
سياسات واستراتيجيات تنمية المناطق العشوائية "

"والحد من انتشارها

المؤتمر العربي لإلسكان



: المحتوى 

:المحتوى

تشخيص الحالة العامة للمناطق العشوائية1.

PZB: إستراتيجية إدارة المناطق العشوائية في جيبوتي2.

مشروع - (PIRB)مشروع احتواء المناطق العشوائية المتكامل 3.
تجريبي



: الملخص

المشتركالتأثيرظلفي،الماضيينالعقدينمدىعلىوسريعًاقويًاحضريًانمًواجيبوتيجمهوريةشهدت•

.الريفمنالجماعيوالنزوحالطبيعيالديموغرافيللنمو

االقتصاديةمةالعاص،جيبوتيمدينةتعدو.الوطنيةاألراضيعلىمتساوغيربشكلالنموهذاتوزيعيتم•

فيهاتوجدو.الوطنيةاألراضيمن٪8سوىتمثلالبينماالسكانمن٪70منيقربلماموطنًا،واإلدارية

.سريعحضرينموإلىيؤديممااالقتصادية،األنشطةوأغلبيةالمؤسساتجميع

إلىدورهبيؤديوالذياألراضي،علىمسبوقةغيرضغوطإلىتؤديجيبوتيلمدينةالقويةالجاذبية•

.العشوائيةاألحياءانتشارإلىأيضايؤديمماحضريالالتوسعانتشارعليالسيطرةصعوبة

مستوىوسوءمالئمالغيربالسكنالمتعلقةالقضايافيالصدارةمركزتحتلجيبوتيمدينةفإن،هكذاو•

.جيبوتيجمهوريةفيعامةاإلسكان



.Iتشخيص الحالة العامة لألحياء العشوائية

:تعرف المناطق العشوائية بأنها مناطق سكنية لها خاصية أو أكثر من الخصائص التالية

قة ، مواد سابخشبألواح معدنية ، ألواح)مساكن مكتظة مبنية من مواد خفيفة : المساكن غير الصحية1.

.(االستخدام ، إلخ

سبب يصعب الوصول إليها بولكن المناطق العشوائية هي أيًضا مناطق حضرية : صعوبات الوصول2.

؛تواجدها خارج اطار التخطيط الحضري الرسمي

غير الع مواقا ال، وأحيانً للمساحات فوضوي الحتاللءذلك بسبب االيمكن تفسيرو:عاليةسكانية كثافة 3.

؛وذلك غالبا بدون أي نوع من التملك او التراخيص قابلة للبناء

ب مياه الشر)األساسية بالشبكات الحضرية وذلك بسبب عدم االرتباط :تدني مستوى الخدمات4.

؛( والكهرباء على وجه الخصوص

.واالقتصادية المحلية:نقص في الخدمات االجتماعية5.

(  ٪ من سكان المدينة18أي )نسمة 113000منطقة عشوائية يسكنها 13في مدينة جيبوتي ، تم تحديد 

..هكتار340على مساحة 



.حيا عشوائي13يستهدف برنامج المناطق العشوائية في مدينة جيبوتي ، 

.Iتشخيص الحالة العامة للمناطق العشوائية



.II العشوائية في جيبوتياألحياء إستراتيجية إدارة

عام في. وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، تم تحديد قطاع اإلسكان من أهم األولويات الوطنية

:محاور( 4)، وضعت وزارة اإلسكان إستراتيجية وطنية لقطاع اإلسكان تضم أربعة 2014

وفي متناولبأسعار معقولةو زيادة المعروض من قطع األراضي المزودة بالخدمات :المحور األول

غالبية األسر الراغبة في االستثمار في البناء

الذاتلي تشجيع وتطوير  االعتماد عتطوير إنتاج مساكن ميسورة التكلفة ، من خالل :المحور الثاني

«l’autopromotion » بشكل أساسيفي البناء

تحسين المخزون السكني من خالل دمج أهداف تحسين األمن لألسر وممتلكاتها: المحور الثالث

لجميع فئات «Micro-finance»ض التمويل المصرفي والتمويل الصغيروتطوير عر: المحور الرابع

األسر

من االستراتيجية 3رقم مبنية علي  المحور المستقرة األحياء العشوائية الغير تشكل التدخالت في مناطق 

.الوطنية لإلسكان



ببرنامج،الوزارةخاللمن،2017عاممنذجيبوتيحكومةالتزمتلإلسكان،الوطنيةلإلستراتيجيةوفقًا

.2035عامبحلولعليهاالتامالقضاءحتىالعشوائيةلألحياءالتدريجيالتقليلإلىيهدفشامل

»"العشوائيةاألحياءتصفيربرنامج"المسماة،الجديدةاإلستراتيجيةهذه Programme Zéro

Bidonvilles .دائمكلبشالعشوائيةاألحياءتغييرإلىوتسعىالسابقةالمشروعاتمنطموًحاأكثر،«

خاللمناإلسكان"تقوية"ودعماألراضيتنظيممثلجديدةمكوناتفيبالفعلالنظريجري،وبالتالي

.االئتمانعلىالحصولتسهيل

:محاور(5)خمسةحولاإلستراتيجيةتدور

:أولويةذاتمحاورثالثة

.جديدةعشوائيةأحياءنشوءمنع(1)

.القائمةالعشوائيةاألحياءهيكلةإعادة(2)

.مساكنهملتحسينالفقيرةاألسردعم(3)

:مستعرضينمحورين

.أفضلعملفرصخلقتعزيز(4)

.للمشاريعاالجتماعيالدعمتقديم(5)

.IIإستراتيجية إدارة األحياء العشوائية في جيبوتي



»عشوائية المناطق التصفيردخلت إستراتيجية برنامج  Programme Zéro Bidonvilles مرحلتها  «

.الممول من البنك الدولي (PIRB)التنفيذية مع المشروع المتكامل إلعادة احتواء المناطق العشوائية 

:عدة أنشطة مختلفة بما في ذلكيتضمن المشروع

: نسمة 20000يسكنها هكتاًرا 50منطقة األولى بمساحة إجمالية قدرها للالتأهيل الحضري إعادة1.

".القديم بلبالوتسمي ايضا حي ”9وهي الحي رقم 

1.2)بطول إنشاء طريق وصول رئيسيب9بلبال القديم  الحي رقم حي ي تنفيذ استثمار ذي أولوية ف2.

(.متر12كم طولي بعرض 

.هكتار في جنوب حي بلبال110إلعادة التوطين تغطي مساحة للوقاية وتطوير منطقة 3.

بلية من حيث هذه العملية قيد التنفيذ حاليًا ، وهي ذات طبيعة تجريبية ، وسوف تغذي المشاريع المستق

ادة من المعرفة يتعلق األمر باالستف،بالنسبة للجهات المشاركة في مشروع صفر مناطق عشوائية. الخبرة

.ئيةاولتحسين اإلجراءات التنفيذية للتعامل مع المناطق العش

.III مشروع متكامل الحتواء األحياء العشوائية(PIRB)



AXE 1 : prévenir le développement de

nouveaux bidonvilles ;

هكتار في جنوب حي بلبال لتلبية 110جاري تطوير موقع بمسطح 

ع االحتياجات االجتماعية لألراضي ونقل األسر المتضررة من مشاري

.إعادة الهيكلة

منع نشوء مناطق عشوائية جديدة: المحور األول 

.III مشروع متكامل الحتواء المناطق العشوائية(PIRB)



مةإعادة هيكلة المناطق العشوائية القائ: المحور الثاني 

.III مشروع متكامل الحتواء المناطق العشوائية(PIRB)



شكرا الهتمامكم


