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واشنطن، 29 مایو/أیار 2022- وافق البنك الدولي یوم السادس والعشرین من مایو 2022 على تقدیم تمویل
بقیمة 19.5 ملیون دوالر من المؤسسة الدولیة للتنمیة لتحسین خدمات الصحة اإلنجابیة وصحة األمھات وحدیثي
الوالدة واألطفال والمراھقین والتغذیة لجمیع سكان جیبوتي، بمن فیھم الالجئین والمجتمعات المحلیة المضیفة،

ومساعدة حكومة جیبوتي على دمج الالجئین في النظام الصحي الوطني.

وعلى الرغم من الجھود الكبیرة التي تبذلھا جیبوتي لتحسین الخدمات الصحیة، فإن األمراض المعدیة وسوء التغذیة
بین األمھات واألطفال من بین األسباب الرئیسیة للوفاة، حیث یقدر أن 58 طفالً من بین كل 1000 طفل یوافیھم
األجل قبل بلوغھم سن الخامسة. أما معدل وفیات األمھات البالغ 248 حالة وفاة لكل 100 ألف والدة حیة فیصل

إلى حوالي خمسة أمثال المتوسط اإلقلیمي.

یھدف مشروع تدعیم النظام الصحي في جیبوتي إلى تحسین الخدمات الصحیة الوطنیة من أجل تقویة قدرة
المجتمعات المحلیة على مواجھة المخاطر الصحیة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ الحار والبیئة القاسیة في البالد.

ویبني المشروع على إنجازات العملیات السابقة في مجال الصحة، مع التركیز على تحقیق االستفادة المثلى من
خدمات الرعایة الصحیة، ال سیما للفئات األكثر احتیاجاً في المناطق التي ال تحصل على خدمات كافیة.

وتعلیقا على ذلك، قال أحمد روبلھ عبد هللا، وزیر الصحة في جیبوتي، "إن زيادة قدرة النساء واألطفال
على الحصول على خدمات صحیة أفضل من خالل التركیز على نظام صحي أقوى يمثل
أولوية رئیسیة وعنصراً مھًما في إستراتیجیتنا اإلنمائیة. ويھدف المشروع الجديد إلى
الوصول إلى المجتمعات المحلیة األكثر احتیاجاً. ويعد بناء القدرات الالزمة لتقديم رعاية

صحیة جیدة لحديثي الوالدة واألطفال أمراً بالغ األھمیة للحد من رقعة الفقر في جیبوتي."

وتشمل أنشطة المشروع إعادة تأھیل المنشآت الصحیة - خاصة المنشآت التي لدیھا رعایة طارئة شاملة للتولید
وحدیثي الوالدة - وخلق حوافز لتحسین الخدمات الصحیة على جمیع المستویات. وتشمل األنشطة أیضاً إشراك

المواطنین والمجتمعات المحلیة، وتدعیم قدرات المؤسسات ذات األھمیة البالغة لصحة األمھات واألطفال والتغذیة،
وتشجیع تغییر السلوك اإلیجابي. وسیعود المشروع بالنفع المباشر على النساء في سن اإلنجاب، والمراھقات،

وحدیثي الوالدة، واألطفال دون سن الخامسة.

وقال بوبكر سید باري، الممثل المقیم للبنك الدولي في جیبوتي: "لقد التزمت حكومة جیبوتي بتلبیة االحتیاجات
الصحیة المتزایدة لالجئین والمجتمعات المضیفة. وتتعرض قدرات المنشآت الصحیة في جیبوتي

لضغوط من جراء جائحة كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ، مما يزيد من حاجة البالد إلى
الرعاية الصحیة األساسیة. وستسھم العملیة الجديدة من خالل تحسین خدمات رعاية
األطفال واألمھات وحديثي الوالدة، وجمیعھا ذات أھمیة حیوية لالرتقاء بمستوى  الرعاية

الصحیة في البالد."
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ویتألف التمویل الجدید من اعتماد مقدم من المؤسسة الدولیة للتنمیة بقیمة 14.5 ملیون دوالر ومنحة بقیمة 5 مالیین
دوالر من نافذة العملیة التاسعة عشرة لتجدید موارد المؤسسة للمجتمعات المحلیة المضیفة والالجئین. وقد أنشئت
ھذه النافذة لمساندة البلدان التي تستضیف أعداداً كبیرة من الالجئین ومساعدتھا على تلبیة االحتیاجات اإلنمائیة

طویلة األجل لالجئین والمجتمعات المضیفة لھم. وجدیر بالذكر أن الالجئین یشكلون أكثر من 2.3% من سكان
جیبوتي، مما یجعلھا واحدة من أكثر البلدان التي ترتفع فیھا نسبة الالجئین في العالم، كما أن ما یقرب من %70

من الالجئین في جیبوتي ھم من النساء واألطفال.

البنك الدولي في جیبوتي

تتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جیبوتي من 17 مشروعاً بقیمة إجمالیة قدرھا 403.5 ملیون دوالر على
ھیئة  تمویل من المؤسسة الدولیة للتنمیة. وتركز المحفظة على التعلیم والصحة وشبكات األمان االجتماعي والطاقة

والتنمیة الریفیة والحضریة، وتحدیث اإلدارة العامة، والتنمیة الرقمیة، وتدعیم الحوكمة والبنیة التحتیة اإلقلیمیة،
وتنمیة القطاع الخاص، مع التركیز على النساء والشباب.
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