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 أساسية معلومات

 
 حول المشروع أساسية بيانات. أ
 

 البلد
  جيبوتي

 تعريف المشروع  رقم
P162904  

 المشروع تعريف رقم
  (وجد)إن  الرئيسي

 المشروع  اسم
اار  اإلنظام  تحايثمشروع 

 (P162904) العامة
 المنطقة

الشرق األوسط وشمال 
 أفريقيا

 التقريبي التقييم تاريخ
 2017 األول/ايسمبركانون  1

المتوقع النعقاد  التاريخ 
 شباط/فبراير 28المجلس 

2017 

 )الرئيسي( الممارسة مجال
  الحكم

 
 التمويل أدا 

مشروع  تمويل
 استثماري  

 المقترض 
 جمهورية جيبوتي

 المنّفذ  الهيئة
  األمانة العامة للحكومة

 

 :المقترحة التنمية)أهداف(  هدف
 ممّكنة لإلاار  الرقمية الفّعالةالبيئة الالشفافية والفعالية في إاار  الضرائب والجمارك وخلق  تحسين

 
 )بماليين الدوالرات(  التمويل
 المبلغ التمويل مصدر

 15.00  المؤسسة الاولية للتنمية
 15.00 التكلفة الكلية للمشروع

 
 قرار مراجعة التصميم    البيئي التصنيف فئة

  المشروع إدعااافي  بالمضيالمراجعة  سمحت – األولالمسار       جزئيتقييم  –ب  الفئة
 

 (تعنها اإلفصاح يتم)لن  الممارسة؟ مدير إلى الوقائية اإلجراءاتب الخاصة تعتماداالوتم نقل وظائف الرقابة  هل
 كال
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 والسياق المقّدمة. ب
 

 السياق القطري
 
 942،325يبلغ تعدد سكانه  صغيٌر المدخل الجنوبي للبحر األحمر، وهي بلٌد تقع جيبوتي في موقع استراتيجي تعند. 1

دعشر  في المائة من  دعبرها تمّر التي، 1دعان -وقنا  السويس  المنابلمضيق  مجاور جيبوتي إّن  (.2016نسمة )في تعام 
 وأصبحت 2قوادعا دعسكرية  وهي تستضيف دعّا .سنويًافي العالم التجارية  الصااراتفي المائة من  20صاارات النفط و 

 حيث من القوادعا العسكرية، اخل مهّمجيبوتي  وتحقق الطريق الرئيسي للوصول البحري إلى إثيوبيا غير الساحلية. تشّكل
 تصلها ور أنقّاُيع اقتصااها بوتير  ملحوظة وقا توّس في المائة من إجمالي اإليرااات الحكومية. 20ل اآلن أكثر من شّكي

باستثمارات دعامة ممولة من الايون في تحايث الموانئ ووسائل النقل، وال  ة، مافودع2016في المائة في دعام  6.5إلى 
وفي الوقت نفسه، تراكمت  مياه من إثيوبيا.  موانئ جايا  وخط أنابيب شاء دعّاالسكك الحاياية إلى إثيوبيا، وإن خط سيما

في المائة  50في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي من أقل من  80 زت حاليًا ، حيث تجاوكبيٍر الايون الخارجية بسردعٍة
   .2014في دعام 

 
تعلى الرغم من االستثمارات الكبير  والنمو االقتصادي الملحوظ، ُتصّنف جيبوتي بين البلدان المنخفضة النمو في . 2

ونموذج التنمية  الحوكمةضعف  وبسبب. 2014تعام بلدًا في  188من أصل  168مجال التنمية البشرية، واحتّلت المرتبة 
 في المائة من السكان فقراء؛ 41وحوالي  النتائج االجتمادعية. غير الشامل بما يكفي، لم تتحّسناالجتمادعية واالقتصااية 

 62لوالا  ع دعنا اويبلغ متوسط العمر المتوّق في المائة؛ 39في المائة منهم في فقر ماقع، ويبلغ معال البطالة  23ويعيش 
ً  71.5سنة، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ  ويؤثر انعاام األمن  سنة؛ 63.3البالغ سنة، ومتوسط أقل البلاان نموا

 حاّااألطفال اون سن الخامسة من سوء تغذية في المائة من  17.8ويعاني  في المائة من األسر الريفية؛ 75الغذائي دعلى 
إلى  2002في المائة في دعام  40ارتفع مؤشر جيني من وقا  .كبير ثرو  مترابطة   نخبة صغير جمعتومع ذلك،  .دعام
 .2013في المائة في دعام  44

 
منذ النظام الحالي  ويحكم .تعلى تعكس العديد من جيرانها، ظّلت جيبوتي سلمية ومستقر  نسبيًا في السنوات األخير . 3

م لادعم الخارجي في الحفاظ دعلى السلوا ةالمركزي الحوكمةونموذج  الجيوستراتيجية المنافع ونجح بفضل، 1999دعام 
 المواطنين.تجاه دعن النتائج و ذكر في تحويل المؤسسات العامة لتصبح أكثر مساءلًةُي ًاومع ذلك، لم يحرز تقام واالستقرار.

ات أساسية بين المجتمعات وتوجا توتر وقا يؤاي ضعف المساءلة واإلاماج إلى تعريض البلا لعام االستقرار اإلقليمي.
                                                           

1
وبعبارة  بالوصول إلى البحر األحمر وبحر الجزيرة العربية والمحيط الهندي وقناة السويس، وبالتالي، إلى البحر األبيض المتوسط.جيبوتي تتحّكم  

استراتيجي"، ، "األمن البحري في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تقييم II. شالال مأخرى، تتحّكم بأحد أهم الشرايين البحرية الحيوية في العالم )روبرت 
 (.2014مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، 

2
 ة والصين.الدول التي لديها قواعد عسكرية: فرنسا والواليات المتحدة األمريكية واليابان وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعوديتشمل  
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البطالة وتافق الالجئين من اليمن والصومال  نسبة المحلية يمكن أن تتفاقم بسبب ارتفاع معاالت الفقر واالستبعاا وارتفاع
 .وتهاياات حركة الشباب

 
في فتح  أساسيًا تعنصرًا ،وتنوتعًا أكثر شمواًل خاصًا دتعم قطاتعًاتي الحوكمة واإلصالحات التيشّكل التحسن الملحوظ في . 4

المفاهيمية مذكر  الو 20353رؤية جيبوتي التنموية للحكومة  االستراتيجيةوكما جاء في  .إمكانات التنمية في البلد
 لوجستيًا صبح مركزًاليكامل إمكاناته ولالبلا  تحقيقحاسمة لضمان  اإلصالحاتعتبر هذه ، ُت4يبوتيللتشخيص المنهجي لج

 لتنمية القطاع الخاص. األدعمال غير مواتية نسبيًا ممارسة أنشطة وال تزال بيئة أفريقيا بأكملها.شرق منطقة ل وتجاريًا
 والقطاع الخاص صغير، وال يشمل سوى دعاا قليل من المؤسسات الخاصة المسجلة، والكثير من النشاط غير رسمي.

، 2017في تقرير البنك الاولي بشأن ممارسة أنشطة األدعمال لعام  بلاًا 190فقط من أصل  171 المرتبة جيبوتي واحتّلت
وباء  ة،المصرفي اتوالحصول دعلى االئتمان ،إنفاذ العقوا وحماية المستثمرينفي ما يتعلق بمنخفضة للغاية  دعالماتمع 

إلى ضعف  حكمالدعلى ذلك، تشير معظم مؤشرات  ودعالوً  .الممتلكاتوالحصول دعلى الكهرباء وتسجيل  أنشطة تجارية،
وكما تم التأكيا دعليه في  ل تحايات هامة أمام مساءلة الحكومة.المؤسسات غير القاار  دعلى ادعم سياا  القانون، مما يشّك

ليات إلشراك لغياب اآلكبير  إلى حّا يعوا سببهضعف سياا  القانون  ، فإّن5يبوتيية للتشخيص المنهجي لجمفاهيمالمذكر  ال
يترك للمواطنين وسائل قليلة لمساءلة  األمر الذيالة في اور  صياغة السياسات وتنفيذها، الشعبية الفّع والعرائضالمواطنين 
بشكل خاص دعنا تقييم فعالية الحكومة في  ًاضارصنع السياسات العامة  بشأندعام وجوا دعمليات شاملة  وُيعتبر الحكومة.

سين أااء الحكومة العايا من المباارات لتح قا أطلقت الحكومة أّنوفي حين  6تقايم الخامات العامة مثل الصحة والتعليم.
أن هذه المباارات تحتاج إلى مزيا من  تظهرالمؤسسات القطرية السياسات وتقييم ل المتراّية تصنيفاتال وشفافيتها، فإّن

قم شؤون الحكومية يؤاي إلى تفاانعاام الشفافية والمساءلة االجتمادعية ومشاركة المواطنين في ال ال يزال، وبالتالي 7التحسين.
دعام المساوا  االجتمادعية ودعام كفاية فرص الحصول دعلى فرص  يه أيضًايغّذ، جيبوتيالشعور باإلحباط لاى الشباب في 

 .العمل
 
ض استقراره تعلى المدى يات االجتماتعية واالقتصادية المتعّدد  التي يواجهها البلد والتي قد تقّومن أجل التصدي للتحّد. 5

ما يتعلق بمسألة االستاامة  وفي .الطويل، بدأت الحكومة في تنفيذ إصالحات حاسمة لتعزيز قدرتها وإمكانياتها المؤسسية
ما يتعلق بإصالح  وفي 2015.8لعام  الضريبيلتنفيذ بعض توصيات المؤتمر الوطني  كبيرً  المالية، تبذل الحكومة جهواًا

                                                           
3
 في المئة سنوياً، وزيادة الدخل الفردي ثالثة أضعاف، والحّد من البطالة. 10-7.5نمو على المدى المتوسط بنسبة  2035رؤية جيبوتي تستهدف  

 وهي تشمل خمس ركائز: السالم والوحدة الوطنية، والحوكمة الرشيدة، والتنويع االقتصادي، وتنمية رأس المال البشري، والتكامل اإلقليمي.
4
 .2017جمهورية جيبوتي، تشخيص منهجي للبلد، مذكرة مفاهيمية، أيار  

5
 نفس المرجع. 

6
 نفس المرجع. 

7
؛ 2014تقييم السياسات والمؤسسات القطرية في أفريقيا، البنك الدولي، حزيران  

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/06/25/000456286_20140625142425/Rendered/P
DF/889910WP0REPLA00Box385241B00PUBLIC0.pdf 

8
 .2017لصندوق النقد الدولي، نيسان  17/87التقرير القطري رقم  

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/06/25/000456286_20140625142425/Rendered/PDF/889910WP0REPLA00Box385241B00PUBLIC0.pdf
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/06/25/000456286_20140625142425/Rendered/PDF/889910WP0REPLA00Box385241B00PUBLIC0.pdf
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ين مجالس تنفيذية جايا  يتعوهي تقوم ب،  الرشيا الحوكمةت خطوات لتنفيذ ماونة ، تتخذ السلطاوالحوكمةالمؤسسات العامة 
اإللكترونية  للحوكمةومن خالل استثمار كبير في بنية تحتية حايثة  ع دعقوا أااء مع خمس مؤسسات دعامة.يوتوق

(www.egouv.df أنشأت الحكومة ،) الحكوميةمعلومات اللنظام وطنية وكالة Agence Nationale de Système (
d’Information de l’Etat – ANSIE)  ًوسيسمح ذلك أيضًا للمواطنين بإدعطاء  .لتحايث اإلاار  العامة وجعلها أكثر كفاء

 . بيانات مفتوحةراوا فعلهم من خالل منصة 
 

 والمؤسسي يياق القطاتعالّس
، ولكن معظم 1977حصلت جيبوتي تعلى استقاللها من فرنسا في تعام  جيبوتي حديثة نسبيًا.إّن اإلدار  العامة في . 6

 لعام وجوا دعاٍا نظرًا وكانت فتر  ما بعا االستعمار صعبًة .اإلدار  العامة كان يديرها الفرنسيون حتى أوائل التسعينات
م دعلى ماى العقا حرز بعض التقّاوقا ُأ من الموظفين الحكوميين الجيبوتيين المؤهلين ونظم جيا  لضمان االنتقال. كاٍف

 وبين الموجوا أااء اإلاار  العامة يعوقه فصل بين النصوص واإلجراءات القانونية  غير أّن هذه الفجو ؛ الماضي لسّا
 ة دعلى مقاومة التغيير، فإّنما ولم تتطور بعا قار  قوّي لة إلى حاٍّلحكومة متقّبا ومع ذلك، وبما أّن تنفيذها دعلى أرض الواقع.

 وتعزيزها.هناك فرصة جيا  لتحايث اإلاار  العامة 
 
أما في مجال  .في جميع أبعاد مؤشرات الحوكمة في العالم الخاصة بالبنك الدولي متواضعةجيبوتي مراتب  ّلحتت. 7

 دعالمة، حيث سجلت ّصنفًاُم بلاًا 214من أصل  الُانيا ئةاالعشر  في الم ضمن نسبةُتصّنف  الصوت والمساءلة، فهي
في دعام  1.4-إلى  هامشيًا لتعوا وتتحّسن 1.46-إلى  0.63-من  2013إلى  2003خالل الفتر  من  تاريجيًا انخفضت

في  بلاًا 214 أصل السفلي من نف جيبوتي في الثلثّصوُت سوأ(.األ 2.5- فضل إلىاأل 2.5+ من العالمات)تتراوح  2015
نف ّصي ُت. وه2008نصف الطريق في دعام  بعاما كان فوق كبيرًا انخفاضًا السيطر  دعلى الفساا، وهو ما يمثّلما يتعلّق ب

تحت جيبوتي  ُمصنّفة في المائة من البلاان 28 حوالي فعالية الحكومة.الُانيا في ما يتعلق بئة افي الم 20 ضمن نسبة الـ
الحوكمة في مؤشر الُانيا في المائة  19 ضمن نسبة الـف جيبوتي صّنوُت للجوا  التنظيمية. الحوكمة في العالمشر مؤ بحسب

 .سياا  القانونل في العالم
 
القدرات المتفشي تعلى جميع مستويات اإلدار  العامة في صميم سوء أداء تقديم الخدمات  ضعفيكمن سوء اإلدار  و. 8

رأي حظي  وهذا،  الرشيا ةكمولحلال يتجزأ من التنمية، والمساءلة حجر الزاوية  ًاجزء  الرشيا الحوكمةوُتعتبر  .العامة
سفنسون و؛ بيوركمان 2010. مالينا س؛ ماكنيل و 2015التنمية )غرانافوينيت وآخرون،  الكتابات بشأنبتأييا واسع في 

وما لم يكن من الممكن محاسبة  (.2017في العالم لعام  ، وتقرير التنمية 2004 لعام ؛ تقرير التنمية العالمية2007
بعيا   ستبقىمن الفقر،  ، مثل العاالة االجتمادعية والحّامنافع حاسمة مرتبطة بالحوكمة الرشيا المسؤولين الحكوميين، فإن 

وضع طويل األجل، أو اء تخطيط استراتيجي إلجر كافيًا ز  تجهيزًاوال تزال الوزارات والهيئات العامة غير مجّه المنال.

http://www.egouv.df/
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تقايم السلع والخامات  وأفي الوقت المناسب،  المشترياتضمان دعمليات  وأتأمين التمويل الكافي،  وأسياسات قطادعية، 
 .بكفاء ، أو تقييم العمليات التشغيلية ودعمليات التسليم

 
والمبادرات التي تضطلع بها ينبغي أن تكون اإلصالحات المؤسسية تعميقة ومعّجلة لكي تنجح جميع اإلجراءات . 9

يات المتعلقة بالحوكمة وتقايم الخامات، شردعت الحكومة في إجراء إصالحات مؤسسية بشأن ولمعالجة التحّا .الحكومة
 Agence Nationale de)الحكومية وأنشأت الحكومة وكالة وطنية لنظام المعلومات  المساءلة والشفافية والمشاركة.

Système d’Information de l’Etat – ANSIE)  اإللكترونية  للحوكمةوقامت باستثمار كبير في بنية تحتية حايثة
(www.egouv.  ًلتحايث اإلاار  العامة وجعلها أكثر كفاء )الحق في ومع ذلك، فإن إصالح الحق في المعلومات ) .اف

خذ السلطات وتّت بعا. فعااًل لم يصبحبالغ األهمية لتباال البيانات وتعليقات المواطنين،  (، وهو أمٌرالحصول دعلى المعلومات
 تقوم بتعيينكما أنها  9تحسين تقايم الخامات العامة وأااء المؤسسات العامة،  من أجل الرشيا الحوكمةخطوات لتنفيذ ماونة 

ما فيما حاجة إلى مزيا من اإلجراءات، ال سّي ثمةومع ذلك،  دعامة.ع دعقوا أااء مع مؤسسات يمجالس تنفيذية جايا  وتوق
سين أااء العايا من المباارات لتح قا أطلقت الحكومة أّنوفي حين وفي الواقع،  يتعلق باإلفصاح المالي والشفافية والمساءلة.

هذه المباارات تحتاج إلى مزيا  أن تظهرالمؤسسات القطرية السياسات وتقييم المتراّية ل تصنيفاتال الحكومة وشفافيتها، فإّن
 10.من التحسين

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونيةقطاع 

 
االتصال تعائدات خارجية كبير  من بيع  بحرية تدّر اتصاالت ثمانية كابالت مبالغ كبير  لشراءاستثمرت جيبوتي . 10

الوصول إلى دعرض النطاق الترااي  ال ُيترجم بعاومع ذلك،  .والجنوبية  بلدان في أفريقيا الشرقية اإلنترنت إلى تعّدب
التغطية  وتحّا .للمواطنينالعالي إلى إاار  دعامة حايثة تستخام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقايم خامات جيا  

النطاق من قارات المواطنين دعلى شبكات الهواتف المتنقلة العريضة ما خامات المتنقلة، وال سّي الهواتف لخاماتالمنخفضة 
في  80ودعلى الرغم من أّن حوالي  مع اإلاار  العامة باستخاام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة متوسطة. التحاور

 53)حوالي  السكانالمائة من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، فإن النطاق العريض المتنقل ال يغطي سوى نصف 
في منطقة الشرق في المائة في المتوسط  75بنحو  مقارنًة سب الجمعية الاولية لشبكات الهاتف المحمولبحفي المائة 

                                                           
9
عات الرئيسية لالقتصاد بما فيها الكهرباء واالتصاالت والنقل والمياه من قبل مؤسسات مملوكة للدولة تواجه تحديات على صعيد جميع القطاتتم إدارة  

 وتعاني المؤسسات العامة من سوء حوكمة الشركات والمساءلة، مما يؤدي إلى استخدام دون المستوى األمثل للموارد العامة وسوء أداء تقديم الحوكمة.
 ات العامة.الخدم

10
؛ 2014تقييم السياسات والمؤسسات القطرية في أفريقيا، البنك الدولي، حزيران   

ttp://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/06/25/000456286_20140625142425/Rendered/Ph
DF/889910WP0REPLA00Box385241B00PUBLIC0.pdf 

http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/06/25/000456286_20140625142425/Rendered/PDF/889910WP0REPLA00Box385241B00PUBLIC0.pdf
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2014/06/25/000456286_20140625142425/Rendered/PDF/889910WP0REPLA00Box385241B00PUBLIC0.pdf


 البنك الدولي 
 (P162904) العامةدار  اإلتحديث نظام مشروع 

 

 
 
 17 من   7صفحة  2017أيلول  7

بحسب الجمعية الاولية للغاية ) ذلك، فإن أسعار النطاق العريض المتنقل مكلفٌة وفضاًل دعن (.11األوسط وشمال أفريقيا
 رقم وهذا ميجابايت/ في الشهر. 500 لكل اوالرًا 30حوالي سعر النطاق العريض المتنقل  يبلغ، لشبكات الهاتف المحمول

خمس الجيبوتيين والتكلفة  يطال ماقعفقر  ومع معّال 12.بالبلاان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقارنًة مرتفع جاًا
 التحاور، مما يؤاي إلى انخفاض جاًا ًاالوصول المحلي إلى اإلنترنت محاوالالتصاالت السلكية والالسلكية، يبقى  العالية

نظم تقايم الخامات الحالية ت تكنولوجيا المعلومات المخصصة، فإّن تطبيقا وجوا دعلى الرغم منو بين المواطنين والاولة.
 . لمواطنينتجاه الشفافية والمساءلة لوأقل مرادعا   قائمة دعلى الورق

 
لخدمات كما الفّعال ل تقديمالاإللكترونية لتحديث اإلدار  العامة وتعترف الحكومة بضرور  االستفاد  من الحكومة . 11

ة وتسعى الحكومة، من خالل منّص .ومركزها في الرئاسةوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكومية يتبّين من إنشاء ال
كفاء  الخامات العامة والحصول ، إلى تحسين الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكوميةالحوكمة اإللكترونية التي تايرها 

األلياف البصرية قامت الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكومية بتأمين الربط، بواسطة حتى اآلن،  دعليها ونودعيتها.
 (.Cité ministerielleلوزارات والوكاالت ااخل الماينة الوزارية )ل موقعًا 16من أصل  15 ، بينواإلنترنت دعالية السردعة

وضع  ويجري حاليًا تشغيله من قبل موظفين مؤهلين تم تعيينهم بشكل تنافسي. ويتممركز بيانات قوي وتجهيز إنشاء وقا تم 
الوكالة تطوير العايا من التطبيقات من قبل  ويجري حاليًا جميع الخامات.لستخام وطني ُي تعريف برنامج إلنشاء رقم

لمشتريات اإللكترونية، وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة للشفافية والقيمة لم ما نظا، وال سّيالوطنية لنظام المعلومات الحكومية
دعن كثب مع اإلاار  الضريبية وقطاع  الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكوميةعمل دعلى ذلك، ت ودعالوً  مقابل المال.

 المواطنين إلى ين إمكانية وصولالصحة وقطاع العال ووزار  الااخلية من أجل تطوير نظم المعلومات الخاصة بها وتحس
 خامات اإللكترونية.ال
 

بسبب محدودية القدرات  مما كان متوقعًا م العام المحرز في تقديم الخدمات اإللكترونية أبطأ قلياًلمع ذلك، كان التقّد. 12
لتدخالت تعن ا ، فضاًلالمالئمةالتقنية الرفيعة المستوى، واالفتقار إلى الرؤية االستراتيجية، واألطر السياسية والقانونية 

لدتعم تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوزارات  لجهات المانحة في جهودهابين اغير المنسقة 
ممول من المؤسسة حوكمة لتطوير القطاع الخاص من مشروع  فعلى سبيل المثال، تقوم بعض الوكاالت، بادعٍم .والوكاالت

قائمة بتطوير تطبيقات  بالتوازي مع الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكومية ومن اون تنسيق وثيق معها، الاولية للتنمية،
للبنك المركزي،  وتطبيقينلممارسة األدعمال التجارية،  نقطة الخامات الموّحا  للمحاكم التجارية في النظام القضائي، بذاتها

ويقوم  البناء، وتطبيق لمراقبة جوا  تقايم خامات الكهرباء. تراخيصإلاار   وتطبيقإلاار  الممتلكات العقارية،  وتطبيق
                                                           

11
. تجدر اإلشارة أيضاً إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشمل 9تقرير الجمعية الوطنية لشبكات الهاتف المحمول كما في الحاشية رقم  

الشرق األوسط بلدان مختلفة والتقديرات لتغطية وانتشار النطاق العريض لمنطقة أيضاً بالنسبة للجمعية الوطنية لشبكات الهاتف المحمول والبنك الدولي 
إلى  ر ووصولوشمال أفريقيا واالختراق )قائمة البنك الدولي للبلدان( يمكن أن تكون أعلى بما أن جزر القمر وموريتانيا والصومال )أدنى مستوى انتشا

 المحمول. اإلنترنت( مدرجة في منطقة أفريقيا بالنسبة إلى البنك الدولي، ولكن ليس بالنسبة للجمعية الوطنية لشبكات الهاتف 
12

تقرير البنك الدولي بشأن شبكات النطاق العريض في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تسريع الوصول عالي السريعة إلى اإلنترنت:  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16680 
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ل السجل االجتمادعي، ويقوم مشروع التعليم الممّو بتطويرل من المؤسسة الاولية للتنمية مشروع الحماية االجتمادعية الممّو
هذه التطبيقات والنظم والخامات  إّن كافة نظام إلاار  المعلومات في قطاع التعليم. وضعمن المؤسسة الاولية للتنمية بادعم 

وتحتاج الحكومة إلى  الخامات اإللكترونية. تادعم، وال كاٍف ٍلغير مضمونة بشكو، وتكرارية، كبيٍر إلى حاٍّقائمة بذاتها هي 
 ،والموثوقية ،لضمان قابلية التشغيل البينيالوزارية ادعم لضمان الترابط بين مختلف قوادعا البيانات ونظم المعلومات ال

 .والكفاء  والفعالية وبناء العناصر اإلضافية المفقوا  ،واألمن
 

 إاار  الضرائب والجمارك
م جيبوتي وتقّا .وقارتها التنافسية 13النظام الضريبي في جيبوتي يسبب دعوائق خطير  أمام تطوير الخامات. ال يزال 13

دعمليات التنمية  (4و) المنطقة الحر ؛( 3و) قانون االستثمار؛( 2)و (؛CGIالقانون العام ) (1)إدعفاءات ضريبية من خالل: 
 لمنافع المقابلة المتوقعةاوحتى اآلن، لم تؤا اإلدعفاءات الضريبية إلى  االمتيازات الابلوماسية. (5)و لة من الخارج؛الممّو

بموجب القانون العام من تشوهات ضريبية ودعمليات اتخاذ ويعاني النظام الضريبي  والعمالة. اتاالستثمار دعلى صعيا
الضريبية الخاصة، بما في  األنظمةوبموجب قانون االستثمار، فإن اإلدعفاءات الضريبية وغيرها من  .استنسابيةقرارات 

ة بين المشغلين ذلك نظام المناطق الحر  ونظام القوادعا العسكرية األجنبية، تخفض القادعا  الضريبية وتخلق تشوهات للمنافس
، فإن قانون المنطقة 2015وكما لوحظ في مؤتمر الضرائب لعام  .14االقتصاايين وتؤاي إلى خسائر كبير  في اإليرااات

 االستهالكضريبة  خاللمن  ع التجار  مع جيبوتي للتعريفاتذلك، تخض فضاًل دعن بالمقارنة الاولية. جاًا الحر  سخٌي
المحلية قا  اإليراااتوتشير التوقعات المستنا  إلى السياسة المالية الحالية إلى أن  كل خاص.لها بشمعّا يرتفعالتي  15الااخلي

. وينبغي أن يؤاي 2015في دعام  19.3 نسبة من 2019في دعام  اإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  17.3تنخفض إلى 
ودعلى النحو الموصى به في  ل تراكم الايون العامة.تعزيز نظم تعبئة الموارا المحلية إلى المزيا من الحيز المالي وتقلي

النفقات  لمراجعةلسلطات أن تتخذ خطوات فورية يتعّين دعلى ا(، 2017تقرير البنك الاولي بشأن استراتيجية الضرائب )
من ذلك تعزيز  ، وبااًللضريبة االستهالك الااخليدعن طريق اإللغاء التاريجي  الصكوك وتوحياواإلدعفاءات الضريبية، 

ومن شأن تعزيز الحياا االقتصااي لضريبة القيمة المضافة، مع دعملية استرااا  ضريبة القيمة المضافة وضرائب اإلنتاج.
 .للمستثمرين بالنسبة ، أن يجعل النظام أكثر جاذبيًةفعالة ومتساردعة لضريبة القيمة المضافة

 
، (Direction Générale des Impôts – DGI) رية العامة للضرائبما المديال تتمّتع اإلدار  الضريبية، وال سّي. 14

وحتى اآلن، لم تنجح  .ال للسياسات الضريبية وتعبئة الموارد المحليةالالزمة لضمان التنفيذ الفّع واإلمكانياتبالقدرات 
                                                           

13
 .2017البنك الدولي، ، GPMFMهي االستراتيجية الضريبية في أعقاب المؤتمر الوطني للضرائب؟، ما  

14
 2017، نيسان 17/87صندوق النقد الدولي، التقرير القطري رقم  

15
تخضع تملك جيبوتي تعرفة جمركية بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن ضريبة االستهالك الضريبي لديها غرض مماثل بما أّن السلع المنتجة محلياً ال ال  

في المائة في المتوسط  22.0في المائة )منظمة التجارة العالمية( مقارنةً مع  27.8الرعاية في جيبوتي بـ وتقّدر تعرفة الدولة األولى ب لهذه الضريبة.
وانخفضت عائدات ضريبة االستهالك الداخلي من  في المائة في البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى. 11.4في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو 

. وعلى الرغم من االنخفاض، ال 2015في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  4إلى  2000حلي اإلجمالي في عام في المائة من الناتج الم 7
في المائة من الناتج  0،3يزال هذا المستوى مرتفعاً بالمقارنة مع البلدان التي تتنافس مع جيبوتي، مثل موريشيوس، حيث ال تمثل التعرفات سوى 

 (.2017البنك الدولي ) المحلي اإلجمالي.
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من التشوهات واالحتيال، ومراقبة المطالبات المتعلقة باسترااا  في تعزيز العاالة الضريبية، والحّا المايرية العامة للضرائب
ما يتعلق بضريبة األمالك، وإجراء تاقيق  ما فيالضريبة دعلى القيمة المضافة بكفاء ، وتوسيع القادعا  الضريبية وال سّي

تفادعل جساي  ينطوي دعلىوكبير  إلى حّا دعملّيالنظام اإلااري الحالي  إّن منتظم بين المعلومات الضريبية والجمركية.
 المايرية العامة للضرائبوفي الواقع، ال تملك  مفرط بين اافعي الضرائب واإلاار  الضريبية، مما يزيا من فرص الفساا.

فقط ، وموظفًا 170 حيث تضّموالقوى العاملة صغير   لادعم دعملياتها. المالئمةالموارا البشرية الكافية وأنظمة المعلومات 
إجراء  دعلى أكثر تركيزًاالخامات  فإنالموظفين وكفاءتهم،  للعاا المحاوا من ونظرًا المايرين )الفئة ألف(.سبعة من كبار 

بالغ األهمية لإلاار  الضريبية  من نشاط التاقيق القائم دعلى المخاطر، وهو أمٌر استعراض بسيط للوثائق الضريبية بااًل
الميزات الضرورية للتحقق ب الخاص بالمايرية العامة للضرائبنظام المعلومات  يتمتعال و الحايثة القائمة دعلى التقييم الذاتي.

من المعلومات مع الجمارك، ويفتقر إلى وحاات لتوجيه دعمليات التاقيق القائمة دعلى المخاطر وإاار  استرااا ضريبة القيمة 
، دعلى النحو من المهم، وبالتالي وما إلى ذلك.، والافع دعبر اإلنترنتاإلقرارات الضريبية  بتقايمالمضافة، كما أنه ال يسمح 

االستراتيجية الضريبية، تعزيز قارات  دعنوفي تقرير البنك الاولي  2015الموصى به خالل مؤتمر الضرائب لعام 
 المايرية العامة للضرائب. وإمكانيات

 
تعبئة الموارد  مهمٌّ وأساسٌي لزياد ( المباشر للجمارك والرسوم غير تعزيز إدار  الجمارك )اإلدار  العامة  كذلك، إّن. 15

ضريبة بالغ األهمية السترااا رسوم االستيراا مثل  األااء الجيا إلاار  الجمارك أمٌر ُيعتبر .والقدر  تعلى المنافسة
ير اإلاار  العامة للجمارك والرسوم غقامت ، 2015في دعام  لضريبة القيمة المضافة. ولكن أيضًا االستهالك الااخلي

اإلاار  العامة الخاص ب، فإن ضرور  تعزيز نظام المعلومات وبالتالي من ضريبة القيمة المضافة. %65.9جمع ب المباشر 
الخاص بالمايرية ال مع نظام المعلومات الفّع التحققوضمان واجهة ( ASYCUDA) للجمارك والرسوم غير المباشر 

ما  يات كبير  فيتواجه تحّااإلاار  العامة للجمارك والرسوم غير المباشر  دعلى ذلك، ال تزال  ودعالوً  .العامة للضرائب
التصاي لها لضمان القار  التنافسية وزياا  االناماج في سلسلة  وينبغيقيم البضائع وتحسين أوقات التخليص،  بتقايريتعلق 

 التجار  الاولية )دعلى سبيل المثال طريق الحرير الصيني الجايا(.
 

لمؤتمر الوطني للضرائب لعام الصادر  تعن ا سلطات التدابير الالزمة لتنفيذ بعض التوصيات الرئيسيةتتخذ ال. 16
وشملت  وتبسيط الهيكل الضريبي. لتنظيمتاابير  2016وشملت ميزانية دعام  .لم تتحقق بعد النتائج الفّعالة ولكّن 2015،16

 العقارات؛ لتشملتوسيع ضريبة األرباح الرأسمالية و الاخل؛التغييرات الرئيسية: إدعفاء أصحاب الاخل األانى من ضريبة 
وتنقيح رسوم الامغة ورسوم  وإاخال مقياس متباين لرسوم تسجيل الشركات؛ تخفيض رسوم ترخيص االستيراا؛و

في تقليص  ت السلطات أيضًاواستمّر ضريبة اإلنتاج دعلى دعصير الفواكه والخضار والمشروبات الغازية. وإزالة الترخيص؛
ومن  بهاف استباالها في نهاية المطاف بضريبة القيمة المضافة وضريبة اإلنتاج. بشكل تاريجي ضريبة االستهالك الااخلي

وهي تشمل: تركيب السجالت النقاية  وإاار  الضرائب. في ما يتعلق بالسياسات الضريبيةالمتوخى اتخاذ المزيا من التاابير 
                                                           

16
 نفس المرجع. 
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والضرائب العقارية المحلية إلى  ونقل إاار  ضريبة تراخيص األدعمال القيمة المضافة؛ في الشركات الخاضعة لضريبة
 ةالسريع والمعالجة جمارك لتمكين موظفي الجمارك من التركيز دعلى أدعمال التفتيش؛تعيين مفوضي و السلطات اإلقليمية؛

ونة لقوادعا السلوك لموظفي الجمارك وادعتماا ما إلجراءات التخليص الجمركي دعن طريق إاخال نظام لتحليل المخاطر؛
وحا  للسياسات  ،2017، في دعام دعليه مع صناوق النقا الاولي، تعتزم السلطات إنشاء وكما تم االتفاق وميثاق تفتيش.

وسيتم قياس نجاح جميع هذه  فة بوضع اإلصالحات الضريبية وتعزيزها وتنسيقها.الضريبية ولجنة توجيهية لإلصالح مكّل
يرااات محلية إضافية تحتاجها السلطات لتحسين تقايم الخامات في وتولياها إلتنفيذها  حسن ن خالل ماىاإلصالحات م

 القطادعات ذات األولوية.
 
 

 CPFالعالقة مع 
وتعزيز  المدقع يتماشى المشروع المقترح مع الهدفين التوأمين لمجموتعة البنك الدولي المتمثلين في الحد من الفقر. 17

الذي اقترح إدخال تعديالت تعلى  الخاص بمجموتعة البنك الدولي يألداء والتعلم في جيبوتا الرخاء المشترك، واستعراض
االقتصادي  االشتمالومع استراتيجية " ،2018-2014 المالية للسنواتستراتيجية الشراكة القطرية لجيبوتي إ

ويهاف المشروع إلى تعزيز الحوكمة  .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل السالم واالستقرار" واالجتماتعي
 بيئة تادعيم( 2و ) الضعف؛أوجه  من  ( الحّا1وتعتما استراتيجية الشراكة القطرية دعلى ركيزتين: ) العامة وتقايم الخامات.

االقتصااي  األااءى الحوكمة وروابطها مع دعل استراتيجية الشراكة القطريةز ترّك هذا اإلطار،وفي  األدعمال. ممارسة أنشطة
تقايم الخامات  سالسلالمساءلة في  تادعيممثل ) والحوكمة وتقايم الخامات (السياسات لتعزيز النمو إصالحاتمثل )

الرئيسية للحوكمة والمساءلة  المجاالتاستراتيجية الشراكة القطرية التحسينات في  تستهافدعلى ذلك،  ودعالوً  .األساسية(
تنفيذ  جميع مراحل حتياجات الناشئة بما يتماشى مع الاروس المستفاا  منالل في البرنامج ككل، وتستجيب بمرونٍةالتي تؤثر 
ال يتجزأ من  لمشاركة في مناقشات دعامة مستنير  حول قضايا التنمية الرئيسية جزءًالعتبر تمكين المواطنين وُي البرنامج.

مواءمة  استعراض األااء والتعلمقترح فضاًل دعن ذلك، ي نقاش وطني شامل وبناء تحالفات مستاامة من أجل اإلصالح. خلق
تجايا ز دعلى )أ( وشمال أفريقيا، التي ترّك األوسطالشرق  لمنطقةلبنك الاولي ا استراتيجيةاستراتيجية الشراكة القطرية مع 

 النازحين ااخليًاواألزمات الناشئة دعن أزمة صامات مجابهة الالقار  دعلى و)ج(  ،اإلقليميالتعاون االجتمادعي، و)ب( العقا 
وستادعم األنشطة المقترحة تجايا العقا االجتمادعي دعن طريق فتح السبل أمام  .والتعافي إدعاا  اإلدعمار و)ا( جئين،الوال

 استخاام إصالحات الحكومة اإللكترونية. يّسهلهمشاركة المواطنين، 
 
 ) (المقترح  ) ( اإلنمائي )األهداف( الهدف. ج

الشفافية والفعالية في إاار  الضرائب والجمارك وخلق البيئة الممّكنة لإلاار   تحسين . يكمن الهاف اإلنمائي المقترح  في18
 . الرقمية الفّعالة
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 (المذكر  المفاهيمية للمشروع )منائج الرئيسية النت
إليها  وإمكانية الوصولإاار  اإليرااات والحكومة اإللكترونية  تحسين الكفاء النتائج المتوقعة من المشروع هي تشمل . 19

والهاف من ذلك هو تعزيز مزيج من إصالحات السياسات، وأاوات تكنولوجيا المعلومات  .هاوالرضا دعن ومستوى
دعلى كل من الكفاء  والجوا  والحصول دعلى الخامات لألدعمال واالتصاالت، وزياا  الشفافية وتعزيز المهارات مع التركيز 

 وفيما يلي النتائج الرئيسية: والمواطن.

 ؛تحسين اإلفصاح المالي والوصول إلى المعلومات 
 ؛زياا  توفر البيانات المفتوحة وخامات الحوكمة اإللكترونية 
 ؛إنشاء منصة رقمية للحكومة اإللكترونية 
  لإلدعفاءات الضريبية من اإلجمالية  الكمّياتتخفيضXX  إلىYY  .كحّا أقصى 

 

 تشمل بعض النتائج المرحلية الرئيسية ما يلي:. 20

  اإللكترونية الحوكمةتحايث النظم الحكومية وإاماجها في منصة 
 لينالصاار  لجميع اافعي الضرائب المسّج لإلقرارات الضريبية والجمركية فريا رقم تعريف تجاري أو ضريبي 
  إاار  إاارات الضرائب والجماركتحسين 
  الحق في المعلوماتادعتماا قانون 
 ادعتماا قانون اإلفصاح المالي 

 المفهوم وصف. د
إاار  كفاء  ته أربع سنوات، يسعى إلى تحسين ائتمان لتمويل المشاريع االستثمارية مّا فيالعملية المقترحة  تتمثل. 21

الشفافية والمساءلة  تادعيمدعن طريق  ومستوى الرضا دعنها يهاإل والوصولاإليرااات والخامات الحكومية اإللكترونية 
ثغرات التنفيذ المستمر  في هذه المجاالت  ويتطلب سّا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتعزيزومشاركة المواطنين 

من أجل إيجاا حلول  مع بعضهم البعضالعمل حّثهم دعلى تحايا المشاكل ودعملية إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في 
نهج تكّيف متكرر قائم ، والمشاركة، واآلراءبناء توافق لكبير   أهميةالمشروع  سيوليولتحقيق هذه الغاية،  طويلة األجل.
   دعلى المشاكل.

 
الضرائب  إاار  تحايث( 2)و؛ الحوكمة اإللكترونية أساستعزيز ( 1مكوِّنات هي: ) أربعةالمشروع من  يتأّلف. 22

 .المشاريع إاار ( 4؛ و)اإلصالحات المؤسسية( 2)؛ ووالجمارك
 

 .أمريكي دوالر مليون 7.5، الحوكمة اإللكترونية أساستعزيز : 1 المكّون



 البنك الدولي 
 (P162904) العامةدار  اإلتحديث نظام مشروع 

 

 
 
 17 من   12صفحة  2017أيلول  7

من أجل  لكامل الحكومةالحكومية اإللكترونية البيئة التمكينية والركيز  األفقية لمنصة رقمية  أساسسيشمل دعنصر . 23
ن دعلى ضمان قابلية التشغيل البيني للنظم وسيسادعا هذا المكّو لمواطنين.وإشراكها لتحسين فعالية وشفافية اإلاار  العامة 

 ن أيضًاوسيادعم هذا المكّو .الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكوميةوالمنتجات واستخاام ومواءمة القارات القائمة في 
  .وصول المواطنين إلى خامات دعامة مختار  مثل نظم الصحة والعاالة لتسهيلاطنين خامة المولإنشاء مراكز 

 
 ات والتاريب من أجل:المشروع المقترح المسادعا  التقنية والمعّا. سيمّول 24

  وتطوير الخامات  ،بنية تحتية للحوكمة اإللكترونية من خالل توسيع مركز البيانات وإنشاء مركز احتياطيإنشاء
 استيثاق المستخامين،ومنصة  أرقام تعريف فريا  للمواطنين،المشتركة )مثل منصة التشغيل البيني ونظام تحايا 

 . موحّاامج مختلف المواقع الحكومية في بوابة حكومية و وتباال البيانات وإاارتها(
 دعلى  وسوف تكون المنصة قاارً  اإللكترونية. تقايم الخامات اإللكترونية بهاف تبسيط وخفض تكلفة تنفيذ الخامات

سيتم التي ضاف مع الوقت واحتواء مجمودعة أولية من المعلومات دعبر اإلنترنت والخامات اإللكترونية التي سُت
 امجها في البوابة الحكومية الموحا .

  نة في مركز البيانات ت المخّزوالبيانا الموجوا إنشاء منصة مركزية للبيانات المفتوحة )باستخاام البوابة الحكومية
غير الحساسة،  األوليةالحكومي( تسمح للمواطنين بالتفادعل مع اإلاار ، وتنزيل وإدعاا  استخاام البيانات العامة 

كافية دعلى استفساراتهم إجابات دعلى اإلنترنت، والحصول دعلى  راوا الفعلوطلب المعلومات، وإرسال 
 واقتراحاتهم.

 الشفافية، ستكون و وثوقة وفي الوقت المناسب ومفتوحة.نظام وطني لرصا األااء الحكومي يوفر بيانات م وضع
 مشاركةلخامات العامة هي المواضيع الرئيسية التي ستلخص تنمية قارات الفّعال لتقايم الوالتعاقا المفتوح، و

امجها سيتم بمنصة البيانات المفتوحة و يقًاوث ارتباطًا مرتبطًة منصة إشراك المواطنين تكونوسوف  المواطنين.
 .في البوابة الحكومية

  بمثابة مركز  ليكونا)بالباال وأوبوك(  اثنين من األحياء الهامشيةالمواطنين في لخامة مركزين تجريبيين إنشاء
جميع ل الحصول دعلى الخامات ويثبت جاوى هذا النهج الذي ثبت نجاحه في من شأنه أن يسّهخامة للمواطنين 

دعلى اإلنترنت خامات  انروّفيسجميع الخامات العامة في مكان واحا و المركزان هذان جمعوسي .العالم أنحاء
 لوجه للمواطنين الذين ال يستطيعون النفاذ إلى النطاق العريض المتنقل. وجهًاو

 أمريكي دوالر ماليين 4.5 ،الضرائب والجماركإدار  تحديث : 2 المكّون
تنقيح التشريعات الضريبية المختلفة من أجل زياا  االتساق وكفاء  اإلاار  الضريبية والجمركية،  المكّون هذا . سيادعم25

 . وضمان إاماج النظم الضريبية والجمركية، وتجايا العمليات التجارية، وإنشاء هيكل رقمي سليم لجمع اإليرااات
 

 ات من أجل:المعّاالمشروع المقترح المسادعا  التقنية والتاريب و. سيمّول 26
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 ف بمراقبة وتقييم مجلس التنمية االقتصااية المكّل وتعزيزالضريبية في وزار  الميزانية  وحا  للسياسات إنشاء
 اإلصالح الضريبي.

  المايرية العامة للضرائب ضرائب )في إاار  اإللكتروني والافع اإللكتروني  لإلقرارإنشاء نظامDirection 
Générale des Impôtsاإلاار  العامة للضرائب والرسوم غير المباشر  الجمارك )إاار  ( وDirection 

Générale des Douanes et des Droits Indirects). 
 واستراااهادعمليات مراقبة ضريبة القيمة المضافة  تادعيم. 
 وتنفيذهمعلومات اإليرااات الضريبية حايث ل دعلى نظام المايرية العامة للضرائب حصول. 
 تحسين نظامها الحالي إلاار  المعلومات )اار  العامة للجمارك والرسوم غير المباشر  بقيام اإلASYCUDA 

World.) 
  ج قائم دعلی المخاطر ھتنفيذ نالعامة للجمارك والرسوم غير المباشر  والمايرية العامة للضرائب ب قيام اإلاار

 المتخلفين دعن الافع.اافعي الضرائب  بحقوباء اإلجراءات  ومتابعتهاالمتأخرات في للتاقيق 

 ؛تعراض وتخفيض اإلدعفاءات الضريبية والتنازالتاس (1)اإلدعااا، سيسادعا الفريق الحكومة دعلى القيام بما يلي: . خالل 27
 .بعض اإلدعفاءات الضريبية القائمة ياخل تعايالت دعلىوضع قانون ضريبي جايا ( 2)و
 

 أمريكي دوالر مليون 2 ،التعزيز المؤّسسي: 3 المكّون
تؤثر دعلى نودعية تقايم الخامات، وباأت الحكومة في إجراء إصالحات  الحوكمة صعيا   قيوا دعلىجيبوتي دعّا. تواجه 28

وسيادعم المشروع المقترح جهوا الحكومة الرامية إلى إصالح المؤسسات  مؤسسية بشأن المساءلة والشفافية والمشاركة.
الحصول دعلى المعلومات  وتسهيلالحق في الحصول دعلى المعلومات،  وال سّيمامن هذه القيوا،  الرامية إلى الحّا وسياساتها

نشطة التي من شأنها أن تادعم أهلية جيبوتي تمويل األو ، وبوابة مفتوحة للبيانات؛المواطنينمن خالل مراكز خامة 
 .المفتوحة الحوكمةلالنضمام إلى شراكة 

 
دعن  اإلفصاحأن يكفل  وذلك من شأنهوتنفيذه،  بشأن الحق في المعلوماتياغة قانون صسيادعم المشروع الحكومة في . 29

وسيتطلب ذلك معالجة التراا البيروقراطي في توفير المعلومات للجمهور  األااء. ومراقبةالبيانات  وتباالالمعلومات 
 المعلومات المتعلقة بتقايم الخامات ويجب أن يكون المواطنين أكثر قارً  دعلى الحصول دعلى وضمان الشفافية والمساءلة.

بشأن  اتواألمانة العامة للحكومة بصياغة واقتراح تشريع الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكوميةوتقوم  .واستخاامها
 الحصول دعلى المعلومات واستخاامها.

 
وستادعم األنشطة ما يلي: تاريب  األصول واإلفصاح المالي. التصريح دعنفي تنفيذ برنامج  الحكومةسيادعم المشروع . 30

األصول مع قوادعا البيانات  التصريحات دعنالممثلين دعلى معالجة الشكاوى، وتقنيات التحقيق، والتحقق من المعلومات من 
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 امتثال الموظفين العموميين وتتبعاآلليات الوقائية، واألخرى )سجل الممتلكات، واإلقرارات الضريبية، وما إلى ذلك( 
 ، واإلفصاحات دعبر اإلنترنت.ورفع التقارير العامة دعنه األصول لتصريح دعنامتطلبات ل
 

 .أمريكي دوالر مليون 1.0، المشاريع: إدار  4 المكّون
وسيتم  .الوكالة الوطنية لنظام المعلومات الحكوميةفي األمانة العامة للحكومة دعن طريق مرتكزًا المشروع  سيكون. 31

 أيضَا وسيتم الهياكل المستفيا  للمشروع.بموجب ها ن أدعضاؤعّيوستادعمه لجنة توجيهية ُي إنشاء وحا  لتنسيق المشروع،
سيتم حشاهم جهات تنسيق لرصا األنشطة التي يغطيها المشروع، وستعمل كنظراء للخبراء االستشاريين الذين  تعيين

 لمشروع.ل
 

 ات والتاريب من أجل:سيمول المشروع المسادعا  التقنية والمعّا. 32

  وتفعيل وحا  تنسيق المشروع واللجنة التوجيهية.إنشاء 
  اإلصالحاتبشأن  االتصالتحايث وتنفيذ خطة. 

 
  الوقائّية اإلجراءات

 ()إذا كان معروفًا اإلجراءات الوقائيةالبارز  ذات الصلة بتحليل  الماديةوالخصائص أ. موقع المشروع 
خامة المواطنين في بالباال ل التجريبيينين مركزوالمن المشروع في مركز البيانات  1ن يوجا بناء جايا في إطار المكّوال 

 .الموجوا وسيعمل المشروع ااخل المكاتب الحكومية  بالفعل. الموجوا  للمرافقتجايا طفيفة دعمليات وأوبوك ولكن فقط 
يئية واجتمادعية محاوا  تتم إاارتها بسهولة من للمكاتب الحكومية مخاطر ب ةالطفيف تشّكل دعمليات التجاياع أن ومن المتوّق

 .التلطيفخالل تاابير 
 

 ب. القدر  المؤسسية للمقترض في ما يتعلق بسياسات اإلجراءات الوقائية
وسيحتاج فريق البنك الاولي  قار  مؤسسية محاوا . أن تكون هناكومن المتوقع  تكتمل بعا الترتيبات المؤسسية الكاملة.لم 

 .وبناء القارات )خطة اإلاار  البيئية( الوقائية اتالتوجيهأاا  لتوفير  اإلدعاااإلى استخاام وقت 
 

 البيئية واالجتماتعية في الفريق اإلجراءات الوقائيةأخصائيو ج. 
 االجتمادعية في مجال اإلجراءات الوقائية. ليما، أخصائي فأنطوان 

 .ةيالبيئ في مجال اإلجراءات الوقائيةمحما أانين بزاوية، أخصائي 
 

 د. السياسات التي قد تنطبق
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سياسات اإلجراءات 
 الوقائية

تم 
 تفعيلها؟

 التوضيح )اختياري(

 OP/BPالتقييم البيئي )
4.01 ) 

 هذا المشروع مّصنف في الفئة باء. نعم
 الموقع في حالةوخاصة ب جاًاإلى توليا آثار بيئية محاوا   1يميل المكّون 

وتتعلق هذه  بسهولة. معالجتهايمكن وللمكاتب الحكومية  ةالتجايا الطفيف دعمليات
بإاار  النفايات الصلبة غير الخطر  والخطر ، وتوليا  بشكل أساسياآلثار البيئية 

 اآلثاروتتعلق  ، وتصريف مياه الصرف الصحي.المتسربالضوضاء، والغبار 
 .المهنية والمجتمعية والسالمةبالصحة  األخرى

 العميلسيتم إدعااا قائمة مرجعية لخطة اإلاار  البيئية بشأن إدعاا  التأهيل من قبل 
 وسيتم تطبيقها من قبل مقاولين مختارين إلاار  هذه المخاطر واآلثار.

من قبل  والموافقة دعليهاسيتم استعراض القائمة المرجعية لخطة اإلاار  البيئية 
 لي قبل تقييمها.البنك الاو

 OP/BPالموائل الطبيعية )
4.04 ) 

المشروع لن ينطوي دعلى دعمل في الموائل  بما أّنلم يتم تفعيل هذه السياسة  ال
 الطبيعية أو المناطق المحمّية.

المشروع لن ينطوي دعلى دعمل في الغابات أو  بما أّنلم يتم تفعيل هذه السياسة  ال ( OP/BP 4.36الغابات )
 إدعاا  تأهيلها.

 OPمكافحة اآلفات )
4.09 ) 

ال يادعم وال ينطوي دعلى استثمارات المشروع  هذه السياسة بما أّنلم يتم تفعيل  ال
 في مبياات اآلفات.

الموارا الحضارية المااية 
(OP/BP 4.11) 

اإلضرار بالممتلكات من غير المتوّقع أن تشّكل العملية المقترحة خطرًا يتمثل في  ال
 الموجوا .الثقافية المجتمعية 

 OP/BPالشعوب األصلية )
4.10 ) 

 من غير المتوّقع أن تشّكل العملية المقترحة خطرًا للشعوب األصلية. ال

إدعاا  التوطين القسرية 
(OP/BP 4.12 ) 

 أنشطة ستؤاي إلى إدعاا  التوطين.المشروع ال يشمل  ال

 OP/BPسالمة الساوا )
4.37 ) 

لن يقوم المشروع ببناء أو إدعاا  تأهيل ساوا ولن يادعم االستثمارات األخرى التي  ال
 تعتما دعلى خامات الساوا الموجوا .

المشاريع دعلى مجاري 
 OP/BPالمياه الاولية )

7.50 ) 

 .المياه الاولية مجاريلن يؤّثر المشروع دعلى  ال

 ال يقع المشروع في منطقة متنازع دعليها الالمشاريع المقامة في 
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المناطق المتنازع دعليها 
(OP/BP 7.60 ) 
 
 
 اإلجراءات الوقائّية  خطة إتعداد. ه

 ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملةتقييم وثيقة معلومات المشروع/تاريخ مؤقت مستهاف إلدعااا مرحلة 
 

 2017تشرين األول/اكتوبر  20
تحايا الاراسات  يجب التي قا تكون ضرورية. باإلجراءات الوقائيةاإلطار الزمني إلطالق واستكمال الاراسات المتعلقة 

 وثيقة معلومات المشروع/ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملةا  وتوقيتها في مرحلة المحّا
 

 .التقييم مهمةالبنك الاولي قبل  واستعراضها والموافق دعليها من قبل اإلاار  البيئيةلخطة المرجعية قائمة السيتم إدعااا 
 
 
 

 االتصال جهة
 

 البنك الدولي
  ساباتر، لياا بتايني-روبرت أ. يونغو، خوان نافاس

 القطاع العام مجال في كبار األخصائيين
 

 المنحة/العميل/متلّقي المقترضة الجهة
 جمهورية جيبوتي

 ااوالي الياس موسى
 وزار  االقتصاا والمالية

ilyasdawaleh@mefip.gov.dj 
 

 الهيئات المنّفذ 
 األمانة العامة للحكومة

 محما حسن دعبا اهلل
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 األمين العام للحكومة
contact@ansie.dj  

 
   : بـمن المعلومات، يرجى االتصال  لمزيد
 الاولي البنك

 شارع إتش، نيويورك  1818
 20433 العاصمة، واشنطن،

  1000-473 (202): هاتف
 http://www.worldbank.org/projectsاإللكتروني:  الموقع

 
 المصادقات

 ساباتر، لياا بتايني-روبرت أ. يونغو، خوان نافاس :المهام فريقتعن  نوالمسؤول
 

 من تعليه مصادق
 2017أيلول  17   يونغوروبرت أ.    :الوقائية اإلجراءات مستشار

 :  الممارسات ماير
 القطري:  الماير

  
 

http://www.worldbank.org/projects

