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 معلومات أساسية

 
 بيانات المشروع األساسية .أ
 البلد

 جيبوتي

 تعريف المشروعرقم 

P162904 

 إسم المشروع

 مشروع تحديث اإلدارة العامة

 رقم تعريف المشروع الرئيسي إذا وجد

 المنطقة

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 تاريخ التقييم المتوقع

 2018فبراير/شباط  09

 االنعقاد المتوقعتاريخ 

 2018مارس/آذار  28

 مجال الممارسة )الرئيسي(

 الحوكمة

 أداة التمويل

 تمويل مشروع استثمار

 المقترض

 جمهورية جيبوتي

 الوكالة المنفذة

 األمانة العامة للحكومة

 

 الهدف اإلنمائي المقترح

 وخدمات إدارة اإليرادات، وتعزيز فعالية وجودة هذه الخدمات.المختارة ة اإللكترونية الحكومخدمات بتحسين الوصول إلى  الهدف اإلنمائي المقترحيتمثل 

 المكونات

 تعزيز أساس الحكومة اإللكترونية وبناء المؤسسات

 تحديث إدارة الضرائب والجمارك

 إدارة المشاريع

 التمويل )مليون دوالر أميركي(

 المبلغ                                                                                                                 مصدر التمويل                                

 15.00                                                                                                                                       للتنمية الدولية المؤسسة

 15.00                                                                                                                                        إجمالي كلفة المشروع

 
 التقييم البيئيفئة 

 تقييم جزئي  – Bالفئة 

 

 

 القرار

 بمواصلة التحضير سمحت المراجعة

 

 

 المقدمة والسياق .ب
 

 السياق القطري

 
 في) نسمة 942,325 سكانه عدد يبلغ صغير بلد وهي األحمر، للبحر الجنوبي المدخل عند استراتيجي موقع في جيبوتي تقع .1

 العالمية النفط صادرات من% 10 عبرها تمر لتيا ،1عدن - السويس وقناة باب المندب لمضيق مجاورة جيبوتيو (.2016 عام

 إلى للوصول الرئيسي الطريق وأصبحت 2عسكرية قواعد عدة جيبوتي وتستضيف. سنويا   التجارية صادراتها من %20و

 من %20 من أكثر اآلن تمثلوهي  العسكرية، القواعد من كبيرة إيجارات على جيبوتي تحصل. الساحلية غير ثيوبياإل البحر

 ،2016 عام في %6.5 بلغت أنها إلى التقديرات وتشير ملحوظة، بوتيرة اقتصادها توسع وقد. الحكومية اإليرادات إجمالي

 عدة وبناء إثيوبيا، إلى الحديدية السكك خاصةوب النقل، ووسائل المرافئ تحديث في بالديون الممولة العامة االستثمارات بفضل

 أكثر من حاليا   يشكل حيث كبيرة، بسرعة الخارجي الدين تراكم نفسه، الوقت وفي. إثيوبيا من مياه أنابيب وخط جديدة مرافئ

 .2014 عام في %50 من أقل منبارتفاع  اإلجمالي المحلي الناتج من 80%
 

 المنخفضة، البشرية التنمية ذات البلدان بين جيبوتي تصنف الملحوظ، االقتصادي والنمو الكبيرة االستثمارات من الرغم على .2

 واالقتصادية االجتماعية التنمية ونموذج اإلدارة ضعف يؤد   لمف. 2016 عام في بلدا   188 أصل من 172 المرتبة احتلت حيث

 البطالة معدل يصلو مدقع، فقر في يعيشون %23 ؛فقراء السكان من %41 حوالي. االجتماعية النتائج تحسين إلى الكافي غير

نموا  البالغ  البلدان أقل ومتوسط سنة 71.5 البالغ العالمي المتوسط دونأي  سنة، 62 هو الوالدة عند المتوقع العمر ؛ %39 إلى

                                                           
 تطل على فهي أخرى، بعبارة. المتوسط األبيض البحر إلىوبالتالي  السويس، وقناة الهندي والمحيط العرب وبحر األحمر البحر إلى الوصول إمكانية جيبوتي توفر 1

مركز الدراسات االستراتيجية  ،استراتيجي" تقييم: فريقياإ وشمال األوسط الشرق في البحري األمن" الثاني، شالال. م روبرت) العالم في البحرية الشرايين أهم من واحدة

 (.2014 ،والدولية
 فرنسا والواليات المتحدة واليابان وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية والصين.تشمل الدول التي فيها قواعد عسكرية:  2
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 سوء يعانون الخامسة سن دون األطفال من %17.8 و الريفية؛ األسر من %75 على الغذائي األمن انعدام يؤثر سنة؛ 63.3

 إلى 2002 عام في% 40 من جيني معامل ارتفعف. هائلة ثروات مترابطة صغيرة نخبة اكتسبت فقد ذلك، ومع. حاد تغذية

 .2013 عام في 44%

 

 منذ السلطة في الحالي النظام بقي. األخيرة السنوات في ومستقرة نسبيا   سلمية جيبوتي ظلت جيرانها، من العديد عكس وعلى .3

 السالم على الحفاظ في الخارجي، والدعم للحكم المركزي والنموذج ةالجيوستراتيجي اتاإليجار بفضل ونجح، 1999 عام

إزاء و النتائج عن للمساءلة عرضة أكثر لتصبح العامة المؤسسات تحويل في ضئيل تقدم هناك كان ،ولكن. واالستقرار

 أن يمكنو المجتمعات بين كامنة توترات هناك. اإلقليمي االستقرار لعدم البالد والشمول المساءلة ضعف يعرض قدف. المواطنين

 حركة من والتهديدات والصومال اليمن من الالجئين وتدفق البطالة معدالت وارتفاع واإلقصاء المرتفع الفقر بسبب تتفاقم

 .الشباب

 

 البلد إمكانات لتحرير مفتاحا   وتنوعا   شموال   أكثر خاص لقطاع الداعمة واإلصالحات الحوكمة في الكبير يشكل التحسن .4

التشخيص المنهجي  مفاهيم ومذكرة 20353 الوطنية جيبوتي رؤية للحكومة اإلنمائية االستراتيجية في جاء وكما .اإلنمائية

 وتجاريا   لوجستيا   مركزا   تصبح وأن إمكاناتها كامل إلى البالد تصل أن لضمان األهمية بالغة اإلصالحات هذه فإن ،4جيبوتيل

 القانون، سيادة دعم على القادرة غير المؤسسات ضعف إلى ةكموالح مؤشرات معظم تشير الحظ، لسوء. بأسره فريقياإ لشرق

 بشكل ضار العامة السياسة صنع حول الشاملة العمليات إلى االفتقار كما أن. الحكومة مساءلةبوجه  مهمة تحديات يشكل مما

  5.والتعليم الصحة مثل العامة الخدمات تقديم في الحكومة فعالية تقييم عند خاص
 

 األجل، طويل ااستقراره تقوض قد والتي دالبال واجههات التي المتعددة واالقتصادية االجتماعية لتحدياتل من أجل التصدي .5

 في ملحوظا   تحسنا   جيبوتي حققت. وإمكانياتها المؤسسية قدرتها لتعزيز األهمية بالغة إصالحات تنفيذ في الحكومة شرعت

 مرتبة 17 كما تقدمت. العالم في إصالحيين عشرة أفضل بين 2017 عام في تصنيفها تم وقد األعمال، أنشطة ممارسة تقرير

 التوصيات تنفيذ في الحكومة تمضي المالية، االستدامة بمسألة يتعلق ماوفي . العالم في 154 المرتبة إلى 171 المرتبة من

 السلطات تتخذ والحوكمة، العامة المؤسسات بإصالح يتعلق ما فيأما . 20156 لعام الوطني الضرائب لمؤتمر الرئيسية

 مؤسسات خمس مع أداء عقود وتوقيع جديدة تنفيذية مجالس بتعيين وتقوم الرشيد الحكم أعمال مبادئ مدونة لتنفيذ خطوات

 لنظام وطنية وكالة الحكومة أنشأت ،(www.egouv.df) اإللكتروني للحكم حديثة تحتية بنية في كبير استثمار مع. عامة

 العامة اإلدارةنظام  لتحديث (Agence Nationale de Système d'Information de l'Etat - ANSIE) الدولة معلومات

ا هذا سيؤدي. كفاءة أكثر وجعله  للحكم إبراهيم دليل في. منصة للبيانات المفتوحة خالل من المواطنين مالحظات تمكين إلى أيض 

. 2016-2012 الفترة خالل الفرعية المشاركة فئة في محسنين 10 أفضل ضمن جيبوتي تصنيف تم ،2017 لعام اإلفريقي

 .2016 عام في 34 إلى 2012 عام 46 من مرتبة   12 رتفاعالل ا  نظر ملحوظ ا التقدم هذا يُعدو

 السياق القطاعي والمؤسسي

 وبناء المؤسسات وتقديم الخدمات ةكموالح

وحصلت البالد  نسبيا  في جيبوتي جديد  العامة دارةإن نظام اإل. للغاية ضعيف تسليم وبنظام األداء بسوء العامة اإلدارة تتميز .6

 كان. التسعينات أوائل حتى الفرنسيين قبل من تدار كانت العامة اإلدارة معظم لكنو ،1977 عام فرنسا عن استقاللها على

ويعاني . االنتقال لضمان جيدة وأنظمة ينمؤهل ينجيبوتي نحكومي ينموظف هناك يكن لم حيث صعب ا االستعمار بعد ما عصر

( والكهرباء الماء) األساسية الخدمات إلى الوصول مؤشرات تبينف. األساسية الخدمات إلى الوصول ا  فيضعف المواطنون

 معظم خلف جيبوتي تأتيكما . بها المقارنة البلدان عن متخلفة البالد أن والعمالة والتغذية والتعليم الصحة مجاالت في والنتائج

 والتغذية والصحة والتعليم األساسية الخدمات على الحصول في مساواة عدم أيضا   هناكو. البشرية التنمية مؤشر في الدول

 االجتماعي النوع أساس على مساواة عدم اإلنجازات تظهر التعليم، قطاع في المثال، سبيل علىف. العمل أسواقالوصول إلى و

 .والعرض الطلب جانب بعوامل ويتأثر ضعيفا   المستويات جميع إلى الوصول يزال وال. الثروةو الجغرافي والموقع

                                                           
 شملهي تو. البطالة من والحد أضعاف ثالثة بمقدار الفرد دخل وزيادة سنويًا% 10 إلى 7.5 بنسبة األجل متوسط نمو تحقيق إلى 2035 الوطنية جيبوتي رؤية تهدف 3

 .اإلقليمي والتكامل البشري، المال رأس وتنمية االقتصادي، والتنويع ،الرشيد والحكم الوطنية، والوحدة السالم: أركان خمسة
 .2017جمهورية جيبوتي، تشخيص قطري منهجي، مذكرة مفاهيم، مايو/أيار  4
 المرجع نفسه. 5
 .2017، أبريل/نيسان 17/87التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم  6
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 إصالحات تنفيذ في الحكومة شرعت األجل، طويل ااستقراره تقوض التي واالقتصادية االجتماعية لتحدياتل من أجل التصدي .7

 في نتائج عن أسفر مما الخاص، القطاع تستهدف كبيرة تحسينات جيبوتي أجرت. وإمكانياتها المؤسسية قدرتها لتعزيز

 17متقدمة   ، العالم في إصالحيين عشرة أفضل بين جيبوتي تصنيف تم ،2017 عام في. األعمال أنشطة ممارسة مؤشرات

 الرئيسية التوصيات تنفيذ في قدما   الحكومة تمضي المالية، باالستدامة يتعلق فيما. 154 المرتبة إلى 171 المرتبة من مرتبة  

، من خالل والحوكمة العامة المؤسسات إصالح على الحكومة تركز ذلك، على وعالوة. 72015 لعام الوطني الضرائب لمؤتمر

 مؤسسات خمس مع أداء عقود وتوقيع جديدة تنفيذية مجالس وتعيين الرشيد الحكم أعمال مبادئ مدونة لتنفيذ خطوات اتخاذ

 .عامة
 

 ففي دليل. ةكموالح مؤشراتفي  الدول المقارنة بها عن متخلفة   تزال ال فإنها العام، القطاع إصالح على جيبوتي تعمل بينما .8

 يمثل ما وهو فريقيا،إ في بلدا   54 بين من 38 المرتبة في وحلت% 46.4 البالد سجلت ،2017 لعام اإلفريقي للحكم إبراهيم

المؤشرات البنك  إلى جيبوتي ترقى الكما . السابقة الخمس للسنوات السنوي االتجاه بمتوسط مقارنة  % 0.15 بنسبة تراجعا  

 214 من% 10 أدنىالبالد من بين  تصنف والمساءلة، الصوت مجال في المثال، سبيل علىالحكم. ف إلدارة العالمية الدولي

 في دولة 214 من األدنى الثلث في جيبوتي تصنفو. الشركات كما ومع المواطنين مع ا  محدود تفاعال   يعكس مما دولة،

 أدنى جيبوتي تحتل ذلك، على وعالوة. 2008 عام في الخمسين المئوي المستوى من كبير اضانخف وهو الفساد، على السيطرة

 .اإلدارة وكفاءة الخدمات تقديم في فجوات وجود عنمما يكشف  الحكومة، فعالية % في20
 

 للحكم حديثة تحتية بنية في كبير استثمار مع. اإللكتروني الحكم نظام لتبني خطوات جيبوتي تتخذ الثغرات، هذه ولمعالجة .9

 Agence Nationale de) الدولة معلومات لنظام وطنية وكالة الحكومة أنشأت ،(www.egouv.df) اإللكتروني
Système d'Information de l'Etat - ANSIE) وهم يخططون أيضا  . كفاءة أكثر وجعله العامة اإلدارةنظام  لتحديث

 جيبوتي تصنيف تم ،2017 لعام اإلفريقي للحكم إبراهيم دليل في. لزيادة الوصول إلى المعلومات ةلمنصة للبيانات المفتوح

 12 رتفاعالل ا  نظر ملحوظ ا التقدم هذا يُعدو. 2016-2012 الفترة خالل الفرعية المشاركة فئة في محسنين 10 أفضل ضمن

 .2016 عام في 34 إلى 2012 عام 46 من مرتبة  

 
 الهش استقرارهابوجه  الشديدة والداخلية الخارجية التهديدات مواجهة في. جيبوتي في الرشيد للحكم جديدة فرصة تتوفر .10

ا الحكومة تظهر ،االجتماعي والتماسك ا التزام   اإلصالحاتمن هنا . المؤسسيةو يةاألمنالتحديات وللهجرة  بالتصدي كبير 

 التنمية لضمان الحكومة قدمتها التي والمساءلة والشفافية الفساد ومكافحةوالتصريح بالممتلكات  األعمال بيئة في الجريئة

االصالحات  من غيرهاو اإلصالحات هذه تنفيذ في الزخم على الحفاظ على الحكومة لمساعدة الدعم من مزيد ويطلب. الشاملة

 الشراء عمليات تعزيز على يجيبوت الدولي البنك ويساعد مؤسسة التدقيق العليا.و المشتريات مجال في الحاسمة هميةاأل ذات

 الواقع في هو المجالين هذين في الدعم استمرارو صغيرة لصندوق التنمية المؤسسة. عمليات خالل من مؤسسة التدقيق العلياو

  .وحاسم للغاية مناسب
 

  المفتوحة ةالحكوم شراكة في للعضوية اآلن حتى مؤهلة ليست جيبوتي. المفتوحة الحكومة مجال في إضافية فرص تظهر .11
 إلى والوصول المالية الشفافية بشأن المفتوحة ةالحكوم شراكة لمعايير ووفقا  . األهلية معايير في تقدما   أحرزت لكنهاو

 الحد أن حين في فقط،% 17 جيبوتي فتسجل المدنية، والحريات العموميين الموظفين ممتلكات عن واإلفصاح المعلومات

 عند أعلى المفتوحة ةالحكوم شراكةل جيبوتي أهلية نقاط فإن الواقع، في. %75 هو المفتوحة ةالحكوم شراكة إلى لألهلية األدنى

 الحكومة تلتزم. 8المعلومات إلى والوصول المالية والشفافية الممتلكات عن اإلفصاح مجاالت في األخيرة اإلصالحات فحص

ا النهاية في لتصبح كبير بشكل درجاتها بتحسين  ،التصريح عن الممتلكات تعزيز أجل منو. المفتوحة ةالحكوم شراكة في عضو 

 لتنفيذ واإلجراءات األساليب في نقصحاليا   هناك. صحتها من والتحققالمقدمة  التصريحات مراجعة في قدما   المضي المهم من

 .العامة المؤسسات بين لتعاونل وغياب التحقق
 

 العامة اإلدارة لتحسين فريد تعريف نظام إعداد
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 تقوم. عن ممتلكاتهم بالفعل صرحوا قد العامة اإلدارة مسؤولي وكبار الوزراء جميع مع تنفيذه يجري الذي للتصريح عن الممتلكات قانون فقط جيبوتي ليس لدى 8

 .المعلوماتالحصول على  في الحق قانون إعداد ويجري. التنفيذية السلطة ميزانية اقتراح عن اإلعالن ويتم العام التدقيق تقرير بإصدار العليا التدقيق مؤسسة
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 البطاقاتو الرقمية الهوية أرقام مثل) الحكومة بها تعترف ثبوتية وثائق لتوفير األساسية تحديد الهوية أنظمة يتم تصميم .12

 يمكن التي( إلخ ،وأنظمة التعريف على الجوال الرقمية الشهاداتو الذكية البطاقاتو المغلفة/  البالستيكية/  الورقية

 يتم ما وغالبا  . األخرى والديموغرافية البيومترية البيانات وجمع األفراد تسجيل األنظمة هذه وتشمل. للهوية كإثبات استخدامها

 أو االجتماعية بالحماية المتعلقة تلك مثل األخرى السجالت مع ذلك بعد تتواصل التي المدني التسجيل أنظمة من كجزء بناؤها

 الأو عشوائيا   األرقام هذه إنشاء يتم أن في الجيدة الممارسة تمثلوت. السفر أو السكان أو المالية الخدمات أو التعليم أو الصحة

ا األساسية تحديد الهوية أنظمة تتطلب ولكن. الشمولية لدعم المواطنة أو بالجنسية المتعلقة بالبيانات ترتبط  ومؤسسي ا قانوني ا إطار 

 السيادة دعم عن فضال   ،فعال بشكل الوكاالت بين ومشاركتها وإدارتها الشخصية البيانات حماية كيفية وتنظيم لحماية قوي ا

 .واإلدماج التمييز وعدم الفردية والخصوصية
 

 تمكين شأنها من والتي الكفاءة، وعدم االحتيال لمنع فريدة هوية أرقام مع ينمواطنال تسجيلل موثوق نظام إلى جيبوتي تفتقر .13

ويعوق غياب نظام تحديد هوية . والرصد والتخطيط االستهداف تعزيز خالل من الخدمات إلى الوصول من المؤهلين المواطنين

 نظام شأن منف .المالية والخدمات الصحية والمراكز المدارس إلى الوصول أو الفقيرة للعائالت األمان شبكة برامجموثوق 

 ذلك في بما الرئيسية الحياة ألحداث والتوثيق التسجيل يضمن وأن الحكومية للسجالت المتبادل التشغيل ييسر أن الفريد الهوية

 .ومتكامل فعال خدمات تقديم لنظام األساس وضع عن فضال   ،والوفاة والوظيفة والزواج الوالدة
 

 أنظمة تكاليف وفعالية تكامل لضمان حاسم أمر أنه إذ للحكومة رئيسية أولوية( إلكترونية هوية) فريدة هوية إنشاء يعد .14

 عالية صيانة تكاليف إلى يؤدي مما متكاملة، وغير مزدوجة هوية أنظمة هناك الحالي، الوقت في. العامة الخدمة توصيل

 بما الوزارية اإلدارات من العديد لدى. الخدمات إلى المواطنين وصول ومحدودية الجودة وضعف واحتيال معامالت وتكاليف

 كما. متصلة أو مترابطة غير مختلفة هوية أنظمة ،المدنية والخدمات واألمن والسكان االجتماعية والشؤون الداخلية ذلك في

 والجمارك الضرائب إدارة مثل أخرى خدمات دعم إلى للسجالت البيني للتوصيل كقاعدة فريد تعريف استخدام يؤدي أن يمكن

نظام  تطوير وقيادة تنسيقب الدولة معلومات لنظام وطنيةال وكالةال تم تكليف وقد. األراضي وإدارة التجارية األعمال وتسجيل

 يتطلب. موازية تحديد هوية أنظمة بتشغيل يقومون الذين المصلحة أصحاب جميع وتعاون مشاركة ذلك سيشملو فريد تعريف

 العمليات هندسة إلعادة كبيرة عملية اإللكتروني تحديد الهوية بنظام مرتبط فعال إلكتروني مواليد تسجيل نظام إلى االنتقال

 وغيرها اإللكترونية الخدمات لهذه التخطيط يتم النحو، هذا على. المعلومات تكنولوجيا أنظمة تشغيل وإمكانية ورقمنة التجارية

 .اإللكترونية الحكومة ليتحو من الحقة مرحلة في
 

 المواطن خدمة مراكز وإنشاء  اإللكترونية الخدمات وتطوير اإللكترونية الحكومة تأسيس
 

 رقمية منصة خالل من اإللكترونية الخدمات تطوير لضمان ملحوظ بشكل اإللكترونية الحكومة وإمكانيات قدرات تعزيز يلزم .15

 تحمل على والقدرة والتغطية المتنقل العريض النطاق إلى النفاذ تحسين سيكون ذلك، إلى وباإلضافة. البيني للتشغيل قابلة

 استثمرت. والحديثة الرقمية العامة اإلدارة أسس إرساء في وسيساعد فعالة إلكترونية خدمة لتحقيق أساسيا   أمرا   التكاليف

 وصالت بيع من كبيرة خارجية عائدات تحقق البحر سطح تحت اتصاالت كابالت ثمانية إلى الوصول في بكثافة جيبوتي

 إدارة إلى بعد يُترجم ال كبير ترددي نطاق إلى الوصول فإن ذلك، ومع. فريقياإ وجنوب شرق في البلدان من العديد إلى اإلنترنت

 للخدمات المنخفضة التغطية تحدو. للناس الجودة عالية خدمات لتقديم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تستخدم حديثة عامة

 تكنولوجيا باستخدام العامة اإلدارة في االنخراط على المواطنين قدرات من المتنقل، العريض النطاق خدمات سيما وال المتنقلة

 النطاق يغطي ال الحضرية، المناطق في يعيشون السكان من% 80 ربايق ما أنواقع  رغمو. كوسيلة واالتصاالت المعلومات

 مقارنة   (جي إس إم إيه) المحمول الهاتف لشبكات الدولية الجمعية وفق %53 حوالي) السكان نصف سوى المتنقل العريض

 للغاية مكلفة المتنقل العريض النطاق أسعار فإن ذلك، على وعالوة. (9فريقياإ وشمال األوسط الشرق منطقة في %75 بمتوسط

 مرتفع هذاو(. الشهر في ميغابايت 500 مقابل دوالرا   30 حوالي يبلغ المتنقل العريض النطاق سعر فإن ،جي إس إم إيهل وفقا  )

 وارتفاع جيبوتي سكان مسخُ  يالمس الذي المدقع الفقر فمع .10وشمال إفريقيا األوسط الشرق منطقة في بالبلدان مقارنة   جد ا

. والدولة المواطنين بين المشاركة انخفاض إلى يؤدي مما للغاية، محدود اإلنترنت إلى المحلي الوصول فإن االتصاالت، كلفة

 أقلهي و الورق على تعتمد الحالية الخدمات تقديم أنظمة فإن المخصصة، المعلومات تكنولوجيا تطبيقات من الرغم على

ا  .المواطنين أمام والمساءلة للشفافية اعتبار 

                                                           
معية الدولية لشبكات للج بالنسبةفريقيا إظة أن منطقة الشرق األوسط وشمال . يرجى أيًضا مالح9في الحاشية  المحمول الهاتف لشبكات الدولية الجمعيةتقرير  9

فريقيا واختراقها )قائمة إقة الشرق األوسط وشمال ، وقد تكون التقديرات الخاصة بتغطية النطاق العريض في منطلبنك الدولي تشمل بلدانًا مختلفةوا الهاتف المحمول
إفريقيا للبنك الدولي ولكن ليس  في منطقةمدرجة وصول إلى اإلنترنت( ا والصومال )أدنى نسبة اختراق وجزر القمر وموريتاني إذ أندول البنك الدولي( أكثر ارتفاًعا 

  لجمعية.ل
 فريقيا: تسريع الوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة:إوسط وشمال تقرير البنك الدولي حول شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق األ 10

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16680 
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الحاجة إلى االستفادة من الحكومة اإللكترونية لتحديث اإلدارة العامة وتقديم الخدمات بشكل فعال كما يتضح بالحكومة  تقر .16

 تسعى الحكومة من خالل منصة الحوكمةو. ووضعها في الرئاسةوطنية لنظام معلومات الدولة الوكالة ال من إنشاء

الحصول عليها إمكانية خدمات العامة وإلى تحسين كفاءة الالوكالة الوطنية لنظام معلومات الدولة  اإللكترونية التي تديرها

لضمان البوابة الحكومية في لرقمنة ودمج معظم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين الوكالة الوطنية  تخططو تها.وجود

موقع ا للوزارات  16موقع ا من أصل  15 الوكالة الوطنية ، ربطتحتى اآلنواءلة. تقديم خدمات شفافة وخاضعة للمس

تم إنشاء مركز ومع إنترنت فائق السرعة عبر األلياف البصرية.  (Cité Ministerielle) والوكاالت داخل المدينة الوزارية

ومكلفة وغير  مزدوجةمعلومات الحكومية ، تعد أنظمة تكنولوجيا ال. في الوقت الحاليوشاغل بالكاملبيانات قوي ومجهز 

لتقليل تكاليف الصيانة األنظمة الحكومية تحت منصة واحدة متكاملة السلطات  تجمعأن  المتمثل فيالهدف من هنا مترابطة. و

وضمان تطوير الخدمات اإللكترونية. سيتم تخزين البيانات من اإلدارات والمؤسسات الحكومية  والتشغيل وتعزيز أمن األنظمة

 في، مما يقلل الحاجة إلى الشراء المستمر للخوادم وتراخيص التشغيل مة من خالل مركز البيانات الوطنيفي سحابة عا

( إنشاء i، بما في ذلك: )الحكومة توفير بيئة مواتيةب على ، يجأي من هذه التغييرات في األنظمة قبل إجراء ولكن،الحكومة. 

( تحسين iii( مراجعة وتحديث استراتيجية الحكومة اإللكترونية ؛ )iiإطار قانوني للتحول الرقمي والحصول على الخدمات ؛ )

دة هندسة العمليات شمل إعايامج واالتصاالت وإدارة التغيير ل( التركيز على إدارة البرiv)والقدرات المؤسسية والتقنية ؛ 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين الكفاءة  في ستثماراتاال من أجل االستفادة القصوى منلألنظمة والخدمات 

  .التشغيلية والفعالية
 

، شرعت اإلدارة العامة في التي صاغها المواطنون إلى الرئيسلاللتماسات المتعلقة بتحسين الخدمات العامة  استجابة   .17

طلب من ويُ . (Declaration de Services aux Citoyens) - نيركز على إعالن الخدمات للمواطني إصالحبرنامج 

بالمعلومات عن الخدمات المتاحة والتكاليف ووقت التسليم واإلجراءات والنماذج  الوزارات أن تعلن وتزود المواطنين

تم تسجيل بعض  رغم ذلك،وزارة إعالناتها.  22صل ، أكملت تسع وزارات من أاآلن ، وما إلى ذلك. وحتىالمطلوبة

تظل العقبات العميقة في الوصول إلى الخدمات ولكن التحسينات من حيث الحد من التأخير والمعرفة حول الخدمات المتاحة. 

 .قائمة

 

المناطق ، وال سيما للفقراء في المناطق النائية أو يادة إمكانية الوصول إلى الخدمات، تسعى الحكومة إلى زوعالوة على ذلك .18

، حيث يحتاج المواطنون ر الخدمات اإلدارية بطريقة مجزأةتوفي حاليا   يتمف. ة المواطنخدمل، من خالل إنشاء مراكز المحرومة

، قديم الخدماتهذا العبء وتحسين ت للحد منوإلى الذهاب إلى مواقع متعددة للحصول على الوثائق والخدمات الضرورية. 

الوصول إلى خدمات متعددة تحت سقف واحد إمكانية مواطنين لل مراكز لخدمة المواطن لتوفر إنشاءتهدف الحكومة إلى 

 هما عائقانعريضة النطاق والتكلفة العالية لإلنترنت  لالتصاالت. ونظرا  ألن المستوى الحالي المحطة الواحدةنموذج باستخدام 

جسرا  ماديا  مهما  بين تقديم الخدمات المواطن  خدمةمراكز  ستوفر، الكامل للخدمات اإللكترونيةتماد دون االع نحوالي

المدعومة.  الطرفيةمحطات الشاك واألك عبرالتناظرية والرقمية من خالل توفير النفاذ إلى الخدمات والخدمات اإللكترونية 

 .لمواطنين باختيار القناةل والسماحالعادل إلى الخدمات  من الممارسات الجيدة لضمان الوصول الماديةالمراكز وتعد  

 

، يعتبر حق جميع المواطنين في الحصول على المعلومات أمرا  أساسيا  للشفافية والوصول المنصف إلى وعلى نفس المنوال .19

، المعامالت بالنسبة للمواطنينليف يؤدي الوصول المحدود إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية إلى زيادة تكاف. الخدمات

الحكومة و، الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى الخدمات. المناطق النائية في المقيمين وخاصة بالنسبة إلى

لضمان الوفاء بحقوقهم وتوقعاتهم. يجب أن  ، ولكن أيضا  المواطنينمدعوة ليس فقط لتوفير المعلومات عن الخدمات لجميع 

لمواطنين اوضمان أنظمة مساءلة فعالة بما في ذلك حلقات ردود فعل  البينيء منصة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل يؤدي إنشا

 .للمواطنين وجودتهاإلى خفض تكاليف المعامالت باإلضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات 
 

 

 إدارة الضرائب والجمارك

. توفر جيبوتي إعفاءات والقدرة التنافسية 11تطوير الخدمات بوجه يزال النظام الضريبي في جيبوتي يسبب عوائق خطيرة ال .20

( عمليات التنمية الممولة من الخارج؛ و iv) ؛( المنطقة الحرةiii)؛ ( قانون االستثمارii؛ )( القانون العامiضريبية من خالل: )

(vا ) .النظام  فيعاني .المتوقعة ، لم تؤد اإلعفاءات الضريبية إلى فوائد االستثمار والعمالة المقابلةحتى اآلنالمتيازات الدبلوماسية

اإلعفاءات الضريبية  تؤدي، االستثمار تقديرية. وبموجب قانوناتخاذ قرارات عملية ضريبية و اختالالتالضريبي للقانون العام 

القاعدة  الحد من إلى ،ونظام القواعد العسكرية األجنبيةلك نظام المناطق الحرة ، بما في ذيرها من األنظمة الضريبية الخاصةوغ

                                                           
 2017، ، البنك الدوليGPMFM ،المؤتمر الوطني للضرائب؟ي أعقاب ما هي االستراتيجية الضريبية ف 11
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في مؤتمر  ذكركما و. 12إلى خسائر كبيرة في اإليراداتكما و ،منافسة بين المشغلين االقتصاديينلل اتالضريبية وخلق تشويه

تخضع التجارة مع جيبوتي للتعريفة الجمركية  كماة. المقارنة الدوليبللغاية  ، فإن قانون المنطقة الحرة سخي2015الضرائب لعام 

، التي يكون معدلها مرتفعا  بشكل خاص. وينبغي أن يؤدي تعزيز نظم تعبئة الموارد 13االستهالك الداخلي على الرسممن خالل 

جية الضرائب للبنك الدولي على النحو الموصى به في تقرير إستراتيوالمحلية إلى زيادة الحيز المالي وتقليل تراكم الديون العامة. 

، ودمج األدوات عن طريق التخلص جعة النفقات واإلعفاءات الضريبية، ينبغي على السلطات اتخاذ خطوات فورية لمرا(2017)

 فمن شأنالقيمة المضافة وضريبة اإلنتاج.  على ضريبةالوبدال  من ذلك تعزيز  االستهالك الرسم الداخلي علىالتدريجي من 

، القيمة المضافة على ضريبةلللة عجمفعالة و، من خالل عملية استرداد القيمة المضافة على ضريبةلاالقتصادي لد تعزيز الحيا

 أن يجعل النظام أكثر جاذبية للمستثمرين.

( بالقدرة Direction Générale des Impôts - DGI، وال سيما المديرية العامة للضرائب )ال تتمتع اإلدارة الضريبية .21

ناجحة في  المديرية، لم تكن . حتى اآلنالالزمة لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات الضريبية وتعبئة الموارد المحلية واإلمكانيات

القيمة المضافة بكفاءة  على ضريبةالومراقبة مطالبات استرداد  واالحتيال ختالالتوالحد من اال تعزيز العدالة الضريبية

لمعلومات الضريبية ل المراجعة المزدوجة بانتظام، وإجراء ما يتعلق بضريبة األمالك ال سيما فيو، وتوسيع القاعدة الضريبية

، مما ين دافعي الضرائب وإدارة الضرائبمفرط بمادي  يتضمن تفاعلوإلى حد كبير  يدويالنظام اإلداري الحالي فوالجمركية. 

لدعم  المناسبةالموارد البشرية الكافية ونظم المعلومات  بعالمديرية العامة للضرائب بالطيزيد من فرص الفساد. ال تملك 

ا لقيود الموظفين ووسبعة فقط من مديري المستويات العليا )الفئة أ(.  موظفا   170القوى العاملة صغيرة مع وعملياتها.  نظر 

الذي ، يق القائم على المخاطرنشاط التدق، تركز الخدمات بشكل أكبر على مراجعة بسيطة للوثائق الضريبية بدال  من موكفاءته

الميزات المديرية العامة للضرائب بنظام معلومات  يتمتعال وإلدارة ضريبية حديثة تعتمد على التقييم الذاتي.  ا  حاسم ا  أمر يعد

المخاطر  التدقيق القائم علىفتقر إلى وحدات لتوجيه عملية هي تو مع الجماركمعلومات لل المزدوجة مراجعةلالضرورية ل

، إلخ. ولذلك ، اإلقرارات الضريبية عبر اإلنترنت ودفع بإيداع، كما أنه ال يسمح القيمة المضافة على ضريبةالوإدارة استرداد 

، تعزيز دولي بشأن استراتيجية الضرائبوفي تقرير البنك ال 2015على النحو الموصى به في مؤتمر الضرائب لعام  المهمفمن 

 يرية العامة للضرائب.وإمكانيات المدقدرة 

( هو Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects – DGDDIتعزيز إدارة الجمارك ) كما أن .22

األداء الجيد إلدارة الجمارك أمر حاسم السترداد ف. لزيادة تعبئة الموارد والقدرة التنافسية والضرورةبنفس القدر من األهمية 

، تم جمع 2015ي عام القيمة المضافة. ف على ضريبةلل ولكن أيضا   الرسم الداخلي على االستهالك،رسوم االستيراد مثل 

النظام اإلدارة )ضرورة تعزيز نظام معلومات  . ومن هناإدارة الجماركالقيمة المضافة من قبل على ضريبة المن % 65.9

. المديرية العامة للضرائبنظام معلومات  المراجعة المزدوجة معوضمان التفاعل من أجل  (العالمي اآللي للبيانات الجمركية

، والتي البضائع وتحسين أوقات التخليص ما يتعلق بتقييم قيم تواجه تحديات كبيرة في إدارة الجمارك، ال تزال عالوة على ذلك

 (.الصيني طريق الحرير الجديدفي سلسلة التجارة الدولية )مثل  االندماجيجب معالجتها لضمان القدرة التنافسية وزيادة 

، ولكن 201514مؤتمر الضرائب الوطني لعام الصادرة عن تتخذ السلطات التدابير الالزمة لتنفيذ بعض التوصيات الرئيسية  .23

وشملت التغييرات  إجراءات لتبسيط وترشيد الهيكل الضريبي. 2016تضمنت ميزانية عام  .النتائج الفعلية لم تتحقق بعد

تخفيض  ؛األرباح الرأسمالية على العقاراتضريبة  نطاق توسيع ؛حاب الدخل األدنى من ضريبة الدخلإعفاء أصالرئيسية: 

التخلص و ؛مغة ورسوم الترخيصمراجعة رسوم الد ؛مقياس مختلف لرسوم تسجيل الشركات إدخال ؛رسوم ترخيص االستيراد

الرسم الداخلي على كما واصلت السلطات تقليص  الغازية.من ضريبة اإلنتاج على عصائر الفواكه والخضروات والمشروبات 

ومن المتوخى  .اإلنتاجضرائب القيمة المضافة و على ضريبةالفي نهاية المطاف ب االستهالك بشكل تدريجي بهدف استبداله

الشركات الخاضعة النقد في تركيب آالت تسجيل وهي تشمل:  اتخاذ تدابير إضافية بشأن السياسة الضريبية وإدارة الضرائب.

تعيين  ؛ة المحلية إلى السلطات اإلقليميةوالضرائب العقاري الشركاتترخيص  رسومنقل إدارة  ؛على القيمة المضافة ضريبةلل

جمركي المعالجة السريعة إلجراءات التخليص ال ؛رك من التركيز على أعمال التفتيشجمارك لتمكين موظفي الجمامفوضي 

المتفق عليه مع صندوق  وعلى النحو تفتيش. وقانونموظفي الجمارك لواعتماد مدونة أخالقيات  ؛طربإدخال نظام تحليل المخا

                                                           
 2017، أبريل/نيسان 17/87صندوق النقد الدولي، التقرير القطري رقم  12
ً ألن السلع المنتجة محلي خدم غرًضا مماثالً الرسم الداخلي على االستهالك يتي تعريفة جمركية بالمعنى الحرفي، ولكن ال توجد لدى جيبو 13 الضريبة.  ضع لهذهال تخ ا

فريقيا أو إفي منطقة الشرق األوسط وشمال لدولة متوسطة  %22.0بنسبة  )منظمة التجارة العالمية( مقارنةً % 27.8بنسبة جيبوتي األولى بالرعاية  دولةوتقدر تعريفة 

من الناتج % 4إلى  2000ي اإلجمالي في عام لمن الناتج المح% 7من  الرسم الداخلي على االستهالك منخفض. انخفضت عائداتأو لبلد ذي دخل متوسط % 11.4

% 0.3التعرفات ، حيث تمثل جيبوتي، مثل موريشيوسل، ال يزال المستوى مرتفعاً بالنسبة إلى البلدان المنافسة االنخفاض هذا. رغم 2015حلي اإلجمالي في عام الم

 (2017فقط من الناتج المحلي اإلجمالي. )البنك الدولي 
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 تُكلف بإعداد وتعزيز وتشجيع إصالحيةللسياسة الضريبية ولجنة توجيهية  السلطات بإنشاء وحدة تقوم ،النقد الدولي

إضافية  تنفيذها وتطبيق عائدات محلية حسن مدى حيثقياس نجاح كل هذه اإلصالحات من  سيتم اإلصالحات الضريبية.

 تحتاجها السلطات لتحسين تقديم الخدمات في القطاعات ذات األولوية.

 

المالي في سياق جمع  الحيزإدارة الضرائب والجمارك لديها بسرعة لزيادة  فعاليةمدعوة إلى تحسين  ن الحكومةأل نظرا   .24
والجمارك اإللكتروني يمثل أيضا  أولوية قصوى بالنسبة إلى الوكالة الوطنية لنظام ، فإن تطوير نظام الضرائب الديون العامة

محدودية قدرات تعبئة معدل االمتثال وفي تعاني إدارات الضرائب والجمارك من عدم الكفاءة وانخفاض  .معلومات الدولة
% 17.3الداخلية قد تنخفض إلى  لى أن اإليراداتتوقعات اإليرادات المستندة إلى السياسة المالية الحالية إ تشيرو اإليرادات.

الضريبية ونظم  . وينبغي أن يؤدي تعزيز اإلدارة2015في عام % 19.3من  2019عام  من الناتج المحلي اإلجمالي في

ضرائب وجمارك سوف يتطلب إنشاء نظام  .الدين العام تراكم والحد منتعبئة الموارد المحلية إلى زيادة الحيز المالي 
وترقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات شاملة للعملية ورقمنة  إعادة هندسة ،لضمان اإليداع والدفع عبر اإلنترنت كترونيإل

 .والجمركية الضريبية

 

 ج. الهدف اإلنمائي المقترح

 

وخدمات إدارة اإليرادات،  15المختارة الحكومة اإللكترونية خدمات ل الهدف اإلنمائي المقترح بتحسين الوصول إلىيتمث .25

 وتعزيز فعالية وجودة هذه الخدمات.

 
والرضا عن الحكومة اإللكترونية وإدارة اإليرادات.  وإمكانية الوصول إلىكفاءة جات المتوقعة للمشروع في زيادة تتمثل المخر .26

تصاالت وزيادة الشفافية وإدارة والهدف هو االستفادة من مجموعة من اإلصالحات السياسية وأدوات تكنولوجيا المعلومات واال

التغيير وتعزيز المهارات مع التركيز على كل من كفاءة اإلدارة الحكومية والوصول إلى الخدمات للمواطنين والشركات. 

 :التالية النتائج الرئيسية هيو

 

 .نسبة السكان ذوي الهوية الفريدة •

 القيمة المضافة على ضريبةالزيادة في تحصيل  •

 .يركتخليص الجملالمستغرق لتقليل الوقت  •

 

 :الرئيسية ما يلي المتوسطةنتائج التشمل بعض  .27

 حسب الجنس(بموزعة الاإللكترونية الصادرة ) الهوياتعدد  •

 عدد معامالت الضرائب اإللكترونية )اإليداع( •

 عدد المعامالت الجمركية اإللكترونية )االيداع( •

 .زيادة عدد دافعي الضرائب •

 .(المحصلةزيادة الكفاءة التشغيلية لإلدارة الضريبية )يتم قياسها حسب نسبة تكاليف التشغيل إلى الضرائب  •

 للحكومة البينيلتشغيل المرتبطة بمنصة العامة ت المعلوماانظمة تكنولوجيا د أعد •

 فيها من خالل مراكز خدمة المواطن سنويا   الشروععدد المعامالت التي يتم متوسط  •

 

 .، سيكون هناك مجموعة كاملة من مؤشرات العمليات والمخرجات التي سيتم رصدهاة على ذلكعالو .28

 

 د. وصف المشروع

 

 مكونات المشروع

 

 مليون دوالر أميركي( 9.5) تعزيز أساس الحكومة اإللكترونية وبناء المؤسسات: 1المكون 

 
( إنشاء مركز تجريبي ii، )منصة رقمية وخدمات إلكترونيةوير ( تطiيتألف هذا المكون من ثالثة مكونات فرعية مترابطة: ) .29

 .. سيتم اتباع نهج تدريجي وعلى مراحل في تطوير وتوفير الخدمات اإللكترونيةالمؤسساتبناء ( iiiو) لخدمة المواطن

                                                           
 ( التصريح الجمركي.iii(إيداع الضرائب و)ii( الهوية الوطنية و)iتشمل خدمات الحكومة اإللكترونية المستهدفة: ) 15
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 . تطوير منصة رقمية وخدمات إلكترونية1.1المكون الفرعي 

 

ردود ، فضال  عن تمكين لشفافية في تقديم الخدمات العامةوا في تحسين الكفاءة يعد تطوير الحكومة اإللكترونية عامال  حاسما   .30

 الشركات ولكن أيضا   (G2C) لن تخدم منصة الحكومة اإللكترونية المواطنين فقط .جودة الخدمات بشأنالمواطنين  فعل

(G2B) حكومةحكومة إلى من  أفضل تسهل تنسيقس، و (G2G). ا تدريجي ا  وسوف يتبع تطوير الخدمات اإللكترونية نهج 

ا   ومتطلباتالتجارية  والكمية الهائلة من الوقت والتنسيق الالزمة إلعادة هندسة العمليات ميزانية المشروع لمحدوديةنظر 

اء أساس ى إرسالذي يركز عل هذا المشروعخالل مدة لكترونية ، لن يتحقق سوى عدد قليل من الخدمات اإلبالتاليو .ةنالرقم

وتشمل الخدمات  .بعمل أولي لنشر خدمات إلكترونية أخرى في المستقبل ، بينما سيتم القيامقوي للحكومة اإللكترونية

قد تتضمن الخدمات و .اإللكترونية المستهدفة في إطار المرحلة الحالية: الهوية الفريدة واإليداع الضريبي واإليداع الجمركي

 .رخص السوقفريد للشركات وممتلكات األراضي والسجالت الجنائية وتجديد  تعريف: اإللكترونية المستقبلية
 

 من شأن المشروع المقترح تمويل األنشطة التالية: .31

 

 تطوير األطر القانونية والمؤسسية واالستراتيجية وخطط العمل للتحول الرقمي لإلدارة العامة. •

 تعزيز مركز البيانات االحتياطية. •

 لحماية المعامالت اإللكترونية. عامة رئيسيةتحتية ني لضمان الحماية والثقة وبناء بنية السيبراتعزيز األمن  •

 ورقمنة الخدمات المختارة. العمليات التجاريةتبسيط  •

 .المؤسسات وخدمات الويبخدمة ناقل ، بما في ذلك البينيتطوير منصة قابلة للتشغيل  •

 مواطن. 200,000، وتوزيعه على إلكتروني فريد للمواطنين تعريف، وهو نظام تطوير الهوية اإللكترونية •

 الفريدة للشركات وممتلكات األراضي. اتالهويكلفة لتنفيذ إعداد الوضع استراتيجية و •

 يداع الضرائب والجمارك اإللكتروني.إلتطوير وحدات  •

 ما إلى ذلك.، ووالمكافئاتإلكتروني لتوفير المعلومات للجمهور عن المناقصات طوير بوابة شراء ت •

 تطوير بوابة البيانات المفتوحة. •

تغيير اإلدارة لضمان التكيف والملكية من جانب الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في التحول الرقمي لإلدارة  •

 العامة.

 

 إنشاء مركز تجريبي لخدمة المواطن. 1.2المكون الفرعي 

 
ذوي اإلعاقات والفقراء والمسنين  األشخاص - والفئات الضعيفةتمثل أحد أهداف المشروع في ضمان زيادة وصول النساء ي .32

 المحطة الواحدةعلى مبدأ  مراكز خدمة المواطن تستندو المحدثة.الخدمات  إلى - يةالريفالمناطق واألقليات العرقية وسكان 

بمثابة المواطن المتصور أن تكون مراكز خدمة  من .نافذة واحدة عبرتقديم خدمات متعددة من خالل  لوصول إلى الخدمة؛ل

 ة.ترونية اإلدارياإللك حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات والتقدم للحصول على الخدمات ،مدعومة نفاذمراكز 

 .للعمليات بعد دراسة الجدوى المخطط لها للسنة األولى من المشروع المحددسيتم تحديد النموذج 
 

مركز ، سيكون التركيز على إنشاء واختبار اإللكترونية لمحدودة للمشروع والوقت الالزم لتطوير الخدماتللميزانية ا نظرا   .33

المركز موقع قوم نتائج دراسة الجدوى بإبالغ وست جيبوتي فيل(. أو /و بلبلة فيلخدمة المواطن )تجريبي واحد على األقل 

مقر  بلبلةيضم الموقع المقترح في  كما .مرور الوقتمع غيلي الذي سيتم اختباره وتكييفه التش وتصميمه ونموذجهالتجريبي 

 لمحكمة ا  ومكتب ألمانة الدولة للشؤون االجتماعية ا  بعتا ا  إلدارة السكان واألسرة ومكتب والشرطة الوطنية ومكتب االمحافظ الفرعي 

في مركز خدمة المواطن فيما حركة الوهذا من شأنه ضمان ارتفاع  لبلة.بلمسئولين المنتخبين في بلدية ل الشؤون الدينية ومبنى

 .ن الهيئات الحكومية األخرىوالمواطنيقصد 
 

وبناء القدرات  يةمواد التدريبالالتحتية الحالية و تجديد البنيةأعمال وللمركز التجريبي دراسة الجدوى  سيدعم المكون الفرعي .34

مفهوم الخدمات  لتعريف المواطنين علىبالغ األهمية  ا  المواطنين أمرويعد  إشراك  .المواطنين إشراكوأنشطة  للموظفين

، سيدعم هذا المكون الفرعي حملة الغاية ولهذه .جودة الخدمة بشأن ردود الفعللجمع و كمامراكز خدمة المواطن، اإللكترونية و

وتطوير  ؛والخدمات المتاحة مراكز خدمة المواطن الجنسين إلطالع المواطنين على توعية للمواطنين تراعي الفوارق بين

 .لحصول على معلومات حول جودة الخدمة وكفاءتها من منظور المستخدمبغية االمواطنين  لردود فعلونشر آلية 
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 :من شأن المشروع المقترح تمويل األنشطة التالية .35
 

 يميظتنل عم راطمة إلزلالت الباطبالمتلمتعلقة ت اصياولتل اتشملمركز خدمة المواطن التجريبي دوى سة جدرا •

ذج نمان فضال  ع، حلنجار امعاييوئيسية رلداء األا راتشؤمر ختياوا تسليمهام لتي سيتت امادلخاعة وممجد يدتحو

 .لماليةذج النماوالتکلفة ا
م للمساءلة أما قابلة إلكترونيةلوزارات والوكاالت لضمان تقديم خدمات اتفاقيات مستوى الخدمة مع ا إعداد •

 .المواطنين
 .وتوفير تجربة أفضل للمواطن مركز خدمة المواطن تجديد المباني الستيعاب •
 .خدمة العمالء بشأنمواد تدريبية لوكالء الخدمة والموظفين إعداد  •
 .والخدماتمركز خدمة المواطن لعامة إلطالع المواطنين على إستراتيجية التوعية والعالقات ا  •
 .المواطنينردود فعل لتطوير آليات  •
 .النموذج حسب الضرورة وتكييفلقياس التقدم  التجريبيةتقييم النتائج  •
 .المراكز اإلضافية لتعميموضع خطة عمل  •

 

 : بناء المؤسسات1.3المكون الفرعي 
 

 .يتطلب النجاح في أداء الحكومة اإللكترونية واإلدارة العامة وجود مؤسسات قوية لضمان الشفافية والمشاركة والمساءلة .36

، كشف المالي والمشتريات والمساءلةالوصول إلى المعلومات وال في مجاالتشرعت الحكومة في إصالحات مؤسسية مهمة ف

 .استدامتهاتحقيق والتي يجب تعميقها و

 

 :من شأن المشروع المقترح تمويل األنشطة التالية .37

 

تم تعبئة المساعدة تس. الحق في الحصول على المعلومات قانون -إلعداد قانون الحصول على المعلومات الدعم التقني  •

 .ةالفرعي المنطقةذ في القانونية الكافية إلعداد الفاتورة باإلضافة إلى زيارة دراسية إلى بلد منف  

 .عبر اإلنترنت التصريحات بالممتلكات إيداعإلنشاء قاعدة بيانات وبرامج إيداع إلكترونية والدعم التقني  •

 .الممتلكاتعن  واإلفصاحالحق في الحصول على المعلومات  ين على تنفيذتدريب المسؤول •

 .البيانات المفتوحةو الحق في الحصول على المعلوماتفي ما يتعلق ب وإشراكهمالمواطنين مع تواصل للحملة  •

المصلحة  أصحابو، وتعزيز لجنة المشتريات الوطنية ة المشتريات العامة ودعم تنفيذهالمراجعة مدونالدعم التقني  •

 .اآلخرين

الحسابات العامة ومساءلة  بإيداعما يتعلق  في ال سيماو، )محكمة الحسابات(العليا  التدقيق مؤسسةبناء قدرات  •

 .المحاسبين العموميين

 

 مليون دوالر( 4.5: تحديث إدارة الضرائب والجمارك )2المكون 

 
التماسك والفعالية في إدارة  المزيد من تحقيق المختلفة من أجلهذا المكون على دعم مراجعة التشريعات الضريبية  سيعمل .38

 وإنشاء هيكل رقمي سليم لجمع التجاريةعمليات ال وإعادة تنظيم والجمركية وضمان تكامل النظم الضريبية ضرائب والجماركال

ن المواطنون والشركات من سيتمك ،1تم تطويرها في إطار المكون  البينيخالل منصة رقمية قابلة للتشغيل  من .اإليرادات

والتصريح والدفع الجمركي اإللكتروني.  اإللكتروني يالضريب اإليداع والدفعذلك  ، بما فيالوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت

 .االمتثال والتكاليف اإلدارية في تكاليف إلى انخفاض ذلك ينبغي أن يؤديو

 

 :من شأن المشروع المقترح تمويل األنشطة التالية .39

 

 .2016مراجعة قانون الضرائب بما يتماشى مع توصيات مؤتمر الضرائب الوطني لعام  •

سياسة وضع عن   فضالة لجديدا المهام الوظيفيةلك ذئب بما في الضردارة الجديد إلالتنظيمي الهيكل ء اإلنشاالدعم التقني  •

 .جديدة رصدجديدة وإنشاء وحدة  ضريبية

 .الضرائب والجمارك موظفيتدريب   •
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 .الضريبية من أجل إنشاء وتشغيل مركز االتصال لالستفسارات والشكاوىالدعم التقني  •

 .القيمة المضافة على ضريبةال واستردادتعزيز عمليات مراقبة   •

 .القيمة المضافة على ضريبةالاالستهالك ورفع الرسم الداخلي على وضع دراسة حول تأثير الحد من  •

 .المقصريندء اإلجراءات ضد دافعي الضرائب ورصد المتأخرات وبنهج قائم على المخاطر للتدقيق  تنفيذ •

 Centre d’Application -مركز التطبيقات المالية )رك الضرائب / الجما إدارة دعم تشغيل مركز تدريب •
Financière - CAF ) 

دفع الاإليداع وضمان للمديرية العامة للضرائب بغية  اإليرادات الضريبية بشأن معلوماتحديث لل الحصول على نظام •

 .اإللكتروني، من بين وظائف أخرى يبيالضر

التصريح  لضمان (العالمي النظام اآللي للبيانات الجمركية) إلدارة الجماركترقية نظام إدارة المعلومات الحالي التابع  •

 .وظائف أخرىالجمركي اإللكتروني، من بين 

 

 مليون دوالر أميركي( 1.0المشاريع ): إدارة 2المكون 

 

، لدعم تنسيق وإدارة تنفيذ الوكالة الوطنية لنظام معلومات الدولة داخلع تنسيق المشرولإنشاء وتشغيل وحدة  سيدعم المشروع .39

 ؛بطة بهاالمرت والبرامج. وتشمل األنشطة )أ( تطوير برامج العمل السنوية 2ترد تفاصيل ترتيبات التنفيذ في الملحق  .المشروع

 ؛داخل الوزارات المعنية التقنيةوتوفير خدمات الدعم للوحدات  التقنيج( تنسيق العمل ) ؛ والرقابيةب( إدارة األنشطة االئتمانية )

 كما، لمعدات المكتبية وبرامج المحاسبةسيوفر المشروع التمويل الالزم القتناء ا .نفيذ أنشطة المشروع واإلبالغ عنهرصد تود( )

 .األنشطة المتعلقة بتنسيق المشروع ورصده لقاء لدفعول

 

 ه. التنفيذ

 

ترتكز هذه األخيرة في األمانة العامة للحكومة و الوكالة الوطنية لنظام معلومات الدولة. سيتم تنفيذ المشروع تحت قيادة وإشراف .40
الوزارات والقطاعات المعنية وتنفيذ ويشكل تواجد الوكالة في مركز الحكومة فائدة كبيرة لضمان التنسيق مع  في الرئاسة.

وحدة تنسيق المشروع، التي سيعمل فيها  وستتولىداخل الوكالة الوطنية.   سيتم إنشاء وحدة لتنسيق المشروع المشاريع بفعالية.
 وأخصائي مشتريات وأخصائي في الرصد والتقييم، اإلشراف على التخطيط لألنشطة منسق وأخصائي في اإلدارة المالية

العامين لوزارات الميزانية  وسيترأس األمين العام للحكومة اللجنة التوجيهية للمشروع التي ستضم األمناء فيذها ومراقبتها.وتن
 .والمديرين العامين إلدارات الضرائب والجمارك

 
 :سيكون تنفيذ األنشطة تحت مسؤوليات .41

 

مكون الحكومة تنفيذ التي ستدير ، روع، من خالل وحدة تنسيق المشالوكالة الوطنية لنظام معلومات الدولة •
 .اإللكترونية وبناء المؤسسات

 .2تعمل بشكل وثيق مع وحدة تنفيذ المشروع في تنفيذ المكون سإدارة الضرائب والجمارك التي  •
 
 موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل الضمانات )إذا كانت معروفة(و. 

 
بلبلة وجيبوتي فيل، التجريبيين في  ومركزي خدمة المواطنمن المشروع في مركز البيانات  1 الكونبناء جديد في إطار  لم يتم إنشاء أي

هذه التجديدات ل . من المتوقع أن يكونسيعمل المشروع داخل المكاتب الحكومية القائمة .تجديد بسيط للمباني القائمة بالفعلب تم القيام ولكن

 .يةجراءات التخفيفاالإدارتها بسهولة من خالل  يمكنكومية مخاطر بيئية واجتماعية محدودة البسيطة للمكاتب الح

 

 أخصائيو الضمانات البيئية واالجتماعية في الفريقز. 

 
 ، أخصائي الضمانات االجتماعيةأنطوان في. ليما

 البيئة الضمانات، أخصائي بزاوي عدنانمحمد 

 

 السياسات الوقائية التي قد تنطبق

 

 شرح )اختياري( ؟تفعيلهاهل تم  السياسات الوقائية
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 .ب"" ضمن الفئةتم تصنيف المشروع ت نعم OP/BP 4.01التقييم البيئي 

بيئية  آثارميل لتوليد  1 المشروع لمكونل

حالة التجديد ضئيلة وخاصة بالموقع 

 يمكن عالجو ،الطفيف للمكاتب الحكومية

هذه اآلثار  وترتبط .بسهولة اآلثارهذه 

ايات الصلبة غير البيئية أساسا  بإدارة النف

تسرب و الضجيجوتوليد  الخطرة والخطرة

 .وتصريف مياه الصرف الصحي الغبار

األخرى بالصحة والسالمة  باآلثارتتعلق 

 .المهنية والمجتمعية

مرجعية إلعادة  خطة إدارة بيئيةإعداد  تم

وسيتم تنفيذها من  التأهيل من قبل العميل

مختارين إلدارة هذه الن مقاوليالقبل 

هذه الخطة سيتم دمج  .المخاطر واآلثار

تمت  .في مستندات المناقصةالمرجعية 

 مراجعة خطة اإلدارة البيئية المرجعية

 .من قبل البنك الدولي وإقرارها

لم يتم تفعيل هذه السياسة إذ لن يشمل  ال OP/BP 4.04البيئات الطبيعية 

أو  المشروع أعمال في بيئات طبيعية

 مناطق محمية.

لم يتم تفعيل هذه السياسة إذ لن يشمل  ال OP/BP 4.36الغابات 

المشروع أعمال في غابات أو أعمال إعادة 

 تأهيل لها.

لم يتم تفعيل هذه السياسة إذ لن يدعم  ال OP 4.09إدارة اآلفات 

المشروع استخدام مبيدات الحشريات أو 

 يشمل استثمارات فيها.

ال يتوقع أن تسبب العملية مخاطر من  ال OP/BP 4.11 فية الماديةالموارد الثقا

شأنها أن تؤثر على الملكية الثقافية 

 المجتمعية القائمة.

ال يتوقع أن تسبب العملية مخاطر من  ال OP/BP 4.10السكان األصليين 

 شأنها أن تؤثر على السكان األصليين.

يشمل المشروع أنشطة من شأنها أن ال  ال OP/BP 4.12إعادة التوطين القسرية 

 تؤدي إلى إعادة التوطين.

لن يبنى المشروع أو يعيد تأهيل السدود  ال OP/BP 4.37 سالمة السدود 

ولن يدعم أي استثمارات أخرى تعتمد على 

 خدمات السدود القائمة.

 مشاريع على الممرات المائية الدولية

OP/BP 7.50 

مائية لن يؤثر المشروع على ممرات  ال

 دولية.

مشاريع في مناطق متنازع عليها 

OP/BP 7.60 

 ال يقع المشروع في منطقة متنازع عليها ال

 

 السياسات الوقائية الرئيسية وإدارتها قضايا
 

 الوقائية الرئيسية قضاياملخص ال .أ
 
 :محتملة فيها وعكبيرة و/أو ال رج و/أو واسعة النطاق آثارأي حدد وصف  .مرتبطة بالمشروع المقترحوقائية وآثار  قضاياصف أي  .1

هذه  وترتبط .بسهولة هذه اآلثار يمكن عالجو ،حالة التجديد الطفيف للمكاتب الحكوميةضئيلة وخاصة بالموقع بيئية  آثارميل لتوليد  1 المشروع لمكونل

األخرى  باآلثارتتعلق  .وتصريف مياه الصرف الصحي الغبارتسرب و الضجيجوتوليد  ايات الصلبة غير الخطرة والخطرةاآلثار البيئية أساسا  بإدارة النف

 .بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية
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 :األنشطة المستقبلية المتوقعة في منطقة المشروع قد تسببهاأو طويلة األجل صف أي آثار محتملة غير مباشرة و/. 2

 

 

 .الحد منها( يُنظر فيها للمساعدة على تجنب اآلثار السلبية أو تنطبقصف أي بدائل للمشروع )إذا كانت . 3

 

 

 ها.وتنفيذ للتدابير الموصوفة تخطيطال على لقدرة المقترض ا  تقييم قدم .السياسات الوقائية قضاياصف التدابير التي يتخذها المقترض لمعالجة . 4

 مختارين إلدارة هذه المخاطر واآلثارالمقاولين السيتم تنفيذها من قبل و مرجعية إلعادة التأهيل خطة إدارة بيئيةقام المقترض بإعداد 

 

 .، مع التركيز على األشخاص الذين يحتمل أن يتأثرواالسياسات الوقائية في إطاريات التشاور واإلفصاح وصف آلأصحاب المصلحة الرئيسيين  حدد. 5

 

 متطلبات اإلفصاح .ب

 اإلدارة/غيرهاالتقييم البيئي/التدقيق/خطة 

 للمشاريع من الفئة أ، تاريخ توزيع الملخص  تاريخ تقديم اإلفصاح تاريخ استالمها من قبل البنك

 التنفيذي للتقييم البيئي إلى المدراء التنفيذيين

 

 اإلفصاح "داخل البالد"

 

في اجتماع ورقة بيانات الضمانات البيئية واإلجمتاعية المتكاملة  يعبأ عند االنتهاء من إعداد)سي رصد االمتثال على المستوى المؤسمؤشرات  ج.

 (المشروع قرارات

 

OP / BP / GP 4.01  - يقييم البيئتال 

 

 قائم بذاته؟)خطة إدارة بيئية(  كبما في ذلتقييم بيئي  هل يتطلب المشروع تقرير

 

 والموافقة عليه؟ التقييم البيئي بمراجعة تقريرة الممارسلبيئة اإلقليمية أو مدير ، فهل قامت وحدة اإذا كانت اإلجابة نعم

 

 القرض؟/في االئتمان مدرجةدارة البيئية الخاصة بخطة اإل والمتوجباتهل التكاليف 

 

 

 عن المعلومات اإلفصاحسياسة البنك الدولي بشأن 

 

 عنها؟سياسات الوقاية ذات الصلة إلى البنك الدولي لإلفصاح بشأن الهل تم إرسال وثائق 

 

مفهومة ومتاحة للجماعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية  شكل ولغةبعن الوثائق ذات الصلة داخل البلد في مكان عام  اإلفصاحهل تم 

 المحلية؟

 

 

 الوثائيةسياسات كل ال

 

 ؟الوقائيةسياسات الب وميزانية ومسؤوليات مؤسسية واضحة من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة جدول زمنيهل تم إعداد 

 

 كلفة المشروع؟في  السياسة الوقائيةبتدابير المرتبطة تكاليف الهل تم تضمين 

 

 ؟الوقائيةسياسات الالمتعلقة بالوقائية لمشروع رصد اآلثار والتدابير الخاص بام الرصد والتقييم هل يشمل نظا

 

 ؟بشكل مناسب في المستندات القانونية للمشروع ونظر هذا األخيرهل تم االتفاق على ترتيبات مرضية مع المقترض 

 

 جهة االتصال
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 البنك الدولي

 . يونغوروبرت أ

 كبير أخصائي القطاع العام

 

 أكسل ريفون بيريز

 أخصائي سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 المتلقيالمقترض / العميل / 

 جمهورية جيبوتي

 دواليإلياس موسى 

 وزير االقتصاد والمالية

ilyasdawaleh@mefip.gov.dj 

 

 الوكاالت المنفذة

 األمانة العامة للحكومة

 محمد حسن عبد هللا

 أمين عام الحكومة

contact@ansie.dj 

 

 بـ: مزيد من المعلومات الرجاء االتصالل

 

 الدوليالبنك 

 ، شمال غربH 1818شارع 

 20433، واشنطن العاصمة

 1000-473 (202)الهاتف: 

  http://www.worldbank.org/projectsالموقع اإللكتروني: 

 

 موافقة

 روبرت أ. يونغو       فريق العمل قائدو/قائد

 أكسل ريفون بيريز

 

 تمت الموافقة عليه من قبل

   :مستشار الضمانات

 2018يناير/كانون الثاني  31 رونو سليغمان :مديرال/  الممارس مديرال

 2018يناير/كانون الثاني  31 بونام غوبتا المدير القطري

 

http://www.worldbank.org/projects

