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 ساسيةاألمعلومات ال
  

  طاولة مكتب خدمات المشاريعبيانات المشروع األساسية  .أ

 المشروعُمعرف  البلد
  ُمعرف المشروع الرئيسي )إن  
 وجد( 

 اسم المشروع

مشروع  -جيبوتي    P166220 جيبوتي
توسيع نطاق شبكات 

 االجتماعياألمان 
(P166220) 

 التاريخ الُمتوقع للتقييم المنطقة
    التاريخ الُمتوقع لموافقة مجلس

 المديرين التنفيذيين 
مجال الممارسة 

 (الرئيسي)
الحماية االجتماعية  2018، أيلول /سبتمبر 27  2018 تموز، /ويولي  1 وشمال أفريقيا الشرق األوسط

 والعمل
المقترضة الجهة المقترضة/الجهات   أداة التمويل    المنفذةالهيئة  

لتنمية االجتماعية، أمانة الجيبوتية ل الوكالة وزارة االقتصاد والمالية االستثمار اتتمويل مشروع
 لشؤون االجتماعيةل الدولة

  

  
 المقترحة  اإلنمائية (األهدافالهدف ) 
  
المجتمعية التي تعمل  ليةالتدخاإلجراءات  إمكانية الحصول علىإلى األسر المعيشية الفقيرة ودعم  مستهدفة ي تقديم تحويالت نقديةفلمشروع يتمثل الهدف اإلنمائي ل 

 .على تحسين رأس المال البشري 
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 ية(مريكاأل الدوالراتماليين بمشروع )البيانات تمويل 

 
   
  NewFin1- ملخصال 
  

 16.00 التكلفة اإلجمالية للمشروع

 16.00 إجمالي التمويل

 16.00 المؤسسة الدولية للتنمية /لإلنشاء والتعمير البنك الدوليمنه     

 0.00 يةفجوة التمويلال
  
  

  NewFinEnh1- تفاصيلال
 مجموعة البنك الدولي تمويل 

 16.00 (IDA)المؤسسة الدولية للتنمية   

 16.00 منحة المؤسسة الدولية للتنمية          
  

  
  

 المفهوم استعراض  قرار   التقييم البيئيفئة   
 للمواصلةاإلعداد  االستعراضالمسار األول: لقد أجاز     ةغير مطلوب-ج  

 

  
SAFEGUARDS_TABLE_OPS 
 إلى مدير الممارسات؟ )لن يتم الكشف عنها( اإلجراءات الوقائيةهل تم نقل مهام الرقابة والموافقة على 

 نعم
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 خر )حسب الحاجة(اآلقرار ال 
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 المقدمة والسياق 

المتوسطة الدخل وتتمتع بموقع استراتيجي جغرافي التي تقع في الشريحة الدنيا من البلدان عد جيبوتي من البلدان الصغيرة تُ  .1
تجاري في منطقة القرن األفريقي وخليج عدن. وقد تغلبت البالد على الحرب األهلية العنيفة في أوائل التسعينات من خالل  ووضعوسياسي 

سالم مع النمو البعوائد جيبوتي  في البالد، وتمتعت األساسيةالسلطة بين المجموعات العرقية  تشاركوساطة إلحالل السالم واتفاق 
، بلغ معدل 2016في عام و القواعد العسكرية للبلدان األجنبية وخدمات الموانئ.  استثمار أجنبي مباشر فياالقتصادي المطرد في شكل 

من مرتفعًا  2016في المائة في عام  3.5معدل التضخم  ووصلفي المائة،  6.5( لجيبوتي GDPلناتج المحلي )اإلجمالي النمو السنوي 
 في األساس بالطلب على اإلسكان والخدمات. مدفوعاً و ، 2015في المائة في عام  2.6

ال تزال جيبوتي دولة هشة تواجه و مع ذلك، لم يتم اإلطالع على النمو الذي شهدته جيبوتي على نطاق واسع في العقود األخيرة.  .2
في المائة من  40.7، عاش حوالي 2013في عام فتقديم الخدمات لسكانها.  إجراءات فيما يتعلق بالحد من الفقر، وتحسين جسيمةعقبات 

تعادل القوة الشرائية دوالر أمريكي في اليوم ) 2.98للفرد في السنة أو  فرنكًا جيبوتياً  117134سكان جيبوتي في فقر، يستهلكون أقل من 
للفرد في السنة  فرنكًا جيبوتياً  78157فقر مدقع حيث ينفقون أقل من في  الجيبوتيينفي المائة من  23(. وفي العام نفسه، عاش 2011

في المائة(.  44أظهرت المناطق الريفية معدالت أعلى من الفقر المدقع ) كما(، 2011تعادل القوة الشرائية ) دوالر أمريكي يومياً  1.99أو 
فيما عد المعدل أعلى للتقديرات الرسمية؛ ويُ  وفقاً  2015ي عام في المائة ف 39إلى  وصلوالتزال  تنتشر البطالة على نطاق واسع بمعدل 

 في المائة(.  59في المائة(، وفي المناطق الريفية ) 49بين النساء )

ر آثارًا سلبية على سبل المعيشة بما في ذلك اطألمل اطولهود دلمحل ادلمعتركت األراضي الصالحة للزراعة المحدودة وا دلق .3
ودرجات الحرارة المرتفعة على  ،المناخ الصحراوي القاحل يعني موقع جيبوتي أيضاً و في ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي.  اإلسهام

 ُتعتبرال ومحدودية سقوط األمطار، ومحدودية األراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه الجوفية. و  ،مدار السنة، وموجات الجفاف الطويلة
 تعتمد البالد اعتمادًا كبيراً و في المائة من العمالة.  2الناتج المحلي و إجمالي في المائة من  3، وال تمثل سوى حوالي تقريباً الزراعة موجودة 

على األقل  ،في جيبوتي الذي طال أمده مؤخراً  ،على الواردات الغذائية، والواردات من السلع المصنعة ومنتجات الطاقة. وُيعرض الجفاف
 في المائة من األسر المعيشية الريفية النعدام األمن الغذائي. 75من السكان في مدينة جيبوتي و في المائة  20

( خطة طموحة لتحسين 2017-2013واستراتيجية الحماية االجتماعية ) 2035في هذا السياق، وضعت كل من رؤية جيبوتي  .4
 التغذية في بناء رأس المال البشري، ويتم االعتراف بالدور الحاسمدرك حكومة جيبوتي أهمية ، تُ 2035من خالل رؤية فمستوى المعيشة. 

شدد االستراتيجية لشبكات األمان االجتماعي في التخفيف من اآلثار المدمرة للفقر من خالل استراتيجية الحماية االجتماعية. وتُ  األهمية
مساعدة االجتماعية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحسين يضم مختلف أشكال الو على أهمية اتباع نهج طويل األجل، موجه نحو التنمية 

 .الحالة التغذوية للسكان
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 السياق المؤسسي والقطاعي

خاصة بالنسبة لصغار و من أجل  تحقيق نمو منصف ومستدام، هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في تنمية رأس المال البشري،  .5
(. تتأثر جيبوتي بشدة HDIفي مؤشر التنمية البشرية ) 188من أصل  172جيبوتي المرتبة تحتل و األطفال الذين يمثلون مستقبل البالد. 

يتسم قطاع التعليم في جيبوتي بانخفاض معدالت االلتحاق و بالمعدالت العالية لسوء التغذية المزمن )التقزم( وسوء التغذية الحاد )الهزال(. 
% من 30. يفشل أكثر من نصف الطالب في إكمال دراستهم االبتدائية، وال يزال ئة نسبياً بالمدارس، والنتائج غير المتكافئة، والنوعية الردي

عد إمكانية الحصول على فرص التعلم المبكر، بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي السكان الذين هم في سن المدرسة خارج المدرسة. ويُ 
عد إمكانية الحصول على منخفض. وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص، يُ فعليًا بالنسبة للسكان ذوي الدخل ال اً عالي الجودة، غائب

بسبب العنف واالستغالل، حيث يرتفع  إضافياً  المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المحسنة منخفض للغاية. ويواجه أبناء جيبوتي تحدياً 
تنمية رأس المال البشري في صغار األطفال، نظرًا ألن مجموعة كبيرة من لبالنسبة  عدد أطفال الشوارع. تتمثل األولوية األكثر إلحاحاً  حالياً 

البحوث العلمية واالقتصادية أظهرت أن السنوات األولى من حياة الطفل حاسمة األهمية بالنسبة لتنمية المهارات المعرفية، والجسدية، 
بكرة يمكن أن تأتي بعوائد تفوق االستثمارات في التعليم االبتدائي أو واالجتماعية والوجدانية، وأن االستثمارات عالية الجودة في السنوات الم

 الثانوي. 

على تلبية  المعيشية بالنسبة لألسر المعيشية الفقيرة والضعيفة، ال تزال الصدمات المناخية واالقتصادية تهدد قدرة األسر .6
ن المجاعة والحرمان الغذائي والتغذوي المطول تأثيرًا سلبيًا على يؤثر كل مو االحتياجات األساسية أو االستثمار في رأس المال البشري. 

(. باإلضافة Agbor and Price, 2012; Almond et al., 2010النمو المعرفي لألطفال، ال سيما أثناء فترة ما قبل الوالدة وبعدها )
أصبح إنشاء نظام متين من شبكات األمان كما  والزراعة، والتغذية، والتعليم، مجاالت المياهكل من إلى اإلجراءات التدخلية المحددة في 

( حاسم األهمية للتخفيف من اآلثار المدمرة للفقر وتعزيز تنمية رأس المال البشري. وفي الواقع، تبين األدلة الدولية أن SSNاالجتماعي )
تقوم بتمكين األسر المعيشية على إدارة  أيضاً  بيد أنهاشبكات األمان االجتماعي لها تأثير مباشر على الفقر المدقع وعدم المساواة، 

لمستقبلها، مما يساعد في الغالب على الوقاية من سوء التغذية ونقص االستثمار في التربية  بالنسبة المخاطر والقيام باستثمارات أفضل
 والتعليم. 

رامج شبكات األمان االجتماعي قد ُأنشئت في تمتلك جيبوتي نظامًا متطورًا للحماية االجتماعية. وحتى وقت قريب، كانت معظم ب .7
تركز أساسًا على توفير الغذاء للفئات الضعيفة من و من المانحين  توضع بتوجيهأعقاب صدمات الجفاف وكانت في معظمها مبادرات 

عظم الفئات الفقيرة مان االجتماعي المتكامل غير كاٍف لحماية ماألفي الوقت الحاضر، ال يزال حجم وتمويل برنامج شبكة و السكان. 
في المائة من األسر المعيشية بواسطة أي برنامج  20في المائة فقط من أفقر  32.7ألحدث البيانات المتاحة، يتم تغطية  والضعيفة. ووفقاً 

، حيث من شبكات األمان االجتماعي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن حصة الحكومة من اإلنفاق في شبكة األمان االجتماعي محدودة للغاية
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في المائة في منطقة  1.0ناتجها المحلي على شبكة األمان االجتماعي، مقارنة بمتوسط إجمالي في المائة من  0.18تنفق جيبوتي فقط 
 إيجاد حيز مالي إلنشاء نظام شبكة  ُيعدلهذه الغاية،  تحقيقاً و في المائة.  1.5أكثر من يبلغ الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومتوسط عالمي 

 

 يكون قادرًا على تضمين المساعدات المقدمة من المانحين، هو أحد المجاالت وف سوالذي لدولة في جيبوتي، ل المملوكألمان االجتماعي ا

 األساسية.

جتماعية من خالل إدخال برنامج وطني للتحويالت النقدية، والبرنامج الحماية االلقد بدأت جيبوتي في إرساء األسس لنظام  .8 
نشاء سجل اجتماعي. وبينما يخدم Programme Nationale de Solidarité Famille, PNSF)الوطني للتضامن واألسرة  (، وا 

فإنه لديه القدرة على أن يكون حجر الزاوية في نظام الحماية  معيشية، أسرة 3000ما يقرب من  البرنامج الوطني للتضامن واألسرة حالياً 
في والمملوك للدولة. وينصب التركيز اآلن على توسيع نطاق البرنامج الوطني للتضامن واألسرة لتغطية حصة أكبر من ياالجتماعية التكي

وع شبكات األمان االجتماعي لالستجابة لألزمات التابع السكان الفقراء. سيعتمد توسيع النطاق على تنمية القدرات التي يدعمها بالفعل مشر 
(. وتهدف الحكومة إلى MISالسجل االجتماعي ونظام المعلومات اإلدارية ) عدادإ ( والذي قام بتمويل SSNP, P130328للبنك الدولي )

حداث التنمية اإلقليمية.  م الخدمات، بما في ذلك إلى أشد الناس توسيع نطاق تقديومن أجل توسيع نطاق تقديم الخدمات خارج العاصمة وا 
فقرًا، تحتاج البالد إلى بنية تحتية مادية إضافية، بما في ذلك التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي. ويتفاقم الوضع من جراء 

. وتعتبر الالمركزية عنصرًا التحديات الكبيرة المتمثلة في البنية التحتية، بما في ذلك عدم توفير الكهرباء والنقل من بين خدمات أخرى 
" مكلفة بتنفيذ سياسة déléguéنشأت وزارة "أُ  2016رئيسيًا في استراتيجية الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات، وبناًء على ذلك في عام 

على تمكين الالمركزية. وفي الوقت نفسه، تود الحكومة االستفادة من الخبرة المكتسبة من جلسات العمل المجتمعية لتنمية قدرتها 
زيادة المشاركة المجتمعية والمحلية في تطوير البنية التحتية هي  وُتعتبرالمجتمعات المحلية من القيام بدور أقوى في األعمال اإلنمائية. 

 إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خاللها إلى توسيع نطاق إمكانية الحصول على الخدمات األساسية.

 (CPFلقطرية )العالقة مع  إطار الشراكة ا

م رؤية عدوالذي ي، 2017-2014لمالية وات ا( للسنCPSمع استراتيجية الشراكة القطرية ) يتوافق المشروع المقترح تماماً  .9
يلة طوتي وتيجية جيبراستبمثابة ا 2020 - 2015ية عد رؤ. وتُ 2014 ،في يونيو/ حزيران اھالقم إطلتي توا 2035-2015تي وجيب
وصحية  ،على دعامة لالستثمار في رأس المال البشري "بناء قوى عاملة دؤوبة 2035-2015د. وتشتمل رؤية لبالال مستقبء لبنال ألجا

 ومتعلمة" والتي تتوافق مع دعامة استراتيجية الشراكة القطرية "الحد من الضعف." وتواجه جيبوتي تحديات خطيرة في حماية األسر
الحد من معنية ب دعامة 2035ر فقدان رأس المال البشري الذي ال رجعة فيه. وتشمل رؤية الفقيرة والضعيفة من الصدمات، وخط المعيشية

الضعف لتحسين القدرات المؤسسية للوصول إلى السكان األكثر فقرًا واألكثر ضعفًا. وسيهدف المشروع المقترح إلى معالجة االستهداف 
 اإلسهامفي ضمان وصول المنافع إلى أفقر الفئات وأضعفها مع لمتمثلة اغير الكافي للمستفيدين من برنامج شبكات األمان والصعوبات 

 في بناء التنمية البشرية.
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المتوقع أن ُيرسل إلى مجلس اإلدارة في الربع القادم ( SCDمع التشخيص الُقْطري المنهجي ) يتوافق المشروع المقترح أيضاً  .10
اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الداعمة لإلدماج االجتماعي واالستراتيجية  2018من السنة المالية  (Q4) األخير

 .2018 ،السالم واالستقرار، والتي أقرها مجلس اإلدارة  في فبراير/ شباط إحالل واالقتصادي من أجل

 الهدف اإلنمائي المقترح/النتائج
 

 الهدف )األهداف( اإلنمائية المقترحة  .أ

دعم إمكانية الحصول على تاألسر المعيشية الفقيرة و  تستهدفتتمثل أهداف المشروع المقترح في توفير تحويالت نقدية  .11
 اإلجراءات التدخلية على المستوى المجتمعي التي تعمل على تحسين رأس المال البشري.

 ب. النتائج الرئيسية

 مؤشرات النتائج الرئيسية:  .  12

 شرين من شبكات األمان االجتماعي )رقم المؤشر األساسي(عدد المستفيدين المبا •

 )نسبة المستفيدات من اإلناث(           

 مس من األسر المعيشية المشمولة بالبرنامج حصة أفقر خُ  •
 لتحسين رأس المال البشري لمجتمعي وى المستعدد المستفيدين المشاركين في اإلجراءات التدخلية على ا •
 المسجلة في السجل االجتماعي الوطنيعدد األسر المعيشية  •

 سياق المشروع
 

 أ.   المفهوم 

 الوصف .1

( على مدى خمس سنوات، ومن المتوقع أن يصل إلى SSNPسيتم تنفيذ المشروع المقترح لمشروع شبكات األمان االجتماعي ) .  13
 .معيشية أسرة 7500
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، البرنامج الوطني للتضامن واألسرة( توفير التحويالت النقدية المشروطة في إطار 1هي: ) مكوناتسيتكون المشروع من أربعة  .  14
البرنامج الوطني ( دعم بناء القدرات المؤسسية لبناء نظام 2بما في ذلك التدابير المصاحبة الرامية إلى تحسين رأس المال البشري )

 ( إدارة المشروعات.3مدفوع باعتبارات المجتمع المحلي؛ و ) منبرشبكات األمان االجتماعي وتأسيس و للتضامن واألسرة 

 : التحويالت النقدية المشروطة 1المكون 

 تمويل التحويالت النقدية  1.1

سيتم دفع دفعات و سيمول هذا المكون الفرعي المدفوعات المباشرة للمستفيدين من البرنامج استنادًا إلى معايير وشروط األهلية.  .  15
. يتوقع البنك اً شهر  24دفع طرف ثالث لمدة لل)يتم تأكيدها( لألسر المعيشية المؤهلة من خالل وكيل  اً شهري اً أمريكي دوالراً  60تبلغ حوالي 

أن يقوم بتمويل حصة متدنية من تكلفة التحويالت النقدية على مدى حياة المشروع، حيث تأخذ الحكومة حصة متزايدة بهدف تحقيق 
البرنامج الوطني للتضامن من برنامج الحكومة الرائد  المستدام طويل األجل. وستكون التحويالت التي يمولها المشروع جزءاً التمويل المحلي 

ميسرة تتعلق بالمشاركة في جلسات عمل التواصل المتعلقة بتغيير  الذي يتضمن شروطاً و  ،البرنامج الوطني للتضامن واألسرةو ، واألسرة
مزيد من التفاصيل(. ومن الللحصول على  1.2مع المحلي بهدف بناء رأس المال البشري )انظر المكون السلوك على مستوى المجت

والتي لم يتم االنتهاء منها بعد، ما يلي: )أ( األسر المعيشية التي تعيش في مناطق  ،المتوقع أن تتضمن معايير األهلية لألسر المعيشية
والتي ( PMT)بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل وتحت العتبة الحدية لالختبار  مستهدفة، )ب( والتي لديها أطفال صغار، )ج(

 لتقييم رفاه األسرة.ُوِضعت 

 المجتمع لتحسين رأس المال البشري المستندة إلى المصاحبة التدابير   1.2

المحلي والتي ستشكل الشروط الالزمة سيمول هذا المكون تصميم وتنفيذ جلسات عمل تغيير السلوك على مستوى المجتمع  . 16
، ال سيما تلك المرتبطة تنمية رأس المال البشري موضوعات تتعلق ب للتحويالت النقدية المشروطة. وسوف تتمحور جلسات العمل حول
مستوى المجتمعي ولكن العلى  العمل ال يزال يتم تحديد محتوى جلساتو بجدول أعمال التنمية في السنوات األولى / مرحلة الطفولة المبكرة. 

ممارسات الوالدية الجيدة؛ )ج( التشجيع على حضور األطفال في سن المدرسة الرجح أن تشمل: )أ( محاكاة التنمية المعرفية؛ )ب( تعزيز يُ 
بادرة التقزم في المدارس؛ و )د( تعزيز النظافة. ومن المتوقع أن يتم دعم اإلجراءات التدخلية المتعلقة بالتغذية بالتوازي من خالل "م

، بدعم من عملية يمولها البنك الدولي. وسوف تكون المشاركة في هذه الجلسات جزءًا من (MoHالصفري" التي تقودها وزارة الصحة )
ع المؤهلة الوفاء بها لتلقي المدفوعات بموجب برنامج التحويالت النقدية المشروطة. ومن المتوق المعيشية الشروط التي يتعين على األسر

، بمعنى أنه سيتم فرض الشروط بطريقة مرنة يحددها تقييم المشروع. وسيتم تقديم جلسات العمل بواسطة ن يكون إنفاذ الشروط "ميسرًا"أ
 الموظفين المحليين في الوزارات الشريكة المعنية.قبل ( مع اإلشراف الفني من mères-conseillèresمتطوعين من المجتمع المحلي )
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 القدرات المؤسسية لبناء النظم وتقديم الخدمات: بناء 2المكون 

 تعزيز نظم تقديم الحماية االجتماعية   2.1  

في إطار هذا المكون الفرعي، سيعزز المشروع قدرة الحكومة عن طريق تمويل استثمارات المساعدة الفنية واستثمارات نظام  .  17
الحماية االجتماعية التي من شأنها دعم تحقيق أهداف المشروع. على وجه التحديد، سيقوم المكون بتمويل توسيع نطاق وتنفيذ نظام 

سوف يشمل االستثمار في استهداف البرنامج تحسين منهجية و . للتضامن واألسرة الموسعامج الوطني البرنخدمات االستهداف وتقديم 
ي وتطبيقه باستخدام نظم المعلومات اإلدارية تاالختبار بالوسائل غير المباشرة التي تم وضعها في إطار مشروع االستجابة ألزمة جيبو 

 .من واألسرةلبرنامج الوطني للتضالطور والسجل االجتماعي المُ 

 (CDD) بناء القدرات المؤسسية لوضع منبر للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية  2.2  

أمانة الدولة للشؤون و  ،وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعيةلقد طلبت الحكومة تقديم الدعم لتنمية القدرات المؤسسية داخل  .  18
، ووزارة الالمركزية، والمجالس اإلقليمية من أجل تنفيذ االستثمارات المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في البنية التحتية االجتماعية

سيدعم المشروع و للخدمات االجتماعية المحلية، مع وجود الهدف النهائي المتمثل في تحسين نوعية الخدمات لتعزيز رأس المال البشري. 
مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي ُيتوقع أن تشمل مواد التدريب لمساعدة المجتمعات المحلية على: تنظيم الة لتنميل منبروضع 

تنفيذ و ا عداد مقترحات مشروعات البنية التحتية ووثائق العطاءات؛ و تقييم وتحديد أولويات احتياجاتها؛ و نفسها على نحو تشاركي وتمثيلي؛ 
بتمويل هذه  لن يقوم المكون مباشرةً و واإلدارة المالية، والمراقبة؛ والحفاظ على البنية التحتية بمجرد االنتهاء منها. التوريدات المجتمعية، 

يتم  أوالموارد الالزمة لتنفيذ االستثمارات في البنية التحتية غير المادية المشروعات الفرعية المقترحة؛ ومن المتوقع أن توفر الحكومة 
 تمويل الشركاء اآلخرين.من خالل  توفيرها

 : إدارة المشروع3المكون 

(؛ المتعاقدين)للتنمية االجتماعية  وكالة جيبوتيمن شأن المكون أن يمول ما يلي: )أ( مرتبات الموظفين االستشاريين وموظفي  .  19
المنتظمة للحسابات وعمليات المراجعة )ب( شراء المعدات وتكاليف التشغيل لتنفيذ المشروع واإلشراف عليه؛ )ج( المراجعة الداخلية 

الخارجية السنوية؛ و )د( التدريب، وورش العمل، وغيرها من الفعاليات ذات الصلة بتنفيذ المشروع واإلشراف عليه. وأخيرًا، سوف يدعم 
 يومية(.واإلقامة وبدالت اإلعاشة ال ،المكون تبادل المعرفة وأنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب )السفر أيضاً 

 اإلجراءات الوقائية
  
  )إذا كانت معروفة( اإلجراءات الوقائيةموقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل  .أ
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 جيبوتي )الحضرية والريفية(
 
  

 سياسات اإلجراءات الوقائيةللجهة المقترضة بالنسبة لالقدرة المؤسسية  .ب
  

 لممارسات اإلجراءات الوقائية. بالنسبة وليس من المتوقع أن يتطلب قدرة مؤسسية في الفئة جيم، تصنيف المشروع تم 
 
 
  

 أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في الفريق .ج
  
 االجتماعيةاإلجراءات الوقائية يما، أخصائي ل .نطوان فأ أ
 البيئة أخصائي اإلجراءات الوقائية محمد أدنيني بيزاويا،   
  
 السياسات التي يمكن أن تنطبق. د
  

 (تفسير )اختياري ال هل تم تفعيلها؟ اإلجراءات الوقائيةسياسات 

 ال 4.01التقييم البيئي منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 
ركز المشروع على الحماية االجتماعية، وبناء 

 خلقليتم التخطيط  ملالفنية. القدرات والمساعدة 
  .مدنيةأعمال فرص عمل أو  أية

منشور سياسة  معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص
  ال 4.03  العمليات/إجراءات البنك

  ال 4.04الموائل الطبيعية منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 
  ال 4.36الغابات منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 
  ال 4.09البنك إدارة اآلفات منشور سياسة العمليات/إجراءات 

الموارد الثقافية المادية منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 
  ال 4.11

  ال 4.10الشعوب األصلية منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 
إعادة التوطين غير الطوعية منشور سياسة العمليات/إجراءات 

  ال 4.12البنك 

  ال 4.37العمليات/إجراءات البنك سالمة السدود منشور سياسة 
المجاري المائية الدولية منشور سياسة  المقامة علىالمشروعات 

  ال 7.50العمليات/إجراءات البنك 



البنك الدولي    
 (P166220مشروع توسيع نطاق شبكات األمان ) –جيبوتي              

2018مارس/ آذار،  5  
 

11 

المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها منشور سياسة 
  ال 7.60العمليات/إجراءات البنك 

  
 اإلجراءات الوقائيةخطة إعداد  .ه
 ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة / المستهدف المؤقت إلعداد مرحلة التقييم وثيقة معلومات المشروعالتاريخ  
  
 2018 ،حزيران/يونيو 5
 

ااإلطار الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة  باإلجراءات الوقائية والتي قد تكون ضرورية. يجب تحديد الدراسات المحددة وتوقيته  
 في مرحلة التقييم وثيقة معلومات المشروع / ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة  
  

 جيم، ال ُيتوقع إجراء دراسات متعلقة باإلجراءات الوقائية أن المشروع مصنف في الفئة حيث
  
  

 نقطة االتصال
  

 البنك الدولي

 مبارك  .سعمرو  ،فان دايك جون 
  حماية اجتماعية أول، أخصائي

 

  
 العميل/المتلقية/المقترضالجهة 

  
 وزارة االقتصاد والمالية
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 الوكاالت المنفذة

  
 لتنمية االجتماعيةالجيبوتية ل الوكالة

 جمعة مهدي محمد
 المدير العام

mahdi.mohamed.djama@gmail.com 
  
  

 أمانة الدولة للشؤون االجتماعية
 مني عثمان عدن

 وزير الدولة للشؤون االجتماعية
ministre@sociales.gouv.dj 

  
  
 
 بـ لمزيد من المعلومات الرجاء االتصالل

The World Bank 
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
 1000-473 (202): رقم الهاتف 

    /projectshttp://www.worldbank.org:على شبكة اإلنترنتالموقع 
  

 الموافقة  

 عمرو س. مبارك ،جون فان دايك :فريق العمل )رؤساء( رئيس
 

 وافق عليها  

 أبروفالتبل
     :مديرال الممارسة/مدير 

     :طري المدير القُ 
 

http://www.worldbank.org/projects
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