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 كلمة الرئيس                               

يهــدف طموحنــا، املبنــي عــى مقاربــة تشــاركية وتوافــق وطنــي كــا تعكســه رؤيتنا 

للتنميــة عــى األمــد الطويــل »جيبــويت 2035«، إىل تحويــل جيبــويت بحلــول العــام 

2035 إىل » منــارة البحــر األحمــر، مركــز تجــاري ولوجســتي يف إفريقيــا.«

وحــددت الدولــة، مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، اســراتيجًة جديــدة واعتمدتهــا 

للتعجيــل بالنمــو وتعزيــز فــرص العمــل ملــدة خمــس ســنوات  يف شــهر أيــار/ مايــو 

مــن العــام 2015. وتنــدرج االســراتجية يف ســلّم األولويــات األهــم للرؤيــة املشــركة 

للتنميــة عــى األمــد الطويــل وبخاصــة التغيــرات الهيكليــة لالقتصــاد التــي ميكــن 

أن تزيــد مــردود كل مقيــم بقيمــة ثالثــة أضعــاف، والتــي ميكــن أن تســتحدث أكــر 

مــن 200 ألــف وظيفــة فتنخفــض البطالــة التــي تشــارف اليــوم نســبة 50% إىل حــواىل 10% يف العــام 2035. أمــا يف مجــال 

ــن  ــيتم تأم ــاوت وس ــاالت التف ــتقل ح ــث، وس ــن الثل ــر م ــع إىل أك ــر املدق ــتوى الفق ــيتقلص مس ــة، فس ــة البرشي التنمي

الحصــول عــى الطاقــة، وامليــاه النظيفــة والخدمــات الصحيــة األساســية للجميــع.

وتحــدد هــذه االســراتيجية الجديــدة أربعــة محــاور اســراتيجية ملواجهــة التحــدي املتمثــل يف التعجيــل بالنمــو وتعزيــز 

فــرص العمــل، وهــي أواًل: النمــو االقتصــادي، والقــدرة التنافســية، والــدور املحفــز للقطــاع الخــاص، ثانًيــا: تنميــة رأس املــال 

البــرشي، ثالثـًـا: اإلدارة العامــة وبنــاء القــدرات املؤسســية، رابًعــا: أقطــاب التنميــة اإلقليميــة والتنميــة املســتدامة.

مل يتــم اســتغالل إمكانــات كبــرة للتنميــة. لذلــك، ســتعمل االســراتيجية، يف هــذا الصــدد، عــى سياســة تهــدف إىل دعــم 

بعــض القطاعــات هــي يف األصــل مهمــة )عــى غــرار النقــل والخدمــات اللوجســتية، واالتصــاالت الســلكية والالســلكية( 

وإىل الرهــان عــى تقــدم يف قطاعــات محفــزة جديــدة ، وهــي الســياحة ومصايــد األســاك، عــى أســاس امليــزة النســبية 

وإمكانيتهــا عــى اســتحداث فــرص العمــل. وســتطّور االســراتيجية أيًضــا إجابــات جديــدة لرضورتــن رئيســتن: أواًل، رضورة 

تنميــة رأســال بــرشي يتناغــم مــع كل مــن طموحــات الشــعب واحتياجــات االقتصــاد؛ ثانًيــا، رضورة تأمــن أراٍض وطنيــة 

ــا، وأكــر حايــة وأكــر اســتعداًدا ملواجهــة تحديــات التغيــر املناخــي. وباإلضافــة إىل ذلــك، ســتواصل جيبــويت  أكــر توازنً

تعزيــز ســيادة القانــون والحكــم الرشــيد. وسيســتفيد القطــاع الخــاص مــن بيئــة عمــل أفضــل يف ظــل اقتصــاد ديناميــي 

منفتــح عــى العــامل.

وأخــرًا، تــأيت هــذه االســراتيجية يف قلــب كل مــن الحــوار بشــأن السياســات الوطنيــة واإلطــار املرجعــي لتنســيق املعونــة 

والتشــاور مــع رشكاء جيبــويت التقنيــن واملاليــن.

وآمــل حًقــا أن يشــارك الشــعب والحكومــة ومؤسســات الجمهوريــة واملســؤولون املنتخبــون واملؤسســات واملجتمــع املــدين 

والــرشكاء يف التنميــة مشــاركًة كاملــًة يف تنفيــذ خطــة التنميــة الوطنيــة بــن عامــي 2015-2019 لضــان نجاحهــا.

إسامعيل عمر جيليه
رئيس جمهورية جيبويت



 كلمة رئيس الوزراء

ــة ترشــدها  ــط للتنمي ــة تخطي ــويت 2035،« عملي ــة »جيب ــة، مــع رؤي ــد وضعــت الحكوم وق

رؤيــة طويلــة األمــد، بغيــة بنــاء مســتقبل البــالد. وســيتم اعتــاد االستشــارات التشــاركية مــع 

جميــع عنــارص املجتمــع لتحديــد اســراتيجيات التنميــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة مبثابــة 

عمليــة دامئــة وســيتم إرشاكهــا يف عمليــة الالمركزيــة السياســية واالقتصاديــة.

تحــدد رؤيــة »جيبــويت 2035« اآلن أهــداف خطــط التنميــة الوطنيــة املقبلــة. وتشــكل، يف 

ــل  ــل األداة األوىل لتفعي ــرص العم ــز ف ــو وتعزي ــل بالنم ــراتيجية التعجي ــياق، اس ــذا الس ه

ــويت2035.« ــة جيب »رؤي

ــة،  ــة الوطني ــز فــرص العمــل بــن عامــي 2015-2019 ، وهــي خطــة التنمي وتضمــن اســراتيجية التعجيــل بالنمــو وتعزي

تنميــة:

- تركز عى أسس إنتاجية صلبة ومتنوعة؛

- تولّد العالة والدخل؛

-  تحّد من التفاوت االجتاعي واملكاين؛

- تضمن حصول الجميع عى الخدمات األساسية وتعزز نوعية حياة أفضل؛

- تسهر عى الحفاظ عى التوازن البيئي عى املدى الطويل.

يهــدف العمــل الحكومــي عــى حــد ســواء، مــن خــالل قيــادة هــذه االســراتيجية، إىل الركيــز عــى املــدى القصــر للتكفــل 

ــة  ــا الطويل ــة، والعمــل عــى القضاي ــة اإلنتاجي ــات املتعــددة التــي تثقــل الدينامي ــة للســكان والعقب باالحتياجــات العاجل

املــدى كــا حددتهــا رؤيــة جيبــويت 2035، عــر توقــع التطــورات وبنــاء أســس التحويــل الهيــكيل لالقتصــاد.

وتشــكل خطــة التنميــة الوطنيــة هــذه إطــار التنســيق والتخطيــط والرمجــة ورصــد التدخــالت الوطنيــة والدوليــة. ســركز 

الحكومــة مــن خــالل تنفيذهــا عــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة لالســتباق والتوجيــه واإلدارة املشــركة للتنميــة الوطنيــة، 

وإعطــاء األولويــة للكفــاءة والفعاليــة يف التدخــالت العامــة، والتعهــدات ذات نتائــج هامــة ومســتدامة.

وأحــث الحكومــة عــى اتخــاذ املبــادرات كافــة، خصوًصــا يف مــا يخــص األمــن، والحكــم الرشــيد، وتعزيــز حقــوق اإلنســان، 

لضــان تنفيــذ وخطــة التنميــة الوطنيــة وانجاحهــا.

عبد القادر كامل محمد
رئيس الوزراء



 كلمة الوزير

ــون  ــد، قان ــرٍك متزاي ــياق تح ــة يف س ــم التنمي ــل تنظي ــن أج ــويت م ــة جيب ــدت حكوم اعتم

التوجيــه 2001-2010 الــذي ســاهم يف توجيــه ورقــة اســراتيجية للحــد مــن الفقــر 2004-

ــة 2012-2008. ــة االجتاعي ــة للتنمي ــادرة الوطني 2006، واملب

ومتنــح الحكومــة، مــن خــالل الرؤيــة »جيبــويت 2035« وأدوات تنفيذهــا، ديناميــة جديــدة 

ــط  ــط االســراتيجي املرتب ــة عــر وضــع اطــار متكامــل للتخطي ــة الوطني الســراتيجية التنمي

بامليزانيــة واملســاعدة، مــا يســمح بتنســيق رشكائنــا يف التنميــة والتــزام أهــّم متوســط وطويــل املــدى.

يف الفــرة  بــن عامــي 2015-2019، ســيتم مواجهــة تحــدي ترسيــع النمــو وتعزيــز فــرص العمــل مــن خــالل أربعــة محــاور 

اســراتيجية، وهــي أواًل: النمــو االقتصــادي والقــدرة التنافســية والــدور املحفــز للقطــاع الخــاص؛ ثانًيــا: تنميــة رأس املــال 

البــرشي؛ ثالثـًـا، اإلدارة العامــة وبنــاء القــدرات املؤسســية؛ رابًعــا: أقطــاب التنميــة اإلقليميــة والتنميــة املســتدامة. وتــدور 

حــول هــذه املحــاور األربعــة السياســات القطاعيــة أو املســتعرضة، التــي يعنــي نجاحهــا تحقيــق أهــداف االســراتيجية. 

توفــر مصفوفــة اإلجــراءات ذات األولويــة نظــرًة أشــمل لإلجــراءات التــي يتعــن تنفيذهــا وتحــدد تكاليفهــا. باإلضافــة إىل 

ذلــك، تــم تحديــد مــؤرشات األداء وغايــات يجــب تحقيقهــا يف كل قطــاع.

يرتكــز تنفيــذ هــذه االســراتيجية عــى إنشــاء قانــون- برنامــج الســتثارات الدولــة يضــع ســنوًيا توقعــات التنفيــذ والتمويــل 

لجميــع أعــال الدولــة ومؤسســات شــبه خاصــة يف خــالل الســنوات الثــالث املشــمولة يف هــذا القانــون. ويتضمــن هــذا 

القانــون- الرنامــج  برمجــة إقليميــة لإلجــراء. ويجــب أن تتوافــق امليزانيــات مــع هــذه الرمجــة.

جهــاز التنســيق املؤســي وتنفيــذ السياســات العامــة، مــع نظــام للرصــد والتقييــم تضــم قاعــدة مشــركة للمعلومــات، 

والرصــد العــام إلطــار، املــؤرشات القامئــة عــى النتائــج وآليــة إعــداد التقاريــر ســوف إعــداد، إرشاك أصحــاب املصلحــة يف 

املركزيــة واإلقليميــة واملحليــة، وتعزيــز املشــاركة الفعالــة لجميــع أصحــاب املصلحــة. مــن خــالل هــذا الجهــاز، وســوف 

يكــون الركيــز عــى النتائــج، كــا تعهــد النجــاح واســتعادة الثقــة مــن أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك املجتمعــات املحليــة 

والقطــاع الخــاص.

وتعكــس هــذه الخطــة طموحنــا إىل التحــوالت والتغــرات الهيكليــة يف مجتمعنــا واقتصادنــا. وآمــل حًقــا أن يتعزز التنســيق 

مــع الدوائــر الحكوميــة مــن خــالل تنفيــذ الخطــط القطاعيــة االســراتيجية، أطــر التدخــالت والحــوار، الرضوريــة لتنفيــذ 

أنشــطة التنميــة الوطنيــة والقطاعيــة واملحليــة.

إلياس موىس داواله
وزير االقتصاد واملالية، املسؤول عن الصناعة



الئحة اللفظات األوائلية

ADDS

ADME

ANPI

APD

APE-UE

BCD

CAE

CEA

CEMGA

CERD

CFPA

CNUCED

COMESA

CRIPEN

DCT

DISED

DOTS

DPI

DSRP

EDAM

EDD

ENAP

ENSAE

EPU

ETFP

FAD

FDED

FDJ

FMI

HIMO

IDE

INDS

LNG

MAPRH

MENFOP

ــة االجتاعي ــة  للتنمي ــة  لجيبوتي ا ــة  ل لوكا ا

ــة ق لطا ا ــة الســتغالل  لجيبوتي ا ــة  ل لوكا ا

االســتثار لتشــجيع  ــة  لوطني ا ــة  ل لوكا ا

لرســمية ا ئيــة  اإلمنا ملســاعدة  ا

د األورويب التحــا ا ديــة  القتصا ا كــة  لرشا ا تفــاق  ا

لجيبــويت ا ملركــزي  ا لبنــك  ا

ــا أفريقي ــة رشق  مجموع

ــا ــة إلفريقي دي القتصا ا ــة  للجن ا

ملســلحة ا لقــوات  ا ن  ركا أ رئيــس 

لبحــوث يف جيبــويت ســات وا لدرا ا مركــز 

لغــن للبا ملهنــي  ا لتدريــب  ا مركــز 

لتنميــة وا رة  للتجــا ملتحــدة  ا ألمــم  ا مؤمتــر 

لســوق املشــركة لــرشق وجنــوب أفريقيــا ا

لوطنــي ا للتعليــم  إلنتــاج  وا ملعلومــات  وا لبحــوث  ا مركــز 

ليــه ويــات دورا محطــة حا

نية لســكا ا ســات  لدرا وا ء  اإلحصــا قســم 

ملبارش ألمــد تحــت االرشاف ا لعــالج قصــر ا ا

لدويل ا ء ديب  ــا مين

لفقــر لحــد مــن ا تيجية ا ســرا ورقــة ا

لجيبوتيــة ا األرس  لصحة  ية  ئ االستقصا لدراسة  ا

ء جيبــويت كهربــا

مــة لعا ا رة  لــإلدا لوطنيــة  ا ملدرســة  ا

ديــة القتصا ا رة  إلدا وا ء  لإلحصــا لوطنيــة  ا ملدرســة  ا

لشــامل لــدوري ا االســتعراض ا

ملهنــي ا لتدريــب  وا لفنــي  ا ــم  لتعلي ا

ــة لجيبوتي ا ــلحة  ملس ا ــوات  لق ا

ــويت ــة يف جيب دي القتصا ا ــة  لتنمي ا صنــدوق 

لجيبــويت ا ــك  لفرن ا

لدويل ا لنقــد  ا صنــدوق 

ليــة ملــة عا يــد عا فــة  كثا

ملبــارشة ا األجنبيــة  االســتثارات 

ــة االجتاعي ــة  للتنمي ــة  لوطني ا درة  ــا ملب ا

ل ملســا ا لطبيعــي  ا ز  لغــا ا

لســمكية رد ا ملــوا يــد األســاك وا عــة ومصا لزرا ا رة  وزا

ملهنــي ا لتدريــب  وا لوطنيــة  ا لربيــة  ا رة  وزا



 MET

MHUE

OMD

OMI

OMS

ONEAD

ONG

ONTD

PADOA

PAID

PAM

PANA

PDDAA

PIB

PME/PMI

PNDS

PNG

PNIASA

PNUD

PTF

PVVIH

SCM

SCN93

SEJS

SESN

SNAD

SNDU

SP/CNPG

TIC

UNESCO

UNFPA

ــل  لنق وا ــز  لتجهي ا رة  وزا

لبيئــة وا لتعمــر  وا اإلســكان  رة  وزا

لأللفيــة ئيــة  االمنا األهــداف 

ــة لدولي ا ــة  لبحري ا ملنظمــة  ا

ــة ملي لعا ا لصحــة  ا منظمــة 

لصحــي يف جيبــويت ا لــرف  وا ه  للميــا لوطنــي  ا ملكتــب  ا

غــر حكوميــة منظمــة 

لســياحي يف جيبــويت ا للرويــج  لوطنــي  ا ملكتــب  ا

عيــة لزرا ملنظــات ا مــرشوع دعــم تنشــيط ا

ملســتقل ا لــدويل  ا ء جيبــويت  مينــا

ملــي لعا ا األغذيــة  مــج  برنا

ملنــاخ ا تغــر  مــع  للتكيــف  لوطنيــة  ا لعمــل  ا خطــة 

ــا فريقي إ ــة يف  عي لزرا ا ــة  للتنمي لشــامل  ا ــج  م لرنا ا

اإلجايل ملحــيل  ا تــج  لنا ا

ملتوســطة وا لصغــرة  ا عــات  لصنا وا املؤسســات 

ــة لصحي ا ــة  للتنمي ــة  لوطني ا ــة  س لسيا ا

لجنســن ا بــن  إلنصــاف  وا ة  وا للمســا لوطنيــة  ا ســة  لسيا ا

لغــذايئ ا ألمــن  عــي وا لزرا ا لوطنــي لالســتثار  ا مــج  لرنا ا

اإلمنايئ ملتحــدة  ا ألمــم  ا مــج  برنا

ليــون ملا وا لتقنيــون  ا ء  لــرشكا ا

لبرشية ا عــة  ملنا ا نقــص  شــخص يعيــش مــع فــروس 

األطراف متعــدد  تجــاري  م  نظــا

1993 لقوميــة  ا بات  لحســا ا م  نظــا

لرياضــة وا للشــباب  لدولــة  ا نــة  أما

لوطنــي ا مــن  للتضا لدولــة  ا نــة  أما

ــة لتنمي ا لدعــم  ــة  لوطني ا لخدمــة  ا

نيــة لعمرا ا للتنميــة  لوطنيــة  ا تيجية  االســرا

ملــرأة با للنهــوض  لوطنــي  ا ملجلــس  ا مئــة/  لدا ا نــة  ألما ا

ــاالت التص وا ــات  ملعلوم ا ــا  تكنولوجي

ليونســكو ا / فــة  لثقا وا لعلــم  وا ــة  للربي ملتحــدة  ا ألمــم  ا منظمــة 

ملتحــدة للســكان ا ألمــم  صنــدوق ا
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 املقدمة 

شـــهدت جیبـــوتي تغیـــرات عدیـــدة متعاقبـــة فـــي إدارة سیاســـات التنمیـــة. فتمیـــزت التســـعینات ببـــرامج 

التكیـــف الهیكلـــي واإلصـــالحات املتعلقـــة بهـــا. و ســـعت الحكومـــة، منـــذ مطلـــع األلفیـــة الثانیـــة، إلـــى إدراج 

أعاملهـــا فـــي أطـــر مرجعیـــة جدیـــدة تســـمح، علـــى وجـــه الخصوص، بمعالجة قضایا النمو ومحاربة الفقر بطریقة أكثر 

تامسكًا و مع أهداف واضحة عىل املدى املتوسط والطویل. 

لــذلك، اعتمــدت الحكومـــة أّوًال   قــانون التوجـــه االقتصــادي 2010-2001، الـــذي یشــكل العنصـــر الرئیســي لنظـــام 

التخطــیط  ثـــم أعّدت الورقة االستراتیجیة للحد من الفقر 2006-2004. وساهمت هذه الورقة يف تحفیز النمو االقتصادي، الذي 

بلغ متوسطه السنوي 3.6% خالل الفترة املدروسة )باملقارنة مع الهدف األويل وهو 4.6%( و ساعدت يف إحراز التقدم يف مجـال 

الحصـول عىل الخدامت االجتامعیة األساسیة، غیر أن الفقر املدقع استمر. 

ثّم  تم اقتراح إطار مرجعي جدید مع املبادرة الوطنیة للتنمیة االجتامعیة )INDS( التي تغطي الفترة بین عامي 2008-2012. 

وأظهر تقییم تنفیذ هذه املبادرة، التي أجریـت فـي العـام 2013، أنـه علـى الـرغم مـن االرتفـاع الكبیـر فـي نسـب النمـو 

االقتصـادي حواىل 4.7% سنو یًا بین 2012-2008( والتزام برامج مختلفة تستهدف الفئات الفقیرة و/أو الضعیفة من السكان، لـم 

یـتقلص الفقر بشكل ملحوظ: فوصلت نسبة الفقر املدقع إىل 23.0% يف العام 2012 يف جميع أنحاء البالد مقابل 24.1% قبل عقد 

من الزمن، ويف الفرتة عينها (2002-2012)، انخفض معدل الفقر اإلجاميل من 46.7% إىل %40.8.

ویفسر هذا الوضع َ جزئ یًا مستوى نمو اقتصادي إىل جانب تركیبة غیر جدیرین بضامن استحداث ضخم لفرص العمـل، وبالتـايل 

إعادة توزیع ثامر النمو املفیدة لألسر الفقیرة. يف العام 2012، عانت نسبة 48% من السكان القادرین عىل العمل من البطالـة 

بمعناها الواسع، من بینهم 63% من الشباب و 66% من النساء. يف موازاة ذلك، تابعت الحكومـة تنفیـذ برنـامج إصـالحات فـي 

إطــار تســهیل ائتمــاني ممــدد بــدعم مــن صــندوق النقــد الــدويل فــي الفتــرة املمتــدة مــن أیلــول/ســبتمبر 2008 

إلــى حزیــران/ یونیــو 2012، والذي سمح بصون توازن االقتصاد الكيل وكذلك ضامن مستوى كبیر من النمـو االقتصـادي 

والتقـدم الكبیـر فـي مختلـف القطاعات االجتامعیة. 

ویفسر هذا الوضع َ جزئ یًا مستوى نمو اقتصادي إىل جانب تركیبة غیر جدیرین بضامن استحداث ضخم لفرص العمـل، وبالتـايل 

إعادة توزیع ثامر النمو املفیدة لألسر الفقیرة. يف العام 2012، عانت نسبة 48% من السكان القادرین عىل العمل من البطالـة 

بمعناها الواسع، من بینهم 63% من الشباب و 66% من النساء. يف موازاة ذلك، تابعت الحكومـة تنفیـذ برنـامج إصـالحات فـي 

إطــار تســهیل ائتمــاني ممــدد بــدعم مــن صــندوق النقــد الــدويل فــي الفتــرة املمتــدة مــن أیلــول/ســبتمبر 2008 

إلــى حزیــران/ یونیــو 2012، والذي سمح بصون توازن االقتصاد الكيل وكذلك ضامن مستوى كبیر من النمـو االقتصـادي 

والتقـدم الكبیـر فـي مختلـف القطاعات االجتامعیة. 

اعتمدت الحكومة يف آذار/مارس 2014 إطاًرا مرجعيًا جديًدا، بعد عملية طويلة  شملت جميع طبقات السكان، وهذه املرة يحدد 

هذا اإلطار هدفًا عىل املدى الطويل:" رؤية جيبويت 2035". ويتمثل الطموح بزيادة نصيب الفرد من الدخل بثالثة أضعاف وتقليص 

الفقر املدقع مبعدل يزيد عن الثلث بحلول العام 2035 ، بسبب معدل منو يرتاوح بني 7.5% و10% يف خالل الفرتة بني 

2013-2035 و تخفيض معدل "البطالة مبعناها الواسع" من 48% يف العام 2012 إىل 10% يف العام 2035. إًذا، تهدف رؤية جيبويت 

2035 إىل استحداث أكرث من 200 ألف وظيفة بني عامي 2013 و2035. ووضعت الحكومة أيًضا سياسة وطنية للتوظيف، متكاملة 

. وشاملة، تضع األولويات التي سيتم تنفيذها يف هذا املجال عىل مدى السنوات العرش القادمة

______________________

1 تعكــس هــذه البيانــات الجانــب الجديــد للفقــر الــذي وضــع يف العــام 2014 مــن مراجعــة مهمــة للمنهجيــة املتعلقــة بنتيجــة  التحقيــق حــول ميزانيــة اســتهالك التــي أجريــت يف 

العــام 2013 )انظــر القســم 1.8(. 



البناى و  الماوان ) الستثمارل لكبيرةا مشاريعال بتعاعف يتعلق ما في ماصةب جديدة، فرصتبرز  جهة، من. التحدياتتتعدد اليوم 
بداياة  مناذ اتماذت التاي السياساات تظهار بوعاوح حصايلة أمارى، ناحياة منو ...(.  ، الحديدية والسك  الطرقالماصة بالتحتية 
لماادة  ال قااربمااا يك ااي كااي يحااد  ماان  ظااائف  و  ولاام يااوفر  كبياار ا يكاان لاام فإنااه االقتصااادي، النمااو الاارام ماان تحقااق علااى أنااهاالل يااة 
ااا جيباااوتي فاااي البشااارية التنمياااة مؤشااارال يااازال  ،5112 عاااامال مناااذ الملحاااوظ االنتعااااش مااان الااارام علاااى وهكاااذا،. طويلاااة  امنم ع 

 المنااطق باين ياةتنمال فاي الت ااوت يبقاى ذلا ، إلاى .ابلد   021 أصل من 011 المرتبة البالد لتحتل ،(5100 العام في 1.221)
 .لألل ية اإلنمائية اأهداف من اايات العظمى غالبيةال قتحقت ومن اير المرجح أن اعميق   جيبوتي ومدينة

 الدولياة، والمالياة واأزمات االقتصاادية والطاقة الغذاء أزمات) اأميرة السنوات في المارجية الصدمات أظهرت ن سه، الوقت في
 ركاازيت تنااوعال قلياال اقتصااادب ىويتحلاا المااارج علااى كبياار بشااكل عتماادي هأناا عااعيف البلااد إلااى أي حااد( ذلاا  إلااى ومااا والج اااف،
 القطااع مسااهمة تبقاى حاين فاي اإلنتاجياة القطاعاات فاي للغاياة اوجاود الدولاة كبيار   زاليا ال ،كذل . الميناء مدمات على بمعظمه
 .نتاج بكاملهااإل ديناميكية يعوق مما محدودة، اإلجمالي المحلي الناتجالوطني في  الماص

 اأجال طويلاة رؤياة إعاداد ماعتعمال  تشااركية لعملياة نتيجاة هناا المقدماة فارص العمال وتعزياز النموالتعجيال با استراتيجية وتشكل
 يالتا" 5102 جيباوتي" لرؤياة تشاكل التن ياذ العملايو  ،5102-5102 باين عاامي ال تارة االساتراتيجية غطايوت(. 0 اإلطار راجع)

 الساااااابقة التنمياااااة مطاااااطالمهماااااة ل جااااازاتمنال مااااان االساااااتراتيجية وتسااااات يد. سااااانوات مماااااس مااااان تمطااااايط دورات عبااااار ساااااتتطبق
(DSRP،INDS)،  ال قار مان والحاد المساتمر، النماو) الرئيساية اأهاداف بعاافي ماا يماص  تل  استمرار ،منها جزءوتمثل، ب 
 الوقات فاي. الجارياة واإلصاالحات البارامج ممتلاف باين الصالة وتوطياد...(  ةكماو الح تعزيزو  لألل ية، اإلنمائية اأهدافتحقيق و 

 القطااع دور علاى والتأكياد االقتصااد أساس وتحديث النمو، تسريع من أجل للنمو جديد نموذج استمداماالستراتيجية  عتزمت ه،ن س
 .واإلقليمي االجتماعي الت اوت وتقليص العمل فرص تعزيزو  ،فيه الماص

 مشزاركةو  لعضزوية سزتمرم كيتشزار  نهز : إلى استراتيجية التعجيل بالنمو وتعزيزز رزرا العمزل" 5302 رؤية" من: 1االطار 
 ستراتيجياتاالو  لألولويات حقيقية وطنية لكيةوم

 .البالد في الحية القوى جميع تعم تشاركية ومقاربة مستوى أعلى على السياسي الدعم بين 5102 رؤية جمعت ورشة
 ،5105 فبرايار /شاباط الماامس والعشارين مان فاي الاوزراء مجلس رئيس معالي برئاسة ،بين الوزارات لمشتر ا المجلس بعد
 02فاااي  ،المطاااة المساااؤول عااان وزيرالااا يرأساااها ،ة إلطاااالق اأعماااالوطنيااا نااادوة تااام عقاااد المباااادرة، هاااذه أهمياااة علاااى أكاااد الاااذي
 اياار والمنظمااات البحااوث، مركاازالجامعااة، و و  العامااة، وشاابه العامااة اإلدارات جميااع تجمعااو  جيبااوتي، فااي 5105 مااارس/آذار

 فاي ،للاوزارات نعااميال منااءاأ ماصاة عام  ت ،وطنيزة رنيزة لجنزة وتام تشاكيل .التنمياة فاي الشاركاء مان والعدياد الوطنياة الحكومية
عااداد لاعماااأ تنساايق لعاامانو  أفعاال، وتواصاال مشاااركة لعاامان اسااتكمال لألعمااال  لمجلااسا ماان أجاال دوريااةال معلوماااتال وا 
 تحليال نتاائج نالمجااالت الناجماة عا لتنااول الوطنياة ال نياة اللجناة دامال فرعياة لجاان سات تشكيل تم وقد. اتوزار المشتر  بين ال
، مجالها، في اللجان هذه من كلوقدمت . اأولوية ذات الثمانية الموعوعات  الرئيساية االتجاهاات ثاني اا،و  عارا المالصاة، أوال 

 .الرئيسية والقعايا التحديات ثالث ا،و  التغيير، وبذور والثوابت السائدة
 علايو  أرتاا، منااطقل المماس واصامالع فاي 5105 عااممان ال يولياو/تماوزو  مايو/أيار بين تشاركية إقليمية مشاورات تم تنظيم

 جماااع إلاااى وهااادفت هاااذه المشااااورات .راساااديكاو  لبااااالفاااي باااوالوس، وبا اأمااااكن المشاااتركة وفاااي وأوباااو  دميااالو  تااااجورا،و  صااابيح،
لاى  ،لساكانا وتوقعاات تصورات  مشاتركة رؤياة لبنااء التوافاق مان أدناى حاد إلاى لتوصالاثام  الابالد فاي الرئيساية المشااكل تحديادوا 
 مااان تمثيلياااة عيناااة أفاااراد باااين حاااوارماااا سااامح بإقاماااة  التشااااركي، الااانهج زياااركمجموعاااات ت أكملاااتو . الطويااال المااادى علاااى للتنميااة
 فااي املينوالعاا والكااوادر والماازارعين الباادو) علااى حااد سااواء الحعاارية المناااطقوماان  الري يااة المناااطق ، تعاام سااكان ا ماانالسااكان

 ورباات والعماال التجارياة المحاال أصاحابو  ،ةالرسامي ايار اتقطاعاال فاي والعااملين الشاركات ورؤسااء والمااص، العام القطاعين



 موعاوع الوثاائق كانات ،الموافقاة مرحلاة فاي(. والدينياة والسياساية والطاالب والتالمياذ ةرسافي سن االلتحاق بالمد والشباب البيوت
 .كومةالح أن تعتمدها قبل ل نيةا الوزارات مع مشاورات

 
 تن يااذ تقياايم إلااى ،0145 الربااع الثالااث ماان العااام فااي ،العمززل رززرا وتعزيززز بززالنمو التعجيززل اسززتراتيجية تطززوير عمليززةاسااتندت 

لى و  (5105-5112)المبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية  ةثالثا وتناولت" . 5102 جيبوتي" واإلقليمية الوطنية المشاورات نتائجا 
 :المشاركة مستويات

 
 العماال تنساايق علااى أشاارفو . التنميااة أقسااامها مطااة إعااداد فااي حاساام باادور   تالااوزارا جميااع اعااطلعت: العامززة اإلدارة ضززمن •

 فاي مسااهماتال يمقادتام  تو . المنهجياة للجواناب والتمطايط االقتصااد إدارة مان ال ناي الادعم وتلقى هؤالء ،للوزارات نالعامو  اأمناء
 العدياد موعاوع الوثائق وكانت. النهائي أمنت التوليف التي والصناعة والمالية االقتصاد وزارة إلى والمص وفات أساسيةا الوثيقة
 .لوعع اللمسات اأميرة عليها االدارة دامل المناقشات من
 بتقاديم حكوماة،ال أععااء والاذي عام ،5102 ناوفمبر/تشارين الثااني 50 فاي عقاد الاذي االجتمااعوسامح : التنميزة شزركا  مع •
 جيباااوتي" الرؤياااة لت عيااال اأداة اأولاااى 5102 -5102 العمااال فااارص وتعزياااز باااالنمو التعجيااال اساااتراتيجية الماااارجيين لشاااركاءل

ا بالتالي ،"5102  ينالتقنيا شاركاءإلطاار الحاوار باين الحكوماة وال  ساريع تشاغيل واحتماال الوثيقاة ممطاط حول راو حباب الت فاتح 
 .للتعليق شركاءال مع ،عليها اأميرة اللمسات وعع بعد الوثيقة، وتم تشار . ينوالمالي

 وسايتم. تااجورا منطقاة فاي تشااورية عمال ورشاة تنظايم تام: المجزال هزاا رزي الفاعلزة الجهزات مزن وغيزر  المزدني المجتمزع مع •
 لجمياع ال عالاة المشااركة وعامان االستراتيجية أولويات حول التواصل أجل من قريب وقت في أمرى إقليمية عمل ورشات تنظيم

 إلاااى - الماااص والقطاااع مركزيااةالال واإلدارات الماادني المجتمااع وممثلاااي ،المحليااة المجتمعاااتو  السااكان، – المصاالحة أصااحاب
 .اأولوية ذات االجتماعية القطاعات في سيما ال ،العمل وتن يذها ومتابعتها فرص وتعزيز بالنمو التعجيل صيااة استراتيجية

 

ل جاازءال يمصااص ،أجاازاء ثالثااة حااول الوثيقااة ههااذ تمحااورتو   علااى الحااالي الوعااع عاان عامااة لمحااة ويقاادم. مسااحاللعمليااة  اأو 
اا هااذه اللمحااة شااملوت. ةكمااو والح واالجتماااعي االقتصااادي المسااتوى  فااي المحاارز التقاادم عاان فعااال   ل قاارل جانااب أحاادث اعرع 
 .لألل ية اإلنمائية اأهداف تحقيق

 اأهاداف اد  محاد ثام ساتراتيجية،اال إلياه تساتند يالاذ النماو ونماوذجتحديات ال متناوال  أوال   التنمية ستراتيجيةا إلى الثاني الجزءيشير 
 لتحقيااق تن يااذها ساايتم التااي الشاااملة أو القطاعيااة السياسااات اأمياار   ام  ومقااد ،5102 يااتم السااعي إلااى تحقيقهااا بحلااول التااي الرئيسااية
 اأهاداف ثالث اا المتوقعاة، النتاائج ثاني اا الحالياة، المرجعياة اأطر أوال   سياسة، لكلم تحديد وت. ، كل سياسة بمحورالمتوقعة النتائج
هات محتوى رابع ا الكمية،  .موعوعال/  قطاعلل االستراتيجية التوج 

ناواة  :اثاني ا  ل ياةلأل اإلنمائياة اأهاداف إطاار فاي المحاددة الغايات تحقيق نسبة إلىبال تطور الوعع أوال   :اتباع   تتناول الملحقاتو 
 ال تاارة علااى السااتراتيجية التعجياال بااالنمو وتعزيااز فاارص العماال الرئيسااية اأهااداف تحقيااق لقياااس المسااتمدمة اأساسااية المؤشاارات

 اأولوياةذات  االجاراءات مصا وفات: رابع اا بحاالتي التاأطير  المتعلقاة البياناات جاداول :ثالث ا  5102-5102الممتدة بين عامي 
5102-5102. 

 



 عملية المسح: القسم اأول

 حالة التنمية البشرية: ال صل اأول

 ،والمناااطق شااهدت البلاادان ماان ال ئااات جميااع أن   اإلنمااائي المتحاادة اأماام برنااامجحااول التنميااة البشاارية ل 5100العااام  تقرياار باايني
 ذات البلادان فاي أسارع تقادم ماع ، (IDH)كافاة   البشارية التنمياة مؤشار مكوناات فاي كبيارة تحساينات الماعاية، العقاود مادى علاى

ا ساجلت التاي ن اأربعاة عشاربلداال بين ومن. والمتوسط نم امال البشرية التنميةمؤشر  يزياد  البشارية التنمياة مؤشار فاي اارت اع 
 .التي تتحلى بمؤشر التنمية البشرية المنم ا فريقيةاإل البلدان من معظمهايتشكل  ،5111 عامال منذ اسنوي   %5 نع

اااا ب  مساااتوياتال بسااابب مااانم امؤشااار تنمياااة بشااارية  ذات البلااادان فئاااة فاااي امصااان    الياااوم البلااادفاااال يااازال  جيباااوتي،النسااابة إلاااى أم 
ال تاازال  ،5100 عااامال فااي 1.221 بلااغ بشااريةبمؤشاار تنميااة  و .لمؤشاار التنميااة البشاارية االجتماعيااة مكوناااتال يالمنم عااة فاا
 المسجل المتوسط المستوى من بكثير أقل الرقم هذا إن   .ابلد   021 أصل من 011المرتبة  ،5105 عامال في كما جيبوتي تحتل،

 مااع بالمقارنااةأفعاال  درجااات جيبااوتيسااجلت  وحتااى إذا(. 1.220) الماانم ا البشاارية التنميااة مؤشاار ذات البلاادان مجموعااة فااي
 التعليماااي العنصاار ، إنااه(متوقااعال اأجاال) والصااحة ،(لل اارد/  اإلجماااالي القااومي الاادمل) المعيشااة مسااتوىجهااة لالمجموعااة  هااذه
الل  .مؤشر الذي يبقي المستوى منم ع 

 البشرية بين جيبوتي ومعدل البلدان اات المؤشر المنخفض التنمية مقارنة بين مستويات مؤشر: الجدول األول
 

 التنمية مؤشر
القيمة، ) البشرية

5100) 

األجل المتوقع عند 
 ،السنوات) الوالدة

5100) 

متوسط مدة 
ق بالمدرسة االلتحا
 سنة 52< البالغون

 (5105، السنوات)

المدة المتوقعة 
للدراسة لألطفال ري 

سن التعليم 
، السنوات) االبتدائي

5105) 

 القومي الدخل
 للفرد/  اإلجمالي

تعادل  5100)
القدرة الشرائية في 

 (الدوالر
 00012 2.2 0.2 20.2 1.221 جيبوتي

البلاادان ذات المؤشاار 
 50212 2.1 2.5 22.2 1.220 المنم ا

ثيوبيااا التااي ن كينيااا، وماان جهااة أماارى قريبااة ماان إبالمقارنااة مااع المنطقااة دون االقليميااة، تحتاال جيبااوتي مرتبااة بعياادة ماان جهااة عاا
 .تتحلى بمؤشر أحرز تقدم ا كبير ا في مالل عشر سنوات

 (5310-5333)مقارنة تطور مؤشر التنمية البشرية : الرسم البياني األول 

 



 فيروس نقص المناعة، وسياسة الدواء/، التغذية، مكافحة اأيدزالصحة 0.0
 :لاط واأ لألمهات ةيصحال الرعاية مجال في ماصةبو  النواحي، من العديد في اواعح   اتقدم   الحالي الصحي الوعع يشهد

 عااامي بااين اتساانو  2 دون اأط ااال وفياااتو ( الساانة دون واأط ااال الرعااع وفيااات معاادل) الرعااع وفيااات معاادالت انم عاات •
 21.2 إلاى ط ال ألاف لكال 051.1مان و  ط ال ألاف لكال 22.1 إلى ط ل ألف لكل 22.2 من التوالي على ،5105 و 5115

 .لكل ألف ط ل
 الحعاارية شاابه المنااطق فااي متنقلاة واسااتراتيجية( الرئويااة المكاورات) جدياادة لقاحاات اسااتمدام حصاين نتيجااةالت تغطيااة وتحسانت •

 5115 عامال في %05.2من ) التحصين جدول أكملوا الذين اأط ال نسبة ارت عت وبالتالي، الداملية  والمناطق جيبوتي لمدينة
  (اشهر   50-05 بين أعمارهم تتراوح الذين لألط ال 5105 عامال في %02.0 إلى
 ارت عات التاي الصاحية المرافاق فاي الاوالدات نسابة زياادةفي  المثال، سبيل على مبين، هو كما اأمومة لرعاية التغطية تحسنت •

 .5105 عامال في %22.1 إلى 5115 عامال في %12.5 من

ازداد  المتوقاع جالواأ انم عات المستشا ى دامال اأمهاات وفيات معدالت في المستش يات إلى أن اإلحصاءات أحدث وتشير •
ا زالي ال مستوى إلى 5101و 5115 عامي بين سنوات 2  .الماعي العام في( اعام   22) منم ع 

 الناموساااياتيمتلااا  ( %20.5) الري ياااة اأسااار نصاااف مااان أكثااار أن ويالحاااظ( 5112) %1.22 بنسااابة المالرياااا انتشاااار يقااادر •
 اساااتمدام معااادل أن الصاااحيح مااان أناااه ايااار(. الحعااارية المنااااطق فاااي %50.2مقابااال ) الماصاااة الحشااارات بمبيااادات المعالجاااة

 .منم ا الناموسيات

 عاوء وعلاى يبادو  ،(5112) %5.1 بنسابة اأميار المحساوب المصالي االنتشاار معادل ريقادتام  ت لاو حتى ذل ، على وعالوة •
ا 5112 العاام بياناات وتظهار. اساتقر ال بال ياتقلص البشارية المناعاة نقاص فياروس انتشاارأن  المصالية، الترصد معطيات   اأيع 
 عاااامال فااي 021 مقابااال مااريا 211 عاان قلااايال   يزيااد مااا تماااص (العااالج المعااااد لل يروسااات الرجعيااة) العااالج دعااام فااي زيااادة

5112. 

 :مستويات عدة على تحر   نتيجة اإليجابية التطورات هذهتشكل 
 
، :علااى مسااتوى سااواء عااال التاازامعاان  الحكومااة أباادت لقااد: الرئيسااية الصااحية القعااايا بشااأن االلتاازام •  وفيااات معاادل م ااا أوال 

 مكافحااة ثاني ااا،و  الصااحية، المراكااز جميااع فااي الااوالدة وحااديثي هاااتألمل صااحةال ماادمات إنشاااء مااع ساايما وال واأط ااال، اأمهااات
  ثالث اا، أو ،5100و 5112 عاامي باين أعاعاف ثالثاةإلاى  والعاالج التشاميص مراكاز عادد ازديااد هاو المثال، سبيل على السل،

 اأشاااماص قحقاااو  لحماياااة تشاااريعاتو  متعاقباااة، اساااتراتيجية مطاااط ثاااالث)  اإليااادز/  البشااارية المناعاااة نقاااص فياااروس مكافحاااة
 فرنا  جيباوتي يملياار  مان أكثار ماؤمر ا اساتثمار تام وقاد...(.  اإليادز، ويتامى اإليدز/  البشرية المناعة نقص ب يروس المصابين
 للتنميااة الوطنيااة السياسااات فااي إطااار إصااالحات إدمااال تاامو . والساال والمالريااا اإلياادز/  البشاارية المناعااة نقااص فيااروس لمكافحااة
طاارو  الصاحة، فاي مجاال أعماالا وتقيايم لمتابعاة اساتراتيجية مطاة) إدارياة جديدة أدوات  كذل المتعاقبة الصحية علاى  الن قاات ا 

 ...(. ،المدى المتوسط
 الصاحية المرافاق عادد ارت عفا .جديدة تحتية بنى إنشاء مالل من الصحية المدمات تقديم قدرات تعزيز تم: التحتية البنى تنمية •

 تتحساان إذ ا. 05 إلااى 2 ماان اتالمجتمعاافااي  صاايدلياتال عاادد ل كااذ 5100و 5112 عااامي بااين 20إلااى  02ماان  اأساسااية
 جيباوتي، مديناة فاي متنقلاة فارق أنشائت قاد ،ذلا  علاى وعالوة. كبير حد إلى الصحية لمؤسساتإلى ا الجغرافي الوصول إمكانية
 فاي جدياد جنااحفعاال  عان  العاام بلتييار ىمستشا  فاي الطبي التصويرو  الممتبرات معدات تركيب تم وقد الداملية، المناطق وفي
 .أرتا في إقليمي ومستش ى ل،اط واأ هاتألمل احصر   ممصص حنان،ال دار مركز



 إلااى ، ثاام5101 العااام فااي 11إلااى  5111 العااام فااي 20 ماان اأطباااء عاادد ارت ااع: لصااحةالعااام ل قطاااعال فااي لتحاااقاال زيااادة •
 عاامفاي ال 20 إلاى 5111 عاامال فاي 51 مان صصااتتماال جمياع مانصين اأطباء المتمص وارت ع رقم. 5100 عام في 010

 بااين 020إلااى  000وماان  520إلااى  502 ماان التااوالي الحكوميااات علااى والقااابالتحكااوميين ال ينالممرعاارقاام  ازدادو . 5100
 .5105و 5101 عامي

 :كبيرة ععف نقاط المكاسب هذهلكن ال يجب أن تم ي 

 أعلاى الرعاع وفياات معادالت فاإن ،كاذل (. حياة والدة 0110111 لكال وفااة حالاة 011) ي ااالعن اساية ال وفياات معدليزال  ال •
. اشاهر   22-2 بين أعمارهم تتراوح الذين اأط ال بين الدم وفقر الحاد التغذية سوء انتشار معدلفي  ارت اع ونلحظ المعايير، من
 .اأط ال لوفيات اشيوع   اأكثر اأسباب الحاد التغذية ءوسو  الحادة التن سي الجهاز التهاباتو  االسهال، حاالت تزال وال

 المناعااة نقااص فيااروسإلااى  بالنساابة أمااا. يعاااود ت شاايه أن يكااون ممكن ااا، إال أن الماارا فااي حااين كاااد القعاااء علااى المالريااا •
 البشاارية المناعااة نقااص فيااروس مااع يعيشاون الااذين لألشااماص الرعايااة علااى لحصااولل التغطياة نساابة تاازال الفاا اإلياادز،/  البشارية
ا وذل  ،(%50.2) منم عة  ولكان باإليادز، المصاابينُتعناى ب جمعيات بالتأكيد هنا . العار وصمة من الموف بسبب مصوص 

 .واعحأمر  جيبوتي في بال يروس المصابين لألشماص علني مطاب وجود عدم

 اإلدارياين الماوظ ين ة زيادة أكبر على مستوى عاددإنها في الحقيق ،مهمة بدوت الصحة مجال في العاملين في الزيادة كانت إذا •
 اياار الوعااع( المعااداتاالسااتثمار فااي و ) البشاارية المااوارد توظياافيظهاار  ذلاا ، علااى وعااالوة. العيااادة مااوظ ي ماان علااى مسااتوى

 .رةاأس دمل أساس على الصحية المدمات على الحصول في أساس ا القائم الت اوت من زيدي ما الداملية، للمناطق اتيالمؤ 

 إلاى 5111 عاامال فاي %05.2 مان الماارجي، التمويال ذلا  في بما للدولة، العامة زنةاالمو  في الصحة قطاع حصةوتقلصت  •
 تلااا  مااان بكثيااار أقااالوذلااا  بنسااابة  ،5100و 5105 العاااامين فاااي %2 ،2 و %2.0 إلاااى لتصااال 5112 العاااام فاااي 01.1%

 .5110 عاملفي ا أبوجا إعالن في عنها علنأُ  التي %02 وهي ةالمستهدف

 فاااي وماصاااة ، الصاااحية الرعاياااة علاااى لساااكانا حصاااول فااارص توسااايع لمتابعاااةو  لتثبيااات المكاساااب تنتظرناااا كثيااارة تحااادياتتبقاااى 
 الحمايااة نطاااق توساايعيمثاال  الصاادد، هااذا فاايو . ائيغااذال أط ااالا وعااع تحسااينلو  ال قياارة الحعاارية والمناااطق الري يااة المناااطق

 .الرعاية للحصول على المالية القدرة مسألة حلل اكبير   اتقدم   الشامل الصحي التأمين بيقتط مع امؤمر   ارتبط يالذ االجتماعية

 المهني والتدريب ال ني التعليم 0.5

 اأهاااداف ماان ةالعلميااتحقيااق الغايااات و  التعلاايم تعماايم فااي البحااث إطاااار فااي الزمااان ماان عقااد ماان أكثاار القطاااع سياسااة تناادرج
 الساتثمارل ويةادإر  سياسة ب عل ل قراء،إلى ا بالنسبة وماصة التعليم، على الحصول دم في مسألةتق زاحر تم إو  .لألل ية اإلنمائية

جااراءاو  القاادرة البشاارية فااي  عقاابو .  الااوطني الصااعيد علااى المن ااذة العامااة االبتدائيااة الماادارس فااي التسااجيل رسااومل  المجانيااة تا 
 دمقرطاةل كبيارة جهاود ا السالطاتبذلت  ،5111 عامال في سنة 02-2 سن من لألط ال اإللزامي التعليم ينص على قانون اعتماد

ماان الناااتج  %2 فااي القطاااع ن اااق العاااماإلمتوسااط  بلااغ ،5100و 5111بااين  ال تاارة ماااللفااي  وهكااذا،. التعلاايم علااى الحصااول
 .من الموازنة العامة للدولة %55المحلي اإلجمالي و

 اإلعااافية يااةز يح الت االجااراءات ماان المزيااد مااع ،القطاااع سياسااة فااي حتيااة،الت لبنااىل تعاااعف إلااى المسااتند ا،العاار  وساااد ازدياااد
 المادارس عادد زاد) المدرساة قبال ماا مرحلاةفاي  أعاعاف ثالثة التحتية البنيةازدادت  ،5100و 5110 عامي بين. البنات لتعليم
مجمااوع  مااع ،عينهااا ال تاارة اللماافااي  0121إلااى  102 ماان االبتاادائي للتعلاايم الدراساايةالصاا وف  عاادد ارت ااعو (. 02إلااى  00 ماان
 الثانوي، لتعليمإلى ا بالنسبة أما(. اتلميذ   2020 مع مدرسة 02) الماص لتعليمل  كبيرة مساهمة ذل  في بما مدرسة، 052 بلف



 الديناميكياة المتغيارات ذلا ، ماع اإلجمالياة، الزياادة هاذه تم ايو  .رسامية ثانوياة مادارس تساع منها ،مؤسسة 22 على اآلن يعتمدف
 .مؤمر ا حتى قليال  إال  المهني والتدريب ال ني التعليم يتغير لم وهكذا،. التعاليم أقسام وفقا
 

. 5100 عااامال فااي اطالب اا 0222 إلااى 5111/5112 العااام فااي طالااب 211 ماان الطااالب عاادد ارت ااع :المدرسززة قبززل مززا مرحلززة
 .الطالب من %21 من أكثر جيبوتي، مدينة في الماصة التي يتركز وجودها المؤسساتتستعيف و 
 

 %25.5 إلاى 5112و 5111 باين ال تارة فاي( %22.0) مان بسارعة اإلجماالي االلتحااق معادل ارت اع :االبتزدائي التعليممرحلة 
الطااالب فااي  ماان %22.2 اآلن ال تياااتفتمثاال  ،(1.22) الجنسااين بااين المساااواة فااي ملحااوظ تحساان مااع ،5102و 5100بااين 

 .االبتدائية المدارس
إلاى  أوال   أدى وهاذا. 010102إلاى  520221 مان الطاالب عادد ارت اع ،5100و 5111 ال تارة باين في :المتوسط ليممرحلة التع

 عااددازدياااد ) انساابي   الصااف تكاارار معاادل إلااى زيااادة ثاني اااو   ،(20.0 الصااف/  تلميااذمعاادل  )  الدراسااية اكتظاااظ فااي الصاا وف
 عاامال فاي %22.5 مقابال %22.2 عناد اإلجماالي االلتحااق عادلم واساتقر  (. 5100 عاامال في 0512إلى  0252من  الراسبين
ا زالي ال هولكن 1،12 معدل إلى ورهبد ناوال تي تاي تال الوجود المتساوي بين ارت ع وقد. 5111  تقادم حياث المنااطق في منم ع 

 .ن سها ال ترة ماللفي   %22 إلى %02 من
 مااالي اإلج عاادد الطااالبوبلااغ (. ةماصاا 02و رساامية 01) مدرسااة 52 مجموعااه مااا إلااى المنشاا ت عاادد ارت ااع :الثززانو  لتعلززيما

-5112 فتاارة فااي %00.0 ماان اإلجمااالي االلتحاااق معاادل ارت ااعو . العااام القطاااع فااي اطالب اا 02202 بياانهم ماان ،اطالب اا 02221
 1.12 بمعادلالثاانوي هاو  وال تياان فاي التعلايم تايا تال إن الوجود المتسااوي باين. 5102-5100 فترة في %02.2 إلى 5112
 .22.0 عدد الطالب في كل صف  مدرسي معدل وبلغ

 مادارس ساتة) تقنياة مادارس سابع ،5100 عاامال أوامار فاي التقناي، للتعلايم ال رعاي القطااع عام   :المهنزي والتدريب الفني التعليم
-5100 للعاام الطاالب عادد ازداد ،5105-5112 ال تارة ماالل فاي ثباات بعدو (. ية ندقلل ممصصة ثانوية ومدرسة فنية ثانوية
 انظار   اصاعب   التقناي التعلايم نماو يزال الو (. %01.0 قدرها زيادةبأي  السابق العام في اطالب   5002 ا مقابلب  طال 5152) 5102

 (.العام التعليم من أعلى مرات 2 كل ة احالي  ) الحالية تكل ته إلى
 
 مركااز: هااي فقااط ثالثااة مهنااي تاادريب مراكااز إلااى فيسااتند ا،د  جاا محاادود بعاارا تساامي زالياا الفاا المهنااي، لتاادريبإلااى ا بالنساابة أمااا

 وتربيااة اليدويااة، والحاارف الزراعااة أاااراا التاادريب ومركااز االقتصاااد المنزلااي فااي بااوالوس  مدرسااة  للبااالغين المهنااي التاادريب
فااي و ( البسااتنة مقساا) دمياالمنطقااة  فااي مكاتااب ولااه 5105 عااامال منااذ الااذي ُفتحاات أبوابااه ،فااي دامرجااو  اأسااما  وصاايد الماشااية
 المقارر ومان. المهناي التادريب مراكاز فاي ا فقاططالب ا 251 يبلغ عدد الطاالب المجموع، في(. اأسما  صيد قسم) أوبو منطقة 

 .بالباال في منطقة اأعمال وريادة للتوظيف المهني التدريب لمركز المرتقب فتتاحاال
 

. مركز بحسب كل احتياجاتهاوتمتلف . المهني والتدريب الوطنية لتربيةا وزارة إشراف منذ فترة قصيرة إلى التدريب مراكزتمعع 
ورشااات  لتشااغيل الالزمااة اأسااسب وتجهياازه كاماال تأهياال إعااادة إلااىمركااز،  أقاادم، وهااو للبااالغين المهنااي التاادريب مركااز  حتاااجفي

 التعلااايم إشاااراف تحااات اساااابق   الوساالقتصااااد المنزلاااي فاااي باااو  مدرساااة كانااات. معداتاااه وتقاااادم متهالكاااةال مباااانيإلاااى ال انظااار   العمااال
 مجاااالت فااي وتاادربهن مااا، حااد إلااى منم عااة تعليميااة مسااتوياتذوي  المدرسااة مااارج ال تيااات تستعاايفوهااي مدرسااة  اأساسااي
عادة ترميمال الىمبانيها  تحتاج. تطريزوال مياطةال أو عمامطوال المطبخ  .التدريب هيكلة وا 



لى  5102و 5112 عاامي باين التاي، الناشاطة الوطنياة المدماةاعاطلعت باه  الذي لدورا نذكر أن ينبغي المراكز، هذه جانب وا 
 .المهني التدريب ومراكز المدارس مع شراكة في عسكري إطار في( وظي ة اآلن يشغلون% 22) ابش 2011 ودربت أشركت 

 
 وذلا  كاافيين ايارأنهماا  ينالمعاروف هئي وأداالتعليما النظام جودةب ممتل ةال المدرسي التعليم لمستويات الرئيسي التحدي ويتمثل
 االسات ادة عادم فعال  عان مكتظة ص وفو   معلمين بدون المدارس من كبير عددوجود و   التعليم ععف جودة: ممتل ة أسباب

 التعلاايم بااين نتقاااللال عااال   معاادل يم يهااا مكتساابات اياار كافيااةو  قااد تعليمااي مرت ااع فو   الدامليااة المناااطق فااي التحتيااة البنااى ماان
شارافو  ماا يزياد الطاين بلاة توجياهو  لمعلماين،ل ايار كااف   تادريبو  العمال  ساوق ماع ميلتعلال ععي ة مالءمةو  والثانوي  البتدائيا  ا 

ماان % 21 أن امتبااارات أوتكشااف تحقيقااات  وهكااذا،. كافيااة اياار وقيااادة للنظااام إدارةقاادرة و   التعليمااي لجساامل الثغااراتتملؤهمااا 
 05و 01 بااين االتالميااذ الااذين تتااراوح أعمااارهم ماا ماان %01 أن أو الباارامج محتااوى ونقناايتال  تالميااذ الصااف المااامس اأساسااي

ااا . بسااايطة جملاااة ال يساااتطيعون قاااراءة – ان اااامحر  اأكثااار االجتماعياااة الطبقاااات إلاااى ينتماااون الاااذين لألط اااال %52 وحتاااى - اعام 
 (.0.0راجع ال قرة   ،اأساسي لتعليممرحلة ا في مصوصا   كبير تقدم إحراز من الرام على التكافؤ، وه مراآل يتحدوال
 

 مااان أكثااار إلاااى 5110 عاااامال فاااي 220 مااان ،5100و 5110 عاااامي باااين أعاااعاف عشااارة الطاااالب عااادد اددز ا :العزززالي التعلزززيم
 عاامال فاي تافتتحاالتاي  الطاب، كليةفتعم . 5102 عامال في اطالب   10220 بلغ حتى( %22)+ رت اع اال في واستمر. 20111
 تلقااوا الااذين اأطباااء أول تماارجو (. الثانيااة الساانة فااي 50و ماان فتاارة التاادريب اأولااى الساانة فااي 02بياانهم ) اطالب اا 512 ،5111
 .5102 عامال يةافي بد هذه الكلية من جيبوتي جمهورية في كامال   اتدريب  
 

 جيبوتي جامعة ري المسجلين الطالب تطور عدد: 5 الرسم البياني

 
 والبحث العالي عليمالت تقرير نشاطات وزارة: المصدر

 
وات فاي السان والمهناي العاام التعلايم وتاوفر دكتوراهالا -ماساترال -اإلجازة  نظام الجامعة اعتمدت ،والدبلومات الشهادات حيث من

ااا 52، 5100منااذ أواماار العااام  ،الجامعااة وتقاادم. الجااامعياأولااى ماان التعلاايم   511 ازدادت حتااى تعليميااة هيئااة مااع امتصاص 
ا اا االسااتيعاب قاادرةوتحساانت . اتقريب اا امعلم   موقااع افتُااتح ،5100 عااامال فااي. الجااامعي النقاال حااافالت عباار الطااالب نقاال ظاامونُ  اأيع 
اساتيعاب جامعاة جيباوتي  قادرة فاي زياادة يمثال ماا ،مقعاد ا 021مان  صا وف 2و  مقعاد 211 مان مسارحين مادرجين يشملثالث 
 .اإللكتروني الجامعي الحرم مشروع إطالق مع التعليم توفير سيعزز ذل ، على وعالوة. اأماكن عدد من حيث %01 بنسبة
 وعلاوم اأرا، علاوم نحاو هلااعمتوجهات أ الاذي والبحاوث للدراساات جيباوتي مركاز إنشااء فاي القطااع هذا أهمية تتجلى :البحث
 .واالجتماعية االقتصاديةو  السياسة والدراسات الطبية واأبحاث اللغوي، ثوالبح الحياة،

 
 
 



 الجنسين بين المساواة وتعزيز المرأة دمج 0.0
 ،5115فاي العاام  (SNIFD) التنمياة فاي لمارأةدمج ال وطنية استراتيجية اعتماد في المرأة تمكين لتعزيز الوطنية اإلرادة تترجمت

 وعااع الماارأة، تمكااين علااىتشااديد ال ، ماان أجاالتاام  هااذا و . 5100و 5112 اطااى الماادة بااين عباار إطااار عااام تمدياادها تاام التاايو 
 اأولااى للماارة اعتماادت اسااتراتيجية وهااي ،5101 عااامال فااي( SNAENF) النظااامي اياار والتعلاايم اأميااة لمحااو وطنيااة تراتيجيةاساا

 لجاانسل وطنيااة سياسااة تاام تبنااي التنميااة، فااي لماارأةدمج الاا وطنيااةال سااتراتيجيةاال بعاادو . الوطنيااة اللغااات فاايوالتاادريب  اأميااة محااو
 .في مسألة الجنس ال اعلة افاأطر  لجميع للعمل اإطار   ناآل تشكل

 
 شااهد العامااة، والساالطات الماادني مجتمااعلل التحاار  المتزايااد ونتيجااة المحااددة القطاعيااة والسياسااات االسااتراتيجيات هااذه فااي إطااار

 :والتعليم الصحية المدمات على الحصول مسألة في وماصة اأميرة، السنوات في اكبير   اتحسن   المرأة وعع
 
 %52 إلى 5115 عامال في %00.2 من عقد واحد ماللفي  الععف من أكثر إلى الحمل منع وسائل ىعل تغطيةازدادت ال •

 .5100 عامال في
 النسااء مان %20 :جيباوتي فاي كثيار ا اتقليدي  تنتشر  التي التناسلية اأععاء تشويه ممارسة من للحد لتوعيةل جهود بذل تم كما •

 .5112 عامال يف معنيات كن   عام ا 02الا دون ال تيات من %22و عاما 22و 02 بين أعمارهن تتراوح اللواتي
 .اعام   02 سن قبل يتزوجن اللواتي ال تيات نسبة انم اا في 5115 عامال في اأسرة مدونة اعتمادساهم  •
 .الثانوي التعليم في 1.21و االبتدائي التعليم في 1.22 نسبة مع 5100 عامال في بسرعة تكافؤ الجنسين تطور وقد •
 باللغاااات اأمياااة محاااول تجريبياااة ساااتة صااا وف ظماااتنُ  النظاااامي، ايااار والتعلااايم اأمياااة لمحاااو وطنياااةال ساااتراتيجيةوفاااي إطاااار اال •

أناه  عاام بشاكل التجارب هذه وأظهرت. المناطقفي  الممسة داريةاإل مراكزال في 5105 عامال في( ةصوماليالو  يةع ر ال) الوطنية
 علاى سانتين تطلابت أجنبياة لغاةمالف اا ل الوطنياة اللغاات فاي أشاهر 2أو  2 ماالل فاي صاحيح لبشاكتعليم القاراءة والكتاباة  يمكن
 .اأقل

 
 :ولكن

 
ثاالث نساااء   5100 عاامال فاي لجنسااانيةا مؤشاراتتظهار الو . الك اياة فياه بمااا المارأة وعاعلاام يتغيار  القارارات، اتمااذ حياث مان •

 فايو . الوطنياة الجمعياة فاي الاوطني التمثيال مان %02 أي ا،نائب ا 22 أصال مانفاي البرلماان  نسااء تسع و  الحكومة فيأععاء 
 نسااء 1النسااء بالنسابة إلاى الرجاال هاو  عاددومعادالت  النسااء مان هم اقاعي   22 أصل منفقط  ثالثون القعائي، النظام إطار
ااعالنساااء  وتشااغل. الدسااتورية المحكمااة فااي ةساات كاالل واحاادةواماارأة  العليااا المحكمااة فااي رجااال   01لكاال   اإلدارة مسااتوى علااى ا،موم 

 .العام قطاعال في الموظ ين كبار من فقط %51 نمثلوي 20 أصل من مدير منصب 52 العامة،
 

أصاال  مان أن إلاى جدياادة عمال فارصحاول اسااتحداث  اإلحصااءات تحليااليشاير  ،هاافقر  ماان والحاد المارأة بتمكااين يتعلاق ماا وفاي
 العماال مركااز مااالل ماان ،مااثال   الماارأة، قاادرات تعزياازوتحقااق . لرجااالل %20 مقاباال ماانهم% 02 النساااء تمثاال ،ينمااوظ  20212

 العربياة بااللغتينوالمعلوماتياة  الشاعر، وتصا يف المياطاة علاى اارار عدياددة مجاالت في( CASAF) المرأة وتمكين االجتماعي
 تعزياز فاي ممتل اة بارامج دتسااع الزماان، مان عقاد ربايقا ماا مناذ ذل ، إلى. كافية ليست مركزال قدرات ولكن الطبخو  وال رنسية
 ومااع فرناا  جيبااوتي مليااون 211 نعاا يزيااد لمجمااوع اماارأة 050211 ماان كثاارأ القااروا الصااغيرة ماادمات علااى الحصااول فارص
ذاو  اأصااغر، التموياال تنميااة فااإن ذلاا ، ومااع. %22 لااىإ يصاال اسااترداد معاادل  لاادى ريااادة اأعمااال روح تشااجيع فااي تساااعد ا 
 (.%21) اجد   مرت ع ا زالي الالذي  النساء بطالة معدل ،كبير بشكل ،كبح في فهي فشلت المرأة،



العماال  وينبغاي(. والتادريب اأميااة محاو) المارأة تمكااين أماام عقباة بالبااال فااي( CASAF) واحاد مهنايو  تقنااي مركاز وجاوديشاكل و 
 .جيبوتي في المراكز عدد وزيادة منطقة مركز في كل توفير من أجل
 ااا والثااانوي، المتوسااط التعلاايم إلااى ال تيااات انيااة وصااولإمك تاازال بشااكل واعااح  جااد ا وال الدامليااة  المناااطق فااي ومصوص 

 .أدنى من إمكانية الصبيان
 نسااء/ رجاال ال يزال الت اوت بالمرأة، لنهواعن ا المسؤولة وزارةلل التابعة اأمية محو برامج استمرار من الرام وعلى 

 فااي ماصااة اأميااة لمحااو وطنااي برنااامج إنشاااء أهميااة إلااى إلشااارةا وتجاادر. مرت ع ااا اأميااة محااو معاادالت فااي الملحااوظ
 .الوطنية اللغات

 
 عرقلاةهاي  طبيعياة نتيجاة ولاذل  محادودة، جيباوتي فاي التنمياة عملياة فاي المارأة مشاركة تزال ال ظ،و حالمل التقدم من الرام على
 .التمكين عملية

 
 والمرافق الصحية المياه 0.2

 المياه إلى الوصول 0.2.0
. المالحاة الميااه تسارب مان قوياة عاغوط بسابب الميااهإلاى  جاد ا وي تقاد والجبلية البركانية مناطقال من أساسية بصورة البلد ونيتك

. متكاررة طويلاةال الج ااففتارات و ( سانة/  ملام 021 بمعادل) اجد   منم عة وكمية المتساقطات. اجد   نادر مورد إن المياه وهكذا،
ر المياه بالرش  الجوفية المياه طبقات ُتستمدمو . كاف   نباتي اطاء واياب الحار خالممكن عال جد ا نظر ا  للمنا حكذل  معدل تبم 

للمعلوماات حاول  وطنيالا نظاامال أن ونظر ا إلى ذل ، إلى وباإلعافة. والتلوث المالحة المياه تسرب مطرتتعرا لو  بشكل م رط
 .الك اية فيه ماب الجوفية معروفة المياه موارد ليست محدود، لمياها شؤون

 
 الميااه شابكة تأهيال إعاادة وماصاة ،ونوعيتهاا الميااه تاوافر لتحسين مهمة إجراءات تن يذ تم الشرب، مياه على الحصول حيث من

 وصاولإمكانياة ال زالتا ال لنااس،ل الميااه مراكز لزيادة المبذولة الجهود من الرام وعلى. ياهالم مسائر من لحدل الصحي والصرف
 وبوساع. العاصامة لتزوياد منهاا 02 وتساتمدم ،25 الشارب ميااهالبلاد كلاه ب تازود التاي يبلغ عدد الح ريات الواقع، يف. كافية اير

 إنتااج يغطاي ،كاذل . لشاربل ميااه شابكةب موصاول فقاط %21 لكان ،محسانة ميااه مصدر إلى الوصول اأسر من %21 حوالى
 فاي ياؤثرالاذي  الميااه انقطااع عان اإلنتااج فاي الانقص هاذا رأسا و . المساتمدمين جمياع طلب من فقط %20 الحالي الشرب مياه

 .الحعرية المناطق في السكان من الكثير
 

 ،وأميار ا(. لتارال/  راماا 5و 1.2 بين) اجد   عالية ملوحةب وتتميز جيدة فعال  عن كونها اير كافية، ال تتمتع مياه الشرب بنوعية
 .%21 من أكثرب والتجارية ال نية همسائر  تقدرالذي  التوزيع، نظام ك اءة عدم وه الشرب مياه إمدادات مشكلة يعاعف ما
 

 تحلياة محطاة) الجديادة المشااريعايار أن . لجيبوتي احاسم   اإنمائي   اتحدي   ونوعيتها المنتجة الشرب مياه كمية تحسينلذل ، يشكل 
 .القعية لهذه مستدام حل رتصو تسمح ب( إثيوبيا من الشرب بمياه واإلمداد التوزيع شبكة وتعزيز البحر، مياه
 

 المكتابو  للميااه الوطني المجلس) الصحي والصرف المياه إلدارة جديد مؤسسي إطار ععوُ ف القطاع، أما بالنسبة إلى توجيه هذا
 هااذه بيااد أن. القطاااع هااذا فااي التاادمالت جميااع وفعاليااة تماساا  تعزيااز ماان أجاال( جيبااوتي فااي الصااحي والصاارف للمياااه الااوطني
 .صحيح بشكل ملعت ال اآللية

 



 الصحية المرافق إلى الوصول 0.2.5
  االحصااءات أحادث وفق اا(. الماراحيا أو الصاحي الصارف مزانااتعبر ) أساسا   فراديةإ هي الصحي الصرف مياهإن معالجة 

 أن ويباد ،( EDAM3-IS عبر المؤشرات االجتماعياة لجيبوتيةا رلصحة اأسالثالثة االستقصائية  راسةلدا) ياأسر  مسحفي ال
 (.EDAM3-IS) الصحي الصرف نظام إلى الوصول إمكانية لديهم السكان من فقط 02.2%

 
 إلاى .العاصامة أحيااء بعاا فاي الصاحي الصارف ميااهل اتلقائي ا افيعان   الصحي الصرف نظامل صيانة وجود وعدم ِبلىالسبب وي

 الصااحة الوعااع هااذايهاادد و . معالجتهااا دونباا البحاار فااي مباشاارة هاوتصااري  الصااحي الصاارف مياااه جمااع، حتااى مااؤمر ا، تاام ذلاا ،
 تقناي مركاز أول بنااءيشكل  السياق، هذا فيو . الساحلو  السطحية المياهكل من  التلوث مماطرل يعراو  السكان وصحة العامة
ا  العاصاامة جنااوبفااي  (CET)قمامااة ال لتغطيااة  فااي الصااحية والظااروف الحياااة نوعيااة علااى اإيجاب اا رؤث  ياا أن شااأنه ماان كبياار أ تقاادم 
 .بالباال ةاحيوع العاصمة في الن ايات من فقط %21 جمع يتم المرحلة، هذه فيو . وعواحيها جيبوتي مدينة

 
القابلااة  المنتجااات إدارةبااو  الجافااة الن ايااات تاادوير إعااادةيساامح ب فاارز مركااز المركااز التقنااي يتعاامن ،تغطيااة القمامااة إلااى باإلعااافة

للمركاز التقناي  الكلاياالستغالل  حجمويبلغ (. ايرها أو دودا ري محيطل ستقرةم ععوية أسمدة) الععوي السماد إلنتاج ريتمملل
 وبالتااالي،. التادوير إعاادة ك اااءة علاى ااعتمااد   ساانوات 2-2 مان مقادر تشااغيلي عمار ماع ،0م 2110111 حااوالى لتغطياة القماماة

 والاورق والكرتاون الزجااج) التادوير إعاادة فاروع فاي وعاواحيها العاصمة لسكان عمل فرص الستحداث هامة فرصةالمركز  يمثل
 ساماديسمح تحويال الن اياات الععاوية والمعاراء إلاى و . ال رز مركزب المتعلقة( الععوية والن ايات والحديد واألمنيوم والبالستي 
 ،ودةالج العالي السماد من طن 000211 حوالى اسنوي   جبإنتا في دودا ةالجديد الصحي الصرف مياه معالجة محطة في والحمأة
 ماان المعالجااة المياااه سااتمدمي يالااذ الصااغيرة الااري نظااام كماالوي جيبااوتيعاصاامة  جنااوب فااي الماازارع فااي اسااتمدامه يمكاان يوالااذ

 .تنقيةال محطة
ا لاايس ذلاا  العاصاامة، فااي الصااحي الصاارف ومياااه الصاالبة الن ايااات إدارة وعااع علااى الاارام ماان تحساانو  فااي المراكااز  صااحيح 

 .الداملية لمناطقل اإلدارية
 

 والبيئة المسكن 0.2
 والموطن اإلسكان 0.2.0
 تااوافر لزيااادة الشااعبية المساااكن وبناااء ألراعاايل ممتل ااة صاايانة عمليااات جريااتأُ  ،يااةقطاع سياسااة إطاااراياااب  ماان الاارام علااى

 نما الارام علاى ،ةالعاما المسااكن على االعر  ال يزال ذل ، ومع. المقامات جميع من مسكن أ 00202تم بناء  وهكذا،. المساكن
 .الطلب دون مستوى ،اأميرة السنوات في هتزايد

 
 فاي) سايئة ساكنية ظاروف فاي يعيشاون الساكان مان %21 مان أكثار أننلحظ  اإلسكاني، اإلنتاج عجزيتعلق ب موعوع في اأيع  

 أو المرسااانة)صاالبة  مااوادب بنياات جاادران ماان قويااة مساااكن فااي عاايشت اأساار ماان فقااط% 52.5و( تاادويرها المعاااد مااواد ،صاا ائح
 .واحدة نوم ارفة في أشماص ثالثة بمتوسط ن،اكسفي الم عال   باكتظاظ اأيع   الممواطن ظروف وتتميز(. الطوب

 
اإعاادة تصانيف  ت  تمو . اأساسية االجتماعية والمرافق ةالتحتي الوصول بنى بناء من سكانية مدينة كل است ادت وقد  بعاا اأيع 

 .لطرقول لقربل االجتماعية المرافق ثحي من التجهيز، القائمة التي ينقصها اأحياء
 الساريع التحاديث لساه  ت ال المنزلياة ال قار حالاة ولكان للمناطق المعيشية البيئة وتحسين لتنظيم جهود بذلت قد ،الموطن حيث من

 .لألحياء



العاصامة  تنمياة زالات ماا وهكاذا،. العاصمة وسط ذل  في بما اأحياء في الهش السكن في زيادة حتى أو استمرار يالحظ وهكذا
 مديناةل الياوم %12) التحعار معادل ويادعو. التحعار فاي طاور للمنااطق اإلدارياة المراكازكاذل  تنمياة  مساتمرة، اير المتساوية

 .ةالحعري اأراعيتمطيط و  الري ية الهجرة مراقبة لتحسين استراتيجية وععإلى ( جيبوتي
 وبناااء الطاارق تطااويرفعااال  عاان  والمتوسااط العااالي الترتيااب اتاالجتماعيااة ذ ازداد العاارا علااى العقااارات مااع إنتاااج الحصااصو 

 ركاازتو . V التمديااد اااابوديفااي و  فااي هاااراموس  ،II اااابوديفااي  ،IIIوII اداجياار فااي IIبااارواكو فااي اأساسااية العامااة المرافااق
 ممان الماروج مان عاد يجيباوت ماواطني مان العدياد اإلجاراء هاذا مكن وقد .عقاريال تنظيمال على اأيع  طار اإل هذا في اإلجراءات

لتنظاايم ل الرساامية العمليااةفااي إطااار ( اأراعااي ملكيااة سااندات)عقاااري  تسااجيل شااهادة حملااة االسااتقرار العقاااري عباار تحااولهم إلااى
ال يزال و ( اسنوي   50111-00211) اجد   منم ا   اتتنظيملل الحالي المستوى فإن ذل ، ومع". الودي التنازل" تدعى التيالعقاري 

 .محدود يالعقار  مناأ
 (٪) الملك حالة: 5جدول رقم  
 المجموع باقي البلد جيبوتي 

 50.2 55.2 52.0 عقارية ملكية مالك مع سند
 52.2 02.0 01.5 مالك مع رخصة امتالك مؤقت

 02.2 20.2 01.0 مالك بدون صفة قانونية
 1.2 1.2 1.2 مشترك مالك

  5100 -ية المسح اأسري الجيبوتي للمؤشرات االجتماع: المصدر
 على عريبية ترتيباتُوععت  كذل  الهدف، هذا لتحقيق دراسات جريتأُ  المحلية، المواد وتثمين البناء تكل ة مراقبة على مستوى

 المادن بعاا ماع الرائادة التجاارب تحقاق لام ذلا ، وماع(. %51و %2 بنسابةتراجاع ) كبيارةال عماالاأ فاي المستمدمة البناء مواد
 التكل اة هاذهوتعاود . لاةماياد العال وتكااليف الطاقة تكل ة ارت اع بسبب وذل  المتوقعة، النتائج ) Iاكا هودانمدينتي م لوكسمبور ،)

 البناااء  مااواد سااوق فااي محاادودة منافسااةو   (للاازالزل عاارام بلااد جيبااوتيكااون ) الصااارمة البناااء معااايير: أسااباب عاادة إلااى العاليااة
 علاااى للحصاااول محااادودة مالياااة عااامانات اأراعاااي المستصااالحة  نتااااجا فاااي انم اااااو  ي الصاااالحة للبنااااء عاااااأر  فاااي نقاااصو 

 .قروا
 .المحلية للشركات التنافسية والقدرة المهاراتبععف  المتعلقة المشاكل إلى البناء، تكاليف جانب إلىاإلشارة،  اأيع   ينبغيو 
 

 معااامالتل المصاارفي التموياال ىعلاا الحصااول فاارص وتحسااين تسااهيلإلااى  الدولااة سااعت اإلسااكان، تموياالب يتعلااق مااا وفااي ا،أمياار  
 اداجيارو  لتقسايم المحلياة المصارفية القاروا إلاى( SID) العقارياة جيباوتي شاركة لجأت  ،بالتالي. المساكن وبناء اتالعقار تقسيم 

II   يض تام المااص، القطااع مان بنيات التاي المناازل تعزياز أجال مان ذلا ، علاى عاالوة. االنتقالياة القاروا نظام قامةوا ف خ  ت
 قبااةع اإلسااكان تموياال فااي متمصصااةال وكاااالتال اياااب ال ياازال ذلاا ، ومااع. الحكومااة طلااب عنااد ناازوال   العقاااري راقااال معاادل
 .التمويل على الحصول فرص تحسين في رئيسية

 
 البيئة 0.2.5

ت ومتسااقطا ،(الصايف فاي الظال فاي مئوياة درجة 21 حوالى) عالية حرارة درجات مع اجد   جاف مناخب جيبوتي جمهورية تميزت
 .ةحاد ج افوفترات  ،(تقريب ا السنة في تر املم 022) قليلة
 أناواع) البحريةالبيئة و ( اسنوي   % 0 الغاباتتتراجع ) اأرعية البيئة في البيولوجي التنوعيععف و  سوء ا اأراعي تدهوريزاداد و 

 الطبيعيااة، المااوارد اسااتغالل) البشااري طالنشااا ماان والعااغط يااةالمنام للعمليااات المشااتر  التااأثير نتيجااة (باااالنقراا مهااددة عدياادة
  .(والتلوث الجائر، والرعي الغابات وقطع



 الماعاي العقاد ماالل لوحظات التاي الج ااف فتارات أدت وقاد. كبيار مطر في عتبرتُ  مناطق في السكان من %00 يعيش حوالى
 الحعرية المناطق سكان في اأيع   ل تراتهذه ا أثرتو . الريف سكان إفقار فيما ساهم  والمراعي، الزراعية اأراعي تراجع إلى
 .الغذائية المواد أسعار فيعشوائية  زياداتب تسببالو  المياه ندرة زيادة مالل من
 

ااا مطيااارة  يعااااناتب 5112 أبريااال/نيساااان فاااي جاااد ا  اااةالكثي اأمطاااار تساااببت إذ ،آمااار اطااار  م ال يعااااناتوتشاااك ل   فاااي امصوص 
ا 20 مقتاال عان ت ر أسا يوالتا أمباولي، واد فيعاان بعاد العاصامة، صاابة اشمص  ااالحقاوأ ،عاحية 0110111 ربايقا ماا وا   ت أيع 

 ساابع الااى تصاال أن يمكاان زالزل مااع الزلزاليااة المماااطر إلااى الاابالد تتعااراكااذل ، . للعاصاامة التحتيااة البنيااة بالغااة  قااي ار  اعاار أ
 .ريمتر مقياس على درجات

 
 البيولااوجي، لتنااوعل الوطنيااة الدراسااةو  للبيئااة، وطنيااةال عماالال ةمطاا ذلاا  فااي بمااا المرجعيااة، الوثااائق ماان العدياادب الحكومااةتساالحت 

 بحريااة،و  بريااة محميااة مناااطق إنشاااءب المتعلااق قااانونالو  البيئااة، قااانونو  البيولااوجي، لتنااوعل الااوطني عماالال وبرنااامج سااتراتيجيةاالو 
 المؤذيااة والمااواد المطاارة البعااائع نقاال نظاامو  ،البيولااوجي التنااوع حمايااةب المتعلقااة المراساايمو  ،اأثاار تقياايم إجااراءات وعااع ومرسااوم
. التصاحر مكافحاة وات اقياة وبروتوكوالتهاا، المنااخ تغيار بشاأن ت اقياةاالو  وبروتوكوالتهاا، البيولاوجي التنوع وات اقية اأوزون،لطبقة 
 .التصحر لمكافحة العظيم اأمعر السور القامة فريقيةاإل المبادرة اأيع   جيبوتيوتبنت 

 
 المحميااة، والبحريااة البريااة المناااطق برنااامج علااى ااارار البيئااة حمايااة إجااراءات تن يااذ وعززهااا القانونيااة اأطاار هااذه اسااتكمل وقااد

 مركااز وبناااء الجوفيااة، والمياااه السااطحية المياااه تعبئااة مشااروعو  الحعاارية  المناااطق فااي الهااواء نوعيااة لتحسااين الااوطني والبرنااامج
 ،البالساتي  وأكيااس الععاوية الن اياات تادوير إعادة مشروعو  ،(0.2.5 فقرةراجع ) في دودا الصحي الصرف مياه لمعالجة جديد

 .الحيوي المحيط حمايةيهدف إلى ( 5102-5101) ال ترة في" الحيوي المحيط و اإلنسان" وبرنامج
 

دارتهاا الكاوارثمان  الوقاياة مجال فيأما   ،التشاغيل فاي طاور( GRC) الكاوارث ممااطر إلدارة اساتراتيجية الحكوماة تبنات فقاد ،وا 
 أصاااحاب توعياااةول المحتملاااة، نتائجهاااا تقيااايملو  الطبيعياااة، التهديااادات التاااي تعااااني مااان المناااازل لتحدياااد تقنياااة ةمنصااا تطاااوير ماااع

نشاااء ،(LAMGER) المماااطر إدارةتصااور و  المكاااني تحليااللل ممتباار وانشاااء الكامنااة، ألمطااارل هموتنباايه المصاالحة  وعااعو  وا 
 الك ااااءات وتااادريب ،جيباااوتي فاااي والبحاااوث الدراساااات مركااازفاااي  باااالكوارث المتصااالة رواأعااارا المساااائرلحصااايلة  مركااازي ملاااف

 .والحد  منها الكوارث مماطر إدارة مجال في الوطنية
 

 أن اأمياارة الساانوات فااي التجااارب أظهاارت قاادف. كبياار حااد إلااى قتصااادياإل النشاااط لااىع اأحااوال المناميااة تااأثير تم يااف وينبغااي
 قتصاادلإل الوطنياة االستراتيجية تن يذويشكل . اإلجمالي المحلي الناتج نموب يعر أن يمكن قتصادياال النمو على الج اف تأثير

اساتراتجية التعجيال و  5102 الرؤياة اأميارة اآلوناة فاي ناذكر الابالد فاي وعاعت اساتراتيجياتلمطاط  مكماال  ( SNEV) اأمعر
 اسااتراتجية التعجياال بااالنمو وتعزيااز فاارص العماال أهاادافلااى ع االسااتراتيجيةتعتمااد  سااوف وبالتااالي. بااالنمو وتعزيااز فاارص العماال

 .االقتصاد من ممتل ة لقطاعات المعراء لطاقةتنمية ل مطة مجال كلل دوُتحد

 ماع الابالد لساكان والرفاهياة الثاروة وياوفر للابالد الطبيعية اإلمكانات من يست يد ااقتصاد   جيبوتي في اأمعر االقتصادوسيشكل 
 نحااو سااتثماراتال ويعطااي اأولويااة االقتصااادية القطاعااات جميااع اأمعاار االقتصاااد ويشاامل. البيئااة علااى ةالساالبي اآلثااار تقلياال

 القوياة الروابط وبسبب .عام بشكل الطبيعية للموارد الرشيد واالستمدام( المنم عة الكربون ذات انبعاثات) اأنظف التكنولوجيات
 .النظي ة الطاقة استمدام أمعر اقتصاد تحقيقلذل  يستدعي  ،الطاقة على والطلب النمو بين



 والتحعر والهجرة الديموارافية 0.2
 الشباب من السكان من ال ئة هذهتشكل معظم و . نساءال من %22.5 منهم نسمة، 2020022 جيبوتي سكن ،5112 عامال في
 على والتقدم لالبتكار لمحتملةا رافعةال هي السكان من الشابة ال ئة هذهإن (. اعام   02اال دون هم السكان من %12 حوالى)

عدادالشباب  لحماية الموارد تعبئة تتم أن شرط والطويل، المتوسط المدى هي ف القصير، المدى على ام  أ. كبالغين للحياة هموا 
 اأعلى هو اأط ال عدد أن ال قر، نشر في ساهموي رادماأسر على اال قدرة من يقلل ام اإلعالة، معدالت ارت اع تسبب
  .ال قيرة المجتمعات في
 
. 5112و 0222 عاامي باين اسانوي   تقريب اا% 5.2 بلاغ الاذي الساكاني النماو معدل في ملحوظ تسارعدمغرافية بال تميزت ديناميةو 

 كبيار انم ااا جاناب إلاى( اإلنجااب سان نهاياة فاي امارأة لكال لط ا  2،1 معادلب المقادر) المصوبة مستوى ارت اعب هذا ويرتبط
 المتوقاع العمار متوساط في الزيادة وكانت(. 0.0 راجع فقرة) الصحة مجال في سيما ال ،المسجل التقدم لصالح وفيات معدل في
 العاام فاي سانة 05 مانأي ارت عات : 5112و 0221 عاامي باين سانة  52،1 مان مطلاق سابمك تحقياق ماع ،مهماة الوالدة عند

 مااان للحاااد أعااااله، ذكااار كماااا الكثير،القياااام بااا عاااينلكااان يت. 5112 فاااي سااانة  22،1 حتاااى 0222 فاااي سااانة  20،2 إلاااى 0221
 جهاة من وال قراء اأانياء وبين جهة، من والحعرية الري ية المناطق بين شاسعة  وارقب تتميز التي والوفيات المراعة مستويات

 .أمرى
 
 فاي نسامة   2000102 دأي سيعام البلا. اسانوي   نسامة 550212 امعادله زيادة  ،%5.2 يبلغ سكاني نمو معدلمع  ،ديسجل البلو 
 .5102 عامال في نسمة 001200111 حوالى إلى عدد السكان صلوسي 5100 عامال

 فاي دولاة أكبار ثااني جيباوتي تصابحفأ. ةالرئيساي الجاذب العاصمة نقطاة كون مع حاد، بشكل التحعر تسارع ذل ، على عالوة
 (.%22) ليبيا بعد %12 من تحعر معدل مع التحعر، حيث من فريقياإ

 علااى ويعااغط عالي ااا اجتماعي ااا اطلب اا ،ةري يااال الهجاارة تاادفقات علااى للساايطرة إطااار اياااب فااي تاام يوالااذ القااوي، النمااو هااذا ويولااد
 .واالجتماعي اإلنتاجي لالستثمار الموارد تمصيص المشاركة من حيث

 
ا ولكان الداملياة، والمنااطق العاصامة باين التنمياة فاي التاوازن عدم بسبب بالتأكيد جيبوتي في الهجرة تدفقاتتكثر   البلاد أن اأيع 
 - الساكان مان معيناة فئاات مان يشاكل العادد الكبيار وهكذا،. المجاورة البلدان سكان استقرار ومركز المليج دول إلى اعبر  م يشكل
 تعااني تيال ال رعية المنطقة من لناسل الكثي ة الهجرةب هذا  سريُ و . دميزة في دمغرافية البل – السكان مجموع ممس يقارب ما مع
 عاااددالجااا ، و  520111 حاااوالىب  الج ااااف نتيجاااة عااادد الالجئاااين رد  قُااا ،5100 عاااامال فاااي. االقتصاااادية والمصااااعب الحااارب مااان

 .مهاجر 220111بحوالى  المنطقة بلدان من المهاجرين
 

  الغذائي اأمن 0.1
 االقتصاااادية المشااااكل ماااع الماعاااي دالعقااا نهاياااة فاااي اأزماااة وت اقمااات جيباااوتي فاااي دائماااة صاااعوبة الغاااذائي اأمااان انعاااداميشاااكل 
 الموعاااوع هاااذا عااان اأميااار الاااوطني تحقياااقال ويظهااار. المتكاااررة الج ااااففتااارات و  لمنااااخل الهيكلياااة والمشااااكل العاااالمي للتعااامم

(ESASU3، 2011 )ماع الغاذائي، اأمان انعادام مان الدراساة شاملتها التاي الري ياة اأسار مان %25 تعاني ،إذ ا. المشكلة حجم 
فرنا   21 حاوالى قفتن ا والساكر، والزيات الحباوب مان الغذائياة الماواد ساتهال ال للغاية نمط سي و  الغذاء على صولالح صعوبة
 يقدرف. الحعرية البيئة اأيع   الغذائي اأمن انعدام ويطال. لغذاءل % 11 منها يوم،في ال شمص لكل  دوالر 0.45 أو جيبوتي

                                                           
3
 اإلنذار نظام/ اليونسيف/ برنامج األغذية العالمي)تقييم احتياجات األمن الغذائي في حاالت الطوارئ : الغذائيالتحقيق الوطني المتعلق بتقييم األمن   

 4100مايو /أيار(. بالمجاعة المبكر



 بحاوالى الغاذائي اأمان انعادام مان يعاانون الاذين اأشاماص عدد المجمل ارئ فيتقييم احتياجات اأمن الغذائي في حاالت الطو 
 .الحاد للغاية من انعدام اأمن الغذائي( 250211) همنص الذي يعاني و  اص  شم 0500211

 
بقاااى ي ،( العاااالمي اأاذياااة برناااامج ،5100 - الطاااوارئ حااااالت فاااي الغاااذائي اأمااان احتياجاااات تقيااايم) حداثاااة أكثااار وفق اااا لتحقياااق

ا الوعع  اأمان نعادامال ملحاوظ انم ااا ماع معتادلال الغاذائي اأمان انعادام دائارة فاي شامص 210111  لىاحاو  وجاود مع حرج 
 .الري ية المناطق في النصف حتى تقلص   الذي الحاد الغذائي

 
 ساوء فاي اتحسان   5101و 5111 عاامي باين 4فتظهر التحقيقاات ،المامسة من العمر دون اأط ال بين التغذية لسوء بالنسبة أما

 إلااى 5111 فااي %50.2 التااي ارت عاات ماان التقاازم معاادالت ت اااقم ،فااي المقاباالو  اأط ااال،الااوزن الماانم ا لاادى و  الحاااد التغذيااة
 .5101 في 01.2%

 
 :ممتل ة ومبادرات برامج تن يذ مع اجد   بارز ا المجال هذا في الحكومة التزام كانو 
 فاي التغذياة وساوء الغاذائي اأمان لحالاة ةالمنتظمابالمتابعاة  سامح 5112 عاامال ذمنا المجاعاةعاد  مبكار نذارإ نظاموعع   •

  اأزمة حاالتفي  ال عالة االستجابة عززو  دالبل
  (2017-2012) سنوات ممس لمدة الوطني الغذائي اأمن وبرنامج( 5101) للقطاع اأولي رئيسية مطة اعتماد •
 احتياطيااات لتطااوير الغااذائي لألماان الااوطني والصااندوق 5100العااام  فااي( SDSA) الغااذائي ألماانل جيبااوتي جمعيااة إنشاااء •

 الساااوق لتزوياااد( لقماااحل هكتاااار 00111) إثيوبياااافاااي و ( للسااارام هكتاااار 20111) الساااودان فاااي المكتسااابة المصااابة اأراعاااي
 .الوطنية

 اأساسية  السلع أسعار ودعم الغذائية المواد أسعار لم ا العرائب إزالة •
 لألراعي  المستدامة واإلدارة السطحية المياه تعبئة تستهدف التي المشاريع من العديدب لتزاماال •
 الغذائي اأمن انعدام لمحاربة المبادرات من ايرها أو" العمل مقابل الغذاء" ومشاريع الطارئة، الغذائية المساعدة برامج تن يذ •

 ... (. ة،الداملي لمناطقإلى ا المشروطة اير النقدية والتحويالت الغذاء، قسائم)
 

 لل قر العامة الحالة 0.2
 علاى المادقع ال قار نسابة أن إلاى المستهل ، ميزانية مسح إلى استنادا   جيبوتي، في ال قر حالة تحليل حول الجديدة البياناتتشير 

. كلاااه لبلااادا علاااى عيااد ألاااف فرناا  جيباااوتي 22112 باااا قاادرت فقااار عتباااة وسااط 5100 عاااامال فاااي٪ 50 تبلغاا الاااوطني المسااتوى
 جيبااوتي مدينااة فااي إحصااائيا  مهاام   تغيياار ه مااا ماانأناا نالحااظ ،(مقارنااةلل قابلااة منهجيااة ذات) 5115 عااامال بيانااات مااع مقارنااةلوبا

 .البالد أنحاء وسائر
  

 بزياادة)٪ 22.2 إلاى٪ 20.5 مان وذلا  ،5100و 5115 عاامي باين المادقع ال قار نسبة في كبيرا   انم اعا   نالحظ ،في المقابل
 (.ئويةم نقطة 6,7قدرها 

 
 
 

                                                           
4
 4100أبريل /اليونيسف، نيسان –بطريقة بادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية، وزارة الصحة   تحقيق  تغذوي  



 
 التطور المقارن لالنتشار الفقر المدقع: 0الرسم البياني 

 
 

% 22.1مقابال  %21.2ال قر النسابي مان  معدل انتشارمع  فرن  جيبوتي 0210202بقيمة قدر مط ال قر العام في البلد كله يُ 
ا فاي نسابي  المحادود ا ام انهاذا االويعكس . مارج العاصمةانتشار ا ويؤكد الجدول أدناه أن ال قر ال يزال أكثر . 5115عام الفي 

 .مجال اإلدماج االجتماعي والتم يف من ال وارق اإلقليمية كل من فيالمجول  تقدمالمعدل ال قر 

 فااي الواقااع، تشااير. فقاار الاادمل بانتشاااربشااكل ملحااوظ مقارنااة  ر المتعاادد االبعااادال قاا يعااانون مااننساابة السااكان الااذين لاام تااتقلص ,
اا المدرساةب يلتحقوا لم اأفراد الذين أكثر يطالال قر  اإلحصاءات إلى أن  ونمان ال قاراء ويمثلا %22.0 وهام يشاك لون نسابة  ،يوم 

 .من مجموع السكان 20.2%

 النسبيو  المدقع الفقر عدلم: 0 رقم الجدول

 الفقر العام الفقر المدقع 
 المجموع مناطق أخرى جيبوتي المجموع مناطق أخرى جيبوتي

  364، 562، 0،65 50   62،،  1،62 5310 )%(االنتشار
 ،1444،3 34203، 1514،02 1334،02 443،3، 244،02 العدد المقدر للفقرا 

  63،، 3063 360،  63،، 3063  360، 5335)%( االنتشار
 1056053   ،130414   العدد المقدر للفقرا 

 5100لجيبوتية عبر المؤشرات االجتماعية وتقديم مطوط فقر جديدة ا رلصحة اأسالثالثة ة راسة االستقصائيلداقسم اإلحصاء والدراسات السكانية و: المصدر

ما يصال  افقر  إذ تكرس اأسر اأكثر . كثير ا ي انم اذالو إن اق اأسر على المواد الغذائية  المرت ع فيمستوى فقر الدمل يؤثر 
 .5115عام الفي  %11لغذاء، مقابل لمن ميزانيتها  %21إلى 

 ا األكثر رقر   السكانية إلى ضمان االرتقا  االجتماعي للشرائح ةدراهاليا البرام  الموجهة لمكارحة الفقر والضعف6 تنف

مواجهااة لشاابكات اأمااان االجتماااعي  حااول تمحااورتلحمايااة االجتماعيااة ل وطنيااة اسااتراتيجية 5105عااام الوعااعت الحكومااة فااي 
 .لتحسين تنسيق المساعداتو اأبعاد  متعددةبطريقة ال قر تحديات الحد من 

ال ارص التاي تتيحهاا الاتناام لتحعاير ال قاراء ل مالل الساماحمن  هآثار تم يف  بل المطلقلحد من ال قر بالهدف من ذل  ليس او 
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها البيئة المحيطة بهم



  ةالمحروماا يةالسااكان شاارائحعاامان االرتقاااء االجتماااعي لهااذه الالعااعي ة لالطبقااات لمناااطق ال قياارة و ل اسااتهدفتباارامج تاام وعااع و 
(sواء تم تن يذها أو فاي طاور التن ياذ) ، بارامج لام تشاجع وماع ذلا ، ف. ه الغاياةمان جهاود البلاد لهاذ اجازء   وباذلتوجهات الحكوماة و

انتشاار ال قار المادقع  فاي ازديااد ، و قوياةحاين ال تازال ال اوارق اإلقليمياة د، فاي ك اي المنااطق الداملياة مان البلايمكافحاة ال قار بماا 
 .5105عام الفي ( %01.2)في العاصمة  نسبته(  %15.2) يأكثر من عع إلى المناطق 

سااتحداث تن ياذ مشااريع اجتماعياة ال بماصاة، االجتمااعي وعاعت الحكوماة بارامج شاابكات اأماان ،أفعالبطريقاة  لمحارباة ال قار
 .عية اأساسية والعملفرص عمل وتحسين الوصول إلى المدمات االجتما

 

 الساابعفاي حاي  ،اتقريب ا دوالر أميركايملياون  01ن ما 6(PREPUD) لحزد مزن الفقزر رزي المنزاطق الحضزريةلبرنام  وتم تن يذ 
. فااي المناااطق الدامليااة مراكااز إداريااةممااس وفااي بالباااال فااي القديمااة  أحياااء، وا02و  02و  05 واأحياااءماان مدينااة جيبااوتي، 

 :ة هياإلنجازات الرئيسي

لتعزياااز رأس الماااال البشاااري والمروناااة وزياااادة االساااتهال  واإلنتااااج المشاااروطة وايااار المشاااروطة إطاااالق التحاااويالت النقدياااة  -
مشااااروع المساااااعدة  :ثاني اااااماااان المناااااطق، اآلتااااين برنااااامج المساااااعدة االجتماعيااااة لطلبااااة الجامعااااات  :أوال   بماصااااةالمحلااااي، 

برناامج  بالشراكة معالحعرية  المناطق طوابع الغذاء في رابع ااأحجار و  قلعمشروع  :ثالث ااالجتماعية للطلبة ذوي اإلعاقة، 
 اأاذية العالمي 

 التي تتطلب عدد ا كبير ا من اأيدي العاملة ل اعممدام اأتطوير الشوارع واأماكن العامة باست -
يرة مااان قبااال صاااندوق العااامان مااان القاااروا الصاااغ( دوالر ملياااون  5،2أي ) فرنااا  جيباااوتي ملياااون 211توزياااع أكثااار مااان  -

 الدمار واالئتمان لالشعبي 
  ولهول ه منطقة على الطاقة الشمسية في تن يذ مشروع كهربة الريف اعتمادا   -
 .PK12معدات للطاقة الشمسية في حي بأفقر اأسر تجهيز  -

 علاى اارارومكافحاة ال قار، زياز فارص العمال جاراء عملياات تعإل ات معاززةقادر جديادة ماع  أجهازةوباإلعافة إلاى ذلا ، تام إنشااء 
االدمااااار صااااندوق و ، (ANEFIP)لعماااال والتاااادريب المهنااااي ل، والوكالااااة الوطنيااااة (ADDS)كالااااة جيبااااوتي للتنميااااة االجتماعيااااة و 

 القروا الممنوحة عمانصندوق الشعبية، و ( FDED)جيبوتي في  صندوق التنمية االقتصادية، و (CPEC) الشعبي واالئتمان
ومنااطق  واقاعفاي ماإلنجاازات  تحققاتو. اأشاد النااس فقار  دماج القدرات البشارية و دف إلى تعزيز اهال ابن الشبمريجيالللمطورين و 
عاخ الميااه، وتعلايم الكباار والادعم ب لساماحل( هوائياةطاقاة الالأو )الحالة الصحية، وتوفير الطاقاة الشمساية  متابعةتشمل معينة، و 

 .المدرسي، وتعزيز فرص الحصول على سكن الئق

  .، وبالتالي زيادة فرص العمل والدمل في هذا القطاعيةحرفأرا إلنشاء قرية قطعة ، تم منح وأميرا  

 تشااوبهزال تااالماادمات االجتماعيااة اأساسااية ال تحلياال المؤشاارات اياار النقديااة  أن وصااول السااكان إلااى  يبااينوعااالوة علااى ذلاا ، 
 .ائلالطاقة أو المو أو الصرف الصحي  وأعيوب كبيرة في مجاالت المياه 

 

 

 



 اأهداف اإلنمائية لألل ية وعع 0.2

وتيااارة تقااادم  جعااالتممتل اااة مااان التنمياااة االجتماعياااة،  مجااااالتعلاااى الااارام مااان تن ياااذ العدياااد مااان البااارامج العاماااة لتحساااين وعاااع 
إلاى وماع ذلا ، وباالنظر (. 2الجدول  راجع)أهداف اإلنمائية لألل ية امعظم أهداف  تحقيقمؤشرات من الصعب على جيبوتي ال

االستقصائية  راسةلادا)الظاروف المعيشاية لألسار  حاولمان ماالل المساح اأميار  5105ام عاالفاي  استمالصاهاالنتائج التاي تام 
والهادف ( التعلايم االبتادائيتعمايم )لألل ية  الثاني اإلنمائيف هدال منمعينة  ااياتيمكن تحقيق ، (لجيبوتيةا رلصحة اأسالثالثة 
 بعااع ساانواتب ماارجح  تااأمرولكاان مااع ( وفيااات اأط ااالمعاادل ا يم اات) الرابااعف والهااد( الجنسااين تعزيااز المساااواة بااين) الثالااث

  0رقام الملحاق  ويباي ن .إحصااءات عان معظام المؤشارات المعنياة للحصول علاىمسح المقبل الانتظار من المحبذ و "(. +مرجح )"
  .اأهداف اإلنمائية لألل يةمن الرئيسية  تطور االسترجاعي للغاياتال

 الحالية االتجاهات ظل ري 5312 عامال بحلول لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق ررا: ، رقم الجدول
 التحقيق الغايات األهداف

 الهدف األول
تقلااايص إلاااى النصاااف نسااابة الساااكان الاااذين يقااال راتااابهم الياااومي عااان دوالر باااين عاااامي : 0الغاياااة 
 اير مرجح 5102و 0221

 اير مرجح 5102و 0221نسبة السكان الذين يعانون من ال قر بين عامي تقليص إلى النصف : 5الغاية 

 الهدف الثاني
 مان كاملاة مانح جمياع اأط اال، إنااث وذكاور، فاي العاالم بأساره اإلمكانياات إلنهااء دورة: 0الغاية 
 +مرجح  5102االبتدائي بحلول  التعليم

 الهدف الثالث
ن أمكان  ،5112 عاام بحلاول والثانوي االبتدائي تعليمال في الجنسين بين الت اوت إزالة: 2الغاية  وا 
 +مرجح  5102 عام يتجاوز ال موعد في التعليم مستويات جميع على

 +مرجح  5102و 0221 عامي سنوات بين 2 دون وفيات اأط ال الثلثين معدل بمقدار تقليص :2الغاية  الهدف الرابع
 +مرجح   5102و 0221الوفيات الن اسية بين عامي  معدل رباعأ ثالثة بمقدار تقليص: 2الغاية  الهدف الخامس

 الهدف السادس
 +مرجح  5102اإليدز ثم الحد منه بحلول /  البشرية المناعة نقص وقف انتشار فيروس: 1الغاية 
وقاااف انتشاااار المالرياااا وايرهاااا مااان اأماااراا الرئيساااية والعمااال علاااى انحساااارها بحلاااول : 2الغاياااة 
 +مرجح  5102

 دف السابعاله

 اير مرجح إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات الوطنية وحسر فقدان الموارد البيئية: 2الغاية 
تقليص إلى النصف نسبة السكان الذين ي تقدون إلى امكانية الحصاول باساتمرار علاى : 01الغاية 

 اير مرجح 5102مياه الشرب المأمونة بحلول 

ملياااون  011فاااي اأوعااااع المعيشاااية أقلاااه  5151ن ملحاااوظ بحلاااول تحقياااق تحساااي: 00الغاياااة 
 اير مرجح شمص يعيشون في أحياء فقيرة

 

 زاليا الالاذي و  طويلاة، ل تارةالبطايء  االقتصاادي النماو نتيجة ال قر من الحد في اأداءُيق يد : (1 الهدف) والجوع الفقر من الحد
 للمااوارد المااؤهالت العامااة العااعي ةو  حاادود،الملتصاادير ا منتجااات وعاادد د،القتصااال ماانم اال تنويااعال ساايما ال لمعوقااات تعااراي

 باإلعاافة. المرت عاة المادمات تكل اةالمتدنياة و  االقتصاادية التحتياة البنية نوعيةو  اإلنتاجية، القطاعات في الدولة وهيمنة البشرية،
 .ثماره بشكل سيء توزيع وتم قليلة عمل فرص إال النمو لم يستحدث ذل ، إلى

 ال قاار لتطااور اأساسااي االتجاااه علااى الحكاام اصااعب   ال قاار انتشااار عاان 5102 تشاارين الثاااني/نااوفمبر فااي المنشااورة البياناااتتجعاال 
 مان اكبير   اانم اع   الماعي العقد مدى على تشهد لم لألفراد المدقع ال قر نسبة إن الجديدة، للمنهجية وفقا  و . الطويل المدى على

نو . اإلحصائية الناحية  2مان تساجيل معادل انتشاار يبلاغ  الابالد بقياة يمناع ال الذياأمر  دامل،فهو جرى في ال راجع،ل تحص ا 



 وال يازال يطاال سانوات، عشار مناذ لام يتغيار معدلاهف الحااد، الغاذائي اأمان انعادامإلاى  بالنسبة أما. جيبوتي مدينة معدل أععاف
 .العاصمة مارج يعيشون الذين أولئ  من %01وتقريب ا  الناس من 05%

 عاامال فاي %02) التعلايم االبتادائي فاي سواء اعام   02 منذ كبير بشكل اإلجمالية االلتحاق معدالت ارت عت (:5الهدف ) التعليم
 اإلنمائيااة اأهاادافاايااات  تحقيااقيباادو و ( %22 إلااى %02) اإلعاادادي إلااى الثااانوي أو( 5105 عااامال فااي %20 إلااى 5111
 القباول بمعادالت المتعلقاة المؤشرات على ينطبق اأمر عينهو . 5102 عامال في يحصل لم إن ير،القص المدى في اممكن   لألل ية

 .5102 عاملل المستهدف من أقل نقطة 22 والكتابة بالقراءة اإللمام معدل يزال ال ذل ، ومع. واإلنجاز

ُأحارز  فقاد. ممتاارةال مؤشاراتالو  هادافألل وفقاا   تطاورال يتنااقا التعليم، مع الحال هي كما: (0الهدف ) الجنسين بين المساواة
 فايكاذل   ولكان( اتقريب ا التكاافؤ هاذا تحقياق تام حياث) االبتدائياة المرحلاة فاي وماصاة ال تياان،/ ال تيات تكافؤ حيث من مهم تقدم

لمااام اإل تمعاادالب يتعلاق مااا فاي أهميااة أقال هااو التقادم أن اياار(. 5112 عاامال فااي %11 حاوالى التكااافؤ عاادلي) والعااالي الثاانوي
 .والسياسية االقتصادية الحياة في المرأة مشاركة أو والكتابة القراءةب

 تواجه اتية،المؤ  الوبائية وجود جانب إلىف. عديدة معوقات الصحة تعزيز يواجه (:،و 2و ، لأللفية اإلنمائية األهداف) الصحة
 الماص القطاع ولم يؤمذ. الصحية المدمات عن ئةسي وصورة الصحية لألنشطة الممصصة الموارد ك اية عدم ال اعلة الجهات

 المعوقاات تازال الفا اإليادز، - البشارية المناعاة نقاص فياروسأماا بالنسابة إلاى . السياساات عاين االعتباار فاي في الك اية فيه بما
اا. الهجاارةظااهرة و  والدينيااة العرفياة واالعتبااارات ،الماادقع لألسار ال قارهااي  ظااهرة ماان للحاد الرئيساية  اسااتمرار ةالحظاا ميجاب أيع 

ا. الصحي الوعع على تشجع ال التي العارة التقليدية بعا العغوط االجتماعية والثقافية والممارسات  فاي التقادم بارز ا،وعموم 
 ياتم أن المارجح ايار مان ولكان ،(سنوات عشر اعون في‰  22 إلى‰  051 من فانم ا) سنوات 2 دون اأط ال وفيات
 يازال ال ولكان 5111 عام منذتقريب ا  %21 الن اسية التي تقلصت حتى وفيات معدلال كذل  ح .5102 عامال في غايةالتحقيق 
 .والسل اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس انتشار معدالت أو 5102 عاملل المحدد الهدف من بكثير أكثر

 ةالمنشود الغاية تتحقق ولن اأميرة، سنواتال في ببطء تقدمت الشرب مياه إلى الوصولإن مسألة  (:3 الهدف) البيئية االستدامة
تصاطدم و  المحيطاة والمنااطق الحعارية المنااطق فاي سايما ال الميااه تكل اة ارت ااع تواجاه ومازالت. 5102 عامال في %011 من

 نهايمي ساوق بسابب امحادود   كاان فقاد الئاق، ساكن علاى الحصاولإلاى  بالنسابة أماا. التحتياة البناى تمويال قياود ماع العارا تنمية
 ماان تقادمال لااذا،. ويركااز علاى اأساار الثرياة الدولاةالعارا الااذي تقاوم بااه و  الريااف مانالكثي ااة  الهجارة ب عاال ت ااقمالم الطلااب عليهاا
 .محدود الالئق والسكن اأراعي على الحصول حيث

  الرياف ساكان ر بماصاة باينالمنتش وال قر التعليم وععف للبيئة المدمرة والممارسات البيئية القيودتجعل  البيئة، حماية مجال في
 .المتوفرة النادرة الغابات موارد استمدام حيث من المثال سبيل على المطلوب، التقدم تحقيق اصعب  

 

 

 

 

 



 حالة الحوكمة: الفصل الثاني

ااا الحوكمااة تحسااين فااي اإليجابيااة المطااوات ماان العديااد تحقيااق تاام  واإلدارة والعدالااة اإلنسااان، وحقااوق السياسااي، الحكاام مصوص 
 ونزاهة ،البرلمانية والرقابة المدني، والمجتمع اإلعالم، وسائل على مستوى القيود من عديدال يبقى ذل ، ومع. والمالية االقتصادية
دارة اأعمال، وبيئة ،ةوالمحلي ةاإلداري ةكمو والح ،وفعاليتهالقعاء   .اإلحصائية المعلومات أو العامة السياسات وا 

 طيوالديمقرا السياسي الحكم 5.0

 االنتماباااات انعقااااد انتظاااام ماااالل مااان السياساااي واالن تااااح الديمقراطياااة تعزياااز الحكااام السياساااي، ، مااان حياااثالماعاااي العقاااد شاااهد
 القاااانون مراجعاااة، 5112 نيساااان/ أبريااال فاااي  الرئيساااي وكمااان الحااادث. اأحااازاب متعااادد نظاااام فاااي والمحلياااة والبرلمانياااة الرئاساااية
ت هاذه أكادو . الجمهورياة رئايس لمنصاب المرشاح لعمار اأقصى الحد ويحدد الرئاسية  تراتال عدد يلغي الحد  من الذي الدستوري
 الحديثاة للديمقراطياة كأسااس والجماعياة ال ردية بالحريات واالعتراف اإلعدام عقوبة إلغاء مع القانون سيادةعلى تعزيز  المراجعة
 .ةيوالتقدم

 .وفعالة ك ؤة والمستمدمين اإلدارة بين وساطةال لجعل وسيط الجمهورية دور تعزيز تمكذل  

 النظاااااموساااامحت مراجعااااة (. CENI) المسااااتقلة الوطنيااااة االنتمابيااااة اللجنااااة - االنتمابيااااة العمليااااة إلدارة جدياااادة هيئااااة تأسسااااتو 
 عاامان يااتموبااذل ، . المعارعااة نااواب مشاااركة ،5100 عااامال فااي الااوطني التمثياال فااي ،تسااجيلب ة،ينساابإدراج ال مااع االنتمااابي،

 لتعزياااز كبيااارة ماااوارد مااان اماااؤمر   اساات ادت التاااي الوطنياااة الجمعياااة دامااال المؤسسااات ساااتدامةال الم يااادة الجمهاااوري تمثيااالال ةفعالياا
 .الحكومة عمل ومراقبة مشاريع القانون تحليلبشأن  والمادية البشرية القدرات

 هاامرور  مان الارام علاى الماواطنين، قبال مان كبيار تقدير محل برلمانية، قافلة مالل من لسكانمع ا التواصل إجراءات بدأت وقد
 .معين جدولالم تقد أي و  العابر

 اإلنسان وحقوق العدل 5.5

 القاادراتتعزيااز و  المؤسسااات بناااء علااى صااعيدي مرعااية نتااائج المتبااع والقعااائي القااانوني اإلصااالح أعطااى العدالززة6 مسززائل رززي
 :مع

 قااانون حتااى أو المدنيااة اإلجااراءات وقااانون الماادني القااانون مثاال ة،بالعدالاا المتعلقااة القانونيااة النصااوص معظاام علااى التنقيحااات •
 .التجارة

 علااى العااوء توساالط الاادامل ماان ممتل ااة مناااطق فااي يعيشااون الااذين الناااس دعاام القاات التااي العامااة االسااتماع جلسااات تنظاايم •
 العدالة في ما يمص  مهمة توقعات

 تزوياادللسااماح ب العدالااة لقطاااع ممصصااة كبياارة مااوارد أعقاااب فااي الملحااوظ المؤسسااي تحسااينالو  العدالااة إلااى الوصااول تحسااين •
 المرجعية  المحاكمب البالد

 .اأمرى المباني من العديد( اإلنجاز طور في) بناءو  العدل قصر تجديد •

 

 



 اإلنسان  حقوق مجال في مدربين سجون حراسجهاز  مع السجن إدارة إنشاء •

 للجنااة النشااطة والمشاااركة اإلعااافية، والبروتوكااوالت االت اقيااات معظاام علااى صااديقبالت التقاادمارتاابط  اإلنسززان حقززوق مجززال رززي
 وأميارا،. الاوزارات باين المشاتركة اللجنة إطار في الشامل الدوري واالستعراا الدورية التقارير إعداد في اإلنسان لحقوق الوطنية

 .5112 عامال في السابق شاملال الدوري االستعراا في الواردة التوصيات لتن يذ الحكومة امتثلت فقد

 والتنمية المؤسسية اإلدارية الحوكمة 5.0

 الحاين، ذلا  ومناذ. تالهاا الاذي الهيكلاي التكياف وبرناامج فاي التساعينات الداملياة اأزماة مان للتعاافي الجيبوتياة الحكوماة جاهدوت
 فايُأطلاق،  النحاو، هاذا علاى. التنمياة فاي ءوالشاركا العاماة للسالطات اكبيار   قلاق صادرم الدولاة مدماتيشكل االمتالل الوظي ي ل

 العاماة المؤسساات إلصالح الدولي والبن  الدولي النقد صندوق مع الشراكة ات اق في إطار العامة اإلدارة إصالح ،0221 عامال
 الاااذي التشاااميص علاااى أسااااس الموعاااوعة العمااال ومطاااط التوصااايات إن ايااار. االقتصاااادي لإلصاااالح التقنياااة المسااااعدة وتقاااديم
 .بقيت حبر ا على ورق العملية، هذه لمرافقة المؤسسي لإلصالح الوطنية اللجنة عتهوع

 بيروقراطياااةوب تاريمياااة، م ارقاااةب اإلدارة تتمياااز ف: تااادهورت قاااد اأماااور أن 5112 عاااامال فاااي الاااذي تااام تحديثاااه تشاااميصال كشاااف
 عااامال فااي انتماااب رئاايس الجمهوريااة إعااادة بعاادو . الجدياادة االقتصااادية المتطلبااات أمااام حقيقيااة عقبااة شااكلي مااا الكبياار قصااورو 

 واأمانااة الوطنيااة اللجنااة - مؤسسااتينإنشاااء  تاام، وهكااذا .لحكومااةا أولويااات كأحااد اإلداري اإلصااالح مسااألة إلااى أشااار ،5100
 كنتااتم بحيااث العامااة اإلدارة وك اااءة أداء تحسااينب الهاادفتمثاال و . اإلصااالح إلحياااء - اإلداري المسااؤولة عاان اإلصااالح التن يذيااة

 .للبلد واالجتماعية االقتصادية التنمية دعممن 

 العمليااة عكااس علااىو . العمليااة هااذه لاادعم كيبياا رسااة الوطنيااة لااإلدارة العامااة  فااي المد مجموعااة مااع اسااتراتيجية شااراكة توقيااع تاامو 
 القعاايا حاول تل اةمم دراساات أجريات المرحلاة، هاذه فاي. بالكامال لمشاروعلهاذا ا العمال مطاة الجيبوتياة الحكوماة لتماو  السابقة،
 .الجمركيةو  العريبية الموارد تعبئةمدمات و  العامة، اإلدارة وتوجيه لتوازن،ل واحدال ملفال مثل الهامة المؤسسية

 والمالية االقتصادية الحوكمة 5.2

دارة الكلي االقتصاد إدارة تحسين أهمها هامة مبادرات عدة مذتاتُ  والمالية، االقتصادية صعيد الحوكمة على  .العامة المالية وا 

دمااال العاارائب ترشاايد المثااال ساابيل علااى اإلياارادات، حيااث مااننلحااظ، : العامززة الماليززة إدارة  المعااافة، القيمااة علااى العااريبة وا 
نشااااء لجناااة تو  بالبااااال، بلدياااة فاااي العااارائب مكتاااب وافتتااااح العاماااة، المالياااة عااابط أوعااااعو   قاااانون وتحاااديث اإلع ااااءات، رشااايدا 

 .الكوميسا قواعد مع هاقتنسيوبماصة  الجمار ،

 وتعزيااز الماليااة العمليااات وحوساابة العامااة، الحسااابات ومراقبااة المراجعااة عاان مسااؤولة إدارة إنشاااءتم  فاا لن قااات،إلااى ا بالنساابة أمااا
 دة،الجدياا الميزانيااةرمااوز  وعااعو  الميزانيااة إلدارة المؤهلااة الكااوادر توظياافو  المحاساابين مكانااة وتعزيااز والمارجيااة، الدامليااة الرقابااة

طااارو   والمياااه الصااحة،ف: التاليااة اأولويااة ذات للقطاعااات اأمااوال المناساابة تمصاايص لعاامان المتوسااط الماادى علااى الميزانيااة ا 
  .الذي ينبغي التركيز عليها الرئيسية اإلجراءات هي والشباب والكهرباء الصحي والصرف

 

 



 جاااودة علاااى تاااؤثر التاااي الهيكلياااة العاااعف نقااااط لتصاااحيحو  ،الميزانياااة شااا افية لتعزياااز العاماااة المالياااة لنظاااام شاااامل إصاااالح وبااادأ
ثاني اااا و  العامااة، والمؤسسااات الحكومااة فااي الماليااة العااوابط تعزياازب أوال   يتعل ااق اأماارو . العامااة اإلدارة وتحسااين العامااة الماادمات
 الشااركاء ماان باادعم 5101 عاااملا فاي ةكمااو الح فااي والتحقيااق العاام اإلن اااق راجعااةم ثالث اااو  العاماة، للمشااتريات جديااد قااانون اعتمااد
 .والماليين التقنيين

 .اأعمال ومجتمع اإلدارات بين القائمة المشاكل حلل والماص العام القطاعين بين الحواربدأ  ذل ، على وعالوة

 التمطاايط عااروري هااو أماارى، وبعبااارة للدولااة، العامااة الموازنااة فااي االسااتراتيجية هااذه تاانعكس أن يجااب :االسززتراتيجي التخطززيط
. وشاركائها الدولاة لتادمل والتشاغيلي االساتراتيجي اإلطاار رسامسااعدة مان أجال الم تنسايقو  الميزانية، إعدادالمرتبط ب االستراتيجي

 مان بادعم هااتطوير تام و . "5102 جيباوتي" الطويال المادى علاى التنمياة رؤياة فتبنات الحكوماة ،كبيار تقادم جلُسا المجال، هذا في
 واالجتماعياة واالقتصادية السياسيةالتغييرات  وتعد   اوطني   اإجماع  " 5102 جيبوتي" ركي، وتعكستشا نهج في التنمية، في شركاء
 تمطايطال -الرؤية  سلسلةال مالل من االستراتيجي التمطيط لهذا التشغيلي اإلطار اآلن الرؤية رسمتو . المستدامة للتنمية والبيئية

 .المتابعة والتقييم – الميزانيةإعداد  –

 مااالل ماان ةاإلحصاائي البيانااات إنتااج فااي اكبيار   اتقاادم   اأمياارة اآلوناة فااي الاوطني اإلحصاااء نظاامشااهد : الززوطني حصززا اإل نظزام
 يرجاع التاي الساكانية بيانااتبتحاديث ال حوسام ،5112 عاامال فاي الساكاني التعاداد جاريأُ و . الادوليين لشركاءا دعمو  المالية الجهود
 دراسااااتو  ،ةكماااو الح عااان استقصاااائية دراساااة أجريااات ذلااا ، إلاااى باإلعاااافة(. الساااابق ادالتعاااد تااااريخ) 0220 العاااام إلاااى تاريمهاااا

 ال ساي ما جتماعياة،ا مؤشرات لوعع ،لجيبوتيةا رلصحة اأس الثالثة االستقصائية راسةدال وبماصة المعيشية، لألسر ستقصائيةا
 .لعامةا السياسات تقييمو  لألل ية اإلنمائية واأهداف ال قرعرورية لمتابعة  مؤشرات

ا الاوطني اإلحصااء نظاامو  تمطايط، يتطلب تطوير الاإليجابية التطورات هذه من وبالرام  والبشارية المؤسساية لقادراتل اتعزياز مهم 
 .والمادية

 المحلية الحوكمة 5.2

 وطنيالا فهادال لتحقياق نصاوص عادة اعتمااد تمفا. العقاد ماالل فاي اكبيار   اتقادم   الماواطن وثقافة المحلية الديمقراطية تعزيزسجل 
وكرساااات (. 5112) جيبااااوتي مدينااااة وعااااع وقااااانون( 5115) المناااااطق ووعااااع الالمركزيااااة قااااانون وهااااي الالمركزيااااة،المتمثاااال ب
 .الحقيقية المحلية الديمقراطية ظهورمصلحة ل اإليجابي الزمم 5100 عامالو  5112 عامال في جرت التي المحلية االنتمابات

 التنمياااة تنسااايق لجاااانو  اإلقليمياااة المجاااالس إنشااااء ماااالل مااان المحلياااة لتنمياااةاو  زياااةالالمرك عملياااة أساسااايات عاااعتوُ  قاااد كاناااتو 
 للتنمياااة وطنياااة سياساااة وتمااات صااايااة. الااابالد فاااي المماااس المنااااطق فاااي( CLD) المحلياااة التنمياااة ولجاااان( CCDR) اإلقليمياااة
 تاام ذلاا ، علااى وعااالوة. ت اااق عليهااااالو ( PIP) الساانوات متعااددةال االسااتثمار ومطااط( RDP) اإلقليميااة التنميااة ومطااط اإلقليمياة،

 عااعف ماان الاارام علااى والسااكان المنتمبااين ومسااؤولية مشاااركة زيااادةب حمااا ساام المنتمبااين، المحليااين المسااؤولين تاادريب تنظاايم
 .المالية الموارد



 الحصيلة االقتصادية : ال صل الثالث

 الن ط أسعار ارت اع مع الطاقة،أزمة ) اأزمات من العديدب الماعي العقدفي  تتسما دولية بيئة في جيبوتي قتصادا تطور
ولوحظت آثارها . والنامية المتقدمة البلدان اقتصادات على هذه أثرت وقد(. 5111 ة فيالماليبماصة اأزمة و  الغذائية أزمةاو
 .ةالمباشر  ةاأجنبي اتاالستثمار  مستوى في كبير وتباطؤ التجاري الميزان في تدهور مع جيبوتي في

. اأعماال بيئاة تحسينالهادفة إلى  واالقتصادية المؤسسية اإلصالحات بعا وتأثير مستقر سياسي وععب الوطني السياق عتمت
 سياسااات ،االجتماعيااة للتنميااة الوطنيااة المبااادرةفااي إطااار  التنميااة، فااي شااركائها ماان باادعم الحكومااة، اتمااذت ذلاا ، علااى وعااالوة
 والممااطر كبيارة، مارجياة صادمات بسابب التوقعاات مساتوى ىإلا النتاائج ترتاقِ  لام ،لألسفلكن . ال قر من الحد إلى تهدف عامة

 .البرامج تقييمتابعة و مو  توجيهفي  الععف نقاط ،عام وبشكل االستثمار، استيعاب على والقدرة ،(الج اف) المنامية

 االقتصاد حالة 0.0

 االقتصادي النمو تطور 0.0.0

 انسااابي   مساااتقرةتقااادم  وتيااارة شاااهدي أن قبااال 5112و 5111 عاااامي باااين التقلاااب بعاااا مااان البداياااة فاااي االقتصاااادي النماااو عاااانى
 هاذالكان يبقاى . ال ترة هذه ماللفي  التي ظهرت زماتمن اأ الراموذل  ب ،5100و 5112 عامي بين( %2.2)+  ومتواصلة

 .ال ترة تل  ماللفي  %1 وهو كان هدفمستال نمو معدل من أقل الرقم

 مسااهمة ماع الثابات الماال رأس وتاراكم المينااء أنشاطة فاي لوحظات التي الدينامية عبر لالقتصاد التدريجي التعزيزويمكن ت سير 
 (.(IDE ةالمباشر  ةاأجنبي اتاالستثمار  من هامة

 .ال ترة مالل في املحوظ   انمو   اأيع   والنقل االتصاالت وماصة المدمات، قطاع شهد وقد

 إثيوبياا فاي الزراعياة للمحاصايل الجياد اأداء مان بادعم ا،سانوي   تقريب اا% 0.5 نحاو إلاى االقتصاادي لنموباا ولياأ القطاع ساهمو 
 .في المعدل السنوي% 1 بنسبة  القومي جانتاإلارت ع و  %12 بنسبة انمو   سجل اإلنتاج الزراعي حيث والسودان

 اإلصااالحات أوجاادت. ةكبياار  العقااد ذاهاا ماااللفااي  الااوطني االقتصاااد تقاادم فااي( واالسااتثمار االسااتهال ) الطلااب وجاااءت مساااهمة
 لجاذب اتياةالمؤ  ظاروفال اأعمال مناخ وتحسين المالي، القطاع وفتح الكلي، االقتصاد استقرار تحسينل الحكومة بها قامت التي

اص الما االساتثمار نتيجاة اإلجماالي، المحلاي النااتج مان %52،2 اإلجماالي االساتثمار معادل متوساط بلغ وبالتالي،. المستثمرين
 .الماعية الممس السنوات مدى على اسنوي   %05،1 بنسبة ارت ع يالذ

 توجياه تام العاام، القطااع فايو . والعقاارات وال ناادق للماوان  التحتياة البناى قطاعات في االستثمارات عن اأساس   النمو هذا نتج وقد
 .ل قرا ومكافحة طرقوشق ال قتصادية،وا   جتماعيةا تحتيةبنى  لتن يذ االستثمار تدفقات
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 قتصاديةاإل التحتية البنى نميةت 0.0.5

 في الساحلية المنافسة من الرام على ال رعية المنطقة في للوجستيةا المدمات منصةك مكانتها اأميرة السنوات في البالد عززت
 فاي منافسايهاتجااه  ةجيبوتياال للماوان  التنافساية القادرة تعازز التاي التحتياة البناى بناءعبر  النقل سلسلة مالل من ال رعية المنطقة
 المشااتركة والسااوق اإلثيااوبي السااوق لمدمااة ئطالوسااا المتعاادد للنقاال إقليمااي ومركااز بوابااةالتحااول إلااى  فااي طموحهاااوتقااوي  المنطقااة
 ياادالو  جيباوتيباين  والطارق االستثمار من دوالر مليون 211 قدرها بتكل ة دوراليه ميناء مجمع(: الكوميسا) فريقياإ وجنوب لشرق

 البعاائع مان نطا نملياو  05،1مان ) الماوان  فاي البعاائع اساتيعاب قادرة فاي كبيارة بزياادة سامح( تااجورا ميناء ،وبالهو جورادتاو 
 فاي هاام مكاان ،(5111 عاامال فاي سانوات مماس قبال معالجاةال البعاائع حجام يعاع  مان أكثر أي ،5100 عامال في المتداولة
أميركااان برزياادنت الياان  مااط شااحن بحااري أال وهمااا مطااي وصااول مااع السااوق حصااص فااي تاادريجي وكسااب الشااحن إعااادة سااوق

(APL ) ومط باسي ي  انترناشنال الينز(PIL.) 
عاادة الطارق بنااء سااعد دوق  علاى المجااورة البلادان فاي الطارق وشابكات ةجيبوتياال شابكة الطارق باين الاربط عامانفاي  هااتأهيل وا 

 .وأوبو  جورادتا بماصة الداملية المدن بين ،(والصومال أثيوبيا) المصوص وجه
 وتحسين في بوالوس الحرارية الطاقة محطة إنتاج قدرة في التوسع معو  إثيوبيا شبكة مع 5100 عامال في الكهربائي الربطوسمح 
 أثار يالاذ أواناه اير في الكهربائي التيار انقطاع منالحد و  الطاقة العرا على لكهرباء جيبوتي في ازدياد الكهرباء توزيع شبكة
ا لربطوسمح ا. االقتصادي النشاط على اسلب   مان % 22لنسابة  %01بنسابة  الكهربااء رساومم اا ب 5105 أياار/ماايو فاي اأيع 

 .المنم ا الدملات ذ المشتركين من أسر
 مناه ممار ا  تجعال التي البحرية، الكابالت من العديدفالبلد متصل ب. التحتية منصة البنى جيبوتي تر و ط  االتصاالت، مجال فيو 
ماصااة بو  ،5105-5112 ال تاارة ماااللفااي  مهمااة مشاااريع أجريااتو . فريقياااوا   وأوروبااا آساايا بااين العااريا النطاااق فااي منااه بااد ال

 الثالث لجيلل التابعة المحمول بالهاتف لالتصاالت العالمي النظام شبكة من جديد نوع قيد المدمة 5105 عامال أوامر في وعع
 فاااي التوساااع تعزياااز تااام ا،وأميااار  (. الهنااادو  أوروباااابو اباااة ) EIG البحاااري الكابااال مشاااروع فاااي والمشااااركة مشاااتر ، 2110111 بساااعة
 المنااطق فاي اإلدمااج مان لمزياد( واإلنترنات الثابتة) الري ية المناطق في الهات ية االتصاالت قطري عن المحمول الهاتف مدمات
 الجديادة التارقيم ومطاة جديادة مادماتعبر  الريف وسكان مدنال سكان بين الرقمية ال جوة تقليصلو  الوطني االقتصاد في الري ية

 .5105 عامال في التي انتهت



ااا" تليكااوم جيبااوتي" والالساالكية الساالكية لالتصاااالت الجيبوتيااة لشااركةة لعتماادالم التحتيااة وتماانح البنيااة  المناااطق ه إلااىتصاادر  فائع 
 البنية هذهأن  اير. 5105 للعام أمريكي دوالر مليون 55 من أكثروالمقدرة ب ،في تزايد كبير ليمادم توليد منويمكنها  ال رعية،
 ارت عاات نساابةو  ،وال يمكاان االعتماااد عليهااا للغايااة مكلااف   اإلنترناات إلااى الوصااولف  كبياار حااد إلااىليساات مسااتغلة  المتمياازة التحتيااة
 فاي %02 إلاى 5112 عاامال فاي %2.2 مان( الساكان عادد إلاى نسابةبال المشاتركين لعادد) جيباوتي فاي المحماول الهاتف انتشار

 .فريقياإل المتوسط مع مقارنةبال اجد   منم عة زالت اللكن نسبة االنتشار . 5101 عامال

 ماان الاارام علااى، أماارى فريقيااةإ بلاادان مااع بالمقارنااة اجااد   محاادود ا المطاااف نهايااة فااي االتصاااالت ماادمات إلااى الوصااولياازال ال 
 ذات مدمااة مااع باااالقتران اأسااعار، وتشااكل هااذه. منم عااة جااودة وذات اجااد   االيااة   االتصاااالت ماادماتف. نالتحساا نحااو تجاااهاال

 .ةإقليمي كمنصة مكانتها ويععف جاذبيتها من ويقلل التنافسية، جيبوتي قدرةإلى  بالنسبةمطيرة  عقبة ،منم عة جودة

 اأجنبي واالستثمار اإلقليمي التكامل 0.0.0

 تحتياة بنياة ،(الكوميسا) فريقياإ وجنوب لشرق المشتركة السوقإلى  مدملال في لوجستي كمركز مكانته تعزيز بهدفاعتمد البلد، 
 اأعماال منااخ تحساينويشاكل (. جيباوتي في الحرة المنطقة) للمستثمرين الميزات من العديد تقدم حرة منطقة وأقامللموان   حديثة
 التجاارة قاانونإعاادة صايااة  مان بينهاا كبيارة، وعاريبية تنظيمياة إصاالحاتشارعت فاي  التاي الحكومة أولويات منأولوية  اأيع  
دمال ،5101 عامال في  القادرة تعزيازب ن تااح االقتصاادي هاذهاال ساتراتيجيةا وسمحت. 5112 عامال في المعافة القيمة عريبة وا 

 المحلااي الناااتج ماانتقريب ااا  %55 إلااى وصاالت التااي اأجنبيااة االسااتثمارات ماان كبياارة أعااداد تاادفق ماان يتعااح كمااا دللبلاا التنافسااية
 .5100و 5112 عامي بين اإلجمالي

 والمتوسطة الصغيرة لشركاتا 0.0.2

 االبياااةوتتشاااكل (. امتاااراع باااراءة) رسااامية مؤسساااة 0211مااان بينهاااا  شاااركة، 2111 حاااوالى جيباااوتيفاااي  المااااص القطااااعيعااام 
 فاي أساساية حلقاة الاذي يمثال والمادمات التجاارة قطااع فاي رئيساي بشاكل تعمال وهاي. قليلاة التنظايمو  فردية وحداتمن  الشركات
 (.5101 عامال في ير اجالت اإلجمالي المحلي الناتج من %10 من أكثر) الوطني االقتصاد
اا الدامليااة التجااارة ألفتااوت. الرسااميين اياار المشااغلين بغالبيااة  ،انساابي   المتنوعااة التجاريااة، اأنشااطةوتتميااز   المنتجااات ماان اعموم 

ااانلحاااظ و . المااادمات صاااادرات المارجياااة التجاااارة علاااى وتهااايمن المساااتوردة . والصاااومال إثيوبياااا مثااال لااادول الترانزيااات تجاااارة اأيع 
 اأقمشاة وبياع المالباس مجااالت فاي سايما وال والتصادير، االساتيراد فاي هان حاعاراتو  تجارةال في رئيسي بدور لنساءوتعطلع ا
 .التجميل ومستحعرات واأاذية

 االساتثمارات ونماو اإلقليماي بالتكامال المتعلقاة التادريب آثاار مان الك اياة فياه بما المحلية والمتوسطة الصغيرة الشركات تست د ولم
 .اأميرة السنوات في ةظو حالمل المبادرة يةدينام من الرام على، اأجنبية
 درةالقاا التجاارة  فاي المنافساة مان تحاد التاي الحصارية سياساة: العااعف نقااط مان العدياد يواجاه بماصاة التجااري القطااعوال يازال 
 إلدارة الفعاا نظااام واياااب  عاليااة جااودة ذات ماادمات لتقااديم ةمؤهلااال القطاااع فااي البشاارية المااوارد فااي ال نيااة إلداراتلاا العااعي ة
 (.مارجيةالو  دامليةال) التجارة وحيد لتنظيم مركز ايابو   القطاع دامل المعلومات

 
لام  امالكنه التجاارة، لتنمياة ىمار واآل الحارف لتطاوير واحادة ،قطااعيتين وطنيتاين ينتتراتيجياس 5101 عامال في الحكومة اعتمدتو 

 .حقيقي لتن يذ تمععا
 
 



 اأعمال بيئة 0.0.2
 .والمتوسطة الصغيرة الشركات وتطوير االقتصادي التنويع اأعمال بيئة في المستمرة فالعع تعيق نقاط

 
 1،0) العاالم فاي اأعلاى باين مان هاي الكهربااء فتكل ة. جيبوتيل التنافسية القدرة على بثقلها اإلنتاج عواملل ةعتلقي التكل ة المرت 

 تكل اةليسات  كاذل ، .التحويلياة الصاناعة أنشاطة وظهاور يجانتااإل عتنوياال أماام عائقا شكلوت( ساعة كيلووات لكل أمريكي دوالر
نتاجية ايرو  انسبي   عالية أجور مع للغاية، تنافسيةب العاملة اليد  للشركات انسبي   امناسب   والتنظيمي العريبي اإلطارليس و . كافية ا 

 يااازال الو  .اأجاناااب والمساااتثمرين كبيااارةللشاااركات ال اجاااد   عليهاااا، وهاااو وعاااع ماااؤات   الرسااامي الطاااابع إعااا اء يشاااجعال و  الصاااغيرة
الحكوماة  ووعاع المصارفي الساوق افتتااح مان الارام علاى للغاياة، محادود ا والمتوساطة الصاغيرة للشاركات التمويل على الحصول
 من فقط %2 أن امؤمر   ُأجري مسح ظهري(. FDED) جيبوتي في االقتصادية تنميةلل الحكومة صندوق على ارار دعملوسائل 
( PPP) والمااص العاام القطااعين باين الشاراكة نهاج لتطاوير إصاالحاتو ياتم إجاراء . مصرفي تمويلب تحظى ةرسميال تالشركا

ا لل  .الماص قطاعالتي قد تشكل داعم 
 

للتقليال  القادراتو  التحتياة البنياة وتقوياة مؤسساية إصاالحات، اأميارة السانوات فايتام وعاع،  الماص، االستثمار تعزيزفي إطار 
نشااااء الشااركات االسااتثمار اتإجااراءماان   العاااام قااانونالو  ساااواق العامااةلأل جدياادال قااانونالو  العمااال، قااانون ماااللمااان  ساايما وال ،وا 

 ياااةات اقو  ،(MIGA) االساااتثمار لعااامان الدولياااة الوكالاااة إنشااااء ات اقياااة علاااى جيباااوتي دقتاصااا ذلااا ، إلاااى باإلعاااافة. لعااارائبل
 وائتمااااااااان االسااااااااتثمار لتااااااااأمين اإلسااااااااالمية المؤسسااااااااة إنشاااااااااء وات اقيااااااااة ةفريقيااااااااالتجاااااااااري اإل تااااااااأمينال وكالااااااااة إلااااااااى االنتساااااااااب
 (.SIAICE)الصادرات

 التنافساااية القااادرة لتحساااين اإلنتااااج تكااااليف ارت ااااع مااان للحاااد المتماااذة واإلجاااراءات اإلصاااالحاتف ،المؤسساااي المساااتوى علاااىأماااا 
علااى  الماااص القطاااع تنميااة دعملاا مؤسسااات إنشاااء :أوال  : هااي ةالمباشاار  ةاأجنبياا اتاالسااتثمار  تنميااة وتعزيااز جيبااوتيال لالقتصاااد
 لتنمياااة اساااتراتيجيات اعتمااااد :ثاني اااا ،(ODPIC) والتجارياااة الصاااناعية لملكياااةا ومكتاااب( CIR) المعااازز المتكامااال اإلطااااراااارار 
 إطاار لمااص،وا العاام القطااعينحاوار ل اأعلاى الاوطني للمجلاس 5105 عاامال فايإنشااء  :ثالث اا اليدوياة، الحارف وتنمية التجارة،
الوصال  :رابع اا المااص، القطااع لتنمياة مناسابة عمال بيئة إنشاء عمان إلى هدفوالذي ي والماص، العام القطاعين بين التشاور

ثيوبيااا جيبااوتيالقائمااة فااي  بااين شااركات الكهرباااء  ،5105 عااامال فااي االتصاااالت أسااعار اوتم ااي المتجااددة الطاقااات واسااتغالل وا 
 .يةلدولاالتصاالت ا ماصةالو 

 علااى ااارار واعاادة، تكااون أن يحتماال أماارى قطاعااات نحااو الك ايااة فيااه بمااا عأن تتنااو  لالقتصاااد اإلنتاجيااة القاعاادة تمكنتاا لاام لكاان
 البطالاة تازال ال الواقاع، فاي. التوقعات مستوى إلى العمالة على الكلي التأثيريرتق  لمو . والسياحة والصيد الماشية وتربية الزراعة
 القادرة بثقلهاا علاى قوياة عقباات تلقاي تازال الو . والشاباب النسااء وتطاال بماصاة ،(5105 عاامال فاي %22،2) عال   مستوى على

 الطاقاااة إمااادادات رااااموذلااا   اإلنتااااج، عوامااال وكل اااة تاااوفر سااايما ال المااااص، القطااااع نماااو كااابحتو  للااابالد االقتصاااادية التنافساااية
 .إثيوبيا من الكهربائية

 
 التعمم 0.0.2
 معادل وهاو ،5100-5112 ال تارة ماالل فاي% 2.2 بنسابة  ساتهالاال أسعار سنوي نمو معدل مع ادح بشكل التعمم تسارع
 نعا التعامم معادالت في االرت اع هذاونجم . االجتماعية للتنمية الوطنية المبادرة إطار فيتوقعة الم %0 نسبة من بكثير أعلى
 بشادة أثار الاذي الج اافالتي تلات  حادةال غذائيةال زمةعال  عن اأف 5112 عامال في الن ط وأسعار الغذائية المواد أسعار ارت اع
 .اليوم حتى قائمة هثار الذي تبقى آو  5100 عامال في البالد على



 الغذائيااة المااواد أسااعار تقلباااتوأن  دالبلاا فااي الجاااف المناااخ بساابب اهيكلي اا ااتجاه اا مثاالي الغذائيااة المااواد ماان الااواردات صااافيأن 
  .العام لتعممل صحيحال هو الموجه الغذائية المنتجات استيراد في التعممال يزال  اأميرة، السنوات يفت اقمت  العالمية

 
 العامة المالية 0.0.1

 
 مصااااريف فاااي سااايما ال العاااام، اإلن ااااق إدارةسياساااة  و اإليااارادات، إدرار ماااع ال تااارة مااااللفاااي  يانساااب   ةجياااد العاماااة المالياااةكانااات 
 .الميزانية عجز في االستقرار تحقيق الحكومةاستطاعت  عملية،ال هذه مالل منو . التشغيل

 الثابتااة المسااهمة االعتباار بعاين اأماذ دونبا %02.1 الدراساة، فتارة ماالل فاي المساجل المعادل العاريبي، العاغط معادل بلاغو 
ال) جيبوتي في الحاعرة ال رنسية للقوات  .(%55.2 المعدل هذاكان ليبلغ  وا 
 فقاط %51 مقابال اإلجماالي، المحلاي النااتج من %02 الدولة ميزانية تمثل وهكذا،. االقتصاد في اهام   ار  دو  العام القطاعويؤدي 

ا العاماة الشاركاتتعاطلع  حاين فاي موريشايوس، في %51 من وأقل اأمعر الرأس دولة في  مان العدياد فاي قياادي بادور اأيع 
 العاماة حاوالى الشاركاتتوظاف الدولاة و و . والالسالكية السالكية االتواالتصا والعقارات النقلو  الكهرباء مثل االقتصادية، القطاعات
 المحلااي الناااتج ماان %51 إلااى الموزعااة الرواتاابوتصاال كميااة . الرساامي القطاااع فااي العاااملين ماان %22أي  ،شاامص 010111
 معاادل مااع الثاباات، المااال رأس تكااوين فااي ارئيسااي   ادور   الدولااةتااؤدي  ا،أمياار  و (. العامااة للشااركات %2 و للدولااة %05) اإلجمااالي
 .البالد في يةاالستثمار  دو الجه من %02 مثلي العام لالستثمار

 تحمل على القدرة على للح اظ العامة المالية أوعاع عبط :أوال  : وهي رئيسية، محاور ثالثة على ةكز تر م المالية السياسة ظلتو 
 وتحااديث تعزيااز :ثالث ااا ،االجتماااعي لإلن اااق المااالي الحيااز لااىع الح اااظ :ثاني ااا الميزانيااة، فااي لعجاازل نقااديال اياار تموياالالو  الااديون
 ملياون 51 بمبلاغ( FEC) مددالم ياالئتمان التسهيل هدعمي سنوات ثالث مدته برنامجإطار  في ذل  تن يذ تم وقد. الميزانية إدارة

 .الدولي النقد صندوق قبل من 5112 أيلول/سبتمبر في منوحالم دوالر أميركي
 حين ارت ع ،5100و 5112 عامي باستثناء 5100-5112 ال ترة من سنوات ست ماللفي  السيطرة تحت نيةالميزا عجز بقي

 بشاكل مرعايةال النتيجاة هاذهوتعكاس . اإلجماالي المحلاي النااتج مان% 2،2و %2،2 نسبة إلى التوالي على الميزانية في العجز
 العااغط نساابة الواقااع، فااي ،زادتو . العااام اإلن اااق طااورت علااى والساايطرة الماصااة اإلياارادات مسااتوى تحسااين جهااود تعااافر عااام

 عاااامي باااين تقريب اااا %02،2 إلاااى 5111 عاااامال فاااي %05،2 مااان(  اإلجماااالي المحلاااي النااااتج / العاااريبية اإليااارادات) يبيالعااار 
دعم و  ، اإليراداتإدارات  تحديث جهود استمرار التقدم هذايجب أن يعزز و . 5100 عامال في %02،2 وبلغت 5105و 5112

 .العريبية اإلع اءات إدارة وتحسين وترشيد ،المراقبة أنشطة وتعزيز ،(والجمار  العرائب) أفعل إلدارة االسترداد
 نسااابة تم ااايا تااام وهكاااذا،. ال تااارة مااااللفاااي  اساااتدامتهفاااي تحساااين  الممتل اااة المباااادرات تسااااعد العاااام، بالااادين يتعلاااق ماااا وفاااي
 المحلاي النااتج مان %2 إلاى الادين ومدماة 5100 عاامال نهاياة فاي% 22،2 إلاى %21 نحاو من اإلجمالي المحلي الناتج/الدين

 المحلااي الناااتج ماان %022 نساابة بلااغفت والماادمات، الساالع صااادرات/للااديون الحاليااة القيمااة صااافيإلااى  بالنساابة أمااا. اإلجمااالي
 .اإلجمالي

 
 المارجي القطاع 0.0.2
 تم ايا تامو . الاواردات لتعاويا يكاافال اير المحلي العرانتيجة  اداالقتص استقرار عدم بسبب هشة المارجية الموازين ظلت
 العجازوبلغت نسابة . 5100 عامال في %20،5 إلى 5111 عامال في اإلجمالي المحلي الناتج من %00،2 من التجاري العجز
 سياساةب مقترناة ئج،النتاا هاذهوسااهمت . اإلجماالي المحلاي النااتج مان %00،2 حاوالى( المانح ذلا  في بما) الجاري الحساب في

 .الواردات من شهر 0،1 لتغطية اأجنبي النقد احتياطيات في زيادة المارجية، الموارد لتعبئة نشطة
 



 المالي القطاع 0.0.2
 زياادة إلاى اإلصاالحات هاذه أدت وقاد. القطااع حا تاان ماصاة اإلصاالحات، كال مع ما حد إلى اع  يسر  اتطور   المالي القطاع شهد
 21 مان أقالالاذي ذهاب مان  االقتصاد، في االئتمان وحجم( 5112 عامال في 5 مقابل اليوم 05إنها )مصارف ال عدد في كبيرة
 بلغات حيث ة عينهاالدينامي إلى الودائعوكذل  تمعع . مليار فرن  جيبوتي 210202إلى  5112العام  في فرن  جيبوتي مليار

 .5111 عامال في 0120112 مقابل 5100 عامال في مليار فرن  جيبوتي 0120122
 
 إنشااء ماع المصارفي العمال تنظايم( BCD) جيباوتيال المركازي البنا  عازز ،قوتاه وزياادة الماالي النظاام ساالمة عمان أجل منو 

 الك ااءة وتحساين دائماةمراقباة الال تن ياذ مان لتمكينهاا اأميرة لهذه البشرية الموارد تعزيز وتم. المصرفي لإلشراف ممصصة وحدة
 .اأميرة السنوات في اسريع   انمو   الذي يشهد رفيالمص القطاع في
 

 مليااار مان الماال لارأس اأدناى الحادامااتال   االئتماان مؤسساات علاى ي ارا جدياد مصاارفي قاانون إقارار تام ذلا ، إلاى باإلعاافة
ااا تاامو . ساانوات ثااالث أقصاااها ماادة مااالل فااي فرناا  جيبااوتي  علااى المااالي القطاااع تطااوير لعاامان التاارميص إجااراءات تشااديد أيع 

تعاديل  تام باالتوازي حين في الجهاز يكمالل اإلرهاب وتمويل اإلرهاب قمعيتعلقان ب نأتى قانونا ،5100 عامال في. مستدام أساس
 .اإلرهاب وتمويل اأموال اسل مكافحة لتعزيز 5115 عاملل اأموالقانون اسل 

 دُتولاا وعااع أنشااطة ماالل ماان بالكاماال إمكانااتهم لتطااوير ال قااراء لمساااعدة الرئيساية المبااادرات ماان مباادرة اأصااغر التموياال وكاان
 ت تلا وسامح المنااطق، وفاي جيباوتي فاي شاعبيةصاناديق االدماار واالئتماان ال مان العدياد إنشااء تام الواقاع، فاي. والعمالة الدمل

اديق صااان اعتمااااداتمااان  مااااص بشاااكل  امااارأة آالف عشااارة مااان أكثااارواسااات ادت . لنااااسعلاااى ا الصاااغيرة لقاااروال واساااع توزياااعب
 .فرن  جيبوتي مليون 211 تعدت قيمته حتى مبلغ شعبيةاالدمار واالئتمان ال

 
 وعع العمالة 0.5
الهادفااة إلااى  صااارمةال ةيااالحكومواإلجااراءات  االقتصااادي النمااو ماان الاارام علااى جيبااوتي، فااي لقلااقيثياار ا  العمالااة وعااع زالياا ال

: مرجاااعال سااانة) العمااال عاان عاطااال 0200210 أي العاملاااة، القاااوى فااي عاااام بشاااكل %22،5 إلاااى وصاالت التاااي البطالاااة احتااواء
التي  ،ةلاالعم/  النمو مرونة إن.كافية فرص عمل (%2،2) االقتصادي النموال يستحدث : بوعوح واحد شيءويبرز (. 5105

 العاعف اهاذوياؤثر . 1.02 بالكاادهاي   ،%0 بنسابة اإلجماالي المحلاي النااتج زياادة عناد فيهاا العمالاة نماوعلاى أي نسابة ت دلت
 .شمص 0110111 من عمل قوة الى اشارة في ،%00،5بلغ  يوالذ النشاط، معدل في اسلب  
 

 متناساب ايار طلابمان جهاة، و  الرسامي للعمال عارا صاارم وعائيل ماع العمال ساوق فاي اعميق ا اماتالال   البيانات هذه وتعكس
 .ن جهة أمرىم العمل عن العاطلين من الحالي والممزون الجدد الداملين من أفواج يغذيه

 
ل ،العرض بالنسبة إلى تجارياة ال ايار الوظاائف باين الوظاائف هاذه تاوزعوت. 5105 عامال في وظي ة 0250221 مجموعه ما ُسج 

ماان القااوى العاملااة  ةمهماا حصااة تمااتص (للممااول  ااةملط   عبااارة) مسااجلة اياار وظااائفو  منتجااة وظااائفو ( المجمااوع ماان 22%)
(02%.) 
 

 السااكان ماان %20 مااع عماال رب أهاام تاازال ال الدولااة أن إلااى العمززل رززرا مززن المعززروض يإلجمززال القطززاعي التوزيززعيشااير 
. الماااص للقطاااع ةالمتوقعاا تنميااةالو  العامااة المدمااة فااي التوظيااف تقييااد مااع ر،يااغيالت إلااى المهاايمن المركااز هااذاوياادعى . العاااملين

 يمثاالو  %22 بااالنمو بنساابة  ساااهمي يوالااذ ،(تااأمينوال المصاارفية والماادمات واالتصاااالت، والنقاال البناااء)ويوظااف القطاااع الثااالثي 



 الصاايدو  والصااناعة الزراعااة) ماصااة أماارى أنشااطةوتساااهم . العاملااة القااوى ماان %00،0 اإلجمااالي، المحلااي الناااتج ماان 22%
 .العمالة إجمالي من %52 بنسبة...(  والسياحة والتجارة البحري

العماار  بساابب وذلاا  العماال، سااوق علااىكثياار ا ( %5،2) يةالسااكان يااةتعااغط الدينام ،العززام الوظززائف علززى الطلززب مااع مقارنااةبال
 التقاادمالااذين هاام فاي ساان ( سانة 02-02) الشااباب عااددويبلاغ (. الشاابابثالثااة أربااع ماان ) العماال علاى القااادرين لسااكانل يالشاباب
 اساايةحس علااى ياادل ممااا نساامة، 2110111 يقااارب مجموعااه سااكانعاادد  ماان 0110111 حااوالى وظي ااة علااى للحصااول بطلااب
 .القعية

والرجاال  النسااء مانأكثار مان كباار السان  الشاباب صايبت انتقائياة ظااهرة أنهاا ،مصشا 0250111 فاي ؤثرتا يالت البطالة بدووت
(. بديلاة الناقصاة والعمالاة البطالاة)  الحعارية المنااطقو  (الثابات البطالاة) الري ياةالمنااطق  الشاهادات، والذين حصلوا أو العلاى 

 (.0.2 ال قرة راجع) جيبوتيعلى أراعي  لالجئينل العدد الهائل بسبب اسوء   تزداد البطالة أزمة أن على التشديد ينبغي كما
 ثلاث مان أكثار) تعليماات حتاى أو المهنياة الماؤهالت نقص: مزدوجة عقبةمن  ساحقة، بأالبية الشباب، من العمل ويعاني طالبو

 يقلال مماا العمال، فارص في تاوافر عجز وللمريجين،( تعليمي مستوى أي لديهم ليس 52-02 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب
 (.النوعي تطابقال عدمب البطالة) وظي ة على الحصول في فرصهم من
ويبلااغ . بالماادارس االلتحاااق فاايالمحاارز  التقاادم ماان الاارام علااى ،متملااف جيبااوتي، مدينااة مااارج ،لإلنززاث الرسززمي العمززل ياازال وال

 هااي  السااكان مجمااوع/  النسااائية العمالااة نساابة أن حااين فااي ،%01 حااوالى عااام بشااكل العماال سااوق فااي اإلناااث مشاااركة معاادل
 .ععي ة وظائف في النساء من كبيرة نسبةتعمل و  %.02،2

 (.5 اإلطار راجع) ملحوظ بشكل حل المشكلة على قادرة اير سنوات عدةللعمالة الموعوعة ل الدعم برامجوال تزال 
 الة الشبابإجرا ات لمصلحة عم: 5اإلطار 

 العمال مرصاد بماصاة إنشااء التوظياف، وكالاة قدرات تحسين أوال   وهي الذاتي، والتوظيف لمصلحة العمالة إجراءات تن يذ تم وقد
 تطاوير :ثالث اا الشاباب، إدمااج علاى المسااعدة جهاز إنشاء :ثاني ا مساحة صنع الشركات،ومكتب المريجين الشباب و  والمؤهالت،

 .المبادرة وريادة اأعمال روح وتنمية تشجيع رابع ا ،المهني التدريب جهاز
 :محددة برامج وععت قد ذل ، إلى باإلعافة

  (HIMO) العمالة كثي ةال التحتية البنية برنامج -
 على اإلدماج  للمساعدة تمويل إعطاء -
 .المبادرة الوطنية لدعم التنمية مواصلة -
 وتحاديث التدريب، برامج فيوتكي تنظيم) للبالغين المهني التدريب مركز ذل  في بما المهني، التدريب مراكز امكانيات تحسين -

  (لخإ المعدات،
 الماص  القطاع مع الشراكات تطوير -
 .الماصة للشركات والدعم المساعدة ملية إنشاء مع والمتوسطة، الصغيرة الشركات تطوير برنامج -
  (FDED، FSD) محددة تمويل آليات تعزيز -
 العريبي ات التح يزإجراء -
 
 
 
 
 
 



 في المناطق تنميةال حالة 0.0
 وعاعب تمتااز التاي جيباوتي، مديناة باساتثناء ن ساه، الوقات فاي محلياة سالطاتتشاكل  إدارياة منااطق إلاى ةالوطنياأراعي  متنقس

 لاااذي يتعلاااقا N°174/AN/02/4ème L القاااانون هاااو المنظماااةب المتعل اااق القاااانوني اإلطاااارإن . بلاااديات إلاااى تقسااايمبو  مااااص
. جيبااوتي مدينااة وعااعب المتعلااق N°122/AN/05ème L والقااانون ،5115 تمااوز/يوليااو 1 فااي المناااطق ووعااع الالمركزيااةب

 .5112 العام في التغييرات موعع النصوص هذه وكانت
 

 اتماااذ طريااق عاان ارالمياا هااذا تعزيااز وينبغااي. واالجتماعيااة االقتصااادية التنميااة لتعزيااز للدولااة اأساسااية الدعامااة منطقااةال تعتباار
 :أهمها تدابير

 
 اإلقليمي  المستوى على...(  والماء الكهرباء) لمرافقماصة لب االقتصادي، ت وياال -
  يناإلقليمي الةالو  من قبل المناطق في الدولة عمل تنسيق -
 .اإلقليمية التنمية مطط وتن يذ وععب اإلقليمية لمجالسا الزام -
 
 نهااإ. المساتقلة والمالياة اإلدارياة الماوارد تملا  ال السالطات أن بطيئاة بوتيرةتتم  الالمركزية أن هو امالع االستنتاج فإن اآلن، أما
 مان مزيادال وطنيالا طااراإل يتطلبو . واالجتماعية االقتصادية لتنميةا أعمال إدارة في نشطة وليست الحكومة على تعتمد تزال ال

 حتااى. التنميااة مشاااريع وتموياال المحليااة العاارائب وكااذل  والماديااة البشاارية اردوالمااو  المهااارات بتحوياال يتعلااق مااا فااي اإلصااالحات
 .لمناطقإلى ا تم تحويلها العام والمل  اأسواق دارةشمصية وا  ال اأحوالوحدها دوائر  اآلن،

 
 االجتماعيااة لتحتيااةا البنيااة فااي اإلنجااازات بعااا ماان الاارام علااى وطنيااةال عمليااةال فااي العااعي ة الحلقااة اإلقليميااة التنميااة تاازال الو 

 إنشااء لاذل ، يشاكل .الصدد هذا في قوي اجتماعي مطلب يتنامى ذل ، ومع. ألقاليمل المراكز اإلدارية في وماصة واالقتصادية،
والتازام  اأقلماة، عملياة تساريع هي هنا التي تبرز التحدياتو . اإلقليمية التنمية مراكز تطوير لدعم  احيوي   اأمر   قوية إقليمية هياكل
 المااوارد وتعزيااز والقطاعااات، المجاااالت جميااع فااي ةالمحليااالجهااات  قاادرات وتحسااين العامااة، اإلدارة فااي الالمركزيااة تحقيااقب راسااخ
 .المحلية للسلطات المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تيجية التعجيل بالنمو وتعزبز ررا العملااستر : القسم الثاني
 سنوات الخمسالتحديات والتوجهات االستراتيجية لل: الفصل الرابع

 التحديات 2.0

 التحديات ذات الطابع االقتصادي 2.0.0

 والمساااتدام القاااوي االقتصاااادي النماااويمثااال ف لاااذل ،. ال قااار لت اااقم الرئيساااية اأساااباب المتكااااف  ايااار هتوزيعاااو  النماااو عاااعفيشااكل 
 كاناات أنهااا ذاتهااا حااد فااي جدياادة يسااتل اأهااداف هااذهإال أن . الرئيسااية تحااديات البلااد هااي العاليااة التنافسااية والقاادرة ،المنصاافو 

 .االجتماعية للتنمية الوطنية المبادرة إطار في بال عل ةعمني
 

المثيار  البطالاة ومساتوى االجتماعياة، المادمات علاى الحصاول فاي مماتلطال داءاأو  الدمل، قرل  ملموس انم اا ويظهر اياب
 نماو نسابة أن المارأة التاي تعانياه المسااواة عادم أو ألقااليمدارياة لالمراكاز اإلو  جيباوتي مديناة باين أو المنااطق باين والت اوت ،للقلق
. وتوزيعاه مصاادره مساألةتبارز  النماو، وتيرة بعدفي ما  حتى .الدمل فقر أثر ال تستطيع أن تقلص فعال  من السنة في %2 تبلغ
 عملي اة ،، طبيعاة الجهاات المشاغ لةاقتصاادي نماوذجال القاوة الدافعاة، ناوع قطاعاات) النماو نماوذج فاي النظار العاروري من ،لذل 

 (.ذل  إلى وما تجاري،ال تكاملطبيعة ال ،اإلنتاج المت بعة
 
ماا اأميارة مان التنمياة الوطنياة، مثلالعقاود الثالثاة ماا بعاد ذلا ، و  المباادرة الوطنياة للتنمياة االجتماعياةنتاائج  تعمل بعبارة أمرى،و 

بتحديااد  وساااهمت نظاارة حديثااة. يلااة اأجاال، لصااالح نمااوذج نمااو جدياادطو الة رؤياابال المتعلقااةل اعماااأفااي  ةرجعيااُدرساات بطريقااة 
على أساس مساهمتها المحتملة  -لنمو ل القوة الدافعة هنا الميار اأمثل لقطاعاتوتشمل التحديات (. 2.0 راجع ال قرة)مالمح ال

اا : نجاااح النمااوذجماان أجاال  هامان عاان الشااروط المساابقة التااي يجااب عاافعااال   -فاارص عماال فااي اسااتحداث ا فااي النمااو ولكاان أيع 
 .ةكمو ق زة مهمة في نوعية الح -شيء  أيقبل و  -البنية التحتية، وتنمية المهارات، ونماذج تنظيمية جديدة، و

 
 المساااواة وعاادم ال قاار ماان ليااتقلال يسااتطيع الااذيهااو  الجديااد النمااوذج أن ويلتقااي التحاادي االقتصااادي هنااا بالتحاادي االجتماااعي

 االعاااطرابات مطااار أو الكاااامن االنحاااراف وقاااف مكناااهي الاااذي وهاااو. العمااال دمااال زياااادة ماااالل مااان عيشااايةالم الظاااروف وتحساااين
 .االجتماعية والتنمية العمل فرص على الشباب فيحصل االجتماعية

 
 التحديات ذات الطابع االجتماعي 2.0.5

 
 التعلاايم، ونوعيااة والط اال، اأم وصااحة ،الغااذاء وسااالمة الغااذائي، اأماان) ةالبشااري بالقاادرة المتعلقااة االجتماعيااة المؤشااراتال تاازال 
 الرؤياااة تطاااوير إطاااار فاااي ن اااذتالتاااي  قليمياااةاإلو  وطنيااةال مشااااوراتفقاااد أظهااارت ال. ُمقلقاااة ...( واإلساااكان، الميااااه إلاااى والوصااول
 اجاعر ) لساكانإلاى ا بالنسابة القعاايا أهام الصاحي والصارف والصاحة الميااه إماداداتوتشاكل . واعح بشكل ذل  5102 جيبوتي
 (.0 اإلطار

 
 



ا ولكان ،والنظافاة الغااذاءب بالتأكياد ياؤثر أناه اأولاى اأولوياة الميااه فاي الاتحكميمثال   تطااويرياؤثر فاي  الري ياة، المنااطق فاي اأيع 
 لتحقيااق أساسااية وهااي ن سااها...(  الرعويااة واأنشااطة الصااغيرة، الزراعيااة المناااطق) علااى أساااس اأساار ليدامماالل الماادرة اأنشااطة
 .لغذائيا اأمن

 
 ووفياات للمراعاة اشايوع   اأكثار أسبابا والسل والمالريا اإلسهال وأمراا ،المامسة سن دون اأط ال بين التغذية سوءويشكل 
 الرعايااة ك ايااة وعاادم العاليااة، والمصااوبة جهااة، ماان الصااحي الصاارف انعاادامب المتعلقااة المعديااة البيئيااة العااغوطوتساااهم . الرعااع
 الصاااحي الوعاااع فاااي مااان جهاااة ثانياااة، الااادم وفقااار التغذياااة وساااوء وال قااار التوليدياااة الطاااوارئ رعاياااة فاااي ةالسااايئ والتغطياااة الطبياااة،
 02-02 مان العمرياة ال ئاة فاي %5،1سايبلغ  ولكان ،مانم ا اإليدز/  البشرية المناعة نقص فيروس انتشار معدلف. االشكالي

 .البشري المال رأس على اسلب   العوامل هذه كلفتؤثر . سنة
 
 الماصاة المهاارات اكتساابب للساماح قادرةال فاي ُيمطا  تادريبو  تعلايم نظاام علاى اآلن الشاابة اأجيال تدريب يتم ذل ، زاةموا في
 يمثاال تاادريب ذلاا ، ومااع. الجميااع باااعتراف البطاايء العماال سااوق احتياجااات بيااةتللعااعي ة ال والمهااارات التعلاايم ماان مسااتوى بكاال

 المبااادرة روح وتعزيااز ةالنشااط يةالشااباب اأعمااال ريااادة لتعزيااز الرئيسااية اأصااول أحااد والممتصااة المؤهلااة الوطنيااة البشاارية المااوارد
 .اأجنبي واالستثمار

 
 التحديات ذات الطابع البيئي 2.0.0

 :البيئية تتعدد وتتنوع التحديات
 

 وتمعع المحدودة موارد ذات ببيئة جيبوتي تتميز .أ 
 .موسميةال وال يعانات المتكرر الج اف مع عال   منامي لتقلب

متصالة  التلاوث، زياادة مان والسااحل البحار قااع يعاني .ب 
 .العاصمة في تركزي قويحعري  بعغط كبير حد إلى

 المشااااب) المشااااب لمااااوارد الجااااائر االسااااتغالليساااااهم  .ج 
 .بال عل مت رقال النباتي الغطاء تدهور في( وال حم

 اياااار تجااااارةال وجااااودب مهاااادد الحيااااوي التنااااوعأن  يباااادو .د 
...(  القارش سام  وزعاانف المرجانياة، والشعاب النمر وجلود النعام بيا السالحف، ترس) نةمعي أنواع في المشروعة
 .المرجانية والشعاب البحرية اأنواع من عديدلل حيويةالمنغروف ال أشجار وتدهور

ال و  ملحااااوظ، بشااااكل المائيااااة المااااوارد إمكانااااات تتراجااااع .ه 
 . شديد ائيم إلجهاد تعرا الذي البلد في المتزايدة االحتياجات لبيت

تحيط  التي الظروف ظل في المتسارع، التحعري اقم  .و 
 يجعالو  الحعارية، المعاايقات تطاوير إلاى ياؤدي أناه كماا. اأساساية االجتماعياة والمادمات المعادات علاى الطلب به،
 اأساساااية الماادمات الم تقااادة إلااى الحعاارية شاابهاأحيااااء  تطااور مااع ويااارتبط حعااري تمطاايط أي نشاااوء الصااعب ماان
 .ةكافيال

اااا المناااااخ تغياااار ظاااااهرةتظهاااار  .ز   حجاااام تراجااااع فااااي اأيع 
 .آثار الدفيئة ظاهرة نتيجة اأيع   ولكن الج اف، من وأطول أكثر فترات مع ،متساقطاتال ونوعية
 .جيبوتيفي  المناخ بتغير مرتبطة يةمنام مماطر وجود مظاهر وسعتها وتواترها الطبيعية، الكوارثتشكل 



 
  المؤسسية تحديات الحوكمة والتنمية 2.0.2
 .في هذا المجال التغييرات رؤية ونريدوي الثالث ولويةاأ موعوعهي  ةكمو الحالسكان أن  ويعتبر

 علاى العاوء لطُساف ."النماو لتحريار" الرئيساية العقباات إحادى باعتبارهاا الممتل اة أبعااده فاي ةكماو الح عجز ُيعتبر واحد، وقت في
 :المصوص وجه على رئيسيتين مؤسسيتين مشكلتين

 
 لمشاااااااغلي القاااااااانوني اليقاااااااين بمساااااااألة ىتعلاااااااق اأولااااااات -

 أسااباب لعاادة القعااائية الساالطة عماال تجاااه ثقااةال عاادمبعلااى شااعور  الااراهن الوقاات فااي المسااتثمرون يحااافظ: االقتصاااد
(. ذلااا  إلاااى وماااا لألحكاااام، البطااايء والتن ياااذ والنزاهاااة االساااتقاللية وعااادم القعااااة، تااادريب ك اياااة وعااادم الماااوارد، نقاااص)
اا هااو القعااائي امالنظاا عااعفف  يكااون مااا ااالب اا العدالااة مدمااةل الوصااولأن  لسااكانإلااى جميااع ا بالنساابة حساااس اأيع 

 .اصعب  
وال تتمتااااااع . العامااااااة السياسااااااات إدارةباااااا ةالثانيااااااتتعلاااااق  -

صااالحاتو  أهاادافها لتحديااد سياسااة يقطاعااات كثياارة بااأ  بصااعوبة والتقياايم المتابعااة آلياااتتعماال  ،كااذل . هااسااتثماراتو  هاا 
 .5105-5112 لل ترة المبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية تجربة من يتعح كما كبيرة،

 
 والتنظاايم البشاارية، المااوارد إدارة إطااار) كبياارة عااعف نقاااط تعاااني ماان التااي اإلدارةباا تلاا  المتعلقااة ،المشاااكل هااذهإلااى  عااافوت

 مجاال فاي اجاد   مجاولال التقادم عكاسوي(. ذل  إلى وما النتائج، على والمساءلة واالنعباط، المستمدمين، مع والعالقة واالتصال
 .واأقاليم الدولة بين تقوم أن ينبغي يةدينام ويقوا هتن يذيتأمر  الذي اإلصالح اأيع   الالمركزية

 
 عاامان أجاال ماان العامااة الماليااة إدارة تعزياازعلااى  التحديااد وجااه علااىالتحااديات  تقااوم والماليااة، االقتصااادية وفااي مجااال الحوكمااة

 تحساينف. العامة السياسة أهداف من بها يتصل وما العامة لمواردل أكثر ك اءة تمصيصاعتماد و  المالي لحيزل لتدريجيا التوسع
دارة متعددة شراكات إطار في المعونة وفعالية التنسيق  .انرئيسيتحديان  هما العام لدينل واعية وا 

 
  نموجديد لل نموذج. 2.5

 ،النماو التاي تكابح القياود جميع في واحد وقت فييهدف إلى التدمل  لدولةل تطوعي عمل أساس على للنمو جديدال نموذجيقوم ال
 المحااددة الغايااات تحقيااق نحااو السااريع التقاادم منااعتو  المناااطق ثااروات تعزيااز قوتعياا العماال، فاارصاسااتحداث  إمكانيااة ماان دوتحاا

 االقتصاادية الك ااءة باين يجماع شاامل نهاج اتبااع إلاى ن ساهيعاود  شزامل نمو إلاى النموذج هذا ويستند. لألل ية اإلنمائية لألهداف
 :ركائز عدة على امتياره تم الذي الشامل النمو نموذج وسيتعمد. االجتماعية والعدالة المساواة قعاياو 
 

 المتسارع االقتصاد  النمو (1
 الناااتج ماان طنقااا 2-0 علااى الحصااولماان  االقتصااادي النمااو تمكااينعلااى  تحققاات، التااي المكاسااب بناااء  علااى ،يقااوم الموعااوع

 االسااتمدام أوال   علاى اأول المقااام فاي النمااو فاي التسااارع هاذا وسيسااتند. 5105-5112 لل تارة بالمعاادل مقارناة اإلجمااالي المحلاي
، ثالث ا العمل فرصتستحدث و  الثروات تصنع  أولوية ذات جديدة لقطاعات مططنشاط مدعوم وم ثاني ا البالد، إلمكانات اأفعل
 الم روعة القيود رفع مامس ا ،ةالبشري القدرة تدريبل شامل جهد رابع ا ،اأرا على فعلبشكل أ نتشرة المو  الجيدة التحتية البنية
 .واإلدارية القانونيةو  والمالية االقتصاديةللحوكمة  العرورية التدابير اوسادس   اأعمال، بيئة على
 



 توازنا أكثر نمو. 5
 سااواء هنااا اأساسااي   اأماار   النمااو مصااادر تنويااعفيمثاال . النمااو مصااادر ماان اجااد   محاادود عاادد علااى الشااامل النمااو يسااتند أن يمكاان ال

 بال ائادة تعاود التاي سايما ال المحلاي، االنتااج ياراداتتوزيع أفعال إلو  لمناطقل"  االقتصادي االن تاح" جديدة، ثروةبصنع  للسماح
اا ولكاان النمااو، اتقطاعاا تقياايم إطااار فااي أنشاائت التااي الجدياادة الوظااائف ماان المساات يدين علااى  ماان يساات يدون الااذين أولئاا  اأيع 

 اأصاالح( PIP) العااام االسااتثمار لبرنااامج التوجااه أو اأصااغر التموياال وتوحيااد ،ريااادة اأعمااال روح تعزيااز فااي مااثال   المبااادرات،
 .العمالة فةإلى كثا التي تحتاج عمالاأ تطويرل
 

 العمل ررا ثواستحدا جيبوتي تقييمل قطاعات جديدة للقوة الدارعة.0
 سياسااة اعتماااد الصاادد هااذا فااي اسااتراتيجية التعجياال بااالنمو وتعزيااز فاارص العماال قتاارحفت. كبياارة إنمائيااة إمكانااات اسااتغالل يااتم ال

 الدافعااة القطاعاات الرهاان علاى تقادمو  ،(واالتصااالت اللوجساتية، والماادمات النقال) فاي اأسااس المهماة القطاعاات بعاا لتعزياز
 العمال مطاط ماع حديثاة دراساة موعاوع كانات التايالقطاعاات  هذه امتيار تم وقد. اأسما  وصيد السياحة وهي ،للنمو جديدةال
مكانية لجيبوتي النسبية الميزة: لمعيارين اوفق   ا لتغييارات حاجاة وتبارز. العمال فارص استحداث وا   والثاروة الزراعاة دعام بشاأن اأيع 

اافي  معب أة قليلة مواردت هذه من است اد: الحيوانية  مان للحاد ساواء  عارورية أنهاا إطار المبادرة الوطنية للتنمياة االجتماعياة علم 
قااد  ا،وأمياار  . المنطقااة فااي التااوازن تحقيااق وأ البيئااة حمايااة وأ الري يااة، المناااطق فااي العماال فاارص تعزيااز وأالغااذائي، اأماان انعاادام
ا( والملاح البنااء، وماواد اأرعاية، الحرارياة الطاقاة القصير، المدى على) المعدنية الموارد استغالليساهم   هادف تحقياق فاي اأيع 
 .المتسارع النمو

 
 التحتية البنية تنمية. ، 

وتشاكل ( المعاافة به الماصة القيمة حسب) النمو في اذاته حد في والمياه والطاقة واالتصاالت للنقل التحتية البنيةتنمية  تساهم
اااا  أوال   فاااي أولوياااةتكمااان  لاااذل  ،واعاااحةال التمطااايط أطااار إنشااااءوري ومااان العااار . اأمااارى القطاعاااات نماااو تساااريع عامااال أيع 

 التمطايط وثاائق ثالث اا  أولوياتهاا، اوفق ا لمشااريعا تعاع إن أمكان االساتثمار مطاطثاني اا  القطاعات، لهذه القطاعية االستراتيجيات
 وحادة الانظم وتحليال البياناات وطنياة،ال يماياإلقل التمطايط اساتراتيجية) الصالة ذات التحتياة للبنياة الكامال التن ياذ عمانل المكاني
 .التطوير قيد أو متوفر بععها...( 

 
 المؤسساي اإلطاار) ممتل تاين دعاامتين علاى العمال العاروري مان المستوى، هذا علىف. القطاع أداءب المهم الثاني الجانبيتعلق 

 ال نياااة، إلدارةلااا المجااااالت العديااادة  وتعزياااز يموالتنظااا االبتكاااار علاااى واالن تااااح الهياكااال ممتلاااف مااان الماااوظ ين مهاااارات لقطااااع،ل
 علاى والطاقاة، الميااه قطاعااتوفاي  المثاال، سابيل علاىف. اأداء هاذا تحساين قاادرتين علاى...(  الثابتاة، التكاليف على والسيطرة
 القطاعااات، هلهااذ. اإلنتاااج ماان كبياارة حصااة تمثاال والتااي ال نيااة، واياار ال نيااة الشاابكة مسااائر مشااكلة اسااتهداف اإلجااراءات بعااا
 الكهربااء سيما ال اإلنتاج، عوامل تكاليف في الحالي الوعع إلى بالنظر اهام   امعلم   البيع أسعار في االنم اا يشكل أن ينبغي

 .والالسلكية السلكية واالتصاالت
 

ا امصدر   كونت أن يمكن كما. لنموفي ا التحتية البنية نميةت تساهم  تام إذا وماصاة العاماة اأشاغال) العمال فارصساتحداث ال اهام 
 عااروري، أمار جديادةال تحتياةال بنياةإن ال. جديادة أنشاطة وتعزياز( العمالااة فاةكثا التاي تتطلاب لاماعاأي عال  نظاام علاى اإلبقااء
 تساهم أن ويمكان. ممسال المراكز اإلدارية في م صلية إقليمية اقتصادية مراكز تطويرفي  يراب أحد كان إذا المثال سبيل على
 الناتجاة ارقو  البا المارج النقل إلى أنشطة تشجيع لتمويل المقترح النحو على) جديدة أنشطة تطويرفي  المالية، مالل من ا،أيع  
 (.الماء تحت الكابالت استمدام عن



 جديد للنمو لنمواج رئيسية قطاعات أربعة: 0اإلطار 
 فاااي وتتركاااز محااادودة قااادرة الساااكن ،5101 العاااام فاااي دولاااي ساااائح 200111) الياااوم جاااد ا امتقااادم   القطااااع لااايس هاااذا :السزززياحة
 القطاااع أقلااه فااي 50111وظي ااة منهااا  2211 حااوالى ،%0،2 يبلااغ بالكاااد اإلجمااالي المحلااي فااي الناااتج والمساااهمة العاصاامة،
 بشااكل اأحماار البحاار منطقااة فااي السااياحة علااى الطلااب ويرت ااع اسااتثنائية طبيعيااة أصااوال   جيبااوتي تقاادم ذلاا ، ومااع...(.  الرساامي
 يتعاين التاي القوياة اإلجاراءات تتعلاق ولهاذا،. 5101 العاام بحلاول ساائح 2110111اساتيعاب  قادرة وتعتمد التوقعات علاى .كبير

 تعزياز ثالث اا مناسابة، مطاار سياساة وعاع التي تحتل اأولوية، السياحية المناطق لتطوير رئيسية مطة وعع أوال  : مثال   اتماذها
ااا السااياحة، قطاااع فااي الوظااائف علااى التاادريب تعزيااز رابع ااا جيبااوتي، فااي يالسااياح للتاارويج الااوطني المكتااب قاادرة  تحقيااق مامس 

 لليونسكو، العالمي التراث قائمة على جيبوتي الرائعة في المواقع لتصنيف المبذولة الجهود
 فاي علاى اإلطاالقاير مساتغلة  أو( كبيرة وسطحية بيئات قاعية) كبير حد إلى مستغلة اير بحرية موارد تمتل  جيبوتي :الصيد
ا اقوي   اطلب   هنا  أن حين ا القطااع قاد يساهم هاذاو  .اومتنوع   العمال فارص مان كبيار عادد واساتحداث النماو تحقياق فاي كبيار ا إساهام 
 ذات اإلجاراءات تشامل أن ينبغاي القطاع، كي ينجح إطالق هذاو . الموارد على الح اظ منطق احترام مع( 2111و 5211 بين)

القطااع  عان المساؤولة الادوائر قادرات وتحساين اأساما ، لمصاايد حقيقية سياسة وطنية مع معزز مؤسسي رإطا إنشاء  اأولوية
 وتهيئة المشروع اير الصيد مكافحة وتعزيز لمصايد اأسما ، منقح وقانون ،(السمكية والموارد اأسما  ومصايد الزراعة وزارة)

 القطاااع فاي العاااملين لادعم اساتباقية بااإجراءات يجااب القياام  الوقات ن ساه، فااي. الماوارد لحالااة المتابعاة ال عالاة أجاال مان الظاروف
عااادة الصاايادين وتاادريب المناساابة، القااوارب اقتناااء) حياااء التسااويق، واسااتراتيجية المعاادات، أو التحتيااة البنيااة بناااء أو التأهياال وا   وا 

 (.ذل  إلى وما ،اأسما  لمنتجات مصايد الجودة مراقبة مصايد اأسما ، وبرنامج تنمية صندوق
 يمثال فإناه) بالميزانياة يتعلاق فاي ماا وماصاة الاوطني االقتصااد فاي كبيار بشاكل جيبوتي يسهم ميناء :اللوجستية والخدمات النقل
 أي حاوالى رباع مباشارة، عمال فرصاة 20211 اللوجساتية والمادمات النقال يعام قطااع)والعمالاة ( الدولة عائدات من 51-52%

 علاى ويقاع(. مباشارة ايار وظي ة 2111-2111تعاف إليها  أن يمكن والتي الماص، القطاع في 010111 الرسمية الوظائف
 ومكااتظ ساااحلي اياار بلااد وهااي إلثيوبيااا، البحاار إلااى الرئيسااي الماادمل وهااو العااالم، فااي المعتماادة للشااحن طاارقال أكثاار ماان واحاادة

 اأكثار الممار أباباا جيباوتي من ممر والطرق للموان  التحتية البنية تحسين جعل ذل ، على وعالوة(. نسمة مليون 21) بالسكان
 أجاال  ماان ،(سااودان وبااور برباارة) أماارى مماارات مااع بالمقارنااة الحاليااة النساابية المياازة فااإن ذلاا ، ومااع. اإلثيااوبيين للتجااار جاذبيااة

 وتسااتهدف. لحاااليا الميناااء مجمااع ماان اإلياارادات علااى والح اااظ لتحسااين إجااراءات اتماااذ إلااى تااؤدي أن ينبغااي المحافظااة عليهااا،
 إلاااى العاااروري الوعاااوح وتاااوفر المساااار وطنياااة ترسااام اساااتراتيجية وعاااع( أ: )المصاااوص وجاااه علاااى اأولوياااة ذات اإلجاااراءات
  (والطياران الحديدياة، الساك  الطارق، المينااء،) فرعاي قطااع لكال رئيساية مطاط وعاع( ب) القطاع، إصالح وتدابير استثمارات

 مبارات تطوير( ه) والتجارة، النقل إجراءات تبسيط زيادة( د) ،(والنقل التجهيز وزارة) الوزارة في التمطيط على القدرة تعزيز( ج)
 المقااطع لابعا عاجال تحاديث( و) ،(اإلنجليزياة اللغاة الكتساب معجل برنامج ذل  في بما) التدريب صناعة ومبراء متمصصة

 .إثيوبيا مع الشراكة طيدتو ( ز)أبابا، -جيبوتي محور من المدمة جودة على للح اظ الممر من
 كبياار حااد إلااى مسااتغلة اياار القطاااع إمكانيااات تاازال ال البحريااة، الكااابالت ماان القويااة التحتيااة البنيااة ماان الاارام علااى :االتصززاالت
 الهاااتف انتشااار نساابة) أماارى إفريقيااة بلاادان مااع بالمقارنااة جااد ا محاادود والالساالكية الساالكية االتصاااالت ماادمات علااى والحصااول
ااا تتمتااع الماادمات(. اإلنترناات مسااتمدمي ماان %1و ،5101 العااام فااي %02 المحمااول مااا  وبجااودة منم عااة، عاليااة بكل ااة أيع 

 وعاع إلاى باإلعاافةف. تادابير عادة في النظر يجريفي هذا الصدد و  .الوطني االقتصاد وجاذبية التنافسية القدرة يلقي بثقله على
ا المعاي أجال مان والمؤسساي والتنظيماي التشاريعي اإلطاار إصاالح إن مساألة القطاع، تنمية استراتيجية  علاى االن تااح نحاو قادم 
اا ويوصاى .ات الحاليةالتشاور  قلب في هي( العام المشغل باحتكار حالي ا المتميز) القطاع  النقال إلاى الماارج أنشاطة بتطاوير أيع 

 .لبحريةا الكابالت من العائدات تغذية صندوق أساس على واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا
 



 الخاا القطاع نشاطإطالق العنان ل.2
 االقتصااديين ال ااعلين باين الثقاة عادم بعاا تولاد التي الرئيسية المانعة العوامل إلى التطرق هو هنا المبدأ :للقيود السريع الررع

 محااددة عماال مطااةل اموعااوع   تكااون أن ويمكاان  هنااا التاادابيروتكثاار . اأجانااب المسااتثمرين قباال ماان بهااا المعتاارف والجماعااات
 مؤشرات المباشرة اأجنبية االستثمارات وحجم التجاريةلشركات لالجديد  اإلنشاء عددسيشكل  و اأعمال، أنشطة ممارسة لترتيب
 .النتائج لقياس بسيطة
 لعماال ساريع تحسان مااع القاانوني اليقاين( أ) أمارى، أمااور باين مان ،تمذساات يالتا اتاإلجاراء يجااب أن تماص :االسزتثمار تشزجيع
دمال( وسالمته واستقالله الك اءة) القعائي النظام  عان المادافع" دور وصانع المساتثمرين، حقاوق شارعة) محاددة عامان برامج وا 

( د)  العاااريبي اإلصاااالحو ( ج)  واحااادة نافاااذة إنشااااء ماااالل مااان سااايما وال التجارياااة، اأعماااال تيسااايرو ( ب)  ...( ،"المؤسساااات
نشاءو ( ه) االقتصادي  طبالنشا المتعلقة العامة المدمات تحسينو   .الماص والقطاع الدولة بين نشط حوار ا 
 

 القدرة البشرية تعزيز.،
ااا عاااروري   اأبعادهااا ممتلاااف فاااي القااادرة البشااارية تعزيااازإن   والتنمياااة االجتماعياااة التنمياااة باااين اأساساااية العالقاااةفهاااو يشاااكل . اأيع 

 .اأمرى اأساسية دماتوالم والصحة والتعليم السكانية السياسات إلى ويعزا. االقتصادية
 ياؤدي القطاعااتباين و  اأوجاه متعادد ماال  ع الشاامل النماو يتطلاب ،ممتل اة الماصاة بسياساات ياةقطاعال قياادة اأهاداف وراء ماو 

 مانالاذي يعاانون  مااص بشاكل والشباب لنساءإلى ا بالنسبة ماصة أفعل،من نوعية  العمل فرص من المزيداستحداث ( أ) إلى
 العاملاااة القاااوى االبياااة توظياااف إلاااى الوصاااول وبالتاااالي العمااال فااارص لتعزياااز والتااادريب المهاااارات فاااي ساااتثماراال( ب) البطالاااة 
 التاأمين تطبياقب جمعاه للتاو تام كماا االجتماعياة، الحماية نظم تعزيزو ( د) العمل  سوق تحديث( ج)  احالي   العمل عن والعاطلين
 .الشامل الصحي

 عاادم زيااادة أوعلااى  المحافظااة إلااى يااؤدي هااذا أن" عاادم التملااي عاان أحااد"م هنااا علااى نااتكل الشااامل، النمااو مبااادئ وبحسااب أحااد
ا اأساس ا اماؤمر   اعتمادت التاي الوطنياة العمالاة سياساةل العمال مطاةوتشاكل . الطويال المادى على لنموبا الذي يعر   المساواة  اهام 
 والنساااء، الشاابابلاادى  ماصااةب العمالااة، دلمعاا لزيااادة والمؤسسااات الااوزارات ممتلااف مااع الجهااود تعااافر فااي عماال اقتااراحعباار 
تاأتي و . الئقاةو  ةمساتدام العمال فرص تكون أن يجبو . هشة أوعاع من أو التي تعاني ال قيرة ال ئات ممتلفلدى  ، عام وبشكل
 .إطار المبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية في بال عل ن ذت التي تل  تعززل البرامج هذه

 االبتااادائي للتعلاايم الشاااملة الجااودة تحسااين( أ) يجااب عليهااا القيااام علاااى والتاادريب، التعلااايم نظااامب ةلصااأن التغياارات المتوقعااة مت
 المعلومااااات تكنولوجيااااا اسااااتمدام زيااااادةو ( ج)  المدرسااااة تاااار  ظاااااهرة مكافحااااةل  لشاااابابل المحاااادد الاااادعم( ب)  وتعلمهاااام والثااااانوي

 التعلاايم لتطااويرمؤكاادة  أولويااةواعتماااد ( د)  والتعلاايم التربيااة زارةو  ماان الحاليااة التنميااة مطااة فااي المبااين النحااو علااى واالتصاااالت
 .الوظي ية اأمية محو إلحياء لمواردل كبيرة تعبئةو ( ه) المهني  والتدريب ال ني

 
 والدولية اإلقليمية للشراكة نشطة سياسة.3

 بماا المجااورة، البلادان ماع الثنائياة لشاراكاتا وتعزياز نشاطة، دبلوماساية يتطلاب وهذا. أمرى رئيسية رافعة اإلقليمي التكامليشكل 
 الحكومااةتجعاال  أن لمهاامإنااه  ،كااذل . التكاماال إطااار لتنشاايط احالي اا تجااريالتااي  لمبااادراتالمشاااركة المتواصاالة لو  ،إثيوبيااا ذلاا  فااي
 .اإلنمائية جهودها في ايدعمونه الذين والماليين التقنيين الشركاء مع الحوار إطار فعاال  

 
 
 
 



  مرجعي مندرج في رؤية طويلة اأمدإطار . 2.0
 لرسام تاأتي التاي اأجال طويلاة رؤياةفاي إطاار  SCAPE 2015-2019فرص العمل  وتعزيز النموالتعجيل ب استراتيجيةتندرج 
 .المقبلة الوطنية التنمية لمطط مسار
 الماال رأس تعزياز( 0) لرشايد،ا الحكامو ( 5) الوطنياة، والوحادة الساالم( 0: )هاي أركاان ممساة لاىإ 5102 جيباوتي رؤياة ستندوت

 .بها المتعلقة واالستراتيجيات اأركان هذه التالي البياني الرسميوعح و . اإلقليمي التكاملو ( 2) االقتصاد تنويعو ( 2) البشري
 وطنيالا تمطايطال نظاام أسااستمثال  ولذل  .الوطنية والجمعية 5102 آذار/مارس 01 في الوزراء مجلس في الرؤية دااعتموتم 
 :التالية الصكو  الذي يتمحور حول جديدال

 رؤياة جيباوتي"  ،وطنيالا للمستقبل اأجل طويلة رؤية -
 التنمية  لمطط امسار   حددت تشاركية، عملية أعقاب في التي، ،"5102

 تظهاار التااي المراساايم اعتماادتها التااي الممسااية المطااط -
 تن ياذها يتعاين التي اأولوية ذات اإلجراءات وتحديد المتوسط المدى على االستراتيجي التوجيه تقديم مالل من الرؤية
 مان ىاأولا هاي SCAPE 2015-2019إن هاذه االساتراتيجية   المعناي المتوساط فاقألل المحاددة اأهاداف لتحقياق
 .انوعه

 
 5302 رؤية واستراتيجيات أركان: بياني رسم

 

 
 نصايب مارات ثاالث تعااعفل ةالمرجحا االقتصااد فاي الهيكلياة راتالتغيا لىإ المصوص وجه على اإلطار المرجعي هذا ويستند
 عااامال فاي  %01 إلاى الياوم %21 حاوالى ماان البطالاة معادل فاتم ا وظي اة 5110111ماان  أكثار اساتحداثو  الادمل مان ال ارد

5102. 
 
 وصاول تاوفير وسايتم الت ااوتسايتقلص و  ،(0/0) ثلاثال نبمعادل يزياد عا المطلاق ال قار تم يا سيتم البشرية، التنمية مجال في

 .اأساسية الصحية والمدمات النظي ة والمياه الطاقة، إلى الجميع

 االستثمار لعدالة حديثة واالنصاف
 وطني تعزيز هوية ثقافية وضمير

تعزيز سياسة دفاع شاملة تضمن أمن  
 األفراد واألمالك

تعزيززز التعززاون اإليليميززي والزززدمج 

 التجاري في جيبوتي

تعزيززززز جاذبيززززة البلززززد وشززززراكات 

 استراتيجية

ري ومنصزززززة تطزززززوير دمزززززج تجزززززا

 خدمات للمنطقة الفرعية

 ز وضع المرأة والحد من عدم المساواةتعزي

 تعزيز السياسة لصالح الشباب

 تعليم وتدريب المهارات الوطنية

تأمين الحياة الجيدة لمواطني جيبوتي، هدف 

 االتنمية الطويلة المدى

 إنشاء مؤسسات يوية وييادة شرعية وأكيدة

 تعزيز الديمقراطية مع الحكم الرشيد كنظام اجتماعي

 تعزيز يدرات اإلدارة

 مشاركة المواطنين وتعزيز المحتمع المدني

 تجنب الفساد والقضاء عليه

 تعزيز نمو متنوع مع دور محفز للقطاع الخاص

خاصة بتكنولوجيا "تحويل جيبوتي إلى منطقة 

 "المعلومات واالتصاالت الجديدة

 تحسين بيئة األعمال

 تعزيز تنمية السوق المالية

 بناء أيطاب ايتصادية للتنمية اإليليمية



 
 5302جيبوتي  رؤية: ، اإلطار

 
 مساتقبلل رؤية بتحديد االذي يقوم في البالد، الطويل المدى على اأول االستراتيجي الت كير ، وهي" 5102جيبوتي  رؤية"تتمثل 
 عاعتو و . الجيباوتي فاي المجتماع ال اعلاة الجهاات جمياع باين واسع حوار تقالله من ماللاس من عام ا 02 بعد البالد في وطني

 .واحتياجاتهم وطموحاتهم تحديات السكان رد على أنها على هذه الرؤية
 البن و  اإلنمائي المتحدة اأمم برنامج إلفريقيا، اإلقتصادية اللجنة) اأطراف متعددي شركاء ثالثة من والمالي ال ني الدعم بوجود
: اأحمار البحر منارة" جيبوتي جعل: واحد طموح حول اوطني   اإجماع   وتعكس تشاركية مقاربة على بناء الرؤية ُوععت ،(الدولي
 والتحاااديات والقعاااايا الساااابقة، واالتجاهاااات الشاااعب، تطلعاااات باااين الاااربط علاااى وهاااي تقاااوم". إفريقياااا فاااي ولوجساااتي ا تجاري اااا مركاااز ا

 .الطويل المدى على التنمية من ةالمرجو  والحالة الكبرى،
 ماادن ةالمراكااز اإلداريااة الممساا فااي السااكان مااع والمنظمااة الوطنيااة، التطلعااات ساااعدت المشاااورات فااي المصااوص، وجااه علااى

 (باوالوس، وراساديكا بالبااال،) جيباوتي مديناة مان بلادات ثالث وفي( وأوبو  دميل تاجورا، صبيح، علي عرته،) الداملية المناطق
 :أدناه مبين هو كما الممتل ة، الموعوعية للتنمية النسبية اأهمية في تقييم

              
 
 

 فاي القائمة المعايير كل وحدوت دمجت إنها". 5102 جيبوتي  رؤية" لت عيل أداة ولأ SCAPE تشكل استراتيجية ،الصدد هذا في
 وحقاااوق والعمااال، والشاااباب، المنااااخ، وتغيااار والبيئاااة ،لساااكانوا ،الجنساااين باااين) والشااااملة القطاعياااة االنمائياااة والبااارامج السياساااات
 التقنيااين الشااركاء مااع والتشاااور المعونااة تنساايقل اإطااار  تشااك ل و  الوطنيااة السياسااات بشااأن الحااوار قلااب هااي فاايف لااذل ،. (اإلنسااان
 عااان فعاااال   ،SCAPEة اساااتراتيجي وأولوياااات أهاااداف ماااالل مااان اذاتهاا ؤكااادت نأ الوطنياااة السااالطات قياااادةفعلاااى . للبلاااد والماااليين

 .أكرا عمل وبرنامج باريس إعالن روح أعقاب في التوجهات، هذه مع التعاون برامج عرورة تماشي
 

 االستراتيجية والمحاور اأهداف. 2.2
 للحادو  البطالاة، معادل م االو  المعيشاة، مساتويات لتحساينعارورية   المتوساط المدى على واجتماعية اقتصادية استراتيجية إن
 .الدولية البيئة تطور مع وتكيي ه الوطني، االقتصاد في والقصور الععف جهأو  من

 العام الهدف. 2.2.0
 اقتصاااادي نمااو أساااس علااى التنميااة عاامان هااو SCAPEفااارص العماال  اسااتراتيجية التعجياال بااالنمو وتعزيااز ماان العااام الهاادف
 .العملتعزيز فرص  سياسات تقوم علىو  المتوسط المدى في شاملتواصل و وم مستدام

 



 مهمة أهدافعشرة . 2.2.5
 :هي رئيسية أهداف عشرة وطنيةال ستراتيجيةتتناول اال

 5310عشرة أهداف مهمة بحلول 

 %01 حوالى اإلجمالي المحلي الناتج في حقيقية زيادة مع الرقم مزدوج نمو استكمال في النجاح: النمو وتيرة تسريع 1
 5102و 5102 عامي بين %2 بنسبة ال رد دمل وارت اع 5102-5102 ال ترة مالل سنوي ا في

 وتطاااوير العاااالمي، النماااو زمااام إلاااى نظااار ا 5102 العاااام فاااي %02 إلاااى البطالاااة معااادل تم ااايا :البطالزززة مزززن الحزززد 5
 .للعمالة أعمال الدعم المباشر وتعزيز المهني التدريب وتكثيف جديدة، قطاعات

 باالعتماااد ،5102 فااي %51 ماان مسااتهدف مسااتوى مااع لماادقع،ا ال قاار وطااأة ماان التم يااف :المززدقع الفقززر الحززد مززن 0
 .اأعلى لها التأثير حيث الداملية المناطق في االقتصادية اأنشطة تعزيز على ماص بشكل

 الكبارى، االساتثمارية المشااريع مالل من االقتصادية، التحتية البنية تنمية في اإلسراع: إقليمي لمركز الظروف تهيئة ،
 .المباشر اأجنبي لالستثمار جذب ومنطقة إقليمي إلى مركز جيبوتي الطويل، مدىلتحويل، على ال

 للتاادريب ال رعيااة الاانظم ووعاع االبتاادائي التعلاايم تعمايم هاادف 5102 العااام بحلاول تحقيااق :والتززدريب تحسززين التعلززيم 2
 .العمل سوق احتياجات مع الك ؤوة  والمنسجمة العالي والتعليم المهني

، 
 الرعاياة علاى للحصاول  تطاال جمياع الساكان تغطية واساعة تحقيق: للرعاية الصحية األساسية واسعة تغطية ضمان

 %01و،%52و ،%02 مااان تم ااايا إلاااى أقااالو  العاماااة، الصاااحة نظاااام وفعالياااة جاااودة وتعزياااز اأساساااية، الصاااحية
 .وللرعع الن اسية، وللمواليد الوفيات

3 
 عادم مان الحاد علاى اأول المقاام فاي العمال ماالل مان المسااواة زتعزيا :الجنس على أساس المساواة عدم من الحد

 االبتدائية المدارس في %011 ال تيان/  لل تيات التكافؤ معدل من 5102هدف للعام  مع) التعليم في للمرأة المساواة
 (.%21 من أكثر والكتابة بالقراءة اإللمام ومعدل والثانوية في االعدادية % 22 من وأكثر

4 
 أساااس علااى الااوطني المسااتوى علااى المياااه إماادادات فااي الماازمن الاانقص قعااية معالجااة :الميززا  الملحززة مسززةلة حززل

( الشااامالية للمناااطق التنقيااب وتطااوير إثيوبيااا، مااع ومشااااركة اإلماادادات البحاار، مياااه تحليااة) كبياارة اسااتثمارية مشاااريع
 .5102 في %22 من للشرب الصالحة المياه على حصول معدل وتحقيق

0 
عطااء ،(ال قيارة اأحيااء إلغااء الهادف) الهاش الساكن القعاء علاى عمان: المساكن الهشة المكارحة ضد  اأولوياة وا 

 وتنظيمياااة مؤسساااية إطااار إلاااى اساااتناد ا جيباااوتي، فرناا  0210111اأدناااى مااان  الااادمل ذات اأسااار الحتياجااات ساااكن
 .النشطة اإلسكان وسياسة إلصالح تمعع

 المحلياين، الساكان صامود تعزياز إلى بماصة تستند متكي ة استراتيجيات مالل من التحذير،: اخالمن االستعداد لتغير 13
 .الممتل ة القطاعية السياسات في الموعوع هذا وتعميم المناخ بتغير المرتبطة من المماطر

 
 

 المتوقاع للتغيار الرئيساية وانابالج علاى العاوء تسالط نهااإ. القطاعياة السياساات أهاداف جمياع"  الرئيسية اأهداف" هذهال تترجم 
 .5102 عام بحلول الوطنية التنمية في

  
 
 
 



 :االعتماد على ستراتيجيةقيادة اال على يجب اأهداف، هذه لتحقيق
 

 حتياجاااااااتاال لتلبيااااااة القصااااااير الماااااادى علااااااى التركيااااااز •
 اإلنتاجية  ديناميات التي تكبح متعددةال والعوائق للسكان العاجلة

 النحاااو علاااى اأجااال طويلااةات التحاااديال علاااى  التركيااز •
 .لالقتصاد الهيكلي التحول سأس وبناء التطورات توقععبر  ، 5102 رؤية جيبوتي حددته الذي

 
اا الحكومااة علااى يجااب  النتااائج تطااور قياااس طريااق عاان العامااة للسياسااات فعااال لتوجيااه الالزمااة اإلداريااة المهااارات اكتساااب اأيع 

 (.01 ال صل راجع) بانتظام أعاله ورةالمذك بعاداأ ممتلف في عليها المتحصل
 

  المستدامة التنمية أهداف 2.2.0
 51 الماؤرخ 22/522 القارار مرفاق" )نرياده الاذي المساتقبل" بعناوان المساتدامة للتنمياة المتحادة اأمام لماؤتمر المتامية الوثيقة في

 شاا افة دوليااة حكوميااة عمليااة إنشاااء ماااتوالحكو  الاادول رؤساااءقاارر  ،5105 تمااوز/ يوليااو فااي ورةشااوالمن ،(5105 تمااوز/يوليااو
 العامال ال رياق نشار عديادة، مشااورات وبعاد. المصالحة أصاحاب لجمياع م توحاةو  المساتدامة، للتنمياة أهداف علىتقوم  وتشاركية
اا 5102 آب/أاسااطس فااي بأهااداف التنميااة المسااتدامة ذات الععااوية الم توحااة المعنااي  المسااتدامة لتنميااةل اف  هااد 01 يعاام ااقتراح 

 .5102 عامال بعد التنمية برنامج لدمج اأساس   كوني أن ينبغي يوالذ ،(2 رقم الجدول راجع)
 13الهدف  1الهدف 
 بينها وريما البلدان داخل المساواة انعدام من الحد مكان كل ري أشكاله بجميع الفقر على القضا 
 11الهدف 5الهدف 
 المحّسزنة والتغايزة الغزاائي األمزن وتورير الجوع على القضا 
 المستدامة الزراعة وتعزيز

 وآمنزززة للجميزززع شزززاملة البشزززرية والمسزززتوطنات المزززدن جعزززل
 ومستدامة الصمود على وقادرة

 15الهدف 0الهدف 
 رززي وبالرراهيززة صززحية عززي  بةنمززاط الجميززع تمتّززع ضززمان
 األعمار جميع

نتاج استهالك أنماط وجود ضمان  مستدامة وا 

 10الهدف ،الهدف 
 رزرا وتعزيزز للجميزع والشامل المنصف الجيد يمالتعل ضمان
 للجميع الحياة مدى التعّلم

 وآثار  المناخ لتغير للتصد  عاجلة إجرا ات اتخاا

 ،1الهدف 2الهدف 
 علززى واسززتخدامها البحريززة والمززوارد والبحززار المحيطززات حفززظ والفتيات النسا  كل وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق

 المستدامة التنمية لتحقيق مستدام نحو
 12الهدف ،الهدف 
 اسزتخدامها وتعزيزز وترميمها البرية اإليكولوجية النظم حماية للجميع الصحي الصرف وخدمات الميا  توارر ضمان

دارة مسززززتدام6 نحززززو علززززى  مسززززتدام6 نحززززو علززززى الغابززززات وا 
 مسزار 6 وعكس األراضي تدهور والحد من التصحر6 ومكارحة
 البيولوجي وعالتن رقدان والحّد من



 
 ،1الهدف 3الهدف 
 الطاقززة خززدمات علززى ميسززورة بتكلفززة الجميززع حصززول ضززمان
 والمستدامة الموثوقة الحديثة

 تحقيقززا للجميززع الشززاملة السززلمية المجتمعززات وجززود تشززجيع
 أمزام القضزا  إلزى اللجزو  إمكانيزة وتورير المستدامة6 للتنمية
 رعالزة مؤسسات ببنا  المستويات جميع على والقيام الجميع6
 .للمسا لة خاضعة

 13الهدف 4الهدف 
 والمسزتدام6 للجميزع والشزامل المطزرد االقتصزاد  النمزو تعزيز

 للجميع الالئق العمل وتورير والمنتجة6 الكاملة والعمالة
 أجزززل مزززن العالميزززة الشزززراكة وتنشزززيط التنفيزززا وسزززائل تعزيزززز
 المستدامة التنمية

  0الهدف 
 التصزززنيع وتحفيزززز الصزززمود6 علزززى رةقزززاد تحتيزززة بنزززى إقامزززة
 االبتكار وتشجيع والمستدام6 للجميع الشامل

 

 
  المحاور االستراتيجية الممتارة. 2.2.2

 أكثار االقتصاادي، النماو تساارع( أ) علاى أعااله، موعاح هاو كماا عتماد،ي للنمزو جديزد نمزواج علاى SCAPE اساتراتيجية ستندت
 والرفااع السااريع  التحتيااة، البنيااة تنميااةو ( ب) جدياادة،دافعااة  قطاعاااتعباار  ماااص لبشااك مدفوعااة ،ل اارص العماال توازن ااا ومسااتحدث

 اسااتراتيجية تكااون أن يجااب ذلاا ، إلاى باإلعااافة. ةالبشااري القاادرة تعزياازو ( ج) والمساتثمرين، الماااص القطاااع نشاااطتحرياار ل لقياودل
 وحقااوق االجتماعيااة المطالااب ماان التحااديات عجمياا إدراجعلااى  محاادد، نمااووذج نماا علااى تعااود التااي ال وائااد مااا بعااد قااادرة، وطنيااة
 .المناخ تغير وتأثير اإلنسان

 ماالل فاي تحديادها تام التي االجتماعية التطلعات وراء ما وتلبية العمل فرص وتعزيز النمو تسريع في المتمثل التحدي لمواجهةو 
 .أدناه 0 الرسم البياني في المحددة اأربعة االستراتيجيةالمحاور  حول العامة السياساتتم تنظيم  ،5102 رؤية صيااة

 المثاال، سابيل علاىف. عالقاة وطيادة االساتراتيجية والمحاور - مستعرعة طبيعة لديها التي بين سيما ال - سياسة كلوتربط بين 
 ةيادينام مااصال قطااعال إن تنمية ن سه، الوقت في. المتسارع النمو حول 0 محورلل أساسية ركيزة الماص القطاع تشجيعيشكل 
 واإلسااكان، والصااحة، التعلاايم،) 5 المحااور فااي االجتماعيااة القطاعااات ذلاا  فااي بمااا - القطاعااات جميااع شااملت أن الم تاارا ماان

 الماااص القطاااع تشااجيعي اارا  جاازء، فاايو . والهشاشااة ال قاار ومحاربااة البشااري المااال رأس تنميااة علااى تساااعد وبالتااالي -...( 
 الماااص، القطاااع وممثلااي الدولااة بااين التشاااور آليااات وتطااوير العااريبية، الحااوافز لمثاا) والماليااة االقتصاااديةحوكمااة ال فااي تاادابير
 مان جازء وهاي اإلقليمياة، والتنمياة الحعارية السياساةعلاى  ا،وأميار  . 0 محاورال تحتالمندرجة  القعائي النظام قدرة وتعزيز( الخ
 .الماصة المبادرة لىع لتشجيعالمتمثلة باا هان س الدينامية هذه يف اأيع  أن تندرج  ،2 محورال

 كاال فااي للسياسااات الحاسام الاادور علااىالمبااادرة الوطنيااة للتنميااة االجتماعياة العااوء  تساليطدون  المعقاادة العالقااات هااذهوال تحاول 
 ماان آليااات علااى االعتماااد إلااى SCAPE اسااتراتيجية عتاازمت وهكااذا،. وزاريااة دائاارةيقااع تن يااذها علااى عاااتق  مااا االب ااا والتااي قطاااع
المعلناااة عبااار  اأداء إلدارة مقدماااةساااواء عنيناااا بااذل   أداء منطااق فاااي إطاااار العااام العمااال فاااي وزاريااةال المسااااءلة عاااززت أن شااأنها

 جميااع ربااط إلااى يااؤدي ممااا للباارامج الوزاريااة الميزانياااتميزانيااات اأشااياء إلااى  ماان التاادريجي االنتقااال أو العامااة اإلدارة إصااالح
 .العامة السياسة هدفب العامة الن قات

 
 



 
 تيجية التعجيل بالنمو وتعزيز ررا العمل والسياسات القطاعيةامحاور استر : 1الرسم 

 

 
 

 :عن سينتج مزدوجة الذي أرقامإلى  االقتصادي النمو تسارع هدف على العوء 0يسلط المحور 
 البنااااى قطاعااااات فااااي مساااابوق اياااار اسااااتثمار محاولااااة •

 اساااتراتيجية نجاااح فااي ةسااااهمالم إلااى ؤديياا ساااوف يوالااذ والطاقااة، النقااال مجاااالت فااي وماصاااة االقتصااادية، التحتيااة
 علاى المنافساة علاى قادرة أكثار االقتصااد وجعال النمو في والنقل التصاالتل اأساسي دورال تأكيدو " اإلقليمي، المركز"

 التكاليف  وم ا التحتية البنى تحسين مالل من العالمي الصعيد
 اأمااارى والقطاعاااات اأساااما  يداصااامو  الساااياحة نماااو •

 .العمل فرص استحداث على وقدرتها لنموفي ا ةالمتوقع مساهمتها من كل نتيجة المحددة اأولوية ذات
 المحار  المادعو للتحاول إلاى المااص، القطاع تشجيع •

 .للعمل حديثة قانونية بيئةب ومدعوم لمارجمن تح على او  وتنافسي تنوعاقتصاد م في االقتصادي للنمو الرئيسي



 القطاعااااااات تعزيااااااز هادفااااااة إلااااااىال مشاااااااريعال اسااااااتمرار •
 واأماان العماال فاارص تااوفير فااي لاادورها انظاار   اليدويااة والحاارف الحيوانيااة والثااروة الزراعااة ساايما وال اأماارى ، اإلنتاجيااة
 .الوطنية اأراعي في النمو ليمادوم السكان توازن إعادة أو الغذائي

 فاااااي اإلقليماااااي التكامااااال لتعزياااااز اساااااتباقية اساااااتراتيجية •
 تعمياقعبار و  (EAC) فريقيااإ شارق وجماعاة( الكوميساا) فريقيااإ وجناوب لشارق المشاتركة الساوق فاي يماسا ال جيباوتي،
 .المجاورة اثيوبيا مع الشراكة

 
 :البشري المال رأس تنمية يتناول المحور الثاني

 
 والتاااادريب التعلاااايم قطاعااااات علااااى العااااوء يساااالط ،أوال   •

 تحساين لهاذه القطاعاات هاو ثالثايأن تارد علاى مطلاب  SCAPEية يتعاين علاى اساتراتيج التاي العالي والتعليم المهني
 نجااح يقااس المعناى، هاذا فايو . والماارجي الاداملي واأداء الجودة تطويرو  ،المادي الوصول وسهولة االستقبال قدرات
 اولمتناا وفااي جياادة نوعيااة ماان للجميااع اأساسااي التعلاايماعتماااد  علااى القاادرة فااي سااواء المسااتوى هااذا فااي سااتراتيجيةاال

وعلاى . االقتصااد احتياجاات علاى اأولوياةفاي  الموجهاة العاالي التعلايم أو المهني التدريب دورات ظهور فيأو  الجميع
 .جيبوتي في البشرية لتنميةكونه النقطة اأصعف في ا يتوقف نأ التعليم

 فاي تتعلاق أولوياات ماع الثانياة الركيازة الصاحةوتشاكل  •
 والط ااال اأم صاااحةالمتعلقاااة ب بااارامجال وتكثياااف التمويااال شاااروط وتحساااين الصاااحي، النظاااام إدارة تعزيااازب اأول المقاااام

 اإليدز /  البشرية المناعة نقص وفيروس والسل المالريا ومكافحة
اا المحااور هااذا يتعاامن •  المبذولااة جدياادةال هااودالج اأيع 

 إجااراءات عان فعااال   ل،واأط اا النسااء عااد العناف ومكافحاة الجنسااين باين المساااواة وتعزياز المارأة تمكااين صاعيد ىعلا
 تم يااف أجاال ماانالموئاال و  السااكن حااول السياسااة فااي اتغيياار   يتطلااب أنااه كمااا. اإلسااالمية والقاايم والثقافااة الشااباب لتشااجيع
 فااي واالزدواجيااةالهشاة  الموائاال ومحارباة السااكن أزماة ماان اتاادريجي  والحاد  والتشااييد، البنااء قطاااع علاى الم روعااة القياود

 .الحعرية المناطق
 اإلجاراءات، مان مجموعة المحور هذا يتعمن ا،وأمير   •

لااى  والنساااء، للشااباب والتوظيااف العماال فاارص تعزياازتهاادف إلااى  التحديااد، وجااه علااى  للاادمل الماادرة اأنشااطة تطااويروا 
 .االجتماعية المستدامة الحماية آليات وتعزيز السكان من الععي ة ال ئات لصالح

 
 :على يقوم نهإ .المؤسسات جميع لقدرات شامل وتعزيز العامة دارةاإل قطاعات مختلف إلى تحسين 0 المحور ويهدف
 اأولويااااة إعطاااااء ساااايما وال السياسااااية الحوكمااااة تعزيااااز •

 .االنتمابي النظام وتعزيز البرلمان وقدرات دور وتطوير والتشاور، الحوار آلليات
 مان اإلنساان حقاوق وتعزياز القعاائية السالطة إصاالح •

 تحاديثو  - المناطق في وماصة - للجميع العدالة إلى الوصول لتيسير اإلجراءات من مزيد اتماذ على التركيز مالل
 .اإلنسان حقوق العمل في وتعميق والسجون القعائية اإلدارة

عباااار  ماصااااة والماليااااة االقتصااااادية الحوكمااااة تحسااااين •
 اإلحصااائي النظااام تطااويرو  الماليااةالحوكمااة  أدوات وتحااديث العامااة، للسياسااات االسااتراتيجية اإلدارة تعزياازالعماال نحااو 

 الوطني 



 االقتصااااادية للدبلوماسااااية فعالااااة سياسااااة وعااااع تعزيااااز •
 الدولي  والتعاون

 اأولوياااااة إعطااااااء ماااااالل مااااان العاماااااة اإلدارة تحاااااديث •
 اأداء  اإلدارة بحسب نهج توزيعو  البشرية الموارد إلدارة فعالة سياسة لوعع

 جهااااز أسااااس علاااى الالمركزياااة عملياااة إطاااالق إعاااادة •
 المجتمعااات فااي اإلداريااة القاادرات لبناااء برنااامج وتن يااذ والموازنااة الدامليااة وزارتااي بااين التاا زر تحسااينو  ، قيااادةلل دمجااد

 . المحلية
 

 الحيااة نوعياة تحسايننعناي باذل  . SCAPEمن اسزتراتيجية  األخير المحور والبيئة واإلقليمية الحضرية تشكل التنمية ا،وأميار  
 منظاااور مااان للتجزئاااة، والثقافياااة واالقتصاااادية واالجتماعياااة البيئياااة التنمياااة قابلياااة عااادم العتباااارا فاااي اأماااذ ماااالل مااان للماااواطنين
 :على المحور هذا سيقوم التحديد، وجه على. اأجيال وبين دامل المكانية المساواة

 
  االقليمي لتمطيطل شامل إطار وعع •
 وماصاة - ةسايطر تحات ال ةعمراني تنمية مدينية تعزيز •

 اقتصاادية مراكازوبنااء  – ةالممسا المراكاز اإلدارياةو  جيباوتي مديناةل  والتمطايط اإلدارة تطاوير مطاط تن ياذ ماالل من
 لتنمية ل

 لزيااادة اأجال وطويلاة متوساطة قصايرة، مباادرات تن ياذ •
 البيولوجي  التنوع حماية إجراءات وتكثيف المناخ تغير حيال السكان مرونة

اامصو  البيئااة، لقطااااع المؤسسااية القاادرة تعزيااز •  فاااي اص 
 .المستدامة التنمية مؤشرات رصد

 
 تام التاي اأربعاة حااورالم حول ، SCAPE استراتيجية أهداف يعني نجاحها تحقيق التي الشاملة، أو القطاعية السياساتتتبلور 
 .التالية ال صول في السياسات لهذه اأهم المشاريعو  ستراتيجياتاالو  هدافاأ عراوتُ . تحديدها

 
 ت اصايل وكاذل  اإلجاراءات، مان شامولية أكثار نظارة 2 الملحاق فاي الاواردة ،(MAP) اأولوياة ذات جاراءاتاإل مصا وفةوتعطي 
وسااتبقى (. 5 الملحااق) 5102لعااام ل المقترحااة واأهااداف اأداء مؤشاارات  قطاااع، لكاالفااتم امتيااار . ذلاا  علااى المترتبااة التكاااليف
وفااي . SCAPE اسااتراتيجية غطيهاات التااي ل تاارةل ارجع ام( 0 الملحااق) لألل يااة اإلنمائياة اأهااداف فااي اآلن حتاى المحااددة اأهاداف
 بعاد ماا" حاول احالي ا الادائر النقااشمساتوحاة مان   جديادة،ساتؤمذ مراجاع  وطنياة،ال ساتراتيجيةالل الادوري االستعراا عمليةإطار 
 .االعتبار بعين "5102

 
 
 
 
 
 
 



 
 المحفز الخاا القطاع ودور تنارسيةال والقدرة االقتصاد  النمو: األول المحور: الخامس الفصل
 لجيباوتي االقتصاادية المكاناة تعزيازساواء ل SCAPEالساتراتيجية  اكبيار   اتحادي   والشاامل المساتدامو  القاوي االقتصاادي النماويشكل 
 .المساواة وعدم ال قر لمكافحةأو 
 :تكاملةم ديناميات ثالث توعيح إلى أعاله الوارد النمو نموذجيهدف  ،محورال هذا إطار في
 

 البنززززى قطاعززززات رززززي االسززززتثمارات تسززززريع ديناميززززة 
 للتحااول إلااى جيبااوتي تنميااة اسااتراتيجية لمدمااة - والطاقااة البحااري النقاال مجااال فااي ساايما وال - االقتصززادية التحتيززة

 تكل اااة م ااالو  النشاااط ماان أماارى قطاعااات فااي الماااص القطاااع لتطااوير الالزمااة اأسااس لتعزياازو " ،إقليماايركااز م"
 .الكهرباء مثل أساسيةا العوامل

 القطاعززات مززن االسززتفادة خززالل مززن ديناميززة التنويززع 
 حيااث -مصززايد األسززماك و  والسززياحة واللوجسززتية والنقززل والالسززلكية السززلكية االتصززاالت - األولويززة اات الحيويززة

  اذاتها حاد فاي تحمال الدينامياة هاذه. الجديزدة العمزل رزرا مزن كبيزر ا قزدر ا تولزد أن ويزرجح نسابية مزاياا جيبوتي تأثبت
 لنمو ل شمولية أكبر

   التاي ،االجتماعيزة والعدالزة دينامية اإلنصزاف ا،وأمير 
 حتاى أو والمادمات، والتجاارة الحيوانياة والثاروة الزراعاة فاي للادمل مادرة أنشاطة تطاوير ماالل مان النماو شمولية عززت

 لنمول ة ز المعز  الشمولية لهذه اإلقليمية الرؤيةمع  2المحور  من" االقتصادي االن تاح" تتوافق دينامية  عامةال اأعمال
 .الوطني االقتصادي

 
 االقتصااادية التحتيااة البنااى: تشاامل أربعااة" أقطاااب" علااى ماااص بوجااه التركيااز مااع الممتل ااة، النمااو قطاعااات أدناااه اأقسااامتظهاار 

 ماالل مان رئيساية رافعاة  بشاكل شامولي، ،المااص القطاع تشجيع ويشكل. السياحة اوأمير   اأولي والقطاع والصناعة، مناجم وال
  .االقتصاديين للمشغلين جديدة بيئة توفير

 
 االقتصادية التحتية البنى 2.0

 ال صال، هاذا فايذكورة ماال االقتصاادية، التحتياة وتشاغل البناى. جياد بشكل عملتتحتية  بنى ؤ ومنِتجك و  تنافسي، اقتصاد يتطلب
 القدرةفي  بشدة  التحتية البنى هذه مع اتصال في المقدمة المدمات نوعية/  كميةؤثر تو  اإلنتاجية لألنشطة اأساسي دور الدعم
اا هااذه. للمؤسسااات التنافسااية  اأساسااية اإلنسااان حاجااات إرعاااءعباار  المعيشااية الظااروف تطااوير فااي رئيسااي باادور تعااطلع اأيع 

 5...(. واالتصاالت، والتنقل، والطاقة، المياه)
 
 
 
 

                                                           
5
فهو جزء من : مزدوج ههدف إنقع، في الوا. إلنتاجل ةعمادالالتحتية  ىالبنبين قطاعات ( مثل الكهرباء)قطاع المياه والصرف الصحي هنا  ُصنف    

وبالتالي هذا التصنيف أدى إلى التقليل بطريقة أو بأمرى القطاعات االجتماعية . ا مدمة أساسية للشعبأيع   ولكنهالشركات " تمدم" التي التحتية ىالبن
 (.5المحور )



 
 

 الطاقة  5.1.1
  المرجعياإلطار 

 القطاعي اإلطار
 .5102 أيار/ مايو. الطاقة وزارة - الكهرباء قطاع لتطوير العمل ومطة الوطنية االستراتيجية

 
 اسااااااتراتيجية التعجياااااال بااااااالنمو  إلااااااى القطاااااااع مساااااااهمة

 وتعزيز فرا العمل
 عاروري الواقاع فاي هاو الكهرباء إنتاج في الهائلة الزيادة إن. SCAPEلنجاح استراتيجية  اأساسية الرافعة للطاقة التحتية البنى تمثل تنمية

 جارياة كبيارة استثمارية الناتج عن مشاريع الكهرباء على الطلب في المتسارع النمو وتلبية الكهرباء التي تطرح مشكلة هيكيلة إمدادات لتأمين
 بشاكل متواصال وأن تتماذ العارا يزياد لمتوقاع أنا مان ماوزاة ذلا ، فاي...(.  الجديدة، والمطارات الموانيء) ال ترة في مالل لها ممطط أو

 ماا يسااهم – جيباوتي فاي مااص بشاكل المرت عاة - الكهربااء تكل اة فاي وانم اا( كهرباء جيبوتي)العام  المشغل إدارة ك اءة لتحسين تدابير
 أو لتحسااين المحليااة والمتوسااطة الصااغيرة الشااركات علااى التكاااليف أو لتم اايا اأجانااب، للمسااتثمرين جاذبيااة أكثاار العماال بيئااة لجعاال سااواء
 الاادمل ذات لألساار االجتماعيااة التعرفااة علااى تن يااذ ماااص بشااكل التركيااز وساايتم. والري يااة الحعاارية المناااطق فااي الكهرباااء وصااول معاادل

اا ولكان إثيوبياا، ماع مشاركة اإلمدادات) الطاقة مصادر تنويع كذل  يمثل. ال قيرة اأحياء في تعيش التي المنم ا  المشااريع أول ذتن يا أيع 
 في الوقات عيناه فاي التنويع هذا فيسهم. 5102-5102 ال ترة في مالل الطاقة استراتيجية من اآمر   رئيسي ا عنصر ا( المتجددة للطاقة الكبرى
 .المستدامة التنمية وتعزيز المارج على االعتماد من والحد اإلمدادات، أمن عمان

 
 (MWبالميغاوات )البعيد  المدى على ربا الكه على متوقع الطلب: ، البياني الرسم

 
 5100شركة كهرباء جيبوتي : المصدر  

 ميجااوات 502 أي بمساتوى سانويا،٪ 2 نحاو بنسابة انمو   الصادرة عن شركة كهرباء جيبوتي الكهرباء على الطلب توقعاتتشير 
 عساكرية، قواعاد) مولدات باستمدام المستهلكين كبار من حاليا   الطلب تلبية عدم االعتبار بعين اأمذ معو . 5102 عامال بحلول
 لاوزارة وفقاا تقريب اا ميغااواط 0111 نسابة الطلاب يادر  أن يمكان ،المستقبلية الرئيسية للمشاريع المحتمل ستهال االو ...(  الميناء،
 .الطاقة

  المتوقعة النتائ 
 المتوقعة النتائ 

 .وش افية بك اءة الطاقة إدارة قطاع  .0
البناااااى  وتعزياااااز التقليدياااااة، لطاقاااااةا اساااااتمدام تحساااااين  .5

 .الطاقة وتوزيع التحتية للنقل
 مصااااادر حصااااة زيااااادة علااااى الكهرباااااء إنتاااااج اعتماااااد .0

 .المتجددة الطاقة



 .الطاقة استمدام ك اءة تعزيز .2
 .الري ية المناطق كهربة تطوير .2

 6الغايات 
 5310الغاية   المرجع  مؤشرات
 %11  %20  الكهربا  على الحصول معدل
 200211  220210  مشتركين ري شركة كهربا  جيبوتيال عدد

 %01  %50  (اإلنتاج من٪ ) التقنية وغير التقنية - الشبكة خسائر
 1،02  1،0  دوالر أميركي)ساعة  /كيلووات سعر متوسط

 
 االستراتيجية االتجاهات 

 القطاع في والش افية الك اءة تطوير  -االتجاه اأول
( ب) الكهرباااء  تنظاايم عاان المسااؤولة المليااة إنشاااء( أ: )التاليااة الرئيسااية اإلجااراءات تن يااذ مااالل ماان ولااياأ التوجااه هااذا وساايتبع
عا اء الكهربااء لقاانون النهائياة الصيغة وعع  الكهربااء قطااع فاي المااص القطااع مشااركة عمال إطاار وتن ياذ الرسامي الطاابع وا 

 - المااص القطااع مان لمشاغلينل اإلطااري القاانون تطبياقيسامح . يالقطااع التمطايط إطاار تعزياز( ج)  (للقطاع إطاري قانون)
 توطياديحتال و . شاركة كهربااء جيباوتيل وبيعهاا الكهربااء إنتااج - باارا فاي اراناد الشمساية للطاقاة محطاة المثاال، سبيل على كما،

 .اأيع   أولوية كهرباء جيبوتي شركةل المالي الوعع
 الطاقة نقلل التحتية البنية وتعزيز التقليدية الطاقة رمصادل اأمثل االستمدام -االتجاه الثاني 

 المصاوص، وجاه علاى ساوف، يلشاركة كهربااء جيباوتي والاذ االساتثمار برناامج استراتيجية عناصر من الثاني العنصرسيتناول 
 ذات ألساارل االجتماعيااة التعري اااتب اأحياااء فااي التوزيااع لشاابكة وصااالت إنشاااء مااالل ماان الكهرباااء علااى الحصااول فاارص عيوساا

 الاربط ماط ثاانيو   (MW 47)ة فاي دجاباان جدياد محطاة ببنااء المتعلقاة االساتثمارات الساتكمال سايكون كماا. المانم ا الادمل
 .5100 عامال يالموعوع ف مطال معاع ة شأنها من التي( كيلوفولت 501) جيبوتي-سمارة الكهربائي

 شاارق ودول إثيوبيااا إمااداد كمنطقااة ن ااط محطااة بااروز الطاقااة يجيةاسااترات ت تاارا الطبيعااي، والغاااز الاان طبإمااداد  يتعلااق مااا وفااي
اا ولكاان فريقياا،إ  وثااالث الاان ط أنابيااب مطااوط مشاااريع) إثيوبيااا ماان الطبيعااي والغااز السااودان جنااوب ماان الاان ط تصاادير نقطااة اأيع 

 (.Poly-GCL يةصين شركة مع تسييللل مصنع وبناء المسال الطبيعي للغاز ومحطة أنابيب مط على استثمارية مجموعات
 واالسااتثمارات والماااص العااام القطاااعين بااين الشااراكة إطااار فااي المن ااذةوالباارامج  فحسااب العامااة االسااتثمارات هناااويجمااع القطاااع 

 .فحسب الماصة
 المتجددة الطاقة تطوير -االتجاه الثالث 

 الشمسايةهوائياة و ال اأرعاية، الحرارياة ةالطاقا علاى ينبغايف. الطاقاة سياساة فاي هام عنصر   المتجددة الطاقة واستمدام تطويرإن 
 سايتم لهاذا، إثيوبياا مان والواردات التقليدية الكهرباء توليد محطات بإنتاج المتعلقة المساهمات اتدريجي   لتكم   أن البالد في المتاحة
 باسااتمدام المعزولااة اأنظمااة علااى الجاادوى ودراسااة المتجااددة، لطاقااةل مصاادر لكاال المااوارد قياايمأهمهااا ت ممتل ااة، دراسااات إجااراء
 ،االسااتثمارات حيااث ماانو . المتجااددة الطاقااة تطااوير فااي الماااص القطاااع مشاااركة ودراسااة الري يااة المناااطق فااي المتجااددة الطاقااة
 مازارع) الهوائياةو ( باارا رانادا فاي العاوئي اإلنتااج)الشمسية : الثالثة الرئيسية المتجددة الطاقة مصادر اأساسية مشاريعال تغطي
 (.اأولى للمرحلة اواتميغ 21 من عسل بحيرة مشروع) اأرعية الحرارية والطاقة( اوبيهفي  الرياح

                                                           
6
 ذلك خالف يذكر مل ما 4102 عامال إلى تشير المؤشرات جداول في المرجعية القيم القطاعات، لجميع  



OS4 -  الطاية كفاءة استخدامتعزيز 

ة عمل وكالة جيبوتي للتحك م ( i: )الطاية استناًدا إلى كفاءة استخدامز سُتعز   تطوير واعتماد يانون إطار عمل لتوفير استهالك الطاية وخط 

كفاءة وتبادل المعلومات حول ( iii)الطاية ووضع بيانات عمل حول الطاية؛  استهالك حول استقصائية دراسات إجراء( ii)بالطاية؛ 

 .والتوعية حول هذا الموضوع الطاية استخدام

OS5  -  تنمية الكهرباء في المناطق الريفية 

ن خالل تحديد إطار معي ن لمنح المساعدات وأخيًرا، ال بد  من تسليط الضوء على تنمية الكهرباء في المناطق الريفية م

تعميم استخدام  إلىيجب أن تستند الخطة الرئيسية لكهرباء الريف و. المستدامة التنمية أجل لكهرباء في الريف منمدادات اإل

 .الطاية الشمسية في القرى الداخلية وفي المناطق الريفية

 المياه والصرف الصحّي  2.1.5

 ةيمرجعال ةقطاعيال األطر  
  األطر القطاعية المرجعية

 - 9002فبراير /شباط. 9002-9002يسية للعامْين خطة المياه الرئ - MAEM-RH  

 

 التوظيف  وتعزيز المتسارع مساهمة القطاع في النمو 
 

بر نفاذهم لهذا القطاع أساسي ّا من أجل وتشّكل خدمة أساسية للشعوب الذين يعت –الزراعي بشكٍل خاّص  –تؤثّر تنمية هذا القطاع بشكٍل بالغٍ على اإلنتاج 

توفير إمدادات مياه ( i: )وستساهم اإلجراءات المصممة لهذا القطاع في التنمية من خالل اتّباع األهداف التالية. النظافة وبالتالي من أجل الصحة العامة

( iii)وضع سعر متاح للمياه ألكبر عدد من األشخاص؛ ( ii)؛ (OMSوفق معايير منظمة الصحة العالمية )الشرب على المدى البعيد في الكمية والنوعية 

كما ستساهم تنمية البنى التحتية إلدارة مياه األمطار . واإلدارة األمثل والمحافظة على الموارد المائية وبخاصٍة تلك المخصصة للزراعة وتربية الماشية

  (. الوظائف الخضراء)أفضل وستساهم في خلق فرص عمل  والنفايات وتحسين حصول العائالت على صرف صحي مناسب في نظافة

  المتوي عةالنتائج  
  المتوّقعةالنتائج 

 . المائية للموارد متكاملة سيتم  دعم القدرات المؤسساتية للقطاع في ضوء إدارة .0
 .سيتم  تحسين توريد مياه الشرب في العاصمة والمناطق على حدٍّ سواء  .4
 .مارسات المتعلقة بالصرف الصحي الجماعي والفرديسيتم  تطوير التجهيزات والم  .2

 

  األهداف 
 4102الهدف  المرجع  المؤشرات 

 %85 67.2  )%( الشرب مياه بشبكة حصة األسر المتصلة

 35 47 )%(التقنية وغير التقنية  –خسائر الشبكة 

  (%)معّدل الحصول على مياه الشرب  

 في المدن   -
 في الريف  -

 

98.4 

20.8 

 

100 

50 

                             عدد الريفية المناطق في هاتأهيل والتي أُعيد/ المبنية المياه مراكز عدد

                                          

محطة  011منها )بئر  0111

(ضخ    

محطة  021منها )بئر  0121

(ضخ    

2متر / فرنك جيبوتي  11  (3متر ) الفقيرة الحضرية المناطق في المياه سعر متوسط   - 

)%( نسبة السكان الذين يحصلون على تجهيزات صرف صحي مناسبة     32.7 45 

 إدارة المياه والمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي في جيبوتي : المصدر    



  هات استراتيجية  توج 
 

OS1 - تحسين توريد مياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية 

 

ه االستراتيجي من خالل إجراء عمليات رئيسية تتمحور حولسيتبلور هذا   :التوج 

 خزان إلى الشرب مياه لتوصيل أنابيب خط وبناء العاصمة لتموين يوم/  2متر 011111 تت سع البحر مياه لتحلية بناء محطة 

 ؛2متر 0111يستوعب 

  ا سيسمح لجي 4100تنفيذ مشروع إمداد مياه الشرب في العام اًنا على مقدار يومي  يبلغ من أثيوبيا مم  بوتي بالحصول مج 

د ثالث مناطق أساسية في الجنوب  عاًما 41 فترة من المياه خالل 2متر 011111 علي سابيه ودخيل )والذي يجب أن يزو 

 ؛(وعرتا وأيًضا العاصمة
 تقوية محطات الضخ  الموجودة وبناء محطات جديدة 
 سيع شبكة توزيع المياه؛إعادة تأهيل اآلبار المجه زة والمت صلة وتو 
 وفي العواصم ( بالباال) جيبوتي في الحضرية شبه بنى تحتية جديدة لتوريد مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق إنشاء

 .الريفية المناطق وفي( وأوبوك دخيل عرته،) اإليليمية الثالث
  

OS2  - حي وممارساتهصدعم تجهيزات الصرف ال 

بناء ( ii)الصرف في دودا؛  مياه إعادة تأهيل محطة معالجة( i)ل ق اإلجراءات األساسية بـ في مجال الصرف الصحي، ستتع

المالئمة في  النظافة وتنمية برامج تعليمية حول يواعد( iii)الجديدة في بالباال؛  الحضرية منطقةال محطة جديدة لحوض

 .المدارس والمجتمعات وكذلك تعزيز النظافة الفردية والجماعية

OS3  -  تقوية يدرات القطاع المؤسساتية 

 

 : ستتمحور اإلجراءات في هذا المجال حول 

 

 صياغة وثائق التوجيه والتخطيط في القطاع المائي والصرف الصحي إلتقان الموارد المائية وحمايتها وإداراتها؛ 
 التنظيم المؤسساتي ودعم القدرات وتحفيز الموارد من أجل تمويل القطاع . 

 

 خطة دراسةو( ii) أنابيب النوافير، إلدارة استراتيجية وضع( i) :أخرى أمور بين من بشكٍل خاصٍّ إلجراءات اهذه  وتشمل

بات، عن للكشف وضع برنامجو( iii) السائلة، للنفايات رئيسية المكتب الوطني للمياه والصرف في  الفنيين تدريب( iii) التسر 

 الصحي في جيبوتي 

 .OS3و OS2 في جزئًي اتوجد ييد التطبيق التي  التكاليف تضمين يتم يد
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 االت صاالت  0.0.2

  األطر القطاعية المرجعية 
 األطر القطاعية المرجعية

  4100-4100لعامي  تنمية االت صاالت والبريداستراتيجية  

 

 التوظيف وتعزيز المتسارع القطاع في النمو ةمساهم   
د سياسة القطاع على البنى ا ن عرض الخدمات يجب أن تشد  دة بكابالت تحت البحر وأن تحس   والجيل العريض، النطاق)لتحتية القوية الحالية المزو 

األخيرة حالًي ا عائًقا خطيًرا على التنافسية في جيبوتي وتخف ف  إذ تشك ل هذهوأن تخف ض سعر خدمات االتصاالت الذي ال يزال مرتفًعا  ....( ،3G الثالث

ك النمو  ويساهم في خلق . مويعه كمنبر إيليمي  جاذبية البلد وُتضعف  وبعيًدا عن تحسين نوعية الفوائد وسعرها، يشك ل يطاع االت صاالت بحد  ذاته محر 
 .نقل األعمال إلى الخارج مثل جديدة أنشطة توسيع فرص عمل من خالل

 النتائج المتوي عة  
 النتائج المتوّقعة 

 القطاع يدرة وزيادة الكفاءة بهدف المشغل ة الشركات وتنويع إلصالحي  في انفتاح المنافسةيساهم اإلطار التنظيمي  والمؤسساتي  ا .0
 .التنافسية

 .اتصاالت أفضلوطنية وبحصول السكان على خدمات تسمح االستثمارات الجديدة بتوسيع التغطية ال .4
ر يطاع االتصاالت على المستوى الدولي ويتم  الترويج ألنشطٍة جديدٍة  .2 ًزا التأثير المؤكد على ( ل إلى الخارجالنق)يتطو  معز 

 . التوظيف
ز التغطية واإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني   .2  . ُتعز 

 

  األهداف 
 

 4102أهداف  المرجع المؤشرات 

 ‰30,8 %23,2 (نسمة 0000لكلّ )كثافة الهواتف الثابتة                

 %74 %29 )%( معّدل الحصول على هاتف محمول 

 190 42 705 17 (عدد)إلنترنت ذات النطاق العريض مشتركو ا

 

  هات االستراتيجية  التوج 

OS1  - توسيع التغطية الوطنية من خالل وسائل االتصاالت 

على األلياف  اإلشراف نظام الحصول على ،تتضم ن من بين أموٍر أخرىيتم  توسيع التغطية الوطنية من خالل إنشاء استثمارات جديدة 

إمدادات االلياف البصرية إلى  – بالباال وبلدة جيبوتي مدينة في الهاتف إمدادات) التوزيع شبكة وتحديث واإليليمية، ليةالمح البصرية

 .الهاتفية المراكز تغيير أو( دوراليه في  -  FTTHالمنازل 

OS2 - فرص عمل   قتنمية شبكة االتصاالت الدولية وتعزيز أنشطة جديدة تخل 

 

األساسية لتطوير الشبكة الدولية وضع تجهيزات خطوط األلياف البصرية في اثيوبيا ومضاعفة القدرة الحالية إلى  تتضم ن االستثمارات

ة الحديد  01 تنمية باإلضافة إلى غيغابايت في أثيوبيا ووضع كابل األلياف البصرية في لويادا وخط  ألياف بصرية من خالل مسار سك 

 .ن من الكابالت الموجودة تحت البحراثني   نزالوإيمار الصناعية ألالنقل الفضائي ل



تنمية أنشطة النقل إلى الخارج بهدف إنشاء سوق فرانكفوني في أوج  ازدهاره بواستناًدا إلى بنية اتصاالتها التحتية، ستلتزم جيبوتي 

ا أن يصل إلى أكثر من )  (.مليار دوالر 4المتويع حالًي 

 تنمية أنشطة النقل إلى الخارج: اإلطار

جين حديًثا من الجامعات والذي ن العربية ن يزداد عددهم وسيساهم تطوير النقل إلى الخارج في خلق فرص عمل جديدة للشباب المتخر  يتقنون اللغتي 

نيين والمهندسين يعد  عدد التق( i: )وفي هذا المنظور، يجب التهيئة للظروف التي تساهم لظهور هذا القطاع من خالل إلغاء العوائق التالية. والفرنسية

وال تسمح أسعار ( iii)األجور؛  في موضوع نسبية ميزة ال تملك جيبوتي( ii)في السنة؛  411في السوق الجيبوتي ضعيًفا وال يزداد سوى  المتوف رين

 . بالنقل إلى الخارج في الظروف الراهنة مختص  االتصاالت ونوعية التواصل بتنمية نشاط 

نإًذا ال بد  من اتخاذ إجراء ن أساسيي  ل يتعل ق بدعم التواصل إذ: ي  أن تساعد جيبوتي في تقديم تواصٍل استثنائي  بأسعاٍر  البحريةيمكن لقدرة الكابالت  األو 

ن واالتصاالت الذي سيتم  تمويله م المعلومات صندوق لتنمية النقل إلى الخارج وتكنولوجيا والثاني يتعل ق بإنشاء. ت في الخارجمنخفضٍة إلى الشركا

ل  الحكومة لمشاريع والترويج الخارج، في للعمل الشباب وتدريب للنقل إلى الخارج، يوام بناء سيدعم ذلك وبالتالي. البحرية الكابالت إيرادات معد 

 .وغيرها اإللكترونية،

 

OS3  -  تنمية القطاع الفردي البريدي 

مةيستمر  بريد جيبوتي في بذل مجهوده في التحديث من أجل تحسين نوعي  .ة الخدمات المقد 

مثل متابعة الطرد البريدي  والبريد اإللكتروني أو وضع حسابات  4100سُتطلق خدمات جديدة والبعض منها بدًءا من العام 

سُتنشئ ممرات وشراكات مالية من أجل تحويل األموال عبر البريد وسيتم  ايتراح نظام . الشيكات البريدية وحسابات التوفير

من جهة أخرى، سيمتد  نطاق شبكة البريد وطنًيا وسيوضع نظام (. M-Payment)عبر الهاتف المحمول حويلها وتدفع األموال 

 .       وأخيًرا، سُتجرى تدابير تعزيز يدرات القطاع البريدي العمومي. معلومات جديد لمكاتب البريد

OS4  - دعم التغطية اإلذاعية والتليفزيونية وإنتاجها 

 

ر محطة ،اًل أو  . ةي  األول اإلجراءات من عدد إلى البصري السمعيمات مجال سيستند تحسين خد التليفزيونية جيبوتي  ستطو 

 التكنولوجيات على الموظفين باإلضافة إلى تدريب وطنية وستنشئ برامج والتلفزيون، اإلذاعة تفصل بين فعالة منظمة

 تحسين على إذاعة جيبوتي زرك  تس ا،وأخيرً (. 4100 عاملل رةمقر   ثالث) جديدة ريمية ينوات تأليف سيتم   ا،ثانيً . الجديدة

 جميع في اإلذاعية البرامج انتشار استمرار ذلك في بما ،على صعيد النوعية والكمية على حدٍّ سواء برامج اإلنتاج محتويات

 في إيليميبث   استوديو أول نشاءوإ الصلة ذات المكاتب ودعم الفضائية التلفزيونية البرامج وبث   المجاورة والدول البالد أنحاء

 .دخيل منطقة

" داي"وبتعزيز مويع  والمتوسطة القصيرة الموجات على اإلرسال أجهزةوتتعل ق االستثمارات األساسية خالل هذه الفترة بزيادة يدرة 

(Day )  ن لألرشيف الوطني السمعي البصري ن منفصلي   .لتغطيٍة وطنيٍة كما بخلق مويعي 

 

 

 

 

 

 

 



 

OS5 -الح اإلطار التنظيمي والمؤسساتي لقطاع االتصاالتإص 

ل  ا منافسة،على ال االتصاالت سوق انفتاح من اجزءً  القطاعية االستراتيجيةتشك   أن وينبغي. الخدمات نوعية نحس  يو التكاليف سيخفض مم 

 يانوني إطار إلى تستند ووايعية، واضحة يةاستراتيج من كجزء وذلك القطاع، في الفاعلة الجهات جميع مع بالتنسيق السوق هذا افتتاح يتم

الشفافة  صالرخ بيع تدابيرفي ضمان  اإلطار هذايسمح و(. 4112 في مداعتُ  الذي االتصاالت يانون في النظر إعادة) منق ح وتنظيمي

 وموارد والتشغيلية البشرية القدرات تعزيز يجب ،وبالتوازي. مختصة تنظيمية بنيةوفي هذا الموضوع، ال بد  من وضع . والنزيهة بالمزاد

 .اإلصالح هذا لتنفيذ إضافية

مع إعادة تنظيم  األدوار توزيع االنفتاح هذاسيعيد  ،أواًل . عةٍ ربس املحوظً  السوق النفتاح اإليجابي األثر سيصبح الظروف، هذه ظل في

على  االتصاالت المتنقلة سوق فتحيؤث ر  ا،نيً ثا. للشركة ضافيةاإل يراداتاإلو الكفاءة زيادة وتشجيع خبرته مجال في تليكوم جيبوتي

. الضريبية اإليرادات وزيادة الرخص بيع خالل من للدولة إضافية موارد تعبئة على ويساعد القطاع ديناميكية على تأثيًرا مباشًرا منافسةال

 صالحبهدف اإل يام بهذه التدابير الثالثالق يمكنو. جديدةال خدماتال مقدمي جذب بهدف وذلك اإلنترنت، سوق انفتاح بد  من ال ا،ثالثً 

 .التنظيمي طارتحسين اإل وتيرة بحسب ،بالتوازي أو بالتتابع

 

 النقل  2.1.5

  األطر القطاعية المرجعية 
 

 األطر القطاعية المرجعية 

 االستراتيجية الوطنية للنقل في قيد التطوير 

 

 التوظيف وتعزيز المتسارع القطاع في النمو ةمساهم   
 

 االتحاد في األعضاء الدول بين والنقل التجارة لتعزيز انظر   المستقبل في جيبوتي من النائية المناطق في االقتصادي النمو دعم سيتمى الصعيد الوطني، عل

 إلى وباإلضافة. دريجيالت االقتصادي التكامل تعزيزل وبالتالي ،المركبات ذات المحّرك على تأمينوال والوثائق، اإلجراءات وموافقة وتبسيط الجمركي،

 الصناعات إنتاج في القوي المتوقع النمو مع بالتزامن (اسنوي ّ ٪ 01) إثيوبيا الموجودْين حالي ا في االقتصادي والنمو المستدام النمويستمّر  أن يجب ذلك،

  .القادمةالعشرة  لى مدى األعوام الخمسة أوع المتخصصة

ا  اللوجستية والخدمات النقلأن يتسارع نمو  يجب ،اومستقر ّ  انسبي   اانفتاح   يشهد الذي اواقتصاده افيالجغرولموقع جيبوتي  لهذه التوقعات انظر   فيها مقّدم 

 .نييجيبوتال المؤهلين للشباب جديدة عمل فرص

إقليمي للنقل المتعّدد  مركزك البلد دور تعزيزعلى  المقبلة الخمس السنوات مدى على القطاع هذا تنمية الستراتيجية الرئيسي الهدف يرتكز السياق، هذا في

  



 لنتائج المتوقعةا 
 المتوقعة النتائج

 .لى دور جيبوتي كمركز إقليمي bميناء التأكيد عالنشاط ريع تس تعزيز .1
 .ة في استراتيجية المحور اإلقليمي ويعزز إنشاء شركات وصناعات جديدة في المنطقةالسعي لتطوير المناطق الحر  مشاركة .5
 .التحتية للنقل الجوي وتحديثها بما يتماشى مع النمو االقتصادي وعلى وجه المصوص لدعم تطوير السياحة ىتوسيع البن .0
ثيوبيانقل بالسك  الحديدية من مالل التكامل االقتصادي بين جيبوتي و ال عادة إطالق إ .،  .ا 
 .شبكة الطرق الوطنية لتلبية احتياجات حركة البعائع والناس عزيزت .2
 .ي العاصمة وعواحيهاسكان فاحتياجات الس ر للتلبية ، على وجه المصوص، من أجلنظام النقل الحعري الحديث  وعع  .،
 .إطار مؤسسي مناسب لدعم جهود تحديث هذا القطاع وتطوير سلسلة النقل اقتراح .3

 الغايات 
 5102الغاية  المرجع مؤشراتال

 (5151) 50022 2،52 (مليون طن)عبور البعائع على الممر الجنوبي 

 (5151) 2،5 0،2 (مليون طن)متعددة االستمدامات الميناء دوراليه  فيالبعائع التي تمت معالجتها 

 (5102) 0 1 (مليون طن)تجارة البعائع في ميناء اوبيه في السنة 

قدم ا  لعشرين مكافئة وحدة 0211 1 شحنلل جيبوتي شركةلتداولة نوع الحاويات الم
(5151) 

 (5151) 05 1 (مليون رأس)أعداد رؤوس الماشية المتعاملة معها في ميناء دامرجو  

 (5151) 15 1 ميناء بحري

 (5151) 0،2 1 (مليون)في مطار بيسيدلي  عدد الركاب العابرين

 (5151) 212 1 (باآلالف)سكة حديد  -الركاب 

 25 20 (%)شبكة الطرق الوطنية  معبدة فيحصة الال

 25 02 (%)الطرق المعبدة في حالة جيدة 

 البرية بالطرق المطرة للبعائع الدولي بالنقل المتعلق اأوروبي االت اقو  وزارة التجهيز والنقل: رالمصد
 التجاهات االستراتيجيةا 

OS1 -  جيبوتي كمركز إقليمي دأكيالتحتية للموان  لت ىتطوير البن 
عاادة ال المسااب إعاادة تشاكيل ( أ)وسايركز العمال علاى . التحتياة للماوان  ىاأولوياة اأولاى تطاوير البنا تشامل، لقطاع البحار والمرافا أما بالنسبة  مرورياة للمينااء وتوسايع وا 

وفي ( المنتجات الن طية ومتعددة اأاراا)مواقع دوراليه  في أقله محطات جديدةلحاويات وت عيل ست لدوراليه  تمديد محطة( ب)تشكيل المدمل الرئيسي لميناء جيبوتي، 
 (.2اإلطار  راجع( )الملح)في اوبيه و ( البوتاس) اجور دتاوفي ، (المواشي والمنتجات الن طية)دامرجو  
 :التحتية للموان  ىمشاريع لتعزيز البن: 2اإلطار 
 فيوميناء الحاويات  حرة وبعد إنشاء محطة ن طية جديدة، ومنطقة. 5112 العام في الذي بدأ فريقي، تطورهالقرن اإل ميناء جيبوتي، الميناء الرئيسي لمنطقةيواصل 

 : ممسة مشاريع رئيسية يتم تن يذ  يه،دورال
 المعايير الدولية مع  يتطابقرصيف حاويات  ما يسمح بوجود تمديد محطة الحاويات  -
 في عوء الطلب  (0ألف م 211ألف إلى  011من )في السعة التمزينية للمحطة الحالية  %02ح بزيادة اسمعتمدة للالم يةالنفط دوراليه تمديد محطة -
  (يمطط لمرحلة ثانية لمعاع ة القدرة التصديريةو )ا من مادة البوتاس من الع ر االثيوبية ماليين طن سنوي   2إلى تصدير نحو  ةدفاهال، جورادمحطة تابناء  -



 .واليابانالصين  نحوالمستمرج من بحيرة عسل ا من الملح مليون طن سنوي   2،2 لعمان تصدير غوبيه مينا ناء ب
دول الملاايج إلااى ماليااين رأس ماان الماشاية ماان اثيوبيااا والصاومال  2ا أكثاار مان تصادير ساانوي  لالمقاارر  رصززيف دامرجززو بنااء  -
 .منطقة المغربو 

مان  0م مالياين 01لتصادير  فاي كوبااتو بنااء مرفاأ للغاازعلاى  قاوميالاذي و ة، فاي قطااع الطاقاالمعتماد لمشاروع ا ذكار اأيع  يمكن 
 .اسنوي   االثيوبي الغاز

 :الطابع المؤسسي على ثالث جبهاتذات في موازاة ذل ، سيتم تن يذ إجراءات 

نشااااء مركاااز تو إجاااراء إصاااالح شاااامل لقاااانون الشاااؤون البحرياااة،  يقاااوم العمااال علاااى: واالتفاقيزززات البحريزززة التشزززريع • نسااايق ا 
 التااادريب لمعاااايير الدولياااة ت اقياااةالاو  ،22حمولاااة الات اقياااة و ،البحاااث واإلنقااااذ فاااي البحااارياااة ات اقيالعملياااات، وااللتااازام وتن ياااذ 

 .ت اهم المحيط الهنديمذكرة  و (0222 لعام الصيد س ن متن على للعاملين والم ارة واإلجازة
ع، وف تركاز اإلجاراءات علاى تعزياز مكافحاة االتجاار ايار المشارو سا: تعزيز الشرطة البحرية والسالمة المدنيزة رزي البحزر •

 .واحلمراقبة السوالبحث واإلنقاذ في البحر، و 
ماصاة فاي مينااء جيباوتي الشاركات الدراساة بشاأن تنظايم )الدراساات تقاوم علاى  المؤسسزية للتنمية مجموعة من اإلجراءات •

شاركة  اساتئناف عملياات التنقياب التاي أجرتهاا) ستكشااف التجااريواال، (المينااء فاي مؤشارات التنسايق واأداء حاولوالدراساة 
 للتجااااارة المتحاااادة اأماااام لمااااؤتمر المااااوان فااااي تاااادريب ال)، والتاااادريب(برنااااامج الحوساااابة)، والمعلوماتيااااة (مااااوان  دبااااي العالميااااة

دريب علااى سااالمة التااو البحريااة التجاريااة وعااباط الشااؤون البحريااة والمحااامين وم تشااي البحريااة،  تاادريب عااباطو ، (والتنميااة
 (.الدولية البحرية المنظمة مكافحة القرصنة البحرية معللتدريب على  وحماية البيئة البحرية، وبناء مركز إقليمي

ق زة في الصادرات من  الحصول علىمنصة إعادة الشحن اإلقليمية و تنافسية ميناء جيبوتي كتعزيز  على هذه اإلجراءاتستعمل 
 .موان  جيبوتي

 تطوير المنطقة الحرة  -انياالتجاه الث

تشااينا "والشاركة الصاينية (APZF) الموان  والمناطق الحرة في جيبوتيبين سلطة  5102مارس /في آذاراالت اقية الموقعة تعلن 
 منطقاةماالل إنشااء  ويترجم هاذا المشاروع مان. "جيبوتي منطقة التجارة الحرة:" ىدعيمشروع كبير للغاية  تن يذالقابعة " ميرشيند

المشاريع الثالثة في البرمجاة يتم اعتماد  و.ميناء دوراليه عيالس ن وتوس حوا بناء اءشنا  ، و أمبادو جديدة في مور حرة ناعيةص
المنطقااة الحاارة الجدياادة ستسااتوعب  و(.شااركة النقاال البحااري ،دورالااة توساايع ميناااءبناااء الساا ن و حااوا المنطقااة الحاارة الجدياادة، )
، والتجاااارة والبحاار جااوال عباار النقاال المتعاادد الوسااائطالتصاانيع و : اأنشااطةعااة واسااعة ماان صااناعة والتجااارة، مجمو لممصصااة لال

، والمحطااات السااياحية ةرا الدولياااالمعاا، وقاعااات المااؤتمرات و اأساساايةلساالع وتجااارة صااغيرة لاإللكترونيااة، والتوزيااع اإلقليمااي، 
وسايتم تن ياذ هاذا المشاروع علاى مادى . ياةصاناعة الن طلل مرفا و الدولية والمرافق السكنية والترفيهياة وال ناادق والمراكاز الساياحية، 

عمال فارص مازان  أكبارالمنطقة الحرة الجديدة ستشكل ، الموان  والمناطق الحرة في جيبوتيسلطة لتقديرات  ووفقا  . عشر سنوات
 .مستحدثةفرصة عمل مباشرة واير مباشرة  5110111مع أكثر من 



 نية التحتية للنقل الجويبناء وتعزيز الب -االتجاه الثالث 

 :علىالنقل الجوي  استراتيجيةتتركز و 

وشاااراء معااادات  الجوياااة برنااامج تحاااديث وتطاااوير البنياااة التحتياااة والمعااادات للمطاااارات مااع إعاااادة تأهيااال محطاااة جيباااوتي .أ 
 .جديدة

ون الطيااران قااان حااولن مشااروع القااانون س ااواعتماااد ماان جهااة تعزيااز وتحااديث اإلطااار القااانوني والتقنااي للقطاااع ال رعااي  .ب 
 .عمليات الطيرانتتعلق بإجراءات وكتيبات  وعع، ومن جهة أمرىالمدني، 

 -معماااري مهناادسو  -مهناادس فااي مصاالحة اأرعاااد الجويااة  –امج تاادريبي فااي مجاااالت ممتل ااة تصااميم وتن يااذ برناا  .ج 
 .مهندسين في ممتلف المجاالتو 

 .لتنمية التجاريةل ةسياس وعع .د 
 .في بيسيدلي بناء المطار الجديد .ه 

وفر تساو ، شاركة ماوان  دباي الدولياة وأوكلات إدارتهاا إلاى. ب عل سياسة اأجواء الم توحة وظهور الساياحة المدمة الجويةستنمو 
نشااء قرياة القامو  وسايعتو برج المراقبة الجديد، )ديثة لمطار البنية التحتية الحل ممار ليصابح ( ، وماا إلاى ذلا شاحنف الطاائرات، وا 

 .يجوي البحر المن مالل تطوير إعادة الشحن كبرى في إفريقيا البحيرات الفي منطقة ية للبلدان اير الساحلترانزيت 

 النقل بالسك  الحديدية كرافعة التكامل اإلقليميإعادة إاطالق   -االتجاه الرابع

ماال بااين إلااى حااد كبياار فااي التكا انسااهميمشااروعين رئيساايين  تن يااذمااالل فتاارة التجديااد مااع  فاايالنقاال بالسااك  الحديديااة ساايعرف 
ثيوبيا  :جيبوتي وا 

ولايس )عمال بالكهربااء الاذي ي الحاديثو مط السك  الحديدية الجدياد يمتد : للسكك الحديدية يربط العاصمتين أّول خط  - أ
 لمدماة ماا بعاد وةدعما هايو . جيباوتيالالجازء  فايكام  011منهاا  يلاومتر اك 122 علاى( لماط التااريميا كما كان المتري المقياسب

بكة بشاامااع أسااعار أكثاار تنافسااية مقارنااة و . كباارى فااي إفريقياااالبحياارات ال التااي تقااع فااي منطقااة ن اياار الساااحليةالبلااداأي  إثيوبيااا
٪ علاى 11شاماص وأكثار مان وقات السا ر لألمان ٪ 21بنسبة  أقل في اليوم والوقت الذي يستغرقه الس ر تالطرق، وأربع رحال

ثيوبياا بينبعائع ا تنقل اأشماص والهذا المط الجديد كثير  سيحس ن السلع،  نقلهاا ياتم  قادحجام المنتجاات التاي  ويقادر. جيباوتي وا 
 .5151ا من عام طن اعتبار   مليون 50،2، و5102و 5102ا بين عامي مليون طن سنوي   02 با عن طريق السك  الحديدية

من  جيبوتيال القسم مالل مرحلة بناءفي فرصة عمل مباشرة واير مباشرة  0111 إلى 5111 بينهذا المشروع  يولد يجب أنو 
 .جيبوتي لمواطنيمباشرة ال، المئات من فرص العمل الدائمة عملية التشغيل، ثم في مط سكة الحديد

 221جورا علاى طاول دتاا فايجدياد المينااء بال( إثيوبياا)ربط ميكيلاي ياو  ممزر الشزمالالثاني الذي يقاع علاى يمتد المط   - ب
تصادير الان ط وكاذل   ،التي عثر عليهاا فاي شامال إثيوبياا موارد المعدنية الجديدةا تصدير الهذا الممر الثاني أساس  وسيمدم . كلم

 .من جنوب السودانالمام 

 المعززة لممرات اإلقليميةاالطلب و  يلب يداملي  نشاء نقلتطوير شبكة الطرق الوطنية إل  -االتجاه المامس 



 :أربع أولوياتقد تم تحديد لالتحتية للطرق،  ىلبنللقطاع ال رعي إلى ابالنسبة 

عادة تةهيل الطرق اإلسفلتية .أ   في انن جديداطنية، على وجه المصوص، ممر شبكة الطرق الو  سيتم بناء في: تمديد وا 
مماار )دجورا وبااالهو تااابااين طريااق ال: مرحلااة التن يااذ أو قباال التن يااذويااادا، فااي حااين أن الطاارق التاليااة هااي فااي لو بااالهو 
ومدينااة  هاول هاول باين الطرياقو . كام 51(: تأهيالالإعاادة ممار فااي )ياادا لو و جيباوتي باين الطرياق و . ملاك 002(: جدياد

 اتالطرقااا شاابكة تطااويرويطااال . ملاااك 25: أباايال  و  وأسسااايال مياالوالطرياااق بااين د. ملااك 12: علااي صاابيحو جيبااوتي 
اء وسيساااتمر بنااا. إعاااادة تأهيااال الطااارق فاااي اأحيااااء القديماااةهاااو معناااي بو  الم ااارزة الساااريعة والطااارق الطااارق الحعااارية
 .حركة المرورتسهيل ل المستديرات

لبناء محطات الحافالت، وتطوير مطوط النقل الحعاري، وتنظايم  تعطى اأولويةسوف : شراف عليهواال النقل تطوير .ب 
نشاء   .اأمن المروري، وتحسين العجالت محور حمولة مراقبةل تدابيرأنشطة النقل، وا 

 ووكالاة  إنشااء وكالاة إدارة الطارق: سية هيمسة إجراءات رئيعلى أساس م تقومالتي س الطرق6 شبكة صيانة تحسين .ج 
نشااء وتن يااذ برنااامو   الشااركات الصااغيرة والمتوسااطةإلااى نقاال صاايانة الطارق و ممار الطريااق الاادولي   ج لتطااوير وصاايانة ا 

 .الطرق الحعريةشبكة تن يذ برنامج لتطوير وصيانة ا، وأمير    الطرق بين المدن
،  رساومال رتاذاك تاأمينو   االساترجاعحوسابة مادمات : ساة إجاراءات، مان ماالل ممرقالط شبكة تحسين تمويل صيانة .د 

وساتزداد . رساومدفاع التحاديث نظاام   و رساوم وتوسايع قاعادتهاالزياادة معادل و   ميازان القباان 51وتن ياذ ات اقياة كيمبرلاي 
في حالة و لية من الطرق المعبدة نسبة المنم عة الحاإلى الا كبيرة نظر   الموارد الممصصة لتحسين صيانة الطرق زيادة  

الوكالاااة  أن   حاااينفاااي ا تقريب ااا 201110111 بقيماااةوتقااادر االحتياجاااات السااانوية فاااي الوالياااات المتحااادة (. %21)جيااادة 
ا صاندوق ساابق  ) البرياة باالطرق المطارة للبعاائع الدولي بالنقل المتعلق اأوروبي االت اقفي  المنمرطة طرقلل ةجيبوتيال

 .دوالر أميركي  ماليين 0سوى تمتل   ال( صيانة الطرق

 (.2ال صل  راجع)اء مراكز التنمية اإلقليمية إنشب متصلةشاملة أولوية  تطوير النقل الريفي سيشكل

 تطوير شبكة النقل الحعري -االتجاه السادس 

، با، ثال  اأولويات، متتمثل في هذا الصدد، و . ام النقل الحعريسيكون التركيز على إصالح نظ إعا اء الطاابع الرسامي دعم أوال 
بارامج تادريب  قياادة ثالث اا، مان الماروريتحساين اأثاني اا وبالشاركات الصاغيرة والمتوساطة،  إطاار فايفاي القطااع  والمهني للعاملين

تعزيااز نظااام سيشااكل و . باإلعااافة إلااى ذلاا ، سااوف تجااري اسااتثمارات ماان أجاال تطااوير محطااات الحااافالت الموجااودة. السااائقين
 .ية اأولوية الثالثةالرقابة ال ن

 بناء القدرات المؤسسية في القطاع - االتجاه السابع

وتتعلاااق . وعاااع إطاااار تشاااريعي وتنظيماااي لتطاااوير سلسااالة النقااال ككااال، وتحساااين قااادرات القياااادة فاااي هاااذا القطااااعبالهااادف يتمثااال 
 :با اإلجراءات

وعاع وتن ياذ المطاط : لتجهياز والنقالللسلطة الوطنياة المساؤولة عان ا مهارات التخطيط تعزيزو  خطة نقل وطنيةوعع  •
وال ساايما ماان مااالل أبحاااث  ماان أجاال والطاارق والسااك  الحديديااة والجااو رافاا المالتااي تمااص  ةال رعياا اتالرئيسااية وباارامج القطاعاا

 .جديدةالتحتية ال ىبنال امتيارتحديد وتحليل  السوق،



ميزانية للتعبئة، وبماصة الو  (ن اق المتوسطة اأجلأطر اإل) االمنقحة سنوي   لميزانيةلالبرمجة المتعددة السنوات تطوير  •
 .إثيوبيا باتجاهة للشبكة، وماصة الممر الرئيسي لصيانة الطرق بهدف الح اظ على الجودة الحالي

واساتمدام وك ااءة المؤسساات  عمل عبر ذل و مع إثيوبيا، " للجهتين ال وز" من نوع ثقة عالقةمن مالل  تعزيز التعاون •
آليااة دائمااة وشاا افة إعاا اء الطااابع الرساامي علااى الشااراكة بااين الدولااة علااى ، كااذل   متابعااةجنااة المشااتركة ولجنااة المثاال الل القائمااة

  (التكامل اإلقليمي راجع قسم)بالتجارة بالترانزيت و  المتعلقة والقطاع الماص في جيبوتي لمراقبة جميع اإلصالحات
بالتشااور ماع )ت الجمركياة مان ماالل إصاالح وتبسايط اإلجاراءا، وال سايما والتجزارة لترانزيزتتبسيط إجرا ات ا مواصلة •
  ترانزيتأسابيع وم ا تكاليف ال بعدةالتسليم وقت  تقليص، ل(نظيرات االثيوبيةال
نشاااء  اأحياارة مراجعااة هااذه عباار تعزيززز إدارة المززوارد البشززرية • : تحدياادماان مااالل  بززرام  تدريبيززة رنيززة متخصصززة6وا 

التمويال و التادريب  فاي  مصاادر المباراتو   ينالساكان المساتهدفو نقص فاي جيباوتي  التاي تاعمال و ساوق الالتاي يحتاجهاا المهارات 
 والجهات المسؤولة عن تن يذ هذه البرامج 

 المناجم 2.5
 اأطر القطاعية المرجعية 

 اأطر القطاعية المرجعية
 ما من إطار مرجعي حالي

  فرص العمل في استراتيجية التعجيل في النمو وتعزيزمساهمة القطاع 
الااذهب والبيراليااات والبوكسااايت والغاااز الطبيعاااي والطاقااة الحرارياااة اأرعااية، والنحااااس والزنااا  )متنوعااة فاااي اأرا طبيعياااة وقااد أدى وجاااود مااوارد 

 حااتمن 5100عااام التااراميص التنقيااب عان الااذهب فاي )إطااالق العدياد ماان المشااريع  إلااىبال عال ( الهياادروكربونات)والسااحل ( والحدياد واألومنيااوم
 :حظ وجود هذه المواردلنو (. عسل الملح من بحيرة ستغاللتطوير قطب او مشغلين، ل

 لديكور والصوف الصمريول صغيرة راحجأالبناء واأشغال العامة، و : ريواليت االنيبريت،البازلت،  -
 .م ي ة الوزنالالمرسانة و  مكثفالعزل والبستنة واإلنتاج الزراعي ال: البيراليت  -
 .ش رة المشرطو فن الزجاج والمجوهرات الشعبية، : اأسود البركاني جالزجا -
 سمنت والمرسانة والبستنة واإلنتاج الزراعي المكثف اإل: سكورياال ،، الم افالبوزالن  -
 .بناء واأشغال العامةال: بركانية ط لة  -
 لديكور، كربونات الكالسيوم لو  صغيرة ارحجأشغال العامة واالسمنت والجير و البناء واأ: كلسيالحجر ال  -
 المعدنية، والهندسة المدنية، والبيئة، ةحشو السمنت والسيرامي  و واإل اءحمر المنتجات ال: صلصالال  -
 ،شحذال والمشاحذ وحجارةالزجاجي،  سل الو ، اأحجارالصب، و و مة، واأواني الزجاجية، اأشغال العا :رمال السيليكا ،الحجر الرملي -

نتاااج اال: الجاابس - زالااة الكبرياات ماان ااااز المااالساامنت والجااص وتعااديل التربااة وا  قطااع قوالااب و دامن، ومعالجااة مياااه الصاارف الصااحي حاااما، وا 
 ،السيرامي 

، والعازل الحاراري، والبساتنة، والمعاافات فاي صاناعة الطاوب (معجاون اأسانان) كاشاطماصاة، مساحوق ماواد ترشايح، ، و حشوة معدنياةالدياتوم  -
 .زللتحسين مواص الع

إلااى السياسااة القطاعيااة وتهاادف . نقطااة انطااالق للتصاانيع فااي جيبااوتي يشااك لويمكاان أن  المحتماال جالماارو   هااوإن قطاااع التعاادين ا السااياق، فااي هااذ
ا( الاذهب والملاح)، من ماالل دعام المشااريع القائماة بالظهور قطاع التعدين الذي يهم في اقتصاد جيبوتيللسماح ا ا تعرياف قواعاد جديادة ومصوص 
 ....(الهيدروكربونات، ومواد البناء، )االستثمار الماص في مجاالت أمرى  مستقبال   بجذل



 
 المتوقعة النتائج 

 المتوقعة النتائج
 .البالد في التعدين إمكانات بشأن المعرفة لتعزيز والبحوث التحليل وأنشطة التعدين معلومات تم تطوير نظام. 0
 ماصاة اساتثمارات وجاذب للمشااريع الحالياة أفعال دعام من أجل القطاع توجيه وقدرات يوالتنظيم القانوني اإلطار تعزيز تم. 5

 .والمعادن التعدين مجال في جديدة
 
 

 االستراتيجية االتجاهات 
 وبحث تحليلأنشطة و  التعدين معلومات تطوير – االتجاه اأول

. التعااادين مااارائط وتحسااين الماااواردجاارد  اأولوياااة ذات اإلجااراءاتساااتطال  التعدينيااة، لالساااتثمارات مالئاام إطاااار تكااوين أجااال ماان
علاااى  تكتونياااةو  جيولوجياااة مريطاااةوسااايتم رساام . جيباااوتي لجمهورياااة الطبيعياااة المااواردلجااارد  اأول مشاااروعال هااااءان وسااايتم وهكااذا،
العمال  سايتم كاذل ،. الطلاب حساب أمارى موعاوعية ومارائط للمعلوماات بنا فعاال  عان  المعدنياة منااطقلل 0/210111مقياس 
 ا،وأمياار  . بيانااات قاعاادة إنشاااء ساايتم كمااا. راعااياأ كاماالل ةلالم صاا الصااناعية اأقمااار ماارائط وت سااير ومعالجااة اكتساااب علااى

تاحتها الجغرافية العلمية لمنشوراتوا الجيولوجية المرائطعلى  ظاللح  توثيق مركز إنشاء سيجري  .للجمهور وا 
 المعااادن علاامو  ،وتركيبهااا الصاامور ماااص بعلاام ممتباار إنشاااء ساايتم ني،الااوط المسااتوى علااى والبحااوث لياالاتحال تطااويرماان أجاال 
 .المعادن محتوى واستمراج اأرعية الحرارية السوائل حول مشروع تن يذ سيتم كما. الجيولوجية والكيمياء

 القطاعي التوجيهي اإلطار تعزيز - االتجاه الثاني
 :رئيسيين إجراءين تن يذ سيتم المجال، هذا في
 المااص، االساتثمار لتشاجيع عروري أمر واستعراعه 0222 عامال منذ قانونال تحديث بال عل يتم لم  التعدين ونقان مراجعة •

 أنشااااطةمتابعااااة ل شاااا افة آليااااات ووعااااع التعاااادين امتيااااازات لماااانح اإلداري اإلطااااار وعااااعو  عادلااااة، عااااريبية إياااارادات وعاااامان
  ستغاللواال االستكشاف



 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مع وماصة القطاعات، بين المشتر  التعاون وتطوير الطبيعية الموارد إدارة قدرات بنا  •
 تتم بحيث البلد، في المعدنية الموارد تطوير في تسهمالتي قد  القطاع شركات مرافقة بالمناجم على المكل ة الوزارةأمير ا، ستسهر 

 فااي الجاريااة المشاااريع إلااى اأول المقااام فااي ماااص اهتمااام يااالءإ وساايتم. المؤشاارات تدحااد حيااث المواقااع فااي التنقيااب عمليااات
 (.عسل لبحيرة االقتصادي المركز) والملح الذهب مجاالت
 صناعةال 2.0

 اأطر القطاعية المرجعية 
 القطاعية المرجعية اأطر

 ما من إطار مرجعي حالي
 

  في استراتيجية التعجيل في النمو وتعزيز فرص العملمساهمة القطاع 
 والمعدنيااة، الطبيعيااة المااوارد تحديااد يشاامل متكاماال نهااج إطااار فااي ،االسااتراتيجية فااي الزاويااة حجاارهااي و  التصاانيع، سياسااةبلااور تت

 وتعزياز ،االقتصااديين نمشاغليلل ةجدياد وتوفير بيئاة الماص القطاع وتشجيع الصناعية، الوحدات طريق عن هااستغاللو  وتقييمها
 .فرص العمل ما يزيد من استحداث قليمية،اإل اأسواق وفتح ،ةالوطنيالشركات 
 لتن ياذ اإلدارياة والقادرات العارائب، مجاال فاي سايما وال الصاناعية، للسياساة إطاار وعاعفاي  القطااع لهاذا الرئيساي الهدفيكمن 

 تصاااالتواال والميااه لطاقاةإلاى ا بالنسابة وماصاة المتوقعاة التكل اة م ااا ماع لقطااعا فارص تعزياز وينبغاي. المناسابة اإلجاراءات
 .ةلاوالعم والنقل
 المتوقعة النتائج 

 المتوقعة النتائج
دارة الصااناعة مديريااة داماال المهااارات وتحسااين صااناعية، اسااتراتيجية وعااع مااالل ماان القطاااع توجيااه قاادرات تعزيااز  .أ   وا 

 .دراسات الدورات
 فاي بماا والحاوافز، ناعة،والصا التجاارة ارفاة ماالل مان سايما وال الادعم، آلياات تطاوير مان الصناعية شركاتال است ادة .ب 

 .العرائب ذل 
 .المعدنية الموارد قيمة تقدير .ج 
 .الصناعية القاعدة توسيع .د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الغايات 
 5102ااية  المرجع المؤشرات

 01 2،2 (%) اإلجمالي المحلي الناتج في التحويلية الصناعة حصة
 222 222 الصناعية الوظائف

 - 1 (في طن)تصدير الملح 
 %01 1 التعدينية والمام وادالم تصدير
 وزارة االقتصاد والمالية والصناعة والوكالة الوطنية لتعزيز االستثمار :المصدر

 االستراتيجية االتجاهات
 تعزيز قدرات توجيه السياسة الوطنية –االتجاه اأول 

 تمصاايص تحسااين لااىع ذلاا  وساايقوم. الصززناعة وزارة بتعزيززز قززدرة ىاأولااتتعلااق . النشاااطات ماان سلساالتينب التوجااه هااذايتتاارجم 
 والسياساااات الصاااناعية المشاااروعات وتن ياااذ تصاااميم) للماااوظ ين الاااالزم التااادريب وعااامان المالياااةو  والمادياااة البشااارية الماااوارد إدارة

 ...(. اإلنجليزية، الصناعية  الجدوى دراسات حول الكوم ار برنامجو  الصناعية  واالستراتيجيات
 مسااتثمرين عاان والبحااث ،ال ااروع دراسااات مااالل ماان ،القطززاع اسززتراتيجيات تشززجيعو  إمكانززات ةتعزيززز معررززإلااى  ةالثانيااتهاادف و 

لهاذه  االنطاالق نقطاة الم ي اة الصناعات تنمية فرص حول للتقرير النهائية الصيغة ععيشك ل و و  .الخ محتملين، جدد صناعيين
 مااان اساااق    ستعاااع التاااي الوطنياااة الصاااناعية التنمياااة اساااتراتيجية تطاااوير سااايتم العملياااة، هاااذه فااايو . الموساااعةالقطاعياااة   المعلوماااة
 .اإلعداد طور في التي تل  أو التن يذ طور في التي هي في اأصل المشاريع

شاراكة القطااع " مشااركتها علاى تشااركية، عملياة فاي الحصاول، أجال مان الجهاات باين البنااء للحاوار دائماة آلياة بإنشاء التعجيلو 
 ".المدني والمجتمع الماصالقطاع /  عامال
 لمشااغلينا بااين المنافسااة ومناااخ المباشاار اأجنبااي السااتثمارا واجتااذاب اإلبااداع وتشااجيع الصااناعية، الملكيااة حقااوق حمايااة تعزياازو 

 (.االستثمار تشجيع وكالة، و والتجارية الصناعية الملكية مكتب) والبشرية المؤسسية القدرات بناءفعال  عن  ،االقتصاديين
 مركزيااة منصااة الااذي يجااب ان يشااكل الماااص القطاااع - لدولااةا للحااوار بااين اأعلااى المجلااس ت عياال وهاا مااراآل رئيساايال عماالالو 

 .اأعمال مناخ تحسينمن أجل  للحوار
 

 تعزيز القطاع ودعم المشغلين –االتجاه الثاني 
 المتتابعااة الهياكاال علااى بناااء دعمالااو  تعزياازال إلااى الراميااة اأنشااطة فااي الدولااة تشااار  سااوف االسااتراتيجية، إدارة مهمااة جانااب إلاى

 .والصناعة التجارة ارفة سيما وال القائمة،
 

 وعااالوة. فريقياااإ فااي للتصاانيع العاالمي واليااوم الوطنيااة الصااناعة منتادى منهاااو  ال عاليااات ماان العديااد تنظايم ساايتم النحااو، هااذا علاى
 واالقتصاادية ال نياة الجادوى دراساات إجاراء وسيصاار إلاى الصاناعية المؤسساات لدعم وطني هيكل إنشاء دراسة سيتم ذل ، على
 تقااديمب اأعمااال رجااالل حمااا يساام الصااناعية الشااركات لصااالح السياسااات تن يااذ وسااُيعزز .الكباارى الصااناعية المشاااريع ماان للعديااد
 .والمجالس المكتبية، والمعدات والهاتف والمياه والكهرباء الحدائق: مشتركةال تحتيةال البنى من سلسلة

 
 
 



 ال رنساية الوكالاةالاذي مولتاه  ارياز جهااز المثاال، سابيل علاى ،علاى اارار عامان،ال آلياات تعمياقسيساهم  ،لمااليعلى الصاعيد ا
 فاارا فااي الت كياار مااع) العااريبية السياساااتإن . الصااناعة قطاااع فااي الكباارىو  والمتوسااطة الصااغيرة الشااركات دعاام فااي للتنميااة،
 تكل اة م اا) الطاقاةسياساات و ( الصاناعي القطااع إلاى أماوالهم وسرؤ  لتوجيه المشغلين تشجيع إلى تهدف جاذبية أكثر عريبة

 .هام بدور اأيع  ستعطلع ( بيعلل تنافسية أسعار على للحصول عروري أمر وهو الكهرباء،
 

 لبالساااتي ل جيباااوتي شاااركة) الصاااناعي المااااص القطااااعصاااناعات الصاااغيرة والمتوساااطة لتشاااجيع لل الااادعم بعااااتحريااا   يمكااان
PK13، الطااالء شااركة PK20   مصاانع دعاام صاالوات الدولااة أن حااين فااي...(  صاابيح، علاايفااي  أقااالمو  طباشااير إنتاااج حاادةو و 

 .اقدم   للمعي الممكنة المصمصة انتظار في الجديد، التمويل عبر صبيح علي سمنتإ
 

 :رئيسيتين مبادرتين تن يذ وسيتم
دعااام )وبااارامج تعزياااز االساااتثمار والقطااااع المااااص المؤسساااات الوطنياااة  تعااازز اإلدراج الك اااؤ فاااي الكوميساااا  ترقياااة بااارامج ،أوال   -

 (المليج ودول ،الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةو المؤسسات الكوميسا،
( ب) التجارياااة  اأعمااال لتنمياااة اتيااةمؤ  بيئاااة تااوفير( أ) تتعااامن والمتوسااطة الصاااغيرة الشااركات وتطاااوير تعزيااز بااارامج ا،وثاني اا -

نشااءو ( ج) المباادرة  روح تعزيازو ( ج) االستشاارية  المادمات على الحصول وتسهيل تنظيمو  وتأطير تدريب  الادعم نظاام تنسايق ا 
 .للشركة المباشر الدولي الدعم تنسيق ذل  في بما الشامل،
 5 فاي جيباوتي وقعات الكوميساا، ساوق وتطاوير اإلقليمياة دون المنطقاة فاي الاوفيرة الطبيعياة الماوارد عاوء فاي ذل ، على وعالوة
 جدياادة مرفئيااة مرافاق ممسااة ةيااآلت الساانوات فاي بناااء، إلاى تهاادف ت اااهم ماذكرة السااودان وجناوب إثيوبيااا ماع 5105 براياارف/شاباط

 تعزياز أجال مان البصارية واأليااف الحديدياة والساك  والطارق اأنابياب مطاوط عان فعاال   الحرة، المناطقو  الحاويات، ومحطات
 .ةوالدولي اإلقليمية والتجارة الصادرات وتسهيل
 فاااي سااايما ال والنسااااء، ال قاااراء بتمكاااين المتعلقاااة المشااااريع بعاااا علاااى اإلشاااراف نتعااام الصاااناعةب المكل اااة وزارةالااا فاااإن ا،وأميااار  

 .لل يعانات المعرعة المجتمعات
 

 التصنيع ساللم نية،يعدوالت الطبيعية الموارد تحديد - االتجاه الثالث
 

 .والعمالة للدمل فرص واستحداث الصناعي، القطاع في لتنميةل فرصة الهامة نيةيعدالت الموارد من العديد وجوديشكل 
 :منها ،لها تمطيطال أو اتإجراء اتماذ يتم
 والنحااس اأرعاية، الحرارياة والطاقاة الطبيعاي والغااز والبوكسايت والبيراليات الاذهب) اأرا في طبيعية متنوعة موارد وجود( أ)

 5100 عااام فاي ماانح الاذهب عان للتنقيااب تاراميص) المشااريع ماان العدياد إطاالق عاان بال عال أسا ر( واألومنيااوم والحدياد والزنا 
  (مشغلينل
 والمااارائط البياناااات قواعاااد عااان فعاااال   المعدنياااة، المنااااطقفاااي  0/210111مقيااااس  والتكتونياااة الجيولوجياااة المريطاااة إجاااراء( ب)

نشاااء ماارى،اأ المواعاايعية تاحتهااا العلميااة وراتوالمنشاا الجيولوجيااة الماارائط لح ااظ توثيااق مركااز وا   وممتباار ،للجمهااور الجغرافيااة وا 
  والجيوكيمياء المعادنو  ،وتركيبتها الصمور علم
 
 
 
 



 الدولية  ماصةال شركاتال مع شراكة في هاواستغالل التعدين قطاع لتعزيز الالزمة الجيولوجية الدراسات إجراء( ج)
ا ولكن ه،ومشتقات الملح إمكانات الستغالل سريعة ترتيباتتن يذ ( د)  في الذهب موارد مثل ،ة أصال  دالمحد المعادنإمكانات  أيع 

 .دميلومنطقة  دابا هيسمحلة 
 .المعدنية والموارد الملحمن  عسل بحيرة من الصادرات تنمية علىبناء  االقتصادية التكتالت إنشاء( ه)
نشاء المناطق في االستثمار فرص عن دراسات اءإجر ( و)  .منطقة كل في ةماص اقتصادية مناطق وا 
 

 والصناعية التجارية المعلومات مالل من القدرات تعزيز - االتجاه الرابع
 اأنشاطة، وأتمتاة المعلوماات لتكنولوجياا اأمثال واالساتمدام هاونشار  هااوتحليل والصاناعية التجارياةالبيانات  نتاجإل آلية إنشاءعبر 

 والاادمل العمال ومصاادر اإللكترونيااة، لمادماتل والمتوساطة الصاغيرة توالشااركا الحقيقاي الصاناعي النساايج إنشااء تعزياز وبالتاالي
 .االقتصادية للمشغلين

 
 والعالمية اإلقليمية شبه ألسواقل النشيط ال تح - االتجاه المامس

 ماان التااي أو العاليااة المعااافة القيمااة ذات واأنشااطة الموقااع نقاالإلااى  تسااعى التااي اأجنبيااة للشااركات الاابالد جاذبيااة تعزيااز •
 الطويل  والمدى المتوسط المدى على االستراتيجية التكنولوجيا تطوير بنقل سمحت أن محتملال

 ة والماص ةالعام البحوث مراكز تطوير •
  والجامعات المدارس في التكنولوجيا تعليم •
 .عالمي ا رةو شهالم الكبيرة والمدارس الجامعات في البحثية للمشاريع الماص القطاع تمويل •
 

 الماص والقطاع اأعمال بيئة - دساالتجاه السا
( ب. )التجارياة لألعماال والتنظيماي القاانوني اإلطاار تحساين( أ: )مان أجال أصاال   المبذولاة الجهاود تعميق في التدمالت ركزتست

 .العمل بيئة تحسين( ج)و اإلنتاج  عوامل تكل ة م ا
 

 للتحكااايم مركاااز إنشااااء( ب)  للتجاااارة جديااادال قاااانونال عيااالت ( أ: )التجارياااة لألعماااال والتنظيماااي القاااانوني اإلطاااار تحساااينويشااامل 
 فااي اإلدارياة اإلجاراءات تحساين زياادة( د)و التجارياة  اأعماال إنشاااء إجاراءات تبسايط( ج)  والصاناعة التجاارة ارفاة فاي الادولي
 .والمالية االقتصاد وزارة

 
( أ: )إلااى تهاادف التااي اأعمااال مااالل ماان( وايرهااا واالتصاااالت، الطاقااة،) الرئيسااية الماادمالت ماان اجااد   عاليااة تكاااليف تم اايا
 مااالل ماان الحراريااة الطاقااة باادائل تشااجيعو  (ب) الرئيسااية  القطاعااات عاان المسااؤولة العامااة للمؤسسااات المااالي الموقاافتحسااين 
 االتصاالتعلى  الجمركية التعري ات م او ( ج) ،اأرعية الحرارية الطاقة وتطوير الثيوبيةا شبكةلربط ال النسبية المزايا دراسة

 .تيليكوم جيبوتيشركة  أداء في لوحظت التي القصور أوجه على تغلبال( د)و  ةدوليال
 
 
 
 
 



 اأولي القطاع. 2.2
 المرجعية القطاعية اأطر 

 المرجعية القطاعية اأطر
 المااوارد عاان المسااؤولة ر،والبحاا الحيوانيااة والثااروة الزراعااة وزارة -( 5102-5112) االبتدائيااة الصااناعة لتنميااة المطااة الرئيسااية

  المائية
 ومصايد اأسما  الحيوانية والثروة الزراعة قطاعات -  اأجل لالستثمار المتوسط الوطني البرنامج
 5105 الوطني الغذائي اأمن برنامج

 5102 المائي، واالستزراع المصايد رسالة السياسة القطاعية حول
 

   في النمو وتعزيز فرص العمل في استراتيجية التعجيلمساهمة القطاع 
 فاارص وأ الغااذائي اأماان حيااث ماان سااواء المناميااة، الظااروف ماان الاارام علااى بااه، تقااوم أن يمكاان الااذي الاادور مااع القطاااع سياسااة أهاادافتتناسااب 
 التغذوياااة نوعياااةال وتحساااين الغاااذائي اأمااان انعااادام مااان الحاااد( أ) لاااذل  يتركاااز العمااال علاااى. أراا   تطاااوير أو المااادفوعات ميااازان دعااام وأ العمااال،

 مديناة إلاى الهجارة مان والحاد الري ية المناطق في العمل فرص تعزيزو  (ج)  يةالزارعالمداميل و  نتاجواإل اإلنتاجية زيادةو ( ب) ،المنزلي لالستهال 
 البيئااة حماياةو ( ه)  (ما اأسا وصايد والجلاود، الماشااية،) المصادرة والقطاعاات لمنتجااتالتحااول المحلاي ل تطاويرو ( د)  والمراكاز االدارياة جيباوتي
 .إلقليما تنمية في التوازن وتحقيق
 التنميااة نهااج فااي القطاعيااة االسااتراتيجياتتناادرج و . ال قاار ماان والحااد الغااذائي اأماان وتحسااين االقتصااادي، التنويااع فااي اأولااي القطاااع يسااهم سااوف
 التنويااع عمليااة فااي مساااهمتها لتحسااين القطاعااات ممتلااف ماان نتاااجاإل فااي الزيااادة ماان المثلااى واالساات ادة التاا زر أوجااه وتعزيااز المتكاملااة، الري يااة

 .االقتصادي والنمو اأولي القطاع في االقتصادي
 طرياق ستت سر عنو . القطاع ستراتيجيةال التوجيهي المبدأ المنتجة العمالة فرص تعزيزسيشكل  الوطنية، العمالة سياسة من 2 الهدف مع اشي  اوتم
 الصااغيرة المشااريع تشااجيع( ج)و  التعاونياات تعزياازو ( ب)  القطااع هااذا فاي المعنياين والنساااء لشابابالمادياة والبشاارية لو  ةالتقنياا القادرات تعزياز( أ)

 بحلاول العاام المتوقاع مان ،ووفق اا للسياساة الوطنياة للعمالاة. القطااع هاذا فاي جادد ناشطين ظهور على التشجيع مالل من المكث ة الرعوية الزراعية
 20111انمراط و  ،(5152 عامال في% 0،2 إلى 5105 عام في %5،0) العمالة مجموع في اأولي القطاع في التوظيف صةح أن تزداد 5152
 .العمل إنتاجية في أسرع ونمو القطاع هذا في والنساء الشبابمن  ديجد صشم
 

 المتوقعة النتائج 
 المتوقعة النتائج

 المتابعة نظم وتعزيز الغذائي لألمن الوطنية ستراتيجيةاال لتحقيق السعي مالل من مستدام اذائي أمن تحقيق. 0
 .الزراعية المائية التنمية لدعم مناسب بشكل المائية تعبئة الموارد. 5
 .الري ية المناطق في السكان صمود لتعزيز أولوي من دعم هشة أوعاع في والصيادين الماشية ومربي است ادة المزارعين. 0
 .الحيوانية للثروة ال رعي للقطاع التصديرية القدرة تعزيز. 2
 العامة  والحدائق النحل وتربية تربية الدواجن مستوى على سيما وال جديدة وتكنولوجيات تطور أقسام. 2
 اأولي القطاع لتوجيه المؤسسية القدرة تحسين .2
 
 
 
 
 



  الغايات 
 5102الغاية  *المرجع المؤشرات

 %5،2 %5،0 العمالة مجموع في اأولي القطاع في التوظيف حصة
  00111+  211 اأسما  مصايد قطاع في المباشرة الوظائف

 510111 50111 (طن) السمكية المنتجات إنتاج
 11 01 (%) الشرب مياه

 51 01 )%(الماشية 
 01 2 )%(الري 
 211 251 الهيدروليكية الح ر زيادة

 020111 10211 (طن) الزراعي اإلنتاج
 20111 00001 (هكتار) المزروعة المساحة
   :الماشية صادرات

 5111 220،2 الماعز/  اأانام -
 211 02،2 الجمال -
 211 2202 يالمواش -

 010111 50111 السمكية المنتجات زيادة
 (5101=  + باستثناء) 5100 أرقام العام (*)
 

 االستراتيجية االتجاهات 
 اإلقليمي التعاون اقسي في مستدام اذائي أمنتحديد  – االتجاه اأول

دارة والوقاية التنبؤ قدرات تعزيز أوال  : هما رئيسيين هدفين ن سهال الغذائي لألمن الوطنية االستراتيجيةاتمذت   الدورياة، اأزماات وا 
 الصالة ذات الهيكلاي الغاذائي واأمن التنمية لسياسات الظروف تهيئة اوثاني   والكوارث  المماطر إلدارة وطنيةال سياسةالمتعلقة بال

 تشااجيعو ( ب)  ومشااتقاتها الزيتيااة والبااذور والبقوليااات الحبااوب ماان ال علااي اإلنتاااج تنظاايم( أ)إنهااا تتركااز حااول . واالسااتراتيجيات
 .اأسعار واستقرار اأسواق مراقبة( د)و للطوارئ  االستجابة قدرات تحسين( ج) الغذائي  اأمن ومتابعة الصناعات

 جاااراءاتعلاااى اإلو  5105 عاااامال فاااي المساااتكمل الاااوطني، الغاااذائي اأمااان برناااامج باالعتمااااد علاااى االساااتراتيجية هاااذهتتواصااال سو 
 اأمان تحساينب  مهمتاه اأولاى تتمثال يوالاذ 5101 العاام فاي أنش  يالذ ،(ASDS) الغذائي ألمنل الجيبوتي لمجتمعل محددةال

 .الوطني المستوى على الغذائي
تطااال هااذه  وسااوف. الغااذائي اأماان لهاادف مسااتدام كاارد   5102-5102 ال تاارة مااالل فااي الدولااة ماازارع إنتاجااات تطااويرسيسااتمر 
اا اإلنتاجااات  السااودان فااي القعااارف فاايو ( القمااح زراعااةموجهااة ل هكتااار 20111) إثيوبيااا فااي بالااةل الممنوحااة اأراعااي امصوص 

 ماان الدفيئااةب للزراعااة موجهااة هكتااارات 2)فااي دامرجااو   نموذجيااة ومزرعااة( الشاامس وعباااد الااذرةلزراعااة  موجهااة هكتااار 20511)
ااا عموتااد(. العاصاامة لسااوق الموجهااة والمعااروات ال واكااه  التاارويج فااي الماااص والقطاااع الزراعااة وزارة ماادمات االسااتراتيجية أيع 
 الدامليااة، المناااطق فااي الماازارعين بااين لتنشاار أماارى، أمااور بااين ماان تسااعى، وسااوف. الغااذائي اأماان لتحسااين وباارامج لمشاااريع
 دعااامو  اأمااارىمراكاااز االدارياااة ال ساااواقأ والمعاااروات ال واكاااه مااان ثابتاااة إمااادادات لتاااأمين ،فاااي دامرجاااو  مبتكااارة اتتقنيااا امتباااار

 .الري ية المناطق في عمل فرص استحداث
 والسااكر والزياات والطحااين اأرز) الغذائيااة لساالعاالسااتراتيجي ل المماازون الااوطني إدارة وحساان وتجديااد إنشاااء هااي الثانيااة واأولويااة

 (.والبقوليات رةوالذ
 
 



 ،الدقيقااة المغااذيات نقااص حااول دراسااة ه إذ سااُتجرىوأنماطاا الغااذائي االسااتهال  معرفااة لتحسااين ممتل ااة تاادابير اتماااذ ساايتم ا،ثالث اا
 .امحلي  المنتج  لملحإعافة اليود إلى ا وُيصار إلى السمكية المنتجات واستهال  الطعام تنويع على تركز برامجوتقام 
 هاذا فاي وعاعت التاي اإلقليمياة البارامج وممتلاف الري ياة التنمياة واساتراتيجية الغاذائي، اأمن نهج بين الت زر زيزتع سيتم ا،وأمير  

 .والكوميسا الدولية الحكومية الهيئة رعاية تحت المجال
 

   الرعوية الزراعية للتنمية المائية الموارد تعبئة -االتجاه الثاني 
 فايح رياة  50) الح اركمثال : جديادة عملياات تن ياذ أو الجارياة المشاريع استمرارب الزراعي طاعللق المائية الموارد تعبئةستتترجم 

جااراء   (دمياال منطقااة فااي ابئاار   01و  العميقااة المياااه  00 حااول و ( المناااطق جميااع) العااحلة المياااهوظهااور  تاادفق ت حااولدراساااوا 
قاماةممتل اة طقمناا في الري مشاريعو  أفامبو، بحيرة من المياه وجر حاجز ا مائي ا  عاادةو  سااداي، ساد ، وا   الصارف ميااه اساتمدام ا 

 ...إلخ. الري أاراا المعالجة الصحي
  

OS3 - الععف حاالت في والصيادين الماشية ومربي لمزارعينا دعم 
 باسااتمدام جرىوسااي الااوطني القطيااع تعااداديتحعاار  الجيااد، والتمطاايط الالزمااة المعلومااات علااى الحصااولماان أجاال و  اأول، فااي
 .الجوي لمسحا

. الحارفيين والصايادين والرعااة التعاونياات فايالمنظماات  والنسااء المازارعين صاغار هدفيسات العاعي ة لل ئاات المباشر الدعم فإن
 فاي مساتدامة حلاول توفير مالل من العيش سبل وتوفير الج اف مواجهة في السكان صمود تعزيزإلى  النهج يهدف عام، بشكل
 .الدمل وتوليد البيئة على الح اظ مجال
 إنشاااء ذلاا  فااي بمااا) المياااه فااي والااتحكم للزراعااة، الصااالحة اأراعااي تطااوير علااى التاادمالت سااتركز النباااتي، اإلنتاااج مجااال فااي

 علاى القادرة وتحساين محاددة، اعتماادات وتطاوير اأداء، وتحسينالمحسنة  البذور على والحصول ،(المياه توفير وتقنيات السدود
 .الزراعي اإلنتاج بشأن والتدريب واالستشارات النسائية سيما وال التعاونيات، لظهور والدعم اإلنتاج ويقلتس والدعم التمزين

 التأهياال إعااادة" )المنزليااة الحاادائق" تنشاايط( أ)عباار  الواحااات فااي الزراعااةشااجيع لت اإلجااراءات تعزيااز ساايتم ذلاا ، إلااى باإلعااافة
نشاءو ( ب)  (للمياه التحتية البنى تشميسو   الج ااف  مان المتعاررين الرحال الرعااة ليعايش اأودياة مادرجات فاي صغيرة قمناط ا 
نشاء الزراعية  التعاونيات تعزيز( ج)و عادةو  ،السمادصانعات و  الشمسية والمعماتاسمنتية  آبار وا   شابه إعادة عبر التحريج، ا 

 .الدواجن تربية شجيعت اوأمير   اأمطار، هطول بعد الممرات
اا الحكومااةسااتعمل  التااي تقااع علااى  اأربااع المقاطعااات فااي الحرفيااة اأسااما  مصااايد تنميااةل المحليااة المبااادراتعلااى تشااجيع  اأيع 
 مان الباروتين ونقاص التغذياة سوء ومكافحة الداملية المناطق في الدمل لتحسين (لوايادا وعرته أوبو  تاجورا، جيبوتي،) الساحل
 اأسااما  مصااايد فااي المصاالحة أصااحاب قاادرات بناااء( أ: )تشااغيلية أولويااات ثااالث أساااس علااى التاادملويقااوم . ةجيبوتيااال اأساار
 قاادرة علاى ةيهيكل استثمارات ن يذت دعم( ج)و ،الحرفي للصيد صغيرة مشاريع لتن يذ الدعم تقديمو ( ب) ،إدارة التقنيات و الحرفية
صااالح اإلنتاااج، وسااائل تحسااين) الصاايد جهااد زياادة  اأسااما  وح ااظ والتغليااف لتعبئااةا وتحسااين لصاايادين،ل نشااطال اياار االنتاااج وا 

 .للسوق المحلية



 الاذي أطلاق الج ااف ماع التكياف علاى القادرة بنااء برنامج ونذكر هنا على سبيل المثال ،إقليمي إطارفي  المشاريع بعاتندرج و 
 جيباوتي) إلفريقايا القارن فاي دول ثاالث حاول اأولاى مرحلتاه فايالاذي يادور  بالتنمياة المعنياة الدولياة الحكومياة الهيئاة إطار في

ثيوبيا  (.وكينيا وا 
OS4 - التصديردعم و  للنمو جديدة مصادر تعزيز 
 :يلي ما على صادراتها قدرة وتحسين التطويره الالزمة اإلجراءاتوستركز . هنا الصدارة مكان الحيوانية الثروةتحتل 

 فاي اجياد   معروفاة ايار أهميتها تزال ال التي أعمالا من اجد   متنوع ا امط  تشكل  يالت" ومشتقاتها اللحوم" القيمة سلسلة تطوير •
 الصدد  هذا في دراسة إجراء سيتمو . جيبوتي

 يمكاان التااي" المااام الجلااود" تااوافر ماان أن يرفااع كثياار ا ينبغااي الااذي المساالخ بااروز مااع بااالتزامن" والجلااود الصااالل" قطاااع تعزيااز •
ا. امحلي   وتقييمها تصنيعها  البلد  مع تتكيف لسياسة العريعة المطوط لتحديد دراسة إجراء وينبغي هنا أيع 

 تساتطيع الو  الاذبح، قادرة مان تحاد والتاي ،هاوتقادم المنش ت القائمة عيق بسبب عروري ا أصبح جيبوتي في جديد مسلخ إنشاء •
 صحية  منتجات تعمن أو( المشروع اير الذبح %21 من بأكثر يقدر) السكان احتياجات تلبي ان
 .الحيوانية للثروة الصحية التغطية تحسين مالل من وانالحي صحة تأمين •
 .اأعالف إنتاج تطوير •

وتربياة اأحيااء المائياة للتصادير  اأعشااب و   التمار نميال: هاي قطاعاات أربعاة تهدفتاُسا السامكية، والثاروة لزراعاةفي قطااعي ا
 .القطاع نمو لتنويع المحتملة المصادر هذه من لكل جدوى دراسات إجراء سيتمو . الصناعي شبه اأسما  وصيد
 (.LANAA) التغذية وتحليل شهادة ممتبر تعزيز إلى المنتجات جودة تعزيز إلى الحاجة تدفع ا،وأمير  

OS5 - القطاعي دعمشاملة لل إجراءات تطوير 
( أ: )أولوياات ثاالث علاى مستعرعاةال اإلجاراءات هاذه تركاز ،(نيبااد) فريقيااإ فاي لزراعاةل الشااملة التنمياة برناامج دعام جانب إلى

نشااءو ( ب)  (النحال وتربية الدواجن تربية) الري ية المناطق في محددين ين ذمن تشجيع  الري ياة  المنااطق فاي المدرساية الحادائق ا 
 .القاحلة وشبه القاحلة المناطق يزيتمل إقليمي مركز إنشاء( ج)و

OS6 - القطاع سياسات وتقييم ومتابعة إدارة تحسين 
 مان الحاد فاي االساتراتيجي لادورها انظار  و  ،(MAEPE-RH) الري ياة المنااطق فاي والميااه اأولي القطاع عن سؤولةالم الوزارة إن

اا وعااع وساايتم. المؤسسااية درتهاستشااهد تعزيااز ا لقاا ال قاار، ومكافحااة الغااذائي الوعااع هشاشااة  لبرنااامج والتقياايمالمتابعااة  نظااام اأيع 
 (.PNIASA) الغذائي لألمن الوطني الزراعي االستثمار



 اإلطار القطاعي 
 األطر القطاعية المرجعية

 ال يوجد إطار مرجعي حالًيا. 
 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
السياحة  عبر خلق إقليمية متقدمة سياحية وجهة جيبوتي إلى جعل السياحة تهدف الوطنية، االقتصادية النمو قطاعات محركات بوصفها أحد

 األثرية المواقع في) شافاتتلالك البيئية والسياحة( األولوية التأهيل في مواقع مواقع غوص مدرجة) الشاطئية والسياحة والترفيه لتجاريةا

ا الجوي الترابط من عالية درجة باالستناد إلى( التاريخ قبل وعصور ما  .وسمعة متحسنة للبالد وصورة ،المتطور جد 

تطوير وتحسين البنيات ( ب)تعزيز المنافسة في قطاع السياحة في جيبوتي والبحث عن أسواق موسرة؛ ( أ)و سيتم توجيه اإلجراءات نحو

الصحراء، والجبال، والسياحة )استثمار اإلمكانات السياحية، وتشجيع المنتجات الجديدة الفاعلة ( ج)التحتية الالزمة للسياحة المستدامة؛ و

 .از المواقع والصروح السياحية، وحماية وإبر(االقتصادية والرياضة

 

وإتاحة ظهور  –أي ثلثي العدد الحالي  4102آالف وظيفة في العام  01مع هدف خلق  –من الوظائف  القطاع خلق عدد مهم جدا   وبوسع

 . أقطاب اقتصادية إقليمية من النمو

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 ...(.االستراتيجية القطاعية، ومخطط توجيهي لتطوير المناطق،)ة تجتمع عوامل اإلدارة الفعالة لقطاع السياح .0
 .تم تحديد ووضع نموذج تطوير سياحي مبني على أيطاب ثالثة .4

 

 األهداف 
 الهدف  (أ)المرجع  المؤشرات

2019 

 500 155 910 63 (سنويا) تدفق السياح 

 األعمال -
 (طئالرياضة، وااليتصاد السياحي على الشوا)الحقول المستهدفة  -
 غيرها -

36 000 

8 000 

19 910 

44 500 

76 000 

35 000 

 000 10 *000  3 وظائف القطاع السياحي

   4104أريام العام ( أ)

 االتجاهات االستراتيجية 

 إدارة عالية األداء للقطاع  خلق يدرات من أجل -0االتجاهات االستراتيجية 

مسار واضح للقطاع وإنجاز منهج إرادي لتطوير إن وضع إطار إداري عالي األداء هو أمر ضروري لتحديد 

 .وهناك ثالثة إجراءات تمثل ما سبق ذكره أولها إعداد سياسة وطنية للسياحة. اإلمكانات الوطنية في هذا المضمار

منح امتيازات خاصة : أما اإلجراء الثاني فيتمثل في إنشاء مخطط توجيهي إلدارة المناطق السياحية ذات األولية

وبحيرة  –راس علي   -تاجورة  –خور أمبادو؛ والرمال البيضاء  –شاطئ عرته : اطق سياحية ذات أولويةلثالث من

 .غودوريا



وتتضمن النقاط . ، يرتكز اإلجراء الثالث على تعزيز وسائل المكتب الوطني للسياحة في جيبوتيأخيراً 

إنشاء خدمة تشجيع االستثمارات في ( ب)الزيادة الكبيرة للمساهمة العامة؛ و( أ)المهمة لتعزيز القدرات 

وضع نظام جمع وتحليل إلحصاءات ( ج)يطاع السياحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتشجيع االستثمارات؛ و

مع  ابقة للمحترفين في السياحة، وأيًضايبوتي من خالل مسجإطالق حملة تصوير كبيرة عن ( د)السياحة؛ و

 .شركات كبيرة عامة وخاصة في جيبوتي

 يتسم بالجودة بناء عرض سياحي -4االتجاهات االستراتيجية 

إلى نموذج يرتكز على  يجب أن تتضمن االستراتيجية بناء وجهة سياحية إيليمية من الدرجة األولى، استناداً 

 التأهيل موايع في مدرجة غوص موايع)سياحة األعمال والترفيه، والسياحة الشاطئية : أيطاب ثالثة

 .(التاريخ يبل ما وعصور األثرية الموايع في) شافاتتلالك البيئية ياحةوالس( األولوية

 :تتضمن اإلجراءات الرئيسية هنا

  تعزيز أيسام التدريب على المهن السياحية واإلنشاء الفعال لمؤسسة عليا للتدريب على المهن
 السياحية والفنديية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 

 ناوب لتشجيع السياحة في المناطق؛تأسيس وحدات ت 
  مؤسسة معايير النوعية، وتحديث )تحسين الخدمات المتوافرة عبر تنفيذ سياسة نوعية للمنتجات

المنتجات السياحية التي ال تشارك بشكل واسع مع منظمي الرحالت الدوليين، وحمالت 
 ؛...(التواصل،

 بحيرة العسل، )قافية والطبيعية في جيبوتي تطبيق الخطوات الالزمة لنيل ترتيب أفضل الموايع الث
 .في يائمة اإلرث العالمي لألونيسكو( وبحيرة أبه، وغابة داي، ونقوش أمبورما الصخرية

  ،من جهة أخرى، سيكون التوافق الضيق بين األطراف السياحية والنقل، وخاصة النقل الجوي
شاملة للمطارات تهدف إلى تحسين  في هذا اإلطار، سيكون من المهم اعتماد سياسة. استراتيجياً 

سيمثل مشروع إنشاء مطار جديد )الترابط لجيبوتي، وتتمحور حول تجديد وتوسيع مطار جيبوتي 
، وإدارة للمطارات تلبي معايير الوجهات السياحية الكبيرة إضافة إلى إجراءات تسليم (الحل المالئم

 .التأشيرات على مدخل جيبوتي

 تشجيع القطاع الخاص 2.2

 ار القطاعياإلط 
 األطر القطاعية المرجعية

  ًاال يوجد إطار مرجعي حالي 
 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
فمن أجل أن يتطور، . يجب أن يحظى القطاع الخاص بمكانته القوية ألنه في قلب التنوع االقتصادي المنتظر في السنوات القادمة

المصانع الصغيرة والمتوسطة /يئة أعمال أكثر مالئمة، من خالل تذليل العقبات التي تواجهها الشركاتب( أ)يجب أن يتمتع بـ

اعتماد استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات )رؤية مستقبلية أفضل ( ب)وتحسين وضع تكاليف العوامل، وخاصة الطاقة؛ و

ح بتثبيت جو من الثقة المتبادلة بين الدولة واألطراف سمآليات حوار ت( د)معززة ومؤسسات دعم للقدرات ال( ج)، و(المنتجة

 .الخاصة

 



 .في هذا اإلطار، يتوجب على الدولة إرسال إشارات التزام قوية بالتغيير حتى تعدل من تصور المستثمرينو

( وظيفللسياسة الوطنية للت 2الهدف )مصنع صغير ومتوسط كثيف وقوي باالستخدام اللبق / ل تطوير جزء من شركة يمثّ و

تشجيع ثقافة ريادة األعمال، خاصة عند الشباب  نب التوجهات المدرجة أعاله، ينبغيإلى جاو. مهما لتحفيز الوظيفة رهانا  

والنساء حاملي الشهادات، ووسائل الدعم لتحسين فروع التجارة، والسياحة، والصناعة الزراعية، وصناعة مواد البناء 

دف الذي تسعى إليه السياسة الوطنية للتوظيف هو رفع جزء القطاع الخاص المنظم في إن اله. والخدمات للشركات واألفراد

 21من خالل المساعدة على خلق حوالي  4142في العام  %41.2إلى  4104ئة في العام بالم 00.2التوظيف اإلجمالي بنسبة 

 .4142 – 4102ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص خالل الفترة 

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

  .ل مالئمة للقطاع الخاصبيئة أعماإيجاد  .0
 .المصانع الصغيرة والمتوسطة من إجراءات الدعم المستهدفة في القطاعات القوية/الشركات استفادة .4
 .تحسين ثقافة ريادة األعمال ووضع يواعد للشركات .2
 .الهيئات القنصلية خدمات  مواكبة معتمدة ايتراح .2
 .ومساعدات للمعلومات والتواصلوضع استراتيجيات   .0
 .وضع مكان جيبوتي التجاري ودوره كمحور إيليمي في مرتبة متقدمة على المستوى العالمي .6

 

 األهداف

 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 20/100 29/100 ( مالحظة البنك الدولي)مؤشر احترام دولة القانون 

 DB 163 (a) < 100 ترتيب –إنشاء مؤسسات 

 15 9,1 )%(الناتج المحلي اإلجمالي /مارات أجنبية مباشرةاستث

 365 (a) 225 1 مؤشر تكاليف عوامل اإلنتاج

 365 (a) 225 1 (باأليام)مهلة حل النزاع التجاري 

   4100ترتيب إنجاز األعمال  ( أ)

 

 االتجاهات االستراتيجية 

 انبثاق بيئة أعمال مالئمة -0ة جياالتجاهات االستراتي

بثاق بيئة أعمال مالئمة لرفع المكانة التجارية ودور بالدنا كمحور إيليمي، يتم تطبيق اإلجراءات األولوية على ثالثة لتسهيل ان

 :محاور

 لذا، يجب. األعمال ببيئة الصلة ذات الدولية القانونية سيتم تنفيذه عبر االلتحاق باألجهزة: تحسين اإلطار القانوني 
يضمن  من أجل وضع يانون مرن،...( االستثمارات، يانون ل المثال مراجعةعلى سبي) القانوني اإلطار تعديل

 تدابير اتخاذ سيتمف الذهنية، أما من أجل النجاح في تغيير. لالستثمار جذاباً  احافزً  ويمنح للمستثمرين األمن القانوني
 المعلومات، على الحصولو اإلدارية واإلجراءات الحقوق حماية) المستثمرين حقوق مبدأ اعتماد مع سريعا محددة
وبالتالي، يشارك . حقويها وحماية بمنح هذه األخيرة وسيلة لطلب الدعم" عن الشركات المدافع" وظيفة واعتماد...( 

 .الدينامية هذه في التجارية النزاعات لتسوية والتحكيم للوساطة مركز إنشاء مشروع
وتنفيزذ سياسزة اإلبزالا والتواصزل بشزأن إجزراءات  إعزداد سزيتم: الخالا  القطالا  تعزيالز بشالأن والتوافالق وسائل اإلبالغ  تطوير

 إلزى تزؤدي التزي اإلجزراءات المثزال، سزبيل علزى المجزال، هزذا إصالح بيئة األعمال من أجل عرض التقدم الذي تم إحرازه فزي
( بزوتي اإللكترونزيجي دليزل) األعمال لبيئة مخصصة بوابة لذا، سيكون تطوير. إنجاز األعمال ترتيب في جيبوتي مركز تحسن

 .الصدد هذا في جوهرياً 
 



  المجلس األعلى للحوار بين الدولة والقطاع الخاص الذي يجب أن يجسد  تفعيل فسيكون  اآلخر الرئيسي أما اإلجراء
  .المنصة المركزية للحوار لتحسين مناخ األعمال

 ريادة األعمال ووضع  تعزيزو( ب. )الواحد لصندوقا تفعيل( أ) الرئيسية اإلجراءات سوف تطال :الدعم آليات تعزيز أو إنشاء
 .المواكبة والخدمات التقني الدعم تطويرو( ج) ؛يواعد للشركات

 وخاصة مراجعة، إلى يؤدي مما ،(التقنية والمساعدة والدراسات الضريبية األسس) الشركات ضريبة إصغح 

 .ألجورا على االجتماعية والمساهمات النظام الضرائبي الصغيرة، للشركات
 

 ذهنية اإلدارة إزاء القطاع الخاص، للنجاح في تغيير إضافية إجراءات تنفيذ سيتم ذلك، إضافة إلى

 وتحسين الخاص، القطاع إلى الدولة من الحالي الدور من حصة نقل في الرغبة لتأكيد مبادرات عبر

 المؤسسية اتالقدر تعزيز أو( اإلنتاجية للقطاعات عمل وخطط استراتيجيات اعتماد) الرؤية

االستثمارات،  تشجيع وكالة أو والتجارية الصناعية الملكية مكتب مثل الداعمة للمؤسسات والبشرية

 مشاريع تطوير المستثمرين الموثوق بهم على تشجيع الضروري من كما سيكون. على سبيل المثال

 في. البالد في للتنمية رئيسية أولوية تشكل هذه اإليجابية اختيار المستثمرين فعملية طويلة األجل؛

 الخبرات، ونقل إثارة الحماس، لديهم القدرة على نالذي المستثمرين جذب إن الهدف هو الوايع،

 جدياً  تهتم شهيرة دولية مجموعات النهج ويستهدف هذا جديدة؛ أنشطة وتطوير العاملة اليد وتدريب

 وخلق المضافة القيمة ذات شطةاألن وتطوير وترغب في وضع أسس طويلة األجل، البالد، تنمية في

 .العمل فرص

المختلفة،  القطاعية السياسات خالل من التنافسية، بطريقة متقاطعة، القدرة سيكون من الضروري تحسين

 .العوامل تكاليف مما سيؤدي إلى تخفيض

 تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الفاعلة -4االتجاهات االستراتيجية 

 لجنة إنشاء( ب)و والمتوسطة؛ الصغيرة الشركات لتنمية استراتيجية إعداد( أ)إلجراءات سوف تشمل ا

 الصغيرة ومنح للشركات تمويل برنامج إطالق( ج)و االستراتيجية، هذه إلدارة القطاعات متعددة توجيه

 .والمتوسطة الصغيرة الشركات إدارة يدرات تقوية( د)و والمتوسطة،

 تعزيز ريادة األعمال وتشجيع مأسسة الشركات -2االتجاهات االستراتيجية 

 شركات شابة  ظهور لتشجيع محفزة آلية إنشاء( ب)و الشركة، مجلس إنشاء( أ) اإلجراءات سوف تستهدف

( د)و مهاراتها، وتعزيز( سنويا ثالث مبادرات) اليدوية الحرف لتطوير القيام بمبادرات( ج)و مستدامة،

 .والمتوسطة الصغيرة المصانع/شركاتلل تمويل أفضل وصول العمل على

 تطوير الدعم التقني وخدمات المواكبة -2االتجاهات االستراتيجية 

 تعزيز( أ) هذا التطوير وسيشمل. المجال المنصب المركزي سوف تحتل غرفة التجارة في جيبوتي في هذا

وضع ( ج)و والتبادل؛ علالجتما مكانا غرفة التجارة جعل( ب) االستراتيجية؛ المعلومات ياعدة وتطوير

كل سنة يطاع محدد  دعم( د)و. مستشارين وخبراء في حقولهم في تصرف الشركات وتأمين أدوات مناسبة

. والمستقبلية الحالية احتياجات الشركات لتلبية التدريب سلم توجيه إعادة( ه) ناشط وذات إمكانيات عالية؛

ركز دولي شهير يادر على تأمين جودة التدريبات غرفة التجارة في جيبوتي بم تدريب مركز إلحاق( و)و

 .المقدمة



 تعزيز االتصاالت والوصول إلى المعلومات -0االتجاهات االستراتيجية 

جية اتصاالت داخلية وخارجية ي، سيتم اعتماد استرات0بالترابط مع ما ذكر في فقرة االتجاهات االستراتيجية 

 .للمنتجات الحرفية للبالد ذا اإلطار على الترويج عالمياً كما سينصب االهتمام في ه. مع دليل إجراءات

 تعزيز المكانة التجارية لجيبوتي ودورها كمحور إيليمي -6االتجاهات االستراتيجية 

بنية تحتية  بناء( ب) الحرة؛ في المنطقة اللوجستية والمرافق التحتية البنية تطوير( أ) :رئيسية أولويات ثالث على تركز اإلجراءات

 .بالممر ذات الصلة األنشطة تعزيز( ج)و ستقبال والمعارض للمناسبات الدولية؛لال

 القطاع المالي ،.2

 اإلطار القطاعي 
 األطر القطاعية المرجعية

  2016-2012 االستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
ا في التعامالت المصرفية معدل المالي يسجل القطاع الوصول إلى المنتجات  صعوبة في يعكس ما ،(4102 العام في٪ 02) منخفض جد 

 القطاع التي تقف أمام تطوير العقبات تزامنا مع هذا، إن أحد أخطر. المحتملين العمالء من العظمى والخدمات المصرفية بالنسبة للغالبية

األجل  طويل تمويل مؤسسات غياب بسبب هذا العجز ويتراكم . المصرفي النظام يقدمها التي ةالمالي الضعيف للمنتجات التنوع هو الخاص

ال تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي  إضافة إلى ذلك،. العقاري الرهن سوق وجود وعدم تأجير رأس المال، مثل متخصصة،

 .تستطيع إثبات الربحية التي الدراسات درة على إجراءهيكليات قا بسبب غياب الحاالت، معظم تطلبها من الحصول عليها في
ا جيبوتي وبهدف أن تتبوأ  النمو خدمة في وشامل ونشط وفعال سليم مالي قطاع تطوير في المساهمة الحكومة تنوي رئيسي ا، مالي ا مركز 

 الشركات والمصانع الصغيرة) شركاتال فئات يتوافق جميع تمويل تقديم على قادرة تكون أن عليها بعبارة أخرى،. الفقر من والحد

 فرص خلق وتسريع للنمو محركا   الخاص القطاع كي تجعل من( إلخ والمؤسسات الحرفية والنسائية، الريفية، والمتوسطة، والشركات

 استقرار زيزوتع الرسمي غير القطاع إلى الصغير مناسبة من التمويل وسياسة متنوعة، مالية منتجات فإنه من األولويات تقديم. العمل

 .الوطني المالي النظام

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 .تم تعزيز المرايبة المصرفية وتحديث نظام المدفوعات .0
 .تم وضع المنتجات المالية المتنوعة والمتوافقة مع حاجات المتعاملين االيتصاديين .4

 

 األهداف

 الهدف   المرجع المؤشرات

2019 

 %25 (2013) %14  )%(فية معدل التعامالت المصر

 %10 %6 )%(معدل اختراق القروض الصغيرة 

 150 (b) 180 تصنيف إنجاز األعمال –الحصول على القروض 

 إنجاز األعمال ترتيب  ( ب)



 االتجاهات االستراتيجية 

 تعزيز إطار المرايبة المصرفية وتحديث نظام المدفوعات -0االتجاهات االستراتيجية 

 :رار كبير وشفافية، وفعالية للنظام المصرفي، سيتم اتخاذ إجراءات أولوية من أربعة أنواعمن أجل تأمين استق

  تعزيز أنشطة المرايبة المصرفية من يبل البنك المركزي في جيبوتي وتحسين ضبط شركات التأمين
 ؛(اعةالصن عن والمالية والمسؤول االيتصاد وزير)ومتابعة المؤسسات النقدية واالئتمانية بالوصاية 

 تعزيز المالية اإلسالمية؛ 
  ًإلى تنفيذ إطار مالئم للمدفوعات المتحركة تحديث النظام اإلعالمي لالئتمان ونظام المدفوعات، وصوال. 
 تأسيس صندوق ضمان جزئي العتمادات الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

  تحديث النظام اإلعالمي االئتماني -4االتجاهات االستراتيجية 

 :مة تحسين مساهمة القطاع المالي في النمو االيتصادي من خاللتعتزم الحكو

  ًلحاجات  حلول الئقة لتمويل االيتصاد وخاصة ايتصاد الشركات عبر تعميق وتنويع المنتجات المالية وفقا
 العمالء االيتصاديين في القطاع الحديث؛

 الرسمي؛ فئات األصول المختلفة في القطاع غيرصين المؤسسات المالية الصغرى وتح 
  استغالل فرص التمويل على الصعيد اإليليمي، كتلك المقدمة من بنك التنمية والتجارة لشرق وجنوب إفريقيا

 .فريقياإ وجنوب لشرق المشتركة في السوق

  تفعيل صندوق الضمان الجزئي لالعتمادات –  -2االتجاهات االستراتيجية 

تمويل االيتصاد والنشاطات االيتصادية، خاصة  يهدف صندوق الضمان الجزئي لالعتمادات إلى تقوية

يجري . فهو يتيح رفع معدل الحصول على القروض على الصعيد الوطني. المصانع الصغيرة والمتوسطة/الشركات

 :تطبيق التفعيل عبر

 تصميم نظام إدارة مجهز؛ -
 حيازة معدات معلوماتية؛ -
 إنشاء شبكة مراكز العمل؛ -
 .حيازة معدات متحركة -

 

  تنظيم سوق التأمينات -2ت االستراتيجية االتجاها

 : سوف يتم هذا التنظيم من خالل

 تعزيز القدرات؛ -
 تعزيز المرايبة؛ -
 التطبيق الفعال لقوانين يطاع التأمين؛ -
 ؛(المعلوماتية)التزود بوسائل العمل الحديثة  -
 .إنشاء صندوق الضمان للمركبات -

 

 

 



 التجارة الداخية والحرف 2.5

 األطر القطاعية المرجعية

 األطر القطاعية المرجعية

  ،خطط  – 4100-4101االستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة ( 01/عام/14يانون ريم ) 4112االستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة، أوكتوبر

 4101عمل التطبيق، يونيو 

 Ä (01/معا/14يانون ريم ) 4112الصناعة الحرفية، أوكتوبر  لتنمية الوطنية االستراتيجية 
 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
ويتجلى العنصر . برتكز الهدف الشامل على بناء منطقة تجارية إقليمية ودولية في جيبوتي عبر دعم تكامل االقتصاد الوطني في التبادالت العالمية

رتكز الهدف قبل كل شيء على صعيد التبادالت الوطنية على تحديث التشريع وسن القوانين وي(. 0.2مراجعة البند )التجاري في دينامية التكامل اإلقليمي 

وعلى صعيد القطاع الحرفي، تنفيذ . التجارية ودعم وسائل التدخل في مجال المنافسة، إلى جانب توحيد، وتصديق وضبط نوعية المنتجات التي يتم بيعها

يرسم إنشاء وكالة . إمكانيات مهمة في خلق الوظائف، خاصة إن كانت السياحة تعرف التنمية المتوخاةخطة دعم من أجل تعزيز قطاع يشتمل أيضا على 

 .وطنية للقطاع الحرفي ودعم المنظمات االحترافية  تدابير رئيسية

 

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 .تم تحسين تنظيم سوق السلع والخدمات .0
 . سبة لنهضة نسيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحرفية العالية األداءاعتماد بيئة مؤسساتية ويانونية منا .4

 

 االتجاهات االستراتيجية 
 

 (الشفافية، والمشروعية والقدرة على التنبؤ)تحسين تنظيم سوق السلع والخدمات  -0االتجاهات االستراتيجية 

تفعيل االستقصاء عن المنافسة، واالستهالك ومنع ( أ) :يستدعي تحسين تنظيم سوق السلع والخدمات القيام بالخطوات التالية

التنظيم العلمي للواردات (  ج)إنشاء وكالة وطنية تهتم بالتوحيد، والنوعية، وبالتصديق، وباألوزان والمقاسات؛ و( ب)الغش؛ و

دعم وحدة متابعة ( ه)؛ واعتماد وتنفيذ توجيهات تنظيم سوق السلع والخدمات( د)وتنظيم دوائر توزيع المنتجات الغذائية؛  و

تعزيز وسائل (ز)تعزيز مرايبة نوعية المنتجات و( و)لسوق السلع والخدمات في إدارة المنافسة واالستهالك ومنع الغش؛ و

 .إعالم المستهالك

 فيةحرال والمتوسطة الصغيرة الشركات من نسيج لنهضة مناسبة اعتماد بيئة مؤسساتية ويانونية -4االتجاهات االستراتيجية 

 .األداء عاليةال

تطبيزق ( أ)وتتضزمن اإلجزراءات . في القطاع الحرفي، تشتمل االستراتيجية أوالً على دعم اإلطار المؤسساتي والقانوني للقطاع
تعزيز وتحسين اإلطزار المؤسسزاتي عبزر إنشزاء الوكالزة الوطنيزة للحزرف وتأسزيس هيكليزات ( ب)تشريع جديد لتنظيم القطاع؛ و

 .إنشاء غرفة المهن الحرفية( ج)رة على تأمين مواكبة وتأطير أفضل للقطاع؛ ومهنية حديثة ياد



ثانيا، سيتم تطبيق إجراءات دعم مباشرة للقطاع بعد تطوير خطة دعم للقطاع الحرفي الذي سيحد األولويات والرافعات 

متوسطة الدائمة في القطاع تشجيع يطاع الشركات الحرفية الصغيرة وال( أ)وسوف تستهدف هذه اإلجراءات . المعتمدة

المواكبة المالية والضرائبية ( ج)تدريب الحرفيين وتحسين يدرتهم التنافسية للتكيف مع متطلبات السوق؛ و( ب)الرسمي؛ و

إنشاء ( ه)التدابير المحددة لتأمين حصول الحرفيين على القروض؛ و( د)الضرورية لتطوير القطاع الحرفي غير الرسمي؛ و

إنعاش في المناطق لتشجيع إنتاج، وتسويق وتصدير المنتجات الحرفية والخدمات الجيبوتية ودعم االبتكار هيكليات دعم و

بناء بلدة حرفية تجمع مختلف فئات المهن في القطاع ( و)واإلبداع والمبادرات التي تهدف إلى إبراز ييمة الحرف المحلية؛ و

 .الحرفي

 التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي 2.3

 القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل مساهمة 
سوف ينطلق النمو المتسارع، وبشكل عام، التطور الوطني في جيبوتي بزخم، في جزء كبير عبر إبراز قيمة المركز الجغرافي 

ا بحريا  إقليميا  رئيسيا  ومنصة خدم. االستراتيجي للبالد ات تنافسية على الخط البحري األكثر في الواقع، تهدف جيبوتي إلى أن تصبح منفذ 

وتعتمد هذه الدينامية بشكل كبير على مشاريع قطاعات أخرى مثل البنيات التحتية المرفأية الخمس الجديدة . اكتظاظا بالتجارة الدولية

 .لحديدية واالتصاالت، ومحطات الحاويات، والمناطق الحرة، إنما أيضا على خطوط أنابيب البترول، والسكك ا(0.0.2مراجعة الفقرة )

 

زو في المقابل، يتعلق األمر بتطبيق تعاون اقتصادي مدعوم في األطر اإلقليمية والدولية الحالية بهدف دعم الشراكات المربحة للجانبين، وغ

إفريقيا ومجموعة  وجنوب لشرق المشتركة أسواق جديدة وفهم التكنولوجيات الجديدة أو أيضا  االستفادة من اقتصاديات السعة داخل السوق

يجب أن يكون تطوير استراتيجية وطنية جديدة لتنمية التجارة فرصة لتحديد بعض اإلجراءات األولوية، خاصة في الحقل . شرق إفريقيا

 .المؤسساتي

 األهداف 
 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 40 32,2 )%(الناتج المحلي اإلجمالي  / الصادرات

 15 23,3              )%(الناتج المحلي اإلجمالي / رصيد المعامالت الجارية 

 

 االتجاهات االستراتيجية 

 دعم إطار التوجيه المؤسساتي -0االتجاهات االستراتيجية 

من المناسب أوال إنهاء وتصديق الدراسة التشخيصية المحدثة للتكامل التجاري وإلجراء دراسات المشاريع لتعزيز القدرات 

 .ودراسات التأثير على التكامل التجاري( ديد اإلطار التكاملي المدعومتم)التجارية لأليسام 

من جهة ثانية، يجب تعزيز وحدة التطبيق . بعد ذلك، يجب تطوير استراتيجية وطنية جديدة للتنمية التجارية ضمن المجموعة

 .لتفاوض التجاريالوطني لإلطار المتكامل ويجب إجراء دورات تدريبية ذات الصلة بسياسات واستراتيجيات ا

 تعميق التكامل التجاري اإليليمية متعددة األطراف -4االتجاهات االستراتيجية 

 السوق خالل من اإليليمي التكامل تعويض آلية( أ) تنفيذ سيتم األطراف، والمتعدد اإليليمي التكامل مجال في

إضافة ( ج)و القاري، الحر لالتباد منطقة داخل يارية تكامل خطة( ب)فريقيا، وإ وجنوب لشرق المشتركة

 اتفايات من وغيرها بالي اتفاق)النظام التجاري متعدد األطراف  إطار في التبادالت لتسهيل التوصيات إلى

 المستوى المختلفة تعزيز يدرات التوجه على اإلجراءات هذه تتطلب سوفو. (العالمية التجارة منظمة

 .المؤسسي

 



 شرق ومجموعة إفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق داخل قوية سياسة تكامل تجاريتطبيق  سيتم أوال

 .ايتصاديات السعة من أفضل واالستفادة نحو على المشتركة األسواق من لالستفادة إفريقيا

الثابت في  المرايبة إلطار وفًقا في الميزانية التقارب معايير لتلبية الالزمة التدابير ستتخذ جيبوتي ،ثانًيا

المعايير ذات ) 4101 العام في إفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق داخل النقدي تحاداال إنشاء إطار

مع ( العامة والديون للدولة، المركزي للبنك الصافي واالئتمان والتضخم، الميزانية، الصلة بالعجز في

 .للتقارب المباشرة بالقيود ذات الصلة استهداف تخفيض التكاليف

 األكثر البحري الطريق على للخدمات ومنصة رئيسي إقليمي بحري فذكمن جيبوتي تعزيز سيشكلو

 على دعم االستراتيجية ترتكز سوفو. االيتصادية للسياسة اتوجيهيً  امؤشرً  الدولية للتجارة استخداما  

 المتفرعة المنطقة في الوفيرة الطبيعية على الموارد للموانئ األساسية للبنى التنافسية والقدرة القدرات،

 ،4104 شباط/فبراير 4 المنظور، ويعت جيبوتي في هذا من. إفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق ميةوتن

 بين االيتصادي للتعاون جديدة دينامية وتعزيز خلق إلى تهدف تفاهم مذكرة على السودان وجنوب إثيوبيا مع

ومحطات  ،(0.0.2 الفقرة مراجعة) المقبل العقد كما سيتم بناء خمس بنى تحتية  للموانئ في. الثالثة البلدان

 بهدف تشجيع واأللياف البصرية الحديدية والسكك البترول أنابيب خطوط وأيًضاحاويات، ومناطق حرة، 

البنى التحتية  باستخدام سوف تسرع أثيوبا وجنوب السودانو. والدولية اإليليمية والتجارة الصادرات وتسهيل

 جنوب -إثيوبيا  –جيبوتي  الحديد سكة خط كما أن مد   ز والنفط،الغا ومحطات الحرة، والمناطق للموانئ

 .حقيقية بصورة المتفرعة المنطقة ايتصادات وتكامل للبلدان االيتصادي في التوسع سيسرع" السودان"

 وضمان جديدة أسواق تهدف إلى غزو للبغد جديدة دعم اقتصادي استراتيجية سيتم تنفيذ ذلك، موازاة في

 في المزدوجة العضوية من االستفادة ستتمكن هذه األخيرة منو. لتنميتها الالزمة الجديدة ياتالتكنولوج فهم

في هذا اإلطار، . شراكاته لتنويع واضحة مما سيشكل فرصة ،(مساحة فرنكوفونية ومساحة عربية) جيبوتي

 .ستدعو الحاجة إلى وجود رافعتين مفيدتين

حملة  الالزمة وموجهة لتطوير للدعم االيتصادي تتضمن الموارد وطنية وكالة تتمثل الرافعة األولى بإنشاء

 أما الرافعة الثانية فتركز على تعزيز. المالية أبحاث لألسواق، والمستثمرين، والتكنولوجيا أو الموارد

 الخاص القطاع مع الشراكة وذلك عبر مختلفة، بلدان في للسفارات االيتصادية طالع بالخدماتضواال

 طريق عن المالي، والتعاون المصرفي يتواصل ويتكثف تطوير القطاع سوف ذلك، إلى ةإضاف. الوطني

األوراق المالية اإليليمية المتفرعة في جيبوتي  بورصة وإنشاء عالمياً  معروفة إنشاء مؤسسات على التشجيع

  . ذات الصلة ببلدان المنطقة المتفرعة

 



 البشري تنمية رأس المال: المحور الثاني: الفصل السادس
 الصحة،و التعليم، مثل االجتماعي الطابع ذات العامة الخدمات لتوفير كبيرة استثمارات النقدي غير الفقر من لحديسلتزم ا

 يجب ،ثانيا   .البشري المال رأس تعزيز خالل من تأثير طويل األجل على النمو االستثمارات هذهسيكون ل المقابل، في. اإلسكانو

 للفئات والدعم االجتماعية الحماية برامجتحصين  بموازاة العمالة، من خالل إجراءات مواكبة لدعم ستدامةا أكثر استجابة توفير

ا  الفصل يتناولكما . المختلفة العامة التدخالت هذه وسيتم ضمان مراعاة الجنس في. الضعيفة  التعليم( أ: )القطاعاتتباع 

 العمالة؛( ز)و اإلسكان؛( و)و والرياضة؛ الشباب( ه)و ؛دعم الجنس( ج)و والبحوث؛ العالي التعليم( ب)و المهني؛ والتدريب

 ".اإلسالمية الشؤون" و الثقافة( ط)و السكان؛ من الضعيفة والفئات االجتماعية الحماية( ح)و

التعليم والتدريب المهني 1.1 6.5  

 األطر القطاعية المرجعية

 المرجعية القطاعية األطر

  الوطنية والتعليم العالي وزارة التربية – 4102-4101مخطط توجيهي للتعليم 

  تضعها وزارة التعليم والتدريب المهني 4106-4100خطة عمل 

  خطة استراتيجية لتطوير التعليم والتدريب المهني 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
 

 اإلنجاز، معدلب أو بالمدارس االلتحاق معدالتفسواء تعلق األمر ب. البشرية التنمية مجال في بوتيلجي الضعيف األداء على ثقيل اليوم بعبء التعليميلقي 

 في التعليمي النظام في الضعف نقاطتمثل  مختلفة،التعليم ال دورات نهاية في المتراكمة والمعارف التعليمي المحتوى نوعية أو واإلنصاف، والتكافؤ،

 .والطويل المتوسط المدى على واالجتماعي قتصادياال للنمو أساسيا كابحا جيبوتي

 
في  مع استهداف 4102-4101 المخطط التوجيهي في الواردة التوجيهية المبادئمع االلتحاق ب اإلصالحات تسريع يتوجب إذن، وضمن الفترة المحددة،

 في عليها الحصول تم التي النتائج تحصين( ب)و لتعليمية،ا التغطية بتحسين المتعلقة األجل والمتوسطة القصيرة االحتياجات تلبية( أ) نفس الوقت

 الطويل/المتوسط األجل في المؤهلة البشرية الموارد في لعجزبطريقة تسد ا المهني والتدريب التعليم نظام في الضعف نقاط تصحيح( ج)و اإلنصاف،

 زيادة ،وبشكل عام جديدة، مهارات تطلبي نمو نموذج لنجاح أساسية ةاألخير األولوية هذهوستكون . الصاعدة األجيال وتطوير االنخراط المهني ضمانو

 .اإلنتاجية

 
 :ترتكز األهداف الرئيسية على

  وعولمة الوصول إلى وإنجاز المرحلة االبتدائية %(20) 4102زيادة التغطية المدرسية، مع ارتفاع قوي لمرحلة ما قبل الدراسة في العام ،

 بالمئة للمرحلة الثانوية؛ 62بالمئة للمرحلة االبتدائية ومتوسط يبلغ  64بالمئة و 12والمعدل الصافي للتعليم بنسبة 

 ا للمرحلة المتوسطة األساسي ة مواصلة التقدم في موضوع اإلنصاف، الذي، وفقا للخطة، سيكون مؤمنا للمرحلة االبتدائية وسيشهد تحسينا مهم 

 والثانوية؛ 
 تعزيز المهارات األساسية المكتسبة؛ 
 ير وتنويع التعليم التقني والمهني القطاعات المهنية؛تطو 
 

 

 

 

 

 



 تعزيز مدعوم لتوجيه النظام التعليمي عبر طلب النتيجة وتطبيق اإلدارة المتمحورة حول النتائج. 
( ه)ات المؤسساتية، والقدر( د)النوعية، والفعالية والمثابرة، و( ج)اإلنصاف، و( ب)الوصول، و( أ: )ترتكز استراتيجية القطاع على أسس خمسة

 .الشراكة

 
 والمهني التقني المدربين في التعليم والتدريب  النشطين السكان نسبة زيدة( أ: )هدفين المهني، والتدريب الفني بالتعليمتحدد السياسة الوطنية ذات الصلة 

 التقني التدريبالتعليم و نظام في المتعلمين جميع إدراج( ب) و( 4142 عامال في على األقل بالمئة 22 إلى 4104 عامال في بالمئة 01 من) إضعاف ثالثة

 .تخرجهم تاريخ مناعتبارا  واحدة سنة غضون في العمل سوق في والمهني

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

  .يتم تطوير التغطية المدرسية بطريقة شاملةأن  .0
 .االجتماعي لألهلخفض التفاوت في الوصول إلى التعليم المرتبط بالجنس والوضع  .4
 .تحسين نوعية التعليم والمردود الخارجي للنظام التعليمي  .2
 .تعزيز القدرات المؤسساتية إلدارة وتوجيه السياسات التعليمية  .2
 .المؤسسات وإدارة التعليمي، توجيه النظام حول الخاص والقطاع مع لجان أهل الطالب إنشاء شراكة فعالة، وخاصة .0
 .الوطني االيتصاد نوعي ويالئم احتياجات عرض إلى المهني ريبالتد في يقود االستثمار .6

 

 األهداف 
 الهدف   المرجع المؤشرات

2019 

 (2020) %35 (2010) %5 )%(معدل االلتحاق بالمدارس لألوالد بسن خمس سنوات 

  )%(معدل االلتحاق اإلجمالي بالمدرسة 

 االبتدائية -
 المتوسطة -
 الثانوية -

82% 

78.5% 

57.5% 

38.7% 

92% 

84% 

62% 

64% 

 %25 (2010) %15 التعليم والتدريب المهني والتقني –األساسي  االنتقال معدل

   مراجعة يطاع تعزيز الجنس البشري: مؤشرات  المساواة: مالحظة. 4102-4102ييم  ( أ)

 

 االتجاهات االستراتيجية 

 نوعية وتحسين الوصول واإلنصافتنمية ال -0االتجاهات االستراتيجية 

التدفقات المزدوجة  إزالةو( ب) يدرات االستقبال؛ زيادة( أ: )تنفيذ متقارب ألربع مجموعات من اإلجراءات إلى تحسين الوصول سيؤدي

 المناطق في القاعات الدراسية حجم تخفيضو( د) الريفي، الوسط في مبتكرة حلول وضعو( ج) من النظام في المرحلة االبتدائية؛

 .الخاص التعليم تعزيز( ه)و ،(4102 العام لطالب األربعين فيا يتجاوز عدد ال يد) الحضرية

للتعليم االبتدائي  4102-4100ياعات خالل فترة العام  001بناء  المتويع فمن االستقبال للمرحلة االبتدائية والثانوية، يدرات أما بشأن

 1 الجدول يحددو(. في المناطق 4) الثانوي للتعليم مدارس 0و( في المناطق 2)مدرسة للتعليم المتوسط  01، و(في المناطق 26بينها )
والتجهيز وبعض العمليات  ،(األساسي ياعة للتعليم 420) التأهيل إعادة عمليات وتكم ل. تطور يدرة العرض لكل مستوى من التعليم أدناه

 .القطاع لهذا األساسية البنية المحددة برنامج

 

 

 



 التعليم االبتدائي، والمتوسط والثانوي العامتطوير قدرات االستقبال في : 7الجدول رقم 

التعليم االبتدائي  

  (العام والخاص)

 التعليم الثانوي العام التعليم المتوسط العام

 2013 2019 2013 2019 2013 2019 

 عدد المدارس

 عدد صفوف الطالب

 عدد المعلمين

128 240 31 48 10 15 

1276 1870 725 1432 334 540 

1615 1970 976 1328 718 948 

 

سوف تحصن وزارة التعليم . الهدف هو حذفها مع الويت حالما يتم تعزيز يدرات االستقبال ولكن ستتم متابعة نظام التدفق المزدوج،

 ارسالمد أيضاً  كما ستدعم. القطاع على مستوى التعليم والمعدات متابعة وتقييم عبر تحسين الخاص الشراكة التي تم عقدها مع التعليم

 .إليها الوصول يتعذر التي المناطق في أو المجتمع في الموجودة

 وستتناول اإلجراءات. المدرسية الكتب توفير البرامج وتحسين إلصالح الجاري العمل مواصلة على أوالً  النوعية وسيتركز تحسين

خاصة عدد ) التعليم مستويات جميع على ومراجع المهارات الدراسية المناهج وتحديث جديدة، برامج ونشر البرامج، محرري تدريب

 تفعيل وتطوير طالب، لكل واالتصاالت، والتوفير التدريجي للوحات الريمية المعلومات تكنولوجيا مفاهيم وتقديم ،(الساعات التعليمية

 لتنمية كبيرة أولوية سيتم إيالء كما. والتعليم التربية وإنتاج والمعلومات البحوث مركز من المالية الموارد واستدامة المدارس، في الكتاب

تحفيز ( ب)و ،EFEENالتدريب باالعتماد على  (أ)على  سيتم التركيز التعليم، نوعية ولتحسين. المكتبات شبكة في االستثمار عبر القراءة

نوي مستدام تتعاون فيه س إجراء تقييم( د)و يبل المفتشين، من الهيكلية التعليمية عبر عمليات مرايبة متكررة تحصين( ج)و المعلمين،

 .الجهات المعنية مع أهل الطالب

 .التعليم مستوى من لكل المحددة التوجيهية المبادئ 6يلخص المربع 

  (مرحلة ما يبل الدراسة حتى الثانوية) االتجاهات االستراتيجية الرئيسية بحسب المستوى التعليمي: 6المربع 

 نموذج وتطوير الريفية؛ المناطق وإنشاء إطار لمرحلة ما يبل المدرسة في الدراسية؛ والمناهج يالتشريع اإلطار تطوير :المدرسي قبل التعليم

 .مجتمعي

 للمعلمين األولي التدريب وتعميم المدرسية؛ الكتب توافر تحسينو التالميذ؛ أداء تقييم وتعزيز التدفق المزدوج شيئا فشيئا؛ حذف: التعليم االبتدائي

 وأدوات إطار العمل،) المعايير تعميمو المهني؛ والتدريب الوطنية التربية تدريب متواصل لوزارة خطة اعتمادو التربويين؛ والموجهين

 سياسة شاملة للتعليم؛ وإعداد المؤسسات؛ جميع في...( المتابعة،

 التعليمية؛ ويات الريمية والبرمجياتالمحت إنتاجو للكتب؛ المحلية واإلدارة االستعدادية وتحسين الدراسية؛ المناهج تحديث: التعليم المتوسط

التعليم األساسي والتعليم التدريبي الذي يسبق  بين االنتقال تحسينو يدرات االستقبال؛ وتطوير المؤسسات؛ على جميع النوعية معايير تعميمو

 .التعليم األساسي

 إنتاج المحتويات الريمية والبرمجيات واالتصاالت؛ المعلومات جياتكنولو الدراسية وساعات التعليم؛ وثقافة المناهج تحديث :التعليم الثانوي العام

 الثانوية؛ المدارس جميع في النوعية معايير وتعميم المدرسي؛ الدعم وسائل تنويع الملحقة؛ والكتب المدرسية الكتب تحسين التعليمية؛

 وسائل تنويعو التعليمية؛ المحتويات الريمية والبرمجيات إنتاجو وساعات التعليم؛ الدراسية المناهج تحديث: المهني والتدريب التقني التعليم

 .المهني التعليم الفني والتدريب مستوى رفعو النوعية؛ معايير وتعميم المدرسي؛ الدعم



 خاصة الفتيات، تعليم تعترض التي للعوائق التدريجي اإللغاء( أ) التكافؤ عبر سيتم تحقيق مواصلة تحسين 

 منظمات بإشراك القبائل وشيوخ األسر لتوعية اإلجراءات تكثيفو( ب) بتدائية،اال غير المستويات في

سيتم  المجال، هذا في لدورها نظراً و(. المياه خاصة برامج حيازة) األهل فقر مكافحة( ج)و المدني، المجتمع

 .لها مستدام تمويل وإنشاء نظام المدرسية المطاعم تعزيز

  إدارة وتوجيه النظام التعليميتحسين  -4االتجاهات االستراتيجية 

 المدارس التي تم تحسينها ومرايبة متابعة إدارية( أ) إلى سيؤدي الذي التوجيه تعزيز على يتم التشديد سوف

 إنتاج( ج)و ،(لمدراء المدارس اإلدارية القدرات تطوير( ب)و ،(للمؤسسات وتقييم مدرائها المادية المرايبة)

 ،(للمؤشرات سنوي وكتاب ودليل إحصائي، المدارس، من يبل مدراء متابعة إحصائية) مرسخ إحصائي

 .التقييم خدمة تعزيز( د)و

 المسؤوليات تتولى بفعالية بحيث الالمركزية للخدمات العمالتية القدرات بتعزيز خاص اهتمام إيالء سيتم

 والتدريب الوطنية التربية وزارة تراث استدامة لضمان الصيانة خدمة تفعيل سيتمو. النصوص في المبينة

 (.والمعدات المباني) المهني

 تحسين األجل من أجل المتوسطة إلطار يطاعي للنفقات سنوية تطوير عملية سيتم تطبيق من جهة أخرى،

 .األداء ومتابعة القطاع وفقا ألولويات الموارد تخصيص

  تطوير مهني للعاملين في مجال التعليم -2االتجاهات االستراتيجية 

من األساسيات وخالل المسيرة  بدءاً  التعليمية الهيئة أعضاء يدرات عبر تعزيزلتعليم النوعي يستمر ا

 .إجراءات في إطار التطوير المهني للعاملين في مجال التعليم عدة اتخاذ سيتمو. التعليمية

ية والحياة أعضاء الهيئة التعليم لجميع مراجع وتوثيق استحداث( أ: )سيتم ،االبتدائي التدريب مستوى على

 .العاملين فئات لمختلف الشهادات وإصدار والتدريب للتوظيف مؤسسي إطار وضعو( ب) المدرسية

 عملية يدير تنظيمي إطار وتشريع تصميم( أ: )االجراءات على تركز سوف المتواصل التدريب على مستوى

 المدارس، ومدراء معلمين،ال) العاملين لجميع وبرنامج تدريب متواصل خطة تنفيذ( ب)و التدريب، مواصلة

 .للتعليم المؤسساتية القدرة تحسينو( ج) ،(والحياة المدرسية واإلداريين،

سيتم تحسين ظروف العمل في المؤسسات التربوية وتعزيز عمليات التفتيش التربوية عبر توظيف مفتشين و

 .جدد

 اليتصاد الوطنيتطوير تدريب مهني نوعي ويتوافق مع حاجات ا -2االتجاهات االستراتيجية 

 التربية سوف تسعى مديرية الوطنية، العمالة وسياسة ،4102-4101بالترابط مع مخطط التوجيه التربوي 

 الفني للتعليم عرض دعم إلى في وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني المهني والتدريب التقني والتعليم

 .الوطني االيتصاد الحتياجات وفقاً  المهني والتدريب

 

 

 



 : تحقيقاً لهذه الغاية، ستركز اإلجراءات ذات األولوية على

 العرض  تشجيع عن فضالً  والشهادات التي يمنحها، التدريب التي يتبعها وإيرار مناهج والمهني، التقني التدريب تنظيم إعادة
 الجديد للتدريب التقني والمهني إلى الشركات الجيبوتية أو األجنبية؛

 والمهني؛ التقني للتدريب وفعالة مةدائ آلية تمويل إنشاء 
 عمالتي للمهن  ودليل فعالة، رصد هيئة يشمل سوف والذي لمتابعة مدى التوافق بين التدريب والوظيفة، رصد نظام إنشاء

 .والمهني التقني للتدريب الفرعي النظام فعالية لتقدير وتقييم متابعة ونظام والوظائف،
الخدمة سوف تحل  الوطنية، في التنمية الجيبوتية المسلحة القوات ومساهمة الشباب توظيف فرص تحسين سياق وفي إضافة إلى ذلك،

 التنسيق لهيئة 4وبالترابط مع الهدف المحدد ريم . 4112التي تم إنشاؤها في العام " الخدمة الوطنية للدعم"محل  الوطنية لدعم التطوير

 أو العمل إلى سوق يصلون الذين غير المؤهلين حيث يتواجد الشباب ة أساًساالمعتمد والتعلم وسائل التدريب تطوير سيتم الوطنية،

وزارة التربية الوطنية  مع وتقترح الخدمة الوطنية لدعم التطوير التي أنشأتها رئاسة الحكومة بالشراكة. العمل عن العاطلين الخريجين

وينتظر تأمين إجراء . شهراً  01 إلى 6 نمطية من تدريبية دورات لىع وستعتمد -مواطنياً ومهنياً  -تدريباً مزدوجاً  والتدريب المهني،

. المهني التدريب في القوات المسلحة الجيبوتية يتابعون متطوع 011لـ األيصى الحد تجاوز أشهر دون 6أو  2دورة تدريبية كل 

وتسعى . إلخ والفنديية، والميكانيك، والبناء، النقل، مهن المثال، سبيل على التدريبية الحاجات الفورية، نذكر منها وتستهدف الدورات

 .على عكس خدمة الدعم الوطنية المناطق، عبر تقديم دورات تدريبية ومسار انخراط في المناطق تنمية الخدمة الوطنية لدعم التطوير إلى

 التعليم العالي والبحوث 1.5

 األطر القطاعية المرجعية

 األطر القطاعية المرجعية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي – 4102-4101تعليم لعامي مخطط توجيهي لل 

  لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 9002-9003خطة عمل 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 

. قدرته على االستيعابفي  االسريع جد   الرتفاعيبرز التعليم العالي ا، 4102/4100 أيلول/بتمبرسطالب مسجلين في  1 111مع أكثر من 

 للترميم  ازدحام مقبل للحرم الجامعي الحالي، وإمدادات غير كافية ) من الناحية العددية عليه مواجهة تحٍد مزدوج ومن اآلن فصاعدا  

وبالتالي، سوف تسعى (. ت االقتصاداحتياجاال تلبي مجموعة المعارف والمهارات بالضرورة )نوعية من الناحية الو( لطالباووسائل نقل 

قدرات االستيعاب وظروف حياة الطالب وتطوير األقسام النخبة التي تسمح تحسين  إلى  2019-2015السياسات القطاعية في الفترة 

 .االقتصاد من أجل تلبية حاجاتفي مجاالت الهندسة، والتجارة والبناء واللغات  والتي تحتضن المؤهالت المهنيةالعشوائي بالدخول 
 .لموارد المائية والطاقة والمناجمنحو اموجهة وتنمية من خالل برامج بحوث تطبيقية في ال وبالمثل، سوف تسهم البحوث

 

 النتائج المتويعة 
 

 النتائج المتوقعة

 الجامعة يدرة االستيعاب وظروف حياة الطالب في تحسين .0
 إنشاء أيسام النخبة بما يتوافق مع حاجات االيتصاد .4
 .البحوث الوطنية الوسائل الالزمة للمساهمة بطريقة عملية في التطوير الكامت .2

 

 



 األهداف 
 الهدف   المرجع المؤشرات

2019 

   

  (2015) 887 عدد الخريجين من األيسام المهنية

 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي: المصدر   

 االتجاهات االستراتيجية 
 تعزيز يدرة العرض وتحسين ظروف االستقبال للتعليم العالي -0االتجاهات االستراتيجية 

 .الطالب الستقبال ظروف تحسين طريق عن العدد في المتمثل التحدي مواجهة العالي في التعليم لوزارة األولى تكمن األولوية

، البدء في 4101-4106وضع اللمسات األخيرة للحرم الحالي، ثم، ابتداء من ( أ: )ويتويع تطبيق ثالثة إجراءات رئيسية

 .تنفيذ استثمارات في وسائل النقل من أجل تنظيم نقل الطالب( ج)وبناء مطعم جامعي؛ ( ب)أعمال بناء حرم ثان؛ 

 تطوير األيسام بما يتوافق مع حاجات االيتصاد -4االتجاهات االستراتيجية 

وهو  األساسي هدفها تحقيق إلى التي تسعى فالجامعة: يةالنوع في المتمثل على التحدي العالي ترتكز األولوية الثانية للتعليم

 العمل حيث ستشكل مهاراتهم رافعة لنمو عليها التمكن من تدريب خريجين يادرين على االنخراط في سوق "االتقان"متابعة 

تجري إتاحة و من أيسام النخبة، مجموعات إنشاء نحو فأكثر أكثر جيبوتي جامعة تتوجه وبهذه الطريقة، .للقطاعات سريع

سيتم تزويد كلية الهندسة التي تم  ولهذه الغاية،. األجنبية الجامعات مع الشراكة من خالل ومطورة الدخول إليها وفق مسابقة،

الجيبوتي، هذا  االيتصاد احتياجات تلبية نحو مشاريع موجهة عدة وستنفذ ،4102 الدعم، بمعدات 4102افتتاحها في العام 

 .المعمارية، ومجموعة وحاضنة مؤسسات، ومركز جامعي لتدريس اللغات للهندسة وكلية للتجارة كلية فضالً عن إنشاء

 تشجيع البحوث الوطنية كمحرك للتنمية -2االتجاهات االستراتيجية 

 .أساتذة جامعة جيبوتي بحوث وإبراز ييمة وتطوير دعم تنفيذ من أجل استبايية سياسة تنفيذ سيتم الجامعي، البحث المجال في

األعمال الجامعية التي  واجهة خدمة إنشاء( ب) الكفاءات؛ دليل إعداد( أ): سيتم استخدام ثالثة إجراءات رئيسية كرافعة

 . الجامعة في الدكتوراه استبداع تهتم بتدريب خلية إنشاء( ج)ستتعاون مع غرفة التجارة و

 حرارة األرض الجوفية،: رئيسية يطاعات ثالثة في مشاريع تحقيق على فستركز الوطني، الصعيد على أما بالنسبة للبحوث

  .والنفطية المعدنية والموارد المياه وموارد

 الصحة 1.6

 األطر القطاعية المرجعية 
 

 األطر القطاعية المرجعية

  0222يوليو / 22/عام/21يانون بشأن السياسة الصحية ريم 

  4101-4102 طوير الصحيالسياسة الوطنية للت –الخطة الوطنية للتطوير الصحي في جيبوتي 

 

 

 



 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
وبالتوافق مع توجهات السياسة الوطنية للتطوير الصحي الجاري . إلى جانب التعليم، تشكل الصحة القطاع الثاني المهم من حيث رأس المال البشري

إلى خفض معدل المرض والوفيات ذات الصلة باألمراض المستوطنة، خاصة للمجموعة  4102 العام العمل بها، ستهدف السياسة الصحية بحلول

وسوف تشارك أيضا  في خفض التباين في المقاطعات عبر تصحيح تفاوت العرض الملحوظ بين العاصمة . المستهدفة األكثر هشاشة، األم والطفل

 . ومناطق الداخل

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 .أكثر عدال وكفاءة مة أكثر تشاركية وشفافية تعزز نظاما صحياً حوك .0
 .عالية الجودة لتلبية حاجات السكانالتأمين وصول شامل إلى الخدمات الصحية  .4
 .يتيح استخدام الفعال للموارد المالية تلبية حاجات النظام الصحي على نحو أمثل .2
 .لويات الصحية وعلى ياعدة جغرافية عادلةإنجاز التطوير وإبراز ييمة الموارد البشرية وفقا لألو .2

 .التقييم بفعالية-يتم تعزيز النظام الوطني لإلعالم الصحي من أجل دعم القرار، والمرايبة والمتابعة .0

 

 األهداف 
 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 362 383                                                    ( ألف والدة 011وفيات األمهات لكل )معدل وفيات األمهات 

 ‰22 ‰01                                             (شهرا 00 -1والدة لسن  0111لكل )معدل وفيات األطفال 

 ‰60 ‰ 61.1 (سنوات 0-1والدة لسن  0111لكل )معدل وفيات األطفال الذكور 

 %90 (2014) %82.1                                                        ولنسبة األوالد الذين تلقوا التلقيح الكامل في عامهم األ

 %20 (2012) %29.8                                                                                    انخفاض في الوزن لدى األوالد تحت سن الخامسة

 %92 (2012) %87.4                                             (ب، الممرضالقابلة، الطبي)معدل الوالدة بمساعدة 

 %25 (2012) %19                              معدل انتشار وسائل منع الحمل

 %0 (2008) %0.64                          معدل انتشار المالريا

 %20 %30 الرئوي السل مرض انتشار معدل

 (2015) %1.8 (2009) %2.2 اإليدز/ المناعة نقص فيروس رانتشا معدل

 %100 (2014) %82 (أشخاص ثالثة األدنى الحد) الموظفين/التي تمتثل للمعايير الصحة لمراكز المئوية النسبة

   بواسطة أداة وان هلث تقديرات: المصدر

 

 االتجاهات االستراتيجية 

 .وكفاءة عدال أكثر صحيا نظاما تعزز وشفافية ركيةتشا أكثر حوكمة -0االتجاهات االستراتيجية 

مع إصدار دليل وطني لتوجيه التخطيط على جميع مستويات النظام الصحي بشكل خاص؛ ) والتقييم والمتابعة التخطيط تعزيز( أ)ترتكز اإلجراءات المتخذة هنا على 

( و)تنفيذ أولوي لالمركزية وتوزيع السلطة؛ ( ه)ألداء والمساءلة على كامل مستويات النظام؛ تعزيز ثقافة ا( ج)تحسين يدرات التشريع ومرايبة تطبيق المعايير؛ ( ب)

سوف يتم إنشاء لجان توجيه على المستويات المركزية، والمتوسطة والمحيطية . الخاصة، والشركات المدنية ودعم اإلجراءات متعددة القطاعات/مأسسة الشراكة العامة

 .الجهاز الصحي من أجل تحسين التنسيق في

 

 



   وصول إجماعي إلى الخدمات الصحية ذات الجودة لتلبية احتياجات السكان إمكانية  -4االتجاهات االستراتيجية 

 

سيتم تعزيز التغطية ونوعية . في يائمة أولوية التنمية الصحية الرعاية الصحية األساسية محوًرا يجيةاتتشكل استر

تحصين االسترتيجيات  سيجريضحة خاصة بكل مستوى في النظام الصحي، والنظام عبر سن  وتطبيق يوانين وا

كما تم تحديد الحاجات لهيكليات ومعدات جديدة من أجل العمل . التدخل" مجموعة"لكل مشكلة صحية ودمجها في 

 ةخمس على تنفيذ يرتكز الهدف التحتية، ما يتعلق بالبنى ففي. على تسهيل الوصول الجغرافي ونوعية الرعاية

وثمانية  ،(متخصص ومستشفى المجتمعية للصحة مراكز 2 و الوطني، المرجعي المستشفى) التأهيل عادةإل مشاريع

االهتمام  إيالء ينبغي كما(.  صحية ومركز خاص مراكز 0و مركزان استشفائيان إيليميان،) مشاريع بناء جديدة

 ...(. والسرطان القلب ومعهد السل،) صةومراكز العالجات المتخص الصحية المراكز معدات لتحسين الالزم

 المحاور االستراتيجية لمكافحة األمراض والسيطرة عليها: 7المربع رقم 

 توافر تحسين خالل من المحور هذا سينفذ: واألطفال األحداث والرضع الوالدة وحديثي األمهات وفيات مكافحة -0

 من. والطفل على األم الكبير األثر ذات والوليدية يديةالتول التدخالت من متكاملة مجموعة إلى الوصول وإمكانية

 :بشأن خاصة هنا األوجه متعددة إجراءات اتخاذ الضروري

وتدريب موظفي  المدخالت وتوافر التواصل وتكثيف واإلجراءات، المعايير تحديث) الوالدة استشارة ما قبل -
 ؛...(استشارات ما يبل الوالدة المركزة، على  المجتمعية الصحة

وتعقيم  المخاض، المنتظم لمخطط واالستخدام األمومة، مرافق جميع في الوالدة أيسام تحديث) الوالدة الطبيعية -
 ...(االتصاالت، وتعزيز المعدات بحسب المعايير؛

 والكاملة؛ األساسية الطارئة التوليدية الرعاية -
تأمين الرعاية و والتواصل، مراض،ومعاينة األ الصحة، استشارة منتظمة لموظفي) الوالدة بعد استشارة ما -

  .الطبيعية رضاعة األم وتشجيع الصحية المؤهلة،
 الطفولة مراضالرعاية المتكاملة أل وتضمينها بروتوكوالت مراجعة االستراتيجيات) العغجية االستشارة -

 ؛...(من الدرجة األولى، الصحية الوحدات ومعدات الموظفين، وتدريب المحددة، والبرامج
 الحديثة للنساء اللواتي يرغبن باستخدامها؛ الحمل منع وسائل انتشار لتحسين األسرة تنظيم إعادة -
برامج التغذية واألمن  مع بالتزامن الحوامل النساء لدى التغذية لتحسين والنساء الحوامل األسرة تثقيف تعزيز -

 الغذائي األخرى؛
 باشرة وغير المباشرة والتي تؤثر بشكل بارزباستهداف أسباب سوء التغذية الم الغذائية التدخغت تعزيز -

 المنتظمة والمعالجة الدورية التكميلية، الدييقة والمغذيات التكميلية، والتغذية الطبيعية الحصرية الرضاعة)
 ...(.ومعالجة سوء التغذية الحادة والشديدة والمعتدلة، سنوات، 0 إلى 1 األطفال من سن عند للديدان

على جميع المستويات، مع األخذ بعين االعتبار أولوية معالجة  املة ألمراض األطفالتطوير المعالجة المتك -
 أسباب وفيات الرضع واألطفال، كالفشل الكلوي الحاد، واإلسهال والمالريا؛

إضافة إلى ( للبراز السليمة اإلدارة) والجماعية( اليدين بشكل منتظم غسل) الفردية الصحية الظروف تحسين -
 الصحية والمرافق والنظافة المياه عن المسؤولة الوزارات مع بالتعاون األسر لدى وتأمين المياه العالج تعزيز

 ؛(القطاعات بين مشتركة استراتيجية سياق في
 ؛(إلخ التبريد، وسلسلة اللقاحات، احتياجات وتخطيط اإلدارة، تحسين) الموسع التحصين برنامج تعزيز -
والرعاية المتكاملة  الموسع، التحصين برنامج استراتيجيات ودمج توياتالمس جميع على الموظفين قدرات تعزيز -

 .الصحي التدريب لمؤسسات ادراسية المناهج في والتغذية ألمراض األطفال،
ما  تأمين إمكانية حصول جميع السكان على التدخالت في: اإليدز/المناعة نقص وفيروس والسل المالريا مكافحة -4

 :تشمل اإلجراءات (والسل اإليدز،/ المناعة نقص وفيروس المالريا،) األولوية ذاتيختص باألمراض الثالثة 

 نوعية وتحسين ،(الحشرات االستخدام المتواصل لشباك تعزيز خالل من سيما ال) الوياية تعزيز: المغريا -
 التواصل لتغيير السلوك؛ وتطوير الرعاية؛



بتكثيف فكرة  المناعة نقص بفيروس المصابين لألشخاص الدعم تقديم: اإليدز/ المناعة نق  فيروس لمكافحة -
 المجموعات بين سيما ال السلوك، لتغيير والوياية والتوعية والتواصل، الصحية، المراكز التقصي اإلرادي في

لألشخاص المصابين بفيروس  فيروس نقص المناعة مضادات من اإلعفاء المركزية وتطبيق للخطر، المعرضة
 يتها؛ومجان نقص المناعة 

 وتعزيز عالج اإليدز؛ ومراكز والمستشفيات الصحية المراكز جميع في عالج مباشر المالحظة دمج: السل -
 ...ويدرات البرنامج اإلدارية، والرعاية، المعدات،

وداخل  والتنظيمية التشريعية التدابير وضع على تركز اإلجراءات :المعدية غير األمراض السيطرة على -2

 .إلخ القدرات، وبناء الرئيسية، األمراض غير المعدية عن المبكر الكشف وتعزيز الخطر، عوامل نم للحد القطاعات

 الصحي النظام الحتياجات المالية الموارد واستخداماالستفادة من التمويل  -2االتجاهات االستراتيجية 

التي تخصصها  االعتمادات زيادة سيتم ،أوالً . الطبيةهناك حقل آخر رئيسي حيث يلعب فيه القيد المالي دوراً في الوصول إلى الرعاية 

 في العمق الهيكليات إدارة وبينما يتم في الويت نفسه إصالح. الصحية الخدمات تمويل في الخاص القطاع مشاركة تحسينو لقطاعل الدولة

. التسعير الجديد نظاموفقا ل حصتها خفض سيتم ولكن األسر من التكاليف استردادكما ستتم متابعة مسألة . تكاليفبال أفضل تحكم من أجل

 (.1, 6 القسم مراجعة) االجتماعية الحماية نظام نطاق توسيع من سوف السكانية الرعاية الى الوصول إمكانية تستفيد

 تطوير وإبراز ييمة الموارد البشرية وفقاً لحاجات النظام الصحي -2االتجاهات االستراتيجية 

لتأمين جميع اللجان العلمية المستقلة، والمستشفيات األساسية  SCAPEمن يبل  ين تشملهم فترة التغطية الطبيةالذ عدد األفراد إضافة تمتس

 الفترة في للتوظيف المتويعة االحتياجات تقدرو. الوطنية للمعايير وفقاً  لتشغيلها الالزمة البشرية المواردوالعامة ومؤسسات الدعم  مع 

يابلة  21ممرًضا، و 041طبيًبا متخصًصا، و 21و ،طبيًبا عاًما 041 ذلك في بما ،إضافًيا موظًفا 101 ،4102-4100 الممتدة بين األعوام

 تعيينات لتحسين المختلفة والوحدات اإلدارة داخل البشرية الموارد إدارة إجراءات تعزيز ينبغي نفسه، الويت فيو. مساعًدا 211و

 .والنوعية ةالكمي االحتياجات أساس على والمنظمة الموظفين

 

  تحسين اإلمدادات، ونوعية االستخدام المنطقي لألدوية ونوعية وسائل التشخيص -0االتجاهات االستراتيجية 

 المنتجات وإدارة سياسة عن المسؤولة الهيكليات تعزيز( أ) :ا التوجيه االستراتيجيهذ إطار في رئيسية إجراءات ثالثة سيتم تطبيق

 تعزيز( ج)و الدولية؛ المساعدة على العتمادل جًياتدري والخفض الصيدالنية للمستحضرات منطقية أكثر خداماست تعزيز( ب)و الصيدالنية؛

 توزيع نظام إصالحكما سيكون (. الصحية البطاية إستناداً إلى الجغرافية التغطيةو المنتجات، وإدارة المؤسسي التعزيز) المختبراتيطاع 

 .هيالتوج هذا صميم في للسكان الطبية المنتجات أسعار تحديد وآلية األدوية

 لسياسةتعزيز النظام اإلعالمي الصحي الوطني لتحسين دعم القرار، والمرايبة والمتابعة التقييمية ل -6االتجاهات االستراتيجية 

  الصحية للتنمية الوطنية

 بها موثوق إحصائية أداة من خالل توفير يالصح النظام أداء لتحسين اأساسياً  شرطاً يشكل تحسين النظام اإلعالمي الصحي الوطني 

 البيانات تحسين( ب)و ي؛اتالمؤسسالمعياري و اإلطار تعزيز( أ) اإلجراءاتوتستهدف . الصحية والبرامج السياسات مختلف لتوجيه

 .النظام اإلعالمي الصحي الوطني داخل القدرات تعزيز( ج)و ،(موثوييةالو نوعيةالو نطاقال) اإلحصائية



 لجنس البشريتعزيز ا 1.5
 األطر القطاعية المرجعية 

 األطر القطاعية المرجعية

  (4100-4100)خطة عمل استراتيجية وطنية للطفولة في جيبوتي 

 إطار استراتيجي وطني لرعاية األيتام واألوالد الضعفاء في جيبوتي 
 استراتيجية وطنية لويف كل أنواع الختان بشكل كامل 
 ة والتعليم غير الرسمياستراتيجية وطنية لمحو األمي 
 استراتيجية وطنية لتنظيم األسرة  

  4140-4100سياسة وطنية للجنس البشري في جيبوتي  

  اإليدز/، ودمج استراتيجية خفض مخاطر نقص المناعة(4141-4101)سياسة وطنية للجنس البشري 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 

 لحقوق االنتهاك أو العنف من مختلفة حاالت إضافة إلى بالجنس، المتصلة والمسؤوليات والعمل، التعليم، إلى إمكانية الوصول في المساواة يتواصل عدم

 على المرأة حصول فتترجم بصعوبة إمكانية االقتصادي، أما على الصعيد. مختلفة بطرق االجتماعية التنمية وتؤثر هذه الحاالت على. واألطفال النساء

تستهدف السياسة المتبعة من وزارة تشجيع المرأة  .اتخاذ مبادرات تعود عليها بالمنفعة المادية في والنجاح للتحرك قدراتها العمل، كما تقلل من فرص

 عدم من الحد العامة، السياسة لك الراسخ للمرأة في التكامل زيادة على واالعتماد بالمرأة، المعنية الوطنية السياسة إطار في والتنظيم األسري عبر التثبت

 .واالقتصادي االجتماعي دور النساء وتعزيز المرأة والطفل حماية لتحسين الجنسين، بين المساواة

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 .تعزيز استقاللية المرأة الذاتية .0
 .الوصول إلى التنظيم األسري إحراز تقدم ملموس في المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق المرأة وإمكانية .4
  .أو المنظمات المتخصصة والمجتمعات/تعزيز الطفولة واستفادة األطفال الضعفاء من رعاية الدولة .2
 .تسجيل ورعاية أفضل لحاالت العنف الممارسة ضد النساء واألوالد .2
 .لجنسينتقوية القدرات المؤسساتية والشراكة لمكافحة عدم المساواة وأوجه الضعف ذات الصلة با .0

 

 األهداف 
 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 40 20 %(متوسط المعدل في البرلمان والحكومة، )حصة النساء في صنع القرار 

 %32 48  عاما 00النسبة لدى الفتيات تحت سن الـ)معدل تشويه األعضاء الجنسية 

 %22 12 (سنة 62-00النساء بين / نسبة النساء النشيطات والعامالت)معدل توظيف النساء 

 %68 42 معدل تغطية التنظيم األسري

                                                                       (نسبة الفتيات بين مجموع الطالب)صبيان /المساواة فتيات 

 الصف االبتدائي -
 الصف المتوسط -
 الصف الثانوي -

 

0.86 

0.77 

0.73 

 

1 

0.86 

0.85 

                     (سنة وما فوق 00)األمية معدل محو 

 الرجال 

 النساء 

 

60.1% 

39.5% 

 

69% 

62% 

 

 



 االتجاهات االستراتيجية 
 

  تعزيز االستقاللية الذاتية لدى النساء -0االتجاهات االستراتيجة 

 

فعة المادية، سوف يتم إعداد نشاطات تعود بالمن خالل بهدف تمكين المرأة من الحصول على استقالليتها الذاتية من

 : التركيز على الرافعات التالية

تنشيط  من خالل الوظيفية األمية محو برامج إطالق إعادة سيتم: والنساء الفتيات وتدريب األمية محو تعزيز ( أ)
 المشاركين مختلف بين الشراكة يكون من الضروري تحسين بالتالي، سوف. جديدة صناديق تمويل

كما سيشكل . المحاكم إلى الوصول في المساواة من أكبر يدر لتأمين جهد وبذل والنقابيين، المؤسساتيين
 التفاوت هذا مكافحة أجل من أولوية اإليليم أنحاء جميع في الوطنية باللغات األمية صفوف لمحو إنشاء

 .الجيبوتي المجتمع في موجودا يزال ال الذي الرئيسي
محددة تنسق  وبرامج مرجعي سيتم ايتراح إطار: النسائية عالمشاري وتنمية للمرأة، الدمج الوظيفي تسهيل ( ب)

من خالل نشاطات إعالمية،  جًدا والصغيرة الصغيرة المشاريع تدعم التي المؤسسات مع بشكل وثيق
 .وتدريبية، والدعم االستشاري والتمويل

 

 العام في إنشاؤه تم الذي تية،لتمكين المرأة من تحقيق االستقاللية الذا منح دور هام لمركز العمل االجتماعي سيتم

 والفتيات، للنساء المخصصة وااليتصادية والتعليمية، واألسرية، االجتماعية، النشاطات والخدمات لرعاية 4104

 .وإطار التدريس فيه التدريب معدات تعزيز كما سيتم. لتدريبهن وتوظيفهن مساحة ولتوفير

 

  الجنسين، والتنظيم األسري والعمل االجتماعي تعزيز المساواة بين -4االتجاهات االستراتيجية 

 

يتيح  مأسسة نهج التي تهدف إلى على المبادرات يتم التركيز أوالً  سوف الجنسين، بين المساواة بتعزيز يتعلق ما في

 المذكورة أعاله إلى اإلجراءات سوف تؤدي هذهو(. التعميم) العامة السياسات جميع في بطريقة منتظمة اإلندماج

 .إلخ والبيئة، والصحة، والتعليم، اإلنتاجي، القطاع دعم سياسات مسائل الجنسين في في النظر زتعزي

 

 نطايها وتوسيع الوطنية اللغات إلى حقوق المرأة األساسيةبترجمة النصوص المتعلقة  سوف تسمح ذلك، إلى ضافةإ

 الحترام والمجتمعات اطات توعية األسرتحضير نش سيتم ذلك، موازاة في. الموضوع هذا حول العام اإلعالم بتعزيز

 القيادة إلى تعزيز الدعوة ستتواصل كما. المحلية بشكل أساسي إستنادا إلى برامج إذاعية باللغات والفتاة المرأة حقوق

كذلك سيتم تصميم أدوات جديدة للنشر والتواصل، وايتراح نظام . المهنية والهيكليات السياسية المؤسسات في النسائية

 وضمان فعالة خيارات ايتراح من أجل الوزارة داخل واالتصاالت البيانات داخل وزارة النهوض بالمرأة  جمع

 .متابعتها

سيتم و .منخفضاً  يزال بما أن معدل التغطية الحالي ال بالتنظيم األسرييتم تكثيف النشاطات المرتبطة  سوف ،أخيراً 

 الدورة، على التشجيع إلى التي تهدف لإلجراءات إطار وفيرلت األسرة بتنظيم للنهوض وطنية استراتيجية إنشاء

 .المدني والمجتمع الصحي األطراف المعنيين بالنظام مع وثيق بترابط



 الدفاع عن األوالد وتشجيعهم -2االتجاهات االستراتيجية 

 

 :ما يتعلق بسياسة الطفولة، سيتم تقديم محورين رئيسيين في

 مراكز الحضانة  هيكليات بعض تأهيل إعادة( أ) اإلجراءات على زترك :المبكرة الطفولة تطوير دعم
 المسؤولين تدريب( ج) وفي المناطق الخمس الداخلية، الحضانة في المجتمعات، دور بناء( ب) الموجودة،

إعداد نشاطات ( د)و ياعات دور الحضانة، لمرايبة( ورؤساء الروابط األئمة، األحياء، أو القرى رؤساء)
 . لتأمين االستقاللية الذاتية لدور الحضانة اجيةإيرادات إنت

 األسر ودعم تدريب على التركيز سيتم اآلخرين، الضعفاء واألطفال لأليتام: الضعفاء األوالد حماية 
. لرعاية ومرافقة األيتام واألوالد الضعفاء وأوالد الشوارع التي ال تبغي الربح  والمنظمات والمجتمعات

 خمس وفي بالباال،/بولوس مجتمعات في الضعفاء واألوالد األيتام لرعاية صصينمتخ معلمين تدريب سيتم
 .داخلية مناطق

 

 .أخرى إضافية وبروتوكوالت الطفل حقوق اتفايية لتنفيذ وتنسيق آلية متابعة إنشاء سيجري ذلك، إلى إضافة

 

  مكافحة العنف ضد المرأة واألوالد -2االتجاهات االستراتيجية 

 :الجنس إلى أربعة إجراءات نوع على أعمال العنف القائم ستستند مكافحة

 اإليدز؛/ المناعة نقص بفيروس  تتعلق بإمكانية إصابة المرأة توعية حمالت تنظيم 
 إطالق دعوة لمكافحة سلوكيات العنف الجنسي ضد المرأة؛ 
 والمناطق؛ ةالعاصم في الدعم النفسي خاليا شبكة نطاق وتوسيع الحالية خلية الدعم النفسي تعزيز 
 بناء مركز استقبال للنساء واألوالد ضحايا أعمال العنف. 

 والتنظيم للمرأة وطنية لجنة إنشاء: العنف ضحايا األطفال مشكلة لحل إجراءات عدة اتخاذ سيتم ،على خط موازٍ 

 .الدعم النفسي خلية اختصاصات نطاق وتوسيع المحكمة، لموظفي خاص وتدريب األسري؛

  تعزيز القدرات المؤسساتية والشراكة  0 -راتيجيةاالتجاهات االست

وتوفير  والمواد، والمعدات المركبات،) العمل ظروف تحسين( ب)و الموظفين، مهارات تعزيز( أ) األولويات تشمل

 المحلية، والجمعيات المنظمات غير الحكومية ودعم ودعم مؤسساتية تدريب خطة إعداد( ج)و ،(لإلدارة مبنى جديد

المتابعة التقييمية  وإدارة التخطيط تعزيز يدرات( ه) والتواصل،( ورشات عمل) الرسملة يف نشاطاتتكث( د)و

من الضروري أن تكون هذه الهيكليات التي تقع على عاتقها مسؤوليات مرايبة وتقييم السياسة الوطنية . للبرامج

تابعة تقييمية داخلية على مستوى األمانة ووحدة م الدائمة؛ وأمانته العامة لتعزيز الجنسين وطني مجلس) للجنسين

إما ( للجنسين وطنية إحصائية ووحدة ومجتمعي؛ مجلس وطني لتعزيز الجنسين ولكل مجلس إيليمي/العامة الدائمة

المرتبطة باتجاهات ) المؤشرات ومتابعة في منتصف المسار، المراجعة والتقييم آلية تفعيل وتؤدي مهامها في وظيفية

 .السياسة الوطنية للجنسين عمل خطة تنفيذ لدعم ميزانية يتوجب أعدادو(. يط اإلداراتوتخط الدراسات

والمنظمات  والشركاء التقنيين والماليين، الوزارات القطاعية،) األطراف المختلفة مع الشراكة تعزيز ، يجبأخيًرا

 .المستويات جميع على( يةالوطن والجمعيات الدولية والمنظمات غير الحكومية الخاص، والقطاع اإليليمية،

 



 الشباب والرياضة 1.2

 األطر القطاعية المرجعية 
 األطر القطاعية المرجعية

  (4101-4111)سياسة وطنية للشباب، والرياضة ووالترفيه 

  (4100-4100)برنامج تنمية الشباب الجيبوتي 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
إمكانية التعليم : عقبات متعددة الشباب هذايواجه  ولكن. الوطنية تنميةالسكان، ويعتبرون ورقة رابحة في ال من الساحقة األغلبيةجيبوتي يشكل شباب 

 لةبطاو ،المواكبة لالندماج التوظيفي أجهزة والنقص في العمل، سوق في المطلوبة المعرفةونوعيته، وتغير الطور بين محتويات التدريب والصفات و

للسياسة التي وضعها، تعتزم  التوجيهية المبادئ إطارلذا، وفي . إلخ والترفيهية، الرياضية األلعاب إلى للوصول محدودةوإمكانية  جدا ، مرتفعةمتتابعة 

 االجتماعي دماجهمنإ في المتمثل المزدوج لتحديمواجهة ا المعنية، األخرى راتاألمانة العامة للدولة لشؤون الشباب والرياضة، إلى جانب الوزا

 .الرياضة ممارسة وتعزيز واالقتصادي

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 تطوير االندماج االجتماعي وااليتصادي للشباب .0
 .تطوير الرياضة الجماعية وتفعيل الوسائل الالزمة لتشجيع االستكشاف ودعم المواهب الشابة في الرياضة الرفيعة المستوى .4
 .طاع المؤسساتيةتعزيز يدرات الق .2

 

 األهداف 
 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 000 15 000 8 عدد األوالد والشباب الضعفاء التي شملتهم الرعاية

 700 21 000 15 عدد الشباب الذين يرتادون المساحات المجتمعية والحياة الثقافية

 

 االتجاهات االستراتيجية 
 

  ماج االجتماعي وااليتصاديتطوير االند -0االتجاهات االستراتيجية 

التدريب  إلعادة مركز إنشاء( ب)و ؛الجنوح ومكافحة لمنع برنامج إعداد( أ) إلى خمسة تدابير للشباب االندماج االجتماعيسوف يرتكز 

 ؛يةالمجتمع نميةتال مراكز في والثقافية الترفيهية النشاطات تفعيل( ج)و جيبوتي؛ في الشباب للجانحين االجتماعي واالندماجوالتأهيل، 

( ه)لالنجازات؛ و معينةتوثيق  وآلية الرسمي غير التعليم على ترتكز المحرومين للشباب للتدريب التكميلي عمل وخطة سياسة تحديد( د)و

 .مراكز التنمية المجتمعية وصالحيات البعثاتإعادة تأطير 

 

 سنة؛ 20-00 بين أعمارهم تتراوح الذين للشباب ركز علم الخرائطم إنشاء( أ) على التدابير ستركزف ،االقتصادي للتكاملأما بالنسبة 

 ستنفذ الجديدة، الوطنية التوظيفية سياسةوبالتطابق مع ال. شبابتتوجه إلى ال واالتصاالت للمعلومات عمل وخطة سياسة تطبيق( ثانيا)

 تقييم إجراء يتم سوفو. الشباب بين الحرة مالاألع مبادراتروح  لدعم" مشاريع الشباب" برنامج األمانة العامة للشباب والرياضة

يجب أن يشكل مركز . السجائر مبيعات على ضريبة فرضعبر   اليوميتم تمويله  للشبابللصندوق الوطني  الحالية الموارد الحتياجات

 الوطني للتضامن العامة للدولة األمانة مع التفاعل وضمان المشاريع حول لتجمعل للشباب بإتاحة المجال رئيسيةالتنمية المجتمعية رافعة 

 .المهنيالتي تدعم اإلندماج  الدولة من المختلفة الدعم وصناديق

 الهيكليات) مراكزال تتم إعادة تصنيف وسوف( اتحاد أو رابطة) مظلة يةهيكل تشكيل سيتمالتنمية المجتمعية،  مركز حالةبعد مراجعة 

 .يةالمجتمع تنميةال مشروع مواردم تفعيل وفي هذا المجال، سيت(. لمعلمينا وتدريب والمعدات

 



 تشجيع الرياضة الجماعية الرفيعة المستوى -4االتجاهات االستراتيجية 

 ذوي ألشخاصل الرياضة تطوير ممارسة( ب)و والجامعية؛ المدرسية الرياضة وتطوير دعم( أ)سترتكز التدابير على 

 جميعمكافحة ( ه)و السجون؛ في الرياضة تطوير( د)و التقليدية؛ لشعبيةا األلعاب تفعيل( ج)و ؛(المعويين) الخاصة االحتياجات

 مراكز إنشاء) القدم كرة لمناهج المقدم الدعم زيادة على التركيز يتم سوف كما .جيبوتي في الرياضة في والعنف التمييز أشكال

 ذلك، موازاة في. المجاورة رياضيةال التحاداتودعم ا( المدرسية الرياضة تطوير دراسات) القوى وألعاب ،(القدم لكرة

 .الرياضية التحتية البنية وتطوير الرياضية االتحادات تشكيل إعادة واصلتست

أللعاب  الرياضي التدريب مجال معومالعب كرة القدم  األحياء، في مالعب أو أراض) الرياضية الموايع لتطوير برنامج وضع سيتم

 (.القوى

 عن للكشف والشباب الرياضيين انتقال أجل من الموارد تفعيل التدابير ستستهدف ،المستوى الرفيعة الرياضةفي حقل 

 .مواهبهم

  تعزيز يدرات القطاع المؤسساتية -2االتجاهات االستراتيجية 

 :سيركز تعزيز القدرات على

 والرياضة للشباب الدولة العامة في مانةلأل العامة المفتشية تفعيل 
 والرياضي، الوسط الترابطي واالتحادي وأطر ،والرياضة للشباب الدولة في العامة ألمانةا كادرات) الفاعلة الجهات تدريب 

 ؛(الرسمي غير التعليم عن اإلنمائي المجتمعالمسؤولين في و ينثقافيالو ينتربويالوين جتماعيالاوالمنشطين 
 لرياضيةا التحاداتمقر لو بالتناوب، والرياضة للشباب العامة األمانة إليامة مبان بناء. 

 

 اإلسكان ،.،

 األطر القطاعية المرجعية 
 األطر القطاعية المرجعية

 استراتيجية وطنية للتنمية الحضرية 
  4101-4102برنامج أعمال ذات أولوية لألمانة العامة في الدولة لإلسكان 

 االستراتيجية الوطنية لإلسكان 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
 

غياب مؤسسات  اآلن أظهرت حتى والفرملة المهمة قد الطلب مع مقارنة عدم تطابق الهيكلية لعرض اإلسكان األخيرة التقييمات أبرزت

 ألف فرنك جيبوتي 001 دخلها التي يتجاوز األسر أفادت بشكل رئيسي السابقة البرامج أن تظهر أيضا كما. التمويل المصرفي المالئمة

 .لذا، يتم اقتراح سياسة جديدة للمساكن واإلسكان ،(من السكان ةبالمئ 21 من أقل)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بأسعار الالئق السكن على لحصولل السكان شرائح جميع لتفسح المجال أمام ،خاصة أدنى دخلو ممكن، عدد أكبر أوال   يةالقطاع ستراتيجيةالا تستهدف

 اإلسكان بين التماسك برامجتصبح  وأخيرا ،. الخاص القطاع لتفعيل اإليجابي العمل ترتكز على نيا،وثا. والثقافية االجتماعية البيئة مع والتكيف معقولة

 .الداخلية المناطق في اإلسكانو الحضرية لتنميةلبرامج ا جديدة أهمية إعطاء إلى يؤدي ما أولوية، المكاني التخطيط وسياسة
 س

 لمختلفحلول متكاملة  تقديم إلى تهدف استراتيجية الحكومة تقترح واالستراتيجية،( األراضيوتهيئة  تخطيطقانون ال) التنظيمية المكتسبات على باالعتماد

 التشديد على يتم لذا،...(. لسكن،وإمكانية الحصول على تمويل ل بالمخاطر، محفوفةال واإلنشاءات القديمة، واألحياء ،التوسيعية مناطقال) القطاع قضايا

 المدنلتنظيم توسع  جديدة حضرية أراض تهيئة( ب)و باإلسكان؛مصرف يتم تكليفه بمسألة  إنشاءالمساكن عبر  تمويلط شرو تحسين( أ: )محاور خمسة

يبلغ  سنوي هدف مع االجتماعية، الفئات لجميع السكن على الحصول شروط لتحسين جديدة مساكن إنتاج( ج) ؛بإنتاج قطع أراض صالحة لتجيزها للسكن

 تعزيز( ه)و االجتماعي؛ اإلقصاء ومنع القديمة واألحياء الطبيعية جيوبال فيإزالة المساكن الهشة ( د): شقة لكل دائرة رئيسية 21شقة للعاصمة و 4111

 .االستدامة في اإلجابة بإدراج للسماح األطراف قدرة

 النتائج المتويعة 
 

 النتائج المتوقعة

 .حرماناً  األكثر االجتماعية الطبقات لصالح خاصة االجتماعيالسكن  ودعم اإلسكان تمويلجديدة ل مؤسسات عملت .0
 .متباينةالدوائر الخمس لتلبية مشاريع سكن فردية مختلفة ذات مستويات تهيئة  وفي جيبوتي في جديدةأراض  محميات تم تجهيز .4
 .الحالي النقص من للحد الجديدة لمساكنا إنتاجيتسارع  .2
 .الطبيعية واألحياء القديمةإن المساكن الهشة هي على طريق الزوال في الجيوب  .2
 .تم تعزيز يدرات أطراف القطاع .0
 .يزداد عرض المساكن في المناطق .6

 

 األهداف 
 الهدف   المرجع المؤشرات

2019 

                                       )%(نسبة السكان الذين لديهم إمكانية الحصول على مسكن محترم 

             

74.3 - 

 000 10 782 6 (تنازل ودي)األراضي التي تم تسليمها  عدد أو منظمة يطع

 000 5 949 2 (في السنة)يطع األراضي المهيئة والمتاحة 

 000 28  088 18 أصحاب العقارات المالكين

 240 27  456 19 أصحاب العقارات الذين يحملون ترخيص إيامة مؤيتة

 240 11  396 14 أصحاب العقارات من دون صفة

 270 17  191 16 أجرونالمست

 5000 0 (العدد)االعتمادات الموزعة من بنك اإلسكان 

 400 - (هكتار)تهيئة األراضي الحضرية 

 16 - (بالهكتار)تريية األحياء القديمة 

 000 25 912 1 منتجات سكنية حيث برنامج األحياء الفقير صفر

6 000 

ئة وصندوق اإلسكانالحضري والبي والتخطيط اإلسكان وزارة: المصدر    

 



 االتجاهات االستراتيجية 

 تطوير تمويل اإلسكان  -0االتجاهات االستراتيجية 

تشمل  .إنشاء بنك اإلسكان الحكومة تقترح مناسبة لتطوير القطاع، إجابات تقديم لم تستطع المصرفية بما أن البيئة

في  يكون مقره ،االجتماعي لإلسكان دعم قصندو إنشاء( ج)و المقر، بناء( ب)دراسة الجدوى؛ و ( أ: )اإلجراءات

 .بنك اإلسكان

 وهو يعتمد حرمانا، األكثر االجتماعية الطبقات لصالح االجتماعي السكن لدعم هذا ضروري األخير إن اإلجراء

تجارة القطع لمشروع تجهيز منطقة  المستخلصة من الهوامش من ستتم تغذية الصندوق) التوزيع إعادة مبدأ على

 (.جداً  عال مستوى تذا سكنية

 توسيع اإلسكان الحضري عبر تهيئة أراض جديدة -4االتجاهات االستراتيجية 

 تخطيط مسار في واالنخراط غير منظمة مرافق الحتواء ضروري أمر هو يطع مهيئة على أراض جديدة إن إنتاج

 .ي ودوائر المناطق الرئيسيةالتخطيطات التوجيهية لجيبوت على يتم تنفيذ هذا اإلنتاج باالعتماد. منطقي حضري

إضافة ( هكتار 411 مناطق اإلسكان على حوالي توسيع) جيبوتي أيضا، تشمل تهيئة أراض جديدة حضرية مدينة

 إمكانية الوصول إلى المدن، سيتم فرص لتعزيز(. ثانوية مدينة لكل هكتار 41 بمعدل) إلى الدوائر الرئيسية الخمس

عبر برنامج ذات  البرامج هذه تستكمل وسوف .تهيئة متباينة مستويات ذات متغيرة يطع مساحات إنتاج ايتراح

 .مستوى عال لمرفأ هيرون

 جديدة مساكن عبر إنتاج الحضرية المراكز من والتكثيف اإلسكان في خفض العجز -2االتجاهات االستراتيجية 

 الحضرية المناطق تأهيل إلعادة الةوك إلى SIDو صندوق تطوير اإلسكان –سيتم تحويل الحقلين العامين الكبيرين 

 .وإلى شركة عقارية لتهيئة األراضي والسكن االجتماعية

ضمن إطار  الخاصة/والشراكة العامة العقاري الخاص  القطاع نشاط دعم الحكومة تعتزم هذين الحقلين، جانب إلى

 . يانوني وتنظيمي تمت الموافقة عليه

الدوائر  خمس وفي جيبوتي في للبناء والسكن وطني برنامج( أ) :نامجينيتويع تنفيذ بر بالعمليات، يتعلق ما في

الشقق  يصل عدد مع الهدف بأن  جماعية سكن بعروض الحضرية الخمس الرئيسية، وهو يهدف إلى تكثيف المراكز

 على برنامج يستند يضاف إلى هذين البرنامجين،. شقة لكل دائرة رئيسية 21شقة للعاصمة و 4111في كل منها إلى 

 . مسكن جديد 4111على  لبناء والخاص العام القطاعين بين الشراكة

 (برنامج األحياء الفقيرة صفر)تحسين المساكن الهشة في الجيوب الطبيعية  -2االتجاهات االستراتيجية 

 ثالثة م تنفيذيت سوف لهذا،. تحتل إزالة المساكن الهشة في الجيوب الطبيعية واألحياء القديمة أولوية رئيسية للحكومة

 وإعادة تجديد( ج) و األحياء القديمة، إعادة هيكلة وتريية (ب)دعم البناء الذاتي، و( أ) : ترتكز على التوالي برامج

 يجري التي" فقيرة صفرال األحياء برنامج" مبادرة في العمليات هذه تدمج سوف. تأهيل المناطق التي تمت هيكلتها

 .حالياً  وضعها

 

 

 

 



 جهات الفاعلة دعم يدرات ال

ن األنشطة . وأخيًرا، ال بد  من دعم يدرات الجهات الفاعلة من أجل االستجابة لمسائل اإلسكان والسكن في االستدامة وتتضم 

رة ثالثة أصعدة ( iii)دعم الخدمات التقنية البلدية؛ ( ii)تقوية الخدمات المركزية أو المتعل قة بأمانة الدولة لإلسكان؛ ( i: )المقر 

 .شركات البناء ودعم

 التوظيف  7.6

 األطر القطاعية المرجعية 

 األطر القطاعية المرجعية 

  السياسة الوطنية للتوظيف(PNE( )4102-4142) 

 

  مساهمة القطاع في النمو المتسارع وتعزيز التوظيف 

لمساهمة في تنمية التوظيف إلى تجميع كافة اإلجراءات القابلة إلى ا 4102تهدف السياسة الوطنية للتوظيف المعتمدة في العام 
زيادة وتحسين عرض التدريب المهني والتقني ( i: )وتتمحور هذه اإلجراءات حول األهداف االستراتيجية السبعة التالية. الالئق

تنمية ( iii)تحسين فرص العمل وإشراك الشباب والنساء الذين يبحثون عن العمل؛ ( ii)بالتوافق مع حاجات سوق التوظيف؛ 
ز للشركات الصغيرة والمتوسطةيطاع مر تعزيز فرص العمل ( iv)الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف الالئق؛ /ك 

تقوية يدرات ( vii)تعزيز الحماية االجتماعية؛ ( vi)تقوية العمل المتناسق في سوق العمل؛ ( v)المنتجة في القطاع األولي؛ 
زيز التدريب سياسة في التنمية االيتصادية واالجتماعية من خالل تعكما تساهم هذه ال. الجهات الفاعلة في سوق العمل

ن الة لسوق العمل وتوسيع نطاق الحماية  والتوظيف المالئمي  والنمو  االيتصادي الموالي للتوظيف الالئق واإلدارة الفع 
ر . االجتماعية كير بنطاق هذه السياسة العامة اإلجراءات األساسية المناسبة لكل  من هذه األهداف مع التذ 7ويختصر المؤط 
ل البطالة العام  إلى  002411وتهدف السياسة الوطنية للتوظيف إلى خلق . للتوظيف فرصة عمل جديدة وإلى تخفيض معد 

 .4102في العام % 41مقابل  4142بحلول العام % 10

 

 األهداف االستراتيجية واألولوي ات العملية للسياسة الوطنية للتوظيف: 7المؤطر 

اإلجراءات األولية / األهداف االستراتيجية   

 زيادة وتحسين عرض التدريب المهني والتقني بالتوافق مع حاجات سوق التوظيف -0

تعزيز نظام رصد التدريب والتوظيف بما في ذلك هيئة المرايبة الفعالة والدليل العملي للمهن والوظائف ونظام  -
 للرصد والتقييم؛

 ت والموافقة على مناهجه المتعقلة بالتدريب وبالشهاداتتنظيم بروتوكول نقل الملفا -
 تعزيز آلية دائمة وفعالة لتمويل التدريب التقني والمهني والتعليم؛  -
 دعم عرض التعليم العالي التقني  والمهني  بالتوافق مع حاجات االيتصاد الوطني؛ -
 . وضع سياسة وطنية للتعليم وللتدريب التقني والمهني -

 عمل وإشراك الشباب والنساء الذين يبحثون عن العملتحسين فرص ال  -4

تنمية المبادرات الخاصة بالتدريب وبالتعليم على المهن الواعدة للشباب وذوي االحتياجات الخاصة الذين دخلوا  -
 دون ييد أو شرط في سوق العمل

وع التوظيف من خالل مشر)تقوية وتوسيع إجراءات الدمج االجتماعي والمهني للشباب والنساء ذوي الشهادات  -
التدريب على تقنيات البحث عن العمل والمعلومات الخاصة بالعمل التجاري، بالشراكة مع القطاع الخاص 

 (والهياكل العمومية
وتوسيعه إلى يطاعات أنشطة أخرى " مشروع تقوية يدرات يطاع النقل والخدمات اللوجستية في جيبوتي"دعم  -

 باإلضافة إلى المناطق الداخلية 
من خالل توجيههم أكثر فأكثر نحو مشاريع البنى التحتية ( i)تقوية برامج تكثيف اليد العاملة في كافة المناطق الداخلية  -

خار واإلدماج ( ii)االجتماعية االيتصادية التي تهتم  بمصلحة السكان المعنيين،  ومن خالل إضافة عنصر التدريب واالد 
 . في المهن الواعدة في الموايع المعنية

 
 



ز للشركات الصغيرة والمتوسطةتنم -1  الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف الالئق/ية يطاع مرك 

تحسين بيئة األعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل تخفيف العوائق النوعية الخاصة بالقطاع الفرعي  -
 للشركات الصغيرة والمتوسطة وسعر عوامل اإلنتاج وبخاصٍة الطاية 

تعزيز اإلجراءات االبتكارية الداعمة لصالح الشباب الواعدين بمشاريع إنشاء الشركات باإلضافة إلى مشاريع تنمية  -
 الشركات الموجودة

 دعم ثقافة ريادة األعمال، وبخاصٍة بين الشباب والنساء الخريجين  -

 تعزيز فرص العمل المنتجة في القطاع األولي -2

ة واإلنسانية للشباب والنساء الفاعلين في مجال الصيد والزراعة الرعوية وبخاصٍة في تقوية القدرات التقنية والمادي -
 المناطق الداخلية

 تعزيز تعاوني ات النساء والشباب في يطاعات الصيد والزراعة الرعوية  -
القطاع  دعم المشاريع الصغيرة المتعلقة بالزراعة الرعوية المكثفة من خالل تحفيز إدخال أطراف فاعلة جديدة في -

 األولي  

 تقوية العمل المتناسق في سوق العمل  -4

 (التعديل األمثل لقانون العمل بموجب متطلبات سوق العمل واعتماد كل من نصوه التنفيذية)تحسين تشريع العمل  -
 الوياية وإدارة نزاعات العمل  -
 تقوية مرايبة تطبيق تشريع العمل وشروطه -

ال وأصحاب تقوية اإلطار الوطني للحوار االجتما - عي من خالل دعم الهيئات الثالثية للتشاور ومنظمات العم 
 .العمل

 تعزيز التفاوض في األجور  -
 دعم ثقافة الحوار الوطني بهدف الوياية من نزاعات العمل وتعزيز الثقة بين الشركاء االجتماعيين -

 الحماية االجتماعية  تعزيز- 6

 تحسين السالمة االجتماعية للقطاع  -
 الحضرية والريفية ةللقطاعات غير الرسمي ةاالجتماعي لسالمةاتوسيع  -

 تعزيز التأمين الصحي العالمي -
توعية وإعالم وتدريب الشركاء االجتماعيين وتفعيل لجنة السالمة والصحة المهنية )الوياية من المخاطر المهنية  -

 (الوطنية
 محاربة األمراض المعدية في مكان العمل  -

 فاعلة في سوق العملتقوية يدرات الجهات ال -7

 تقوية القدرات المؤسساتية لكافة الجهات الفاعلة في يطاع التوظيف بهدف تنظيم وتعاوٍن أفضل ألعمالها -
 دعم القدرات التقنية واإلنسانية لكافة الجهات الفاعلة في يطاع التوظيف من اجل تجهيزهم بشكٍل أفضل -

 

 

وهكذا، يتم  منايشة . داف معينة في إطار سياسات تم  معالجتها في مكان آخروفي نطاق السياسة الوطنية للتوظيف، اُعتمدت أه

ا دور القطاع األولي (. 6.4)المتعل ق بالتعليم التقني والمهني والتدريب في القسم الخاص بالتدريب المهني والتقني  0الهدف  أم 

ز للشركات  1 ، ويرتبط الهدف4.2فيظهر في القسم ( 2الهدف )في تعزيز الوظائف المنتجة  المتعل ق بتنمية يطاع مرك 

وأخيًرا، . الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف الالئق بالفرع الخاص في تنمية القطاع الخاص/الصغيرة والمتوسطة

 .6.6في القسم ( 6الهدف )يتم  منايشة تعزيز الحماية االجتماعية 

هات الخاصة بالس دة ستتمحور هذه الفقرة إًذا على التوج  ياسات الناشطة الداعمة للتوظيف والتي من خالل المبادرات المحد 

وجوانب الوساطة وتقوية يدرات أصحاب -تهدف إلى تعزيز فرص العمل، وتوفير مساهمة إضافية لخلق فرص العمل 

 .المصلحة سوق العمل

  النتائج المتوي عة 

 النتائج المتوّقعة 

 باحثين عن العملتحسين التوظيف وإدماج الشباب والنساء ال .0
 .تعزيز تنظيم سوق العمل والحوار االجتماعي .4
 تنمية يدرات الجهات الفاعلة في سوق العمل  .1



 

  األهداف 
 

4106هدف   المرجع  المؤشرات   

  %19 %10 نسبة القوة العاملة التي تم  تشكيلها في التدريب المهني والتقني 

ل بطالة النساء   %38 %65,6                                 معد 

ل بطالة الشباب  %38 %62,8                             معد 

 %38 %62,8                                                                       عدد الوظائف الدائمة الصافية التي تم  إنشاؤها من يبل القطاع الحديث 

لة من يبل صناديق الدعم المختلفة الوظائف الجديدة التي تم  إنشاؤه ا من خالل مشاريع ممو                                   62,8% 38% 

 %38 %62,8 عدد الشركات الصغيرة التي تم  إنشاؤها 

 %17,5 %35,7 نسبة الشركات المخالفة ألحكام يانون العمل  

 

 التوجهات االستراتيجية 

OS1 - اب والنساء الباحثين عن العمل تحسين التوظيف وإدماج الشب 

ووكالة جيبوتي للتنمية  SESNأمانة الدولة للتضامن الوطني )وباالرتباط مع كافة الجهات الفاعلة المؤسساتية المعنية 

ستحرص الوزارة المعنية بالتوظيف على تنمية المبادرات الهادفة ( MPFوالحماية المتعددة الجنسيات  ADDSاالجتماعية 

جين في خطوتهم . وتعليم الشباب والنساء غير المؤهلينإلى تدريب  وال بد  من تأمين الدعم الضروري لمرافقة الشباب المتخر 

ن وهما االندماج في . نحو وظيفتهم األولى وضمان التأيلم األمثل للتدريب والتوظيف ويتعل ق األمر هنا بالعمل على أساسي 

ة على ذلك، يساهم العمل لصالح تحسين أداء نظام التدريب المهني بحلول العام وعالو. الشركة وتعزيز روح المبادرة الذاتية

 .في تعزيز فرص عمل شباب مراكز التدريب المهني 4106

م . وسيمتد  مشروع تقوية يدرات يطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى يطاعات أنشطة أخرى وإلى المناطق وكذلك، سُيعم 

ًها األعمال أكثر فأكثر نحو مشاريع البنى التحتية االجتماعية ( i)كافة المناطق الداخلية  برنامج تكثيف اليد العاملة في موج 

خار واإلدماج في المهن الواعدة في الموايع المعنية( ii)االيتصادية لمصلحة السكان المعنيين،   .ومضيًفا عنصر التدريب واالد 

OS2-   تنمية ريادة أعمال الشباب (SECRA) 

لسياسة الوطنية للتوظيف، من المتوي ع تحسين توظيف الشباب الذين يعانون من البطالة من أجل إدماجهم في في إطار ا

الشركات التي تحتاج إلى مهارات أو خلق شركاتهم الخاصة بفضل المهارات المكتسبة باإلضافة إلى زيادة فعالي تهم وإنتاجيتهم 

 :تم  اتباع اإلجراءات التاليةومن أجل تحقيق هذا الهدف، سي. في ممارسة عملهم

 توفير المتابعة واإلشراف على الجهات الفاعلة المعنية مباشرًة في تطبيق االستراتيجية الوطنية    

  تحديد وتأكيد موايع اإلدارة والتفكير المتعلقة باالستراتيجية المستقبلية الوطنية للتنمية الخاصة بالثقافة الريادية  

 د من مساهمة يطاع     التربية والتعليم العالي في تدريب ريادة األعمال  التأك 

  ضمان تماسك العمل اإلداري من خالل عرض الخدمات والمرافقة المعتمدة وفق حاجات الشباب الذين يرغبون في
 إنشاء شركة

  منح جيبوتي يانون خاص بالتعاونيات وخدمات المرافقة المناسبة لهذه األخيرة  

  العقبات التي تعترض إنشاء األعمال التجارية مواجهة صندوق التنمية االيتصادية لجيبوتي وتسهيل النفوذ إلى تمويل
 .  من يبل الشباب



OS3 -  تعزيز العمل المتناسق لسوق العمل 

حول اإلطار القانوني وتنمية أطر الحوار وفعالية أنظمة  4106-4104ستتمحور اإلجراءات الواجب اتخاذها في العام 

. تنظيم السوق بشكٍل أفضل وإعادة إحياء الحوار االجتماعي: ويتعل ق الهدف المزدوج بـ. مرايبة على حد  سواءالمعلومات وال

في العام %  14.7)من حيث الكمية، ستسمح اإلجراءات المتخذة في تخفيض نسبة الشركات المخالفة ألحكام يانون العمل 

 .لفردية والجماعية في العملوإلى تخفيف النزاعات ا( 4142في العام % 01إلى  4104

 :وستتضم ن

  (التعديل األمثل لقانون العمل بموجب متطلبات سوق العمل واعتماد كل من نصوصه التنفيذية)تحسين تشريع العمل 

 تقوية أنشطة مرايبة تطبيق تشريع العمل وشروطه 

 تنمية الوياية من نزاعات العمل وإدارته 

  من خالل تقوية الهيئات الثالثية للمشاورة ومنظمات العمال وأصحاب العملدعم اإلطار الوطني للحوار االجتماعي 

  تعزيز التفاوض في األجور 

 دعم ثقافة الحوار الوطني بهدف الوياية من نزاعات العمل وتعزيز الثقة بين الشركاء االجتماعيين 
 

OS4- تقوية يدرات الجهات الفاعلة في سوق العمل 

 

مل من خالل تقوية يدرات الجهات الفاعلة في سوق العمل التي ستؤدي بدورها إلى زيادة يتحق ق تحسين إدارة سوق الع

 :وتتمحور هذه اإلجراءات حول. الخدمات المتاحة وتحسينها في إطار تعزيز العمل

 

 إنشاء وتطبيق نظام مؤسساتي لتطبيق السياسة الوطنية للتوظيف 

 اتي لتطبيق للسياسة الوطنية للتوظيفنظام المؤسسلتقوية القدرات التقنية واإلنسانية ل 

 تطبيق نظام معلومات لسوق العمل 

 دعم يدرات مؤسسات سوق العمل 

 تواصل ومتابعة وتقييم تطبيق خطة العمل المؤسساتية للسياسة الوطنية للتوظيف 

  ال ذات اليد العمالة القدرات اإلنمائية لألعم( 0المحور )وتنمية البنى التحتية ( 1المحور )سيزيد إنشاء مراكز إيليمية
وينبغي أن يستفيد العمل أيًضا من توسيع أنشطة التمويل األصغر إلى المناطق وبناء نسيج أصحاب . المكث فة

 .المشاريع الصغيرة لفتح فرص عمل جديدة لمصلحة الشباب
 

OS5 -  التقوية التقنية واإلدارية للمعهد الوطني لإلدارة العامة(INAP) 

ل المعهد الوطني لإلدارة العامة المسمار الرئيسي لهاوينقضي تحسين اإلدا . رة العامة بتقوية يدرات عمالء الدولة الذي يشك 

 :ومن أجل أن يؤدي هذا األخير دوره على أكمل وجه، تم  وضع برنامج دعم يرتكز على التالي

 

 

 

 

 

 



 التشخيص وبناء القدرات من أجل استئناف األنشطة التدريبية 

 مل المعهد الوطني لإلدارة العامةتحسين ميزانية ع 

 إعادة تأهيل البنى التحتية وبناء مدرج 

 الحصول على أجهزة الحاسوب واألثاث وغيرها من المعدات المكتبية، والمعدات السمعية والبصرية، والمركبات... 

 ل تشريع المعهد الوطني لإلدارة العامة و  مرسوم تنفيذهتقوية اإلطار المؤسساتي من خالل اعتماد يانون يعد 

 إنشاء مجلس إدارة المعهد الوطني لإلدارة العامة 
 

OS6-  تعزيز السالمة االجتماعية 

تحسين السالمة االجتماعي للقطاع؛ ( i)يستند تعزيز السالمة االجتماعية في البداية على توحيد النظام الموجود ويتمحور حول 

(ii )ووضع القانون . حضرية والريفية وتعزيز التأمين الصحي العالمينشر السالمة االجتماعي للقطاعات غير الرسمية ال

( الذي يقوم على وضع نظام للتأمين الصحي العالمي 02/7/سنة/42يانون ريم ) 4102فبراير /الجديد المعتمد في شباط

وسيتم  تطبيقه في . أساسات نظام التأمين الصحي العالمي الذي يغطي تكاليف العالج واالستشفاء ضمن برامج العناية المركزة

 .إطار برنامج التأمين الصحي

 :وباإلضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات من أجل

  التوعية واإلعالم وتدريب الشركاء االجتماعيين وتفعيل اللجنة الوطنية للسالمة )تحسين الوياية من المخاطر المهنية
 ومكافحة األمراض المعدية في مكان العمل؛( والصحة المهنية

 حسين الضمان االجتماعي للعمال في القطاع؛ت 

 تدريب المهنيين الصحيين والعاملين االجتماعيين لإلدارة الفعالة للتأمين الصحي. 

 الحماية االجتماعية والسكان العرضة للخطر 7.6

  األطر القطاعية المرجعية 
 

 األطر القطاعية المرجعية 

  3106-3102" األمن شبكات"االستراتيجية الوطنية  –الحماية االجتماعية – SESN  

 

  مساهمة القطاع في النمو المتسارع وتعزيز التوظيف 
 

 
متعددة األوجه في مجال الحماية االجتماعية، أي تلك التي  اتقترح التشخيصات المتعلقة بالفقر والهشاشة في جيبوتي ردودً 

من الغذائي وتعزيز التمويل الصغير، والعمليات ترتكز على نظام الضمان االجتماعي المساهم، ومكافحة الفقر وانعدام األ
استهدفت االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية التي و. الخاصة بتحويل األموال أو حت ى المساعدات الخيرية على حدٍّ سواء

اء الحوامل أو النس": شبكات األمن االجتماعي"ثالث فئات من السكان ُتعتبر استراتيجية من حيث  4104اعتمدت في العام 
ذوو )اللواتي يرضعن وأطفالهن واألشخاص الذين ليسوا يادرين على العمل والذين ال يشملهم نظام الضمان االجتماعي 

؛ والسكان القادرين على العمل، المؤهلين يلياًل أو (االحتياجات الخاصة والمسنين دون التقاعد، وأطفال الشوارع، وما إلى ذلك
 . يتلقون أي حماية االجتماعيةغير المؤهلين الذين ال

تنمية نظام المساعدات الغذائية المشروطة والتي تستهدف أواًل النساء الحوامل ( i: )وتم  ايتراح ثالث محاور أساسية للتدخل
ن؛  وضع نظام مساعدات مالية غير مشروطة لخدمة السكان ذوي ( ii)واللواتي يرضعن وأطفالهن  الذين هم تحت عمر السنتي 

منظمة العمل الدولية في زيادة العرض على األعمال الخاصة ب( iii)ضع الهش  والذين ال يقدرون على تأمين مواردهم؛ الو
يطاع البناء وصيانة البنية التحتية والمرافق العامة الصغيرة، بالترافق مع التدريب في هذه المجاالت والدعم المالي إلنشاء 

وهناك أولويات أخرى باإلضافة . رف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعاونيات البناءوريادة األعمال والح -وتطوير الذات 
 .إلى تنفيذ التأمين الصحي الشامل الحديث والحاجة إلى تحسين تنسيق برامج المساعدة االجتماعية وتحفيزها

. 



  النتائج المتوي عة 

 النتائج المتوّقعة 

يان على األيل نصف السكان بحلول العام  السالمة االجتماعية للقطاع والتأمين الصحي .0 ن يغط   .4106اللذي 
 تأمين توسيع برامج الحماية االجتماعية المبنية على شبكات األمن االجتماعية  .4
إنشاء الشروط وبخاصٍة على صعيد اإلطار القانوني والمؤسساتي من اجل تأمين التنمية االيتصادية  .1

 االجتماعية والمتضامنة
 لمتابعة والتقييم لبرامج المساعدة االجتماعية وذلك لتحسين النتائجتوفير التعاون وا .2

 

  األهداف 

أهداف   المرجع  المؤشرات 

4106 

ل تغطية السالمة االجتماعية  %55 %29 معد 

ل تغطية التأمين الصحي   %57 %0 معد 

هات السياسة : السياسة الوطنية للتوظيف؛ األهداف –القيم المرجعية : المصدر  4102-4104الوطنية للتوظيف توج 

  التوجهات االستراتيجية 

OS1 -  ال مكافحة الفقر والجماعات الهش ة وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز التضامن الوطني من خالل وضع نظام فع 

 للحماية االجتماعية

 :ما يتعل ق بالدعم المباشر، سيركز على األنشطة الرئيسية وفي

 إلنفاق الغذائي لألسر الفقيرة؛ المساعدة من أجل سد  فجوة ا 

  د مشروع القسائم الغذائية بالشراكة مع برنامج األغذية )توزيع المواد والقسائم الغذائية للفئات األكثر هشاشًة تجد 
 ؛(العالمي

 السعي لتحقيق عملية خاصة بالتحويالت النقدية إلى الطالب األكثر فقًرا في المناطق 

 الجتماعية تنفيذ وكالة جيبوتي للتنمية ا(ADDS) تحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية : لبرامج مختلفة
 ؛(دجيبيل -بالباال)

 •  (مدينة جيبوتي)الحفاظ على التراث الوطني الواعد بأعمال ذات اليد العاملة العالية 

  (أس آيال –دورا  –يوكوبي )تطوير الطاية الشمسية 

  (بييهعلي سا –عرتا )توسيع الشبكات االجتماعية 

   تنمية يطاع الوظائف الذي تشك ل أساًسا لخلق فرص العمل 

 المحافظة على البيئة من خالل إنشاء المطامر في مدينة جيبوتي وفي المناطق وتطوير األحياء . 

 



 :لألسس التالية المعينين وفًقا للخطر المعرضين السكان ستتم مساعدة

 المسكن، يتضمن االجتماعية للحماية برنامج إنشاءو لألوالد؛ القانونية الحماية: الشوار  والدأل 
 ودعم دورات تدريبو ذوي الحاجة؛ لألوالد واإلرشاد والتعليم الصحية الرعاية على والحصول

 .العمل سن في النخراط األوالد
 للتعاونيات ومقرات مياه خزانات وبناء األدوات، توفير خالل من الزراعية األنشطة تشجيع: للبدو 

 األساسية التحتية تأمين البنيةو الغذائية؛ توفير المعونةوكذلك  . معاجن للعلف إنشاءو ؛الزراعية
 .نصف استيطانية سياسة ضمن إطار( ذلك إلى وما للشرب، الصالحة المياهو الصحة،و التعليم،)

 من بدعم دائم حل عن البحثو األساسية؛ االجتماعية الخدمات تأمينو غذائية؛ مساعدات: للنازحين 
 .التنمية في الشركاء

 تلك لكم  التي ت المحددة اإلجراءات من سلسلة خالل من إلى الفقراء األساسية الخدمات وصول تعزيز سيتمو

 هذه من ملحقين متحدرين ن صحي ينتدريب مساعدي( أ: )يجب أن تشمل هذه اإلجراءاتو. أعاله إليها المشار

حالة صعبة في  من والتحذير الصحية، الحالة ومرايبة سية،األسا والرعاية المشورة، يمكنهم توفير المناطق،

المتعددة "نظام الصفوف  اعتمادو( ج) المناطق، هذه في بانتظام تمر متنقلة عيادات إنشاء( ب)حال وجودها 

 وتعليم المياه ضخ للتمكن من( الرياح طاية أو) الشمسية الطاية توفير( د) االبتدائي، التعليم في" المستويات

 على الحصول فرص تعزيزو( ه) الدراسية، ياعات الصفوف لغين والمساعدة في الدروس مساًء فيالبا

 .القرويين بين والتضامن العمل إلى والدعوة محلية مواد من يتم بناؤه الئق مسكن

 عند االستخدام لتحسين للتضامن الوطني أمانة الدولة بها تقوم التي اإلجراءات باألعمال هذه استكمال يتمو

 .من جهة أخرى الذي تتم معالجته شبابال

 تطوير الخدمات التمويلية الصغيرة  – 4االتجاهات اإلستراتيجية 

 تطوير من خالل رفعه بالدنا تعتزم كبيراً  تحدياً  الوطنية التنمية في السكان طبقات جميع إشراك يمثل

 :على اإلطار هذا في المتخذة كز اإلجراءاتتتروس . الصغير تحديًدا التمويل

 التضامن؛ يروض إنشاء 
 الواعدة؛ القطاعات على الصغار المروجين اعتمادات تطوير 
 الغذائي؛ باألمن الصلة ذات الصغيرة المشاريع تنمية 
 المحلية المدخرات تنشيط استراتيجية تنفيذ. 

  والتضامني  االجتماعي االيتصاد تعزيز - 2االتجاهات اإلستراتيجية 

 :تشمل األولويات ،والتضامني الجتماعيا باالقتصاد يتعلق ما في

 التعاونيات؛ وهيكلة اإلرشاد 
 المجتمعية؛ وللهيكليات المقدم إليها الدعم وتكثيف للجمعيات القانوني اإلطار تحسين 
 جداً  الصغيرة الشركات لدعم هيكلية إنشاء 

 

 

 

 

 



 الفقر تقييم ومتابعة التنسيق - 2اإلستراتيجية  االتجاهات

 إنشاء ونص الوطني للتضامن الدولة أمانة وتشغيل نصوص تنظيم) القائم القانوني طاراإل من إنطالًيا

 المساعدة نظام وكفاءة فعالية زيادة الوطني للتضامن" الدولة أمانة" تعتزم ،(الوطني التضامن صندوق

 :للعمل خطوط أربعة اختيار تم ويد. االجتماعية

 األهلية شروط سيتم تحديد الهدف، هذا لتحقيق: فيدينالمست استهداف وتحسين المساعدات تنسيق أوالً 

 سيتم في الويت نفسه،. منسقة بطريقة المستفيدين تسجيل وإجراءات المساعدات من المختلفة للفئات

واألسر  لألفراد فريد فمعر   مع االجتماعية، من البرامج للمستفيدين موحد سجل اجتماعي إنشاء

 فريدة لجنة إلى استناداً  المحلي الصعيد المساعدات على ةتوحيد إدار وسيجري أيًضا. المعيلة

 ومستقلة؛

 بالشبكات المتصلة لإلجراءات أفضل تماسك /تكامل أجل من والمشاريع البرامج تنسيق تحسين ثانياً 

 للبرامج جغرافي أساس على للمعلومات نظام إنشاء هذا التحسين على يعتمد: االجتماعية

 ذات الصلة بالشبكات والخاصة العامة األطراف بين معلوماتلل شبكة وإنشاء والمشاريع،

 تنسيق؛ هيكليات وإنشاء االجتماعية

 القدرات في مجال تعزيز مع االجتماعية الشبكات ومشاريع برامجل تقييموال - اإلشراف تطوير ثالثاً 

الذي  ثراأل لمؤشرات الخارجية، وإجراء رصد مثبت المشاريع/تقييمات البرامج وتنظيم التقييم،

 تتركه؛

 المساعدة إخراج التشخيص المبكر لخيارات بفضل وذلك المالية، المساعدة لخروج استراتيجية تنفيذ رابعاً 

 نهاية في للمستفيدين دعم نظام وتأسيس المستفيدين بتدريب المساعدات وتوضيح االجتماعية،

 .الحقوق

 ثقافة وشؤون المسلمين 1.6

 المرجعية األطر القطاعية 
 المرجعية طاعية القاألطر 

 - 

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية النمو المتسارع وتعزيز التوظيف 
 

 سلوكيات تعزيز منها أمور جملة خالل من التنمية في والثقافة المسلمين شؤون المكلفة تساهم الوزارة

 قطاع نمو لدعم المهم - التراث وتعزيز واالقتصادية، االجتماعية التنمية مشاريع مختلف ودعم المواطنين،

 .الشباب الفنانين تدريب أو - السياحة
 

 النتائج المنتظرة 
 النتائج المنتظرة

 .اإلسالمية بالشؤون المتعلقة البرامج تنفيذ على القدرة تعزيز .0
 .فعالة ومبادرات دعم ثقافية، سياسة خالل من والثقافة الفن لتطور الترويج .4



 االستراتيجية االتجاهات

 اإلسالمية الشؤون وزارة يدرات بناء - 0تيجية االتجاهات االسترا

 :هي رئيسية عناصر أربعة حول تتمحور مشاريع عدة تخطيط جرى

 إدارة حوسبة، ودولية إلى مسابقات القرآنية اإليليمية المسابقات تحويل( أ) مع القرآني التعليم تعزيز 
  .المعلمين تدريب، وهذه المسابقات

 المؤشرات معدات، والهاتفية االتصاالت معداتب المساجدتخصيص ) لصالةل التحتية البنية تطوير، 
 .الحج إدارة وتعزيز األئمة تدريب مركز وإنشاء ،(مساجد عشرة وتجديد

 ؛المنتجات تسويق مركزو ؛األيتام دعمو ؛واألخاليي المدني السلوك) مختلفة لمشاريع الدعم تقديم 
 (.رعايةال أنشطة تعزيزو الرعوي؛ الزراعي شبيلي مشروعو

 

 والفنون ثقافةال تعزيز  -4 االستراتيجية االتجاهات

 الوضع الفنان ومنح الفكرية، الملكية لحماية مواتية بيئة الحكومة ستخلق والثقافة، الفن تنمية تعزيز أجل من

 لتعزيز والمؤسسي القانوني اإلطار إغفال دون من والتعددية التعبير حرية وضمان واالجتماعي، القانوني

 .الفنية والحرفيةلمتعهدين وشركات الثقافة ا

 :على الصدد هذا في األولوية ذات التدابير ستركز

 وإدارة الجيد التنظيم يتطلب الذي األمر الوطنية لغاتها عن فضالً  لجيبوتي الثقافية الهوية على التأكيد 
 في والشباب اءالنس - خاصة - مشاركة وتشجيع للجميع الثقافة في الحق وضمان الثقافي، العمل
 الثقافية؛ الحياة

 الوطني؛ الثقافي التراث وتعزيز وصون جرد 
 الثقافية؛ للتنمية تخصص التي الماليةو والبشرية المادية الموارد زيادة 
 اإليليمية؛ الثقافات بين التبادل تعزيز 
 ؛المجتمع تنمية في دورهم وتعزيز الشباب عند اإلسالمية القيم نشر 
 الشاملة المجتمعية التنمية في مشاركتها وتعزيز اإلسالمي بعدها في بالمرأة لنهوضا. 

 
 ال ،لفنونل جيبوتي معهد إدارة ووسائل المرافق لتعزيز البداية في محددة ستثماراتال حاجة هناك تكونوس

مبان للتعليم الفني  إنشاء كذلك ،وصيانة تخزين متجرو ةإداري كتلة وإنجاز ،المسرح وتجهيز بناء مع سيما

 فقاً و متحف،ال أو ثقافيال مركزال مثل أخرى، مشاريعوسيتم أيضاً تطوير . اإلعالم وسائلالثقافي وياعات و

 .التمويل تحريك قدراتل



 

 الحوكمة العامة وتعزيز القدرات: المحور الثالث: الفصل السابع
 وحماية السكان شرائح جميع ومشاركة ة،القوي والمؤسسات القانون دولة فإن إرساء العامة، السياسات وكفاءة فعالية لتحسين

 المساهمة إلى االستراتيجية من يهدف المحور الثالث المتسارعة، التنمية عملية لمواكبة. أساسية شروط هي األساسية الحقوق

 سريعت استراتيجية تدخالت فإن السياق، هذا في. والمحلية الوطنية الفاعلة الجهات وتعزيزيدرات ةالجيد الحوكمة توطيد في

( ج) القضائي، اإلصالح استمرارو( ب) الديمقراطية، المكاسب تعزيز( أ: )حول أساًسا العمل تدور فرص وتعزيز النمو

 تعميقو( و) العامة، اإلدارة تحديثو( ه) الدولي؛ والتعاون األمن تعزيزو( د) والمالية؛ االيتصادية اإلدارة تحسينو

 .ةالداخلي اإلدارة يدرات وبناء الالمركزية

   1.1ة الحوكمة السياسي .4.1

 القطاعية المرجعية األطر 
 القطاعية المرجعية األطر

  - 
 

 العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية القطاع في مساهمة  
وقدرات  سلطات تعزيز خالل من خاصة ذلك عن التعبير يتمو. 4102-4100 للفترة أولوية الديمقراطية المكاسب يمثل توطيد

 االقتصادية التنمية في مفيد إن هذا. الجيبوتي المجتمع مكونات مختلف مع الحوار آليات وتعميق القدرات وتنمية البرلمان،

 .الدولة عمل على المواطنية التي تحث السيطرة خالل من العامة السياسات إدارة تحسين في يسهم أنه كما. االجتماعية والتنمية

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 أصحاب مجموعات يبل مختلف من أفضل التعبير بشكل إلتاحة والتواصل والتقييم والتشاور االستماع آليات تعزيز تمي .0
 .المصلحة

 .العامة السياسات إدارة في معزًزا دوره البرلمان يرى .4
 .ونزيهة شفافة ممارسات خالل من االنتخابي النظام تعزيز .2

 

 األهداف 
 2019 هدف   المرجع المؤشرات

 )%(إليها التشريع في النصوص الوطنية  يرجع التي الدولية لالتفاييات المئوية نسبةال

 

… 011% 

 

 االستراتيجية االتجاهات 

 والتواصل والتقييم والتشاور االستماع آليات تعزيز -0 االستراتيجية االتجاهات

 على ستعمل الحكومة. والمدنية السياسية الحوكمة تعزيز خالل من الديمقراطية اإلنجازات يمر توطيد

 الخاص، والقطاع المدني، والمجتمع االجتماعيين، والشركاء والمواطنين، الدولة، بين الحوار آليات مأسسة

 .يجسدونها الذين أولئك يبل من وخاصة العامة، المؤسسات احترام وتعزيز

 



 أكبر بقدر الجمهور وإطالع رالتقاري لتقديم والتواصل التقييم أنشطة زيادة الحكومة تعتزم ذلك، إلى إضافة

 علىو. العامة األموال من الجزء األكبر واستخدام العامة واإلجراءات السياسات على تنفيذ الشفافية، من

 خاصة المحرز التقدم لتقدير الحكومة تعتزم السلطات العامة إجراء تقييم منتظم لعمل كانت الخصوص، وجه

 وتقييم اللجنة التوجيهية لرصدينبغي تعزيز يدرات  بذلك، قياملل. واالجتماعية االيتصادية المجاالت في

 الحكومية شبه والمؤسسات العامة اإلدارة في المديرين كبار من وتتألف مؤخرا، أنشئت التي الحكومة، عمل

 .ودورية وشفافة موضوعية، إجراء تقييمات من لتمكينها واألكاديمية

 وتم رفعها مؤخراً  ،0222 العام في أنشئت مؤسسة وهي ،وسيطة الجمهوريةسوف ترى  ذلك، على عالوة

 فعالية أكثر نحو على تمارس أن يمكنها بحيث أنه يد تم تعزيز يدراتها مستقلة، دستورية سلطة رتبة إلى

 يدمت التي للنزاعات ودية تسوية حلول عن اإلدارة واإلداريين عبر البحث التي ترتكز على تقريب مهمتها

 أمناء رابطة إطار في سيما ال أخرى، بلدان في الوساطة مؤسسات مع الخبرات تبادل سيستمركما . إليها

 تتطور سوف الذي الجديد والتنظيمي التشريعي اإلطار إلى واستناًدا. الفرنكوفون والوسطاء المظالم

 في الواردة التوصيات أن من والتأكد والتوجيه واالستماع الضيافة، تعزيز للوسيط ينبغي المؤسسة فيه،

 .أفضل بشكل تنفذ السنوية التقارير

 (.1.4 القسم راجع) العدالة وتحديث تعزيز أيضاً  يعني السياسي الحكم تحسينإن 

 البرلمان ويدرات دور تنمية -4 االستراتيجية االتجاهات

ي تفيد والت – الوطنية الجمعية في الجمهوري التمثيل فعالية سوف يضمنف االنتخابي، النظام بما أنه تم تعديل

 مشاريع القوانين لتحليل والمادية البشرية هايدراتكذلك و هذه المؤسسة دور ويعزز - المؤسسات استدامة

 للجان التشريعي العمل المنتخبين الوطنيين وتحسين يدرة تعزيز هو إن الهدف. الحكومة عمل ومرايبة

. ادل الخبرات مع البرلمانيين األجانبوزيارات عمل وتب التدريبية، الدورات خالل من البرلمان في المختلفة

 خالل من المواطنين ضمان تواصل أفضل مع في عليها المنصوص اإلجراءات أن تساهم أيضاً  وينبغي

 المناطق في" البرلمانية قوافلال" من خالل تعيين البرلمانية األنشطة نطاق توسيع وزيادة الحوار آليات

 على ونشر المجلة البرلمانية الطبعة الدورية وضمان الوطنية معيةالمويع اإللكتروني للج وتنشيط الداخلية،

 .أوسع نطاق

  -2االتجاهات االستراتيجية   تعزيز جهاز االنتخابات 

 

 من سيتم االلتزام بمجموعة بذلك، للقيام. االنتخابي النظام تحسين  الديمقراطية المكاسب يشمل أيضا توطيد

 الوطنية، اللجنة في الدائمة االنتخابات إدارة يدرات ببناء( أ) وصالخص وجه على تتعلق التي اإلجراءات

 اللجنة المتعلقة بتأسيس النصوص في النظر إعادة( ب)و لالنتخابات، الوطني التي تتولى إدارة السجل

 إنشاء على تركز والتي الداخلية وزارة في المبرمجة باألنشطة هذه وستستكمل. المستقلة الوطنية االنتخابية

 ،4106الرئاسية في العام  االنتخابات) المقبلة االنتخابات وتنظيم وإعداد لالنتخابات العامة دارةاإل

 (. 4101 والبلدية في العام اإليليمية واالنتخابات

 

 



 العدالة وحقوق اإلنسان 1.5

 األطر القطاعية المرجعية 
 األطر القطاعية المرجعية

   
 

 العمل فرص وتعزيز والنم تسريع استراتيجية مساهمة القطاع في 

 أن ينبغي حق هي العدالة ألن) االجتماعية ويشارك تعزيزه في التنمية. القانون دولة في الزاوية حجر هو إن النظام القضائي

 وفي ما(. العمل بيئة في الزاوية حجر هي العدالة ألن) واالقتصادية( االجتماعية المعايير احترام ويضمن للجميع متاحا   يكون

 أما بالنسبة. القانونية للمساعدة صندوق وإنشاء العامة االستماع جلسات متابعة على التأكيد من بد ال األول، الجانبب يتعلق

 .ضروري أمر القضائيين هو الموظفين قدرات وبناء القانونية األدوات فإن تحديث الثاني، للجانب

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 .للموظفين ائية بفضل التدريب المستمر والتقييم المنتظمالقض المؤسسات يدرة تعزيز .0
 .تحسين الوصول إلى الخدمات القضائية، خاصة للسكان الذين يعيشون خارج العاصمة .4
 ...(. واألرشفة، والحوسبة التشريعية،) الحديثة األدوات القانونية مع القضائي النظام يعمل .2
 .فعالة تتابع ومنظمات عممةنصوص م من خالل اإلنسان حقوق وتعزيز ضمان يتم .2
 .البشرية والموارد والمعدات التحتية، البنية في السجن إدارة تعزيز تم .0
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 (السنة/يضاة 1) 020من أصل  24 - القضاة تدريب تم

 %011 - (%) )%(الحكم  صدور بعد واحدة سنة خالل األعمال تنفيذ

من المتقدمين من ذوي الدخل % 41 ضعيف جدا القانونية المساعدات من المستفيدين عدد

 المنخفض

 وزارة العدل: المصدر

 االستراتيجية التجاهاتا  

 القضائية خدماتال على الحصول فرص تحسين  -0 االستراتيجية التجاهاتا

 إلى الناس وصول فإن تحسين وحدها، العاصمة في القضائية التحتية على البنية الحالي للتركيز نظًرا

 االحتياجات وذوي والشباب واألطفال النساء ذلك في بما الضعيفة الفئات وخاصة - الخدمات القضائية

 :الغاية هذه لتحقيق رئيسية إجراءات ثالثة تنفيذ سيتملذا، . لدى الحكومة يصوى أولوية هو - الخاصة

 والسكان من المواطنين لعدالةا تقريب إلى المحاكم هذه تهدف سوف: المتنقلة المحاكم تمديد 
 وتخفيض القضائية السلطات إلى وصولهم لتسهيل الداخلية والمناطق في بالباال للخطر المعرضين

 العاصمة؛ إلى النقل تكاليف
 الدعم من االستفادة األكثر فقًرا للمتقاضين الصندوق يتيح هذا: القانونية للمساعدة إنشاء صندوق 

 للدفاع عن حقويهم؛ الشعبي
 

 (.وأوبوك دخيل بالباال،) جديدة يضائية واليات ثالث ناءب 
 



 .في المحكمة والتوجيه خدمات االستقبال تعزيز سيتم ذلك، إلى إضافة

  القانونية األدوات تحديث  -4 االستراتيجية االتجاهات

 العقوبات يانون في لنظرا إعادة( أ) تتم ترجمة هذا فيو. فعالية أكثر القضاء لجعل مهم القانونية األدوات إن تحديث

 ذلك، موازاة في. العدل يصر في مكتبة بناءو( ج) فقه القانون، ونشر تطويرو( ب) الجنائية، اإلجراءات ويانون

 .الجديدة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام القضائي النظام لمشروع اآللي والتشغيل تنفيذال سيتم

 قوق اإلنسانتعزيز ح -2االتجاهات االستراتيجية 

 ونشر ترجمة إلى العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية تهدف اإلنسان، حقوق وتعزيز حماية مجال في

 من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاييات على والتصديق جيبوتي جمهورية اعتمدتها التي الدولية النصوص

 الوطنية اللجنة يدرات بناء أيًضا األنشطة تشمل سوفو. المهاجرين العمال حقوق وضد القسري االختفاء حاالت

 تعيين خالل من الوطنية، اللجنة دعمونذكر أيًضا . باريس إعالن لمبادئ واالمتثال استقاللها لضمان اإلنسان لحقوق

 قلون الدورية، التقارير ونشر إلعداد الالزمة األدوات على الحصول من تتمكنل يياداتها، وتدريب إضافيين موظفين

 على الوطنية اللجنة نطاق توسيع اإلضافية المالية الموارد وستتيح أخيًرا. الوطنية التشريعات إلى الدولية االتفاييات

 .الداخلية المناطق في وخصوًصا الوطنية األراضي كامل

 القدرات، اءبن خالل من المدني، المجتمع في الفاعلة للجهات أفضل تنظيم في االستراتيجية ستسهم ذلك، إلى إضافة

التجربة  تعزيز أيًضا كما سيتم. التنمية وبرامج المشاريع ورصد وتنفيذ تصميم في نشاًطا أكثر دور لعب من لتمكينهم

 االتصال وسائل يدرات تحسين سيتمكذلك . المختلفة التواصل وسائل خالل من خاصة التعبير، حرية في مجال

 .اإلنسان حقوق ونشر لتشجيع أيًضا ولكن ات،المعلوم إلى المواطنين وصول لزيادة المؤسسية

 الخاصة بالسجون السياسة تعزيز -2االتجاهات االستراتيجية 

 

 PK في  المدني إلى مويع محدد جديد غابودي سجن لنقل األولوية ستعطى ،الخاصة بالسجون السياسة على صعيد

 سجن يرتكز األمر إذن على بناءو. وأوبوك في دخيل اإليليمية مراكز االحتجاز االستقبال في يدرات وتعزيز ،23

 تلبية - الشمال وآخر في الجنوب في مرفق - إيليمية احتجاز مرافق على والحصول العاصمة في جديد مركزي

 الصحية الخدمات على حصولهم وتسهيل والمعتقلين األسرى احتجاز ظروف لتحسين المطلوبة الدولية للمعايير

 .السجنية

 ،اجديدً  سجن ضابط 041 توظيف األمنية عبر يوات السجن يدرات تعزيز ينبغي للسجن، أفضل إدارة لضمان

 الرسمي، الزي)  معينة وحيازة معدات خدمة ومركبات المعتقلين لنقل متخصصة سيارة وتخصيص معدات

 اإلدماج اءللسجن اجتماعي إدماج وإعادة تدريب مراكز إنشاءوينبغي أن يجعل (. ذلك إلى وما واألصفاد، واألسلحة،

 .سجنهم فعاالً  فترات نهاية عند الفعلي

 

 

 

 



 تعزيز يدرات المؤسسات القضائية -0االتجاهات االستراتيجية 

 دوري للموظفين تقييم مزدوج طويل األجل يقترن بإجراء عمل على أساسا القضائية المؤسسات يدرة يعتمد تعزيز

 ذلك في بما - جيبوتي في العدل المعدات لقصر توفير سيتم كما. المحاكم وموظفي وتدريب القضاة القضائيين

 القضائية واإلجراءات األحكام إصدار في التأخير من الحد لها ما سيتيحم الجديدة، مبانيها في - المعلومات تكنولوجيا

 الحسابات ومحكمة( الحتوائها مبنى تشييد) العليا المحكمة األخرى الرئيسية األنشطة وسوف تطال. األخرى

 (.معداتال)

 الحوكمة االقتصادية والمالية 1.6

 األطر القطاعية المرجعية 
 األطر القطاعية المرجعية

 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 4106-4100الخطة الخمسية  -

إعداد استراتيجية وطنية ) 4102-4112الخطة الرئيسية لالحصاءات وتطوير اإلحصاءات، االستراتيجية الوطنية ل -

 (4100طوير اإلحصاءات في العام جديدة لت
 

 العمل فرص وتعزيز النمو مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع 
 العامة، اإلجراءات وبرمجة تخطيط لتعزيز ضروري أمر والمالية االقتصادية الحوكمة وأدوات واإلجراءات المؤسسية األطر إن تحسين

 تؤثر إنها المعنى، هذا في. نتائجها وتقييم للقطاعات المختلفة السياسات أداء وتتبع ة،بفعالي وإدارة اإلنفاق العام الموارد، تعبئة وتحسين

 الوطني المستوى على والتقييم والرصد والبرمجة التخطيط لتحسين الالزمة كما تلعب األدوات. العامة السياسات بطريقة متقاطعة على كافة

ا -العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية ذات الصلة بتنفيذ – واإلقليمي والقطاعي  الحوكمة لقدرات المتوقع التعزيز في أساسيا دور 

 والخاص، العام القطاعين بين الحوار كتعزيز حاسمة األولوية ذات أخرى تكون إصالحات سوف. القادمة للسنوات والمالية االقتصادية

 تنظيم وإعادة الديون إدارة إطار وإصالح البرنامج، بإدراج ميزانية تزامواالل العام واإلنفاق اإليرادات إدارة وأدوات الممارسات وتحديث

 .الوطني اإلحصائي النظام ومنتجات التنسيق تحسين عن فضال   الداخلية الرقابة

  المتويعةالنتائج 
المتوقعةالنتائج   

 القصير األجلين في يقيةحق استراتيجية إلدارة الصلة ذات مؤسسي وأدوات إطار إلى العامة اإلجراءات تنفيذ يستند .0
  .العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية لنجاح كشرط العامة، للسياسة والمتوسط

 لتنفيذ اإلصالح واإلشراف عليها، أما العامة الماليةإلدارة  حديثة وممارسات أدوات على اإلدارات العامة تعتمد .4
 .وساق يدم علىفيسير البرامج ميزانيات

 لإلدارة األساسية للمتطلبات تلبية اإلحصاءات إلنتاج الوطنية والقدرات الوطني اإلحصائي ظامالن تنسيق تعزيز .2
 .واإلعالم
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 22 18,6  )%(الناتج المحلي اإلجمالي / تحقيق العائدات الخاصة 

 (4102) 2،0 5,9 ي الناتج المحلي اإلجمال/الناتج المحلي اإلجمالي/ العجز العام 

 5,3 2,5  )%(السنوي  التضخم معدل متوسط

 0  )%(   اإلجمالي المحلي الناتج /الديون غير المسددة 

 (4102) 10،1 53,7  )%(الناتج المحلي اإلجمالي / الخارجي  العام الدين رصيد
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 8 11,6                                         )%(إيرادات الدولة / خدمة الدين الخارجي 

                                             الواردات  أشهر في الرسمية األجنبي النقد احتياطيات مستوى

                  

3,7 4 

 150 >  171  األعمال أنشطة ممارسة تقرير في ترتيب جيبوتي

آخر تأطير تم إجراؤه بالتعاون مع صندوق النقد : ى العجز العام والدين العام، المصدر، بالنسبة إل4102أريام العام  ( أ)

 الدولي

 

  

 

 االستراتيجية االتجاهات 

 االيتصادية للتنمية االستراتيجية اإلدارة تحسين -0االستراتيجية  االتجاهات

 وجه على بقوة سلطتها تأسيس وينبغي لتنمية،ا عملية في أساسًيا دوًرا الدولة تلعب االيتصادية، في ما يتعلق باإلدارة

 .الوطنية والتطلعات األولويات التنمية برامج كل تعكس بحيث الخصوص

 :الرئيسية التدابير تستهدف بذلك، للقيام. االقتصادية للتنمية حقيقية استراتيجية إدارة تنفيذ على األول المحور ويركز

 القطاعية السياسات وثائق مع تعميم خاصة، بصفة وتماسكها، يليميواإل والقطاعي الوطني التخطيط أدوات تحسين 
 القطاعات؛ جميع في

 اختيار وإجراءات المشاريع، من مجموعة وإدارة السنوات، متعددة برمجة) العامة االستثمارات برمجة تعزيز 
 ؛...( المشاريع،

 ؛(والتقييم الحسابات ومراجعة والمالي، يالتقن والرصد المعلومات تبادل) المشاريع إلدارة وفعال منسق إطار وضع 
 الكلي؛ االيتصادي اإلطار تحسين 
 واالستراتيجية؛ االيتصادية الدراسات يدرات تعزيز 
 مع القطاعي المستوى نظام استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل التي تم رفعها إلى وتقييم مرايبة تفعيل 

 عملية؛ لكن بسيطة وتقييم رصد أنظمة
 أيضا مراجعة) المعنية الوزارات بين التنسيق وتعزيز جديدة إعالمية أدوات أساس على المساعدة وتنسيق رتطوي 

1.2.) 

 جميع على موجودة وتكون المشاركة. وطيدين وتواصل مشاركة على متقاطعة بطريقة االستراتيجية اإلدارة هذه تقوم سوف

 وإدخال والمشاريع، للبرامج الوطنية الملكية لضمان العامة راءاتاإلج وتقييم ورصد وتنفيذ عملية صياغة في المستويات

 من التواصل كجزء ستتم زيادة جهود وبالمثل،. عيش السكان شروط على دائمة آثار وتوفير العام للعمل سكاني تحكم عنصر

 ستتيح والتي( الخ بصرية،وال السمعية الصحافة،) اإلعالم وسائل كافة تستخدم سوف والتي المتكاملة، التواصل استراتيجية

 .المعلومات على الحصول للجميع

 القسم ،0 المحور إطار في التطورات مراجعة) األعمال مناخ تحسين على االيتصادية اإلدارة سيركز تعزيز ذلك، على عالوة

المستوى  هذا في وزارة االيتصاد والمال والصناعة على وتحديداً  المجال، هذا في األولوية ذات اإلجراءات إن(. 0.6

 إجراءات لتبسيط واحدة نافذة إنشاء( ب)و التجارية، المنازعات تسوية لتحسين التجارية المحكمة وظائف بتحديث( أ) ستختص

 للحوار العام األعلى الوطني المجلس تفعيل مع والخاص العام القطاعين بين الحوار تعزيز( ج)و التجارية، األعمال بدء

 مؤتمر تنظيم( و)و االستثمار، يانون إصالح( ه)و االستثمار، وتشجيع المرفقة الشركات هيكليات يدرات تعزيز( د)و الخاص،

 .جديدة خاصة ايتصادية مناطق إنشاء( ز)و الضرائب، حول وطني

 

 



 الموارد المساعدة وتعبئة تحسين تنسيق  -4االتجاهات االستراتيجية 

أكثر عبر إيالء  تمييزها سيتم والتي لاليتصاد الحالية اإلدارة تعزيز المقبلة، السنوات في جيبوتي تعتزم

 .شديداً  اهتماًما الرسمية اإلنمائية المساعدة استخدام في والبحث عن الكفاءة الشفافية

 :العمل على فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية ستركز اإلجراءات على فترة في هذا اإلطار، 

 (وزارة المال/زارة الخارجيةو)المساعدة  وتنسيق للتشاور آلية إنشاء 
 المساعدة؛ التنسيق آلية تفعيل 
 التمويل؛ مصادر تنويع 
 القطاعية؛ االحتياجات برمجة موارد مع التكيف 
 المالية؛ والمشاريع الفني والتقييم الرصد نظام إنشاء 
 التقني للتعاون جديد مرفق إدارة 
 4 المشروع ريم صندوق دراسة إدارة. 

 والموازنة المالية اإلدارة تحديث -2ة االتجاهات االستراتيجي

 تطبيق وتحسين العامة المالية في العجز من للحد جهودها مواصلة السلطات تنوي العامة، المالية إدارة مجال في

 سلسلة وتوحيد الجارية، اإلنفايات وترشيد للدولة، التشغيل تكاليف خفض) اإلنفاق من كالً   التدابير تشملو. الميزانية

 الضريبية القاعدة توسيع إلى يؤدي الذي الضرائبي اإلصالح) وعلى اإليرادات...(  الضوابط، وتحصين ،النفقات

 جديد نظام إعداد خاصة في النطاق واسعة بإصالحات الجهود تستكمل سوفو(. اإلعفاءات في النظر وإعادة

 .العامة تالمؤسسا إدارة أو المالي التفتيش وإصالح النتائج، المرتكزة على للميزانية

. العامة والخزانة العامة المحاسبة اتجاهي كال على القدرات يطال تعزيز ،والخزانة العامة المحاسبة مجال في

 المنهجية دليل البرمجيات،) المحاسبي الجديدة التدييق أدوات تطبيق( أ) األولويات على زترك   سوف األولى، للمرةو

 تفعيل( ج)و جديدة، مراكز في المحاسبة العامة وتركيب المعدات( ب)و ،عليها المديقين وتدريب( المرجعية والمواد

بالخزانة  يتعلق ما فيو. العامة المحاسبة تنظم التي النصوص تحديث( د)و ،"دراسةالو التنظيم" الفرعية الدائرة

 وضع( و)و اسبية،المح البيانات وأرشفة الجديد للنظام احتياطية نسخة إنشاءإلى  ( ه)و ،هدف اإلجراءاتت العامة،

 ...(. تحكم، ووحدات المفتشين،) اإلدارة في المدراء وتدريب المحاسبة إجراءات دليل

إدارة  لعمل المادية األوضاع وتحسين العام اإلنفاق دائرة توحيد وراءو. الموازنة بإدارة الكبرى تتصل المشاريعو

 األولوية ذات المجاالت تستهدف كبرى دريبيةت خطة تنفيذ سيتم ،...( المحلي، واألرشيف المعدات) الموازنة

 نظام تعزيز من كجزء...(.  الداخلية، والريابة ووزارة المال والموازنة، اإلنفاق، ودائرة للميزانية، جديد مصطلح)

 المنقولة وغير المنقولة الممتلكات يائمة جرد عن شاملة بيانات ياعدة إنشاء أيًضا إلى وسيصار ،الميزانية معلومات

 ومضاعفة الريابة االستنتاجية وتعزيز العام، لإلنفاق الداخلية الريابة تحديث لمواصلة تدابير اتخاذ سيتمو. لدولةل

مويع و للتبادل، منصة: واالتصاالت المعلومات أدوات تطوير سيجري كما. الخدمات المقدمة على التصديق مرايبة

. المستخدمين لدى الدورية االستقصائية اسات الرضىودر المستخدم، ومعلومات االستقبال ومكاتب إلكتروني،

 إصالحاً  النتائج أساس على الميزانية بإدارة المستمر وااللتزام األجل المتوسطة للنفقات إطار يشكل إنشاء ،وأخيًرا

 .نهاية استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل بعد كذلك ينبغي أن يستمر رئيسًيا

 

 

 



 بالرقابةيتعلق اإلصالح األول و. والمالية االيتصاد وزارة يبل من المرة هذه إصالحين آخرينإجراء  سيتم ،اأخيرً 

 أعيدالتي  للمالية العامة المفتشية إلى ويمكنها االستناد التحكم أنظمة تحديث وسيجري. الدولة لهيكليات الداخلية

 ...(. للمفتشين، المتخصص والتدريب واإلجراءات الخدمات،) تنظيمها

 صياغة( أ) المقترحة اإلجراءات تشملو. العامة والمؤسسات الشركات إصغح من باالنتهاء تعلق اإلصالح الثانيي

 األداء، إطاري عقد ووضع للشركات والمؤسسات العامة المالية للريابة جديد إطار إنشاءو( ب) اإلطاري، القانون

شركات ومؤسسات  لتسع والمرايبة واإلدارة لرئاسةا هيئات بين القوى توازن لضمان وآليات يواعد اعتمادو( ج)

حوكمة الشركات والمؤسسات العامة واللجنة اإلدارية لتطبيق  إلصالح مجلس استراتيجي إنشاءو( د)عامة، 

التشريعية  القوانين وإعداد جيدة حوكمة ميثاق اعتماد( و) األطراف المعنية، مع للحوار إطار إنشاءو( ه) اإلصالح،

 .اإلدارة مجالس أعضاء والقواعد ذات الصلة بمكافأة االستقالل لمفهوم القانوني التعريف ذلك في بما والتنظيمية

 تحسين بيئة األعمال –  -2االتجاهات االستراتيجية 

. يتصادناال وتنويع محرك تسريع الخاص القطاع جعل في 4120 لرؤية جيبوتي الرئيسية األهداف أحد يكمن

 بيئة أنه لدى ثبت الوايع، في. خاصة مبادرة إلى يفضي إطار إنشاء على بالضرورة الهدف هذا ينطوي تحقيقو

 على التقرير أتاحو. والثروة العمل فرص وخلق االيتصادي والنمو الخاص، القطاع تنمية على كبير تأثير األعمال

تتطلب و. لاليتصاد لتنافسيةا القدرة زيادة أمام الرئيسية المعويات تحديد أخرى، أمور بين من للنمو، جديد نموذج

 يطاعات جميع من ايويً  االتزامً  ،متزايد بشكل التنافسية القدرة في كبير تحسينجراء إل اتخاذها يتعين التي التدابير

 والقطاع الدولة بين الحوار يساهم تعزيز الغاية، لهذه تحقيًقا. االجتماعيين والشركاء الخاص والقطاع الحكومة

 .الهدف هذا تحقيق في والتواصل والخاص، العام القطاعين نبي والشراكة الخاص،

 اإليرادات تعبئة تحسين -0االتجاهات االستراتيجية 

. اإليرادات تعبئة تحسينينبغي  الوطنية، التنمية استراتيجية تمويل لدعمو. ٪01.1 عند حالًيا الضريبة نسبة تقف 

 الضرائب مديرية من كل في واألدوات بتحديث الممارسات اليةالم السلطات مستوى على سيتم االلتزام بذلك، للقيامو

 تحديث خلية إنشاء إلى الخصوص وجه على األول التحديث يؤدي برنامجو. والحقوق غير المباشرة الجمارك وإدارة

ى الضريبة عل استهداف خالل من اإليرادات وتنمية الضريبية القاعدة على وتعزيز السيطرة العمالء، خدمة مجال في

الحقوق غير المباشرة، إلدارة الجمارك و بالنسبة أما. الممتلكات على والضريبة القيمة المضافة بشكل خاص

 ومدير الميزانية وزير بين ووسائل اتفاق أهداف سيتم عقد كما. تحديث على إطار استراتيجي وخلية فستحوز أيًضا

 وتعزيز وورلد، سيندونيا برنامج وضع على هنا األولويات تركز سوفكذلك، . الجمارك والحقوق غير المباشرة

 وتشكيل االنترنت، شبكة على مويع وإنشاء المخاطر، إلدارة استراتيجي نهج وتطوير المعلومات، تكنولوجيا استخدام

 تدابير اعتماد عن فضالً  االيتصادية الفعاليات وممثلي إدارة الجمارك والحقوق غير المباشرة بين استشارية لجنة

 .وتأمين التجارة لتسهيل

 تحسين يدرة إدارة الديون -6االتجاهات االستراتيجية 

 إلى في المدى القصير لها أثر سيكون لتمويالت جديدة تسارًعا األخيرة السنوات في التنمية تمويل إلى الحاجة خلقت

 تبقى الوايع، فيف. الديون إلدارة الوطنية القدرات تعزيز يتطلب هذاإذن، . بالدنا في الدين وضع على المتوسط

 القروض استخدام على بالمنفعة يعود بما الخارجي الدين استدامة على الحفاظ أجل االستدانة حذرة من سياسة

 .الديون تحمل على والقدرة العادية االستدامة وتحليل الميسرة،

 



 تكنولوجيا معدات صيانة) يدراتها المادية وتعزيز العام الدين إدارة تنظيم إعادة ستتم على الصعيد المؤسساتي،

 وغرفة اجتماعات ياعة وبناء والديون، المساعدات إلدارة التوالي على والبرمجيات البيانات، وحماية المعلومات،

 وإجراءات الديون إلدارة دليل على تعتمد وسوف ،الوطنية العامة الديون لجنة تفعيل سيتم ذلك، إلى إضافة(. أرشيف

 القانوني اإلطار إعادة تأسيس ستجري ،وأخيًرا. العامة الديون وإدارة أدوات تحليلعلى  مدربين وأعضاء الصرف

 .العام الدين إلدارة

 نظام اإلحصائي الوطنيالتعزيز  -1االتجاهات االستراتيجية 

 .محاور بأربعة الوطني اإلحصائي النظام يرتبط تعزيز

 للنظام اإلحصائي الوطني والخدمات المؤسسي والتعزيز الوطني النظام تنسيق بتحسينيتعلق المحور األول 

 المجلس) الوطني اإلحصائي النظام في والتشاور للتنسيق وطنية هيئات ينطوي األمر على إنشاءو. اإلحصائية

كما . اإلحصاءات لتطوير الوطنية االستراتيجية تنفيذ لتفعيل( والمنهجية اإلحصائية البرامج ولجنة لإلحصاء األعلى

 .جديد إحصائي يانون متطلبات أعقاب اإلحصائية في والخدمات الوطني اإلحصائي النظام كلةهي ستتم إعادة

. لريم الضمان االجتماعي المخصصة البشرية الكمي والنوعي للموارد التطوير على الثاني يرتكز المحورو

 الخدمات عن ضالً ف للنظام اإلحصائي الوطني في جيبوتي، العددية والنوعية القدرات مرايبة تعزيز ينبغيو

 .متقنة لبرمجة توظيف وفقاً  المختلفة للمؤسسات اإلحصائية

 في اإلحصاءات من تعزيز أوالً  الثالث، الذي يشكل المحور اإلحصاءات المنتجة ودقة جودة يأتي تحسين

ل األحوا اإلحصاءات السكانية وإدارة بيانات: النظام اإلحصائي الوطني في جيبوتي من المجاالت المختلفة

 والتجارة إحصاءات األسعارو ؛(93وضع النظام المحاسبي الوطني  مع) القومية الحساباتوالشخصية؛ 

ما يتعلق  جيبوتي في في الوطني اإلحصائي النظام داخل محددة إنتاج وحدات إنشاء سيتمكما . الخارجية

 على المرة وهذه سها،يتم تطبيق اإلجراءات نفو. التجارية واإلحصاءات والمالية الميزانية بإحصاءات

 للنقل الوطني المرصد إنشاء سيتم أيًضاس،. المواضيعية األولويات لبعض بالنسبة القطاعي، المستوى

 والموارد والبحر الحيوانية والثروة الزراعة فريدة لجزء من القطاعات التي تغطيها وزارة وخدمة إحصائية

 األخيرة اللمسات الحكومة تضع ذلك، على عالوة. والعمل التوظيف موضوعات أخرى ناحية المائية، ومن

 سيتم، واإلسكان لوزارة اإلحصائي التحليل يدرات وتعزيز الصحية المعلومات من متماسك نظام إنشاء على

 .يطاع لكل المنهجية األطر لتطوير خاص اهتمام إيالء

 يبل من النشر سياسة وضع على اإلحصائية الثقافة وتعزيز البيانات إلى الوصول تحسين ، يرتكزوأخيراً 

 فائدة بشأن والجمهور القرار صناع مع تواصل جيبوتي وإجراء أنشطة في الوطني اإلحصائي النظام

 .اإلحصاءات



 الدولي والتعاون والدبلوماسية األمن 1.5

 العمل فرص وتعزيز النمو مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع 

ا لي أكثرتعاون دو وإطار نشطة يتم البحث عن دبلوماسية  في إنهما يشكالن. 4102-4100 للفترة طموح 

الوضوح  من مزيد أو لضمان العسكري، التعاون اتفاقيات لتعزيز سواء جيبوتي لتنمية هامة قاعدة الواقع

 .والتقني المالي التعاون وتنويع تكثيف أو ،األجنبي االستثمار ذات الصلة بسياسة تعزيز جيبوتي لقدرة

  المتويعةالنتائج 
 

 المتوقعةالنتائج 

 .اإليليمية والسالمة الوطنية السيادة عن الدفاع تعزيز .0
 .اإليليمية الجماعية األمنية واآلليات األطر مختلف في نشط شريك إن جيبوتي .4
 وتنسيق تعبئة أجهزة الخارجية وتشكل المساعدات موجودة النشطة االيتصادية الدبلوماسية إن وسائل .2

 .اإليليمي التكامل أطر وتعزز جمناهج برام على تقوم فعالة
 .إن النظام اإلداري لوزارة الشؤون الخارجية ثابت .2

 

 االستراتيجية االتجاهات 

  وسيادة التراب الوطني الوطنية الوحدة -0 االستراتيجية االتجاهات 

 األمنو هيئة األركان،و الدفاع، وزارة) مشتركة لجنة إنشاء( أ)بـ أساًسا المجال هذا في تتصل األولويات

 الدفاع اتفايات( التفاوض إعادة أو) مفاوضات استمرارو( ب) وطنية، دفاعية مشاريع لتنسيق( الوطني

بشأن وضع  والتفاوض األطلسي لعملية القوات وضع اتفايية في النظر إعادةو( ج) العسكري، والتعاون

 على للسيطرة التعاون وتنويع تكثيفو( ه) الدفاعية القدرات تعزيزو( د) الطلب، مقدمة الدول القوات مع

 .يطر مع والوساطة إريتريا مع الحدودي النزاع حل عملية استمرار( و)و البحر

 واالستقرار والديمقراطية السالم تعزيز -4االتجاهات االستراتيجية 

التقييم  آلية تعزز سوففهي . الفضاء في الجماعي لألمن إيليمي نظام إنشاء في بنشاط جيبوتي ستشارك

 وتيرةفهي تسريع  الثالثة األولويةأما . المجال هذا في الوطنية اللجنة وستعيد إطالق أنشطة مزدوجال

 ذات الصلة باإلجراءات اإلنسان حقوق مجال في الرئيسية الدولية القانونية الصكوك على التصديق

 اللجنة ةأنشط ترسيخ سيتمكذلك، (. 1.4 مراجعة) اإلنسان حقوق تعزيز أجل من األخرى المخططة

 .دورية تقارير وتقديم إعداد عملية لتنسيق الوزارية

 

 

 

 

 

 



 

  الدبلوماسي العمل وتعزيز الدولي التعاون -2االتجاهات االستراتيجية 

 العاليات أكثر على ستركز على التأكيد األولى األولوية فإن والمالي، االيتصادي الدولي ما يتعلق بالتعاون في

 بين للعاليات الرئيسية القضايا تجاه البلد ومويع ومشاركة ووجود الدولية، والمفاوضات طرافاأل والمتعددة الثنائية

يواصل و...(. النزاعات وحل والحكم، والديون، الدولية والتجارة الفقر، من الحد) الصناعية والبلدان النامية البلدان

 .ثنائية مانحة كجهات لويةاألو ذات البلدان يائمة في نفسه لوضع المرافعة نشاط أيًضا البلد

 أولويات مع وتتماشى فعالة خارجية مساعدات على للحصول الالزمة الظروف خلق على الثانية األولوية تركزو

 وتعبئة سياسي لحوار لمانحي الصناديق مستديرة طاولة تنظيم: العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية

 إصدار مجالت سنوية وسيتم .موحد مؤسسي لنهج وفقاً  الحوار إطار يلتفعاالستراتيجية، و أولويات حول األموال

كما ترك ز على . فعاليتها ويياس المساعدات رصد تعزيز، وتشاركية الستراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل

 تقليديةال المشاريع دعم محل تدريجًيا تحل سوف السياق، هذا في. القطاعية البرامج جلمناه التدريجي التطوير

 العمل خطة استكمال من التأكد بعد أخرى إجراءات ستبدأ، كما المناهج البرامجية إطار في لعمليات دعم الشركاء

 .المعونة فعالية بشأن الوطنية

 لسياسة الثالث الرئيسي المحور فريقيا،إ وجنوب لشرق المشتركة السوق سياق في سيما ال اإليليمي، يشكل التكاملو

 (.0.1§ مراجعة) يتم تفصيلها في األسفل التي التعاون،

 االيتصاد في الشتات إشراك تسهيل زيادة( أ) مثل األخرى الرئيسية القضايا بشأن جراءاتإ اتخاذ سيتم ذلك، إلى 

 برامج حول ثنائية اتفايات وضعأو  ( ب)  ذلك، عن وزارة االيتصاد والمالية بها يامت دراسة إلى استناًدا الوطني،

 شبكة تعزيز( ج) أو لخريجيها بسرعة، المهنية المهارات لبناء الماسة الحاجة ضوء في الخارج في راسيةالد المنح

 .األوسط والشرق وأوروبا إفريقيا في دبلوماسية

 مبادرة جديدة -2االتجاهات االستراتيجية 

 ينصب   يوية، داخلية هجرة ىإل باإلضافة أنه إلى نشير أيًضا والعبور، الهجرة هي بلد جيبوتي أن صحيًحا كان ولئن

 بالنسبة مهم تطور عامل هو إن الشتات. العربية الجزيرة شبه و( وأميركا أوروبا) الشمال نحو جيبوتي رحيل سكان

 :التالية اإلجراءات اتخاذ يجب ،لذا. عرفت حشده التي للبلدان

 التنمية؛ أجل من الجيبوتي الشتات تعبئة 
 ما بين عاليةال) وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية للمواطنينفي  األبواب المفتوحة أيام تنظيم 

 ؛(والتنمية والتجارة الخارجية الشؤون ووزارة المواطنين
 الدولية المؤسسات في الجيبوتي الترشيح تعزيز استراتيجية إنشاء. 

 

   اإلداري النظام تعزيز -0االتجاهات االستراتيجية 

 تحقيًقا. وفعالة حيوية وطنية دبلوماسية تنفيذ أجل من للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية اإلداري النظام توحيد سيتم

 ونظام المعلومات تعزيز( ب) الدبلوماسي، التدريب معهد إنشاء( أ)بـ األولوية ذات تختص اإلجراءات الغاية، لهذه

 إنشاء( ج)و( اإللكترونية األرشفة اتفاييات المويع اإللكتروني، وتطوير وتنشيط الدورية، التقارير إعداد) االتصاالت

 .والقنصليات المركزية واألنشطة الرئيسية الدولية القضايا للريابة على معزز نظام



 

 اإلداري الحكم 1.2

 األطر القطاعية المرجعية 
 

 المرجعية القطاعية األطر 

 لحكوميا االصالح عن المسؤول القطاع - اإلداري اإلصالح مكونات على مشاريع ملفات 
 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 

 اإلدارة لضمان الالزمة األطر غياب وهي ضحية ،البيروقراطية الممارسات الحالية التي تعاني من جيبوتي إن حكومة

 تلبي ال إنها. لمواطنينل اليومية الحياة وتعيق الخاصة وتزعج المبادرة العام العمل تكبح البشرية، للموارد الفعالة

ا إلى. االجتماعية والعدالة التنمية أجل من البعثات لمختلف وال تستجيب لالقتصاد الجديدة المتطلبات  إلخفاقاتا ونظر 

 بشكل وتستند واقعية المعتمدة يجب أن تكون فإن االستراتيجية اإلداري، اإلصالح حيث من الماضي في التي سجلت

أدوات حديثة  وإنشاء النتائج، التي تتمحور حول اإلدارة تطوير وعلى لإلصالح، حقيقية رةإدا قدرة إنشاء على خاص

 .الرئيسية الوزارات في العامة الخدمات نوعية لتحسين ملموسة وتدابير البشرية الموارد إلدارة ومنسقة

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 .يوية ت تنسيقمؤسساتي وآليا إطار على اإلداري اإلصالح يستند .0
 المسؤولين من واحد ملف باألداء، يرتبط متحيز وتحفيز غير تقييم ونظام مهنية، خطة) فعالة بشرية موارد إنشاء إدارة .4

 (.وتدريب مستمر الدولة، وموظفي
/  المواطنين يبل من منتظمة لمرايبة وهو يخضع الرئيسية الوزارات في نفسه العامة الخدمات نوعية أثبت تحسين .2

 .ستخدمينالم

 

 األهداف 
 الهدف   المرجع المؤشرات

2019 

 (2016)  1 0 للمواطنين الخدمات إلعالنات المنفذة الوزارات عدد

 (2019)  2 0 التي تطبق مبدأ الحوكمة الجيدة العامة والمؤسسات الشركات عدد

 200 (2010)  21 لعامةا لإلدارة الوطني العامة في المعهد اإلدارة في تدربوا الذين الدولة موظفي عدد

 

 االتجاهات االستراتيجية 

  اإلدارة إلصالح الرامية الجهود ييادة دعم -0االتجاهات االستراتيجية 

 تزويد هو اإلدارية الحوكمة مجال في الذي تستهدفه استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل األول إن الهدف

 األنشطة لتخطيط التحديث، هذا توجهات تحديد من تمكنها لياتاإلداري آ اإلصالح عن ةالمسؤول العمل وزارة

 العامة اإلدارة مديرية تنظيم إعادةو المؤسسي المستوى على التدييق األمر ويتطلب هذا. اإلصالح فعالية ولمتابعة

 بتوفير تقع على عاتقها مسؤولية اإلصالح اإلداري سر تنفيذية أمانة تفعيل تكفل أن ينبغي كما. يدراتها وتدعيم

 .الالزمة والخبرة التشغيلية الموارد



 

 العامة الخدمة إدارة تحديث -4االتجاهات االستراتيجية 

 على يادر تنافسي بشري مال وفي رأس العامة للمؤسسات التدريجي البناء في العامة اإلدارة يندرج تحديث

 .االجتماعية والتحوالت االيتصادي التنويع عملية ييادة

 التي النصوص وتنقيح العامة لإلدارة تنظيم إعادة مع ،المؤسسي اإلصغح مجال على األول نالمكو   يركزو

 وتضافر التنسيق وتعزيز المهام وتوضيح الجديدة، متطلبات التنمية مع التكيف أجل من المدنية الخدمة تنظم

 .العالمي اإلدارة عمل في الجهود

 وتفعيل إنشاء( أ) األولوية اإلجراءات مع البشرية لمواردا إدارة في الكفاءة تحسين الثاني الجزء يتناولو

 وتوحيد تحديثو( ج) محايد، تصنيف نظام وإنشاء مهنية خطة تنفيذو( ب) البشرية، الموارد شبكة اتجاهات

 وأدوات مفاهيم نشر( د)و ،...(نظام راجع الوظائف، الوظائف، توصيف) البشرية الموارد إدارة أدوات

 والتشجيع التقييم وإدخال كيبيك في العامة لإلدارة الوطنية المدرسة مع بالشراكة النتائج لىع القائمة اإلدارة

 أجل من البشرية الموارد إدارة وتحديث للحوسبة كبير مشروع تنفيذ سيتم ذلك، إلى .األداء مقاييس على

 إدارة جوانب من وغيرها والمرتبات، الدولة، عمالة موظفي إلدارة واحدة بيانات ياعدة على الحصول

 . البشرية الموارد

يشكل  لهذا،. العامة اإلدارة في البشرية الموارد يدرات وتقييم المستمر التدريب على االستراتيجية تركزو

هذه  لجعل الحكومي العمل في العامة أولوية لإلدارة الوطني في المعهد التدريبية األنشطة وتعزيز إحياء

 وايتناء التحتية، للبنية تأهيل إعادة هناك سيكون الغاية، لهذه تحقيقا. الدولة مرجعا لتدريب موظفي الهيكلية 

 ومرسوم للمعهد الوطني لإلدارة العامة األساسي النظام تعديل يانون واعتماد نقل ووسائل حاسوب أجهزة

 .إدارته مجلس وتشكيل تنفيذه

 التنفيذيين المسؤولين يبل من التغيير دارةإ سيتوجب إجراء تدريب في المعهد الوطني لإلدارة العامة لتطبيقو

 لتوعية للتدريب الذي يهدف اإلطاري البرنامج وراء ماو. اإلداري االصالح عن المسؤولة العمل وزارة من

 هناك تكونس باإلدارة القائمة على النتائج، ذات الصلة  األساسية واألدوات المفاهيم على المدراء مختلف

: التالية القطاعات في وخاصة والعمالء في التنظيم اإلداري للتنفيذيين لمتواص تدريب إلجراء حاجة

 والمساعدين الملحقين في وزارة العدل، القضائية، والسلطة والجمارك، والخزانة واألمالك، الضرائب،

 .والرصد والتفتيش

 الداخلي لتنظيما تحسين خالل من التشغيل تكاليف في والتحكم متقاطعة في الترشيد سيتم البحث بطريقةو

تجميع السلطة في  وعدم والالمركزية التفويض، وتعزيز الجديدة بشكل أفضل، التكنولوجيات باستخدام للعمل

 .مركز واحد

 المستهدفة اإلدارات في العامة الخدمات نوعية تحسين -2االتجاهات االستراتيجية 

ومن . العامة الخدمات نوعية تحسين السلطات تنوي ،االجتماعي واعتبار أفضل للطلب التنافسية القدرة تعزيز من كجزء

يضع أسس إعالن  وتنظيمي تشريعي إطار ووضع( ب) الرئيسية، الوزارات في التنظيمية التشخيصات إجراء( أ) المنتظر

 دفتسته التي التطوير خطط وتنفيذ اعتماد( د)و وزارة العمل، في المواطنين لخدمة مديرية وإنشاء( ج) الخدمة للمواطن،

 تشغيلية وزارات سبع وذلك في والتأطير والموظفين المستخدمين مع بالتشاور للمستخدم، المقدمة الخدمة نوعية تحسين

 (.والمالية والميزانية والداخلية، العالي، والتعليم والعدل، والصحة، التعليم،)



  الداخلي واألمن الداخلية واإلدارة المحلي الحكم 1.1

 ية المرجعيةاألطر القطاع 
 المرجعية القطاعاية األطر 

 الالمركزية سياسة الوطنيةال بشأن إطارية وثيقة  

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
العامة واإلقليمية  واإلدارة العامة الخدمات تحسين في سيتم البحث أوال   العمل، فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية من كجزء

ااستنا  سيتم إطالق عمليةكذلك، . بشكل خاص (المدنية األحوال) للسكان معينة خدمات في والالمركزية الحوسبة إلى د 

 األولويات تشملكما س .والموارد المهارات نقل وتسريع القيادة وتعزيز القانوني، اإلطار في النظر إعادة مع الالمركزية

 ورصد مراقبة وكذلك الوطنية والشرطة الكوارث مخاطر وإدارة المدنية الحماية مجال في االستجابة قدرات تعزيز األخرى

 .المهاجرين أفضل للسكان ودعم

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

 ويدرات العامة لخدمات الوزارات الفنية والمؤسسات أكثر ارتكازاً  المركزية على واإليليمية العامة اإلدارة تستند .0
 .االستجابة الثابتة

 المتابعة آليات مع جنب إلى جنًبا المحلية، للحكومات والمالية البشرية والموارد الصالحيات من مزيد ر نقلتوفي .4
 .الالمركزية

 .فعالية أكثر نحو على الموارد زيادة من واالستفادة الكوارث مخاطر وإدارة المدنية الحماية مهام تنفيذ يتم .2
 .الهجرة عن المسؤولة اتواإلدار الوطنية الشرطة تدخل يدرات تعزيز يتم .2

 

 األهداف

 الهدف   المرجع المؤشرات

2019 

تدريب  من تستفيد التي الحكومية غير اإليليمية والمنظمات للمجالس المئوية النسبة

 .واإلدارة ومتابعة وتقييم المشاريع البرمجة في متواصل

0% 50% 

 

 االتجاهات االستراتيجية 

 واإليليمية العامة ةاالدار -0االتجاهات االستراتيجية 

 من الخمس المناطق في والخدمات التحتية البنية تطوير على التركيز خالل من والمحلية العامة اإلدارة تعزيز سيتم

 :اإلجراءات ستتناوللهذا، . الداخل

 األسماء توحيد لجنة وإنشاء الداخل، من الخمس المناطق في حوسبتها مع والجنسية األحوال الشخصية 
 الريمية؛ الهوية بطايات وإصدار ةالجيبوتي

 القيادة؛ ورخصة السير يانون وإصالح القيادة ورخصة المركبات تسجيل ملف حوسبة مع ييادة السيارة 
 الداخلية وزارة في واالتصاالت المعلومات وخلية العامة التفتيش إدارات إنشاء مع الخدمات نوعية تحسين. 
 المباني تشييد أو وتجديد المدينة، جيبوتي من فرعية قاطعاتم خمس تأهيل إعادة مع العمل ظروف تحسين 

 وأدايلو وبحيرة كارتا،) للداخل لثالث محافظات فرعية إدارية المناطق، وبناء مكاتب في فرعية لمحافظات
 .المناطق المحافظات في مرائب تأهيل وإعادة موايف السيارات وتعزيز ،(العسل

 



 .اإلجراءات هذه الستكمال العامة والمؤسسات الفنية الوزارات دماتلخ المركزية استراتيجية وضع ينبغي

 الالمركزية تعميق -4االتجاهات االستراتيجية 

 يتم بذلك، للقيام. المحلية لسلطاتإلى ا والمالية البشرية والموارد الصالحيات من المزيد نقل تحقيق على األولوية ستشتمل الالمركزية، في

 .محاور أربعةب االحتفاظ

 يوانين مع القطاعية لقوانينا ومواءمة جديدة دستورية ألحكام وفقا لغمركزية والتنظيمي القانوني اإلطار مراجعة تنفيذ أوالا  وسيتم

 استكمال أيًضا ةالمقرر اإلجراءاتوتتيح (. والنظافة الصحي والصرف للطرق التحتية والبنية الطبيعية، الموارد إدارة) الالمركزية

 .المحلية السلطات على تنطبق التي العامة المشتريات أنظمةيتعلق ب ونص المحلية الضرائب يانون اعتماد مع انونيةالق الترسانة

 سيتملذا، . الالمركزية لرصد دائمة هيكليات إنشاء إلى األمر هذا يؤديو. المحلي للحكم المؤسسي اإلطار تعزيزويتناول المحور الثاني 

 الرصد وضمان مهاراتلل الفعال لنقلل الالزمة الخطوات تخاذة الإيليمي تنسيق وهيكلية فنية لجنة تدعمها المركزية، وطنية لجنة إنشاء

 اإلصالحات مديريةفي  عليه المنصوص النحو على الالمركزية مديريةال تنظيم إعادة سيتمكما . الالمركزية استراتيجية لتنفيذ المنتظم

 الداخلية وزارة بين أكبر لتعاون السعي ينبغي ذلك، على عالوة. التشغيل واعتمادات البشرية الموارد زيادة مع والمؤسسية، الالمركزية

 .للمناطق المالي االستقالل لتفعيل الميزانية ووزارة

 الخصوص وجه على تتعلق دراسات إجراء سيتموفي هذا اإلطار، . وعلى التواصل جديدة مبادرات وضع على الثالث المحور زيرك  وس 

 الفقرة مراجعة) المحلية للتنمية جديدة ديناميات حث بهدف الالمركزي التعاون وتعزيز ،منطقة كل في التنمية ونمط تنمية، أيطاب إنشاءب

 عن المسؤولة الوزارة تضع وسوف الالمركزية بشأن توثيق مركز إنشاء فسيجري واالتصاالت، المعلومات مجال فيأما (. 1.0

 .المحلية والسلطات الالمركزية حول إلكتروني مويع إنشاء على خاصة بصفة ستعتمد تواصل استراتيجية الالمركزية

 متعددة تدريبية خطةوتنفيذ  إنشاء سيتملذا، . الرئيسيين واألطراف المحلية السلطات قدرات بناء أيًضا الالمركزية تعزيزويتطلب 

 على خاص بشكل التدريب سيركزكما . المحلية المدني مجتمعال ومنظمات الالمركزية الخدمات ، ومسؤوليالمنتخبين تستهدف السنوات

 الشرعية، ومرايبة المحلية، المجموعات إدارة: كتيبات عدة وضعوسيتم في الويت عينه . المحلية التنمية ورصد والميزانية التخطيط

 (.المحلي الرسمي والدليل

 

 تنظيم االنتخابات -2االتجاهات االستراتيجية 

 

 .4106 عامال في الرئاسية نتخاباتاال وتنظيم إعداد

 .4101 عامال في والمحلية االيليمية االنتخابات وتنظيم إعداد

 .إنشاء إدارة عامة لالنتخابات



   

 

 إدارة المخاطر والكوارث  -2االتجاهات االستراتيجية 

 :شملت التي التدابير من كبيرة مجموعة على الكوارث مخاطر إدارة في التدخل أسس تعزيزيستند 

  ؛إلدارة عالية العمالء في المناطق مكاتب إنشاء مع التدخل خدماتالمركزية 
 العمالء، عالية إلدارة اإليليمية واللجان القطاعات بين مشتركة لجنة) األطراف مختلف تستهدف التي التدريب أنشطة تطبيق 

 المناهج في الكوارث مخاطر من الحد - الكوارث مخاطر من الحد إدماج) والوعي...(  ،وموظفي االتصاالت والمعلمين،
 ؛...( الوطنية، اللغاتاإلذاعية ب برامجالو الدراسية

 معلومات نظام وتطوير الضعف، ونقاط المخاطر وتحديد تقييم) على التدخالت والريابة لتخطيطالالزمة ل المعلومات تحسين 
 ؛(اإلغاثة لتنظيم بيانات وياعدة

 من الحد وإدماج المبكر، لإلنذار وطني نظام وإنشاء أمبولي، واد فيضان إنذار نظام وتوكولبر وضع) والوياية التخطيط تعزيز 
 (.المحاكاة وتمارين ،أورسك خطة وتحديث التنمية، سياسات في الكوارث مخاطر

  الطوارئ لحاالت التأهب تحسين -0االتجاهات االستراتيجية 

 وحدة وإنشاء للحريق شاحنة مع منطقة كل في االطفاء رجال من وحدة إنشاء (أ) على التدابير ستركز ،المدنية الحماية مجال في

 كفاءة ورفع للتدريب مركز بناءو( ج) ،المدنية للحماية الوطنية للمديرية وتجهيز مقرات جديدة( ب) ،الممر في ستجابةفي اال متخصصة

 .الطوارئ حاالت فيحديث  االطفاء رجالب اتصال مركز إنشاءو( د)  ،PK20 في االطفاء رجال

 الداخلي األمن تعزيز -6االتجاهات االستراتيجية 

 البنى تصنيف إعادة( أ) المكون األول يشملو. الوطنية الشرطة بشكل العام وتعزيز العمل ظروف تحسين إلى األول نالمكو   يهدف

 القديمة الشرطة مراكز تأهيل وإعادة ،(اجيرواد بالباال غابودي،) للشرطة جديدة محطات ثالث وبناء للشرطة، مركز إنشاء مع التحتية

 السفر جواز مشروع تطويرو( د) الطرق؛ على السالمة شركة إنشاءو( ج) ،بالباال تدخل في شركتي إنشاءو( ب) ،علمي مختبر وإنشاء

 .الجغرافي المويع تحديد نظام إطالق( ه)و اإللكتروني؛

 بناء( أ: )تدابير أربعة هنا، ينتظر إجراء. جيبوتي إلى للهجرة الهيكلية طبيعةالو جمحإلى ال نظًرا استراتيجي مكون هو الثاني إن المكون

 المدربين الموظفين تتألف من الشرعية غير الهجرة لمحاربة خاص لواء إنشاءو( ب) ؛(يوبوكي، وغاليليو وجيبوتي) عبور مراكز ثالثة

واألشخاص اآلخرين  المقيمين بطريقة غير  الشرعيين غير المهاجرين من محوسب وإدارة تحديد نظام إنشاءو( ج) المناسبة؛ والوسائل

 .ةجيبوتيالمنازل ال في يعملون نظامي غير وضع في لألجانب ريمية طاياتين بالمحلي المهاجرين تسليم( د)و شرعية؛



 

أقطاب التنمية : المحور الرابع: الفصل الثامن

 اإلقليمية والتنمية المستدامة
تعتزم  بذلك، للقيامو. اً معين اديمغرافيً  اتوازنً  ويحمل مستدام، نحو على بعناية،معدل  إيليم إلى إيامة" 4120 معاال جيبوتي"تهدف 

 علىالمستدامة واإليليمية  التنمية نهج من جزًءا كونت أن المقبلة، الخمس السنوات خالل ،استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل

 .سواء حد

 - الداخلية والمناطق العاصمة بين وخاصة - اإليليمية التنمية اختالفات في المتمثل المزدوج التحدي مواجهةويتعلق األمر هنا ب

 على الخصوص وجه علىومستندة  للريابة، خاضعة إيليمية تنمية أوالً  توفير خالل من جًدا الهشة البيئة التي تطال والتهديدات

 .جودة وذات آمنة بيئة على الحفاظ وكذلك ية،الداخل المناطق في االيتصادية المراكز بناء

  5.1التنمية الترابية وأقطاب التنمية 8.2

 األطر القطاعية المرجعية 
  المرجعية القطاعية األطر 

 4104 آب/أغسطس ،العمرانية التنمية في اإلسكان وزارةالمناطق،  وتنمية للتخطيط رئيسية خطة دراسة  
 4104 آذار/مارس ،العمل وخطة االستراتيجية، المحاور رانيةالعم للتنمية الوطنية االستراتيجية  
 4100.الكبرى جيبوتي العمرانية والتنمية للتخطيط الرئيسية الخطة  
 4100. الرئيسية المناطق من مدن خمس في والعمران اإلدارة لتخطيط البيانية الرسوم  

 

 مساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل 
 

ا ينعكس الذي األمر األراضي، وبقية العاصمة بين قوي اختالل بدوام جيبوتي في التنمية تميزت  أو النمو ثمار وتوزيع االقتصادية التنمية مجال في أيض 

ا لمحدودةالرؤية ا من الماضي في وضعت التي الحضري التخطيط أدوات عانت ذلك، على عالوة. العامة الخدمات من وغيرها التعليم على الحصول  جد 

 للنمو جديدة فرصالضوء على  الكبرى التحتية البنية مشاريع من العديد يلقي ذلك، إلى إضافة. المحلي الحقيقي للتنظيم المدني  التخطيط غياب في

شامل  إطار لديها يكون نأ األولى هي. أولويات عدة تبرز السياق، هذا في(. ذلك إلى وما تاجورا،وميناء جديد في  صبيح، علي مع الحديدية السكك)

 تفعيل ضمانواألولوية الثانية هي . فيما بينها األقاليم مختلف وربط القرارات توجيهو التطورات، ستباقبا سواء حد على يسمح المكاني لتخطيطل

ا وضعتالتي  العمرانية والتنمية للتخطيط الرئيسية الخطط إطار في المعتمدة واإلجراءات السياسات  التنمية فرصأن تؤدي  ينبغي ا،وأخير. مؤخر 

 .المحلية لإلمكانات المتكاملة للتنمية أطر بمثابة تكون أن يمكن اقتصادية تنمية مراكز إنشاء إلى المحلي المستوى على المستقبلية

 النتائج المتويعة 
 

 .اإليليمي للتخطيط شامل إطارتم تأسيس  .0
 . كمعايير يتم استخدامهاو الرئيسية الخمسة لمراكزول جيبوتيل ريةحضرئيسية لعمليات تأهيل  خطط فعال نحو على تنفيذ تم .4
  .المحلية مكاناتاإل لتطوير ايتصادية تنمية مراكزتم تحديد وتنفيذ  .2

 

 

 

 

 

 

 



 األهداف 
 

 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 35 < 0 (%)  المدن وتخطيط الرئيسي المخطط تطوير انجاز   نسبة مجموع

 تيجيةاالتجاهات االسترا 
 

 االيتصادية التنمية مراكز وتعزيز اإليليمية التخطيط أدوات تطوير -0االتجاهات االستراتيجية 

 الوطنية اللجنة) معتمدة تشاركية مؤسسية آلية خالل من وتنفيذه اإليليمي للتخطيط شامل إطار وضع سيتم

 استراتيجية( أ: )متكاملة أدوات ثغث على اإلطار هذا يستند سوفو(. الوطنية األراضي لتطوير االستشارية

 العاصمة والمدن – المدينة لكل والتنمية للتخطيط رئيسية مخططاتو( ب) الوطنية؛ اإليليمي التخطيط

وربطها  الخمس، الداخلية المناطق من لكل تم تحديثها إيليمية تنمية خططو( ج) األياليم؛ الرئيسية في

 .االيتصادية التنمية أيطاب على الضوء وتسليط باستراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل

 االمتداد مناطق المدن تطوير وتخطيط الرئيسي المخطط تطوير تفعيل يمكن أن يتطلب ذلك، إلى إضافة

 على الحضرية، اإلدارة أهداف تحديد إلى ستركز تلك األخيرة التي تهدفو. محلية تنمية وخططالحضري، 

 الجديدة الرئيسية الطرق شبكةو( ب) وتطهير المناطق، والكهرباء لماء،إخراج ا( أ: )رئيسية محاور خمسة

 السكن) االستخدامات المختلطة ذات للتطوير العقاري للمناطق إدارة يواعدو( ج) والعالية، والثانوية

والصناعة  اليدوية الحرف مناطق تقسيمو( ه) المطلوبة، المحلية المرافق إنشاءو( د) ،(والمكاتب والتجارة

 .العمالة كثيفة لصغيرةا

 بين التناسق تغيير إلى المشاريع اختيار في القرار لهذا كمرجع واستخدامها األدوات هذه تطوير يقود

شبكة  ولكن أيًضا ،الحضرية المساحات استخدام األول المقام في تهم التي والمتطلبات الجديد االستثمار

 .الطبيعية الموارد وتنمية الريفية المناطق وتنظيم اإليليم، أنحاء جميع في األنشطة

 ملكية حقوق لضمان ضرورية أيضا المؤسسية القدرات لبناء اإلضافية اإلجراءات ستكون ذلك، إلى إضافة

لإلمكانيات  وفقا هذه الدعائم تعديل سيتمف. القرار صنع عملية في فعال نحو على واستخدامها األدوات هذه

 خبرة اإليليمية العواصم في تكون أن أجل من المختارة إليليميةا المحلية الواجب تقييمها والتخصصات

 المدن، وإدارة تطوير فعال بشكل تدعم أن المحلية الحكومات تستطيع يوية يدرات إنشاء مع فقط. مناسبة

 لربط وفعالة محددة األمر مهارات اهذ بيتطل  . الحضري بالتخطيط المتعلقة المشاكل جميع وخاصة

 .القصوى منها واالستفادة الحضري المكان في ةالمتعدد التدخالت

 مكان في والعمل للتفكير مشتركة آليات خالل من للتعمق، يحشد البلد الخبرات ،الوطنية المكانية التنمية في

على مشاريع  يستند هذاو. واإليليمي اإليليمي دون المكان تطوير في والتفكير اإليليمية، التجمعات داخل

 الحمل في( وغيرها والالسلكية، السلكية واالتصاالت الحديدية والسكك الطرق) الحدود رعب الكبرى التكامل

 .اإليليمي النمو لفوائد السليم التوزيع لضمان التخصص وعلى منطق

 

 



 

 المدن وتخطيط العقاري التطوير مخطط تنفيذ -4االتجاهات االستراتيجية 

بما  التطوير العقاري وتخطيط المدن مخططات مويع فعل إعدادبال تم المكاني، التخطيط أدوات مختلف إلى بالنظر

 عن فضالً  جيبوتي لتكتل 4102 و 4104 عامي المدن بين وتخطيط العقاري التطوير إعداد مخططات أنه جرى

 وخاصة الحضري، المكان لتطوير التوجيهية المبادئ مجموعة المرجعية الوثائق تحدد هذهو. إيليمية خمس عواصم

المخصصة للتحضر وتلك  المساحات مكان وتحديد الكبيرة، المعدات ومخططات والطبيعة األراضي، تخداماس اختيار

 واألنشطة العمراني التوسع الذي يجب احترامه بين التوازن االعتبار في وتأخذ التي يجب المحافظة عليها،

 وزارة رعاية تحت تنفيذها، ضمان يف اآلن التحديويكمن . المدينة ومناظر الموايع على والمحافظة االيتصادية،

 .اإليليمية المجالس مع الوثيق الحضرية وبالتعاون والسياسات الحضرية التنمية في اإلسكان

 بداية العام عام وفي. 4102 العام في جيبوتي لتكتل العمراني والتطوير للتخطيط الرئيسية الخطة على الموافقة تمت

 كما. نسمة مليون أي نحو اإليليم، في الحضرية المناطق سكان من سياً أسا اجزءً  جيبوتي ستأوي مدينة ،4120

 الرئيسي يشتمل التحديو. اإليليمية دون المنطقة في وتجارًيا ومالًيا ايتصاديا امرجعيً  امويعً  كونت أن إلى هدفت

 إلى الحاجةو االيتصادية التنمية وضرورات الوايع بين الجمع على المدن وتخطيط العقاري التطوير لمخططات

تنمية  وجعل األحياء، بين أفضل توازن ضمان الخصوص وجه على ينبغي لذا،. الحالية المكانية ثنائية تصحيح

 ذات المشاريع مختلف تحديد تم ويد. حاسمة اإلسكان سياسة ستكون المعنى، هذا فيو. ووحدة تماسًكا أكثر العاصمة

 .األحياء كافة لمعالجة جغرافي معلومات نظام إنشاء ذلك في بما الحضري، التخطيط مجال في أيًضا األولوية

تشخيًصا  وثيقة تضع كلو. اإلقليمية العواصم في والعمران للتخطيط اإلدارة مخططات من االنتهاء مؤخًرا ويد جرى

 وكذلك 4121 العام في السطوح وترميم للسكن الحاجة المدينة وتحديد لتطوير والتحديات األهداف وتحدد ،حضرًيا

 .المشاريع التي تتم هيكلتها

 اإلقليمية للعواصم والعمران للتخطيط اإلدارة المحددة في مخططات الهيكلة مشاريع: 2الجدول رقم 

 المشاريع المهيكلة المدن

 والخدمات النشاط منطقة - يطب النشاط المرفئي والسياحي - عرته
  اللوجستية

 الوظائف متعدد حضري يطب -

  حافالت محطة - صبيح علي
 في جديد حضري ركزم -

 الجنوب

 منطقة صناعية -
 أيطاب تبادل -

 محطة سكك حديدية -

 يطار محطة - مناطق سكنية ذات مكانة عالية - منطقة نشاطات ايتصادية - دخيل

 تاجورة وغوبة: مرافئ جدد - تاجورة
 منطقة نشاطات ايتصادية -

 منطقة جديدة مرافئية -
 مطار جديد -

 منطقة سياحية من الرمل األبيض -
محطة سكك : النقلأيطاب تبادل  -

 .حديدية ومحطة حافالت

  جديد حضري مركز - أبوك
 منطقة نشاطات -

 منصة ميناء جديدة -
شمال المدينة، خارج المنطقة )مطار  -

 .(العمرانية

  سياحي مجمع -

 

 أن يجب التي الهامة اإلجراءات تعرض برنامج مدني خطة وتخطيط عقاري تطوير مخطط لكل ذلك، إلى إضافة

-0) المتوسط والمدى ،(سنوات 0-1) القصير المدني على المدى والتخطيط العقاري التطوير طمخط تنفيذ تصاحب

 االجتماعية المشاكل إلى تحليل استناًدا المشاريع هذه تحديد تمو(. سنة 00-01) الطويل والمدى( سنوات 01

 وفًقا وتستكمل اإلجراءات هذه يةتصف ستتملذا، . األطراف مختلف مع التشاور ونتيجة للتجمع، والمكانية وااليتصادية

 .المدني والتخطيط العقاري التطوير لتنفيذ مخطط



 

 مخطط لرصد مؤسسي ُيتويع دعم المدني، والتخطيط العقاري التطوير لمخطط برنامج خطة كل فيو

 عموي بناء المثال سبيل على األحيان، بعض في مماثلة تكون المشاريعو. المدني والتخطيط العقاري التطوير

 وتعالج. الرئيسية المدينة شوارع في الزراعة أو األمطار مياه ينوات صرف وتطوير النفايات، لطمر

 :وتتناول مدينة لكل المحددة االحتياجات أخرى مشاريع

 إعادة، والفرعية التقسيمات تريية، وجديدة سكنية يطاعات ربطو عقارية؛ تأسيس بنوك: اإلسكان 
 .المستقرة غير السكن جيوب نقل أو الحضرية الهيكلة

 في جديدة طرق إنشاءو القائم؛ النسيج في الحضرية الطرق وطالء تأهيل إعادة: السريعة الطرق 
 .العامة اإلضاءة تمديد؛ والسيارات ويوف مناطق تطويرو الحضرية؛ االمتداد مناطق

 تركيب؛ وربالش غير مزودة بمياه يطاعات ربطو القائمة؛ إمداد المياه شبكة تعزيز: الشرب مياه 
تركيب شبكات إمداد ؛ والتغذية نقص في من تعاني أو التي ال تتم تغذيتها المناطق في المواسير
 جديدة؛ آبار أو خزانات، والحضرية االمتداد مناطق المياه في

 األودية حماية؛ والمدينة شوارع طول على األمطار مياه تصريف ينوات إنشاء: الصحي الصرف 
 الصحي؛ الصرف ومياه المنزلية النفايات تمع إلدارةتجهيز المجو الهامة؛

 وتاجورة وأوبوك في دخيل، المعنية المستشفيات تأهيل وإعادة ،في بعض المدن، الصحة. 

 المحلية اإلمكانات تقييم من بدءاً  البلد داخل االيتصادية التنمية بناء مراكز -2االتجاهات االستراتيجية 

 األرض، حجم) جيبوتي إطار في االقتصادية التنمية ألقطاب المفاهيمية األسس لتحديد دراسة إجراء سيتم

 ...(.لالمركزية آفاقو إدارية، ياعدةو السكانية، والحركات اإليليمية، في الدينامية عاليال والتكامل

 الخصائص على المراكز لهذه الترويجية األدوات تستند سوف أعاله، المذكورة التخطيط أطر مع طابترا في

 :أجل من المناسبة الخيارات لتقديم تنمية مركز لكل حددةالم

 المناطق في اإلنتاجية األنشطة تطوير لتحفيز والتمويل التقني والدعم المعلومات، نظم 
 والمتوسطة؛ الصغيرة المشاريع وتشجيع المستثمرين لجذب والضرائب التنظيمي اإلطار 
 المحددة؛ المحلية التنمية إمكانات مع شياً اتم وذلك اإلنتاج، لدعم التحتية البنية مستوى رفع 
 للمناطق؛ المحددة االحتياجات مع أخرى مرة يتوافق لتدريبل المحلي عرض تطوير 
 المنطقة؛ دول وبقية الحضرية المراكز بين والتفاعالت األساسية االجتماعية الخدمات تنظيم 
 االجتماعية التنمية دعم في اتها،ويدر لحجمها وفًقا البلديات، ومسؤوليات الحضرية المراكز حوكمة 

 .واإليليمية وااليتصادية

 
 شبكة تطوير بسبب الخصوص وجه على المتوقعة الكبيرة التغييرات اإلقليمية التنمية يجب أن تستبق خطط

 مناطق في البحر إلى البالد فتح إلى تؤدي التي واالستثمارات جديدة حديدية خطي سكك وإدخال الطرق،

 .وأوبوك تاجوراو عرته،
 

 

 

 

 



 ويستعيد. الناتجة إلى الثروات إيليمًيا التوازن وإعادة مصادره وتنويع النمو من المزيد لتوليد سواء حد على ضرورًيا" المناطق غزو" وسيكون

 .االستراتيجية التوجهات لها بعض ويحدد منطقة، كل في الخاصة اإلمكانات بإيجاز التالي اإلطار

كما ستكون هنا . الغذائي األمن وانعدام للفقر والبطالة المخفف نظًرا إلى تأثيره المناطق جميع في هاًما دوًرا لياألو أن يلعب القطاع ويجب

 أو تحديد الزراعية المعتمدة والبحوث العائلية تربية الماشية وتعزيز الصغيرة، الزراعية المناطق وتطوير تأهيل إلعادة القطاع مشاريع بعض

 .ضرورية ائيةالم الموارد واستغالل

 أيطاب التطور اإليليمية: 1المربع 

  صبيح علي منطقة يطب

 الفرص

 ؛ إثيوبيا – جيبوتي الحديدية السكك وتطوير تأهيل إعادة 
 السياحية؛ اإلمكانيات 
 اإليليمية دون وتبادل الخدمات صناعي مع طموح لقطب...(  الرخام، المنحوت، الحجر) الصناعية الوحدات. 

 نمية استراتيجية الت

 وتحسين اإلنتاج ذلك في بما االيتصادية، األنشطة وتعزيز تنويع خالل من الحضرية المناطق في االيتصادي النمو تعزيز ديناميكية 
 هذا يستمر وسوف الرسمي؛ غير القطاع وتطوير اليدوية، الحرف ودعم تربية الماشية، إمكانات كفاءة وتطوير الزراعية، اإلنتاجية
  الصغير؛  للتمويل المالية الخدمات من ومتنوع أوسع وصول وتعزيز التجارية المبادالت كثيفت خالل من الزخم

 االختالالت تخفيف مع اإليليمية العاصمة وتحديث بناء . 
 حي كل في العامة الخدمات على للسكان إنصاًفا أكثر عملية وصول تطوير. 

 

 دخيل منطقة يطب

 الفر 

 الزراعية؛ التعاونيات ودعم وتدريب زراعية، محيطات حديثت خالل من ،قوية زراعية إمكانات 
 الزراعية؛ اإلمكانيات 
 اإلمكانيات السياحية؛ 
  آبي بحيرة في األرضية الحرارية الطاقةتطوير. 

 استراتيجية التنمية 

 المائية؛ الموارد تمل ك 
 الزراعية؛ تنمية التجارة 
 الحيوانية؛ الثروة وإمكانات مزايا استغالل 
 اليدوية؛ والحرف سياحةال تثمين 
 التجارية؛ المرافق وتعزيز تطوير 
 الصغيرة والقروض المحلية المالية للخدمات الترويج. 

 

 تاجورة منطقة يطب

 الفرص

 المرفئية؛ األنشطة 
 إثيوبيا؛ مع الرابط الطريق تبادل 
 بانفتاحه على البحر؛ السياحة توفرها التي الفرص 
 العسل بحيرة من المعادنمن  يطب - ملح بحيرة العسل استغالل. 

 استراتيجية التنمية 

 اإليليمية؛  العاصمة وتحديث بناء في العمراني التخطيط 
 المعرضة لالنزاليات األرضية، ومناطق  والمناطق المنحدرات،) الطبيعية العوائق مراعاة خالل ذات الجودة من الحضرية التنمية

 ؛(الفيضانات
 العامة؛ والخدمات ألساسيةا االجتماعية الخدمات مستوى تعزيز 



 األسماك؛ وصيد الحيوانية والثروة...(  يوم) الزراعية لإلمكانيات الرشيد االستغالل 
 دعم السياحة؛ 
 ؛"تاجورا حربة رأس" الحرف تشجيع 
 األصغر؛ التمويل تحصين 
 (.المحلية التنمية يدرات وزيادة والخاصة العامة المبادرات اتساق) اإلنمائي التنسيق تعزيز 

 

 أوبوك منطقة يطب

 الفرص

 السياحة؛ 
 (.هامة هي مبادرة العاصمة من كيلومتًرا أربعين على بعد حوالي الصيد يرية إنشاء المنظور، هذا في) السمك صيد 

 استراتيجية التنمية

 الحيوانية بعقالنية؛ والثروة الزراعية اإلمكانات تسخير  
 القائمة؛ السمكية الموارد استغالل زيادة 
 لسياحة؛ا تشجيع 
 األصغر التمويل أنشطة تطوير. 
 أوبوك؛ لمدينة ريمي افتتاح 
 المحلية للتنمية الفاعلة الجهات يدرات تعزيز. 

 

 عرته منطقة يطب

 الفر 

 عسل؛ بحيرة من بالقرب كيلومتًرا، 11 وطول الساحل ومناخ مالئم، جيبوتي، العاصمة من القرب 

 ؛(طويلة لمسافات والمشي الغوص ذلك في بما) الترفيهو والسياحة األسماك صيد ذلك في بما إمكانيات 
 البصرية األلياف عبور. 
 الفرنسية) اللغات ومدرسة ،(التقني للمهن والمركز الفنديية مدرسة) المتاحة والمهني التقني التدريب هياكل 

 ومركز استشفائي إيليمي حديث؛ ،(والعربية واإلنجليزية
 ،وتكنولوجية، حقيقية، سياحي جذب منطقة سريع، مرشحة لتصبح تعميرإنها منطقة على طريق إعادة  عموًما 

 .واستشفائية وجامعية
 استراتيجية التنمية

 سياحة ودعم الحيوانية، الثروة أنشطة وتعزيز الزراعية، المحاصيل تحسين ذلك في بما االيتصادية، األنشطة تطوير 
 ؛"أرتا الحربة رأس"

 الترفيه؛ وسائل تنويع 
 األصغر لالتموي تطوير. 

 

 المخطط تطوير وضعها التي التوجيهية المبادئ إطار في اإليليمية العواصم تحديث أيًضا االيتصادية المراكز يتطلب بناء

 .المدني والتخطيط الرئيسي

 :مستويات ثالثة على خاص بشكل معززة يشمل يدرات ذلك إن وأخيًرا،

 العمل، فرص) المحلية الفرص احتياجات لتلبية والمهني التقني بالتدري ومراكز التجارية المراكز) المهنية المنظمات -
 ؛(والمتوسطة الصغيرة الشركات وإنشاء

 القرار؛ اتخاذ صالحيات عن فضالً  والمالية، والتقنية اإلدارية التي تمتلك القدرات اإليليمية يتوجب تعزيز المجالس -
 .المناسب والتعليم الوظيفية األمية ومحو لمويع،ا في التعليم الذين يجب توفير لهم الشباب، وخاصة السكان، -



 المستدامة التنمية 5.5

 األطر القطاعية المرجعية 
 المرجعية القطاعية األطر 

 4101 - 4110( بان)للبيئة  وطنية عمل خطة  
 4116 نيسان/المناخ، إبريل تغير مع للتكيف وطنية عمل خطة  

 

 يز فرص العملمساهمة القطاع في استراتيجية تسريع النمو وتعز 
 قطع) البشرية والتدخالت المياه وندرة األمطار سقوط وقلة الجاف المناخ: أسباب لعدة األهمية بالغ أمر البيئة هي إن حالة

...(.  متخلف نفايات إدارة ونظام الغابات والمناطق البحرية،  ذلك في بما الطبيعية، للمناطق صيانة وجود وعدم األشجار،

كما سيكون   .الريفية المناطق وخاصة السكان، على كبير بشكل تؤثر أن ويحتمل ت المناخية المعوقاتتبرز التغيرا سوفو

ا الكبيرة التحتية البنية مشاريعل  اإلجراءات تكثيف ترتكز على األولى األولوية فإن السياق، هذا فيو. البيئة على تأثير أيض 

 عمليات في المناخ تغير مع التكيف ودمج ،المناخ لتغير والمستقبلية اليةالح المحليين في مواجهة اآلثار السكان صمود لتعزيز

ا اإلجراءات هذه تكون أن يجبو. التنمية ومشاريع والبرامج واالستراتيجيات التخطيط  المدى على تشمل التي العملية من جزء 

. ثانية مسألة هو البيولوجي التنوع ايةحم وامتداد استمرارف ،الوطنية التكيف خطط به الموصى النحو على والطويل المتوسط

 الذي األمر والتقييم، الرصد عن فضال   - اتطبيقه شروط وخاصة - البيئية التشريعات تعزيز هيو أخرى رئيسية أولويةوهناك 

 .اإلحصائية المعلومات نظام تحسين يتطلب

 النتائج المتويعة 
 النتائج المتوقعة

المناخ بفضل تنفيذ استراتيجيات تكيف محلية بشكل خاص، بما في ذلك تعزيز  رانخفضت نسبة تأثر السكان سلًبا بتغي   .0
 .القدرات المؤسسية لإلدارة المتكاملة لألراضي المعنية

 .االستراتيجية إجراءات الوياية وتسيير القانوني اإلطار تعزيز خالل من محمي البيولوجي التنوع .4
 .البيئية التشريعات تعزيز خالل من األوزون لطبقة المستنفدة المواد حجم تقليل يتم .2
 .البيئية للسياسات فعالة إدارة والمؤسسي االستراتيجي يتيح اإلطار .2

 

 األهداف 
 2019 الهدف   المرجع المؤشرات

 - مم411                                  األجل بدءاً من المعدل السنوي الطويل السنوي األمطار هطول معدل في تغيير

 360 80 (بالهكتار)المؤهلة  إليكولوجيةا النظم

 - 3 إنشاء مناطق رسو في أمب 

+   محيطات  6 مبنية رعوية زراعية محيطات

 هكتاًرا 01

 هكتار  56

كلم من  7,3+47 11 شعبية مرونة/  هيدروليكية تم إنجاز أعمال

 + الجدران الترابية 

 4 + آبار  4

خزانات تحت 

 األرض

 - 228 الموزعة  / المنتجة البؤر تحسين

 7 9 الشمسية بالطاية متصلة ومخيمات يرى

 والبيئة العمراني والتخطيط اإلسكان وزارة: المصدر    



 

 االستراتيجية االتجاهات  

  المناخ رتغي  ب التأث ر من الحد -0االتجاهات االستراتيجية 

 األولوية ذات اإلجراءات تنفيذ والبيئة انيالعمر والتخطيط اإلسكان وزارة ستتابع المناخ، تغير مع التكيف مجال في

 تستهدف والتي 4116 في العام اعتمدت التي مع التغيرات المناخية للتكيف الوطنية العمل خطة في المحددة

 الحالية في مواجهة اآلثار المحليين السكان صمود إلى تعزيز اإلجراءات هذه تهدفو. الفورية التكيف احتياجات

 المؤسسية القدرات وتعزيز المناخ، تغير بشأن المحلية االستراتيجيات تطوير تشمل وهي. المناخ لتغير والمستقبلية

 تأهيل إعادة وأعمال ،(المحمية البحرية المناطق وحفظ إلدارة المثال سبيل على) المعنية لألراضي المتكاملة لإلدارة

 القروض وتشجيع الرعوية الزراعية المناطق إنشاءو ،...(المياه، وتعبئة التحريج، إعادة) المتدهورة البيئية النظم

وتاجورا وهانلي،  في خور أنغار، ودودا، الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة برامج متابعة ستتم وبالتالي،. الصغيرة

 .أيًضا ضرورًيا يكون إن تحديث التكيف(. أسامو وأدالو بارا بيتي) أخرى مناطق تستهدف التي المشاريع وكذلك

 تحديد إلى الوطنية، العمل برامج عكس على تهدف، للتكيف وطنية خطة بوضع تلتزم جيبوتي ،عينه الويت في

الخطة الوطنية للتكيف  وتسعى. استراتيجيات لالستجابة وتنفيذ ووضع والطويل، المتوسط المدى على االحتياجات

 التكيف على القدرة تعزيز خالل من المناخ غيرت لتأثيرات التعرض تقليل( أ: )أال وهما هدفين إلى تحقيق الوايع في

 منو. التنمية وبرامج واالستراتيجيات التخطيط عمليات في المناخ تغير مع التكيف تيسير إدماجو( ب) ؛والمرونة

 صندوقوالعولمة،  تعديلل األوروبي الصندوق) مختلفة جهات تمويل من للتكيف الوطنية الخطة تستفيد أن المرجح

 .المناخ صناديق تمويل بتعبئة الخصوص، وجه على ويسمح، ...(فريقي، والصناديق الثنائية،اإل لميالعا التراث

المخصص لصالح السكان  بادوا يندرج مشروعف. المخاطر إلدارة إيليمية منصة في جيبوتي تشارك ذلك، على عالوة

إنه و. التصحر لمكافحة" الكبير األخضر رالجدا"ـلل العالمي البرنامج في( بالباال) جيبوتي مدينة في األكثر فقًرا

 مركز إنشاءو( ج) التقني، الطمر مركز تنفيذو( ب) للتنقية، محطة إنشاء( أ: )هي رئيسية عناصر خمسة يتضمن

ل .البيئة وتحسين البيولوجي التنوع حمايةو( ه) البستنة، حدائق تطويرو( د) التدوير وإعادة الفرز  البرنامج هذا ويشك 

 التنمية أبعاد جميع يدمج فهو. األراضي من واسع نطاق على األخضر االيتصاد ضمن يندرج الذي ولاأل المشروع

 تطوير أو التدوير إعادة أنظمة إنشاء ذلك في بما عمل فرص خلق في يساهم أن المرجح منكما أنه . المستدامة

 .الضواحي مناطق في البستنة محيط

  ع البيولوجيحماية التنو -4االتجاهات االستراتيجية 

 على. البيولوجي التنوع لحماية هكتار 264 مساحة خلق إلى( مرسوم) يانوني إطار في البيولوجي التنوع حماية أدت

 وأشجار المرجانية، الشعاب - الرئيسية اإليكولوجية بالنظم البيولوجي التنوع يرتبط الجاف، المناخ من الرغم

 المحمية المناطق مشروع سيقوملذا، . والنباتية الحيوانية األنواع من دالعدي موطن - والغابات والجبال المانغروف

 المختلفة مناطق التدخل في البحرية البيئة لحماية الالزمة المعدات وتوريد محمية بيئية عشر خمسة بتجنيد البحرية

 السلبية اآلثار منعصبيح ي علي منطقة في الالجئين لمخيمات البيئي التأهيل مشروع فإن وبالمثل،. المحتفظ بها

 هول،-هول) مخيًما أياموا أو يقيمون فيها التي المناطق في والمشردين الالجئين من كبيرة أعداد تدفق عن الناجمة

 مشاريع تنفيذ ويمكن البيولوجي التنوع استراتيجية تحديث سيتم ذلك، إلى إضافة(. عدي علي أوسا،-أور أسامو،

 .العملية هذه في أخرى

 ...(.واالستراتيجيات، الدفيئة، الغازات جرد) الحراري االحتباس غازات حول الدراسات ستتواصل سه،نف الويت في

 

 



 

 األوزون طبقة تستنزف التي المواد من الحد -2االتجاهات االستراتيجية 

 

 تحت م تنفيذهالذي ت األوزون طبقة لحماية برنامج على االعتماد في األوزون طبقة تستنزف التي المواد من يستمر الحد

 .وزارة اإلسكان والتنمية البيئية ضمن ،4112 عام منذ أنشئت التي الوطنية، األوزون وحدة إشراف

 

 الفلورية الهيدروكلورية الكربون على مركبات للقضاء اإلدارة خطة من األولى المرحلة تنفيذ على البرنامج حالًيا ويركز

 ،4104 العام في اعتمدت التي ،PGEHأو ( البارد والتخزين الهواء لتكييف غازو الفل ورية، الهيدروكلورية الكربون مركبات)

 .4121 العام بحلول الفلورية الهيدروكلورية الكربون على مركبات التام القضاء والتي تهدف إلى

 .٪20 إلى االستهالك من الحد إلى وتهدف ،4141 - 4104 الفترة األولى المرحلة تغطي

 

 .خطة إدارة المبردات معدات وايتناء( الجمارك وموظفي التبريد فنيي) األطراف المعنية يبتدر PGEH أنشطة تشمل

 

 البيئة يطاع ورصد القدرات لبناء التخطيط -2االتجاهات االستراتيجية 

 

 التركيز اشأنه من التي اإلجراءات خالل من المؤسسية القدرات بطريقة متقاطعة، تقوم وزارة اإلسكان والتنمية البيئية بتعزيز

 :التالية النقاط على

 ؛(المستدامة للتنمية وطنية استراتيجية وضع للبيئة؛ الوطنية العمل خطة تحديث) القطاعي االستراتيجي اإلطار توحيد 
 ؛(للبيئة البرمجية والتعليمات المراسيم) تطبيقها وخاصة البيئية التشريعات تعزيز 
 النفطي؛ التلوث لمكافحة مركز إنشاء 
 ؛(ومؤسسة المختبرات البيئية، المراصد تنفيذ) الجدوى اساتدر إجراء 
 التقييم؛ ونظام البيئي الرصد تفعيل 
 موظفيها؛ تدريب تعزيز 
 المدارس في بيئية أندية إنشاء عبر الشابات سيما وال السكان، بين التوعية أنشطة تطوير. 

 

 اإلسكان بمجاالت يتعلق في ما وخاصة األخرى، الوزارات مع التعاون ذلك، تكثف وزارة اإلسكان والتنمية البيئية موازاة في

 .والسياحة األسماك ومصايد والزراعة

 

 

 

 

 



 المالي واإلطار الكلي االقتصاد: الفصل التاسع
 امستقرً  اكليً  اايتصاديً  اإطارً  أوالً  استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل ومصدايية يتطلب نجاح

 من النمو تسريع آفاق لتعزيز الكلي االيتصادي االستقرار هذا إلى حاجة مة  وث. 4102-4100 الفترة خالل

 العامة أن تبقى األموال ضمان الضروري من لهذا،. االيتصاديين الفاعلين لنشاط سليمة أسس توفير خالل

 همالم منو. االستثمار لتمويل الداخلية الموارد على كبيرة هوامش توليد خصوًصا المحتمل ومن متوازنة،

 بين من المالية، السياسة أن تستند ينبغي ،وأخيًرا. الديون تحمل على والقدرة الخارجي المويف تعزيز أيضا

 تسريع استراتيجية أولويات متوافقة مع يطاعية مظاريفعلى و وايعي، ميزانية إطار على أخرى، أمور

 .وشفافة فعالة وميزانيةوريابة محاسبية  المحاسبية، ونظم المعلومات العمل فرص وتعزيز النمو

 

 المرجعي السيناريو وهما فرص العمل، وتعزيز المتسارع النمو استراتيجية يدعم سيناريوهان سوفو

 .المتفائل والسيناريو

 6.1 السيناريو المرجعي

 الوطنية السلطات بين المبرم مع البرنامج ينسجم الذي الكلي االيتصادي اإلطار هو المرجعي السيناريو

 معدالت في كبير انخفاض أن إلى تشير المحاكاةو. الرابعة المادة رصد من كجزء الدولي النقد دوقوصن

-4110 السنوي المتوسط)٪ 2.1 مستوى من نمو يحمل معدل أن يفرض المتوسط المدى على البطالة

٪ 1.0 إلى لتصل الفترة خالل تدريجًيا هذا المعدل يزيد ينبغي أنكما . 4100 العام في٪ 6.0 إلى( 4104

 العام في٪ 41 مستوى لينتقل من  االستثمار يزيد معدل أن يجب الهدف، هذا ولتحقيق. 4102 العام في

 .الفترة تلك خالل كمعدل٪ 21 إلى 4104

 االقتصادي للنمو ةالقطاعي توقعاتال 6.1.1

 والتعدين، يةالحيوان والثروة الزراعة مجال في الجيد األداء على الخصوص وجه على النمو يستند سوف

 االيتصاد وإنتاجية التنافسية القدرة وتحسين اإلنتاج تحديث خالل من الخدمات يطاع ديناميكية عن فضالً 

 .األنشطة وتنويع

 نتيجة ،٪1.1 بنسبة المضافة القيمة في نمو معدل إلى واإلنتاجية الغلة يؤدي تحسين ،األولي القطا  في

 المدخالت توفيرو( ب) المياه، السيطرة على( أ) سياسات لتعزيز وخاصة جيد بشكل األمطار لهطول

بهذا، . معتمدة أصناف وإدخال إلنشاء الزراعية البحوث دعمو( د) للمنتجين، الفني الدعم( ج) الزراعية،

 .الفترة تلك كمعدل خالل طن 4011 إلى طن 0111 لينتقل من األسماك إنتاج سيتقدم

ي ،الثانوي القطا  في  زيادة إلى الصناعات، إنتاج مع جنب إلى جنًبا األغذية، لصناعة يجابياإل االتجاه يؤد 

 ستستفيد التي للبناء الفرعي القطاع دينامية إلى اًساأس النمو هذا يرجعو. سنوًيا٪ 00.1 المضافة القيمة في

-مرفأ كورو بيسيدلي، الجديد الدولي والمطار الحديدية والسكك تاجورا ميناء مثل الكبرى المشاريع تنفيذ من

 .لخإأمبادو، 



 في ةالمتويع ديناميكيةال من التغيير وينتج هذا. ٪04.0 يدره سنوي نمو معدل متوسطُيتويع  ،العالي التعليم لقطا  بالنسبة أما

 واألنشطة والثقافة والسياحة واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا المالية والخدمات التجارة مجال في سيما ال الخدمات، سوق

 .جيبوتي في السياحية الوجهة سمعة تعزيزب مدعوًما الصلة تذا

  الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي للناتج القطاعي النمو طورت: 2الجدول رقم 

 عرض الحالة المرجعية  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 8.4 8.3 8.3 8 7.5 6.1 2.4 5.2 التكلفة عامل في اإلجمالي المحلي الناتج

 7 7 9 9 7 7 3.7 1.6- الحيوانية والثروة األسماك ومصايد الزراعة

 5 5 5 5 2 0 2.7 4.3 المناجم

 5.5 5.5 5.5 5.5 7 4 2.7 4.3-  الصناعات اإلنتاجية

 12 12 12 13 12 12 6.6 11.1  الماء والكهرباء

 10 10 12 15 15 10 7.6 22.4 البناء واألشغال العامة

 7 7 7 5 5 4 1 3.3 السياحةالتجارة و

 7 7 7 7 7 4 2.3 5.3  المصارف والتأمين

 10 10 10 9 8 7 2.3 4.4 النقل واالتصاالت

 3 3 3 3 3 3 3.3 8.4 الخدمات األخرى

 3 3 3 3 3 4 1.2- 0.9 اإلدارة العامة

 4 4 4 4 4 5.3 26.6 1.9 الضرائب غير المباشرة بأسعار ثابتة

 7.2 7.1 7.1 7 6.5 6 5 4.8  السوق بسعر الحقيقي مالياإلج المحلي الناتج

 3.5 3.5 3.5 3.5 3 2.5 2.4 3.7 (متوسط)التضخم 

 

 يدره سنوي معدل بمتوسط التي ستنمو الخاصة االستثمارات يبل من رئيسي بشكل اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 1 النمو بنسبة متوسط تعزيز سيتم الطلب، بالنسبة إلى

 .مئوية نقطة 4.04 النمو بمتوسط حيث ستصل مساهمة الخاص النهائي الستهالكوبا ،01.0٪

 التضخم

 بين بعناية مقدرة المالية وسياسة الحكومة، يبل من االستهالكية المنتجات أسعار هوامش على والسيطرة الريابة إجراءات جانب إلى المحلية، للسوق يساعد اإلمداد الجيد

 في المتويع االستقرار من أيًضا بدعم سنوًيا،٪ 2.4 نحو التضخم، معدل متوسط سيبلغ إذن، هذه الفترة خالل.  التضخم احتواء على ستثمارياال واإلنفاق الجاري اإلنفاق

 .اليورو/  الدوالر وتطور النفط أسعار

 .النمو تسريع في وتساهم بالتالي المنزلي، واالستهالك االستثمار التضخم على تشجع السيطرة

 تطور معدل التضخم: 2بياني الرسم ال

 



 العامة المالية 6.1.6

تعبئة  زيادة إلى الرامية الجهود الذي يعطي المرجعي االيتصاد إلطار اإلجمالي المحلي تطور الناتج على العامة المالية تطور يستند

متوسط  من٪ 4 حوالي إلى األساسي المالي عجزال واحتواء العام اإلنفاق ترشيد تدابير جانب إلى الخارجية، اإلمكانيات الضريبية والموارد

 زيادة والمنح اإليرادات يسجل إجمالي الفترة، هذه في تمت صياغته كما لاليتصاد الجيد األداء افتراض ظل في. اإلجمالي المحلي الناتج

 .ةالفتر تلك خالل اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 44  الضريبي متوسط العبء وسيبقى. سنويا٪ 02.4 بمعدل

 تلك وخصوًصا عام بشكل اإلنفاق في مطردة زيادة إلى استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل برامج مختلف وسيؤدي تنفيذ

 .الفترة تلك خالل سنويا٪ 02 بمتوسط ترتفع سوف والتي رأس المال، في الموجودة

 (اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة) المالية المؤشرات تطور: 00الجدول رقم 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                  

 28.3 28.9 32.2 33.7 36.0 35.7 31.8 34.5 اإليرادات والمنح

 7.0 7.0 9.0 9.0 7.0 7.0 3.7 25.9 إيرادات الميزانية

 18.9 18.6 18.6 18.7 19.2 19.7 19.8 18.5 اإليرادات الضريبية

 6.1 6.7 7.3 8.0 8.8 9.3 7.6 7.4 الضريبيةاإليرادات غير 

 3.3 3.6 6.3 7.0 7.8 6.8 4.4 8.6 التبرعات

 31.0 32.4 36.6 47.7 48.5 43.1 37.7 37.2 مجمو  النفقات

 19.0 19.9 21.0 21.9 23.1 22.9 24.0 24.2 النفقات الجارية

 12.0 12.5 15.6 25.8 25.5 20.1 13.7 13.0 نفقات االستثمار

 2.7- 4.7- 4.4- 13.2- 11.5- 7.5- 0.5- 2.7- المنح ذلك في بما المالي جزالع

 

 تسمح بالسيطرة العام اإلنفاق ترشيد سياسة فإن ذلك، ومع. التشغيل نفقات من كبير مستوى على واالستثمار التنمية يجب أن يحفز برنامج

 .الموارد من أيل بسرعة تزيد فسو ،٪1 يدره متوسط سنوي نمو التي، مع الجارية، النفقات تطور على

 االستثمارات لتمويل الالزم المالي الحيز لزيادة نتيجة االسمي اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 21.2 حوالي النفقات عموًما مجموع ويمثل

 .النمو وتيرة لتسريع الالزمة العامة

  مسار نمو سيناريو استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل

 االستثمارات تسريع على فهو يقوم. استباقي سيناريو هو المتفائل أو السيناريو العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية إن سيناريو

ا. 4102 العام بحلول جيبوتي في جذري لتحول الالزمة الكبرى المشاريع من محفظة في لها المخطط  الحثيث السعي على كما يقوم أيض 

 العمل، وعلى فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية ومشاريع وبرامج سياسات، في واألكثر أهمية يجابياإل واألثر اإلصالحات وراء

 .البسيط االقتصادي الدعم قضايا التي تتجاوز واالبتكار والتطوير والبحث اإلنتاج نفقات تعزيز ضرورة

ا العام اإلنفاق يعّد تأثير ا أمر  والموارد  البحوث مجال في إيجابية خارجية عوامل يبرر وجود إذ لالقتصاد، األجل طويل مسار في حاسم 

 مما أعلى نسبة للشركات واإلنتاجية المباشر، يكون مردوده قوي، وطني خاص قطاع ظهور العامة، مجرد تمويل للبحوث وراء نجدها ما

 .اآلن حتى لوحظ

 



 الواقع، في. المؤهلة األجنبية عمالةال تدفق لتخفيف األهمية بالغ أمر الوطني البشري المال رأس إن إنتاجية

ا المتخصص العالي التعليم في االستثمار يبدو . اإلنتاج لعوامل الكلية اإلنتاجية نمو لتحفيز احاسم   امتغير   أيض 

 على اإلنفاق زيادة أن في البلدان المشابهة إلى اإلحصائية الدراسات تشير جيبوتي، مثل بلدإلى  بالنسبةو

 المحتمل النمو في زيادة إلى يؤدي أن شأنه من العالي التعليم نظام كفاءة في تحسن جانب لىإ العالي، التعليم

 عندها، .عاما عشر الخمسة نهاية في واحدة مئوية نقطة من وأكثر سنوات عشر بعد مئوية نقاط 1،1 بنسبةس

 .مهمة النمو إنتاجية تصبح مساهمة

 

 في وخاصة التحتية البنية وتعزيز الهيكلية اإلصالحات تنفيذ في مع التقدم والعمل المال رأس تتحسن إنتاجية

 .والالسلكية السلكية االتصاالت مجال

 االقتصادي للنمو القطاعية التوقعات 6.5.1

. للنمو جديد نموذج استحداث سيتمإذ  ،لالقتصاد السريع التنويع على األول المقام في النمو توقعات تستند

 والخدمات والسياحة الصيد وخاصة القطاعات مختلف في المتاحة الفرص من دالعدي يتعلق األمر باستغالل

 الصناعة قطاع في وكذلك المالي، والقطاع واالتصاالت، للمعلومات الجديدة التكنولوجيات وقطاع اللوجستية،

 محطة وبناء المتجددة، والطاقة المياه لتعبئة الالزمة حيث يتم تفضيل التنمية من قبل االستثمارات التحويلية

 .المنطقة في األكثر حداثة للنفط

 شبه لإلنتاج الحرفي اإلنتاج تمرير شأنها من التي األسماك إنتاج من النمو فرق يأتي ،األولي القطا  في

 األسماك إنتاج سوف يتقدمو. الحالي سباته من الصيد يطاع لسحب الكبيرة الصادرات توافر مع الصناعي،

 األنواع تحسين يزيد ،أيًضا. الفترة تلك خالل المعدل في طن 2011 يقارب ما إلى طن 0111 وينتقل من

 المضافة القيمة في الحيوانية للثروة الفرعي القطاع مساهمة من المحلي مستوى الماشية على الحيوانية

 .األولي للقطاع

 

 زيادة إلى الصناعات، جإنتا مع جنب إلى جنًبا األغذية، لصناعة اإليجابي االتجاه يؤدي ،الثانوي القطا  في

 ألعمال البناء الفرعي القطاع دينامية إلى أساًسا هذا النمو سيرجعو. سنوًيا٪ 00.2 بنسبة المضافة القيمة في

 .إلنتاجها السريع النمو تجربة والكهرباء للمياه الفرعية القطاعات ستعرفكما . التحويلية الصناعات وتطوير

 

 من التغيير ينتج هذا. ٪04.1 يدره سنوي نمو معدل متوسط تحقيق تويعيُ ف ،الثالثي قطا لل بالنسبة أما

 المعلومات وتكنولوجيا المالية والخدمات التجارة مجال في سيما ال الخدمات، سوق في المتويعة الديناميكية

. جيبوتي في السياحية الوجهة سمعة بتعزيز مدعومة الصلة ذات واألنشطة والثقافة والسياحة واالتصاالت

 ستزيد النقل، يطاع في الوايع، في. للسيناريو المرجعي٪ 2 مقابل سنوياً ٪ 40.1 بمعدل النقل يطاع ينموو

 البضائع حجم من( وغوبيه دامرجوك تاجورا، النفط، ومحطة PAID ، DCT) للميناء االستيعابية الطاية

 على المرافئ سيبقى نشاط بيا،وإثيو جيبوتي في سواء حد على الكبيرة المشاريع معو. جيبوتي في المتداولة

 .البري النقل على كبير مضاعف تأثير وجود مع 4100 من العام بدءاً  القوي النمو زخم

 

 



 

 خالل٪ 01 حوالي يبلغ سنوي بمعدل أي ،4102 في العام٪ 01،6 حتى 4102 في العام٪ 6 منتقال من الفترة خالل أيوى االيتصادي النمو سيكون عموًما،

 الفقر مؤشرات على بكثير أكبر تأثير مع ،٪6 من الواحد للفرد اإلجمالي المحلي الناتج في كبير تحسن إلى ويؤدي المرجعي، للسيناريو٪ 6.6 مقابل الفترة

 .اإلنمائية أهداف األلفية وتسريع

 المتفائل السيناريو في الكلي االقتصاد مؤشرات تطور :00الجدول رقم 

 عرض الحالة المرجعية  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                  

 9.6 9.4 9,1 8.8 7.5 6.1 2.4 5.2 التكلفة عامل في اإلجمالي المحلي الناتج

 12 10 9 9 7 7 3.7 1.6- الحيوانية والثروة األسماك ومصايد الزراعة

 5 5 5 5 2 0 2.7 4.3 المناجم

 7.5 7,5 7 6.5 8 4 2.7 4.3-   اإلنتاجية الصناعات

 14 13 13 13 12 12 6.6 11.1  الماء والكهرباء

 15 14.5 14,5 17 17 10 7.6 22.4 البناء واألشغال العامة

 10 9 8 6 7 4 1 3.3 التجارة والسياحة

 7 7 7 7 7 4 2.3 5.3 المصارف والتأمين

 15 15 14,5 13 10 7 2.3 4.4 النقل واالتصاالت

 3 3 3 3 3 3 3.3 8.4 الخدمات األخرى

 3 3 3 3 3 4 1.2- 0.9 اإلدارة العامة

 7 7 6 6 5 5.3 26.6 1.9  الضرائب غير المباشرة بأسعار ثابتة

 10,6 9,5 8,7 7,5 6,5 6 5 4.8  السوق بسعر الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج

 5 5 4 4 4 3 2.4 3.7 (متوسط)التضخم 

 

 ترابط في. المرجعي السيناريو لمتوسط٪ 21 مقابل 4102-4100 الفترة خالل %26 يبلغ استثمار معدل وسطعلى مت يعتمد السيناريو الوظائف، على صعيد

 األساسي السيناريو في عليه كانت أعلى مما مئوية نقطة 2.0أي  اإلجمالي، المحلي الناتج من٪ 64 لالستيراد الميل متوسط يكون العالي، االستثمار معدل مع

 المرجعي السيناريو في المسجلة القيمة فوق نقطة 4.2 أي ،٪22.6 فيسجل للتصدير األخرى التجارية السلع إنتاج زيادة للتصدير يعكس الميل أن حين في

  .4102-4100 الفترة خالل المعدل في اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 02.2 بنسبة عجزا الجاري الحساب ميزان وُيظهر. الوطني

 .٪0 حوالي المتوسط المعدل حيث يسجل لألسعار عام مستوى مع التضخمية الضغوط في زيادة االيتصادي النمو سيرافق

 المالية العامة 6.5.5

 الضريبي ويسجل العبء. الدولة ميزانية ارتفاع وبالتالي واإليرادات، الضريبية القاعدة توسيع العامة االيتصادية المالية اإليجابي في التطور هذا نتيجة تكون

 .للسيناريو المرجعي٪ 01.1 مقابل 4102-4100 الفترة لخال %02.1 متوسط

 مما ،4100-4112 الفترة خالل المعدل في٪ 44.2 مقابل 4102-4100 الفترة خالل اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 41.1 من العام ارتفاع اإلنفاق المتويع ومن

 الفترة خالل المعدل في٪ 00 من أكثر إلى 4102و 4112 عامي بين المعدل في٪ 00.0 ينتقل من التي العامة االستثمار نسبة في نقاط 2 يدرها زيادة يعكس

ل. 4100-4102  الكبير الخاص االستثمار برنامج عن الناجمة المتكررة التكاليف بسبب زيادة النفقات مجموع إلى بالنسبة الحالي اإلنفاق هيكلية وستسج 

 .التشغيلية منه إلى النفقات العامة االستثمارات إلى كبرأ يعود بشكل عام بشكل اإلنفاق ارتفاع لكن. بالدولة



 على العائد تأثير مع فصاعداً  4102 من العام ويستقر بدءاً  ذلك بعد لينخفض األول العقد في أكبر بسرعة الموازنة يتزايد عجز

 الجيبوتي المالي النظام ستواجه التي ياتالدينام بالترابط مع المحلية السوق في متزايد نحو على العجز هذا تمويل وسيتم. االستثمارات

 .للجانبين مربح والخاص العام القطاعين بين شراكة في نهج واألجنبي المحلي الخاص االستثمار وتعبئة

 (اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة) المالية المؤشرات تطور: 09الجدول رقم 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                  

 36.1 36.7 38.2 46.4 36 30.9 31.8 34.5 والمنح اإليرادات

 8 7 9 9 7 7 3.7 25.9  الميزانية إيرادات

 22 23 22.5 22.4 22 19.7 19.8 18.5 اإليرادات الضريبية

 6.1 6.7 7.3 8 8.8 9.3 7.6 7.4 اإليرادات غير الضريبية

 3.3 3.6 6.3 7 7.8 6.8 4.4 8.6 التبرعات

 37 39 42.8 53.6 49.9 47.7 37.7 37.2 النفقات مجمو 

 25 24 26 25 22.9 23.8 24 24.2 النفقات الجارية

 12 15 16.8 28.6 27 23.9 13.7 13 نفقات االستثمار

 0.9- 2.3- 4.6- 7.2- 14.1- 7.4- 0.5- 2.7-  المنح ذلك في بما المالي العجز

 

  إطار الميزانية  9.3 

 سيناريو المرجعي وخطة التمويلال 9.3.1 

 وأيضاً،. تحديده تم الذي العجز من للحد وذلك أفضل، بشكل الموارد وتخصيص اإلنفاق ومرايبة اإليرادات، زيادة خالل من المالية تمر االستدامة

 فعالية الحرص على زيادة توازنها، يضعف أن يمكن الذي االنزالق ومنع النقدية التوترات من والحد العامة، للمالية وكفؤة فعالة إدارة يستوجب ضمان

 .الوطنية االستيعابية القدرة لتحسين األموال ورصد الموازنة تنفيذ إجراءات تحسين وعلى والمشتريات، النفقات حلقات ويدرة

 طريقة بنفس الميزانية لدعم األهلية طشر هو العامة المالية إلصالح مصدايية ذات إن وضع خطة أوالً،. التنمية سياسات صلب في العامة تعتبر المالية

 .المصدايية ذات التنمية وسياسات المستقر الكلي االيتصادي اإلطار

 فعالية ال ينبغي تحسين الموارد، سياق تحديد في لذلك، نتيجة. رشيد حكم ضمان بوجود مجرد هو العامة األموال إدارة إن حسن عام، بشكل لكن

 واستخدام فائدة على المانحة ودافعي الضرائب في البلدان المتلقية البلدان في الضرائب لدافعي المساءلة تعزيز أيًضا إنما الفقر فقط، مكافحة سياسات

 .المعونة

من خالل  العام، للعمل إعطاء مصدايية تساعد أن ينبغي إنما ذاته، حد في هدفا المالية أو المعلومات المحاسبية بأنه ال ينبغي أن تكون يجب التذكير

ال مانض  .جيدة مساءلة وضمان العامة السياسات للموارد إلى تخصيص فع 

ر الميزانية في تخصيص االعتمادات الصرامة من أجل تعزيز  في المحددة األولويات مع يتماشى بما اإلدارات اعتمادات والحرص على تطو 

 عملية في كاماًل  اندماًجا تندمج أن يجب. المتوسط المدى على نيةالميزا تأطير إجراءات تعزيز سيتم استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل،

 على عالوة. اإلدارات ميزانيات مشروع لتطوير أساًسا وتشكل رسالة التأطير في القطاعية المظاريف فيما ينبغي أن ترسل للدولة العامة الموازنة إعداد

 والنقل، والزراعة والصحة، التعليم،) رئيسية يطاعات عدة في تجريبًيا هدًفا موضوعة،الفترة ال خالل البرنامجية الميزانية وضع يمكن أن يشكل ذلك،

.)... 

 



 المتوقع التمويل برنامج

 ذلك في بما ،(مليار دوالر أميركي 2.0)مليار فرنك جيبوتي  141.2 بحوالي االستثمارات حجم يقدر ،4102-4100  ما بين الفترة في

 من متويعة( مليار دوالر 0.2)مليار فرنك جيبوتي  422.2العام و من القطاع( دوالر مليار 4.1 يحوال) مليار فرنك جيبوتي 212.4

 .والخاص العام القطاعين بين والشراكة الخارجيين الشركاء

مليار  2.2)تي مليار فرنك جيبو 024.2بـ للدولة التمويلية القدرة تقدر العام، القطاع إطار في تنفيذه يتعين الذي التمويل حجم مع مقارنة

 .تعبئتها ليتم( مليون دوالر 164)مليار فرنك جيبوتي  020.6 البالغ العام االستثمار تمويل إلى الحاجة وهكذا تظهر(. دوالر

 سيناريو استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل ومخطط التمويل 6.6.5

إجمالي يبلغ  تمويل ينبغي تأمين ،4102-4100 الفترة عن ملاستراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص الع وإجراءات أهداف لتحقيق

ع على الشكل التالي( مليار دوالر 02.12)مليار فرنك جيبوتي  4222.1  – 0للمحور %( 16.1)مليار فرنك جيبوتي  4040.2: يتوز 

مليار فرنك جيبوتي  11.7للمحور الثالث و%( 0.1)مليار فرنك جيبوتي  22.2 –للمحور الثاني %( 1.2)فرنك جيبوتي  410.1

 .للمحور الرابع%( 2.4)

 :التالي الجدول في موضح هو كما موصوف محور بنسبة اإلجمالية تأتي التكلفة

 

 

 األسهم تكلفة

بالمليارات )

الفرنكات 

 (الجيبوتية

من  %

إجمالي 

  التكلفة

 تمويل مكتسب

 تمويل للبحث
 منها تمويل خارجي منها الدولة

ودور  التنافسية والقدرة االيتصادي النمو: 0المحور 

  الخاص محرك للقطاع
2 121. 4 86.8% 5.6 1 659.9 455.9 

 116.5 64.0 21.24 %2.1 201.8 تنمية رأس المال البشري: 4المحور 

 28.6 15.2 0.1 %1.0 43.9 الحوكمة العامة وتعزيز القدرات: 2المحور 

 74.5 2.7 0.5 %4.2 77.7 أيطاب التنمية والتنمية المستدامة: 2المحور 

 675.5 741.8 1 27.5 %100 444.8 2  إجمالي التكلفة

 

 :التالية من المصادر الثالثة ويأتي ،(مليارات دوالر 01)مليار فرنك جيبوتي  0162.4 الفترة تلك مدى على المكتسب يبلغ التمويل

 0.6أي ( مليار دوالر 2.0)مليار فرنك جيبوتي  41.0الدولة لـ٪، 

 ؛%20.2أي ( مليار دوالر 2.0)مليار فرنك جيبوتي  642.2كاء التقنيين والماليين لـالشر 

 أنابيب ومحطة )ويتوافق مع مشروعين في يطاع الطاية % 01.0أي ( مليار دوالر 0)فرنك جيبوتي  111.0القطاع الخاص لـ

 (.للغاز الطبيعي المسال
 ؛%02أي ( مليار دوالر 0.2)نك جيبوتي مليار فر 442.2والخاص لـ العام القطاعين بين الشراكة 

 

أي ( مليار دوالر 2.0)مليار فرنك جيبوتي  0642.2مع  االيتصادية التحتية البنية الذي تمت حيازته إلى يطاع التمويل معظم تحويل يتم

مليار فرنك  42.6) ، والسكن(جيبوتي مليار فرنك 2.21)الصحة : أهمها يطاعات، المتبقية إلى٪ 1 الـ تخصيص ويتم%. 24جزء من 

 .(فرنك جيبوتي 02.2) والتعليم( فرنك جيبوتي مليار 40.2) ، والقطاع األولي(جيبوتي

  



 

 االقتصادي القطا  قبل من التمويل

 إجمالي من٪ 20.0 مع تمويالً  األكثر هو الصناعي القطاع أن خريطة استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل تمويل تحليل يظهر 

 إجمالي من٪ 4.2 األولي والقطاع التمويل إجمالي من٪ 6.2 بنسبة الخدمات يطاع يليه ،مليار فرنك جيبوتي 4422.21 أو د،الموار

 .التمويل

 (%) الحصة  التمويل بمليارات الفرنكات الجيبوتية  

 %2,3 56,0 القطاع األولي

 %91,5 2234,48 القطاع الثانوي

 %1,1 25,89 يطاع الخدمات التجارية

 %5,2 126,24 يطاع الخدمات غير التجارية

 %100 442,61 2 المجموع العام 

 

 توزيع التمويل بحسب القطاع االيتصادي: الرسم

 

من % 41.0أي ( مليار دوالر 2.1)مليار فرنك جيبوتي  610.0الستراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل  التمويلية الفجوةتبلغ 

 : وتتوزع على المحاور التالية. وبالتمويل اإلجمالي المطل

  أي ( مليار دوالر 602)مليار فرنك جيبوتي  200.2 :الخاص القطاع وييادة التنافسية والقدرة االيتصادي النمو: 0المحور

 ؛61%

  ؛%01.2أي ( مليون دوالر 602)مليار فرنك جيبوتي  006.0: تنمية الرأسمال البشري: 4المحور 

  ؛%2أي ( مليون دوالر 061)مليار فرنك جيبوتي  41.6: ة وتعزيز القدراتالحوكمة العام: 2المحور 

  00أي ( مليون دوالر 201.0)مليار فرنك جيبوتي  12.0: أيطاب التنمية اإليليمية والتنمية المستدامة: 2المحور.% 
 

 القطاع تعزيز يليه ،من الفجوة% 01.4أي ( مليار دوالر 0.2)مليار فرنك جيبوتي  221.0 االيتصادية التحتية البنية يطاع يتطلب

مليون  216.4)مليار فرنك جيبوتي  14.2  اإليليمية والتنمية، (مليون دوالر 221.6)مليار فرنك جيبوتي  11.2الذي يتطل ب   الخاص

والقطاع ( مليون دوالر 010)مليار فرنك جيبوتي  20.0، والسكن (ماليين دوالر 401)مليار فرنك جيبوتي  21.2، والعمل (دوالر

 (.مليون دوالر 062.6)مليار فرنك جيبوتي  42.2 األولي



 االستراتيجية تنفيذ: الثالث الجزء

 استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل وتقييم ورصد إدارة: الفصل العاشر

تنفيذ االستراتيجية  1..1  

 مبادئ توجيهية 1.1..1

 :تيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العملاسترا تنفيذ التالية التوجيهية تدعم المبادئ

 برامج من العمل سلسلة فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجيةتنفذ  أهدافها، لتحقيق: المرونة 
 ،النسبة المئوية في النقطة ضعف) واألهداف الزمنية الجداول وضع في لقيودإلى ا ونظًرا. العمل

 السياق) اليقين عدمالمختلفة ل عواملالو ة،جه من...( اإلحصائية، المعلومات نظام في والثغرات
 هناك ،...(التمويل، وحشد اإليليمي، التكامل اتعمليل الفعلي المعدلو اإليليمي، واألمن السياسي
مة ضمن  يمكن أن تؤدي الخصوص، وجه علىو. القيادة في المرونة إلى حاجة المراجعات المنظ 

النتائج، إلى تصحيح محتوى اإلجراءات،  خص   ما فيو إطار المتابعة والتقييم لالستراتيجية،
 .الموارد وتخصيص واألهداف

 دائمال تبادلال لتأكيد والماليين التقنيين والشركاء الحكومة بين للحوار إطار تعزيز سيتم: الشراكة 
 الدولة بين التشاور إذ يشكل ،الدولي المجتمع من بدعم تنفيذها تم التي البرامج حول للمعلومات
 وجه علىو الالزمة اإلصالحات بشأن تقدم إلحراز أساسًيا عنصًرا أيًضا الخاص والقطاع

متقدماً تدريجًيا  المحلية السلطات دوريجب أن يكون  ،أخيًراو. األعمال بيئة تحسينل الخصوص
 .المدني المجتمع منظمات مثل بشكل أفضل

 من الدروس استخالصعبر : النتائج على القائمة اإلدارة ممارسات تأكيد INDS، الموارد حشد سيتم 

 النتائج متمحور حولالعمل  فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية تنفيذتوجيه  لضمان الالزمة
 مختلف من المساءلةب المتمحورة حول النتائج أوالً  اإلدارةوستترجم  .ومتقارب على الصعيد الزمني

 أداء على منتظمة بصورة المعلومات توفير ذلك في بما المساءلة، واجب) االدارة في المسؤولين
 الميزانية لوضع تدريجيال دخاليجب أن يتيح اإل ذلك، موازاة في(. السيطرة تكفل التي األسهم

 معربط الميزانية  – تجريبي أساس على الرئيسية الوزارات بعض في األيل على - البرنامجية
. العام اإلنفاق فعالية بشأن الوضوح من مزيد تعزيز وبالتالي ،بشكل أفضل العامة السياسة أهداف
 ،العمل فرص وتعزيز النمو تسريع ستراتيجيةال السنوي التسلسل إلى ضافةوباإل ذلك، على عالوة

 الكبرى االستثمارية المشاريع لبعض األولوي الرصد يالب) األساسية اإلجراءات تخضع بعض
 .دائمة مرايبةل( الكبرى واإلصالحات

 إن. التنمية وبرامج سياسات وتنفيذ وضع في الوطنية القيادة تأكيد سيتم: نيةالوط والقيادة الملكية 
( أ)بـ الحكومة تقوم سوفلذا، . أيضا ضروري أمر المختلفة هي وبرامجها االستراتيجية ملكية
 تطويرو( ب) الحكومة، تنفذها التي الوطنية السياسات جميع في واالتصاالت المعلومات تعزيز
 في الفاعلة الجهات لجميع الفعالة المشاركة تشجيع( ج)و السكان، وتصورات جمع أجهزة تويعات
 .العمل فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية رصد هيئات

 

 

 

 

 



 

 التوجيهية األدوات 1.5..1

د عملية أال  رئيسية أدوات أربع إدخال خالل العمل من فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية تنفيذ ستتجس 

 واالجتماعية االيتصادية) التقييماتو( ج) المشاريع، بنكو( ب) سنوات، ثالث كل ييانون برنامج( أ: )هيو

 ثالثة على سيتم الدولة نشاطات وتقييم ومتابعة تنفيذل زمني وجدول( د) ومشاريع برامجو( والبيئية

 . واإليليمي القطاعي الشامل،: مستويات

 : كل سنة توفر هذه األدوات

 ( والفرص القيود) الدولية البيئة استعراض خالل من والميزانية، الكلي يتصادياال اإلطار يدتوط ( أ)
 النمو؛ ومصادر األولوية لالستراتيجية، المحاورو

 يطاعات بحسب الموارد وتخصيص الخارجية والمساعدات الداخلية الموارد لجميع تقييم ( ب)
 األولوية؛ ذات واسعة

 لكل يطاع؛ الجديدة المالية اتوالمخصص البرامج، تشغيل ميزانية تحليل( ج)

 واألثر المرجعية، األسعار ،التأثيرات أساليب) الجديدة والمشروعات للبرامج ايتصادي تقييم( د)

 .بانتظام المحدثة والمشاريع البرامج بنوك أحد في دمجها ليتم( البيئي

 البرامج متابعة في افالمط نهاية في ادمجه سيتم التي ،المشاريع أوراق وإعداد المشاريع اختيار( ه)

 ؛(للدولة البرنامجية الميزانية نحو تطور) النتائج حول المتمحورة

 .العامة ستثماراتوالخارجية المخصصة لال الداخلية المالية الموارد تعبئة حالة( و)

 والتقييم المتابعة 5..1

 اإلطار المؤسسي 5.1..1

 طويلةال رؤيةال بآلية متابعة منطقًيا رص العملاستراتيجية النمو وتعزيز ف تنفيذ رصد آلية ترتبط سوف

 إلنشاء PR / MEFIP/  1011-4104 ريم المرسوم( المصادية ييد) تعديالت مع متسقة تكونوس.  األجل

 .والماليين التقنيين الحكومة لحوار شركاء  المؤسسي اإلطار وتنظيم

 مختلف وستغطي التنمية في الفاعلة الجهات جميع تدمج سوف أنها بمعنى شاملة المؤسسية ستكون اآللية

 :وهي العمل فرص وتعزيز النمو استراتيجية بتنفيذ المتعلقة العمل مستويات

 العامة التنمية وخطط العمل فرص وتعزيز النمو الستراتيجية التوجيهية المبادئ وتحديث تحديد 

 ؛4120 رؤية جيبوتي لتفعيل المختلفة

 االستراتيجية والتوجهات القطاعات مختلف رصد من اناتالبي عن التقارير وإعداد وتحليل جمع 
 العمل؛ فرص وتعزيز النمو الستراتيجية األولوية ذات واإلجراءات

 التقييم وتقارير بيانات تتبع) والتنفيذ اإلعداد ييد التنمية ومشاريع برامج حول المعلومات تبادل 
 القروض استيعاب على القدرة تحسينل وحلولها تنفيذها، تواجه التي وحول المعويات ،(المحتملة

 .االستثمارية
  واإليليمي والقطاعي الوطني المستوى على والتقييم المتابعة المصادية على آليات وأدوات 

 .تدريجًيا وتحسينها



 اتحصاءإ توجيه خطة ييادة عن المسؤولة الجهاتالمرتبطة ب اإلحصائية المسوح برمجة متابعة 
 ؛(أدناه انظر) اإلحصاء رلتطوي الوطنية الستراتيجيةا

 وجهات استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل مختلف وتنفيذ إعداد. 

 في خاصة مناهج البرنامج وتعزيز االستراتيجية أولويات لدعم التنمية شركاء بين المواءمة متباعة 
 األولوية؛ ذات القطاعات

 فرص العمل استراتيجية تسريع النمو وتعزيز حول التواصل أنشطة تنفيذ. 

 :يتضمن هذا

i. ،الرؤية؛ ييادة لتوفير عضو محدود يرأسه الرئيس مجلس أعلى 
ii. االيتصاد وزير برئاسة أطراف التنمية الوطنية جميع بين تجمع والتقييم، للرصد وطنية لجنة 

 والمالية المكلف بالصناعة؛
iii. الترافع ب والقيامالتنظيم  عن وهو مسؤول والتخطيط، االيتصاد تكلفه مديرية تقني، سرّ  أمين

 تعميم وتخصيص الرؤية؛ عنو
iv. العرض الفني والمالي على تنطوي قطاعية تنسيق أطر أو مجموعات. 

 

 وخطط 4120 رؤية جيبوتي ويحمل اعتماد n° 58/AN/14/7ème L ريم للقانون اإلطار هذا يخضع

ل/ديسمبر 6 من اعتباًرا التنفيذية العمل  .4102 كانون األو 

 تقنياإلطار ال 5.5..1

واإلطار العام للمرايبة  للمعلومات، المشترك األساس: التالي النحو على والتقييم الرصد نظام ستكون أدوات

 .آلية اإلبالاو المرتكز على النتائج؛

 إنها. المختارة بكل شفافية وإرشاد تنفيذ اإلجراءات األطراف تقييم لجميع قاعدة المعلومات المشتركةتتيح 

 وفعالية الموارد وتنفيذ حشدو( ب) والخاصة، العامة والمشاريع للبرامج المادي فيذالتن( أ: )على تنص

 وتحسين الفقر من الحد على ذلك وتأثير عليها الحصول تم التي النتائج يياسو( ج) العام، اإلنفاق وكفاءة

 .للشعب المعيشة مستويات

 مائة مؤشر نتائج مرتبطة بسياسات من ةأساسي نواة على اإلطار العام للرصد المرتكز على النتائجيعتمد 

 (.4 والملحق أدناه المربع مراجعة) لالستراتيجية المحاور األربعة وبرامج

 :الوطني المستوى على والتقييم الرصد مؤشرات: 2المربع 

يامت  اإلحصاء لتطوير الوطنية االستراتيجية وتنفيذ لإلحصاء الوطني تنسيق النظام في إطار أنشطة

 وتقييم لرصد جديدة مؤشرات أساسية 010بتحديد نواة جديدة من  الوطنية لإلدارات إلحصائيةا الخدمات

 من لكل الوصفية البيانات تحدد ملفات إلى إنتاج أيًضا العمل هذا أفضى ويد. العامة والبرامج السياسات

 البيانات، صادروم حساب،الوطريقة  والتعريف، اإلنتاج، نوعه وفئته، وتواترو اسم المؤشر: المؤشرات

 ...لخإ والحدود،

 الخارجي والقطاع والميزانية، الكلي، االيتصاد( أ: )هي محاور ثمانية حول المؤشرات هيكلية وتدور

 والتدريب التعليمو( د) والتغذية؛ الصحةو( ج) البشرية؛ والتنمية األسر، وظروف الفقرو( ب) والعملة؛



( ح) المنافسة؛ على والقدرة الخاص القطاعو( ز) والبيئة؛ طايةوال الشرب مياه( و) التوظيف؛و( ه) المهني؛

 .سنوي( تقدير أو) إنتاج موضوع مؤشرات غالبيتها العظمى في هي المؤشراتإن . الرشيد الحكمو

 للسياسات يع النمو وتعزيز فرص العمل، وكذلكاستراتيجية تسر تنفيذ هي ياعدة لمرايبة النواة هذهإن 

(. 4142-4102) الوطنية العمالة لسياسة( 4101 - 4102) التشغيلية خطة األعمال ذلك في بما المختلفة

 سجلال بإنشاء المرتبطة الفقراء تستهدف التي البرامج أيًضا من لعملية مرايبة ةمفيد وستكون هذه النواة

 .الوطني للتضامن الدولة وزارة خالل من االجتماعي

 تراعي مؤشرات إلى والحاجة البيئية لإلحصاءات أكبر ًزاحي األساسية النواة الجديدة للمؤشرات تعكس

 .التنمية لمعلومات نظام جيبوتي الوطنية البيانات توثيق ياعدة عززي أن ينبغيو. الجنسين بين الفوارق

 للوزارات المحددة البرامج رصد ياعدة لتوفير إضافية سيتم استكمال نواة المؤشرات الصلبة هذه بمؤشراتو

. األولوية ذات القوالب القطاعية لإلجراءات على مستوى  المؤشرات هذه بعض م ايتراحيتو. المختلفة

 الوجهة حيث يتم تقديم الميزانية بحسب النفقات تخصيص لتقييم ضرورية المالية ستكون المؤشرات وبالمثل،

 .برنامجية ميزانية في وليس" مادية ميزانية" شكل في إال يتبعه أن يمكن ال وبالتالي

 :التالية العمليات اإلبغ  آلية تشمل ،ًراأخي

 المراجعات السنوية؛ 
 واإلصالحات؛ السياسات في المسار المراجعات القطاعية والشاملة في منتصف 
 مراجعة أداء محفظة المشاريع والبرامج؛ 
 تنفيذ الميزانية ومراجعات النفقات؛ 
 الحكومة والشركاء في التنمية المنتجات المختلفة التي تم الحصول عليها في إطار الحوار بين. 
  
 ذلك في بما األطراف، ثقة واستعادة بالنجاح كتعهد النتائج، على التركيز سيكون اآللية، هذه خالل من

 الشعبية المجتمعات تصورات التقارير تضمين ضمان على الحكومة ستعمل كما. الخاص والقطاع السكان

 المنظمات اتجاه في التدريب أنشطة تطوير يتم سوف المثل،وب. العامة البرامج وكفاءة ياعدة فعالية على

 .تنفيذها رصد برامج في انخراطا يكونون هم األكثر بحيث للسكان الممثلة

 الوطني اإلحصائي النظام تعزيز 5.6..1

 الرئيسية الخطة اعتمادب ؛4100 لعام اإلحصاء يانون) األخيرة السنوات الذي تم تحقيقه في الكبير التقدم بعد

 ال تزال مواصلة تعزيز ،(لخإ االستقصائية، الدراسات وتطوير اإلحصاء، لتطوير الوطنية لالستراتيجية

 :الضروري من سيكون لهذا،. والتقييم الرصد نظام لنجاح كبيراً  تحدياً  الوطني تمثل اإلحصائي النظام

 الديموغرافية والدراسات اإلحصاء مديرية موظفي مهارات تطوير 
 الويت في يمثل الذي اإلحصائي، اإلنتاج لتمويل الخارجي الدعم على االعتماد ليلتق من التأكد 

 اإلدارة؛ ميزانية من٪ 2 من أيل الحالي

 إيليمية؛ مكاتب إنشاء في والشروع( والمعدات المباني) العمل ظروف تحسين 
 مجال في ميدراته وتعزيز اإلحصائية للوزارات الخدمات إلى والوسائل الرؤية من المزيد تقديم 

 والتقييم؛ الرصد
 

 



 في جيبوتي جامعة في 4100 عامال منذ المفتوح اإلحصاء، مجال في التقني التدريب فرع تثبيت 

 ؛الموظفين من احتياجاتها ضبط ضمان مع نساي، أبيدجان مع شراكة
 عةمتاب مؤشراتمعلومات منتظمة ل والسهر على( إنفو ديف جيبوتي) وطنيةال بياناتال ياعدة توطيد 

 استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل؛ وتقييم
 اإلحصائية البيانات ومستخدمي نمنتجيال بين التجارة ،عام بشكل تكثيف. 

 
 من كبير عدد العمل على فرص وتعزيز النمو تسريع استراتيجية وتقييم تعتمد عملية متابعةيمكن أن 

 راجع) االجتماعية المؤشرات لمعظم محدثة اسيةأس خطوط إلى تؤدي التي الحديثة الميدانية الدراسات

 ...(. المربع

 والتقييم للرصد الحديثة الدراسة إحصاءات يواعد: 01المربع 

 جديد إطار إنشاء في ساعد (:9002) والمساكن للسكان العام التعداد. 

 EDAM3-IS - مؤشراتال بتحديث سمح (:9009) االجتماعية للمؤشرات الثالث األسري الجيبوتي المسح 

 .الفقر ومالمح االجتماعية

 EDSF2 – الصحية المؤشرات بتحديث يام (:9009) األسرة لصحة المسح الجيبوتي الثاني. 

 EDAM الفقر خطوط واحتساب االستهالك، ترجيح أسعار معامل أتاح إنتاج :2013) )الميزانية  استهغك 

 .الفقر خرائط رسم وصقل الجديدة

 سنوات 0 سن دون لألطفال التغذوية الحالة تقييم يتيح (:9003) التغذية مسح. 

 AGVSAN - البالد، في الغذائي األمن حالة يصف (:9002) والتغذية الغذائي واألمن للضعف، الشامل التحليل 

 .األسر هشاشة أسباب فهم على ويساعد

 ECV - برامج ءوأدا شهًرا 42-1 األطفال في سن تحصين تغطية يقي م: (9002) التحصين تغطية مسح 

 .التحصين

 اإلدارات من وغيرها االجتماعي األمان شبكة مشاريع خاصة بشأن تحقيقات. 

هو أمر  لإلحصاء جديدة رئيسية خطة يبدو أن وضع ضمن إطار استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل،

 .يدخل في عامه األخير( SDS 2011-2015) الحالي اإلطار ضروري، بما أن

حتى اآلن  تصدر لم الذي اإلحصائي للقانون الفعال التفعيل بالتأكيد هو االجتماعي األمان شبكة عزيزت شروط إن أحد

 أمر والبرمجة ولجنة المنهجية اإلحصائي األعلى المجلس لجنة إن إنشاء الخصوص، وجه على. مراسيم تنفيذه

 .تقييموال تحسين معلومات الرصد إلى الرامية المبادرات تعزيز أردنا إذا ضروري

إلى  أولية يجب أن تؤدي مشاورات الستراتيجية النمو وتعزيز فرص العمل، وتقييم خطة رصد إنشاء في إطار

استراتيجية  وتقييم لذا، يجب أن يتمكن رصد. التمويل وتعبئة احتياجات الستباق األولوية للمسوحات إرشادية برمجة

 الرئيسية المناطق عن محدثة بيانات على االعتماد الويت المناسب من في تسريع النمو وتعزيز فرص العمل

كما يجب . 2-4-0 العمالة مسح تحقيق على المجال هذا في األولى فتركز األولوية. العامة السياسة من المتضررة

تتوفر  أن أجل من 4102-4101 في العامين األساسية العامة الخدمات أداء واستخدام األسرية المسوح إجراء

 .استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل لتقييم مةالقواعد الالز

 الزراعة تعداد) األولي للقطاع الزمن عليها عفا إحصائية ياعدة تحديث مثل أيًضا ضرورية أخرى إجراءاتهناك 

  ،(الحيوانية والثروة

 



 بالنسبة واحتسابها الجديدة االستهالكية األسعار مؤشر وتنفيذ ،SNA93 وتنفيذ الوطنية الحسابات تطوير وتعزيز

 .للتعداد السكاني المسح أيًضا إجراء أو الداخلية للمناطق

 والمخاطر معوقاتال 6..1

ب بتنسيق( أ: )يلي بما االستراتيجية تتعلق المخاطر  استيعاب على والقدرة الموارد، لتعبئة المالية والقدرة اإلدارة، وتحس 

 والخارجية الطبيعية بالصدمات( ب) الميزانية؛ إجراءات وسرعة المشاريع، رةإدا خاليا وبقدرات بالوجود الصلة ذات الموارد

 وعدم الجماعية بالبطالة( د) بكفاءة؛ الموارد واستخدام بتخصيص( ج) للخطر؛ الكلي االيتصاد تعرض أهداف أن التي يمكن

 .االجتماعي االستقرار

 واالستقرار القانونية البيئة وتحسين اإلدارية القدرات تعزيز لخال من سيما ال المخاطر، هذه من للحد اإلجراءات اتخاذ وسيتم

 الخاص القطاع من شركاء مع يوية وإنشاء شراكة االجتماعي؛ والتفاعل وتملكه، ومشاركة الشعب والتواصل االجتماعي؛

 .الخارجية الصدمات امتصاص على والمساعدة الدعم الستمرار والتنمية



لأللفية اإلنمائية األهداف بتحقيق المتعلق ضعالو تطور - 1 رقم الملحق

الغايات

2014OMD - 20102011 - 1990200020022006المؤشرات المختارةاألهداف

2015

0-

تخفيض الفقر  

المديع

والمجاعة

تخفيض إلى النصف من اآلن ولغاية 

عدد األشخاص الذي يعيشون بأيل  4100

 دوالر في اليوم 0.1من 

المديع الفقر خط تحت يعيشون الذين السكان نسبة
9,6%     

     (1996)

42,1%

(24,1%)

23,0%    (2013)

21,00%

الخمس  سن دون األطفال بين الوزن نقص انتشار

 سنوات
25,70%23,80%

28,6%     

(2006)
29,6%    (2013)

15,00%  سيما بطالة ال بعيد، حد إلى خفض البطالة 

  والنساء الشباب
%59,50نسبة العاطلين عن العمل بين القوى العاملة

48,4%     

(2012)

4-

ن تعليم 

تأمي

للجميع

ابتدائي 

توفير الوسائل للفتيان والفتيات، بحلول 

 إلتمام دورة كاملة من التعليم 4100العام 

 االبتدائي

بالمدارس نسبة االلتحاق اإلجمالي 

ابتدائي -
39,00%52,30%

74,3%     

(2009)

82,8%     

(2012)

100,00%

(الدورة المتوسطة)ثانوي   -
19%23%

50,0%     

(2009)

83,9%     

(2012)

77,00%

%66,20%43,20%27,00 االبتدائية بالمدارس تحاقاالل معدل صافي
69,5%     

    (2012)

%46%36صافي معدل االلتحاق في السنة األولى االبتدائية
83,4%     

 (2009)

100,00%

الخامسة معدل اإلنجاز في السنة
78,8%     

 (2009)

98,00%

(2012)    %49,5%46,20(أو أكثر 00)معدل اإللمام بالقراءة والكتابة 

95,00%
المساواة بين 

الجنسين 
وتمكين المرأة 

استقالليتها

التوصل إلى نسبة 0 لدى الفتيات / الفتيان 

في التعيم االبتدائي، والثانوي والعالي في 

العام 4100 

نسبة الفتيات / الفتيان في

 االبتدائي-
0,730,730,90,98 (2006)0,95

 الثانوي-
0,72 (2009)  0,7  0,6  0,66

 العالي-
0,69 (2009)

زيادة نسبة محو أمية عند المرأة
معدل محو األمية عند المرأة بين سن الخامسة عشرة 

واألربعة والعشرين 
14,80%

47,5% 

(2006) 

66,1%     

(2012)

زيادة مشاركة المرأة في الحياة االيتصادية 

نسبة النساء في

 القطاع الخاص المهيكل -
14,6% (2008)

 الخدمة العامة -
24,4% (2008)

زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة 

نسبة النساء 

  في الحكومة-
13,6%    (2014)  9,5% (2010)  10,00%  5,00%  0,00%

 في الجمعية العامة-
15,9%    (2014)  14% (2010)  10,70%  0,00%

 في المجالس اإليليمية -
11% (2010)

معدل 
الوفيات عد 
األطفال دون 
الخامسة

خفض معدل وفيات األطفال دون سن 

الخامسة بمقدار الثلثين بين العام 0221 

والعام 4100 

(2006) ‰61,1‰016,222,1‰معدل وفيات األطفال )1 – إلى سنة(
01,1‰ (2012)  

(2012) ‰61,1(4116) ‰22,1‰041,1‰020,0معدل وفيات األطفال من – إلى خمس سنوات

نسبة األطفال الذين يتم تلقيحهم ضد شلل األطفال 

53,10%83,1% (2008)79,60%



0-

ن صحة 

تحسي

األمهات

 ثالثة بمقدار خفض معدل وفيات األمهات

 4100و 0221 بين الفترة في أرباع

740546ألف والدة حية 011النساء لكل  معدل الوفيات عند
383 (2012)        

185

نسبة الوالدات التي تتم بمساعدة موظفين صحيين 

 مؤهلين
56% 72,80% 87,4% (2006)

87,4% (2012)   

100,00%

 حصولإلى  ،4100 عام بحلول الوصول

 اإلنجابية الصحة خدمات على الجميع

 00معدل انتشار وسائل منع الحمل عند النساء بين 

 سنة 22و
15,30% 33,5% (2009) 24,0% (2012)

 22و  00النساء بين )معدل انتشار ختان اإلناث 

 (سنة
93,1%(2006)  78,4%    (2012)

4-

محاربة   
فيروس نقص 

المناعة 

 /

اإليدز،

والمالريا 

والسل

واألمراض 
األخرى

/  التمكن من ويف  ،4100 عام بحلول

 اإليدز،/  المناعة نقص فيروس انتشار

والبدء في عكس اتجاهه

(2009)%2,8%3%3,10%0,20اإليدز/ معدل انتشار فيروس نقص المناعة 

1,8% (

nationale)

 حصولإلى  ،4101 عام بحلول ،الوصول

 نقص فيروس ضد جالعال على الجميع

يحتاجون إليه الذين لجميع اإليدز/  المناعة

، على مرض 4100السيطرة بحلول العام 

المالريا واألمراض الرئيسية األخرى 

 والبدء في عكس االتجاه الحالي

(2009) 6197001161 (ألف شخص 011)معدل انتشار مرض السل 
839 (2012)        

400 (

national)

(2013)  ‰001 (4112) ‰000معدل اإلصابة بالمالريا 

(2013)     %1,3%5معدل الوفيات بمرض المالريا 

ن بيئة 
مستدامة

خفض نسبة السكان الذين ال يمكنهم 

الحصول على مياه الشرب بصورة دائمة 

إلى النصف بحلول العام 4100 

(2012)   %80,8(2006)%93,5%91,20%76,00نسبة السكان الذين يحصلون على مصدر لمياه الشرب

النجاح في تحقيق تحسن كبير في حياة 

011 مليون شخص على األيل من سكان 

األحياء الفقيرة 

(2012)    %23,8(2009)   %22,0نسبة السكان الذين يملكون عقارات

نسبة السكان الذين يستفيدون من شبكات الصرف 

الصحي 

67%  (2006)     
16,6%    (2012)

د الكلي

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة)بماليين 

الفرنكات الجيبوتية 
105 128  98 267

186 969            

 (2009)

 205 518  

(2012) 
2013)

معدل النمو )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي( 
5,0% (2009)  2,60%  0,70%

4,8% (2012)      

خدمة الدين بالنسبة المئوية من صادرات السلع 

والخدمات 
6,00%7,20%

الدين الخارجي بالنسبة المئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي 
65,00%66,80%

%0,60%2,40معدل التضخم بالنسبة المئوية
2,2%     

(2009)
2,5%     (2013)

%10,20%20,80االستثمار بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
48,4%  

(2014)

المصدر:  : إدارة اإلحصاءات والدراسات السكانية



 (5.16 – 5.12)مؤشرات الرصد السنوي الستراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل  -5الملحق رقم 

 ما لم يذكر خالف ذلك  4102تنطبق القيم المرجعية على العام : مالحظة

                        المؤشرات

 فئة

 اإلحصاءات إدارة

 والدراسات

 السكانية

 (أ)المرجع

 الهدف

2019 

 مؤشرات التأثير الرئيسية

 6% (2014) 10,7% [MB.04] (%) معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي

 1002,8 (2014) 719  (بالدوالر األميركي)الدخل القومي للفرد 

 46,7% 53,5% [PC.01] (%) أثر الفقر النقدي 

 5 0  ( 40من مجموع )المنجزة  لأللفية اإلنمائية عدد األهداف

  0المحور  –المؤشرات القطاعية 

    الطاقة

 53% (2012) 70% [EE.07]                             معدل الحصول على الطاية الكهربائية

 400 61 501 46  عدد المشتركين في كهرباء جيبوتي

 %17 %21  (النسبة المئوية من اإلنتاج) التقنية وغير التقينة –بكة الخسائر الش

 0,18 0,3  (بالدوالر األميركي) ساعة كيلووات سعر متوسط

    المياه

 85 67,2  (%)  الشرب مياه بشبكة المتصلة األسر نسبة

 35 47  (%)  التقنية وغير التقنية –خسائر الشبكة 

                                  )%(رب الش مياه على الحصول معدل

 الحضرية -
  الريفية -

[EE.01]  

98,4 

20,8 

 

100 

50 

 1 800 1 890 [EE.05]                                                            الريفية المناطق في تأهيل إعادة / المشيدة  المياه نقاط عدد

 - 80 FDJ/m3 [EE.06]                                                       (2م)ية الفقيرة متوسط سعر المياه في األحياء الحضر

 32,7 45 [PC.06]  )%( المالئمة الصحي الصرف مرافق على يحصلون الذين نسبة السكان 

    االتصاالت

 23,2‰ 30,8‰ [PC.15]            (شخص 0111لكل )الكثافة في الهواتف الثابتة 

 %74 %29  )%(معدل الحصول على خدمات الهاتف المحمول 

 190 42 705 17  (العدد)المشتركون في اإلنترنت ذوي النطاق الواسع 

    النقل

 8,28 23,99 (2020) [PC.12] ( أطنان)عبور البضائع على الممر الجنوبي 

 (2020)  460 156 8 1,4  (طن مليون) اماتاالستخد المتعدد دوراليه ميناء بواسطة معالجتها تمت التي البضائع

 (2019) 3 0  ( بماليين األطنان)السنة /شحن البضائع من ميناء غوبيه 

 EVP (2020) 3500 0   نوع الحاويات التي تستخدمها شركة شحن جيبوتي



 (2020) 12 0  (بماليين الرؤوس)التي يستقبلها ميناء دامرجوا  الحيوانية الثروة أعداد

 (2020) 72 0   ناء البحريالمي

 (2020)1,4 0  (بالماليين)ركاب العاملين الذين يعبرون عبر مطار بيسيدلي 

 (2020) 804 0  (باآلالف)سكك الحديد  –الركاب 

 82 41  )%(حصة شبكة الطرق الوطنية القارية 

 82 36  )%(جيدة  حالة في المعبدة الطرق

    المناجم والصناعة

 10 4,5  )%(اإلنتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي حصة الصناعة 

 %25+ 556  الوظائف الصناعية

 - 0  (بالطن)صادرات الملح 

    القطا  األولي

  %2,8 %2,3  حصة التوظيف في القطاع األولي في مجموع العمالة

 000 3+ 600  الوظائف المباشرة في يطاع الصيد األسماك

 000 20 000 2  ( طن)إنتاج المنتجات السمكية 

                                                                                                                                                                       )%(للشرب  الصالحة المياه

                              

 37* 70 

                                                                                                                                                                                )%(ة الحيوانية الثرو

     

 10* 20 

 10 *5  )%(الري 

 ةالصناعي والمنشآت أعمال الحفر زيادة

 

 520* 900 

 



 

                                                                                                              (طن)الزراعي  اإلنتاج

                                                     

 7 600 15 000 

 000 5 330 1   (هكتار)المساحات المزروعة 

    (: آالف)صادرات الماشية 

 000 2 461,5  الماعز/  األغنام -

 500 38,5  الجمال -

 500 45,8  المواشي -

 000 10 *000 2  زيادة إنتاج األسماك

    (4101 = * باستثناء)4102ييم  (أ)

    السياحة

 500 155 910 63  (سنويا)تدفق السياح 

 األعمال -
 (سياحة البيئية الساحليةالرياضة، ال)السياحة المستهدفة  -

 36 000 

8 000 

19 910 

44 500 

76 000 

35 000 

 000 10 *000  3  وظائق يطاع السياحة

    4104ييم ( ا)

    تعزيز القطا  الخا 

 20/100 29/100  (الدولي البنك مالحظة) القانون سيادة احترام مؤشر

 DB  PC02/03 163 (a) < 100 تصنيف - المؤسسات إنشاء

 9,1% 15% [MB.09]       )%( اإلجمالي المحلي الناتج/  المباشرة األجنبية االستثمارات

 1 225 (a) 365 [PC.04] مؤشر تكاليف عناصر اإلنتاج

 365 (a) 225 1  ( باأليام)مهلة حل النزاع التجاري 

    4100تصنيف إنجاز األعمال ( ب)

    القطا  المالي

 %25 (2013)%14   )%(معدل المصرفية 

 6% 10% [EM06] )%(الصغرى  القروض معدل اختراق

 150 (b) 180  إنجاز األعمال تصنيف - القروض على الحصول

    4100 األعمال إنجاز تصنيف( ب)

    التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي



 32,2% 40% [MB.01] )%( اإلجمالي المحلي الناتج/  الصادرات

 23,3% 15% [MB.11] )%( اإلجمالي المحلي الناتج/  اريالج الحساب ميزان

 4المحور  –المؤشرات القطاعية 

    التعليم

 (2020) %35 (2010) %5  )%(سنوات  من سن الخمس األطفال التحاق عدالت

  [EP.01] (٪) اإلجمالية االلتحاق نسبة

78.5% 

57.5% 

38.7% 

92% 

84% 

62% 

64% 

 %25 (2010)%15  والمهني  التقني التدريب - األساسي االنتقال معدل

 مراجعة تعزيز يطاع الجنس: مؤشرات النوع االجتماعي: مالحظة. 4102 – 4102ييم  ( أ)

    التعيم العالي والبحث

  (2015) 887  أعداد خريجي دورات االحتراف

    الصحة

 383 362 [SN.06] (والدة 011وفيات األمهات لكل )معدل الوفيات عند األمهات 

 58‰ 22‰ [SN.04] (شهر 00إلى  1والدة من سن  0111لكل )معدل الوفيات عند األطفال 

 61.1 ‰ 60‰ [SN.05] (وخمس سنوات 1والدة بين سن  0111لكل )معدل الوفيات عند األطفال الصبيان 

                                            بشكل كامل حتى ذكرى والدتهم األولى تطعيمهم تم الذين األطفال نسبة

             
[SN.02] 82.1% (2014) 90% 

                                                                        سنوات الخمس سن دون األطفال عند الوزن نقص

    
[SN.03] 29.8% (2012) 20% 

 87.4% (2012) 92% [SN.09] (يابلة، طبيب، ممرضة)معدل التوليد بمساعدة 

 19% (2012) 25% [SN.12]                     الحمل منع وسائل انتشار معدل

 0.64% (2008) 0% [SN.14]                        معدل انتشار المالريا

 30% 20% [SN.17] الرئوي السل معدل انتشار

 2.2% (2009) 1.8% (2015) [SN.18] اإليدز/  المناعة نقص لفيروس المصلي االنتشار معدل

 82% (2014) 100% [SN.19] الموظفين/  المالئمة للمعايير الصحية المراكز نسبة

    "وان هلث"التقديرات مع أداة : المصدر) 4102ييم 

 



 

    الجنسين بين المساواة تعزيز

 40 20  (٪والحكومة، البرلمان متوسط) القرار صنع في المرأة حصة

 48 32 [SN.13] (عاما 00 سن تحت الفتيات من٪ ) التناسلية األعضاء تشويهمعدل 

 22 12  (62و00 بين سن النساء/  العامالت النساء نسبة) اإلناث عمالة معدل

 68 42   األسرة تنظيم تغطية معدل

  [EP.09] (التالميذ مجموع في نسبة الفتيات) الفتى/  تكافؤ الفتاة

0.86 

0.77 

0.73 

 

1 

0.86 

0.85 

 (عاما 00) األمية محومعدل 

 ذكر

  أنثى

 

[EP.13] 

 

60.1% 

39.5% 

 

69% 

62% 

    الشباب والرياضة

 000 15 000 8  الرعاية مجال في والشباب للخطر المعرضين األطفال عدد

 700 21 000 15  الثقافية والحياة يةالمجتمع المساحات يرتادون الذين الشباب من عدد

    السكن واإلسكان

 - 74.3% [PC.05]                                   )%(محترم  سكن على يحصلون الذين السكان نسبة

 000 10 782 6  (تنازل ودي) الصادرة العقارات عناوين عدد أو المنظمة قطعال

 000 5 949 2  (سنويا)القطع المؤمنة بالشبكات والمخصصة 

 000 28  088 18  مالكي العقارات

 240 27  456 19  الكون الحائزون على ترخيص استخدام مؤيتالم

 240 11  396 14  المالكون غير الحائزين على وضعية

 270 17  191 16  المستأجرون

 5000 0  (عدد)االئتمانات الموزعة 

 400 -  (هكتار) األراضي تجهيز

 16 -  (هكتار) القديمة األحياء تطوير

 منتجات اإلسكان

 الفقيرة ألحياءصفر ل برنامج من بينها -

 1 912 25 000 

6 000 



    4102ييم ( ا(

    التوظيف

  %19 %10  والمهني التقني التدريب في المدربة العاملة القوى نسبة

  65,6% 38% [EM.02] عند النساء البطالة معدل

 62,8% 38% [EM.02] معدل البطالة عند الشباب

 62,8% 38% [PC.01]                                                               الحديث القطاع أنشأها التي الصافية الدائمة الوظائف عدد

 62,8% 38% [EM.05]                 ةمختلف دعم صناديق مولهات التي المشاريع من يتم خلقها جديدة وظائف

 62,8% 38% [EM.06] إنشاؤها تموالشركات الصغيرة جدا التي  الصغيرة المشاريع عدد

 %17,5 %35,7  العمل يانون حكامأل المخالفة الشركات نسبة

    الضعيفة السكانية والفئات االجتماعية الحماية

 %55 %29  االجتماعي الضمانمعدل تغطية 

 %57 %0  مرضضمان ال تغطيةمعدل 

    الحوكمة السياسية

 %100 …  (٪) ةالوطني في النصوص أحكام التشريع ترجمت التي الدولية لالتفاييات المئوية النسبة

    4102ييم سنة   ( أ)

    اإلنسان وحقوق العدل

من أصل  24 -  القضاة المستفيدون من التدريب

 1)ياٍض  020

 (يضاة في السنة

 %100 -  )%( الحكم صدور بعد واحدة سنة خالل األعمال تنفيذ

من % 41 ضئيل جًدا  انونيةالق المساعدات من المستفيدين عدد

المتقدمين من 

ذوي الدخل 

 المنخفض

    4102ييم سنة  ( أ)

    الحوكمة االقتصادية والمالية

 18,6 22 [MB.06]  )%(اإلجمالي المحلي الناتج /اإليرادات الخاصة المحققة 

 (2019) 4,5 12,1  )%(الناتج المحلي اإلجمالي / العجز العام 

 3 5 [MB.03]                     )%(سنوي متوسط معدل التضخم ال

 



0%[MB.08])%(اإلجمالي  المحلي الناتج/ متأخرات الدين 

53,775,7(2019)[MB.12])%(اإلجمالي  المحلي الناتج/  الخارجي العام الدين مخزون

11,6%8%[MB.13])%(إيرادت الدولة الخاصة / الدين العام  خدمة

3,74[MB.10]الواردات أشهر في األجنبي طيات الرسمية للنقداالحتيا مستوى

150 > 171األعمال ممارسة تقرير في ترتيب جيبوتي

التأطير األخير الذي تم إجراؤه بالتعاون مع صندوق النقد : للعجز العام والدين العام، المصدر. 4102أريام سنة  ( أ)

ليالدو

الحوكمة اإلدارية

(2016)07للمواطنين الخدمات إلعالنات المنفذة الوزارات عدد

(2019)09 الرشيد التي تطبق ميثاق الحكم  العامة والمؤسسات الشركات عدد

200(2010)30الذكية الشبكة تطبيقات العامة في بروتوكول اإلدارة في تدربوا الذين الدولة موظفي عدد

4102ييم سنة  ( أ)

الحوكمة المحلية

nd…[BG.05]العام اإلنفاق في المحلي الحكومي اإلنفاق حصة

 ومتابعة وتقييم واإلدارة البرمجة في التدريب من تستفيد التي الحكومية غير للمجالس اإليليمية والمنظمات المئوية النسبة

 المشاريع

0%50%

4102 سنة أريام ( أ)

وأقطاب التنمية اإلقليمية التنمية

0>35[EE.09])%(للتجهيز والتخطيط المدني  الرئيسي االنجاز الموحد للمخطط نسبة

التنمية المستدامة

-200 mm[EE.09]األجل طويل السنوي المعدل من السنوي األمطار هطول معدل تغير

80360(هكتار) المؤهلة لوجيةاإليكو النظم

-3(عدد)في المناطق البحرية المحمية  مراسٍ  إنشاء

+ محيطات  6(عدد)مبنية  رعوية زراعية محيطات

هكتاًرا 01

هكتاًرا 06

كيلومترات من الحيطان على  1،2+ 1121(عدد)شعبية  مرونة/  منجزة هيدروليكية أعمال

انات خ 2+ تنقيبات 2+ شكل متاريس  ز 

 مطمورة

-228(عدد)موزعة /منازل محسنة منجزة 

97(عدد) الشمسية بالطاية متصلة ومخيمات يرى

 ةالصادر الوثيقة في الديموغرافية والدراسات العامة اإلحصاءات دائرة يبل من المستخدمة عملية المرجعية " الديموغرافية والدراسات اإلحصاء فئة يسم" يحدد عمود: مالحظة

 اإلحصائية والخدمات الديموغرافية والدراسات اإلحصاء نتيجة للتعاون بين يسم ،"الوطني المستوى على والتقييم للرصد الوصفية المؤشرات" 4102 كانون األول/ديسمبر في

 والميزانية، الكلي، االيتصاد( أ: )هي محاور ثمانية لىإ مقسمة مؤشرات 010 من أساسية مجموعة الوثيقة وتوثق. الوزارية اإلدارات مختلف وتقييم رصد أو/  القطاعية و

 والطاية الشرب مياه( و) التوظيف؛( ه) المهني؛ والتدريب التعليم( د) والتغذية؛ الصحة( ج) الحية؛ البشرية والتنمية األسر، وظروف الفقر( ب) والعملة؛ الخارجي والقطاع

 ومصدر الحساب، طريقة) الوصفية البيانات عن كاملة معلومات تتضمن لقائمة مؤشر يخضع كل. الرشيدة الحوكمة( ح) المنافسة؛ على والقدرة الخاص القطاع( ز) والبيئة؛

 (.الخ المعلومات،



 الكلي االقتصاد تأطير بسيناريوهات ذات الصلة البيانات جداول  -6الملحق رقم 
 سيناريو استراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 491797 435990 388583 345407 309782 271254 246175 (مغيين الفرنكات الجيبوتية) الجارية باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج

 13 12,7 12,3 11,7 11,2 10,2 7,6 %معدل النمو         

 500 24 000 25 277 29 046 33 786 2 196 9 13111 (جيبوتيةال فرنكاتال مغيين) التحويغت صافي

 793 490 466 439 077 412 559 372 454 304 450 280 286 259 (جيبوتيةال فرنكاتال مغيين)باألسعار الجارية  اإلجمالي القومي الدخل

 181922.4 164486.8 150216.2 138193.4 128552 120706 285 112 (الجيبوتية الفرنكات مغيين) الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج

 10,6 9,5 8,7 7,5 6,5 6 5,1 % معدل النمو        

 101 374 583 342 381 325 586 288 418 256 279 233 711 211 (الجيبوتية الفرنكات مغيين) 9االستهغك بالسعر الجاري

 80,2 82,7 85 85 85 86 86 % معدل االستهالك في  الناتج المحلي اإلجمالي         

 9,2 5,3 12,8 12,5 9,9 10,2 7,6 % معدل النمو        

 202128 183116 175639 169249 146 100 610 88 779 79 (الجيبوتية الفرنكات مغيين)االستثمار

 42,4 43,2 47,3 49 38,2 32,7 32,4 (%)معدل االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي        

 693 116 883 96 697 86 973 83 036 48 171 47 576 47 (الجيبوتية الفرنكات ينمغي)  الوطنية لمدخراتا

 25 23,4 22,6 24,7 15,9 17,4 19,3 (%) معدل االدخار     

 067 75 481 60 209 48 731 34 110 52 439 41 203 32 (الجيبوتية الفرنكات مغيين)( ادخار –استثمار )الحساب الجاري 

 16,1 14,6 12,6 10,2 17,3 15,3 13,1 المحلي اإلجمالي من الناتج  %    

 521 463 428 382 341 305 272 (صندوق النقد الدولي –الدوالرات  مغيين) الدولية االحتياطيات مخزون

 58 35 46 41 37 33 27 (الدولي النقد صندوق – الدوالرات مغيين)االحتياطيات في لتغيرا

 2,2 1,5 2,1 2,1 2,2 2,1 1,9 جماليمن الناتج المحلي اإل %   

               العامة المالية

 149875 139167 133139 121136 666 114 325 87 258 82 والمنح اإليرادات

 93441 82838 72665 63900 455 59 600 52 222 51 اإليرادات الضرائبية

 19672 17440 13600 10362 994 9 683 8 254 9 اإليرادات غير الضرائبية

 19672 21799 29784 29784 127 28 199 13 452 11 التبرعات

 191801 186604 208280 172358 365 150 624 121 425 97 النفقات مجمو 

 118031 113357 97146 79098 461 71 754 64 038 62 الجارية لنفقاتا

 73769 73246 111135 93260 904 78 870 56 387 35 نفقات االستثمار

 41926- 47437- 75141- 51222- 699 35- 298 34- 167 15- عجز الميزانية بما فيها التبرعات

 



 5.16 - 5.12الستراتيجية تسريع النمو وتعزيز فرص العمل  قوالب اإلجراءات األولوية -5الملحق رقم 

بمليارات )تكلفة قوالب اإلجراءات األولوية للمحاور األربعة

تيةالفرنكات الجيبو

للبحثالمكتسبة التكلفة اإلجمالية

ل الدولة تموي الخارجي ال
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624,8338,5 963,430,11 1 االيتصادية التحتية البنية .0.0

13,390,06,466,9والصناعة المناجم  .5.2

51,180,121,7629,32القطاع األولي  .5.3

0,61000,61السياحة  .5.4

89,945,416,5777,96الخاص القطاع تشجيع  .5.5

0,6470,030,000,617القطاع المالي  .5.6

1,300,000,001,295التجارة والحرف  .5.7

0,880,000,2960,59اإليليمي التكامل  .5.8

659,9455,9 121,45,61 02المجمو  الفرعي للمحور 
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34,552,017,415,1التعليم  .6.1

38,7316,6014,337,80الصحة   .6.2

2,000,000,901,11تعزيز الجنسين  .6.3

7,721,320,336,07الشباب والرياضة  .6.4

55,770,0024,6331,14السكن  .6.5

39,070,081,5537,43التوظيف  .6.6

17,11,24,711,2الحماية االجتماعية وفئات السكان الضعيفة .6.7

6,840,0000,1716,67الثقافة والشؤون اإلسالمية  .6.8

9201,821,264,0116,5المجمو  الفرعي للمحور 
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0,540,000,280,27 الحوكمة السياسية  .7.1

2,180,000,971,21العدل وحقوق اإلنسان  .7.2

23,340,1113,449,79(اإلحصاءات/الميزانية/صندوق النقد الدولي)الحوكمة االيتصادية والمالية   .7.3

7,90,00,07,9الدولياألمن، والدبلوماسية والتعاون   .7.4

0,270,000,000,27الحوكمة اإلدارية  .7.5

7,80,00,57,3الحوكمة المحلية  .7.6

342,00,115,226,7المجمو  الفرعي للمحور 

ر 
حو
لم
ا

2
 : ة 
مي
تن
 ال
ب
طا
أق

ة 
مي
لي
إلق
ا

ة 
مي
تن
وال

مة
دا
ست
لم
72,90,50,072,3 واإليليمية المحلية التنمية  .8.1ا

4,80,002,662,16التنمية المستدامة  .8.2

277,70,52,774,5المجمو  الفرعي للمحور 

741,7673,6 442,827,51 2المجمو  العام
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