنامجا لبناء  إلدارة البيئية واالجتماعية  اكما يوفر إطار  
 آلية للتظلم. القدرات و كذلك 

 
إلدارة البيئية واالجتماعية في  اتمت مراجعة إطار  لقد  
وقد تم دمج جميع المالحظات ذات ،  2018أفريل    17

الصلة في نسخته النهائية التي وافق عليها البنك الدولي  
والتي تم نشرها على الموقع اإللكتروني لوكالة صندوق  
في   الدولي  للبنك  الخارجي  الموقع  وعلى    8اإلسكان 

 . 2018جولية 
التي تم تطويرها في إطار و   الفحص  آلية  إلى  بالنظر 
وا البيئية  مبّسط  إلدارة  تقييم  إعداد  تم  فقد  االجتماعية، 

الوصول  طريق    إنجازمن أجل   لألثر البيئي واالجتماعي
طوله   بلباال  كيلوم  1.2البالغ  في  تم أتر  وقد  نسيان. 

التشاور حول هذا التقييم مع السكان المعنيين بالمشروع  
النهائية من  2018مارس    5في   النسخة  . وقد نُشرت 

تماعي، الذي أخذ بعين االعتبار تقييم األثر البيئي واالج
إلى   باإلضافة  السكان  من  الصلة  ذات  المالحظاَت 
لوكالة   اإللكتروني  الموقع  على  الدولي،  البنك  تعليقات 

. سوف يتم توفير 2018جويلية    8صندوق اإلسكان في  
ملخص مفصل يعرض المخاطر الرئيسية المحددة في  

تدابير وكذلك  واالجتماعي  البيئي  األثر  التخفيف   تقييم 
 العرض المحلي.  عن طريقالمقترحة للجمهور 

واالجتماعية   البيئية  اإلدارة  إطار  عن  الكشف  سيتم 
بالمحدث   عنه  الخاص  واإلفصاح  اإلضافي  التمويل 

داخل البلد وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك قبل 
  التقييم. 

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

 غير متاح              ال

اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات الخاصة  
 4.04بالموائل الطبيعية 

 ال
  أشغال هذه السياسة ألن المشروع لن يشمل    تفعيللم يتم  
 .الطبيعية أو المناطق المحمية الموائلفي 

الممارسات الخاصة  أفضل /اإلجراءات التشغيلية
 4.36بالغابات 

 ال
هذه السياسة ألن المشروع لن يشمل العمل  تفعيلال يتم 

يدعم   لن  أنه  كما  تأهيلها  إعادة  أو  الغابات  في 
  .االستثمارات األخرى التي تعتمد على خدمات الغابات

 ال  4.09اإلجراءات التشغيلية الخاصة بإدارة اآلفات 
من  غيرها  أو  المبيدات  استخدام  المشروع  يشمل  ال 

 المنتجات ذات الصلة. 

أفضل الممارسات الخاصة  /اإلجراءات التشغيلية
    4.11بالموارد الثقافية المادية  

 ال

مناطق  بتحليل  إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية    قام
المشروع وأكد أن العملية المقترحة ليس من المتوقع أن  
الثقافية  بالممتلكات  الضرر  تُلحق  مخاطر  تشكل 
المجتمعية الحالية. ومع ذلك اقترح إطار عمل اإلدارة  
البيئية واالجتماعية تدابير يجب اتباعها إذا تم اكتشاف  

تطبيق    تلكاتالممهذه   سيتم  المشروع.  تنفيذ  خالل 
العثور   وتدابير  الثقافية  الملكية  طريق  إجراءات  عن 

من  ال لكل  المناسبة  التخفيف  وتدابير    تحديد صدفة 
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سوء التعامل    )من السرقة و  و حمايتهاالممتلكات الثقافية  
  القطع األثرية المكتشفة(.  مع

أفضل الممارسات الخاصة  /اإلجراءات التشغيلية
       4.10بالسكان األصليين 

 ال

حيث  لن يؤثر المشروع على السكان األصليين.  سوف  
ال توجد في جيبوتي مجموعة سكانية تعتبر من السكان  

.  4.10األصليين، كما هو محدد في السياسة التشغيلية  
التي  المناطق  المشروع على  أنشطة  لن تؤثر  وبالتالي 

 األصليون. السكان  يقطنها

أفضل الممارسات الخاصة  /اإلجراءات التشغيلية
     4.12بإعادة التوطين القسري 

 نعم 

عن ينتج  وإعادة    سوف  األراضي  حيازة  المشروع 
الفرعي  القسريالتوطين   المكّون  سيما  ال  منه    1.2، 

هذا   سيقوم  األولوية(.  ذات  التحتية  البنية  )استثمارات 
المدنية التي تم تحديدها كأولوية   األشغالالمكون بتمويل  

أو كاستثمارات استراتيجية، مثل البنية التحتية أو إنشاء 
 .التنوير العموميمحطات الحافالت أو 

االستبعاد االجتماعي، بما في ذلك إعادة التوطين يعتبر  
الفرعي القسري للمكون  الرئيسي  االجتماعي  الخطر   ،

: االستراتيجية الرئيسية وأدوات التخطيط واإلدارة.  1.1
الفرعي تطوير  المكون  هذا  إطار  في  األنشطة  ستدعم 
استراتيجية  لتنفيذ  واالستراتيجية  التنظيمية  األدوات 

ؤدي هذه األدوات لتخطيط وإدارة . ستصفر عشوائيات
أصحاب   تعريف  إلى  أخرى،  أمور  بين  من  البرنامج، 

بحقوق المواطنين وغير المواطنين   في عالقة الحقوق،  
األراضي امتالك  بقطع  / في  يتعلق  وفيما  الممتلكات، 
سيتم   التي  ملكيةاألراضي  سندات  وبالتالي،  إسنادها   .

الخ واإلدارة  التخطيط  أدوات  تؤدي  أن  اصة  يمكن 
الذين   فقراً،  األكثر  األشخاص  إقصاء  إلى  بالبرنامج 
الجيبوتيين   وغير  األرض،  قطع  أصغر  عادةً  يمتلكون 
األحياء  في  يعيشون  الذين  والالجئين  والمهاجرين 

للتخفيف من هذه اآلثار، سيضع المشروع و . العشوائية
المثال   سبيل  )على  التخطيط  أدوات    عمليات   أدلةفي 

االا وأدوات  لبرنامج  لمشروع(  واإلدارة  ستثمار 
الشفافة ال/مبادئال ،  صفر عشوائياتاستراتيجية     معايير 

  لألهلية.
 

المثال، فيما يتعلق بتمليك األراضي، يجب  على سبيل 
د قضايا يأن يقترح دليل عمليات المشروع أنه نظًرا لتعق

األحياء   في  اآلمنة العشوائيةالحيازة  الحيازة  وأهمية   ،
دقيقين  وتصميم  تقييم  إلى  حاجة  هناك  العيش،  لسبل 

المشروعات دون قصد    عدم تسببللمساعدة في ضمان  
) بما في    للخطر  لحقوق المشروعة القائمةفي تعرض ا 

ذلك الحقوق الجماعية والحقوق الفرعية وحقوق المرأة( 
 أو لها عواقب أخرى غير مقصودة حيث يدعم المشروع
هذه   مثل  في  الصلة.  ذات  والمسائل  األراضي  تمليك 
الظروف، سيثبت المقترض على األقل بما يرضي البنك 
أن القوانين واإلجراءات المعمول بها، إلى جانب ميزات 
وكافية  واضحة  قواعد  توفر  )أ(  المشروع  تصميم 
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)ب(  الصلة؛  ذات  األراضي  حيازة  بحقوق  لالعتراف 
شفافة  إجراءات    ولة  عاد  و طريقة عملوضع معايير  
جهود    تتضمن؛ و )ج(  الحيازة  شكاوىوتشاركية لحل  

حقيقية إلعالم األشخاص المتضررين بحقوقهم وإتاحة 
التوطين،   إعادة  عند  المحايدة.  المشورة  إلى  الوصول 

أن  التوطين  ه لن يتم يجب أن يذكر دليل عمليات إعادة 
المستهدفي  نقل المستفيدين  أو  المتأثرين  ن المستفيدين 

الموارد  تأكيد  يتم  لم  الظروف ما  تحت أي ظرف من 
المالية والترتيبات المؤسسية والتنظيمية إلعادة توطينهم 
أصحاب   ومختلف  المتضررين  األشخاص  قبل  من 
االستثمارات   ستخضع  البرنامج.  في  المصلحة 

المثال   سبيل  على  الصغيرة،    القروضاالجتماعية، 
 .يئي واالجتماعيمعايير اإلنصاف والتقييم الب/لمبادئ

 
 األصلي  لمشروعل التوطينتم إعداد إطار سياسة إعادة  

عليه  مراجعته)تمت   الموافقة  وتم   و  البنك(  قبل  من 
اإلضافي   التمويل  متطلبات  لتلبية  عموم تحديثه  و 

تم إعداد    لبرنامج.ألغراض األراضي  ا  عمليات حيازة
التوطين  عمل خطة   عام   إعادة  تمت )  2018في 

طريق تخص  (  مراجعته و الموافقة عليه من قبل البنك
 بالباال أنسيان كيلومتر في  1.2  البالغ طولهالوصول  

 . للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة
تحديث التوطين تم  إعادة  عمل  عام   خطة    2019في 
التفصيلية    مع   المالءمته التصميم  و  .  لالمتثالتغييرات 

  214  وجودحددت خطة عمل إعادة التوطين المحدثة  
حوالي   أي  الطريق،  ببناء  جزئيًا  تأثرت    1070أسرة 

يوجد  ال  ذلك،  ومع  المشروع،  من  متضرًرا  شخًصا 
مادي.   الخسارة  كما  نزوح  على  السلبية  اآلثار  تقتصر 

واألكشاك(   والغرف  )األسوار  للهياكل  الجزئية 
أكشاك إلى  للوصول  المؤقتة  الرصيف    والخسارة 

وأسطح الطاوالت للتجارة في الشوارع. يتم تنفيذ خطة  
  بشكل مرضي.عمل إعادة التوطين 

 
سيمولها  التي  المستقبلية  الفنية  الدراسات  ستشمل 
لمعالجة  االجتماعي  األثر  تقييم  المشروع 

المخاطر ذات الصلة بأخذ األراضي، بما في ذلك  /اآلثار
المانحون   يويوصتماعي.  العنف القائم على النوع االج

  صفر عشوائيات اآلخرون الذين يستثمرون في برنامج  
بفعل الشيء نفسه، بما يتماشى مع إطار سياسة إعادة  

إعادة  كما  التوطين.   عمل  خطط  إعداد   توطينسيتم 
إضافية حسب الحاجة بمجرد االنتهاء من خطط إعادة 
خالل   من  تمويلها  سيتم  التي  الجديدة  لألحياء  الهيكلة 

 . التمويل اإلضافي
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التشغيلية الخاصة  /اإلجراءات  الممارسات  أفضل 
    4.37بسالمة السدود 

 ال
 لن يقوم المشروع ببناء السدود أو االعتماد عليها 

التشغيلية الخاصة  /اإلجراءات  الممارسات  أفضل 
       7.50بالمشاريع المقامة على مجاري المياه الدولية 

 ال
 مجاري المياه الدولية المشروع على لن يؤثر 

الخاصة   الممارسات  أفضل  التشغيلية/  اإلجراءات 
     7.60المناطق المتنازع عليها بالمشاريع المقامة في 

 ال
 ال يقع المشروع في منطقة متنازع عليها

 

 

 إدارتها و الرئيسيةسياسة الضمانات قضايا 

 ملخص حول قضايا الضمانات الرئيسية . أ

كبيرة  تحديد ووصف أي تأثيرات محتملة واسعة النطاق،  قم بلضمانات والتأثيرات المرتبطة بالمشروع المقترح.  ل  اوصفقدم   .1

 تأثيرات ال يمكن تصحيحها:أي أو /و

. تصحيحهاال يمكن صعبة أو أن تؤدي أنشطته إلى تأثيرات بيئية  وقععلى الرغم من أن البرنامج كبير، إال أنه ليس من المت

بالمخاطر   أساساً  المحددة  التأثيرات  االزعاجتتعلق  العمال،    باشغالالمرتبطة    و مصادر  )الصحة وسالمة  والموقع  البناء 

للسكان بالنسبة  الموقع  خارج  الحوادث  والضوضاء(، وخطر  الغازات،  وانبعاثات  األنقاض،  وإدارة  النفايات،  و وإدارة   ،

. وتشمل اآلثار  الصرف الصحي مع خطر انتشار المالريا  أداء نظامالتسبب في ظهور األراضي الرطبة في حالة ضعف  

القائم على النوع ( تدفق العمالة والعنف  2، ) القسرياألراضي وإعادة التوطين  حيازة  (  1جتماعية ما يلي: )والمخاطر اال

  1.2لطريق البالغ طوله الخاصة با. حددت خطة عمل إعادة التوطين سيطرة الصفوةاالجتماعي و( اإلقصاء 3، االجتماعي

حصول  من األشخاص المتأثرين بالمشروع دون    909أسرة متضررة جزئياً، أي    169كم الذي يعتبر أولوية في االستثمار،  

شخص( نتيجة مشروع إعادة هيكلة بلباال   1260أسرة )   252. وقدر إطار سياسة إعادة التوطين تأثر حوالي  مادي  نزوح

قام إطار سياسة إعادة التوطين المحدث للتمويل برنامج صفر عشوائيات.    نتيجةخص(  ش  38220أسرة )  7644إنسيان و

أسرة(، وهو عدد األشخاص الذين    7900من المشروع )  متضررا شخًصا    39480  ليصبحاإلضافي بمراجعة هذا الرقم  

مسا توطين  إعادة  موقع  تحديد  تم  بالمشروع.  وكال  و شراءههكتارات    110حته  سيتأثرون  الحضري  )بواسطة  التأهيل  ة 

على الرغم من أن الموقع مملوك من قبل الحكومة، إال أنه خضع  و  لباال.  االنسيم جنوب بمنطقة  واإلسكان االجتماعي( في  

ومن .  التي يسببها المشروع  القسريالمدنية المتعلقة بإعادة التوطين    انطالق األشغاللتقييم األثر البيئي واالجتماعي قبل  

  ، واإلقصاء االجتماعي وسيطرة الصفوة على أساس النوع االجتماعيالعنف  منسوب  ق العمالة وارتفاع  تدفحدوث  المحتمل  

 . صفر عشوائياتفي عملية تنفيذ برنامج 

سياسات وقائية بيئية أو اجتماعية جديدة ألن األنشطة التي سيتم   تفعيللن تؤدي أنشطة مشروع التمويل اإلضافي إلى سوف 

هي نفس أنشطة المشروع األصلي. سيكون التغيير الوحيد هو توسيع منطقة التدخل الجغرافي    2تمويلها بموجب المكون  

وإلى قرى الالجئين  ،  الشماليةفي بلدية بوالوس، وثالثة أحياء صغيرة أخرى في بلباال  دجاقا بولدك  للمشروع إلى منطقة  

 ابات.الغطبيعية أو المحمية المناطق مثل ال الطبيعيةئل ا. لن يتدخل المشروع في المو'هول هول' و 'علي عديه'

 بسبب األنشطة المستقبلية المتوقعة في منطقة المشروع:  المدىأو طويلة /وصف أي آثار محتملة غير مباشرة وقم ب .2

ألن فرص  الظروف المعيشية لألشخاص المتأثرين بالمشروع  سوف تتحسن  ة إلى حد ما.  التأثيرات طويلة المدى إيجابيتعتبر  

: الماء والكهرباء، بما في ذلك إنارة الشوارع وجمع القمامة والمرافق العامة )العيادات سيتحسن  لخدمات األساسيةوصولهم ل

 (.و السكن االجتماعيالصحية والمدارس 

 فيها للمساعدة على تجنب اآلثار السلبية أو تقليلها: يتم النظر( عند اإلقتضاءوصف أي بدائل للمشروع )قم ب .3
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 كإحدى المعايير التقنية المقترحة للتحديث.  القسريات تقليص إعادة التوطين  سوف تستخدم دراسات التطوير الحضري عملي

تخذها المقترض لمعالجة قضايا الضمانات. تقديم تقييم لقدرة المقترض على التخطيط وتنفيذ التدابير  يوصف التدابير التي  قم ب .4

 :التي تم وصفها

وكالة   صلب بيئية واجتماعية    جهة اتصالاجتماعية سليمة. تم إنشاء    س إلدارة بيئية واألس  األصلي بوضعالمشروع    قام

  ة اجتماعيضمانات  موظف بدوام كامل )أخصائي  عبارة عن  االتصال هي    جهة ي.لتأهيل الحضري واإلسكان االجتماعا

(  بيئية  ناتضماتعزيز رأس المال البشري )خبير    يعتبربدوام جزئي.    ذو خبرةشاب( يدعمه أربعة مساعدين شباب ومستشار  

أخذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية و ي.  األصليالمشروع    وثيقة تقييموبناء قدرات الموظفين ضروريان كما هو مذكور في  

وإطار سياسة إعادة   تم إعداد أدوات اإلجراءات الوقائية )إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةحيث  في االعتبار هذه المتطلبات.  

وخطة عمل إعادة   تقييم األثر البيئي واالجتماعيكما هو األمر بالنسبة لفي الوقت المناسب،    األصلي ع  للمشرو  التوطين

لم  و المدنية مع التوثيق المناسب؛  لالشغال  البيئي واالجتماعي الرصد تم تنفيذ و المدنية األولى.  شغالالخاصة باأل  التوطين

. آلية تم تفعيلهما  و الشكاوىإعادة توطين مادي. تم إعداد آليتين لمعالجة    معاينةتم  تلم  كما  يتم اإلبالغ عن حوادث كبيرة،  

لخطة عمل إعادة    الشكاوى( وآلية معالجة  انتهاء نفاذ المشروعمستوى المشروع )بعد عام واحد من    معالجة الشكاوى على

و تتولى   بالباال أنسيان. كم في  1.2ستحواذ على األراضي الناتجة عن إنشاء طريق بطول  االعمليات  المتعلقة ب و   التوطين

معالجتهاالمخاوف  /الشكاوىتسلم  اآلليتان   أنه  .  و  على  أداءها  تقييم  تم  قد  كانتمرضيو  كما  الحضري   .  التأهيل  وكالة 

البنية التحتية الالحقة في موقع إعادة التوطين   بأشغالاستباقية في إعداد وثائق الحماية الهامة المتعلقة    واإلسكان االجتماعي

نزوح    معاينةللبرنامج. تم إجراء فحص بيئي واجتماعي للموقع، ولم يتم    التي تم تحديدها  بالباال الجنوبية) هكتار( في  110)

 .واالجتماعي للموقع قيد اإلعداد  تقييم األثر البيئيكما أن مادي أو اقتصادي. 

اإلضافي للمشروع  التمويل  التوطين  إعادة  سياسة  وإطار  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار  إعداد  تم  لتصنيف    األصلي: 

لتحديد نوع الدراسات البيئية المطلوب إجراؤها    صفر عشوائيات و ذلكاالستثمارات التي سيتم إجراؤها في إطار برنامج  

)استكمال تقييم األثر البيئي واالجتماعي أو تقييم األثر البيئي واالجتماعي المبسط أو خطة اإلدارة البيئية   ألشغالاقبل بدء  

األنشطة التي بتغطية  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية األصلي    قامالمحتملة(.كما  و خطة عمل إعادة التوطين  واالجتماعية  

للتأكد من أن الفحوصات واإلجراءات الصحيحة مطبقة في حالة    االستجابة الطارئةمكونات  سيتم تمويلها في إطار مكون  

قائمة   لمكونات االستجابة الطارئة  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةتضمن قسم  و  .  مكونات االستجابة الطارئةتنفيذ أنشطة  

واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين لدمج النطاق الجغرافي  تم تحديث إطار اإلدارة البيئية  كما  إيجابية باألنشطة المؤهلة.  

إطار    مراجعة. تمت  19-واالجتماعي الموسع للتمويل اإلضافي والمخاطر المتعلقة بتنفيذ األنشطة في إطار جائحة كوفيد

  االفصاح ، وتم  2020ر  أكتوب  27و    2020يناير    23  اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين المحدثين في

داخل البلد وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك قبل التقييم. تم تحديث إطار سياسة  2020نوفمبر  12عن األداتين في 

 . إعادة التوطين ليشمل النطاق الموسع للمشروع، بما في ذلك قريتا الالجئين

وابقم   .5 التشاور  آليات  ووصف  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  على تحديد  التركيز  مع  الضمانات،  سياسات  عن    إلفصاح 

 : بالمشروع أن يتأثروااألشخاص الذين من المحتمل 

تصميم وإعداد المشروع على عدة مستويات. ومن بين أصحاب المصلحة الرئيسيين أثناء إعداد  تم اتباع نهج تشاوري خالل  

، ن، قادة المجتمعات المحلية، منظمات األحياء، المسؤولون الحكوميون المحليوالمحليةسلطات  الالوطنية،  المشروع: الحكومة  

المتضررو النساء والشباب والمجتاألشخاص  ذلك  المشروع بما في  المدني.ن من  التشاور مع   مع  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الدوليين، التنمية  الدولي  شركاء  للتعاون  اليابان  اإلنمائي  (جايكا)  وكالة  المتحدة  األمم  برنامج  للتنمية،  الفرنسية  الوكالة   ،

المتحدة   الالجئينالسامية  ومفوضية األمم  التي يجب  . و  لشؤون  التشاور حول أدوات الضمانات  السكان ا  تنفيذهسيتم  مع 

كما  وثائق الضمانات على الموقع اإللكتروني لوزارة اإلسكان  نشر. وسيتم قبل انطالق أعمال المشروع المعنيين بالمشروع

ومكاتب   البلدية  مكاتب  المطبوعة على  النسخ  توزيع  المخاطر األحياءسيتم  يعرض  للجمهور  ملخص  سيتم عرض  كما   .

من   إعداد برنامج إشراك المواطنينحاليا  يتم  و  باإلضافة إلى تدابير التخفيف المقترحة.  التقييم البيئي    الرئيسية المحددة في

،  القائم على النوع االجتماعي( توعية المقاولين والعمال بشأن العنف  2( إشراك السكان المحليين وخاصة الشباب، )1)  أجل: 
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 على أساس النوع االجتماعيدارة، وحماية الطفل والوقاية من العنف  ( إدراج شروط العقد المتعلقة بظروف العمل واإل3)

إلى   آلية  باإلضافة  إعداد  تم  المدنية.  األشغال  عقود  جميع  في  السلوك  لقواعد  األفراد    الشكاوى  معالجة مدونة  لخدمة 

 ئيات. يتأثرون سلبا من استثمارات البنك الدولي في برنامج صفر عشواالذين يعتقدون أنهم س موعاتوالمج

  

 

 سياسة الضمانات(  تفعيلمتطلبات اإلفصاح )مالحظة: ال تظهر األقسام أدناه إال إذا تم  .ب

 أخرى أشياء /خطة اإلدارة/التدقيق/التقييم البيئي

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE  

 
البنكقبل تاريخ االستالم من   

 
إلفصاحمن أجل اتاريخ التقديم   

 
بالنسبة للمشروعات من الفئة أ، تاريخ توزيع 

  المديرينالملخص التنفيذي للتقييم البيئي على 
 التنفيذيين

  2020نوفمبر  12   2020نوفمبر  12

   

   اإلفصاح "داخل البلد"   

 جيبوتي    

 2020نوفمبر  12 2

 مالحظاتال   
 

   
OPS_RA _DISCLOSUR E_TABLE 

 

 عملية وضع السياسات/إطار العمل/التوطينخطة عمل إعادة 

   

 

البنكقبل ن تاريخ االستالم م  

 

إلفصاحمن أجل اتاريخ التقديم   
 

  2020نوفمبر  12  2020نوفمبر   12 

   

   
 اإلفصاح "داخل البلد"     

 جيبوتي   
 2020نوفمبر  12   

 المالحظات     

 
عنها كجزء  و اإلفصاحأو الموارد الثقافية المادية، فيجب معالجة القضايا ذات الصلة /إدارة اآلفات وسياسات بتفعيل المشروع  قامإذا 

 أو خطة اإلدارة البيئية. /التدقيق/من التقييم البيئي
 إذا لم يكن من المتوقع اإلفصاح داخل البلد عن أي من المستندات المذكورة أعاله، فيرجى توضيح السبب:
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الشاملة في االجتماع مؤشرات رصد   . ج الضمانات  بيانات  إعداد ورقة  االنتهاء من  المؤسسي )يتم ملؤها عند  المستوى  االمتثال على 

  المخصص التخاذ قرار بخصوص المشروع( )مالحظة: ال تظهر األقسام أدناه إال في حالة تفعيل سياسة الضمانات المقابلة( 

 
  

    4.01 الممارسات الخاصة بالتقييم البيئيأفضل /اإلجراءات التشغيلية

 ؟ مستقال بيئية(الدارة اإلخطة  هل يتطلب المشروع تقييماً بيئياً )بما في ذلك •
 نعم 

 نعم، فهل قامت وحدة البيئة اإلقليمية أو مدير الممارسة بمراجعة التقييم البيئي والموافقة عليه؟ بإذا كانت اإلجابة  •
 نعم 

 القرض؟ /في االئتمان مضمنةت الخاصة بخطة اإلدارة البيئية والمسؤولياالتكاليف أن  هل  •
 نعم 

 
    4.12أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التوطين القسري /اإلجراءات التشغيلية

 إطار عملية )حسب االقتضاء(؟/سياسةإطار /خطة عمل مختصرة/هل تم إعداد خطة إلعادة التوطين •
 نعم 

 نعم، فهل قامت الوحدة اإلقليمية المسؤولة عن الضمانات أو مدير الممارسة بمراجعة الخطة؟ بإذا كانت اإلجابة  •
 نعم 

 ؟ ترحيل فعلي/هل من المتوقع حدوث نزوح  •
 ستتم مناقشته الحقا

الذي يؤدي إلى فقدان   هل من المتوقع حدوث نزوح اقتصادي؟ )فقدان األصول أو القدرة على الوصول إلى األصول األمرَ  •
 مصادر الدخل أو غيرها من وسائل كسب العيش( 

 ستتم مناقشته الحقا
 

 سياسة البنك الدولي بشأن اإلفصاح عن المعلومات
 

 هل تم إرسال الوثائق الخاصة بالضمانات ذات الصلة إلى البنك الدولي لإلفصاح عنها؟  •
 نعم 

المتأثرة بالمشروع   للمجموعاتهل تم الكشف عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد في مكان عام بشكل ولغة مفهومة ومتاحة  •
 والمنظمات غير الحكومية المحلية؟ 

 نعم 
 

 
 جميع سياسات الضمانات 

 

 وميزانية ومسؤوليات مؤسسية واضحة من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بسياسات الضمانات؟ جدول زمنيهل تم إعداد  •
 نعم 

 الضمانات في تكلفة المشروع؟ تدابير سياسات هل تم تضمين التكاليف المتعلقة ب •
 نعم 

 الوقائية المتعلقة بسياسات الضمانات؟والتدابير لمشروع رصد اآلثار اتقييم و رصدهل يشمل نظام  •
 نعم 
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 بشكل كاف في المستندات القانونية للمشروع؟ ذلك ة مع المقترض وتم التعبير عنيّ رض  هل تم االتفاق على ترتيبات مَ  •
 نعم 

 

 جهات االتصال معلومات 
 البنك الدولي 
 سليم روحانا

   ينحضريال ينخصائي كبير األ
 

 أناستاسيا نجمة تواتي
 أخصائي تطوير حضري 

 
 بنيامين هيرزبرج 

 ي القطاع الخاصيأخصائكبير 
 

 مستلمال/العميل/المقترض
 جمهورية جيبوتي 
 علي محمد علي 

 مدير التمويل الخارجي
aligadileh@yahoo.fr 

 
 الوكاالت المنفذة 

 وكالة التأهيل الحضري و االسكان االجتماعي
 عبدالرحمن علي أحمد

 التنفيذيالمدير 
abdourahmanali@yahoo.fr 

 
 

   ، يرجى االتصال ب:لمزيد من المعلومات
 البنك الدولي 

1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)هاتف 
 http://www.worldbank.org/projects  :الموقع اإللكتروني

 

 الموافقات 
 

 قائد )قادة( فريق العمل: 
 سليم روحانا 

 أناستاسيا نجمة تواتي 
  بينجامين هيرزبرغ 

 

 من قبل ت الموافقة عليه  تم

   2020  -نوفمبر  -16 جايل جريجوار اإلجراءات الوقائية   استشاري

mailto:aligadileh@yahoo.fr
mailto:abdourahmanali@yahoo.fr
http://www.worldbank.org/projects
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   2020  -نوفمبر  -16 جعفر صادق فريعة  مدير ممارسة: /مدير

   المدير القطري
 

 

 

 

 


