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 َبَ�انات اْلَمشُروع اَألَساِس�َّة .أ
 اْسم اْلَمشُروع ُمعرِّف اْلَمشُروع اُألم (ِإن ُوجد) معرِّف اْلَمشُروع القطر

َساء �ابَ�ادة الشَّ رِ َتْمِو�ل َوَدْعم   P165558 جیبوتي  والنِّ
 )P165558ِفي ِجیُبوتي (

التَّار�خ التَّقدیري لنظر مجلس  التَّار�خ الُمقدر للتقی�م اِإلقل�م/اْلَمنطقة
 اإلدارة �المشروع

نطاق الممارسات األساس�ة التي 
 ینطوي علیها المشروع

الشرق األوسط وشمال 
 أفر�ق�ا

التمو�ل، والقدرة التنافس�ة،  2018أ�ار،  23 2018ن�سان،  12
 واالبتكار

الجهة (الجهات)  أداة تمو�ل المشروع
 المقترضة

  الجهة المنفذة للمشروع

َأداة َتمو�ل اْلَمشار�ع 
 االْسِتثَمارّ�ة

 –ُجمهور�ة جیبوتي 
وزارة االقتصاد والمال�ة 

المنوطة �شؤون 
 الصناعة

الوكالة الجیبوت�ة للتنم�ة 
 االجتماع�ة

 

 
ْنَماِئيَّ اْلُمْقَترح  الهدف (األْهَداف) اإلِْ

 اإلنمائي للمشروع بز�ادة وصول وحصول الر�ادیین المستهدفین على الخدمات، والتمو�ل، واألسواق.یتجسد الهدف 
 

 التمو�ل (الق�م الواردة �مالیین الدوالرات األمر�ك�ة)
   

    الملخص 
  15.00 التكلفة الكل�ة للمشروع 
  15.00 إجمالي التمو�ل 
  0.00 الفجوة التمو�ل�ة 
   

   

 

 التفاصیل
 

 

 15.00 إجمالي التمو�ل المقدم من طرف مجموعة البنك الدولي
 

 

 15.00 ق�مة إقراض البنك الدولي
 

   

 

 قرار مراجعة مفهوم المشروع الفئة البیئ�ة للمشروع
 

 

خرجت المراجعة �قرار التصر�ح �استمرار  -1المسار  تقی�م مالي متوسط -حفئة 
 التحضیرات للمشروع
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 المقدمة والس�اق .ب
 

 الس�اق القطري 
 

تار�خ�ًا، تعتبر في منطقة القرن اإلفر�قي. منخفض موقعًا جغراف�ًا هامًا الدخل الجیبوتي الدولة الصغیرة ذات  تمتلك .1

�الوقود ونقل ال�ضائع  التي تقف �موانئها للتزودجیبوتي بوا�ة لشرقي أفر�ق�ا ومعبراً �حر�اً للتجارة ومحطاً للبواخر التجار�ة 

یجسد نقطة عبور ألثیو��ا الحب�سة ومركزًا لنقل حمولة من �اخرة إلى ُأخرى. تزخر جیبوتي �میناء ذي م�اه عم�قة 

اف �أن موقع جیبوتي ُ�ضالبواخر والسفن للبلدان اإلفر�ق�ة التي �عوزها ما �كفي من الموانئ والمرافق المتصلة بها. 

ونطاق نشاط القراصنة؛ وما �قترن ة، ومناطق النزاع في الشرق األوسط، الرئ�س طرق المالحة القر�ب علىاالستراتیجي 

من جیبوتي موقعًا هامًا للقواعد  جعلتاألمور  كل هذه�ه ذلك من نسب�ة االستقرار الس�اسي في هذه الدولة الصغیرة؛ 

لمرت�طة �الموانئ، واللوجست�ات، وخدمات اإلیجار الحر��ة األجنب�ة، لذا نجد �أن اقتصادها لطالما اعتمد على الخدمات ا

 المقدمة للقواعد الحر��ة.

في ظل التنبؤات الراهنة �ظروف اقتصاد�ة دول�ة معتدلة ذات قدرة على التحسن وما یرافق ذلك من أداء قوي على  .2

ید نصیب الفرد. �ما في ذلك على صع قو�اً  تصاديالنمو االق �ظلمستوى الس�اسات في جیبوتي؛ فمن المتوقع أن 

في المئة خالل أزمة  1.6في المئة إالَّ أنه تأرجح من  4خالل العقد الماضي، بلغ معدل النمو االقتصادي في جیبوتي 

في المئة في السنوات األخیرة مع انطالق برنامج استثماري هائل ممول �الجزء األكبر منه عبر  6إلى  2009عام 

في المئة تمكن النمو الحق�قي للفرد من ال�قاء إیجاب�ًا طوال المدة  2.8ي �قدر بـ�معدل نمو سكاناالقتراض من الصین. 

 2009.1المذكورة �استثناء عام 

�تعر�ف و إن موازنة الحكومة المحل�ة التي  ما زال العجز الراهن كبیرًا تغذ�ه الواردات المتعلقة �االستثمار �شكل رئ�س. .3

وسكك الحدید ُینفذان على أنابیب الم�اه  مضماري  ضخمین یتمحوران فيالسلطات ال تضمن مشروعین استثمار�ین 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في  0.4�عجز صغیر بنس�ة  سوى  أیدي شركات عامة و�هدفان أالَّ یتمخضان

في  16بـ ُ�قدر إجمالي عجز الناتج المحلي اإلجمالي، ومع احتساب المشروعین آنفي الذكر، في المحصلة 2016عام 

المئة في  29. في المقابل ما زال عجز الحساب الجاري كبیرًا بنس�ة 2015في المئة في عام  22 هالمئة عقب بلوغ

من الناتج المحلي اإلجمالي، و�تم تمو�له عبر االقتراض واالستثمارات األجنب�ة الم�اشرة. على الجهة األخرى تعتبر 

ر معدل في حین بلغت  2016في المئة عام  109مخصصات احت�اطي القاعدة النقد�ة  تغط�ة هیئة النقد مر�حة، إذ ُقدِّ

في المئة  1.2والي �حم من أن تقدیر سعر الصرف الفعلي �الرغشهرًا من الواردات.  3.4االحت�اطات الدول�ة الرسم�ة 
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م المالئمة مع ، �ما �عكس فروق التضخ2010في عام  من مستواه�قي السعر قر��ا  عاما �عد العام 2016في آب 

 2المعامالت الدول�ة. توقعشركاء التجارة. ساعدت ترتی�ات هیئة النقد بزرع الثقة وتحسین القدرة على 

ان جیبوتي  .4  قدرت السلطاتال ینتفعون �ه وال �ساهمون ف�ه. �الرغم من النمو المكین إالَّ أن شر�حة كبیرة من ُسكَّ

في المئة في  39سمي واالستهالك المنزلي بـر �التوظیف، والقطاع غیر الفي مسحها الخاص  3إجمالي معدل ال�طالة

في  75والتي تشكل سنة  35(وفق أخر الب�انات المتاحة). و�بدو �أن الفئة الشا�ة أي من تقل أعمارهم عن  2015

ى ذلك، ما زال زد علفي المئة).  76(حیث تبلغ  اال�طالة في صفوفه من قدرًا أكبر تعاني السكان المئة من إجمالي

في  29ال �شارك في سوق العمل سوى  إذذو أثر بل�غ، في سوق العمل غ�اب المساواة على مستوى النوع االجتماعي 

في المئة من النساء المشاركات  54عامًا، ناه�ك أن ما نسبته  64إلى  15المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بین 

ت�این كبیر هناك  4في المئة في صفوف الرجال. 76في سوق العمل لدیهن ثالث سنوات جامع�ة على األقل مقابل 

في المئة في صفوف النساء  49إذ تبلغ  5جس�م.، إذ �عتري مشاركهن اخفاض كة الذكور واإلناثمعدالت مشار  بین

 في صفوف الرجال. 37في المئة بین النساء و 59ـلتصل إلى بین الرجال وترتفع في المناطق الر�ف�ة  34مقابل 

 

 الس�اق القطاعي والمؤسساتي
 

الخاص  هاقطاع ما �عتري  لتحقیق نمو شامل في ظل سعیهاجیبوتي تحد�ات قطاع�ة ُتكبل تجا�ه على ذات الغرار،  .5

بدوره ال یتمكن القطاع العام الُمثقل أصًال من توفیر فرص عمل كاف�ة للوافدین الجدیدین والعاطلین عن . من تخلف

ئة منها في الحكومة المركز�ة في في الم 46 تتمحور ،في المئة من فرص العمل 60یوفر ما نسبته علمًا �أنه العمل. 

في المئة من  30في المئة. في المقابل یوفر القطاع الخاص  14حین تستوعب الشركات والمشار�ع العامة ما نسبته 

في المئة منها یتم است�عابها في الشق الرسمي من القطاع الخاص في حین �قدم القطاع الخاص غیر  10الوظائف (

ق سنین القلیلة الماض�ة ِسیالفي  6الخاص. الحسابه فهي فئة تعملالـعشرة في المئة المت�ق�ة  في المئة) أما 20الرسمي 

. إالَّ أن الكثیر من األثر محدودة عواقبها وكانت النمو االقتصادي �استثمارات مكثفة في الموانئ واألنشطة المرت�طة بها

 المحل�ة.الوظائف شغرها المغتر�ین نظرًا لتدني قاعدة المهارات 

 لذلك ولتحفیز نمو القطاع الخاص، عمدت السلطات إلى أخذ خطوات ذات أثر ملموس لتحسین المناخ االستثماري. .6

. في المقابل 2018دولة في عام  190من أصل  154ؤشرات ممارسة األعمال، فإن جیبوتي تحتل المرت�ة الـموفقًا ل
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سنة لم �عمل لس�ع أ�ام وهو قادر ومتاح للعمل وله ی�حث عن  54إلى  15وفقًا للتعر�ف المحلي للعاطل عن العمل هو أي شخص ما بین  3

 یومًا. 30عمل خالل مدة أقلها 
 ، صندوق النقد الدولي.17/270ورقة عمل رقم   4
 ، صندوق النقد الدولي.17/270ورقة عمل رقم  5 
، مسح العمالة والقطاع غیر الرسمي واالستهالك األسري. DISED ،(2016دائرة اإلحصاءات والدراسات الد�موغراف�ة الجیبوت�ة (  6
)EDESIC-2015-16 2015)؛ واقع العمالة في جیبوتي في عام. 
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حل و ) جعل إجراءات تسجیل الممتلكات أكثر سرعة؛ (ب) وخالل السنین القلیلة الماض�ة، تمكنت جیبوتي من (أ

بدء المشار�ع من خالل ت�سیر ال�حث عمل�ة ت�سیر و اإلعسار �طرق أ�سر من خالل تبني ترمیز تجاري جدید؛ (ت) 

عن أسماء الشركات وتقلیل المتطل�ات المتعلقة �الحد األدنى من رأس المال ونشر إشعار بدء مزاولة األعمال، كما وتم 

عبر افتتاح المركز الجامع لكل ما یلزم تسجیل  2017و 2016تحقیق تقدم آخر على صعید بدء المشار�ع في عامي 

 الشركات. 

النمو االقتصادي وخلق الوظائف �القدر المطلوب  عجلة �الرغم من هذه التحسینات، إالَّ أن القطاع المالي ال یدعم .7

الخاص اقتصاد�ًا، ناه�ك  النظام المالي الجیبوتي غیر قادر على تقد�م الدعم الكافي لنمو القطاع حیث أن، من الفعال�ة

السكان الذین یتعاملون �المعامالت المصرف�ة، وضعف انتشار القروض الصغرى، وعدم كفا�ة  نس�ة عن انخفاض

لى ذلك قلة تنوع األطراف الفعالة في حصة االئتمان لصالح القطاع الخاص كنس�ة من الناتج المحلي اإلجمالي، زد ع

، كنس�ة من الناتج المحلي اإلجمالياالئتمان للقطاع الخاص و�الرغم من ارتفاع حصة  2015و 2005السوق. ما بین 

تمثل  7إالَّ أن عدد فرص العمل التي تم خلقها كان متواضع جدًا. ،في المئة 30في المئة إلى حوالّي  20من إذ ارتفع 

في المئة من االقتصادي الجیبوتّي، تأخذ الغالب�ة منها الشكل الفردي الذي تعوزه  60ر الرسم�ة حوالي المشار�ع غی

وعلى جبهة مطوري المشار�ع خدمات المتنوعة. في الت�ادل التجاري، واالستیراد والتصدیر، والبناء وال وتتمركزاله�كل�ة، 

 تدع�م أنشطتهم.أو  �ات الموجودة لدعمهم في خلقوالمشار�ع الصغیرة والمتوسطة القائمة فقلة هي اله�كل

�سفر ارتفاع تصور البنوك للمخاطر المترت�ة على إقراض المشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر عن الحد  .8

إذ ما تزال الفجوة بین معدل رات تمو�ل الرواد المحتملین والمشار�ع الصغیرة والصغیرة جدا والمتوسطة. امن خ�

�االطالع في المئة.  3، في حین انحصرت ثانیهما بـالمئةفي  13 حیث بلغت ُأولهماضخمة، اإلقراض ومعدالت اإلیداع 

نسب�ًا وقلة تكلفة التمو�ل، فإن تكلفة االئتمان تعكس فعل�َّا عالوة المخاطرة المصرف�ة. المنخفضة  مستو�ات التضخمعلى 

عن تعثر  قد ینجمضمانات إضاف�ة كبیرة جرَّاء الخطر الجس�م الذي  تطلبأو  إقراض مرتفعة أسعارف تعتمد المصار 

عدم تماثل المعلومات، وأوجه القصور التي تعتري أداء هذه القروض من قبل المشار�ع الصغیرة والمتوسطة نتیجة 

ل علیها. لذا نجد �أن الضمانات أنظمة تقار�ر االئتمان، ناه�ك عن عدم وجود السجالت االئتمان�ة و��ان ات مال�ة ُ�عوَّ

 79من القروض في جیبوتي (علمًا �أن هذه النس�ة في الدول متوسطة الدخل تبلغ  84للحصول على  أساسي مطلب

مئة في ال 190في المئة من طلب القرض المقدم (�المقارنة بـ 228في المئة). �المعدل تتطلب البنوك ضمان نسبته 

في المئة في منطقة أفر�ق�ا جنوب الصحراء). ومن جملة انعكاسات  179فر�ق�ا وأ الشرق األوسط وشمالفي منطقة 

اإلدراك المتصاعد للمخاطر ما �عرف برسوم الـاثنین في المئة لتسجیل الضمان للحصول على قروض مضمونة �الرهن 

 8في المئة أخرى لفك الضمان. 2و

ضعفة ومعرضة لإلقصاء من النظام المالي الرسمي ومن المشاركة في یجسد الش�اب على وجه الخصوص فئة مست .9

أو  القطاع الخاص، علمًا �أن الكثیر منهم �كتنزون في ذواتهم ر�ادیین لمشار�ع متناه�ة الصغر وصغیرة ومتوسطة
                                                           

 .2017مذكرة ال�عثة، كانون األول  –البنك الدولي تقی�م القطاع المالي المستعجل الصادر عن  7
 ، صندوق النقد الدولي.2016، تموز 16/249التقر�ر القطري، جیبوتي: قضا�ا مختارة، ورقة رقم   8
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العقد في حین أن الوصول والحصول على التعل�م الثانوي قد تحسن �شكل ملحوظ إ�ان  موظفین لدى هذه المشار�ع.

�ارتفاع نس�ة األم�ة، الس�َّما في المناطق  ةونومقر ة زل مرتفعتالمنصرم، إالَّ أن نسب التسرب من المدارس األساس�ة لم 

�ك أن ال�طالة تعتري صفوف من تقل أعمارهم هالر�ف�ة. ُیذكر �أن غالب�ة الش�اب ال �شاركون في االقتصاد الرسمي نا

جة سوق العمل للفنین، واإلشرافیین، والموظفین ممن یتقنون عدة لغات الس�ما في حین تزاید حاو . 70بنس�ة  30عن 

ذه التدر��ات اإلنجلیزي، إالَّ أن فرص التدر�ب المهني غیر قادرة على تلب�ة الطلب المتزاید. عالوة على ذلك فإن جودة ه

زارات ومنظمات غیر حكوم�ة. ، فضًال عن تشظي عمل�ة تقد�م التدر�ب بین عدة و هي األخرى  تترك حیزًا للتحسین

ُ�ضاف أن قطاع التدر�ب یتسم �محدود�ة مقدرته على ضم أعداد كبیرة، فضًال عن تحیز تقد�م خدماته في المناطق 

 9الحضر�ة، ناه�ك عن طول برامج التدر�ب، ووجود كادر معلمین غیر مهني.

د�ة ومواجهة صعو�ات خاص �النساء من حیث وصولهن وحصولهن على الفرص االقتصا من نوع كذلك یلحق حرمان .10

تواجه النساء أع�اء ُمضافة ف�ما یتعلق �ارتفاع األم�ة في صفوفهن وانخفاض التحاقهن �صفوف  مشار�ع.الإطالق 

�ة في صفوف النساء تبلغ نس�ة معرفة القراءة والكتا .االقتصادي غ�اب حضورهن عن مشهد النشاط الدراسة وارتفاع

في المئة خارج العاصمة  22في المئة في صفوف الرجال، وتنحدر النس�ة إلى  60.1في المئة مقارنة بـ 39.5بـ

% من السكان الفاعلین في جیبوتي، في هذا الس�اق ووفقًا للشراكة العالم�ة 39في حین تمثل النساء  10الجیبوت�ة.

تدر  درنَّ شركات صغیرة وغیر رسم�ة ضمن قطاعات ذات ق�مة إضاف�ة أقلللشمول المالي، فإن النساء غال�ًا ما یُ 

ُیالحظ وجود برامج دعم صغیرة النطاق و�رامج  11على التمو�ل. نوحصوله ندائنین، مما ُ�عیق وصولهعائدات أقل لل

النساء الصعو�ات  لح�ات�ة والمهارات الر�اد�ة تفي �الغرض، لكن سرعان ما تواجه هؤالءالمهارات ا في مجالتدر�ب�ة 

 .�شكل رسمي هنالتي تحف الوصول والحصول على التمو�ل �اإلضافة لإلطالق الفعلي لمشار�ع

وفقًا للمشاورات المجتمع�ة وال�حوث النوع�ة التي تم جمعها ألغراض في المقابل هناك فرص لتمكین النساء اقتصاد�ًا،  .11

% من النساء 57 عنبرنامج البنك الدولي لش�كات الحما�ة االجتماع�ة الممول من المؤسسة الدول�ة للتنم�ة فإن ما یز�د 

هن الذكور للوصول والحصول منع من أفراد أسر أو  النساء والفت�ات ال یلقین صدأن غیر الفاعالت َقلنَّ �أنه و�المجمل 

على فرص التدر�ب والعمل، كما وأنه ما من موانع قانون�ة تكبل الر�ادة النسائ�ة. عالوة على ذلك، فقد أثبتت النتائج 

 مما رات المتعلقة �أوجه صرف الدخل،�أن النساء �حظین بدور كبیر في إدارة مدخول األسرة و�شاركن �صناعة القرا

فة لتعز�ز إلضاإضافي �حققنه النساء قد �سهم م�اشرة في تحسین تمكینهن االقتصادي داخل األسرة �ایدلنا �أن أي دخل 

 12األمن الغذائي وتناقل الموارد بین األج�ال.

 بیئة ر�ادة األعمال

                                                           
 )DJ-94503م (التقر�ر رق 2015ش�اط،  25وث�قة مشروع البنك الدولي، لتحسین فرص تولید الدخل في جیبوتي،  9
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الس�َّما فئتي الش�اب والنساء في  –العاملة  األیديمكامن قادرة على خلق فرص عمل لكافة 13تكتنز ر�ادة األعمال .12

 هناك قدر أكبر من الفرص لر�ادة األعمال الصغرى في جیبوتي مقارنة �االقتصاد�ات األكثرافة أرجاء جیبوتي. ك

ر�ادة في هم �الشروع في المنطقة، إالَّ أن الثغرات الكامنة في المهارات األساس�ة لدى الر�ادین الكامنین ال تسنح ل تطوراً 

منح الموهو�ة للفئات الأو  في تمو�ل المشار�ع الناشئة سواء عبر القروض محوري نقص هناك كما و أعمال ناجحة. 

في عمل�ة إطالق ر�ادة األعمال؛ وعل�ه فإن قرار الشروع ل�س من  مصیر�اً األشد فقرًا، علمًا أن رأس المال �عتبر عامًال 

 نتاج السلع الصغیرة).إأو  المستطاع �النس�ة لكثیر من األطراف الممكنة في السوق (مثل الخدمات الشخص�ة

المعط�ات التي سیلي ذكرها قادرة على تقد�م مساهمة هامة في عمل�ة خلق و أن األمور صندوق النقد الدولي  �عتقد .13

تشكل الخدمات القطاع المحرك و ، في جیبوتي حیث تقل أعمار غالب�ة السكان عن الخامسة والثالثین الوظائف

وض �المهارات المطلو�ة، الس�َّما لل�الغین من الش�اب �اإلضافة لتحسین الس�اسات على النه كما وتركزلالقتصاد، 

من المرجح أن ینطوي االستثمار في ظروف المشار�ع الصغیرة والمتوسطة لكي تشق طر�قها إلى االقتصاد الرسمي. 

نساء، لذا ین�غي الو التعل�م على أهم�ة كبیرة على صعید انعدام المساواة؛ إذ من شأنه أن �حسن فرص تمكین الش�اب 

لنیل  لدیهم التأهیل الكافيالتركیز على وجود قوى عاملة مدر�ة لتلب�ة احت�اجات السوق و�أن الجیبوتیتین ال المغتر�ین 

  14الوظائف التي تم خلقها خالل فترة توهج االستثمار.

على مستوى أعلى، تعتبر جهود الحكومة لتمكین تسجیل األعمال والمشار�ع من خالل مركز جامع (بدعم من البنك  .14

لقد قامت غرفة التجارة الدولي) وٕانشاء مركز ر�ادي جدید (بتمو�ل من الحكومة الهند�ة) خطوات في المسار الصح�ح. 

�ة في البالد. ُیذكر �أـنه ال یجود سوى قلة من البرامج ونقا�ات خاصة أخرى بإطالق م�ادرة تطو�ر األنشطة الر�اد

بدوره فإن تي تقدم برامج تدر�ب�ة منظمة في الر�ادة، وٕان ضاق نطاقها نسب�ًا. التدر�ب�ة والجامعات التقن�ة والمهن�ة ال

�متلك  2014 في عام تأس�سهالمجلس األعلى للحوار بین القطاعین العام والخاص برئاسة رئ�س الجمهور�ة والذي تم 

 القدرة على النهوض �مشاركة القطاع الخاص في التنم�ة االقتصاد�ة.

أما على المستوى األكثر م�اشرة، فإن أولو�ة غرفة التجارة الجیبوت�ة تتجسد بز�ادة القدرة التنافس�ة، وتغییر ممارسات  .15

حقیق هذه األولو�ات �صفتها مزود الخدمات القدرة على تو األعمال في الشركات الجیبوت�ة، إالَّ إنها في عوٍز للموازنة 

شار�ع األعمال الناشئة، حیث تقدم ُحزمة جیدة مدعم التجارة مزودة لخدمات التدر�ب و تعتبر غرفة  الرئ�س للر�ادیین.

�الرغم من شراكاتها المتینة مع جهات القدرات لبلورة وحساب التمو�ل والوصول إل�ه والحصول عل�ه.  رمن أدوات تطو�

ورة حالتدر��ات المتموتقد�م أخرى مثل نادي الر�ادیین (والذي ُ�سهم هو اآلخر في دعم التشب�ك، واإلرشاد والتوج�ه، 

القدرات ما �كفي لتقد�م خدماتها على نطاق واسع. كما و حول المهارات الر�اد�ة)، إالَّ أن الغرفة ال تملك من الموازنة 

�االستناد إلى النوع االجتماعي، ولقد تم تنفیذ ذلك إعدادها للبرامج  التطور على صعیدسعى الغرفة لتحقیق المز�د من وت

�التعاون مع وزارة المرأة والشؤون األسر�ة من خالل برنامج تدر�ب تقني ومهني تم تقد�مه من طرف مركز العمل 

                                                           
) كیف 2010إالَّ أنه ما من أوحد لها. �صف ُكل من كالبر، وآمت وغیولن ( تعتبر ر�ادة األعمال ظاهرة معروفة على مستوى العالم  13

�مكن فهم ر�ادة األعمال �المجمل ومن وجهة نظر عمل�ة �أنها عمل�ة خلق ثروة جدیدة، ولكن وألغراض ق�اس الر�ادة؛ فإن التعر�ف �ضیق 
 رسمي.مشروع ذي ك�ان قانوني أو  لیتمثل �م�اشرة أنشطة اقتصاد�ة في شكل شركة

 ، صندوق النقد الدولي.17/270ورقة عمل رقم   14
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النساء كجزء من الس�اسة الوطن�ة لتعز�ز المساواة بین ركیز على ). و�أتي هذا التCASAFاالجتماعي وتمكین المرأة (

 .PNPG (2011-2021الجنسین (

المطلوب ناه�ك عن صعو�ة  اهي الصغر �عتبر دون مستوى التطوریتعلق �التمو�ل، فإن التمو�ل المتن أما ف�ما .16

الحصول عل�ه، ُیذكر �أن هذا التمو�ل هو المصدر المتعارف عل�ه لتمو�ل الر�ادیین والمشار�ع المتوسطة والصغیرة 

عالم جهات وجد تقی�م أجراه البنك الدولي مؤخرًا �أن  ).منها ش�اب�ةالومتناه�ة الصغر المحتملة (خاصة النسائ�ة و 

مستخدم محتمل من  150 000�الض�ط) مقارنة �حوالي  1 011استثنائي (�شكل  صغیراإلقراض متناه�ة الصغر 

 فرنك جیبوتي،ملیون  130ـمقرضین ومودعین �سطاء. أما ف�ما یتعلق �القروض المستحقة، ف�مثل التمو�ل األصغر ب

) CPECواالئتمان (ي. ُیذكر �أن الصندوق الشعبي لالدخار القطاع المالمستحقات % فقط من 0.04ما نسبته أو 

 2011ت�اره جهة التمو�ل األصغر الوطن�ة یجسد ش�كة تضم ثالث تعاون�ات دون وطن�ة. ُأنشأ الصندوق في عام �اع

عمیل �شكلون ثالث في المئة من السكان  15 000، و�ضم اآلن حوالي صغرى نتیجة دمج جهات تزو�د تمو�ل 

أعضاء من أعضاء الصندوق  6إلى  3التضامن (�قدم إلى قروض أولهما �قدم الصندوق نوعین من القروض ال�الغین. 

ألف فرنك جیبوتي (أي ما �عادل  300إلى  50 000%)، تتراوح ق�مة القروض ما بین 1.5لقاء فائدة سنو�ة بنس�ة 

دة شهر�ة دوالر أمر�كي؛ أما النوع الثاني فیتثمل �القروض الفرد�ة (و�قدم لقاء فائ 5 590دوالر أمر�كي إلى  280حوالي 

 670ألف إلى ملیون فرنك جیبوتي أي ما �عادل حوالي  300في المئة)، وتتراوح ق�مة هذه القروض ما بین  2�ق�مة 

% من محفظة 70ق�مة ائتمان التضامن تستحوذ على دوالر أمر�كي. یجدر الذكر �أن  5 590دوالر أمر�كي إلى  1

 15الصندوق.

للمشار�ع المتوسطة  صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ة�اً ینص على إنشاء ، أقرت الحكومة قراراً رئاس2016في عام  .17

والصغیرة ومتناه�ة الصغر كآل�ة لتقلیل المخاطر التي تواجه البنوك التجار�ة ف�ما یتعلق بإعطاء قروض للمشار�ع 

بدوره قام البنك الدولي بتقد�م المساعدة الفن�ة (من المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر، ولكنه لم ی�اشر عمله �عد. 

للمشار�ع المتوسطة والصغیرة  صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ةخالل منحة من صندوق االئتمان األول لدعم تصم�م 

�ل ة التمو ل�ة المؤسسات�ة للصندوق؛ (ب) وخطومتناه�ة الصغر �ما في ذلك (أ) تقد�م مقترح ف�ما یتعلق �الحوكمة واله�ك

العمل الرقاب�ة  احت�اجات الرسملة �أفق زمني لخمس سنین، (ت) �اإلضافة لص�اغة األنظمة وُأطر�حیث تشتمل على 

للمشار�ع المتوسطة والصغیرة  صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ةَنظم أنشطة ب بنك الجیبوتي المركزي ف�ما یتعلقلصالح ال

ذلك إعداد إرشادات خاصة �عمل�ات الصندوق. �قدم األخیر كطرف ُ�ضاف إلى  أ�ضًا، (ث) وتأس�سه ومتناه�ة الصغر

ثالث تخف�فات للمخاطر االئتمان�ة التي یتخوف منها المقرضون بینما یز�د قدرة الوصول والحصول على القروض 

جزء  است�عابللمشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر. وفي حال التعثر، �قوم البنك بتخفیف المخاطر من خالل 

من الخسائر التي قد تتكبدها الجهة المقرضة. في هذا الس�اق أشار صندوق النقد الدولي في معرض مشاورات المادة 

من الجدیر �مبدأ مشاركة المخاطر التي �عتنقه الصندوق أن  هلضرورة تسر�ع إنشاء الصندوق و�أن 2016الرا�عة لعام 
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ع المتوسطة والصغیرة �اإلضافة لتعز�ز َرسمنة النشاط االقتصادي على منح القروض للمشار� التجار�ة �شجع البنوك

 الخاص.

غیر قادر على سد احت�اجات الر�ادیین والمشار�ع  إضافة لما سلف، فإن صندوق التنم�ة االقتصاد�ة الجیبوتي .18

للمشار�ع الصغیرة منح التمو�ل ترعى هذا الصندوق المنوط � الدولة ، ُیذكر �أنالمتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر

 (حتى مع تدخالت ، الس�َّما المشار�ع غیر القادرة على إیجاد التمو�ل عبر الوسائل التجار�ة التقلید�ةوالمتوسطة

). إن هذا 2010لقد تم تنفیذ عدة برامج تمو�ل�ة منذ نشأة الصندوق األولى (مثل برنامج الخر�جین في عام . )موجهة

ل  7�ق�مة  الصندوق الذي یدیر قروض مستحقة مشروعًا  50مشروعا (من ضمنها  225مل�ار فرنك جیبوتي قد موَّ

للخر�جین)، خمسون �المائة منهم غیر قادر�ن على سداد القروض المعطاة لهم. في الوقت الراهن، ال یلبي صندوق 

اه�ة الصغر، الس�َّما التنم�ة االقتصاد�ة الجیبوتي احت�اجات شر�حة المقترضین من المشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتن

ملیون إلى  3.58أما من حیث ق�مة القروض المقدمة للش�اب فتتسم �االرتفاع إذ تبلغ ما بین مشار�ع النساء والش�اب. 

دوالر أمر�كي �حد أدنى من المساهمة الشخص�ة یبلغ  40 000إلى  20 000ملیون فرنك جیبوتي (أي حوالي  7.16

 .)في المئة 20ما نسبته 

تركیز الحكومة الجیبوت�ة، إالَّ أنه ما زال �عوزها إیجاد  إحدى بؤرول �أن ر�ادة االعمال قد غدت ل، �مكننا الق�اإلجما .19

مما یجعل بیئة ر�ادة األعمال غیر موات�ة لدعم الر�ادیین والمشار�ع المتوسطة تدخالت موجهة تتسم �االتساق 

الحكومة ومجتمع التنم�ة الدولي �عدة أنشطة وتدخالت م�عثرة لقد قامت والصغیرة ومتناه�ة الصغر �كفاءة وفعال�ة. 

ع مهمة تعز�ز ر�ادة األعمال تتوز  16، مسودة مراجعة بیئة ر�ادة األعمال).2017تشر�ن األول  – 1(أنظر الملحق رقم 

لف األطراف مختص. تظهر الخارطة األولو�ة أدناه بین كثیر من األطراف في القطاع العام وقلة من القطاع الخا احال�

ل�ست سوى بیئة حدیثة العهد �عتر�ها ما �عتر�ها من التشظي  والنتیجةیئ�ة ر�ادة األعمال في جیبوتي، الضالعین في ب

كل على حدة، و�تمركز هذا الدعم في بلورة األفكار، ُ�شار �أنه �عوز عمل هذه األطراف التنسیق ولكنها تدعم الر�ادیین 

 حد التداخل. 

 

                                                           
وهي ما زالت مسودة، على أن  2017حال�ًا یتم إرساء هذه المراجعة �االستناد إلى مخرجات �عثة البنك الدولي المختتمة في تشر�ن أول  16

 .2018ش�اط یتم إتمامها محتواها وفحواها النهائیین مع حلول 
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 التنافس�ةالصناعات 

مكامن قو�ة إلرساء ذاتها مركزًا صناع�ًا وتجار�ًا في المنطقة؛ ما من شأنه أن یدعم تنم�ة القطاع تمتلك جیبوتي   .20

تستفید جیبوتي من عدد من الس�اسات التفضیل�ة مثل اتفاق�ة النمو الخاص �ما �مكنه من دفع عجلة النمو االقتصادي. 

السوق المشتركة لشرق و  ،)EBAألورو�ي المعروف بـكل شيء ما عدا األسلحة ()، والنظام اAGOAوالفرص اإلفر�ق�ة (

. إن إنشاء خطة للعمل�ات والصناعة في مح�ط المیناء ) التي من شأنها ت�سیر خلق مركزCOMESAوجنوب أفر�ق�ا (

المواصالت بین النقل و س�كون له األثر العظ�م في النهوض �كفاءة األمور اللوجست�ة وقدرة إثیو��ا -سكة الحدید جیبوتي
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، الصناعات الخف�فةار في معالجة وتعبئة �ضائع البلدین؛ فضًال عن المكامن التي سوف یتحها ذلك لجیبوتي لالستثم

ومن خالل المیناء والمنطقة الصناع�ة (منطقة اقتصاد�ة خاصة)، سوف ترسي جیبوتي نفسها كأحد البوا�ات الرئ�سة 

في هذا الس�اق، فإن االستثمار �ما �عرف �طر�ق الحر�ر الجدید.  المتمثلةم�ادرة الصین للقارة األفر�ق�ة في س�اق 

النقل اللوجستي، من ( اللوجست�ات-1بتوطید عدد من القطاعات، أال وهي الصیني المهول في هذه المنطقة قد یثمر ثماره 

جمركة، والعرض، إلى السوق الحرة للب�ع �التجزئة)؛ من ت�ادل السلع السائ�ة المالتجاري ( الت�ادلو -2والتخز�ن، والتوز�ع)؛ 

األعمال (من  دعمو -4(من التغلیف، والمعالجة، والط�اعة، وصناعة المال�س، وتجم�ع قطع الس�ارات)؛  التصن�عو -3

 خدمات مال�ة، ومعلومات�ة، وفندقة، وتدر�ب، وغیرها من خدمات الوكاالت).

رؤ�ة (أي الرؤ�ة آنفة الذكر) وجود مدخالت من وروا�ط مع مشار�ع في المقلب اآلخر، یتطلب تحقق مثل هذه ال .21

تدامة وجود برنامج قوي لتعز�ز الحكومة �العمل على اس ق�اممتوسطة وصغیرة ومتناه�ة الصغر �اإلضافة لضرورة 

لتمكین جیبوتي التنوع عامل أساسي و�عد ُ�مكن للتنوع االقتصادي المساعدة في تحسین الشمول، كما وأن االستثمار؛ 

من تطو�ر قطاعات قادرة على تحقیق معدالت نمو مرتفعة وتولید فرص عمل كبیرة مثل الس�احة والصید، فضًال عن 

 17أثیو��ا).كدوره في تقلیل المخاطر المرت�طة �االعتماد على قطاع وحید (كقطاع الخدمات) وتقد�مها لعمیل أوحد (

ترمي لجذب مستثمر�ن أجانب �حیث یتم إنتاج  ،�ة موجهة نحو التصدیر�ستدعي هذا األمر توس�ع وتنفیذ استراتیج

قرن بجهود تسو�ق�ة ین�غي لما سلف أن �ُ �ضائع ذات جودة تتسم �االتساق لیتم تسل�م هذه ال�ضائع في أوانها وآجالها. 

في بلدان أخرى،  هید الحصول على هذه ال�ضائع إلى جهات شراءإلقناع الشركات األجنب�ة التي تعمل حال�ا على تع

�حیث �قوموا بنقل إنتاجهم إلى جیبوتي. یجدر الذكر �أن نجاح ما ُذكر �عتمد على تطو�ر وتنم�ة ر�ادة األعمال المحل�ة 

 �اإلضافة لوجود قطاع خاص حیوي.

هذه إذ تضمنت ؛ في السنوات األخیرة، أطلقت الحكومة الجیبوت�ة عدة م�ادرات لتشج�ع االستثمار األجنبي الم�اشر  .22

. خاصة ة في مضمار األعمال، �اإلضافة لتجهیز منطقة صناع�ة�الجهود تقو�ة غرفة التجارة، وتأس�س مناهج جامع

بإعداد استراتیج�ة خمس�ة ألغراض تحقیق  2005وعل�ه وسع�ًا لتحقیق التحول االقتصادي قامت الحكومة في عام 

اء أر�عة محاور استراتیج�ة لتسر�ع النمو وخلق فرص النمو السر�ع وخلق فرص العمل. عملت هذه األخیرة على إرس

للقطاع الخاص؛ ثان�ًا تطو�ر وتنم�ة رأس المال  يالعمل أال وهي: أوال النمو االقتصادي، والتنافس، والدور الر�اد

 ال�شري؛ ثالثًا، الحوكمة العامة وتدع�م القدرات المؤسسات�ة؛ را�عًا وأخیرًا تحقیق تنم�ة إقل�م�ة مستدامة.

�االستفادة طو�ر منطقة صناع�ة كبیرة وذلك من خالل ت جزئ�اً د التنفیذ یتحتاج جیبوتي إلى موائمة أجندتها التصن�ع�ة ق .23

االستثمار الصیني في المنطقة �اإلضافة لجذب االستثمار األجنبي إلى قطاع التصن�ع �كل ما ینطوي عل�ه من من 

، مثل قطاع من التي تكتنزها �عض القطاعاتت القطاع�ة للمكاتشیر الدراسافرص عمل.  لخلقأهداف و روا�ط محل�ة 

المعلومات واالتصاالت، التي سیتم  خدمات تكنولوج�اأو  اإللكترون�ة ة، واألدواتفصید األسماك والصناعات الخف�

 كر�ة،كما س�قدم قطاع الخدمات للمناطق العسدعمها من خالل بنى تحت�ة جدیدة من قبیل المنطقة الحرة في جیبوتي، 

 المنطقة الحرة الجدیدة فرص جدیدة.أو 

                                                           
  16/249جیبوتي: قضا�ا مختارة، التقر�ر القطري الصادر عن صندوق النقد الدولي رقم   17
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، جیبوتيّ ر�ادة األعمال عامًال حاسما في س�اق تعتبر عمل�ة شحذ القوة التحو�ل�ة للقطاع الخاص من خالل تعز�ز  .24

إذ أن هنالك حاجة مستعجلة لمعالجة تدني مستوى االستثمار الخاص في الصناعات الخف�فة والخدمات العل�ا، ناه�ك 

دع جان�ًا انخفاض مستوى خلق فرص العمل عن محدود�ة تعز�ز ر�ادة األعمال الس�َّما في صفوف الش�اب والنساء، 

ر المشار�ع المتوسطة والصغیرة تطو�من اعة وما یرافق ذلك في المناطق الر�ف�ة في األنشطة التي ال تندرج ضمن الزر 

، �ما ُ�مكن هذه القطاعات من النهوض من خالل ق�مة مضافة أعلى ذات لقطاعاتسالسل إمداد  مجال تصن�ع في

 استراتیج�ة موجهة نحو التصدیر.

 

 عالقة المشروع بإطار الشراكة القطر�ة
 

ینسجم المشروع المقترح وهدفي مجموعة البنك الدولي التوأمان اللذان یرم�ان إلنهاء الفقر المدقع والنهوض   .25

الثان�ة للشراكة القطر�ة  ركیزةیدعم المشروع المقترح ال آفاقه.�االزدهار المشترك والبلوغ �التمو�ل اإلنمائي إلى أقصى 

مخرجات ادة الوصول والحصول على التمو�ل م بیئة األعمال وز�تدع�، إذ �شكل كل من 2018-2014لسنین المال�ة ل

قید اإلعداد  2023-2019جدید لألعوام المال�ة  تشخ�ص�ة قطر�ة وٕاطار شراكة قطري  ُیذكر �أن دراسة. اأساس�ة له

والذي س�عمل على تقلیل المخاطر التي  صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ةوالتحضیر، ُ�ضاف �أنه ومن خالل دعم 

جه البنوك مما �شجعهم على تقد�م التمو�ل التجاري لر�ادي األعمال من النساء والش�اب؛ فإن مقترح المشروع یدعم اتو 

س�عمل المشروع على  صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ة؛ إذ ومن خالل دعم نهج تحقیق أقصى آفاق التمو�ل اإلنمائي

خاص واستغالل الموارد العامة النادرة إلى أقصى وأخیر استغالل للتدلیل �أن النساء والش�اب قادر�ن على رفع القطاع ال

االستفادة من الخدمات المصرف�ة في جیبوتي، وستبین التجر�ة للمصارف �أن هاتین الفئتین تستحقان الحصول على 

 ن.القروض ولدیهما الجدارة االئتمان�ة �ما �فوق فترة ح�اة الضما

الخاصة �االستراتیج�ة اإلقل�م�ة لمنطقة الشرق األوسط  "إعادة تجدید العقد االجتماعي ركیزةیدعم المشروع المقترح  .26

وشمال أفر�ق�ا لتعز�ز تحقیق تنم�ة واسعة األفق للقطاع الخاص وتدع�م المهارات التي من شأنها تلب�ة احت�اجات 

رًا محور�ًا في بناء قدرة أكبر على التكیف والتعامل مع مختلف تجسد هذه المهارات والنسق السلوك�ة دو السوق. 

في عمل�ة تقو�ة المؤسسات العامة لتقد�م  هام الصدمات االقتصاد�ة واالجتماع�ة. كما و�هدف المشروع لتجسید دور

ل وصناعات أكفأ وأكثر فعال�ة للخدمات من خالل تدع�م جهات حكوم�ة مختلفة مسؤولة عن تعز�ز وتمو�ل ر�ادة األعما

 تنافس�ة.

 الصادرة �موجبعالوة على ذلك یدعم المشروع المقترح هدف مذكرة العمل الخاصة �النوع االجتماعي المندرجة  .27

�المسواة بین الجنسین في األسواق المال�ة  GPوالذي یتجسد بتعمیق التزام الـ 2020-2018لألعوام المال�ة  FCIالـ

سیدعم المشروع  وتنم�ة القطاع المالي والحد من الفوارق بین الجنسین ف�ما یتعلق �الوصول والحصول على التمو�ل.

لحد ن خلق المز�د واألفضل من الوظائف، واو الرئ�سة لالستراتیج�ة الجنسان�ة والمتمثلة بـإزالة المكبالت الحائلة د ركائزال

من العوائق الحائلة دون تملك وتحكم النساء �األصول، وتحسین دور وحضور النساء. على وجه الخصوص، سیجسد 

یتعلق �الوصول  ف�ماتدخالت "لالستثمار بب�انات مصنفة"، "وتقی�م ومعالجة الفجوات التي تواجهها النساء  المشروع أ�ضا
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والتحلي �التركیز واالستراتیج�ة �ما في ذلك من خالل تطو�ر وٕاعداد وتنفیذ مشار�ع"، "واالتسام التمو�ل  والحصول على

 18مشار�ع وخدمات استشار�ة تستهدف وصول وحصول النساء على التمو�ل".

 2014، إذ أطلقت جیبوتي في عام 2035یدعم المشروع المقترح نهج مقار�ة جیبوتي للتنم�ة كما نصت عل�ه رؤ�ة  .28

تتجسد أحد أهداف هذه الرؤ�ة  ة األمد لتحقیق التنم�ة في البالد.لرؤ�ة استراتیج�ة طو�والتي تجسد  2035رؤ�ة 

. یتطلب ذلك استدامة نمو 2035�المضي قدما بجیبوتي وصوًال لتحو�لها إلى اقتصاد ذي دخل متوسط مع حلول عام 

النوع�ة لالقتصاد ذي  �ارامتراتال�الغرم من عدم تحدید االستراتیج�ة سر�ع الفت وشمولي على مدار عقدین من الزمن. 

، فإن جیبوتي تهدف لمضاعفة ناتجها الدولي  أنه وفقًا لمعط�ات صندوق النقد، إالَّ هبلوغ إلى الدخل المتوسط الذي ترنو

دوالر  5 00015دوالر أمر�كي إلى  1 700ثالث أضعافه إي من المستوى الحالي والذي یبلغ لالمحلي اإلجمالي للفرد 

 هذا نموالفي حین أن معدل في المئة.  7مما یتطلب نموًا سنو�ًا مستداما للناتج المحلي اإلجمالي �معدل أمر�كي؛ 

في المائة، إال أنه قد �كون قابًال للتحقیق بناًء  6إلى  5مرتفع للغا�ة مقارنة �النمو الحالي لجیبوتي الذي �قدر بنس�ة 

مثل هذه المعدالت لعقد �ا، والرأس األخضر، وفیتنام) التي نجحت في الحفاظ على على تجر�ة بلدان المماثلة (أرمین

لتعز�ز ظروف المرأة والحد من عدم  الشاملة�اإلضافة إلى دعم المحاور  19في الماضي القر�ب.، أقله، من الزمن

ة الرئ�سة التي تواجهها التحد�ات اإلنمائ� تعكسالرؤ�ة على خمس ركائز  تركزالمساواة بین الجنسین ودعم الش�اب، 

نمو: نمو محركًا للالقطاع الخاص  �كون ف�هتصاد متنوع وقادر على المنافسة �ما في ذلك الحاجة إلرساء "اق البالد،

 سالسل لتحسین �اإلضافة تطو�ر السوق المال�ة؛و نموذج نمو جدید؛ ة الق�ادة للخروج بدفالقطاع الخاص  أخذمتنوع، مع 

 "التور�د.

 اإلنمائي للمشروعالهدف  .ت

 یتجسد الهدف اإلنمائي للمشروع بز�ادة وصول وحصول الر�ادیین المستهدفین على الخدمات، والتمو�ل، واألسواق. .29

ین�غي أن ینتمي كافة المستفیدین من المشروع إلى فئة الر�ادیین الش�اب ممن تتراوح أعمارهم المستفیدون من المشروع:  .30

ن الش�اب في القطاعات التنافس�ة ذات یثالثین، كما �ستهدف المشروع النساء والر�ادیبین السا�عة عشرة والسا�عة وال

. ولكن وللمشاركة في األنشطة الممولة �موجب المشروع، ین�غي للمستفیدین على المستوى المحلي مضافةالق�مة ال

للمستفیدین من مشروع تعز�ز فرص  ، كما وس�فتح المشروع أبوا�هالمحتملین تحقیق ُجملة من معاییر التأهیل واالستحقاق

أما الجهات المستفیدة الوس�طة فستتمثل بجهات فاعلة ضمن بیئة ر�ادة األعمال أي الجهات ). PROPEIAالدخل (

التي تقدم الدعم والتمو�ل للر�ادیین والمشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر، مثل برامج اإلرشاد والتوج�ه، 

 تطو�ر المشار�ع، والخدمات االستشار�ة.والتدر�ب، ودعم 

 ن المذكرة المفاه�م�ة للمشروع) النتائج األساس�ة (م

 سیتم ق�اس تحقیق الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل مؤشرات النتائج التال�ة: .31

                                                           
 .2020-2018المذكرة الخاصة �الممارسات الخاصة �النوع االجتماعي ف�ما یتعلق �التمو�ل واألسواق للسنین المال�ة   18
 )2017، صندوق النقد الدولي) (كانون األول 17/270مسعى جیبوتي نحو تحقیق نمو شامل (ورقة عمل رقم   19
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عدد الشركات التي أسسها ر�ادیون تمكنوا من الوصول والحصول على الخدمات المدعومة �موجب المشروع (نس�ة  .أ

 لنساء %)ا

عدد المشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر التي تتلقى تمو�ل من خالل ضمانات مدعومة �موجب المشروع  .ب

 (نس�ة النساء %)

 حشد التمو�ل الم�اشر الخاص (من خالل ضمانات مدعومة �موجب المشروع) .ت

 ة على الصعید المحلي؛إزالة العوائق لدخول وتنم�ة الر�ادیین في قطاعات متنافسة ذات ق�مة مضاف .ث

 لروا�ط والتشب�ك ما بین ر�ادیین شركاء أعمال جدیدین.ا فرص خلق عدد .ج

 

 وصف مفهوم المشروع .ث

مقدرة الش�اب والنساء لتحسین  خلق شركات ذات أداء عاٍل، �اإلضافة لصالح أنشطة دعمسعى هذا المشروع إلى �  .32

القطاعات التنافس�ة التي �ع متوسطة وصغیرة �ما في ذلك مشار�ع ضمن نطاق على إیجاد عمل من خالل خلق مشار 

 تنطوي على ق�م مضافة مرتفعة. أما من حیث المسوغ المنطقي فقد تم إعداد المشروع �االستناد للمسوغ أدناه:

 
على صعید دعم  س�عمل المشروع على دعم الر�ادة على ثالث مستو�ات أال وهي التفعیل، والتنش�ط، والتحفیز وذلك .33

 الر�ادیین الش�اب والنساء و�یئة ر�ادة األعمال التي �عملون فیها:

خالل هذه المرحلة وسع�ًا لتدع�م إحداث الصحوة (ال �عمل المشروع المقترح على معالجة هذا المستوى):  •

المشاركة في أو  فئات المستهدفة فرصة لخلقالمهارات، ال بد من توظیف التدر�ب االحترافي إلعطاء ال

متناه�ة الصغر. عادة ما یرافق هذا النشاط �حمالت تعر�ف�ة بر�ادة األعمال. أو  صغیرةأو  مشار�ع متوسطة



 
َوِلي   اْلَبْنك الدُّ

َساِئ�َّة ِفي ِجیُبوتي  ا�َّة والنِّ َ�ادة الشَّ  (P165558)َتْمِو�ل َوَدْعم الرِّ
 

 
من حیث المبدأ، تهدف مرحلة إحداث الصحوة بتحدید وتدر�ب قادة الفئات الشا�ة والنسائ�ة المستهدفة، ُیذكر 

)، والذي �مكن PROPEIAعز�ز فرص الدخل (�أن تحقیق أهداف هذه المرحلة مستهدف �موجب مشروع ت

 استقاء الدروس منه وتطب�قها في هذا المشروع. إذ أن األخیر ال �عالج هذه المرحلة.

ما أن یتم تدر�ب الفئات المشار إلیها أعاله حتى �غدو الر�ادیون الش�اب والنساء قادر�ن عل الوصول  :التفعیل •

ین�غي لهذه المرحلة أن تتضمن ل داعمة وواضحة المعالم. والحصول على الخدمات ضمن بیئة ر�ادة أعما

قادرة على أعمال تسجیل، والتشب�ك مع موجهین ومرشدین لمساعدة المشار�ع الناشئة من خالل حاضنات ال

التمكن والوصول والحصول على المعلومات وخدمات التدر�ب �اإلضافة لفرص مساعدة هذه المشار�ع على 

 .تمو�ل المشار�ع الناشئة

تسمح مرحلة التنش�ط للمشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر �التطور والنمو مع تقد�م  التنش�ط: •

تصدیر، �اإلضافة للحصول على تدر��ات أو فرص  محل�ةأو  التمو�ل، وخدمات الر�ط �سالسل ق�مة مختصة

 مخزون).واإلدارة المال�ة، وٕادارة المعتمدة تركز على الوظائف اإلنمائ�ة (مثل الموارد ال�شر�ة، والتسو�ق، 

القطاعات وتطو�رها في مساعدة  على امتالك الدولة لس�اسة لتحدید تسهم هذه المرحلة التي تنطوي  التحفیز: •

خلق مشار�ع متوسطة وصغیرة ومتناه�ة الصغر قادرة على أخذ دور في قطاعات تنافس�ة یتم دعمها أنى 

اعي، �اإلضافة للترو�ج لالستثمار األجنبي الم�اشر، والتصدیر، اقتضت الضرورة ذلك من خالل تنسیق قط

تمو�ل�ة ومال�ة تسمح بتحقیق مكاسب إنتاج�ة في القطاعات  حوافزوخلق أقطاب لعمل�ة النمو، وٕایجاد 

 المستهدفة.

 

صندوق  أما على صعید تحسین وصول وحصول الر�ادیین النساء والش�اب لمصادر التمو�ل، فإن المشروع سیدعم رسملة .34

للمشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر المخطط له. ُیذكر �أنه یوجد إطار قانوني  اإلقراض �ضمانات جزئ�ة

 .س�قوم المشروع �البناء على العمل المنجز ألنشاء هذه اآلل�ة وتفعیلها. وتنظ�مي قائم للصندوق آنف الذكر

 

 عالجة عوامل محور�ة في تنم�ة وتطو�ر ر�ادة االعمال.�ضم المشروع ثالث مكونات أساس�ة، یدف كل منها لم .35

 

 ملیون دوالر أمر�كي) 6خدمات دعم تفعیل ودفع ر�ادة األعمال (�ق�مة  –المكون األول: مرحلة التفعیل  .36

من لدیهم مشروعهم أو  متناهي الصغر الخاصأو  الصغیرأو  ن الذین �عتزمون إنشاء مشروعهم المتوسطیین�غي للر�ادی

بتنمیته الوصول والحصول على خدمات دعم ر�ادة األعمال ضمن بیئة داعمة للشركات الناشئة ودمجهم ضمن  و�رغبون 

 سالسل الق�مة.

تقو�ة خدمات دعم بیئة األعمال ودعم المشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر (�مخصص من التمو�ل  .أ

 ملیون دوالر أمر�كي) 2قدره 



 
َوِلي   اْلَبْنك الدُّ

َساِئ�َّة ِفي ِجیُبوتي  ا�َّة والنِّ َ�ادة الشَّ  (P165558)َتْمِو�ل َوَدْعم الرِّ
 

 
 في تنفیذ برامجها الخاصة بدعم الر�ادیین، و�شمل ذلك دعم الموازنة  بوت�ةرفق قدرات غرفة التجارة الجی

الرامي لرفق كم ونوع األنشطة من خالل الخبرات التقن�ة المتخصصة عبر االستعانة �استشار�ین لتنفیذ 

المعلومات السوق�ة، والمكامن خدمات تنم�ة األعمال التي تم رفع سقفها، و�مكن لهذه األخیرة أن تتضمن 

والفرص، وموجز األخ�ار، والجوانب والمتطل�ات اإلجرائ�ة خالل إنشاء وتسجیل الشركة، وعمل�اتها، وما 

یتعلق �الشق التسو�ق والمب�عات، ناه�ك عن المتطل�ات القانون�ة والتنظ�م�ة، والبرامج المصرف�ة والدعم 

شروع، �اإلضافة لس�اسات التصدیر وما إلى هنالك من للحصول على القروض المصرف�ة لتوسعة الم

 (�مخصص من التمو�ل �مقدار ملیون دوالر أمر�كي)أمور ذات صلة. 

 من خالل مساعدته في إعداد استراتیجیته وٕارساء وتقد�م خدمات بث وتطو�ر  دعم مركز ر�ادة األعمال

�مقدار نصف ملیون دوالر  إضاف�ة، الس�َّما ف�ما یتعلق �حضن األعمال. (�مخصص من التمو�ل

 أمر�كي)

 

بناء قدرات الر�ادیین القائمین والمحتملین من خالل عقد المنافسات، والتدر��ات المتخصصة، والمنح (�مخصص  .ب

 ملیون دوالر أمر�كي) 4من التمو�ل الخاص �المكون األول �مقدار 

 ختلفة: أوال مرحلة ستضمن دورة منافسات خطط االعمال ثالث مراحل م: مسا�قات خطط االعمال

التوع�ة �قضا�ا ر�ادة األعمال، واستدراج الراغبین �االلتحاق في المسا�قة، واخت�ار المشاركین؛ ثان�ًا 

المسا�قة �ما في ذلك بناء قدرات المشاركین في مضمار إعداد خطط األعمال وٕاعدادها �مساعدة مرشدین 

ائز المستحقة �موجب المسا�قة (على أن یتم وموجهین، ثم اخت�ار أفضل الخطط وتسل�م أصحابها الجو 

الجوائز �موجب المكون الثاني من هذا المشروع)؛ ثالثًا وأخیرًا مرحلة ما �عد المسا�قة والتي تمو�ل 

شق المتا�عة التنفیذ�ة للخطط. یتضمن هذا المكون الفرعي أنشطة تواصل وتشب�ك ذات صلة تتضمن 

(�مخصص من التمو�ل الخاص �المكون األول �مقدار ملیون  بر�ادة األعمال والخدمات المتصلة بها.

 دوالر أمر�كي)

 ین�غي تنفیذ التدر�ب المهني في مجال ر�ادة األعمال على نحو التدر�ب المهني في مجال األعمال :

فعَّال لمنح الشر�حة المستهدفة فرصة التفكر بإنشاء وٕانماء مشار�ع متوسطة وصغیرة ومتناه�ة الصغر. 

هذا المكون الفرعي منت تنفیذ برامج تدر�ب�ة متخصصة في مضمار ر�ادة األعمال، من  سوف �مكن

شأنها استكمال مرامي مشروع تعز�ز فرص الدخل من خالل تدر��ات تركز على تطو�ر األعمال، 

الموارد ال�شر�ة، والتسو�ق، واإلدارة المال�ة طو�لة األمد، وٕادارة  لوالمحاس�ة، ووظائف النمو (مث

المخزون، وروا�ط سالسل اإلمداد). (�مخصص من التمو�ل الخاص �المكون األول �مقدار ملیون دوالر 

 أمر�كي)

  منح إعداد وتطو�ر مفهوم المشار�ع وتسو�قها لصالح الر�ادیین الش�اب والنساء (�حیث تصل ق�مة المنحة

�مها إلى أطراف تجار�ة قبل الوصول �فكرة المشروع مرحلة تقد: ألف فرنك جیبوتي 500الواحدة لـ

خارج�ة للحصول على فرصة تمو�ل هناك حاجة الخت�ار مفهوم المشروع والق�ام �أعمال تطو�ر�ة م�كرة 



 
َوِلي   اْلَبْنك الدُّ

َساِئ�َّة ِفي ِجیُبوتي  ا�َّة والنِّ َ�ادة الشَّ  (P165558)َتْمِو�ل َوَدْعم الرِّ
 

 
لبلورة فكرة المشروع. لن تتاح هذه المنح إلى للمشار�ع المسجلة، وعل�ه �مكن لهذه المنح أن تلعب دور 

ن تضم األنشطة المستحقة �مجوب المنحة یجوز أمحفز في رسمنة المشار�ع الخاصة غیر الرسم�ة. 

ما یلي: إعداد وتطو�ر نموذج أولي للمشروع، و�رهنة مفهوم المشروع، واستطالع السوق، وٕاعداد خطط 

تحول عمل�ة التسو�ق التجاري األفكار، وال�حوث، والنماذج إلى منتجات �مكن ب�عها في المقابل العمل. 

الممكن تمو�لها ضمن هذا الشق من المنحة ما یلي: أ) في فضاء السوق، و�جوز أن تضم األنشطة 

تجر�ب المنتج؛ ب) تسجیل المك�ة الفكر�ة والحصول على براءات االختراع ذات الصلة؛ ت) تنق�ح 

ملیون  2المنتج؛ ث) تسجیل وتهیئة الشركة. (�مخصص من التمو�ل الخاص �المكون األول �ق�مة 

 دوالر أمر�كي.

 

ز�ادة قدرة المشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر على الوصول والحصول على  – المكون الثاني: التنش�ط .37

 ملیون دوالر أمر�كي) 5التمو�ل (�ق�مة 

یجب أن یتمكن الر�ادیون من الوصول والحصول على التمو�ل الكافي لبدء وٕانماء مشار�عهم؛ لذا ین�غي مساعدة البنوك 

للمخاطر االئتمان�ة التي یتخوف منها المقرضون بینما  لتخفیفكطرف ثالث  جزئ�ة صندوق اإلقراض �ضماناتالتجار�ة عبر 

یز�د قدرة الوصول والحصول على القروض للمشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر. وفي حال التعثر، �قوم البنك 

صندوق اإلقراض إن توظیف  بتخفیف المخاطر من خالل است�عاب جزء من الخسائر التي قد تتكبدها الجهة المقرضة.

�االستناد إلى أفضل الممارسات الدول�ة وموائمته لتلب�ة الس�اق الجیبوتي س�مكن البنوك التجار�ة المشاركة  �ضمانات جزئ�ة

من ز�ادة عدد القروض المقدمة للر�ادیین من الش�اب والنساء والمشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر. س�عمل هذا 

�شكل م�اشر على رفع الموارد العامة لتوفیر تمو�ل خاص للمشار�ع المتوسطة والصغیرة �اإلضافة للبناء على المكون و 

 20ما �عرف بإضاف�ة التمو�ل.اآلل�ات المؤسسات�ة القائمة لتحقیق 

  ملیون دوالر أمر�كي) لدعم توفیر  4.5: (�ما مقداره صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ةرسملة

�ة لتحقیق األهداف الرام�ة لز�ادة الوصول والحصول على التمو�ل التجاري مخصصات أول�ة كاف

أن �متلك قدراً كاف�اً من رأس المال  صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ةین�غي لللر�ادیین الش�اب والنساء. 

قدر مجدي من الوصول  العمل�ات المنوطة �ه وتحقیق�اإلضافة للدعم الحكومي لكي یتسنى له تنفیذ 

كما وٕان إنشاء صندوق من هذا القبیل دون رفده �الموارد ضاف�ة التمو�ل�ة المقرونة �االستدامة المال�ة. واإل

المال�ة الكاف�ة قد �سفر عن تقو�ض أثره اإلنمائي واستدامته المال�ة، و�التالي تقو�ض ثقة المقرضین 

 21و�التالي ووضع تحقیق أهداف س�اسة الصندوق في مهب الخطر.

                                                           
تشیر إضاف�ة التمو�ل إلى ق�مة االئتمان اإلضاف�ة الممنوحة لمشار�ع متوسطة وصغیرة نتیجة ضمانات االئتمان الجزئي، كما وتضمن   20

متوسطة والصغیرة المؤهلة من حیث حجم القرض، وسعره، واستحقاقه، وتقل�ص ق�مة الضمان إضاف�ة التمو�ل الشروط الموات�ة للمشار�ع ال
 العمل�ات المتعلقة �الحصول على القرض. المطلوب للحصول على االئتمان، وتسر�ع

 وسطة والصغیرة.. م�ادئ مخططات تقد�م االئتمان العام المؤمن �الضمانات للمشار�ع المت2015البنك الدولي والم�ادرة األولى.   21



 
َوِلي   اْلَبْنك الدُّ
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  (�ما مقداره نصف ملیون دوالر أمر�كي)التقن�ة لصالح صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ةالمساعدة : 

لدعم االستعانة �استشاري دولي لتقد�م المساعدة ف�ما یتعلق بتشغیل الصندوق لمدة عام، سیتضمن هذا 

مخططات  م�ادئ البنك الدولي �شأنالدعم الحوكمة �االستناد إلى أفضل الممارسات الدول�ة (�اإلضافة ل

)، وٕانشاء مجلس إدارته، ومشاركة تقد�م االئتمان العام المؤمن �الضمانات للمشار�ع المتوسطة والصغیرة

 البنوك التجار�ة، والتخط�ط للتمو�الت المشتركة مع القطاع الخاص، إلخ.

دة تحت هذا المكون في طي سیتم تفصیل معاییر استحقاق، وتقی�م واخت�ار المستفیدین ورصد ومتا�عة وتقی�م األنشطة الوار 

الدلیل التشغیلي الخاص �المشروع. في هذا الس�اق، س�كون من الواجب على الجهات الوس�طة اعتماد الدلیل التشغیلي والق�ام 

  .�مهام الرصد والمتا�عة ورفع التقار�ر لوحدة تنفیذ المشروع

ملیون دوالر  3تحفیز وتمكین ر�ادة األعمال في القطاعات التنافس�ة (�ق�مة  –المكون الثالث: مرحلة التحفیز  .38

 أمر�كي)

لر�ادة االعمال في جیبوتي أن تتطور على نحو مستدام ومتنامي، من الضروري تركیز األنشطة االقتصاد�ة على لكي یتسنى 

ت ق�مة مرتفعة مضافة مرتفعة على الصعید القطاعات الواعدة الي �مكن إرساء توجه صادراتها �االستناد إلى قطاعات ذا

هناك عدة أنشطة ممكنة لتحفیز هذه القطاعات والخدمات والسلع المحلي، �ما �سمح بخلق فرص عمل للش�اب والنساء. 

الضرور�ة إلمداد هذا المضمار وللسماح للر�ادیین الجیبوتیین االستفادة من االستثمارات األجنب�ة التي سیتم تأس�سها في 

 .نطقة الحرة، وعل�ه حشد التمو�ل للتمكن من الوصول إلى أسواق دول�ة وأسواق إقل�م�ة استهالك�ة كبرى مثل أثیو��االم

 س�اسة القطاعات وتنسیق المجموعات (�ق�مة ملیون دوالر أمر�كي) .أ

 لتحدید و�لورة مشار�ع دعم القطاعات المستهدفة من خالل حوار بین القطاعین  النقاشات القطاع�ة

ام والخاص (�ما في ذلك جهات الصناعات ذات الصلة التي تم تعز�زها ورفع قدراتها) لضمان الع

التنسیق ورصد ومتا�عة الس�اسات والمشار�ع وتقی�مها، و�تضمن ذلك بناء قدرات جهات األعمال ذات 

ة نصف الصلة �اإلضافة للخدمات االستشار�ة لتقد�م المدخالت التقن�ة ف�ما یتعلق �القطاعات. (�ق�م

 ملیون دوالر أمر�كي)

 تنظ�م�ة ترمي لتحسین أو  لتنفیذ برامج تحفیز�ة دعم تطو�ر روا�ط األعمال وس�اسات الدعم القطاع�ة

االستثمار في وانتاج�ة القطاعات المستهدفة، و�شمل ذلك مجموعات الدعم و�ناء برامج روا�ط األعمال 

أو  والمنتجین �ما یخدم قطاعات النمو المحل�ة،بین المشار�ع المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر 

الدول�ة �اإلضافة لدراسات جدوى إلعداد س�اسات جدیدة �مقتضى النقاشات القطاع�ة. أو  اإلقل�م�ة

 (�ق�مة نصف ملیون دوالر أمر�كي)

دعم جذب االستثمار وتسو�ق التصدیر من خالل استحداث وظ�فة خاصة بتسو�ق التصدیر وخلق التوافق بین  .ب

 ملیون دوالر أمر�كي) 2. (�ق�مة التجار�ة األعمال
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  ر، ستتم ضمن سالسل تور�د موجهة نحو التصدی المستثمر�ن األجانبتنفیذ الس�اسة القطر�ة لجذب

القائم والذي س�ساعد المشروع المقترح  GoProص�اغة هذه االستراتیج�ة �موجب مشروع البنك الدولي 

على تصنیف فرص االستثمار، االستثمار  لتشج�عبتنفیذه. یتضمن ذلك تدع�م قدرة الوكالة الوطن�ة 

وتقد�م خدمات في مجال خلق الروا�ط التجار�ة، وضمان تقد�م خدمات ما االستثمار، خاصًة ولكن ل�س 

 الصناع�ة. (�ق�مة ملیون دوالر أمر�كي)حصرًا لتلك االستثمارات المرت�طة �المنطقة 

  لتعز�ز الصناعة المحل�ة وٕاقناع  ظ�فة خاصة بتسو�ق التصدیر وخلق التوافق بین األعمالاستحداث و

جهات الشراء الدول�ة التي تقوم بتعهید دول أخرى إلمدادها بهذه المنتجات بنقل جزء من انتاجها وز�ادة 

و�شمل یتألف ذلك في برنامج وصول موجه نحو جهات شراء دول�ة، حصة مشتر�اتها من جیبوتي. 

معارض تجارة الصناعات التي تضم وفود جیبوت�ة من القطاع الخاص تمثل قطاعًا من قطاعات  ذلك

�الترو�ج لمنتجات القطاعات الجیبوت�ة لدى جهات شراء الصناعة. بدورها ستقوم الوظ�فة المستحدثة 

أو  أي قطاعات الزراعة والصناعة ةمن القطاعات الجیبوت�ة االستراتیج� دول�ة وتوجیها نحو الشراء

والخدمات �اإلضافة للقطاع القادر على خلق فرص عمل للش�اب والنساء. ین�غي اخت�ار القطاعات 

الواجب التركیز علیها بناء على المعاییر الواردة أعاله و�تم االتفاق علیها بین الحكومة، والقطاع الخاص، 

اء التنم�ة ط�قًا لمكونات االستراتیج�ة الوطن�ة لتشج�ع االستثمار الخاصة �القدرة التنافس�ة وشرك

 (�ق�مة ملیون دوالر أمر�كي)للقطاعات وخلق الروا�ط بین األعمال التجار�ة. 

 المكون الرا�ع: إدارة المشروع (�ق�مة ملیون دوالر أمر�كي) .39

نشطة أال وهي: أ) تقی�م أثر المشروع؛ ب) تدع�م القدرات المؤسسات�ة للدوائر س�قدم هذا المكون الدعم لثالث أط�اف من األ

أي وزارات أخرى ذات صلة) والجهات المنفذة للمكونات األول والثاني أو  واإلدارات التقن�ة ذات الصلة (داخل وزارة المال�ة

م، والموارد ال�شر�ة اإلضاف�ة، ومختارات من والثالث �ما في ذلك بناء القدرات الخاصة �عمل�ات الرصد والمتا�عة والتقی�

المعدات والتكالیف التشغیل�ة؛ ت) دعم وحدة تنفیذ المشروع �ما في ذلك رفدها �طاقم لتنسیق شؤون المشروع، والعمل�ات 

 االئتمان�ة، والرصد والمتا�عة والتقی�م، وتمو�ل �عض المعدات والتكالیف التشغیل�ة.

 الس�اسات الوقائ�ة
 

المشروع وخصائصه الماد�ة الملحوظة ذات الصلة بتحلیل الس�اسات الوقائ�ة (في حال كانت هذه موقع  .أ
 المعلومات معروفة)

 َسُتنفذ غالب�ة أنشطة المشروع في مدینة جیبوتي.
 قدرات الجهة المقترضة ف�ما یتعلق �الس�اسات الوقائ�ة .ب

الوقائ�ة للجهة المقترضة، ُیذكر �أنه و�غض النظر عن لم یتم تحلیل القدرات المؤسسات�ة ف�ما یتعلق �الس�اسات 
، آل�ة الجهة المنفذة للمشروع من الواجب إعداد إطار إدارة بیئ�ة واجتماع�ة �ضم قائمة �األنشطة غیر المؤهلة

للتشخ�ص، ونظام للرصد والمتا�عة ورفع التقار�ر. س�كون من الالزم أ�ضًا ضمان إرساء البرنامج آلل�ة تضمن 
ف�ة والمساءلة في عمل�ة االخت�ار من خالل اعتماد معاییر واضحة الخت�ار المشار�ع المتوسطة والصغیرة الشفا
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ومتناه�ة الصغر، فضًال عن ضرورة تعم�م آل�ة رفع المظالم الخاصة �المشروع. سیتضمن إطار اإلدارة البیئ�ة 

وتوض�حهما ونشرهما من قبل وزارة االقتصاد والمال�ة  واالجتماع�ة ملخصًا تنفیذ�ًا �اإلنجلیز�ة والفرنس�ة یتم مراجعتها
 والصناعة والبنك الدولي ُقبیل المرحلة التقی�م�ة.

 اخصائیو الس�اسات الوقائ�ة البیئ�ة االجتماع�ة ضمن فر�ق المشروع .ت
 آنتوني ِلما، �صفة خبیر �الس�اسات الوقائ�ة االجتماع�ة

 الوقائ�ة البیئ�ة، �صفة خبیر �الس�اسات عدنانيمحمد 
 الس�اسات الوقائ�ة التي قد تنطبق على المشروع .ث

 
 

 الشرح (بند اخت�اري) مفعَّلة/غیر مفعلة الس�اسات الوثائق�ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البند األول من الس�اسة التشغیل�ة الرا�عة 
 �شأن التقی�م البیئي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعم

�موجب المكون الثاني من المشروع، سوف 
�مكن صندوق اإلقراض �ضمانات جزئ�ة 
البنوك التجار�ة من ز�ادة عدد القروض 

ش�اب والنساء الر�ادیین والمشار�ع المقدمة لل
المتوسطة والصغیرة ومتناه�ة الصغر، یتوقع 
أن تنطوي األنشطة الفرع�ة الممولة �موجب 
المكون على مخاطر بیئ�ة واجتماع�ة 

مال محدودة. ولكن هناك �عض أنشطة األع
التجار�ة التي قد تنطوي على مخاطر بیئ�ة 
واجتماع�ة من شأنها تفعیل البند األول من 
الس�اسة التشغیل�ة الرا�عة �الرغم من 
محدود�ة نطاقها نظرًا لصغر حجم المشار�ع 
المتوسطة والصغیرة ومتوسطة الحجم، وعل�ه 
یجب تقی�مها وٕادارتها، على سبیل المثال 

 معاییر العمالة،ظروف ومستو�ات العمل و 
أو  والتخلص غیر السل�م من النفا�ات،

، الخطرةأو  ظروف العمل غیر الصح�ة
ستتعرض أ�ضا الجهات المل�ة الوسط�ة 
�موجب المشروع لمستوى من المخاطر 
البیئ�ة واالجتماع�ة من خالل أنشطة الفئات 
المستثمر بها، لذا س�فرد الدلیل التشغیلي 

بیئ�ة واالجتماع�ة للمشروع إطارًا لإلدارة ال
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�ضم قائمة �األنشطة الفرع�ة غیر المؤهلة، 
ومعاییر االستحقاق، والرصد والمتا�عة 
والتقی�م، وعمل�ة االخت�ار �موجب هذا 
المكون. وس�كون على الجهات الوس�طة 
تبني الدلیل التشغیلي والق�ام �عمل�ات الرصد 
 والمتا�عة ورفع التقار�ر لوحدة تنفیذ المشروع.

ي إطار اإلدارة البیئ�ة واالجتماع�ة س�غط
أ�ضًا منح تطو�ر المفاه�م وتسو�قها تجار�ًا 
�موجب المكون األول. و�توقع أن تضم 
القطاعات المشمولة �التمو�ل قطاع 
الخدمات، وتجارة التجزئة، وتكنولوج�ا 
االتصاالت والمعلومات، والس�احة، وصید 
األسماك، على أن یتم استثناء المشار�ع 

 رع�ة التي تندرج ضمن الفئة أ. الف
ال یتوقع �أن تتمخض آثار بیئ�ة واجتماع�ة 
عن األنشطة المندرجة ضمن مكون 
المساعدة التقن�ة، علماً �أنه سیتم تضمین أي 
آثار محتملة كقضا�ا بیئ�ة واجتماع�ة یجب 
أخذها �عین االعت�ار في طي الشروط 

 المرجع�ة.
المظالم التي �عتزم الفر�ق استخدام آل�ة رفع 

تم إنشائها ألغراض مشروع تعز�ز فرص 
 ).PROPEIAالدخل (

 
البند الرا�ع من الس�اسة التشغیل�ة الرا�عة 

 �شأن الموائل الطب�ع�ة
لم یتم تفعیل هذه الس�اسة �موجب المشروع،  ال

إذ أن األخیر لن �شمل أعمال في موائل 
مناطق محم�ة، حیث َسُتَنفذ كافة أو  طب�ع�ة

األنشطة الفرع�ة في المنطقة الحضر�ة من 
 مدینة جیبوتي.

البند السادس والثالثین من الس�اسة التشغیل�ة 
 الرا�عة �شأن الغا�ات

لم یتم تفعیل هذه الس�اسة �موجب المشروع؛  ال
إذ أن األخیر ال ینطوي على تنفیذ أعمال في 

حتى دعم أو  إعادة تأهیلهاأو  الغا�ات
مد على خدمات ُتستمد استثمارات أخرى تعت
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من الغا�ات، حیث َسُتَنفذ كافة األنشطة 
الفرع�ة في المنطقة الحضر�ة من مدینة 

 جیبوتي. 
البند التاسع من الس�اسة التشغیل�ة الرا�عة 

 �شأن إدارة اآلفات
لن یتطلب المشروع استخدام أي مبیدات  ال

 منتجات من هذا القبیل.أو  حشر�ة
 
 
 
 

البند الحادي عشر من الس�اسة التشغیل�ة 
 الموارد الثقاف�ة الماد�ةالرا�عة �شأن 

 
 
 
 
 ال

 
 
 
 

ال یرتقب أن تسفر العمل�ة المقترحة عن 
مخاطر تدمیر موارد ثقاف�ة ماد�ة قائمة. مع 
ذلك س�عمل إطار اإلدارة البیئ�ة واالجتماع�ة 
على تحلیل مناطق المشروع والتدابیر الالزم 

في حال تم  خالل تنفیذ المشروع ات�اعها
اكتشاف موارد ثقاف�ة ماد�ة خالل تنفیذ 
المشروع. وسیتم تطبیق اإلجراءات الخاصة 
�الممتلكات الثقاف�ة واحتمال�ة العثور على 
إحداها واتخاذ اإلجراءات التخف�ف�ة المناس�ة 

أي الممتلكات  من حید تحدیدها وحمایتها
. ستخداممن السرقة، وٕاساءة االالثقاف�ة 

�الرغم من أن المشروع لن ینطوي على 
تدمیر ألي ممتلكات ثقاف�ة، أنه من المحتمل 
أن یتطلب المشروع الحقًا تحدید وتضمین 
جزئ�ة الحصول على المساعدة للحفاظ على 
المواقع التار�خ�ة واألثر�ة. وفي تم مصادفة 
مثل هذه األمور فالبد من إعداد خطط إدارة 

 ة ألغراض هذا المشروع.الممتلكات الثقاف�
البند العاشر من الس�اسة التشغیل�ة الرا�عة 

 �شأن السكان األصلیین 
  ال

البند الثاني عشر من الس�اسة التشغیل�ة 
 الرا�عة �شأن إعادة التطو�ل القسري 

لن یتم تقد�م التمو�ل للمشار�ع التي تتضمن  ال
شراء أراضي، إذ سیتم إعداد قائمة �المشار�ع 
الفرع�ة التي ال یجب تمو�لها، وستنضم 
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المشار�ع التي تتطلب ح�ازة أرض إلى هذه 

 القائمة.
البند السا�ع والثالثین من الس�اسة التشغیل�ة 

 الرا�عة �شأن سالمة السدود
االعتماد أو  لن �ضم البرنامج بناء سدود ال

 على سدود.
 البند الخمسین من الس�اسة التشغیل�ة السا�عة

 المشارع المقامة على الممرات المائ�ة
 �ةلن �عود المشروع �أثر على الممرات المائ ال

البند الستین من الس�اسة التشغیل�ة السا�عة 
�شأن المشار�ع المقامة في مناطق متنازع 

 علیها

 ال �قع المشروع في منطقة متنازع علیها ال

 خطط إعداد الس�اسات الوقائ�ة .ج
 إلعداد وث�قة معلومات المشروع/وث�قة ب�انات الس�اسات الوقائ�ة المتكاملة الخاصة �المرحلة التقی�م�ة.التار�خ المؤقت 

 2018آذار  27
 

اإلطار الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة �الس�اسات الوقائ�ة التي قد تلزم، ین�غي لوث�قة معلومات المشروع/وث�قة 
 المتكاملة الخاصة �المرحلة التقی�م�ة أن تحدد الدراسات الخاصة وآجلها.ب�انات الس�اسات الوقائ�ة 

 
الشرع المرفق �عتبر إطار اإلدارة البیئ�ة واالجتماع�ة الس�اسة الوقائ�ة الالزم إعدادها قبل المرحلة التقی�م�ة مثلما نص عل�ه 

الخاصة �اإلطار ونشره ط�اعته كمخرج ورقي ونشره عبر الرا�عة، على أن تتم المشاورات التشغیل�ة �البند األول للس�اسة 
 اإلنترنت.

 جهات االتصال

 

 البنك الدولي

 رؤ�ا فاكیل، بنجامین هیز�یرغ

 خبیر �مجال القطاع المالي
 

 الجهة المقترضة/العمیل/المتلقي

 ممثلة بوزارة االقتصاد والمال�ة المسؤولة عن الصناعة –جمهور�ة جیبوتي 

 دواليإل�اس 
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 وز�ر االقتصاد والمال�ة والتخط�ط

Ilyasdawaleh@gmail.com 

 الجهات المنفذة
 الوكالة الجیبوت�ة للتنم�ة االجتماع�ة

 مدیر الوكالة

 دیر�ة سولدان

Addsdjibouti@gmail.com 
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