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نموا حضريًا قويًا وسريعًا على مدى العقدين الماضيين  ،في ظل التأثير المشترك
• شهدت جمهورية جيبوتي ً
للنمو الديموغرافي الطبيعي والنزوح الجماعي من الريف.
• يتم توزيع هذا النمو بشكل غير متساو على األراضي الوطنية .وتعد مدينة جيبوتي  ،العاصمة االقتصادية
واإلدارية  ،موطنًا لما يقرب من  ٪70من السكان بينما ال تمثل سوى  ٪8من األراضي الوطنية .وتوجد فيها
جميع المؤسسات وأغلبية األنشطة االقتصادية ،مما يؤدي إلى نمو حضري سريع.
• الجاذبية القوية لمدينة جيبوتي تؤدي إلى ضغوط غير مسبوقة على األراضي ،والذي يؤدي بدوره إلى
صعوبة السيطرة علي انتشار التوسع الحضري مما يؤدي أيضا إلى انتشار األحياء العشوائية.

• وهكذا  ،فإن مدينة جيبوتي تحتل مركز الصدارة في القضايا المتعلقة بالسكن الغير مالئم وسوء مستوى
اإلسكان عامة في جمهورية جيبوتي.

.I

تشخيص الحالة العامة لألحياء العشوائية

تعرف المناطق العشوائية بأنها مناطق سكنية لها خاصية أو أكثر من الخصائص التالية:
 .1المساكن غير الصحية  :مساكن مكتظة مبنية من مواد خفيفة (ألواح معدنية  ،ألواح خشب  ،مواد سابقة
االستخدام  ،إلخ).
ضا مناطق حضرية ولكن يصعب الوصول إليها بسبب
 .2صعوبات الوصول  :المناطق العشوائية هي أي ً
تواجدها خارج اطار التخطيط الحضري الرسمي؛
 .3كثافة سكانية عالية  :ويمكن تفسيرذلك بسبب االءحتالل الفوضوي للمساحات  ،وأحيانًا المواقع الغير
قابلة للبناء وذلك غالبا بدون أي نوع من التملك او التراخيص ؛
 .4تدني مستوى الخدمات  :وذلك بسبب عدم االرتباط بالشبكات الحضرية األساسية (مياه الشرب
والكهرباء على وجه الخصوص) ؛
 .5نقص في الخدمات االجتماعية :واالقتصادية المحلية.
في مدينة جيبوتي  ،تم تحديد  13منطقة عشوائية يسكنها  113000نسمة (أي  ٪18من سكان المدينة)
على مساحة  340هكتار..

.I

تشخيص الحالة العامة للمناطق العشوائية
يستهدف برنامج المناطق العشوائية في مدينة جيبوتي  13 ،حيا عشوائي.

 .IIإستراتيجية إدارة األحياء العشوائية في جيبوتي
وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية  ،تم تحديد قطاع اإلسكان من أهم األولويات الوطنية .في عام
 ، 2014وضعت وزارة اإلسكان إستراتيجية وطنية لقطاع اإلسكان تضم أربعة ( )4محاور:
المحور األول :زيادة المعروض من قطع األراضي المزودة بالخدمات و بأسعار معقولة وفي متناول
غالبية األسر الراغبة في االستثمار في البناء
المحور الثاني :تطوير إنتاج مساكن ميسورة التكلفة  ،من خالل تشجيع وتطوير االعتماد علي الذات
«  »l’autopromotionفي البناء بشكل أساسي
المحور الثالث :تحسين المخزون السكني من خالل دمج أهداف تحسين األمن لألسر وممتلكاتها
المحور الرابع :تطوير عروض التمويل المصرفي والتمويل الصغير « »Micro-financeلجميع فئات
األسر
تشكل التدخالت في مناطق األحياء العشوائية الغير المستقرة مبنية علي المحور رقم  3من االستراتيجية
الوطنية لإلسكان.

 .IIإستراتيجية إدارة األحياء العشوائية في جيبوتي
وفقًا لإلستراتيجية الوطنية لإلسكان ،التزمت حكومة جيبوتي منذ عام  ، 2017من خالل الوزارة  ،ببرنامج
شامل يهدف إلى التقليل التدريجي لألحياء العشوائية حتى القضاء التام عليها بحلول عام .2035
هذه اإلستراتيجية الجديدة  ،المسماة "برنامج تصفيراألحياء العشوائية" « Programme Zéro
»  ،Bidonvillesأكثر طمو ًحا من المشروعات السابقة وتسعى إلى تغيير األحياء العشوائية بشكل دائم.
وبالتالي  ،يجري النظر بالفعل في مكونات جديدة مثل تنظيم األراضي ودعم "تقوية" اإلسكان من خالل
تسهيل الحصول على االئتمان.

تدور اإلستراتيجية حول خمسة ( )5محاور:
ثالثة محاور ذات أولوية:
( )1منع نشوء أحياء عشوائية جديدة.
( )2إعادة هيكلة األحياء العشوائية القائمة.
( )3دعم األسر الفقيرة لتحسين مساكنهم.
محورين مستعرضين:
( )4تعزيز خلق فرص عمل أفضل.
( )5تقديم الدعم االجتماعي للمشاريع.

 .IIIمشروع متكامل الحتواء األحياء العشوائية )(PIRB

دخلت إستراتيجية برنامج تصفير المناطق العشوائية »  « Programme Zéro Bidonvillesمرحلتها
التنفيذية مع المشروع المتكامل إلعادة احتواء المناطق العشوائية ) (PIRBالممول من البنك الدولي.
يتضمن المشروع عدة أنشطة مختلفة بما في ذلك:
هكتارا يسكنها  20000نسمة :
 .1إعادة التأهيل الحضري للمنطقة األولى بمساحة إجمالية قدرها 50
ً
وهي الحي رقم  ” 9وتسمي ايضا حي بلبال القديم ".
 .2تنفيذ استثمار ذي أولوية في حي بلبال القديم الحي رقم  9بإنشاء طريق وصول رئيسي بطول (1.2
كم طولي بعرض  12متر).
 .3تطوير منطقة للوقاية وإلعادة التوطين تغطي مساحة  110هكتار في جنوب حي بلبال.
هذه العملية قيد التنفيذ حاليًا  ،وهي ذات طبيعة تجريبية  ،وسوف تغذي المشاريع المستقبلية من حيث
الخبرة .بالنسبة للجهات المشاركة في مشروع صفر مناطق عشوائية  ،يتعلق األمر باالستفادة من المعرفة
لتحسين اإلجراءات التنفيذية للتعامل مع المناطق العشوائية.

 .IIIمشروع متكامل الحتواء المناطق العشوائية )(PIRB
المحور األول  :منع نشوء مناطق عشوائية جديدة

AXE 1 : prévenir le développement de
; nouveaux bidonvilles
جاري تطوير موقع بمسطح  110هكتار في جنوب حي بلبال لتلبية
االحتياجات االجتماعية لألراضي ونقل األسر المتضررة من مشاريع
إعادة الهيكلة.

 .IIIمشروع متكامل الحتواء المناطق العشوائية )(PIRB
المحور الثاني  :إعادة هيكلة المناطق العشوائية القائمة

شكرا الهتمامكم

