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كلمة الرئيس
بعــد سـتّة وثالثــن عا ًمــا مــن اســرجاع ســيادته ،يتّجــه بلدنــا نحــو النمـ ّو والتطـ ّور
االقتصاديـ ْـن عــى الرغــم مــن عوائــق عديــدة مــن كافّــة األنــواع ومنهــا العوائــق
الطبيعيــة ومحاولــة زعزعــة االســتقرار يف هــذه املرحلــة.
مل تــرك املطالــب املل ّحــة مــن أجــل إرضــاء الحاجــات األوليّــة للشــعوب املحرومــة
والــرورة املطلقــة لبنــاء دول ـ ٍة راســخ ٍة املجــال لوضــع اس ـراتيجية تط ـ ّو ٍر منظّـ ٍـم
عــى املــدى الطويــل.
وبعــد مواجهــة تح ّديـ ٍ
ـات كبــر ٍة متعلّقــة باملشــاكل االجتامعيــةُ ،وضعــت أُســس تط ـ ّور الــدول الحديثــة والتــي ينبغــي
أن تكــون مع ـ ّززة بشــكلٍ أفضــل وتض ـ ّم التعليــم والص ّحــة والبنــى التحت ّيــة الحضاريــة والنقــل باإلضافــة إىل املؤسســات
الســيادية (القــوى املس ـلّحة والرشطــة والجمعيــة العموميــة ودبلوماس ـيّتنا يف خدمــة الســام وغريهــا).
تــؤ ّدي دولتنــا يف املنطقــة ويف العــامل دو ًرا راج ًحــا يف تعزيــز االســتقرار وتش ـكّل العقــدة املركزيّــة للتبــادل االقتصــادي
والتجــاري بــن مختلــف القــا ّرات بفضــل بنيتهــا التحتيــة الحديثــة للموانــئ وثقافــة أرضهــا األســطورية للتبــادالت والتالقي.
ويف حــن نخطــو عتبــة األلفيــة الثالثــة حاملــن توقّعـ ٍ
ـات إيجابيـ ًة ،هــل يجــب وهــل ميكننــا أن نكتفــي بهــذا التو ّجــه الــذي
ال يضــع بلدنــا مبنــأى عــن األزمــات الدوريــة لالقتصــاد العاملــي التــي باتــت عديــدة يف الســنوات األخــرة؟
يجــب أن ننتقــل إىل مرحلـ ٍة أخــرى وأن نرفــع مســتوى التح ّديــات مــن خــال بنــاء مجتمــع الغــد ،بنــاء جيبــويت املســتقبل
واملؤسســاتية للعــام  2035والتــزام شــبيبتنا ،رأس الحربــة يف
وذلــك عــر تصــ ّور مالمــح بلدنــا االقتصاديــة والسياســية
ّ
املســتقبل ،بهــذه الرؤيــة املبنيّــة عــى أُســس موضوعيــة والت ـزام الفــرق السياســية واملجتمــع املــد ّين ورجــال األعــال
ورشكائنــا اإلمنائيــن واملجتمــع الــدو ّيل إلح ـراز نجــا ٍح مؤكـ ٍـد ال غنــى عنــه ،وهــذا هــو التح ـ ّدي الــذي أســميْته «رؤيــة
جيبــويت .»2035
تفتتــح جيبــويت  2035التفكــر االسـراتيجي األ ّول عــى املــدى الطويــل الــذي يتـ ّم مببــادرة مــن الحكومــة .ويتطلّــب هــذا
التو ّجــه الجديــد رضورة التح ّكــم بالوقــت وتخطّــي وجهــات النظــر الصغــرة مــن أجــل اعتــاد عمليــة تخطيـ ٍ
ـط إمنائيـ ٍة
مسرتشَ ــد ٍة برؤي ـ ٍة طويلــة األجــل بهــدف بنــاء مســتقبل البلــد .و ُوضــع هــذا التفكــر عــى أســاس نه ـ ٍج تشــاريكٍّ يعكــس
إجام ًعــا وطن ًّيــا كــا أنّــه يرتجــم مجموعــة أهـ ٍ
ـداف بصــدد التحقيــق ويش ـكّل بالتــايل صــورة الوجهــة واإلرادة واملثــل
األعــى الــذي قــد يجمــع الجيبوت ّيــن والجيبوت ّيــات.
ـي الــدو ّيل املدعــوم مــن لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة
رؤيــة جيبــويت  2035هــي دون شـ ّـك نتيجــة التعــاون التقنـ ّ
إلفريقيــا ( )CEAومــن برنامــج األمــم املتّحــدة للتنميــة ( )PNUDومــن البنــك الــدو ّيل .فقــد ســاهم تد ّخلهــم يف تطويــر
ودعــم القــدرات الفكريــة واإلج ـراءات االس ـراتيج ّية مــن خــال الهيئــات الوطن ّيــة.
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يجــب أن نبنــي مجتمــع الغــد عــى القيــم الثقافيــة التقليديــة بالرتافــق مــع القيــم العامليــة الحديثــة مــن دون الوقــوع
يف تغيــر منــط عيشــنا وتقاليدنــا بطريقــة تــيء إىل تاريخنــا.
ـي املرتكــز عــى حريّــة تعبــر املواطنــن وإدخــال وســائل االتّصــال الحديثــة وإتاحتها
ومــن خــال تعزيــز نهجنــا الدميوقراطـ ّ
للمجتمــع املــد ّين ،ســيتمكّن مجتمــع الغــد مــن التغلّــب عــى التح ّديــات الكــرى كامليــاه والص ّحــة والتعليــم مــن أجــل
ـي البطالــة لــدى الخ ّريجــن الشــباب والالمســاواة
التفـ ّرغ للمشــاكل التــي تظهــر يف الشـ ّـق األصعــب للتنميــة وهــي تفـ ّ
االجتامعيــة وزيــادة التطـ ّرف وضعــف التامســك الوطنــي.
واملتصـ َّور ،علينــا تحريــك اإلصالحــات االقتصاديــة واملؤسســات ّية الجريئــة لتحقيــق
ويف مــا يتعلــق بهــذا النهــج املطلــوب
َ
هــذه األهــداف املرجـ ّوة مــن أجــل تحويــل بلدنــا إىل منــارة البحــر األحمــر.
ـي ،الــذي يبغــي أن يكــون متفائـ ًـا ولكــن واقع ًّيــا ،أ ّن التحـ ّوالت الهيكليــة االقتصاديــة ممكنــة مــن
يـ ّدل الســيناريو املرجعـ ّ
ـتدام مــع مضاعفــة نصيــب الفــرد مــن الدخــل ثــاث مـ ّرات وزيــادة خلــق فــرص عمــل بأكــر
ـوي ومسـ ٍ
أجــل توليــد منـ ٍّو قـ ٍّ
مــن  200ألــف وظيفــة وانخفــاض مســتوى البطالــة الــذي يقــارب الـــ  %50اليــوم إىل حوايل الـــ .%10
يف مجــال التنميــة البرشيّــة ،ســيت ّم تخفيــض الفقــر املدقــع بأكــر مــن الثلــث ( )3/1وتخفيــض أوجــه التفــاوت كــا
ســيمكّن الجيبوتييــون والجيبوت ّيــات مــن الحصــول عــى الطاقــة وميــاه الــرب وســيحصلون عــى نفــاذ شــامل للخدمــات
الصح ّيــة األساس ـ ّية.
ويجــب مــن اآلن فصاع ـ ًدا تحديــد الطريــق الــذي سنســلكه وإذا كان ذلــك ممكن ـاً ،يجــب تص ـ ّور املســارات املختلفــة
والوقــت الــازم للوصــول إىل نقطــة النهايــة كــا ينبغــي التقيّــد بهــا عــى ح ـ ّد تعبــر إميــل زوال الــذي يل ّخــص نهجنــا:

أيضا أن نظهر أنّنا ذاهبون }
{ ال بأس أن نعرف أين نريد الذهاب ولكن يجب ً
وهــذا الحلــم ،إن كان حلـ ًـا ،فهــو مســموح ألنّــه ت ـ ّم إح ـراز تط ـ ّور ٍ
ات مامثل ـ ٍة وقابلــة للمقارنــة يف عــد ٍد مــن البلــدان،
صغــر ٍة كانــت أم كبــرة.
كل قلبــي انضــام املنتخبــن وممثــي املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص إىل هــذا املــروع ،مــروع بنــاء
وأمت ّنــى مــن ّ
ـرا وإنصافًــا.
مجتمــع أكــر تحـ ّ ً
أناشــد أعضــاء الحكومــة والقــادة السياســيني ومســؤولو املؤسســات الجمهوريــة وكبــار املديريــن التنفيذيّــن يف اإلدارة
اليومــي دون خلــلٍ مــن أجــل العمــل م ًعــا إلنجــاز مــروع مجتمــعٍ أفضــل نريــد أن نورثــه
أن يظهــروا تعاونهــم
ّ
لألجيال القادمة.

إسامعيل عمر جيلة
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI: UN FUTUR SOUHAITÉ

MOT DU PREMIER MINISTRE

كلمة رئيس الحكومة

أطلقــت الحكومــة دراســة اســتطالعية وطنيــة أ ّدت إىل صياغــة رؤيــة طويلــة األجــل

Le Gouvernement a engagé une Étude Nationale Prospective qui
وتحويــل جيبـd’une
والجيبوتيــات
الجيبوت ّيـ
لتطلّعـpour
أفضــلmieux
لتلبي ـ ٍة
ٍـ ٍـد ناشــئàإىل بل
a abouti
la ـويت
formulation
visionـنde
long ـات
terme
.2035 ـامetالعـfaire
بحلــول
répondre aux aspirations des djiboutiens et djiboutiennes
de
Djibouti, un pays émergeant à l’horizon 2035.

واســتفادت هــذه العمليــة مــن مشــاركة املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص

Cet exercice a bénéficié de la participation de la société civile, du
.والرشكاء اإلمنائيني
secteur privé et des partenaires au développement.

Il n’est nul doute que les acquis engrangés par notre pays depuis son accession à l’Indépendance,
à travers les multiples réformes introduites dans les domaines politiques, économiques et sociaux
 مــن خــال العديــد مــن اإلصالحــات،ومـ ّـا ال شــك فيــه أ ّن املكاســب التــي حقّقتهــا البــاد منــذ حصولهــا عــى االســتقالل
sont plus que visibles.

.يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة أكــر مــن جل ّيــة

Notre pays peut se réjouir aujourd’hui d’avoir réalisé, avec l’appui des partenaires au
 مبــا يف ذلــك،الدوليــةdesـاتavancées
تنفيــذ االلتزامـ
 يف،اإلمنائ ّيــن
 مبســاعدة الـ،ج ّيــدةdes
ـاتengagements
ــوم بإنجــاز تق ّدمـinternationaux,
قــد يســعد بلدنــا الي
développement,
notables
dansـركاء
la concrétisation
notamment
mise
deاملشـ
laـوق
stratégie
pour
les ـة
Objectifs
duـقMillénaire
le
،)ـا (الكوميســاlaإفريقيـ
ـوبen
 وجنـœuvre
ـركة لــرق
وقواعــد السـ
،اإلمنائيــة
أهــداف األلفيـ
راتيجية لتحقيـpour
تنفيــذ اسـ
Développement (OMD), les règles du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe
. وغريهــا،والتصديــق عــى االت ّفاقيــات الدوليــة املتعلّقــة بحقــوق اإلنســان واملــرأة والطفــل والبيئــة
(COMESA), la ratification de conventions internationales relatives aux droits de l’Homme, de la
Femme, de l’Enfant, à l’Environnement, etc.

لقــد ولّــد العقديْــن األ ّولــن مــن تنميتنــا منــ ًّوا اقتصاديًّــا ضعيفًــا مل يكــن كافيًــا لوقــف الفقــر يف املناطــق الحرضيــة
.جديــدة
اجتامعيــةdesطبقــات
اكتســبتéconomiques
والريفيــة التــي
Les deux premières décennies de notre développement
ont généré
croissances
faibles qui n’ont pas été suffisantes pour endiguer la pauvreté urbaine et rurale qui a gagné de
nouvelles couches sociales.

 ومل يوقــف ذلــك تجـذّر،٪4.8 املتوســط نســبة
 شَ ـهِد العقــد املــايض تعميقـاً للنمـ ّو االقتصــادي يبلــغ مع ّدلــه،مــع ذلــك
ّ
.الفقــر املدقــع يف بلدنــا
La dernière décennie qui a pourtant connu un approfondissement de la croissance économique
avec un taux moyen de 4,8% n’a pas, quant à elle, enrayé l’enracinement de la pauvreté extrême
ــاديnotre
ـا االقتصpays.
نالحــظ أيضً ــا أ ّن سياســتنا اإلمنائيــة ال تـزال تعتمــد عــى تعـ ّدد النهــوج واألطــر املرجعيــة التــي و ّجهــت عملنـ
dans

.املشــرك مــع عــدم وجــود رؤيــة مشــركة وشــاملة ومتّســقة

Notons également que notre politique de développement est restée tributaire de la multiplicité
des approches et des cadres de références qui ont guidé notre action économique conjuguée
ـذي يعـ ّزز الجهــود الســابقة بالرتافــق مــع تعاليــمglobale
الطويــل الـet ـط
ومــن هنــا كانــت حاجــة بلدنــا يف اعتــاد إطــار التخطيـ
avec l’absence d’une vision commune,
cohérente.

.وتحليــل اسـراتيجياتنا اإلمنائيــة املاضيــة واملســتقبلية

D’où la nécessité pour notre pays de se doter d’un cadre de planification à long terme qui
consolide
antérieurs,
les enseignements
et ـايئ
lesاإلمنـ
analyses
stratégies
 ّو املتســارعles
فالنم ـefforts
.والخارجيــة
الداخليــةavec
للصدمــات
املتقــن واألقـ ّـل عرض ـ ًة
للتخطيــطdeـدرnos
إىل مصـ
ــاج بلدنــاde
يحت
développement passées et nos perspectives
futures.
ٍ

يل يســاهم يف تع ّدديــة هــذا
حــل املشــاكل االجتامعيــة وتوليــد تحــ ّول
ّ واملســتدام رضور ٌة مــن أجــل
ٍّ
ٍّ اقتصــادي هيــك
ٍ كل ذلــك مــع إدار ٍة عام ـ ٍة ذات قــدر
ات
ّ  يجــب أن يرتافــق.ـاص
تنافس ـ ّيته مــع تحفيــز دور
النم ـ ّو وزيــادة
ّ القطــاع الخـ
Notre pays a besoin d’avoir les ressorts d’une planification
du développement
mieux maîtrisé,
ّ مع
moins soumis aux chocs internes et externes. Une croissance plus accélérée et .وإنتاجية
durableزز ٍةest
nécessaire pour résoudre les problèmes sociaux et engendrer une transformation structurelle de
l’économie, pour la rendre plus diversifiée et plus compétitive, avec un rôle accru du secteur
privé. Tout ceci doit être accompagné par une Administration publique aux capacités renforcées
et productives.
Vision Djibouti 2035
2035 رؤية جيبويت
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

اتيجي عــى املــدى الطويــل مــن نوعــه يف بلدنــا وهــي الجــواب عــى تح ّديـ ٍ
ـات
رؤيــة جيبــويت  2035هــي أ ّول تفكــر اسـر ّ
عديــدة .كــا يجــب أن تســاعد عــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة الســتباق التنميــة الوطنيــة املشــركة وتوجيههــا وتنميتهــا
يل يف الســلطة التنفيذيــة.
وإدارتهــا واســتدامة تقاليــد البــاد يف التفكــر املســتقب ّ
را محوريًّــا يف عمليــة التنفيــذ ،مــن أجــل تحديــد
ويشـكّل تعزيــز الحــوار االجتامعــي بــن الجيبوتيــن والجيبوت ّيــات عنـ ً
املشــاكل الرئيســية يف البــاد والعوائــق املمكنــة للتوافــق عــى بنــاء مســتقبل جيبــويت.
أمت ّنــى أن تلتــزم الحكومــة بشــكلٍ كامــلٍ بهــذا النهــج وأن تأخــذ كافّــة املبــادرات الرضوريــة مــن أجــل تنفيــذ هــذه الرؤيــة
اإلمنائيــة الطويلــة األجــل وإنجاحها.

أبو الخرض كامل محمد
رئيس الحكومة
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

كلمة الوزير
رؤيــة جيبــويت  2035امل ُعلنــة يف هــذه الوثيقــة هــي طمــوح إمنــا ّيئ حديــث مــع نه ٍج
وأهـ ٍ
التوصــل إليهــا .وهــذه الرؤيــة مببــادرة رئيــس الجمهورية،
ـداف جديــد ٍة يجــب ّ
بعــد تطبيــق املبــادرة الوطنيــة للتنميــة االجتامعيــة ( )INDSوأســاليب تخطيــط
أخــرى هــي عمليــة واقعيــة وقابلــة للتحقيــق.
ســيعتمد بنــاء بلــد الغــد ،الــذي نتم ّنــاه أن يكــون األفضــل ،عــى اإلرادة املشــركة
للجهــات الفاعلــة املؤسســاتية واملؤسســات غــر الحكوميــة (أعضــاء الحكومــة
ـاص واملجتمــع املــد ّين واملنتخبــن والــركاء التقنيــن واملاليني) .وستشـ ّجع الجهــات الفاعلــة يف أعاملها
وممثّــي القطــاع الخـ ّ
اليوميــة تحقيــق مســتقبلٍ مرج ـ ٍّو مــن خــال خلــق الــروط الالزمــة لوضــع فرضيّــات الســيناريو املرجعــي.
ولهــذه الغايــة ،يجــب أن تكــون رؤيــة جيبــويت  2035والتو ّجهــات االس ـراتيجية املدمجــة يف هــذا املــروع االجتامعــي
مختــار ًة مــن خــال وثائــق اسـراتيجية وخطــط عمــلٍ تنفيذيّـ ٍة وأُطـ ٍر نظريـ ٍة للسياســات الوطنيــة والقطاعيــة واإلقليميــة
اإلمنائيــة مبــا يف ذلــك اسـراتيجية النمــو املتســارع وتعزيــز التوظيــف (.)SCAPE
ستســمح اس ـراتيجية بنــاء مجتم ـعٍ حديـ ٍ
ـث بالتفاعــل عــى املــدى القصــر مــن خــال تخطيــط امليزانيــة مــع األخــذ
املتوســط عــن طريــق الربامــج اإلمنائيــة الوطنيــة والقطاعيــة اإلقليميــة وعــى
باالعتبــار االحتياجــات املل ّحــة وعــى املــدى
ّ
يتجســد بالرؤيــة بح ـ ّد ذاتهــا.
املــدى الطويــل الــذي ّ
ســتكون هــذه الرؤيــة كذلــك نقطــة االنطــاق الســتئناف تخطيطنــا عــر وضــع إطــار متكامــل للتخطيــط االس ـراتيجي
املتوســط والطويــل.
وللميزانيــة مـ ّـا يســمح بالتنســيق مــع رشكائنــا يف التنميــة وإرســاء تع ّهــد أه ـ ّم عــى املــدى
ّ
ـليم ألعمــدة النمـ ّو ولقطاعاتــه ذات الصلــة،
وبهــدف تأمــن تطبيــق أفضــل لرؤيــة جيبــويت  ،2035تـ ّم تقديــم ترتيـ ٍ
ـب سـ ٍ
ـوي
باإلضافــة إىل اس ـراتيج ّيات مح ـ ّدد ٍة قابلــة لخدمــة املح ّف ـزات الرسيعــة والف ّعالــة إلطــاق ديناميــة من ـ ٍّو رسي ـعٍ وقـ ٍّ
ودائــم.
أمت ّنــى مــن قلبــي أن يقــوى التعــاون مــع الدوائــر الوزاريــة مــن خــال وضــع خطــط اسـراتيجية قطاعيــة وأُطــر مداخــات
وحــوار ال غنــى عنهــا مــن أجــل تنفيــذ األعــال اإلمنائيــة الوطنيــة والقطاعيــة واملحليــة.
يف النهايــة ،مــن الــروري كفالــة الرصــد املرتقــب ملتابعــة احتــاالت تنفيــذ املسـلّامت اإلمنائيــة يف ضــوء األعــال وذلــك
بهــدف تنبيــه أصحــاب القـرار والجهــات الفاعلــة حــول املخاطــر املحتملــة والقــوى املؤاتيــة لتنفيــذ الرؤيــة.

إلياس موىس داواليه

وزير املالية واالقتصاد ومسؤول عن الصناعة
7

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
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قامئة املخترصات

ACP
ACP

ALENA
ASEAN
BAD
CAE
CDMT-CBMT
CERD
COMSEA
CS
CSLP
DSRP
EDAM
EDD
FDJ
FFEM
FIDA
FMI
IDE
IDH
IGAD
INDS
LOE
MERCOSUR
NEPAD
OMC
OMD
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إفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ
جمعية الثقافات والتقدم
اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشاملية
رابطة دول جنوب رشق آسيا
البنك اإلفريقي للتنمية
مجتمع رشق إفريقيا
املتوسط
إطار اإلنفاق املتوسط األجل/إطار امليزانية
ّ
األجل
مركز الدراسات والبحوث يف جيبويت
السوق املشرتكة لرشق وجنوب إفريقيا
اإلطار االسرتاتيجي
اإلطار االسرتاتيجي للنمو وملكافحة الفقر
وثيقة اسرتاتيجية للح ّد من الفقر
دراسات استقصائية لألرس يف جيبويت
كهرباء جيبويت
فرنك جيبويت
الصندوق الفرنيس للبيئة العاملية
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
صندوق النقد الدويل
االستثامرات األجنبية املبارشة
مؤرش التنمية البرشية
الهيئة الحكومية للتنمية
املبادرة الوطنية للتنمية االجتامعية
قانون التو ّجه االقتصادي
السوق املشرتكة لدول أمريكا الجنوبيّة
الرشاكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا
منظمة التجارة العاملية
أهداف األلفية اإلمنائية

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

ONG
OSC
PAM
PIB
PIP
PME
PMI
PNG
PPP
PROMES-GDT
PTF
PTM
RGPH
SNA
SRAT
TIC
UA
UE
UEA
UNESCO
USD
ZLE/UC
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املنظامت غري الحكومية
منظامت املجتمع املدين
برنامج األغذية العاملي
الناتج املحيل اإلجاميل
برنامج االستثامر العام
الرشكات الصغرية واملتوسطة
الصناعات الصغرية واملتوسطة
السياسة الوطنية للجنس
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
برنامج تعبئة املياه السطحية وإدارة األرايض
املستدامة
الرشكاء التقنيون واملاليون
مرشوع النقل املتعدد الوسائط
إحصاء عام للسكان واملساكن
الخدمة الوطنية
التخطيط اإلقليمي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اإلفريقي
االت ّحاد
ّ
االتّحاد األورويب
االتّحاد االقتصادي اإلفريقي
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
الدوالر األمريييك
منطقة التجارة الحرة  /االتحاد التجاري
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املق ّدمة
أعلــن الدســتور يف العــام  1992يف مق ّدمتــه أ ّن «اإلســام هــو ديــن الدولــة» الــذي يحــرم جميــع املعتقــدات وأ ّن البلــد
جمهوريــة تابعــة لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .وتكفــل الدولــة املســاواة بــن املواطنــن أمــام القانــون دون متييــز.
ـض النظــر عــن
أ ّمــا اللغــات الرســمية فهــي الفرنســية والعربيــة .والســيادة ملــك الشــعب الــذي يقــوم باالقـراع العــا ّم بغـ ّ
الجنــس مــن خــال األحـزاب السياســية .وتنقســم الســلطة إىل ثــاث :التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة.
ـول توجيــه سياســة التنميــة الوطنيــة ،هــذه الرؤيــة .وبعــد عقــود مــن تنفيــذ
وضعــت الســلطة التنفيذيــة ،التــي تتـ ّ
واملتوســط األجــل) ،ومــن البحــث
السياســات واالسـراتيجيات اإلمنائيــة القامئــة عــى نهــج التخطيــط التقليــدي (القصــر
ّ
يل واملــا ّيل ،س ـ ّجلت بالدنــا تق ّد ًمــا اقتصاديًّــا ملحوظًــا خــال الســنوات الخمــس املاضيــة.
عــن االســتقرار االقتصــادي الــك ّ
مت ّكــن هــذه الديناميــة مــن وضــع آفــاقٍ جديــد ٍة للنمــو االقتصــادي وللتنميــة.

{ صورة ملستقبلٍ أكرث نجا ًحا وجاذبي ًة ومرغوب فيه }
وبهــدف إعــداد أُســس إمنائيــة متقنــة ومختَــرة ،التزمــت الحكومــة بوضــع رؤي ـ ٍة طويلــة األجــل للـــعام  2035تحــت
عنــوان «جيبــويت  .»2035ويــأيت تطويــر الرؤيــة يف أعقــاب قانــون التوجيــه االقتصــادي  2010-2001الــذي ســاعد يف توجيــه
اإلطــار االسـراتيجي للنمـ ّو ويف مكافحــة الفقــر (اسـراتيجية الحـ ّد مــن الفقــر)  2006-2004واملبــادرة الوطنيــة للتنميــة
االجتامعيــة ( .2012-2008 )INDSوتهــدف هــذه الرؤيــة إىل تزويــد البــاد بــأداة تخطيــط إمنائيــة للجيــل ســيلتحق بهــا
أيضً ــا التخطيــط االسـراتيجي وسياســات واسـراتيجيات التنميــة املســتدامة.
وقــد ُوضعــت هــذه الرؤيــة اســتنا ًدا إىل نهـ ٍج تشــاريكٍّ يعكــس إجام ًعــا وطن ًيــا .يف الواقــع ،ترتكــز هــذه الرؤيــة عــى الربــط
بــن تطلّعــات الشــعب واالت ّجاهــات الســابقة والقضايــا والتحديــات الكــرى ،والســيناريو املطلــوب للتنميــة عــى املــدى
الطويــل .وبالتــايل ،فإنهــا تعكــس مجموعــة مــن األهــداف املـراد تحقيقهــا .فهــي صــورة الوجهــة واإلرادة واملثــل األعــى
الــذي قــد يجمــع الجيبوتيّــن والجيبوتيّــات وكافّــة الفاعلــن يف مجــال التنميــة ومســتقبل البــاد .يف هــذا الصــدد ،يجــب
فهــم الرؤيــة كالتــايل:
صورة متامسكة للوجهة التي يجب أن تتالقى فيها الجهود
صورة واقعية وذات مصداقية ملستقبل جيبويت
صورة ملستقبل أكرث نجا ًحا وجاذبية ومرغوب فيه أكرث من الوضع الراهن

.1
.2
.3

تجمــع جيبــويت « 2035الرؤية-الهــدف» أي الصــورة و»الرؤية-الوجهــة» أي التو ّجــه وطريــق الوصــول .يجــب أن تكــون
الرؤيــة طموحــة يك تحافــظ عــى تحفيــز املهــارات والطاقــة واملــوارد الالزمــة لتنفيذهــا.
أساســا عــى الصــورة املرج ـ ّوة لبالدنــا يف العــام  2035وعــى االس ـراتيجيات العامليــة
ـي تقريــر رؤيــة جيبــويت ً 2035
وبُنـ َ
لهــذه الرؤيــة باإلضافــة إىل برنامــج األعــال األول ّيــة وآليــة مؤسســاتية لتنفيــذ الرؤيــة.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
الفصل األ ّول :تشخيص مايض وحارض املجتمع
 1-1دراسة استعادية
يشـكّل الشــباب غالبيــة عــدد الســكان ففعل ًّيــا % 35 ،مــن الســكان أعامرهــم تحــت الـــ  15ســنة  .ويجــب الحــرص عــى
إعــداد هــذه الرشيحــة مــن الس ـكّان للمســتقبل .ومبــا أ ّن عــدد الســكان مــوزّع بشــكلٍ غــر متــوا ٍز يف أنحــاء اإلقليــم،
يوجــد إذًا اختــال بــن جيبويت-املدينــة واملناطــق األخــرى والــذي مــن املر ّجــح أن يزيــد.

{

 % 35من السكان أعامرهم تحت الـ  15سنة .ويجب الحرص عىل إعداد هذه الرشيحة
من السكّان للمستقبل.
قامــت الحكومــة بإصالحـ ٍ
ـات مهمـ ٍة يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة .وأُجريــت دراســات قطاعيــة كــا
تـ ّم اعتــاد خطــط عمــل ال يـزال بعضهــا ســاريًا مــن أجــل الحـ ّد مــن الفقــر .ويح ّقــق بلدنــا مبســاعدة رشكائــه تق ّدمـ ٍ
ـات يف
تحقيــق االلتزامــات الدوليــة وبخاصـ ٍة يف تطبيــق اسـراتيجية أهــداف األلفيــة اإلمنائيــة وقواعــد الســوق املشــركة لــرق
وجنــوب إفريقيــا .ويرتجــم ذلــك دينام ّيـ ًة مع ّينـ ًة تســاهم يف الوصــول إىل نتائــج إيجابيــة ال تـزال عــى الرغــم مــن ذلــك
دون التوقّعــات املرجـ ّوة.
وهكــذا ،يحتــاج بلدنــا إىل منـ ٍّو أكــر ارتفا ًعــا واســتدام ًة مـ ّـا يتطلّــب جهـ ًدا متواصـ ًـا يف اإلصالحــات لحـ ّـل املشــاكل وتوليــد
ـاص.
يل يســاهم يف تع ّدديــة هــذا النمـ ّو وزيــادة تنافسـ ّيته مــع تحفيــز دور القطــاع الخـ ّ
تحـ ّول اقتصـ ّ
ـادي هيــك ّ
وال ميكــن بلــورة هــذه التحـ ّوالت واألهــداف املرتبطــة بهــا ّإل يف أفــقٍ بعيــد املــدى ،خــال حــواىل  25عا ًمــا ،عــى أن تكــون
مدمجـ ًة مــع اسـراتيجي ٍة صلبـ ٍة وشــامل ٍة :رؤيــة جيبــويت  .2035وال تقتــر هــذه االسـراتيجية عــى الظواهــر االقتصاديــة
واملاليــة فقــط ،بــل تشــمل أيضً ــا تلــك االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية والحكوميــة.
وتســتجيب هــذه الرؤيــة املقرتحــة إىل تحديــد التحديــات والطموحــات واحتياجــات الســكان  ٢.كــا تأخــذ يف االعتبــار
القــوى الدافعــة يف نظــام جيبــويت  ،والفــرص وبــذور التغيــر.

ويتضّ ــح أنّــه ميكــن التغلّــب عــى نقــاط الضعــف واالنتقــال مــن الوضــع الحــا ّيل إىل املســتقبل املرج ـ ّو .ولكــن لــن يت ـ ّم
ـي .يف الواقــع ،يجــب أن يتط ـ ّور البلــد مــن بلـ ٍـد ذات
هــذا االنتقــال تلقائ ًّيــا أل ّن هــذه الرؤيــة ال تنــدرج يف ات ّجــا ٍه منطقـ ّ
اقتصــا ٍد منتعـ ٍ
املتوســطة الدخــل.
ـش أو مســتق ٍر إىل بلـ ٍـد ناشــئٍ بعــد أن ينض ـ ّم إىل البلــدان
ّ
ميكن االنتقال من الوضع الحا ّيل إىل املستقبل املرج
2009 ،RGPH 1
 2راجع تقرير حول التطلّعات الوطنية
 3حدّد تقرير التحليل الهيكيل املتغريات التي متيّز «نظام جيبويت»
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}

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
ويتضّ ح أنّه ميكن التغلّب عىل نقاط الضعف واالنتقال من الوضع الحا ّيل إىل املستقبل املرج ّو .ولكن لن يت ّم هذا االنتقال
منطقي .يف الواقع ،يجب أن يتط ّور البلد من ٍ
ٍ
منتعش أو
بلد ذات اقتصا ٍد
تلقائ ًّيا أل ّن هذه الرؤية ال تندرج يف ات ّجا ٍه
ّ
مستق ٍر إىل ٍ
املتوسطة الدخل.
بلد ناشئٍ بعد أن ينض ّم إىل البلدان
ّ

{ ميكن االنتقال من الوضع الحا ّيل إىل املستقبل املرج ّو }
ال ب ّد من تحريك رافعات العمل من أجل االنقطاع عن املايض وتحقيق أعىل مستويات التق ّدم .لهذا ،تفرتض هذه الرؤية
تحرير كافّة طاقات اإلبداع واالبتكار وذلك من خالل تح ّول الرتكيبة االجتامعية وتوزيع السلطة والرثوة وسط نظام القيم
السائدة وعىل مستوى العلوم والتكنولوجيا.
ومن خالل هذا التح ّول سيحدث تغيري يف سياسات اإلمناء التي ال تزال حتّى اليوم مبنيّة بش ّد ٍة عىل القطاعات االجتامعية
كام يف عمل املؤسسات ويف منوذج العالقات الخارجية.
 1-1-1استعادية سياسية
بعد وصوله إىل السيادة الوطنيّة يف  27حزيران/يونيو  ،1977شهِد البلد ثالث مراحل مختلفة سياسيًّا .وتجدر اإلشارة إىل
ٍ
سنوات عديد ٍة من النضال من أجل تقرير املصري .واستُشري الشعب ثالث م ّرات
أنّه ت ّم الحصول عىل هذه السيادة بعد
العامي  1958و.)1966
السابقتي يف
حتّى ق ّرر يف امل ّرة الثالثة اختيار االستقالل وذلك يف  8أيار/مايو ( 1977بعد امل ّر ْتي
ْ
ْ
وميكن وصف هذه االستعادية السياسية من خالل ثالث مراحل:
املرحلة األوىل  1989-1977والتي ميكن وصفها بـ «بناء األ ّمة وإنشاء الهيئات املؤسساتيّة لدول ٍة مستقل ٍة» وهي مرحلة
أساسية يف السنوات املقبلة مبا يتعلّق بتمثيل مختلف االتّجاهات يف اآلراء السياسية واملجتمعية ويف مامرسة السلطة.

بناء األ ّمة وإنشاء الهيئات املؤسسات ّية لدول ٍة مستقل ٍة
ويف اليوم التايل بعد الحصول عىل االستقالل ،كان النظام السيايس الذي دخل ح ّيز التنفيذ نظام الحزب الواحد ،مع أ ّول
رئيس للجمهورية أبيتدون حسن جوليد.
ومل تبدأ مامرسة اختيار الرئيس من قبل الشعب حتى العام  1981مع تنظيم أ ّول انتخابات برملانية رئاسية.
السيايس امل ُنشأ مبدأ فصل السلطات :الترشيعية والتنفيذية والقضائية.
ويتبع النظام
ّ
نسبي إلدارة سلطة الدولة من قبل الحزب السيايس عينه
وخالل هذه املرحلة ،ت ّم تأمني االستقرار السيايس مع استمرار ّ
والرئيس املنتخب يف أعقاب االستقالل.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
املرحلة الثانية  1999-1990وتتم ّيز «باستمرار نظام الحكم السيايس عىل رأس الدولة ».ولكن سيتذكر التاريخ االنفتاح
رئيسيتي :النزاع املسلّح يف العام  1991ونَفَس الدميقراطية الذي نقله البول يف خطابه حول
حقيقتي
السيايس بسبب
ْ
ْ
موضوع إدخال الدميقراطية يف إفريقيا (.)1992

{ استمرار نظام الحكم السيايس عىل رأس الدولة }
اقتصادي مناسب.
سيايس مستق ٍّر وإمنا ٍء
السيايس إلعداد مستقبل
ومن الواضح أ ّن هذه األحداث ستعيد تكوين املشهد
ٍّ
ٍّ
ّ
ٍ
جديد
القانوني الدستوريّ ْي اللذيْن وضعتها الجمعية التأسيسية منذ االستقالل يف البالد بدستور
يف الواقع ،ت ّم استبدال
ْ
معتمد وفق استفتا ٍء صدر يف  4أيلول/سبتمرب  .1992وميثّل هذا الدستور خطو ًة ها ّم ًة اتّخذتها بالدنا يف طريقها إىل
الدميقراطية التعددية واضع ًة ح ًّدا لحكم الحزب الواحد يف سياق القا ّرات تسيطر عليه دعوة البول واالنفتاح الدميقراطي.
وجسد القانون
ويتوقّع الدستور الجديد تع ّددي ًة حزب ّي ًة محدود ًة بأربعة أحزاب ملرحل ٍة انتقالي ٍة ملدة عرش سنواتّ .
األسايس  92/AN/01الصادر يف  29ترشين األ ّول/أكتوبر  1992االنتخابات املتع ّددة الحزبية والتع ّددية الحزبية
االنتخايب
ّ
املحدودة بأربعة أحزاب مل ّدة عرش سنوات.
السيايس» وهي تتم ّيز بالخطّة السياسية من
اطي واالنفتاح
ّ
املرحلة الثالثة  2010-2000املوصوفة مبرحلة «الحكم الدميقر ّ
اثني وعرشين عا ًما ( )22من حكم أ ّول ٍ
رئيس للبالد .وعقب هذه املرحلة االنتقالية
التناوب األ ّول إىل أعىل الدولة بعد ْ
ٍ
تأسست التع ّددية الحزبية يف العام  2002وفقًا لألحكام الدستورية.
لعرش
سنوات واملحدودة بأربعة أحز ٍ
اب سياسي ٍةّ ،

السيايس }
اطي واالنفتاح
ّ
{ الحكم الدميقر ّ
ٍ
انتخابات ع ّد ٍة تبا ًعا :الترشيعية يف كانون الثاين/يناير  2003التي عقدت تحت نظام التعددية الحزبية،
وأُجريَت
واالنتخابات الرئاسية يف العام  2005واملحلية يف العام  2006التي أطلقت فعل ًّيا عمل ّية الالمركزية.
السيايس بالتايل:
وس ُيع ّزز هذا املشهد
ّ
إنشاء هيئة إدارية جديدة للعملية االنتخابية وهي اللجنة االنتخابية الوطنية ()CENI؛
•
تقوية دور الوسيط
•
تعزيز دولة القانون مع إلغاء عقوبة اإلعدام
•
توطيد الحريّات الفردية والجامعية كأساس للدميقراطية الحديثة واملتق ّدمة وغريها
•
ومبواجهة االتّجاهات الثقيلة الوطأة املمثّلة بحمل االعتبارات االجتامعية (منط التمثيل القبيل ،والتمثيل السيايس)،
يجب أن تنبثق بذور التغيري من الوعي لحاجة استمرار اإلصالحات السياسية املت ّخذة يف العقد الثالث من أجل تقوية
الدميوقراطية السياسية وبخاص ٍة الدور السيايس للمناطق إقليم ًّيا .كام ستشكّل التع ّددية اإلعالمية ورق ًة رابح ًة للجدال
السيايس والدميوقراطي.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

. 2-1-1استعاديّة اقتصادية
االقتصادي إىل ثالث ميزات أساسية:
يشري تحليل النم ّو
ّ
خالل مرحلة  ،1989-1977شهد االقتصادر من ًّوا غري متجانس ملحوظ بتعاقب األزمات السياسية والصدمات االقتصادية مس ّبب ًة
تدهو ًرا مست ّم ًرا لتنافسية البلد ولوضعه املا ّيل ولبنيته األساسية االقتصادية واالجتامعية .يف منتصف السبعينات ،أسفرت الحروب
رضرة من الحروب وزعزعة استقرار الدولة
املتك ّررة يف املنطقة الفرعية والنزاعات الداخلية يف أواخر الثامنينات عن خراب املناطق املت ّ
وتعطّل الشبكات االقتصادية يف املناطق الريفية وتدفّق الالجئني إىل املدن غري املج ّهزة الستضافتهم .ويؤ ّدي جفاف املناخ املفرط إىل
أمطا ٍر غري منتظم ٍة وإىل مصاد َر مائي ٍة ومحاصيلٍ علفي ٍة محدودة.
ويفس هذا املزيج من الصدمات
وخفّف الجفاف املتك ّرر املوارد الريفية وأضعف منط الحياة البدويّة مؤ ّديًا إىل هجرة ريفي ٍة هائلةّ .
رشدين وأطفال الشوارع)
الخارجية وضعف النم ّو االقتصادي ارتفاع إفقار املناطق الحضارية ومنها بعض السكان املع ّرضني للخطر (امل ّ
الذين هم أكرب الضحايا.
يل
وبني  1990و ،1999أعاقت حالتان طارئتان أساسيتان بداية التنمية االقتصادية امللتزمة وهام النزاع الداخيل وبرنامج التك ّيف الهيك ّ
الذي تبعه.
يل يف العام  1991أث ّر سلباً عىل عمل اإلدارة
ويعمل البلد عىل استعادة التوازنات االقتصادية الكلية .والواقع أ ّن الرصاع املسلّح الداخ ّ
الوطني وأ ّدى إىل تح ّركات مصادر ها ّم ٍة من أجل إعادة بناء املتو ّرطني يف الرصاع وترسيحهم .ويتو ّجب كبح اآلثار السلبية
واالقتصاد
ّ
لرصاعات املنطقة وبخاص ٍة يف الصومال وأثيوبيا.
كل هذه العوامل بالقطاعات االجتامعية االقتصادية يف البلد بسبب تزايد فقر السكان وفقدان األسس االجتامعية والثقافية
رض ّ
وت ّ
وتدمري عد ٍد من البنى األساسية االجتامعية االقتصادية وإضعاف إدارة الحكم ونظامه يف البلد .و ُمنحت موارد مالية وتقن ّية مه ّم ٍة من
قبل الرشكاء اإلمنائيني ولك ّنها مل تر ّد سوى عىل الحاجات اإلنسانية الكبرية عىل حساب االستثامر.
السنوي) ومل يتمكّن من استيعاب العجز االجتامعي خالل هذا
وبقي مستوى النم ّو االقتصادي ضعيفًا نسب ًّيا ( % 2،2من املع ّدل
ّ
َ
العقد.
ٍ
إصالحات اقتصادي ٍة
ومبا أ ّن التوازن املايل ليس مش ّج ًعا ،وضع البلد مبساعدة صندوق النقد الويل ( )FMIوالبنك الدويل برنامج
كل ذلك بجهو ٍد إضافي ٍة عىل
ومؤسساتي ٍة تهدف إىل تخفيض العجز يف امليزانية وتأمني توازن امليزانية وتخفيف ثقل الدين .ومي ّر ّ
مستوى تخصيص امليزانية القطاعية.
ٍ
ضعف عديد ٍة منها توفري البنية التحتية وسعر عوامل اإلنتاج ونوع ّيتها.
أ ّما التنافسية فهي ضعيفة ويعاين مناخ االستثامر من نقاط
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
سنوي) ويعود ذلك إىل ٍ
جهد
كمتوسط
مت ّيزت مرحلة  2010-2000بانتعاش النشاط االقتصادي مع تسار ٍع يف النم ّو (% 4،8
ّ
ّ
كبريٍ يف االستثامرات العامة وتدفّق أعدا ٍد كبري ٍة من االستثامرات األجنبية املبارشة ( )IDEومن ّو القطاع الخاص الوطني.
الرسم البياين األ ّول :مت ّيز تط ّور النم ّو بانقطا ٍع يف العام  1999بعد فرتة من التقلب الشديد
(مع ّدل من ّو الناتج املحيل اإلجامل)

الرسم البياين الثاين :مقارنة تط ّور مع ّدل النم ّو رشق جيبويت مع مع ّدل رشق إفريقيا واملحيط اإلفريقي
ونشري إىل أ ّن العالقة اإليجابية بني تط ّور مع ّدل النمو يف رشق إفريقيا منبثقة من تط ّور مع ّدل أثيوبيا خالل هذه الفرتة

يل اإلجاميل
جيبويت -معدّل من ّو الناتج املح ّ
يل اإلجاميل
رشق إفريقيا -معدّل من ّو الناتج املح ّ
يل اإلجاميل
إفريقيا -معدّل من ّو الناتج املح ّ

حصـ ٌة يف هــذا النمـ ّو
والقطاعــات التــي تجلــب النمـ ّو هــي النقــل واالتّصــاالت والبنــاء واألعــال العا ّمــة وللقطــاع املــايل ّ
ألنّــه تق ـ ّدم بشــكلٍ ملحـ ٍ
ـوظ يف هــذا العقــد .يف الواقــع ،زاد عــدد البنــوك واملؤسســات املاليــة يف البلــد مــن اثنـ ْـن ()2
ـي عــرة ( )12يف نهايــة الـــ  .2010ووســط هــذا الزخــم ،تــزداد ديناميّــة االئتــان االقتصــادي
يف بدايــة الـــ  2000إىل اثنـ ْ
بتوس ـعٍ وباســتمرار ٍ فقــد.
والكتلــة النقديــة ّ
انتقــل االئتــان االقتصــادي مــن مســتوى ضعيـ ٍ
ـف ج ـ ًّدا يف أوائــل العــام  1990إىل مســتوى مرتفــع بنســبة  % 34،5مــن
الناتج املحيل اإلجاميل يف العام .2010
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
عاكسا بذلك التعبري عن إرادة االنفتاح وتطوير القطاع املايل يف جيبويت
الرسم البياين الثالث :تط ّور الكتلة النقدية ً
(الكتلة النقدية – االئتامن االقتصادي)

ومــن ناحيــة التمويــل العــا ّم ،ســاهمت الجهــود اإلصالحيــة يف تطهــر أحــوال االختــاالت املاليــة الهيكليــة لعــام 1990
مــن خــال تحفيـ ٍز متضاعـ ٍ
ـف إليـرادات امليزانيــة ومتابعــة أكــر اســتدام ًة للجهــات املانحــة .وهكــذا انتقلــت اإليـرادات
واإلنفاقــات التــي كانــت أقـ ّـل مــن  30مليــار فرنــك جيبــويت عــى التــوايل مــن  28،751مليــار إىل  71،07مليــار ومــن
 29،829مليــار إىل  72،141مليــار فرنــك جيبــويت .وارتفعــت اإلي ـرادات عمو ًمــا إىل  5 147،2واإلنفاقــات إىل .% 141،8
الرسم البياين الرابع :تط ّور العجز املايل الذي ت ّم السيطرة عليه يف املايض عىل الرغم من االنزالق يف العام 2009
(الرصيد املايل)
الرصيد املايل

يخــص التض ّخــم ،يتــ ّم التحكّــم جيــ ًدا يف املســتوى العــا ّم لألســعار ،ولكــن ال يــزال االقتصــاد الوطنــي يواجــه
ويف مــا
ّ
بشــكلٍ دائـ ٍـم صدمـ ٍ
ـات خارجيـ ٍة متعلقـ ٍة بأســعار الــرف ،وتقلّبــات أســعار املــواد الخــام والســلع االســتهالكية (الغذائيــة)
املســتوردة بالكامــل.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

الرسم البياين الخامس :مقارنة التطور ملع ّدل التضخم ومعامل انكامش الناتج املحيل اإلجاميل
الرئييس الرتفاع
عمو ًما،كانت السياسة االقتصادية أقل تض ّخ ًم .فقد كانت .الصدمات التضخميّة األساسية السبب
ّ
أسعار املواد األولية واملواد الغذائية (األزمة الغذائية  2007وأزمة الطاقة  2008واألزمة االقتصادية .)2009

معدّل التضخّم
مؤش أسعار االستهالك يف أواخر كانون األ ّول/ديسمرب)
مخفض الناتج املحيل اإلجاميل -تباين ّ

يخص استمرارية الحسابات الخارجية،
من خالل ذلك ،تعترب الحسابات الخارجية خسارة هيكلية منذ االستقالل .ويف ما ّ
الحكومي عىل الرغم من خصوصيته يتح ّمل مسؤولية اختالل التوازن الخارجي (عجز
تجدر اإلشارة إىل أ ّن التد ّخل
ّ
يل الذي أ ّدى إىل عجز الحساب الجاري ،الذي ما زال فارغًا من
الحساب الجاري) ،وهو السبب الرئييس لزيادة الطلب الك ّ
الحركات الرأساملية الكبرية الدامئة كمعهد االقتصادات النامية وزيادة الصادرات من جيبويت.
		
الرسم البياين السادس :رصيد حساب التجارة الخارجية مع اعتامد كبري نسبيًّا عىل الواردات

اﻟﺻﺎدرات

اﻟواردات

اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري

عــى الرغــم مــن ارتفــاع النمـ ّو املسـ ّجل خــال الســنوات األخــرة ،مل يخلــق هــذا األخــر فــرص عمــل كافيــة ألنّــه ينبثــق
أساســا مــن األعــال الخدماتيــة وبخاص ـ ٍة خدمــات النقــل البحــري الــذي يُع ـ ّد اســتثامره ذات كثافــة رأســالية .ولســوء
ً
الحـظّ ،مل يشــهد معـ ّدل الفقــر انخفاضً ــا وال يـزال ذات مســتوى مرتفــع.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
والنتيجة األساسية التي نستخلصها عىل املستوى االقتصادي هي أنّه من حيث تركيبة النشاط االقتصادي وصياغته ،تشكّل
العقود الثالثة األخرية نقطة مشرتكة وهي أ ّن قطاع الخدمات يساهم يف  % 80من الناتج املحيل اإلجاميل .هل يتعلّق األمر
بفشلٍ أو بغياب سياس ٍة لصالح اسرتداد القطاعات األخرى أو بغياب إرادة سياسية اقتصادية نشيطة لتقوية قطاع الخدمات؟
مــا هــو أكي ـ ٌد أ ّن التن ـ ّوع االقتصــادي مل يكــن جاه ـ ًزا واســتم ّر الفقــر بش ـ ّد ٍة (يبلــغ مع ـ ّدل الفقــر املدقــع  % 41،9ومع ـ ّدل
الفقــر النســبي  %79.4وفــق معطيــات  .)IS-EDAM3ومبواجهــة التو ّجهــات الثقيلــة الوطــأة (ضعــف البنيــة االقتصاديــة منــذ
ثالثــة عقــود ،وضعــف مســاهمة اإلنتــاج الوطنــي الزراعــي يف اإلمــدادات الغذائيــة والتنــوع الضعيــف لالقتصــاد الوطنــي
والشــديد االتّــكال عــى الخدمــات وضعــف املد ّخـرات والقــوى الرشائيــة وغريهــا) .أ ّمــا التحديــات يف العقــود الثــاث األخــرة
التــي مل يتـ ّم معالجتهــا فهــي:
إقــاع القطاعـ ْـن األويل والثانــوي وبخاصـ ٍة النشــاطات الصناعيــة مبــا يشــمل إنتــاج صناعــة الســلع ذات األوليــة املبنيــة
عــى مي ـزات نســبية؛
تشــجيع الزراعــة الصغــرة (املحيطــة باملــدن) وتنميــة برامــج تطويــر املناطــق الزراعيــة اإلقليميــة التــي تســمح بتخفيــف
آثــار انعــدام األمــن الغــذايئ؛
إعطاء دور أكرث غالبي ًة للمبادرة الخاصة وللتجارة ولإلدماج شبه اإلقليمي وتقوية االنفتاح نحو الخارج.
 3-1-1استعادية اجتامعية
ـي عــى تأثّــر شــديد بالقيــم االجتامعيــة والثقافيــة
عــى الصعيــد االجتامعــي ،تشــر الدراســة االســتعادية إىل أ ّن املجتمــع مبنـ ّ
ـي الفقــر الــذي يحــارب مــن أجــل
يف طــور االســتقطاب :مــن جهــة ،العــامل الحضــاري املنقســم ومــن جهــة أخــرى العــامل الريفـ ّ
العيــش والــذي يعتــر ضحيــة العجــز االجتامعــي عــى كافــة املســتويات (التعليــم والصحــة والســكن والدخــل).
وعىل الصعيد االجتامعي الدميوغرايف ،يق ّدم بلدنا ثالث ميزات أساسية عىل ثالث مراحل تحليلية:
دينامية مه ّمة للدميوغرافيا (انتقل عدد السكان من  250000يف العام  1976إىل  818159يف العام )2009؛
تواجد كبري للسكان يف العاصمة؛
تن ّوع ثقايف متميّز بالتعايش ضمن مجتمعات مختلفة (العفر والصومال والعرب)؛
اإلحصاء األخري الذي ّ
يدل عىل السكان الحضاريني ( )% 70،6والشباب (أكرث من  )% 50من إجاميل عدد السكان.
ال يـزال الديــن القاعــدة األساســية التــي تو ّحــد املجتمعــات ،ولكــن هنــاك أيضً ــا قــوى تغيــر الذهنيــات لتوعيتهــا عــى الهويــة
الوطنيــة أكــر مــن تلــك الطائفية.
ـذري مــن ناحيــة األرقــام (تقـ ّدم
ـي منــذ أكــر مــن عرشيــن عا ًمــا بشــكلٍ عــا ٍّم وجـ ٍّ
يف مجــال التعليــم ،تغـ ّـر املشــهد التعليمـ ّ
العامــن  2000-1999ثــ ّم إىل  % 75يف العــام  2010يف الصفــوف
معــ ّدالت التعليــم مــن  % 20يف العــام  1977إىل  % 40يف
ْ
االبتدائيــة وإىل  % 55،4يف الصفــوف الثانويــة).
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
عاكسا سیاسة عرض التعلیم عىل
الرسم البیاين السابع :تطور مع ّدل التعلیم اإلجاميل ومعدل القبول اإلجاميلً ،
نطاق واسع .يف الواقع ،ال تنمية من دون مصدر إنسا ّين مد ّر ٍب عىل نح ٍو ج ّید

كانت سياسة التعليم الوطنية متميزة خالل املراحل الثالث التالية:
مرحلة  1989-1977واملعروفة بـ «تح ّول نظام التعليم» حيث ال تزال املكتسبات من النظام االستعامري موجودة
()i
من خالل املنهجية واملوظّفني واملراجع الدراسية؛
يل بشكلٍ
يل للتعليم» حيث أث ّرت عقبات االقتصاد الك ّ
( )iiمرحلة  1999-1990التي ميكن وصفها بـالـ»تغيري الهيك ّ
بالغٍ عىل النظام التعليمي الذي يع ّد باألصل انتقائ ًّيا (مع ّدل انحراف مرتفع)؛
( )iiiمرحلة  2010-2000مع «اإلصالح الشامل للنظام التعليمي» حيث أصبح تعميم التعليم الهدف األسايس وفق		
أهداف األلفية اإلمنائية (.)OMD
تحسن مستوى تعليم رأس املال البرشي بشكلٍ
ومع ذلك ،عىل الرغم من الظروف االقتصادية والسياسية املتزعزعةّ ،
كبريٍ خالل العقود الثالثة األخرية .وباملقارنة مع النسبة املنخفضة للمس ّنني الذي يتع ّدى س ّنهم األربعني والذين ذهبوا
(أقل من  )% 10بحسب استقصاء  DINASيف العام  ،1978فقد انتقل مع ّدل االلتحاق اإلجاميل
إىل املدرسة االبتدائية ّ
للصفوف االبتدائية من  % 36.9بني  79-1978إىل  %78بني  .2012-2011وكذلك ،تح ّول العدد اإلجاميل للطالب من 2954
يف العام  1979إىل  14570للعام الدرايس  2000/1999وإىل  35567للعام .2011/2010
املهني الثانوي ،استقبلت مدرسة  323 LEPطال ًبا يف العام  1987مقابل  1025يف مدرسة LIC
يخص التعليم
ويف ما ّ
ّ
و 224يف مدرسة  CFPAللسنة الدراسية  .2000/1990ويف مجال التعليم العايل ،استقبلت جامعة جيبويت  3705طال ًبا
لسنتي .81/1980
للسنة الجامعية  2011/2010مقابل  150طال ًبا مع من ٍح جامعي ٍة مس ّجلني يف الجامعات األجنبية
ْ
وبعد الواليات العامة للتعليم يف العام ُ ،1999وضعت خطّة رئيسية للتعليم ملرحلة  2010-2000من أجل تخفيف العجز
يف املواد التدريبية للرأسامل البرشي.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
املخصصــة للتعليــم ( %22يف العــام  2011مقابــل  %14يف العــام ،)1997
وعــى الرغــم مــن الحصــة الكبــرة مــن امليزانيــة
ّ
ال تـزال التباينــات اإلقليميــة واضحــة عــى صعيــد التعليــم الثانــوي ونذكــر بعــض التح ّديــات:
واملتوسطة والثانویة والتعلیم العايل)؛
النوعي للتعلیم عىل كافّة املراحل التعلیمیة (االبتدائیة
•التحسین
ّ
ّ
•بناء وإعادة تأهيل البنى التحتية من أجل تخفيف ازدواجية نظام التدفّق؛
•زيادة مشاركة القطاع الخاص يف جهود تعليم األطفال
يخص العدالة ،تخفيض تباينات الحصول عىل الرتبية وبخاص ٍة بحسب الجنس واملناطق؛
•يف ما ّ
•دعم برامج محو األمية للكبار واملراهقني؛
•زيــادة وتحســن الفعاليــة التعليميــة لنظــام التعليــم مــن خــال إصــاح الربامــج الدراســية (وضــع الربامــج يف ســياق
يتناســب مــع البيئــة االجتامعيــة االقتصاديــة والثقافيــة للبلــد) وتحســن إمكانيــة الحصــول عــى الكتــب وتحســن
تدريــب املعلّمــن واملد ّرســن وتغيــر أســاليب التقييــم التــي متـ ّر بتخفيــض األهميــة شــبه الحرصيــة لالمتحانــات.
عــى صعيــد الصحــة والحاميــة االجتامعيــة ،تكــون النتيجــة التطـ ّور اإليجــايب يف إطــار الزمــان واملــكان .وبعــد االســتقالل،
ـص املــواد السياســية الصحيــة مــن خــال اعتــاد إعــان أملــا آتــا  1978يف العــام  1980هادفًــا
قــام بلدنــا بخيــاره يف مــا يخـ ّ
تنميــة الرعايــة الصحيــة األوليــة ،الص ّحــة للجميع.
ـي يف مدينــة
ومبــا أ ّن البلــد مــز ّود ببنيــة تحتيــة ومبــوارد برشيــة ضعيفــة يف العــام ( 1977مستشــفى واحــد ( )1عمومـ ّ
ـول البلــد خــال
جيبــويت وثــاث عــرة مســتوصفًا ومركـ ًزا ص ّح ًيــا )13( .مبــا فيهــم تســعة يف املناطــق الداخليــة ( ،))9تـ ّ
ـي وتقويــة البنــى التحتيــة الصحيــة.
مرحلــة  1999-1990إعــادة تنظيــم النظــام الصحـ ّ
وعــرف النظــام تق ّد ًمــا فعل ًّيــا يف العقــد األخــر ( .)2010-2000وت ـ ّم إعــادة إصــاح القطــاع الصحــي مــع اعتــاد إطــار
قانــوين لتوجيــه السياســة الصحيــة وإطــار اس ـراتيجي  2011-2001وخطّــة وطنيــة للتنميــة الصحيــة .2006-2002

22

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
ويشمل بلدنا يف نهاية العام  2010املوظّفني والبنى الصحية التالية:
الجدول األ ّول :بعض املعطيات حول القطاع الصحي

فئة املوظّفني يف قطاع الصحة
طبيب نسايئ
طبيب أطفال
أخصا ّيئ تخدير  /عناية مركّزة
ج ّراح
طبيب صحة عامة
مول ّدة متخ ّرجة من الدولة
مول ّدة مساعدة
مم ّرض متخ ّرج من الدولة
مم ّرض مساعد
سام يف الخدير
تقني ٍ
ّ
سام يف الجراحة
تقني ٍ
ّ
املجموع

املنشآت الصحية الوظيفية

وظائف يف مجال الصحة
مراكز طبية استشفائية
مراكز وطنية مرجعية
مراكز وطنية مرجعية
مراكز استشفائية وطنية

املصدر :الكتاب اإلحصايئ السنوي ،وزارة الصحة

2010
8
6
4
3
77
121
9
203
68
38
4
541

2010
27
11
5
4
2

مؤش
عىل الرغم من التق ّدمات املس ّجلة ،ال تزال الخريطة الصحية لجيبويت مشابهة لتلك الخاصة بالبلدان النامية بحسب ّ
التنمية البرشية الذي كان يف العام  0.403 ،2010مع ترتيب  147وال يزال النظام الوطني الصحي محفوفًا بالصعوبات
عىل صعيد التو ّجهات االسرتاتيجية وعىل الصعيد املايل عىل ح ٍّد سواء.
وتبقى التحديات عديدة من أجل الوصول إىل النتائج املرج ّوة ألهداف األلفية الثالثة يف العام  .2015تب ًعا لذلك ،يجب:
الصحي العام عىل مستوى املناطق؛
تقوية برامج العرض
ّ
رضرة من فريوس نقص املناعة البرشية واأليدز،
دعم برنامج دعم األشخاص املت ّ
تحسني سياسة األدوية؛
وضع سياسة الوقاية الف ّعالة وغري املركّزة لدى السكان الضعفاء وبخاص ٍة الشباب الذي هم يف وجه مخاطر عدوى
ألمر ٍ
اض مع ّين ٍة؛
تحسني الوصول إىل الخدمات املالية الخاصة بالرعاية الصحية؛
وضع سياسة شاملة للحامية االجتامعية.
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
ـاص بشــكلٍ جيّـ ٍـد .ولكــن مــن املهــم
ويف مجــال الحاميــة االجتامعيــة ،ت ـ ّم توفــر تغطيــة موظفــي القطــاع العــام والخـ ّ
ترشــيد الوضــع الحــايل .قبــل اإلصــاح يف العــام  ،2007كان هنــاك ثالثــة «أنظمــة» ضمــن الصنــدوق الوطنــي التقاعــدي:
مخطّــط ملوظفــي الخدمــة املدنيــة ،وآخــر للربملانيــن وللــوزراء ،ومخطّــط لض ّبــاط الرشطــة ،ومــا إىل ذلــك.
ومــا ال ميكــن تربيــره هــو أنّــه يف بلــد بحجــم جيبــويت يوجــد ثالثــة صناديــق ( OPS، CNRو )CMRجامعـ ًة بــن تكلفــة
ثالثــة كيانــات .يجــب إذًا تقريــب الصناديــق بهــدف توليــد اقتصاديــات الحجــم وتخفيــف تكاليــف اإلدارة عــى نطــاقٍ
ـي  OPSو CNRمــن
واســع والتــي تضــع جيبــويت يف الصـ ّـف األخــر يف بــاد القــارة .وبعــد اإلصالحــات ،اندمــج صندوقـ ْ
أجــل خلــق صنــدوق الضــان االجتامعــي يف العــام .2008
ي تطبيــق حاميــة
ويغطّــي صنــدوق الضــان االجتامعــي موظّفــي القطاعــات الرســمية ولكــن يبقــى التحــ ّدي الفعــ ّ
اجتامعيــة فعليّــة تشــمل أكــر عــدد مــن الجيبوتيــن والجيبوتيــات.
ـص امليــاه ،عــى الرغــم مــن جهــود تطويــر املراكــز املائيــة مــن أجــل تزويــد الســكان بامليــاه ،فهــي ال ت ـزال
ويف مــا يخـ ّ
قليلــة .يف الواقــع ،يُص ّنــف ترتيــب حديقــة حفــر آبــار امليــاه التــي تــز ّود البلــد بامليــاه بالرقــم  52والعاصمــة وحدهــا
مــز ّودة بـــ  38بـرًا.
وقُ ـ ّدرت الحاجــة إىل ميــاه الــرب بأقـ ّـل مــن  25مليــون مــر مك ّعــب يف حــن أ ّن املكتــب الوطنــي للميــاه والــرف
الصحــي يف جيبــويت ( )ONEADيحتــوي عــى  14.8مليــون مــر مك ّعــب مــع مع ـ ّدل خســائر فادحــة .يف تعبــر آخــر،
ـنوي قــدره  10ماليــن مــر مكعــب مــن امليــاه.
هنــاك عج ـ ٌز سـ ٌّ
الصحي للسكان والحيوانات.
االقتصادي إنّ ا أيضً ا عىل الوضع
ويؤث ّر نقص املياه سلبيًّا ليس فقط عىل النشاط
ّ
ّ
ومبواجهــة هــذه الحالــة الطارئــة ،أُطلقــت دراســة متعلّقــة بالخطّــة الرئيســية للميــاه يف العــام  .2007كذلــك ،تـ ّم إجـراء
مشــاريع إلعــادة التأهيــل واإلرشــاد والكشــف عــن ترسيبــات الشــبكة مــن أجــل تحســن إمــدادات ميــاه الــرب .وقــد
أطلقــت الحكومــة يف العــام  2008مــروع «تعبئــة امليــاه لالســتخدام املنــزيل والزراعــي يف املناطــق الريفيــة».
مــن املهـ ّم إذًا القيــام بالخرائــط الهيدروجيولوجيــة ملختلــف املناطــق يف البلــد مــن أجــل معرفــة مصــادر امليــاه الجوف ّيــة
املتاحــة أو املمكنــة بشــكلٍ أفضــل يف البلــد .وهكــذا ،يجــب أن يســمح تحقيــق الســدود الســطحية بإعــادة شــحن امليــاه
الجوفيــة يف جيبــويت (االســتغالل املفــرط بســبب التوســع يف املدينــة ،والدميوغرافيــا والهجــرة) أل ّن مجمــوع ميــاه األمطــار
التــي متـ ّر عــر واد أمبــويل يتـ ّم ترصيفهــا يف البحــر.
ـي للمــرأة منــذ الحصــول عــى االســتقالل .واالتحــاد الوطنــي
يف مجــال تصنيــف الجنــس ،تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن الخيــار أُعطـ َ
ـي لذلــك .يف الواقــع ،نشــر إىل أ ّن تعزيــز دور املــرأة
لنســاء جيبــويت ( )UNFDالــذي أُنشــئ يف العــام  1978هــو مثــال حـ ّ
كان عــى الــدوام مركــز اهتاممــات الحكومــة (االنضــام إىل تشــجيع وضــع املــرأة يف بكــن ( ،)1995اعتــاد قانــون
يف متّوز/يوليــو  2009يعاقــب كافّــة أشــكال العنــف ض ـ ّد املــرأة ،مبــا يف ذلــك ختــان اإلنــاث ،والتصديــق عــى االتفاقيــة
الخاصــة ،واعتــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة حــول القضــاء عــى جميــع
املتعلّقــة بحقــوق األشــخاص ذوي االحتياجــات
ّ
أشــكال التفرقــة تجــاه املــرأة وغريهــا).
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وتظهــر األهميــة التــي ُمنحــت لتعزيــز املســاواة بــن الجنسـ ْـن مــن خــال خلــق وزارة تعزيــز دور املــرأة والوضــع العائــي
والشــؤون االجتامعيــة يف العــام  1999ولكــن أيضً ــا مــن خــال صــدور مد ّونــة األرسة وتطويــر االســراتيجية الوطنيــة
إلدمــاج املــرأة يف التنميــة ( )2010-2001 SNIFDوتنفيذهــا والتــي أ ّدت بعــد ذلــك إىل صياغــة السياســة الوطنيــة
الجنســانية (.)2021-2011( )PNG
ومــع ذلــك ،تبقــى النتيجــة وجــود فــوارق هائلــة متعلّقــة بالجنــس )i( :يبلــغ مع ـ ّدل البطالــة لــدى الرجــال  % 54.6يف
حــن يبلــغ لــدى النســاء % 68.6؛ ( )iiمعـ ّدل النشــاط لــدى الرجــال  % 68ولــدى النســاء  % 33فقــط ويختلــف هــذا األخــر
بحســب الفقــر ومــكان الســكن %38.2 )iii( ،مــن الفتيــات يتعلّمــن مقابــل  %64.5مــن الفتيــان وهــذا الفــارق أكــر يف
املناطــق .ونضيــف إىل ذلــك آثــار الفقــر التــي تؤثّــر أكــر فأكــر عــى النســاء وكذلــك التأثــر املتنامــي لأليــدز عــى النســاء
واألطفــال فضـ ًـا عــن العنــف تجاههــم.
ال شـ ّـك أ ّن األوضــاع االقتصاديــة والسياســية للمــرأة تق ّدمــت خــال العقــود الثالثــة األخــرة .ولكــن ،ال ي ـزال وضعهــا
االجتامعــي متح ّفظًــا بالنســبة للذهنيــات (اتّجاهــات متييزيــة تواجــه النســاء املطلّقــات واللــوايت يعانــن مــن بعــض
ّ
األمـراض مثــل األيــدز) .يجــب أن تكــون الـــ PNGمن ّفــذة ومم ّولــة لتحقيــق املزيــد مــن النتائــج مــن أجــل تعزيز املســاواة
بــن الجنسـ ْـن أل ّن بــذور التغيــر موجــودة ،ومنهــا التأكيــد عــى دور املــرأة يف السياســة واالقتصــاد لتحســن وضعهــا
االجتامعــي.
أ ّمــا يف موضــوع الشــباب ،فاالســتطالع األخــر للســكان ( )2009يحـ ّدد زيــادة الطابــع الحــري ( )%70.6والشــبا ّيب (أكــر
مــن  )%50الذيْــن يطغيــان عــى مجمــوع الســكان يف جيبــويت وال يخلــو هــذا الطابــع مــن احتياجــات التعليــم والتدريــب
واإلدمــاج االجتامعــي واملهنــي .يف الواقــع ،ال تتوقّــف نســبة املتخر ّجــن الشــباب عــن الزيــادة ســنويًّا.
املهني للشباب ،يجب ات ّخاذ عدد من الخطوات:
ومن أجل تحفيز اإلدماج
ّ
االلتزام السيايس مع خلق أمانة دولة للشباب؛
وضع إطار لوثيقة الشباب السياسية؛
املهني والتدريب عىل املهارات الحياتية للشباب؛
يل والتدريب
تقوية قدرات الـ  ANEFIPلدعم التعليم التكمي ّ
ّ
تطبيق برامج تدريب عىل صعيد الجيش ()SNA؛
التطوعي للرشكات العا ّمة والخاصة كالتدريب البعيد األجل؛
الدمج
ّ
الدعم إلدماج الشباب حاميل الشهادات من قبل صندوق التنمية االقتصادية؛
إنشاء مراكز تنمية املجتمع ( )CDCإلرش ٍ
اف وتنمي ٍة صحي ٍة أفضل للشباب؛
خلق مجلس الشابات الجيبوتيات الوطني كإطار تعبريٍ مسؤول.
ومــع ذلــك ،ال ت ـزال هنــاك تح ّديــات يتعـ ّـن معالجتهــا أل ّن األزمــة يف ســوق العمــل ال تؤثــر فقــط عــى الشــباب دون
خــرة الذيــن هــم عــادة مــن الفئــات املحرومــة ،ولكــن أيضً ــا عــى الخ ّريجــن الشــباب الذيــن ال يســتطيعون العثــور عــى
وظائــف .فلــم يتم ّكــن معظــم الشــباب مــن إيجــاد عمــل ملـ ّدة محــددة .ومــن هنــا ،ينبغــي إعــادة توزيــع إجـراءات وزارة
الــدورة للشــباب والرياضــة لربامــج تتض ّمــن سياســة اقتصاديــة فعليــة للشــباب.
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ّ
يف مجــال املســكن والــرف الصحــي ،تق ـ ّدر املســاكن يف مدينــة جيبــويت بحــوايل  %17وهــي متّصلــة بنظــام الــرف
الصحــي .أ ّمــا نســبة الـــ  %83الباقيــة فلديهــا خـ ّزان للــرف الصحــي أو مرحــاض .ويف بالبــاال ،الضاحيــة الجنوبيــة ملدينــة
جيبــويت وحيــث يعيــش ربــع إجــايل الســكان ( 220000نســمة) ،ميلــك ثالثــة أحيــاء فقــط نظــام رصف صح ًيــا جامع ًيــا.
والوضــع ليــس أفضــل يف املناطــق الداخليــة .فاملشــكلة تتع ـ ّدى مشــكلة إدارة النفايــات الســائلة وتكمــن يف مشــكلة
النفايــات الصلبــة.
يف موضــوع سياســة اإلســكان ،ســمح العقــد املــايض بتنميــة العقــارات واإلســكان االجتامعــي مــن خــال بنــاء العديــد
مــن املــدن وتخصيــص املناطــق املحيطــة باملــدن بالطــوارئ واألرايض الســكنية باإلضافــة إىل توفــر خدمــات ذات أقســام
عديــدة يف جيبــويت ويف املناطــق الداخليــة.
يف حال ارتفاع عرض اإلسكان ،ال يزال العديد من الجيبوتيني والجيبوتيات غري قادرين عىل الرشاء نظ ًرا لكلفته.
يف مجــال واإلســكان ،يجــب أن تســمح إعــادة تعريــف السياســة املتعلّقــة بالتخطيــط املــكاين بإعــادة تكويــن اسـراتيجيات
ـر الحاليــة بــن مدينــة جيبــويت واملناطــق الداخليــة.
التحـ ّ
التحض الرسيع يف مدن البلد.
ظل
الصحي ،فستُدعم يف ّ
ويف ما يتعلّق مبشكلة الرصف
ّ
ّ

 2-1التطلّعات الوطنية
ســمحت االستشــارات حــول التطلّعــات الوطنيــة ،الخطــوة األوىل مــن نوعهــا يف جيبــويت ،بتجميــع تصـ ّورات النــاس التــي
ميلكونهــا حــول وضــع بلدهــم املــايض والحــايل مــن جه ـ ٍة ،والرؤيــة واالس ـراتيجيات املقرتحــة مــن أجــل تحقيقهــا عــى
الصعيــد االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس والثقــايف والدميوغ ـرايف (السياســة الســكانية وسياســة الهجــرة) واالندمــاج
اإلقليمــي مــن جهــة أخــرى.
ونُظمــت هــذه االستشــارات مــع الســكان ضمــن خمســة مراكــز إداريــة يف املناطــق الداخليــة (عرتــه ،عــي صبيــح،
تاجــورا ،أوبــوك ودخيــل) ويف البلديــات الثــاث يف مدينــة جيبــويت (بالبــاال وبــوالوس ورأس ديــكا).
أهداف التطلّعات الوطنية
ال بـ ّد مــن معرفــة تطلّعــات الســكان وإدراكهــا مــن أجــل بنــاء رؤيــة إمنائيــة مشــركة عــى املــدى الطويــل؛ فهــي مرحلــة
أساســية ستســمح بجمــع التصـ ّورات والتوقّعــات والرغبــات ومراعــاة املشــاريع املســتقبلية ملختلــف األطـراف الفاعلــة.
كل منطقــة ،مبــا يف ذلــك
ويف تواصــلٍ مــع والة املنطقــة ورؤســاء املجالــس اإلقليميــة ،تك ّونــت عيّنــة متثيليّــة للســكان يف ّ
املناطــق الريفيــة فضـ ًـا عــن املناطــق الحرضيــة مــن التــايل :البــدو واملزارعــن والكــوادر والعاملــن يف القطاعـ ْـن العــام
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ّ
والخــاص ،وقــادة الــركات والنقابــات ،وعـ ّـال القطــاع غــر الرســمي ،وأصحــاب املحــال التجاريــة ،والعـ ّـال ،وربّــات
املنــازل والشــباب يف املــدارس والتالميــذ والطــاب والسياســيني ورجــال الديــن وغريهــم.
الوطني بني
وأُجريت هذه االستشارات يف اللغات الوطنية مع ّزز ًة بذلك التعبري الكامل للسكان .ويجب دعم الحوار
ّ
الجيبوتيني والجيبوتيات بهدف تحديد املشاكل األساسية لبلدنا واستخالص ح ٍّد أدىن من التوافق لبناء رؤي ٍة إمنائي ٍة مشرتك ٍة
عىل املدى الطويل.
ٍ
مناقشات مع أبرز املسؤولني ونظّم وقاد حوا ًرا بني أعضاء الع ّينة التمثيلية
كل منطقة يف جيبويت ،أجرى فريق جيبويت
ويف ّ
السكانية.
ومتحورت االستشارات والحوار بشكلٍ
رئييس حول املواضيع الستة التالية )i( :السكان والدميوغرافيا )ii( ،الهويّات والقيم
ّ
الثقافية )iii( ،الحكم الرشيد واالستقرار السيايس )iv( ،الرأسامل البرشي)v( ،التنمية االقتصادية والتكنولوجيا والبيئة
اإلقليمي.
وانفتاح املرأة )vi( ،االندماج
ّ
 2-2-1تص ّورات السكان حول عملية التنمية
يف مجال املسائل املتعلّقة بالسكان والدميوغرافيا ،تتن ّوع اآلراء املتعلّقة بتقدير حجم السكان ()818159؛ فالبعض يعتقد
تدن عدد
أ ّن حجم السكان ضعيف وميكن أن يريض حاجاتهم بالتاميش مع موارد البلد يف حني يعتقد البعض اآلخر أ ّن ّ
السكان يعيق دعم حاجة التن ّوع االقتصادي املرج ّو وأ ّن البلد قد يغرق يف الثقل الدميوغرايف للبلدان املجاورة.
يستقبل السكان الهجرات الداخلية بشكلٍ جيّ ٍد وال يدافع ذلك عن مصلحة التنمية اإلقليمية .ويبقى السكان محفّزين
للبحث عن الرعاية االجتامعية االقتصادية واالجتامعية (العمل والدراسة) .وتعترب الهجرة الخارجية سيئة ،ولك ّنها رش ال ب ّد
منه إذ يطمح السكان السيطرة عليها.
يف موضوع الهويّات والقيم الثقافية ،يق ّدر السكان أنّها نقاط مرجعية جدل ّية لعيش املجتمع .وأسفرت االستشارات أ ّن
القبيلة مه ّمة وهي تحفّز وتع ّزز الرابط العائيل والثقايف .ولك ّنها استقطبت مع األسف الحياة الوطنية يف نفس الوقت عىل
مذبح التسييس.
ويعتقد السكان أنه يجب إعطاء مصطلح قبيلة قيمة اجتامعية مضبوطة ،عىل أن تكون املرجعية األساسية الجنسية
الجيبوتية.
حب الوطن والشعور باالنتامء إىل أمة.
ومن
ّ
الرضوري التقاء املجتمع عىل أساسات جديدة صلبة وغرس ّ
الحكم الرشيد واالستقرار السيايس :يف موضوع الحكم السيايس ،يعتقد السكان أ ّن العملية الدميقراطية موجودة ولكنهم
يظنون أنهم ال يدركون اختيار املسؤولني الذين ميثلونهم يف الربملان إذ يوفّر االنفتاح الدميقراطي امللتزم استقرا ًرا للبلد.
وبالنسبة للحكم اإلداري ،يشري السكان إىل وجود تراجعٍ عىل الرغم من الوسائل اإلدارية الحديثة اليوم (أدوات تكنولوجيا
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ّ
نقص يف االحرتاف وزياد ٌة يف اإلهامل .وعمو ًما ،قد انخفضت اإلنتاجية اإلدارية
املعلومات وزيادة املوارد البرشية) .يوجد ٌ
بحسب املعلومات .فثمة غياب عىل صعيد الضمري املهني وزيادة يف اإلهامل.
يف ما يتعلّق بالص ّحة ،يجد السكان أ ّن البنى التحتية الصحيّة تعمل بالكاد وهي مشلولة بسبب غياب التجهيزات
وسيارات اإلسعاف واإلمدادات املائية والكهربائية والوصول الصعب لسكان الريف إىل املراكز الحرضيّة بسبب غياب
الطرقات الريفية .ويع ّد توفري األدوية غري ٍ
بانتظام والصيدليات
كاف ومخزون الصيدل ّيات يف املجتمعات غري متج ّد ٍد
ٍ
الخاصة غري متوفّرة يف املناطق.
ّ
الصحي للعواصم اإلقليمية ص ّحة السكان.
وتوهن النفايات النفايات الصلبة وغياب الرصف
ّ
ٍ
ملموس عىل صعيد الكمية .فقد زاد العرض ،يف حني انخفضت
ومن ارتفاع قيمة النظام التعليمي ،يظهر إحراز تق ّدم
الجودة بشكلٍ حا ٍّد ،وبخاص ٍة يف الصفوف االبتدائية حيث ال يكون املعل ّمون يف غالبية األحيان دون املستوى املطلوب.
عىل الصعيد االقتصادي ،مل يسمح ضعف اإلمكانيات واملوجودات يف املناطق وغيابها وتقييمها بتنمية االقتصاد اإلقليمي
وخلق فرص عمل .واختفت بعض الوظائف التي كانت موجودة من خالل مبادرات القطاع الخاص بسبب األزمة ولكن
أيضً ا بسبب ضعف الدعم من السلطة العامة .ويعترب األداء االقتصادي غري ٍ
يحسن توزيع الرثوة الوطنية ظروف
كاف ومل ّ
يتبي أ ّن عدد الوظائف التي ت ّم خلقها غري ٍ
كاف بخاص ٍة للشباب.
معيشة السكان كام ّ
ويعتقد السكان أ ّن بناء االقتصادات املحلية ممكن ألنّنا منلك القوة والقدرة عىل إعادة بناء وتطوير مناطقنا كحجر
ٍ
أساس للنم ّو املرتفع خالل السنوات املقبلة .والورقة الرابحة األوىل هي بالتأكيد شبكة الطرق املعبّدة التي تربط العاصمة
اقتصادي مرتفع .والورقة الرابحة الثانية هي انفتاح البلد عىل البحر الذي
بالعواصم اإلقليمية ولكن أيضً ا بأثيوبيا مع من ٍّو
ٍّ
مهم من عرتا وتادجورا وأوبوك.
يق ّدم خطًّا ساحل ًيا ً
االندماج اإلقليمي :لبلدنا عالقة اقتصادية وتجارية متميّزة مع أثيوبيا التي تستخدم مرفأها والتي ميثّل حجم نشاطها أكرث
من  % 80سنويًّا .ومل تُتّخذ خطوات بشأن مجموع املناطق دون اإلقليمية ( .)COMSEAوليس من شأن عدم االستقرار يف
الصومال واألزمة مع إريرتيا أن يساهامن يف االندماج مع الجوار.
حل لھا وفق السكّان:
یق ّدم الرسم التايل بحسب الرتتیب من حیث األھمیة الحاجات التي یجب إیجاد ّ
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ّ
 3-1التحديات األساسية
هناك عوامل ثابتة تثقل تنمية بلدنا ومن بينها:
• الوضع االسرتاتيجي للبلد وسط املنطقة :تغطّي جيبويت مساح ًة مح ّدد ًة ( 23000كلم )2مع موارد طبيعية متأث ّرة
باملناخ الصحراوي واألرايض الربكانية .غري أ ّن نفاذها عىل البحر األحمر ،مع إمكانية احتواء  370كلم من ساحلها عىل
فرص تشتمل عىل احتياطيات النفط والغاز مينحها دو ًرا استثنائ ًيا يف االقتصاد اإلقليمي؛
• املساحة املحدودة ( 23000كلم )2التي قد توضع يف إطار االنفتاح واالندماج اإلقليمي ويف إطار اإلعاقة وعامل الضعف
عىل ح ٍّد سواء .وتتو ّجه اهتاممات املجتمع الدويل والـ  PTFبسهول ٍة أكرب للسكان األكرب عد ًدا يف البلدان املجاورة؛
• الوضع املناخي الذي يؤث ّر بشكلٍ هائلٍ عىل البيئة إذ يكبح الجفاف الحا ّد تنمية الفرص الزراعية إىل ح ٍّد كبري .ويُثقل
وفضل عن ذلك ،يعترب نقص املوارد املائية عائقًا خط ًريا للنشاطات الزراعية
ً
الجفاف يف املناطق اإلنتاج الزراعي سلب ًّيا.
والرعائية وللسكان عىل ح ٍّد سواء.
ومن حيث االتجاهات السائدة ،هناك:
أساسا عىل مدينة جيبويت؛
1.1داخل البالد وهو
الخلفي وهو متخلّف وقيد التطوير ،يف حني يت ّم الرتكيز ً
ّ
عوائق دميوغرافية شديد ٍة عىل رأس املال البرشي والتنمية؛
2.2االستمرار الهيكيل النعدام األمن الغذايئ والتغذية الذي له
َ
3.3األمية السائدة لدى أكرث من  ٪65من السكان البالغني؛
يل؛
4.4النمو االقتصادي الضعيف خالل العقديْن األخرييْن بعد االستقالل الذي ال يزال السبب يف الفقر املدقع والهيك ّ
5.5القطاع األو ّيل الذي تفكّك بعمقٍ خالل العقديْن األخرييْن متأئّ ًرا بالجفاف املتك ّرر كام أ ّن مساهمة اإلنتاجية الزراعية
يف اإلمدادات الغذائية شبه غائبة؛
6.6النسيج االقتصادي الضعيف الذي يعتمد بشكلٍ كبريٍ عىل القطاع الخدمايتّ )vii( ،وضعف املد ّخرات والقوى الرشائية
لدى السكان؛
7.7دور الدولة الراجح التي ال تزال تواجه القطاع الخاص الناشئ يف بيئة أعام ٍل والذي يحتوي عىل العديد من
االختالالت.
ومن أجل مواجهة هذه العوامل ،ت ّم تحديد التحديات األساسية .وتُعرف هذه األخرية بالسياسات واالسرتاتيجيات
وباإلجراءات الحثيثة من أجل تحقيق الرؤية ينبغي القيام بالتايل:

{ تقوية الحكم والقدرات اإلدارية والدميقراطية }
تع ّد اإلصالحات يف مجال الحكم متق ّدمة ّإل أ ّن التحديات ال تزال عديدة من أجل ترسيخ دولة القانون .يجب وضع إدارة
جمهورية للتنمية والتشديد عىل مكافحة الفساد والنجاح يف الالمركزية السياسية واالقتصادية.
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ّ
باملتغيات الداخلية
يل إىل أ ّن النظام ُمح ّد ٌد
ّ
يجب تقوية الوحدة الوطنية واألمن الوطني .يف الواقع ،يشري التحليل الهيك ّ
والخارجية عىل ح ٍّد سواء مثل النظام األسايس لجيبويت يف املنطقة واملوقع الجغرايف االسرتاتيجي تحت تأثري الوجود
األجنبي .يجب أن يستند النظام عىل قاعدة من القيم مبن ّية عىل القيم االجتامعية والتقليدية والدينية التي
العسكري
ّ
مت ّيز النظام وتغنيه بالرثوات العميقة.

والصحي
التنافيس
{ تنويع وتعزيز النم ّو االقتصادي
ّ
ّ
وإنشاء بنى تحتية داعمة لإلنتاج }
ويحسن إطار ومكان العيش
رسع النم ّو ويرفع مستوى العيش
إنتاجي
الرئييس هو بناء اقتصا ٍد
التح ّدي
ّ
وتنافيس ومتن ّوع ي ّ
ّ
ّ
ّ
والقوي .ويعود النهج املوىص به ملصلحة تسارع النم ّو إىل عدم كفاية مع ّدل النم ّو
ويحافظ عليهام بواسطة الحكم الفاضل
ّ
الحا ّيل من أجل تخفيض الفقر بشكلٍ ملحوظ.
يل اإلجام ّيل الذي يبلغ  %5.2ومع ّدل النم ّو الدميغرا ّيف الذي يبلغ  ،%2.8يجب مضاعفة
يف الواقع ،مع مع ّدل الناتج املح ّ
دخل الفرد ثالث م ّرات خالل السنوات الخمس والثالثني القادمة .لذلك ،يجب زيادة مع ّدل النم ّو وتكثيف خلق فرص
عمل من أجل امتصاص العجز االجتامعي.
ينبغي أن تكون تنمية البنى التحتية القاعدة األساس لدينامية النم ّو وبخاص ٍة نظام املوانئ والخدمات اللوجستية يف
مخصصة بإضفاءالطابع االحرتايف عىل أنشطة النقل.
املطار .وسيسمح وجود مرافئ ّ
حل مشكلة البطالة األساسية وزيادة دخل األرس.
كام يجب ّ

{ توفري تنمية رشيد ٍة لألرايض }

خالل السنوات املقبلة ،ستكون التحديات الرئيسية الالمركزية االقتصادية من خالل إنشاء تج ّمعات إقليمية إمنائية فعلية
فعل يف
تخصص املناطق .وسيساهم استثامر اإلمكانات االقتصادية ً
قادرة عىل تعزيز سياسة اإلمناء اإلقليمية املبن ّية عىل ّ
دعم النم ّو االقتصادي ويف تخفيف الفقر وانعدام األمن الغذايئ يف املناطق الريفية ويف الح ّد من الهجرة الريفية الكثيفة
إىل مدينة جيبويت وبالتايل ،يف إلغاء االختالالت الكربى يف املنطقة ويف العاصمة.
يعترب التخطيط العمرا ّين إرادة سياسية تؤكّد نفسها ولك ّنه ال يزال هناك الكثري لوضع وسائل وأدوات التخطيط .يجب
يل للمهارات واملوارد ملصلحة السلطات املحلية وتقوية قدرات هذه األخرية إلدارة الشؤون املحلية
تأمني االنتقال الفع ّ
يل مع سياسات الدولة.
ولتوفري متاسك العمل املح ّ

تطوير الرأسامل البرشي وتدريب املهارات الوطنية

املؤشات األساسية
يعود التق ّدم الضعيف لدليل التنمية البرشية ( )IDHإىل األداء املنخفض يف قطاع التعليم .فهذه ّ
مؤشات التعليم االبتدا ّيئ أعىل فيبقى
للحصول عىل التعليم
التحضريي والتعليم الثانوي ال تزال ضعيفة .ويف حال كانت ّ
ّ
تحسني جودته أولويّة ال غنى عنها.
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ّ

التعليمي عىل الرغم من التق ّدم الج ّيد عىل مستوى
يف ما يتعلّق بالتعليم العايل ،فهو يشكّل الحلقة األضعف يف النظام
ّ
البنى التحتية للجامعات .فبناء األ ّمة القتصاد املعرفة يشكّل تحديًّا يجب مواجهته من خالل تدريب املهارات الوطنية كام
واملهني من أجل بناء حصن ملكافحة البطالة وبخاص ٍة لدى الشباب.
التقني
يجب تعزيز التعليم
ّ
ّ
وعىل صعيد الص ّحة ،تط ّورت املؤرشات الرئيسية ولكن تستم ّر الالمساواة يف النتائج الصحية وتعترب تقوية النظام الوطني
الصحي من إحدى التحديات األساسية لخلق ظروف مؤيّدة لإلصالح وبخاص ٍة ظروف املستشفيات وسياسة األدوية.
الجنسي يف مجال التعليم ومحو األمية ،وتحسني وضع املرأة واندماجها يف جميع القطاعات
ويشكّل إنشاء املساواة بني
ْ
اإلمنائية مجتمعني تح ّديات كبري لترسيع وترية النم ّو.
أ ّما تسارع وترية النمو وزيادة خلق فرص العمل فهام رضوريّان الندما ٍج أفضل للتطبيقات اإلضافية ،ولتحسني مستويات
الدخل والظروف املعيشية للسكان ،وبالتايل ،من أجل الح ّد من البطالة والفقر.
سكني مع الحفاظ عىل
ويف ما يتعلّق بتحسني الظروف املعيشية للسكان ،سيت ّم تطوير السكن كجز ٍء من إحياء قطاع
ّ
العنرص االجتامعي (اإلسكان االجتامعي والتوزيع العادل لألرايض).
خاص من أجل مراقبة التكاليف وفقًا لإلجراءات املناسبة .وسيت ّم ات ّخاذ تدابري
أ ّما يف قطاع املساكن ،فينبغي إيالء اهتامم ّ
خاصة لتحسني الوصول إىل الخدمات الحرضية وتطوير املستوطنات غري الرسمية وإعادة تأهيل األحياء القدمية.

{ تأدية دور ف ّعال يف االندماج اإلقليمي والتعاون الدويل }
اإلقليمي دور غالب كام سيت ّم تعزيز االنفتاح نحو الخارج .ويتطلّب تقييم
وسيكون للمبادرة الخاصة ولالقتصاد ولالندماج
ّ
تقييم موقع جيبويت الجغرايف االسرتاتيجي دو ًرا أكرث أهمية يف القطاع الخاص ويف االستثامر األجنبي ويف تنمية التجارة
والخدمات التي تع ّد موارد أساسية للنم ّو االقتصادي وللح ّد من الفقر.
فرصا
وعالوة عىل ذلك ،يشكّل االنفتاح عىل الخارج واملشاركة يف التجارة العاملية وإدراج البلديف التج ّمعات اإلقليمية ً
جديدة لتعزيز وترسيع التن ّوع االقتصادي.
وستسمح السياسة الدبلوماسية النشيطة يف االستفادة من التز ٍام أكرب للرشكاء اإلمنائيني يف املجاالت االقتصادية
واالجتامعية ،والعسكرية والسياسية والدبلوماسية ،بهدف ضامن االستقرار عىل املدى املتوسط والطويل.
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ّ

التح ّديات الرئيسية

رفع مستوى
التعليم

توفري األمن
الغذا ّيئ وتحسني
وضع السكان
الصحي
ّ

ت ّم تحديد
تحديّات أساسية.
تتطلّب هذه
األخرية سياسات
واسرتاتيجات
باإلضافة إىل
إجر ٍ
اءات قوي ٍة
لتحقيق الرؤية

وضع بنى تحتية
داعمة لإلنتاج

تدريب املهارات
الوطنية

تأمني تنمية
رشيدة لألرايض
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تقوية الحكم
والقدرات اإلدارية
والدميقراطية

تعزيز الوحدة
الوطنية واألمن
الوطني

حل مشكلة البطالة
ّ
الرئيسية

تن ّوع النم ّو
االقتصادي الصحي
ودعمه

حل مشكلة
ّ
التنافسية
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مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
الفصل الثاين :رؤية جيبويت
 1-2بناء السيناريوهات
مـ ّرت رؤيــة جيبــويت بتطويــر للســيناريوهات .وتتألــف هــذه املرحلــة مــن مجموعــة افرتاضـ ٍ
ـات بشــأن القضايــا الرئيســية
املرتبطــة بهــذه الشــكوك األساســية أي الثوابــت التــي ميكــن التنبّــؤ بهــا باإلضافــة إىل التنميــة املســتقبلية .فبنــاء
الســيناريوهات يعنــي تحديــد مجــاالت املســتقبل املمكنــة.
اإلطار :ماذا يعني السيناريو؟
ليســت الســيناريوهات توقّعــات أو تنبّــؤات إنّ ــا توصيفــات منطقيــة تســاهم إىل حـ ٍّد مــا يف منـ ّو مســتقبلها عــى أســاس
مجموعــة مــن االفرتاضــات املتســقة واملنطقيــة حــول التفاعــات الرئيســية والقــوى املح ّركــة للتغيــر .وتفيد هذه الوســائل
يف تقديــر الظــروف االجتامعيــة السياســية املســتقبلية التــي متثّــل القــوى املح ّركــة الخارجيــة التــي يتعـ ّرض لهــا النظــام أو
التــي قــد يتعـ ّرض لهــا يف املســتقبل .هنــاك ثالثــة أمنــاط تفكــر حــول املســتقبل :التنبــؤي واالستكشــايف واملعيــاري.
يشــر منــط الســيناريو التنبــؤي إىل مــا قــد يحــدث مســتن ًدا إىل تط ـ ّور االتّجاهــات املر ّجحــة يف املســتقبل (قريــب مــن
التوقّعــات« ،إذا اســتم ّرت االت ّجاهــات ،كيــف ســيبدو املســتقبل؟»).
يتض ّمــن الســيناريو املعيــاري األخــذ باالعتبــار األهــداف املعياريــة (الوضــع املســتقبيل املرج ّو) واكتشــاف الطرق والوســائل
التــي تــؤ ّدي إىل هــذه األهــداف («كيــف نريــد أن يكون املســتقبل؟»).
أحــداث عديــد ٍة ممكنــ ٍة وعــى تطــ ّور ٍ
ٍ
ات مختلفــة.
تتم ّيــز الســيناريوهات االستكشــافية أو املتشــامئة باالنفتــاح عــى
فهــي تتحــدى االفرتاضــات التقليديــة وتعالــج مســتويات الشـ ّـك واإلبهــام العاليــة («مــاذا ميكــن أن يكــون املســتقبل؟»).
كــا أنّهــا مفيــدة يف موضــوع مســتوى الشـ ّـك املرتفــع املتعلّــق باملســارات املســتقبلية يف األنظمــة املع ّقــدة وهــي أدوات
اتيجي اســتباقي وبصــر.
للتفكــر والتعلّــم .والهــدف هــو الوصــول إىل تخطيــط اس ـر ّ
وهكذاُ ،وضعت ثالثة سيناريوهات لبلدنا )i( :االتجاهي ( )iiاملتشائم ( )iiiاملتفائل.
 1-1-2السيناريو االتجاهي
ـايس وبعــد  25عا ًمــا ،ســتتضاعف املــؤرشات االقتصاديــة واملاليــة
يف هــذا النمــوذج للتنميــة ،ال تتقـ ّدم األمــور بشــكلٍ أسـ ٍّ
واالجتامعيــة.
عــى صعيــد الســام يف املناطــق دون اإلقليميــة ،نالحــظ تراج ًعــا يف الرصاعــات املســلّحة ويف التطــو ّرات املتباينــة يف
املفاوضــات التــي أســفرت عــن إجـراءات للتهدئــة يتـ ّم تطبيقهــا تدريج ًّيــا بخاصـ ٍة يف شــال الســودان ويف الســودان  .كــا
ـي الداخــي بســبب ظهــور الرصاعــات
أبعــدت البيئــة الجديــدة الحــرب دون ضــان الســام ودون الحـ ّد مــن الخطــر األمنـ ّ
االجتامعيــة والدينيــة واألعطــال ضمــن عنــارص الدفــاع واألمــن.
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ّ
ومــن الواضــح أ ّن كافّــة الجهــات الفاعلــة السياســية واالجتامعيــة قبلــت باللعبــة الدميقراطيــة وكذلــك املجتمــع الــدويل.
عــى الرغــم مــن أ ّن مختلــف الحكومــات رشعي ـ ٍة ومســتق ّر ٍة ،فهــي غــر قــادرة عــى إنشــاء إدار ٍة تكنوقراطي ـ ٍة وف ّعال ـ ٍة
للدولــة وعــى كبــح الفســاد وتعبئــة مــوارد كافيــة مــن اجــل متويــل الخدمــات العامــة واالجتامعيــة والتنميــة االقتصاديــة.
وتعــاين كافّــة املحــاوالت املختلفــة لبنــاء دولــة القانــون ضع ًفــا يف الوســائل املاديــة والبرشية واملاليــة .ومل تحــرز اإلصالحات
الهادفــة إىل تعزيــز االســتقالل القضــايئ أي تقـ ّدم ملحــوظ إذ ال تـزال الوســائل التشــغيلية لنظــام القضــاء غــر كافيــة نظـ ًرا
للمه ّمــة الضخمــة لبنــاء دولــة قانــون حقيقية.
وتواجــه الالمركزيــة ،وهــي نبــض التنميــة املحليــة والدميقراطيــة الشــعبية ،هيمنــة الســلطة املركزيــة وقلّــة تخصيــص
املــوارد املاليــة وضعفًــا يف القــدرات البرشيــة واملاديــة واملاليــة؛ ونــاد ًرا مــا يجــد الــركاء الخارجيــن ،الذيــن لديهــم
مصلحــة يف دعــم املبــادرات املحليــة ،كيانــات أو محاوريــن ذوي مصداقيــة.
وعــى الصعيــد االقتصــادي ،تالقــي آفــاق التنويــع وزيــادة اإلنتاجيــة ضعــف يف مــوارد امليــاه والطاقــة وكذلــك ضعــف يف
ـاص ،الــذي هــو يف طــور التكويــن ،ببيئ ـ ٍة قانوني ـ ٍة وتنظيمي ـ ٍة
أداء قطاعــات االت ّصــاالت والنقــل .ويصطــدم القطــاع الخـ ّ
التوســع باإلضافــة إىل أ ّن الضغــوط الكبــرة املتعلقــة بالرضائــب وبصعوبــة الحصــول عــى التمويــل
لســيت قــادرة عــى ّ
ليســت مؤاتيــة إلنشــاء الــركات الصغــرة واملتوســطة.
يُرتجــم هــذا املزيــج مــن العوامــل الســلبية يف انخفــاض النشــاط الديناميــي االقتصــادي ،ويف انخفــاض القــدرة التنافســية
وخلــق فــرص عمــل كافيــة يف حــن تدخــل أفــواج هائلــة مــن الخريجــن ســوق العمــل .تحافــظ هــذه اآلفــاق االقتصاديــة
والوظيفيــة الســيئة عــى مســتوى الفقــر وتعرقــل تحقيــق تطلّعــات الشــباب وتهـ ّدد املســتقبل.
التعاون الدويل الخجول واالندماج اإلقليمي القليل الجرأة
رضوري مــن أجــل إكــال جهــود الحكومــة
وبح ّجــة القــدرات املاليــة الضعيفــة يف البلــد ،يتبـ ّـن أ ّن دعــم الــركاء اإلمنائيــن
ّ
لتطبيــق التغيـرات االقتصاديــة واالجتامعيــة .ويف حــال تجــذب اإلمكان ّيــات يف البلــد وموقعــه االسـراتيجي العديــد مــن
الــركاء اإلمنائيــن ،يــؤدي البــطء يف تحســن الحكــم الرشــيد وبخاص ـ ٍة بيئــة األعــال ويف تنســيق املســاعدات والرشاكــة
الفعالــة إىل زيــادة التحفّظــات وإىل تخفيــض مســتوى املســاعدات.
ـص اإلندمــاج اإلقليمــي ،مل يتح ّقــق إنتــاء جيبــويت إىل الســوق املشــركة لــرق وجنــوب افريقيــا ()COMESA
يف مــا يخـ ّ
وإىل مجتمــع رشق إفريقيــا بشــكلٍ كامــلٍ وال تـزال نتائــج التنميــة املتوقَّعــة بعيــدة عــن جهــود االســتثامر املحقّقــة.
ـول وال ميــأ املــكان املنســب إليــه بســبب ضعــف التحضــر والبيئــة القانونيــة واألعــال
وال ي ـزال القطــاع الخــاص خجـ ً
القليلــة الحوافــز.
تتوصــل جيبــويت
ـبي الــذي يســتق ّر يف بلــدان القــرن اإلفريقــي ،ومل ّ
وينهــار موقــع جيبــويت االسـراتيجي أمــام الســام النسـ ّ
ي عــى الديناميــة اإلقليميــة.
إىل مامرســة تأثــر فعـ ّ
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ّ
 2-1-2السيناريو املتفائل
تزايد انعدام األمن والتهديدات ضدّ السالم
ي يف تطبيــق ات ّفاقــات الســام عــى صعيــد املناطــق دون اإلقليميــة إىل عــودة الرصاعــات
يــؤ ّدي غيــاب التق ـ ّدم الفع ـ ّ
املسـلّحة ويســاهم يف نــر انعــدام األمــن .كــا يأخــذ مســتوى الســطو املسـلّح وتــرة مقلقــة يف مناطــق الداخــل وبخاصـ ٍة
يف العاصمــة.
رصفــات والتعطيــات إىل شــلل هــذه
وتشــهد عنــارص الدفــاع واألمــن تعطيــات مــن كافّــة األنــواع وتــؤدي هــذه الت ّ
الهيئــات تدريج ًّيــا .عمو ًمــا ،يُغــرق منــاخ انعــدام االســتقرار البلــد يف حالــة انســحاب اجتامعــي.
عدم االستقرار السيايس والضغوطات بني الجامعات اإلثنية
مل يتـ ّم قبــول العمليــة الدميقراطيــة مــن خــال االنتخابــات وتســتق ّر النزاعــات االنتخابيــة .ومل يتحقــق التنــاوب ويطغــى
الخــوف عــى األح ـزاب السياســية التــي خــرت يف االنتخابــات بــن الســكان .يف هــذا الســياق ،البلــد مشـ ٌ
ـلول بســبب
عــدم االســتقرار الدائــم تقري ًبــا.
ويســاهم غيــاب اإلطــار الحــواري الســيايس والخطابــات املتباينــة للسياســيني يف توليــد ضغوطــات بــن الجامعــات اإلثنيــة
ويتعـ ّـر عــى اإلســام تأديــة دور الجامــع بــن الســكان.
كام أن الحكم الرشيد مق ّوض بإدار ٍة مزروعة بالفساد وبسوء اإلدارة االقتصادية وتغ ّيبها وضعف أدائها.
وال يُنظــر إىل العدالــة كأداة يف خدمــة مســؤويل الدولــة وال تـزال التعطيــات املتعـ ّددة موجــودة وتتح ّمــل عنــارص قــوى
األمــن مســؤولية انتهــاكات املواطنــن العديــدة.
الرتاجع ش ًّحا وانتشار الفقر واالضطرابات االجتامعية
والتوســع االقتصــادي يف تراجـعٍ دائــم .ومــا يزيــد هــذا االنخفــاض يف اإلنتــاج هــو
تواجــه الدولــة شـ ّحاً يف املــوارد العا ّمــة
ّ
الجفــاف املتكـ ّرر وقلّــة االســتثامرات يف تنميــة املــوارد املائيــة وضعــف التنـ ّوع االقتصــادي.
ويــرب اســتمرار الفســاد اإلي ـرادات العامــة .فاق ـران هــذا الفســاد بالرضائــب املرتفعــة والعوائــق اإلداريــة العديــدة
واملتوســطة الوطنيــة.
ـاص والــركات الصغــرة
والتنظيــات غــر املالمئــة يعيــق تنميــة القطــاع الخـ ّ
ّ
وتكــون النتيجــة ضيــق ســوق العمــل وإفــاس مصــارف عديــدة وتصبــح رشكات عديــدة مفلســة أو عــى عتبــة اإلفــاس
وتفصــل موظّفيهــا .وتــزداد بطالــة اليــد العاملــة أي الخ ّريجــن .ووســط هــذه الحالــة مــن خســارة الوظائــف واألخطــار
املحدقــة ،نالحــظ وجــود اضطرابـ ٍ
كل مــكان تقري ًبــا ويف قطاعــات عديــدة.
ـات اجتامعي ـ ٍة وإرضابــات يف ّ
ويعــاين ســكان الريــف مــن الجــوع الشــديد والتــي ال يعـ ّوض عنهــا االعتــاد عــى املعونــات الغذائيــة الدوليــة ّإل بشــكلٍ
ضئيــل .فأكــر مــن  %70مــن الســكان يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر والوصــول إىل الخدمــات االجتامعيــة ال يـزال غــر كاف.
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ّ
العزلة السياسية وكبح التعاون الدويل
تواجــه البــاد عزلــة سياســية واقتصاديــة مــن البلــدان املجــاورة ومــن املجتمــع الــدويل .ويعـ ّد اســتخدام منشــآتها مــن
قبــل الجــوار محــدو ًدا تدريج ًيــا ،يف حــن يتـ ّم تخفيــض الــواردات الغذائيــة مــن الجــوار .إذًا ،يُضعــف العــداء مــع البلــدان
املجــاورة تقـ ّدم االندمــاج اإلقليمــي ونجاحــه.
تتزايــد عــدم ثقــة الجهــات املانحــة وتــؤدي إىل تجميــد التعــاون واملســاعدة الدوليــة والتقنيــة واملاليــة .كــا تثري الشــكوك
السياســية نفــور املســتثمرين املحتملــن ،وذلــك يف أعقــاب انخفـ ٍ
ـاض كب ـرٍ يف االســتثامرات الخارجيــة املبــارشة القــادرة
عــى دعــم التنميــة االقتصاديــة.
 3-1-2السيناريو املتفائل أو السيناريو املرجعي
ـي ويشــر إىل أ ّن التحـ ّوالت الهيكليــة يف االقتصــاد ممكنــة مــن أجــل إحــداث منـ ٍّو كبـرٍ
وهــو ســيناريو متفائــل إنّ ــا واقعـ ّ
ـتدام مــع مضاعفــة دخــل الفــرد ثــاث مـ ّرات وزيــادة خلــق فــرص العمــل بنســبة  20000وظيفــة وتخفيــض معـ ّدل
ومسـ ٍ
البطالــة مــن  %50إىل  .%10يف مجــال التنميــة البرشيّــة ،ســيت ّم تخفيــض الفقــر املدقــع بأكــر مــن الثلــث ( )3/1وتخفيــض
أوجــه التفــاوت كــا ســيتمكّن الجيبوتيــون والجيبوت ّيــات مــن الحصــول عــى الطاقــة وميــاه الــرب وســيحصلون عــى
نفــاذ شــامل للخدمــات الصحيّــة األساسـيّة.
يف هــذا الســيناريو ،ســيتح ّول بلدنــا إىل منــارة البحــر األحمــر وســيصبح جــر العبــور بــن قــارة إفريقيــا والــرق األوســط
وآســيا وأوروبا.
وهــذا الحلــم ،إن كان حلـ ًـا ،فهــو مســموح ألنّــه ت ـ ّم إح ـراز تط ـ ّور ٍ
ات مامثل ـ ٍة وقابلــة للمقارنــة يف عــد ٍد مــن البلــدان،
صغــر ٍة كانــت أم كبــرة .ويش ـكّل االســتقرار يف املناطــق دون اإلقليميــة عامـ ًـا حاسـ ًـا يف هــذا النمــط اإلمنــايئ أل ّن أي
نكســة يف هــذه الخطّــة قــد ترجــع هــذا الســيناريو إىل الــوراء.
تعزيــز الســام وتعميــم األمــن وتقــدّ م ملمــوس يف الوحــدة الوطنيــة :مـ ّـا يفــرض تطبيــق ات ّفاقــات الســام املوقّعــة يف
املنطقــة الفرعيــة تدريجيًّــا واحرتامهــا بالكامــل مــن أجــل وقــف التمـ ّرد والنزاعــات املسـلّحة والحدوديــة .يســود الســام
واألمــن يف املنطقــة دون اإلقليميــة وعــى حــدود بلــدان مختلفــة.
الدميقراطيــة والحكــم الرشــيد ومشــاركة املواطنــن الناجحــة :االنتخابــات دميقراطيــة شــفافة ونزيهــة واملؤسســات
الجمهوريــة الناشــئة عنهــا مســتقرة.
وعــى الصعيــد القضــايئ ،يتـ ّم تنفيــذ إصالحــات قويــة وإحـراز تق ّدمــات منوذجيــة يف مجــاالت حقــوق اإلنســان والفســاد
وســوء اإلدارة االقتصاديــة ،ومكافحــة اإلفــات مــن العقوبــة.
ويف مــا يتعلّــق بالحكــم الرشــيد ،ال تـزال الحكومــات املتعاقبــة تشـ ّجع وتعـ ّزز القــدرة التشــغيلية لــإدارة العامــة .كــا
أصــدرت مــوارد لضــان بقــاء الســلطات اإلقليمــي.
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ّ
يت ـ ّم التعبــر عــن ديناميــة املجتمــع املــدين مــن خــال مؤسســات الجمهوريــة التمثيليــة الشــعبية ومشــاركة املواطنــن
الحقيقيــة يف الحيــاة الوطنيــة .ويت ـ ّم التأكيــد عــى الحريــات العامــة ،مبــا يف ذلــك حريــة التعبــر كــا يلعــب التمثيــل
الوطنــي الــدور الترشيعــي والرقــايب للعمــل الحكومــي.
االزدهــار االقتصــادي املع ّمــم والتحســن الواضــح يف الرعايــة الصحيــة :تُ ّيــز االســراتيجيات اإلمنائيــة املوضوعــة من ـ ّو
القــدرات اإلنتاجيــة للقطاعــات التــي تحقّــق منــ ّو الفــرص االقتصاديــة وتن ّوعهــا باإلضافــة إىل النمــ ّو الرسيــع للقطــاع
وبخاصــة يف تنميــة املناطــق.
الخــاص وتنميــة املجتمــع كــا تبحــث يف ديناميــة جديــدة للتنميــة االقتصاديــة يف البلــد
ّ
االندمــاج الوطنــي الناجــح والتعــاون الــدويل املدعــوم :بفضــل موقعــه الجغـرايف االسـراتيجي ،بــات بلدنــا منفـذًا بحريًّــا
إقليم ًّيــا ومركـ ًزا إقليم ًّيــا للتجــارة اإلقليميــة والدوليــة .وتعـ ّزز تنميــة أســطول بحــري ومصانــع وأحــواض لبنــاء الســفن عــى
ـي كملتقــى دويل وكنقطــة التقــاء مرجعيــة للتجــارة العامليــة.
مدخــل البحــر األحمــر موقــع البلــد بشــكلٍ تدريجـ ٍّ
ـي (وجــود عــدد مــن القواعــد العســكرية األجنبيــة وقاعــدة لوجســتية
أيضً ــا ،مــع ميزتــه كمنــر إقليمــي وإنســا ّين وأمنـ ّ
ـي) ،تــؤدي جيبــويت دو ًرا ها ًّمــا يف القيــادة ويف آليــات التنســيق للمســاعدة اإلنســانية
إقليميــة لربنامــج األغذيــة العاملـ ّ
اإلقليميــة.
إذًا ،ت ُبنــى عــى هــذا الســيناريو أساســات رؤيــة جيبــويت  2035وهــي تعتمــد عــى الــدروس املســتخلصة مــن النظــر
يف الســتة وثالثــن عا ًمــا مــن التنميــة ويف التحديــات التــي يجــب مواجهتهــا .يف الواقــع ،خــارج نطــاق القيــود املتعلقــة
بالصدمــات الخارجيــة ،تواجــه جيبــويت اســتمرارية عــدد مــن التحديــات الداخليــة يف تحقيــق أهــداف األلفيــة اإلمنائيــة
( )OMDوبخاصـ ٍة تلــك املتعلقــة بتســارع النمــو والتنميــة املســتدامة .وعــاوة عــى ذلــك ،تشــر بيانــات مــن التعــداد
العــام للســكان واملســاكن ( )2009 RGPHإىل نســبة كبــرة مــن الشــباب وتطــرح معضلــة تعليمهــم وتدريبهــم ودمجهــم
املهنــي االجتامعــي بالنظــر إىل نســبة البطالــة املرتفعــة ألكــر مــن  %50مــن اليــد العاملــة.
 -2-IIالصورة املرج ّوة لجيبويت يف العام 2035
-1-2-2رؤية جيبويت 2035
4
ُوضعــت الرؤيــة املقرتحــة ر ًّدا عــى التحديــات املح ـ ّددة والطموحــات واحتياجــات الســكان .وهــي تأخــذ يف االعتبــار
القــوى املح ّركــة لنظــام جيبــويت  ،وفــرص وبــذور التغيــر.
ويتضّ ــح أنّــه ميكــن التغلّــب 5عــى نقــاط الضعــف واالنتقــال مــن الوضــع الحــا ّيل إىل املســتقبل املرجـ ّو .ولكــن لــن يتـ ّم
ـي .يف الواقــع ،يجــب أن يتط ـ ّور البلــد مــن بلـ ٍـد ذات
هــذا االنتقــال تلقائ ًّيــا أل ّن هــذه الرؤيــة ال تنــدرج يف اتّجــا ٍه منطقـ ّ
اقتصــا ٍد منتعـ ٍ
املتوســطة الدخــل.
ـش أو مســتق ٍر إىل بلـ ٍـد ناشــئٍ بعــد أن ينض ـ ّم إىل البلــدان
ّ
ومتثّــل رؤيــة جيبــويت  2035رهانًــا عقالن ًّيــا لبنــاء املســتقبل أو حتّــى للتغلّــب عليــه .وتــأيت هــذه الدراســة لتعميــق قاعــدة
البنــاء االقتصــادي واالجتامعــي واملــكاين وتوســيعها وتقــرح عــى الجهــات الفاعلــة الوســائل املناســبة لتوجيــه البلــد
مدروســا وأقـ ّـل معانــاة.
توجي ًهــا
ً
 4راجع تقریر حول التطلّعات الوطنیة
« 5حدّد تقریر التحلیل الھیكيل املتغیرات التي متیّز «نظام جیبويت
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ّ
ســتمثّل الصــورة املطلوبــة الحالــة التــي ســتحقّق يف ذلــك األفــق إذا عمــل النــاس واملؤسســات مبــا يف ذلــك (الســلطة
التنفيذيــة) وممثّليهــا (الربملــان) ،بــا كلــلٍ مل ـ ّدة مع ّينــة لبنــاء مجتمــع أفضــل مــن الــذي نعيــش فيــه حال ًّيــا.

وأقل معاناة }
مدروسا ّ
{ توجيه البلد توجي ًها
ً
ال بـ ّد مــن تحريــك رافعــات العمــل مــن أجــل االنفصــال عــن املــايض وتحقيــق أعــى مســتويات التقـ ّدم .لهــذا ،تفــرض
هــذه الرؤيــة تحريــر كافّــة طاقــات اإلبــداع واالبتــكار وذلــك مــن خــال تح ـ ّول الرتكيبــة االجتامعيــة وتوزيــع الســلطة
والــروة وســط نظــام القيــم الســائدة وعــى مســتوى العلــوم والتكنولوجيــا.
ومــن خــال هــذا التحـ ّول ســيحدث تغيــر يف سياســات اإلمنــاء التــي ال تـزال حتّــى اليــوم مبن ّيــة بشـ ّد ٍة عــى القطاعــات
االجتامعيــة كــا يف عمــل املؤسســات ويف منــوذج العالقــات الخارجيــة.
«رؤية جيبويت  « 2035الخمس
				
السالم والوحدة الوطنية
				
الحكم الرشيد
				
الخاص كمح ّرك
والتنافيس مع اعتامد القطاع
االقتصاد املتن ّوع
ّ
ّ
				
تقوية الرأسامل البرشي
اإلقليمي
االندماج
ّ

.1
.2
.3
.4
.5
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الركائز األساسية

منارة البحر األحمر

اإلقليمي
الركيزة الخامسة :االندماج
ّ

الركيزة الرابعة :تعزيز الرأسامل البرشي

الركيزة الثالثة :االقتصاد املتن ّوع

الركيزة الثانية :الحكم الرشيد

الركيزة األوىل :السالم والوحدة
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 -2-2-2هداف جيبويت 2035

 -1-2-2-2الهدف العام
جيبويت ،منارة البحر األحمر

جيبويت ،املركز التجاري واللوجستي إلفريقيا
تشهد جيبويت تط ّو ًرا اقتصاديًّا واجتامع ًّيا مستدا ًّما .فاالقتصاد متن ّوع والنم ّو متسارع وعىل مستوى عا ٍل عىل املدى الطويل.
املؤشات االجتامعية .كام أ ّن االندماج يف االقتصاد العاملي بات ف ّع ًال.
وانخفض مع ّدل الفقر
وتحسنت ّ
ّ
تطمح جيبويت يف العام  2035إىل جعل بالدنا كتلة اقتصادية وتجارية ومالية إقليمية ودولية وإىل ضامن الرعاية الصحية
للجيبوتيني والجيبوتيات وسط بيئة ساملة وآمنة ونظيفة.
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الهدف العام
•جيبويت ،منارة البحر األحمر
•جيبويت ،املركز التجاري واللوجستي إلفريقيا

تشهد جيبويت تط ّو ًرا اقتصاديًّا واجتامع ًّيا مستدا ًما

االقتصاد متن ّوع والنم ّو متسارع وعىل مستوى عا ٍل
عىل املدى الطويل.
املؤشات االجتامعية.
انخفاض مع ّدل الفقر وتحسني ّ

41

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
 1-2-2-2الهدف املح ّدد

الهدف املح ّدد 1

مضاعفة دخل الفرد يف العام  2035ثالث م ّرات
يل ،ولتحقيق هذا الهدف ،سيت ّم ترسيع منو الناتج املحيل اإلجاميل للوصول إىل مستوى عا ٍل
وفقًا لتوقّعات االقتصاد الك ّ
ومستدام .الهدف املحدد هو زيادة مع ّدل النم ّو إىل متوسط سنوي قدره  ٪7.5ليصل إىل  ٪10من حيث القيمة الحقيقية
متوسط معدله  ٪3.5خالل الفرتة  2005-2001و ٪4.8خالل الخمس السنوات األخرية.
خالل  2035-2013مقابل ّ
سيساعد منط النمو املرسوم لخلق أكرث من  200ألف وظيفة خالل  .2035-2013وسينخفض مع ّدل البطالة من  %48.4اىل
العام  2012إىل  %10يف العام .2035
عاملي :األ ّول ،التن ّوع االقتصادي .وسيوضع منوذج جديد للنمو .كام ينبغي استكشاف كافّة الفرص
تستند آفاق النم ّو إىل ْ
كل القطاعات وبخاص ٍة الصيد والسياحة والخدمات اللوجستية وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت
املوجودة يف ّ
الجديدة ( )NTICوالقطاع املايل وأيضً ا قطاع الصناعة التحويلية الذي ستدعم تط ّوره االستثامرات الرضورية لتحفيز املياه
والطاقات املتج ّددة.
ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺈن ﻧﻣط اﻟﻧﻣو ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺣول اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

:

% PIB

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟزراﻋﺔ

2035

2022

2012

5

4,1

3,7

7

5,8

2,7

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ

16

15

14,4

اﻟﺑﻧﺎء واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣّﺔ

20

18,3

16,8

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ

14

13,8

13,7

اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﺄﻣﯾن

24

26

27,6

اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ

2

2

2

ﺧدﻣﺎت أﺧرى

12

15

19,1

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

100

100

اﻟﻣﺟﻣوع

100

حاسم للنم ّو املستقبيل يف جيبويت.
عامل
تشكّل تنمية الصادرات ً
ً
مع تنويع االقتصاد ،ستساهم القطاعات الجديدة يف من ّو التصدير املستدام مبا يف ذلك املنتجات السمكية والسياحة (أكرث
متوسط النمو السنوي للصادرات  ٪14وسيصل مع ّدل االنفتاح إىل نحو
من  10أضعاف عدد السياح) ،إىل الخارج .سيصبح ّ
 ٪132من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام .2035
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
وستتحســن إنتاجيــة الرأســال البــري والعمــل تدريج ًّيــا متاشـ ًيا مــع تقـ ّدم
ســتصبح مســاهمة اإلنتاجيــة يف النمـ ّو مه ّمــة
ّ
تطبيــق اإلصالحــات الهيكليــة ولخدمــة تعزيــز البنــى التحتيــة وبخاصـ ٍة يف مجــال االتّصــاالت.
خاصا للمحافظة عىل التوازن املايل الداخيل والخارجي.
يويل منط النم ّو املقرتح يف الرؤية اهتام ًما ًّ
ويف هــذا اإلطــار ،ســتنمو امل ّدخ ـرات الوطنيــة وســينخفض العجــز الحــايل مليزانيــة املدفوعــات إىل  %3.1يف العــام 2035
بعــد بلوغــه معـ ّدل بنســبة  %13.5خــال  .2022-2013وســيت ّم التح ّكــم بالديــن الخارجــي وســينخفض معـ ّدل الديــن إىل
 %33مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مقابــل  %51يف العــام .2012
ســتتم ّيز السياســة املاليــة باســتمرار تعزيــز تعبئــة املــوارد الخاصــة بالدولــة وبالتح ّكــم بامل ّدخ ـرات الحاليــة مــن جه ـ ٍة
وتنامــي الجهــود االســتثامرية املطلوبــة مــن أجــل تطويــر شــامل للبنــى التحتيــة االقتصاديــة مــن جهـ ٍة أخــرى .ســرتفع
العجــز املــايل قليـ ًـا خــال العقــد األول ليعــود إىل االنخفــاض بعــد ذلــك إىل مع ـ ّدل  %3.2يف العــام .2035
وس ـيُم َّول هــذا العجــز أكــر فأكــر يف الســوق الداخــي املرتبــط بدينامي ـ ٍة ســيعرفها النظــام املــايل يف بلدنــا .ســتزداد
الحاجــات للمــوارد الخارجيــة مــن أجــل متويــل االســتثامرات املطلوبــة وســيت ّم متابعــة هــذه السياســة الديناميــة لتعبئــة
ـرة أو مــن خــال
املــوارد الخارجيــة للتمويــل ســواء يف إطــار التعــاون الــدويل مــن أجــل تحفيــز التمويــل بــروط ميـ ّ
تحفيــز املــوارد عــى نحــو االســتثامر األجنبــي املبــارش أو يف الســوق املــايل الــدويل بعــد اســتيفاء الــروط.
واالســتثامر هــو العامــل الثــاين الــذي يســاهم يف النم ـ ّو .وميكــن تحديــد مرحلتـ ْـن خــال هــذه الفــرة ،تشــتمل األوىل
عــى التــايل:
رفــع مســتوى االقتصــاد الشــامل .وستتّســم هــذه املرحلــة التــي ســتمت ّد لعــر ســنوات بتعميــق اإلصالحــات يف كافــة
املجــاالت مــن أجــل تحســن ف ّعاليــة االقتصــاد وكفاءتــه وتحديــث البنــى التحتيــة وتقويتهــا (امليــاه والطاقــة والــرف
الصحــي واالت ّصــاالت) وتقييــم املــوارد اإلنســانية (التعليــم والتعليــم العــي والتدريــب).
وســيت ّم تحقيــق اســتثامرات كبــرة يف القطــاع العام-الدولــة والــركات العامــة مبســاعدة الــركاء اإلمنائيــن .والهــدف
خــال هــذه املرحلــة هــو إحــداث تــوازن بــن العوائــق املرتبطــة باالســتقرار وبــرورة زيــادة حجــم االســتثامرات .إذ
ســيزداد مع ـ ّدل النم ـ ّو خــال هــذه املرحلــة بنســبة .% 35.1
ونظ ـ ًرا للضيــق املــايل الــذي يعــاين منــه القطــاع العــام ،قــد تتط ـ ّور رشاكات عامة-خاصــة خــال هــذه املرحلــة إذا ت ـ ّم
اســتيفاء الــروط.
املرحلة الثانية:
ـزي وببنــى تحتيــة ذات جــودة
بتوســع االســتثامر الخــاص الوطنــي واألجنبــي املع ـ ّزز مبنــا ٍخ اسـ
ـتثامري تحفيـ ٍّ
ٍّ
وســتتميّز ّ
وأســعا ٍر تنافســية.
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ّ
الهدف املح ّدد 2
تحسني مؤرشات التنمية االجتامعية والبرشية (الرعاية االجتامعية)
تشــر املعطيــات البيانيــة أ ّن بلدنــا لــن يتم ّكــن عــى األرجــح مــن بلــوغ أهــداف األلفيــة اإلمنائيــة ( )OMDيف العــام
 .2015ســتضع الحكومــة اســراتيجية ترسيــع تحســن هــذه املــؤرشات إذ يــؤدي ارتفا ًعــا مبعــ ّدل  %1لدليــل التنميــة
ـؤش جيبــويت مــن  430يف العــام  2011إىل  540يف العــام  ،2035أي مــن بلــد ذات تنميــة
البرشيــة يف الســنة إىل ارتفــاع مـ ّ
متوســطة.
برشيــة ضعيفــة مص ّنــف يف املرتبــة  165إىل بلــد ذات تنميــة ّ
ولهــذه الغايــة ،ســتع ّزز الدولــة تنميــة الرأســال البــري مــن خــال اســتثامر ٍ
ات مه ّم ـ ٍة يف قطاعــات الصحــة والتعليــم
مــن أجــل تحســن الرعايــة الصحيــة للســكان بطريقـ ٍة مبــارش ٍة ولك ّنهــا ســتدعم أيضً ــا بطريقـ ٍة غــر مبــارش ٍة أشــكال أخــرى
للرأســال البــري التــي ستســاهم يف زيــادة الدخــل .فتنميــة الرأســال البــري هــي أداة أساســية للنم ـ ّو االقتصــادي
املدعــوم مــن جهــة وملكافحــة الفقــر مــن جهــة أخــرى باإلضافــة إىل كونهــا غايــة مه ّمــة يف حـ ّد ذاتهــا.
والهــدف بحلــول العــام  2035هــو الحصــول عــى سـكّان معلّمــن وم ّدربــن ذات ص ّحــة جيــدة وميلكــون مســك ًنا وســط
بيئـ ٍة صحيــة وعمليــة.
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ّ

 -3 -IIركائز رؤية جيبويت 2035
 1-3-2السالم والوحدة الوطنية
عــى الصعيــد الداخيل،س ـ ُيع ّزز يف العــام  2035الســام والوحــدة والتضامــن وســيت ّم تشــاركهم .ســتقوم الدولــة حال ًّيــا
بكافّــة األعــال مــن أجــل املحافظــة عــى اإلطــارات املؤسســاتية وحتّــى التقليديــة الهادفــة إىل التوافــق ودعــم الرتابــط
ـي وتقويتــه .وســتلتزم الحكومــة والســكان باتّخــاذ جميــع الخطــوات للوقايــة مــن
االجتامعــي وتعزيــز التضامــن الوطنـ ّ
النزاعــات وإلدارتهــا مــن خــال تعزيــز الحــوار والبحــث عــن التوافــق وإنشــاء ثقافــة الســام .وسيشــعر الجيبوتيــون
والجيبوتيــات ،املوح ـ ّدون أمــام الســلطة ،بتضامنهــم وبأمــانٍ وباســتعدا ٍد أكــر مــن أجــل بنــاء بلدهــم وســط الســام.
 2-3-2الحكم الرشيد
ســته ّدئ املبــادرات املشــركة وبخاصــة تلــك املتعلّقــة بالبلــدان األعضــاء يف الهيئــة الحكوميــة للتنميــة ( )IGADويف
االتحــاد اإلفريقــي املناطــق دون اإلقليميــة حتّــى ذلــك الوقــت .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســيضمن وجــود العديــد مــن
وبخاصـ ٍة القواعــد العســكرية األجنبيــة الفرنســية واألمريكيــة واليابانيــة ،وإنشــاء قواعــد عســكرية
العســكريني األجانــب
ّ
أجنبيــة أخــرى زيــادة مراقبــة اإلرهــاب والقرصنــة ،وتعزيــز األمــن عــى مدخــل البحــر األحمــر ،ويف املنطقــة .كــا ســيكون
قــد ت ـ ّم حـ ّـل الن ـزاع الحــدودي يف رأس دمــرة نهائ ًّيــا.
وبعــد جيــل ،ســيصبح مجتمــع الجيبوتيــن والجيبوتيــات الــذي اكتســب القيــم الدميقراطيــة العميقــة واق ًعــا ،تع ـ ّززه
مؤسســات ف ّعالــة تحــرم القانــون وتط ّبقــه ،وقيــاد ًة رشعيـ ًة مؤكّــد ًة تواجــه التحديــات .وستتســم مامرســة الســلطة بالثقــة
بــن الحــكّام واملحكومــن ،أل ّن الحكومــة تحاســب التقاريــر الدوريــة إلدارة شــؤون الدولــة ،مبــا يف ذلــك االســتخدام
الشــفاف للمــوارد العامــة ،وســتبقى منفتحــة النتقــادات املواطنــن.
ـي عــى القيــم األخالقيــة واملدنيــة ،واملواطنــة ،والــذي يــدرك التزاماتــه ،مشــارك ًة كاملـ ًة يف
سيشــارك املجتمــع املــدين ،املبنـ ّ
صياغــة السياســات ويف ات ّخــاذ القـرارات .ستســاهم وســائل اإلعــام يف تحســن الحكــم الرشــيد واإلدارة الســليمة للشــعب.
وبالطبــع ،ســيلتزم الجيبوتيــون والجيبوتيــات يف إنشــاء دولــة القانــون إىل ذلــك الحــن ويتطلّــب ذلــك تعبئــة الســكان
واملــوارد كافّــة.
الخاص كمح ّرك
والتنافيس مع اعتامد القطاع
 3-3-2االقتصاد املتن ّوع
ّ
ّ
تشــر الدراســات االســتعادية واالت ّجاهــات املحـ ّددة إىل أن ضعــف النمــو والتوزيــع غــر املتكافــئ هــا الســبب الرئيــي
يف تفاقــم الفقــر خــال العقديْــن املاضيـ ْـن.
متوســط املعيشــة مبعـ ّدل منـ ّو الناتج املحــي اإلجام ّيل للفرد بنســبة ٪10
تطمــح جيبــويت يف العــام  2035إىل زيــادة كبــرة يف ّ
ســنويًا .يشـكّل البحــث عــن دولــة قويــة ومســتقرة ومســتدامة قاعــد ًة رئيســي ًة لهــذه الفــرة .ويتطلّــب ذلــك بنــاء منــوذج
اســتنا ًدا إىل منــوذج مبنــي عــى الليرباليــة االقتصادية املتفاقمــة ،وعىل تقييم أكرب لقــدرة القطاعات الصانعة للــروة الوطنية،
وعــى دور أكــر للقطــاع الخــاص ،باإلضافــة إىل تنـ ّوع مصــادر الدخــل وفرص العمــل .ويف هذا الســياق ،ســيت ّم تقييم جميع
العوامــل اإلنتاجيــة املتاحــة لوضــع االقتصــاد عــى مســتوى منـ ٍّو جديـ ٍـد يـراوح مع ّدلــه بــن  8إىل  ٪10ســنويًّا مــن حيــث
القيمة الحقيقية.
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ّ
وســيتم تحقيــق هــذه الوتــرة مــن النمــ ّو مــن خــال زيــادة األنشــطة ذات الصلــة بالخدمــات املرفئيــة يف املوقــع
االس ـراتيجي للبــاد أمــام التدفّقــات التجاريــة الرئيســية يف رشق إفريقيــا ويف آســيا ،وإمــداد املناطــق النائيــة الكبــرة يف
وتوســع تكنولوجيــا املعلومــات واالتّصــاالت الجديــدة .ســيكون مــن
إفريقيــا وتطويــر أنشــطة النقــل والتجــارة والصناعــةّ ،
املمكــن أيضً ــا زيــادة النمـ ّو بفضــل اســتغالل املــوارد املعدن ّيــة القليلــة أو غــر املســتخدمة ،والزخــم يف تطويــر اإلمكانــات
االقتصاديــة للمناطــق ،والزراعــة وصيــد األســاك وتربيــة الحيوانيــة والســياحة ،مــع تأثـرات قويــة عــى االقتصــاد بأكملــه
وعــى العمــل.
ســيت ّم توزيــع النم ـ ّو االقتصــادي والتنميــة بشــكلٍ عــاد ٍل يف املناطــق ذات الطبقــات االجتامعيــة املختلفــة ،مــع األخــذ
الجنســن ويف هــذا الصــدد ،ســيت ّم تعيــن أدوات ف ّعالــة لتدعيــم دور املــرأة يف إدارة املــوارد
باالعتبــار املســاواة بــن
ْ
واإلنتــاج.
ســيدعم تطويــر العلــوم والتكنولوجيــا التغيــر االقتصــادي والتق ـ ّدم االجتامعــي واملجتمعــي باســتمرارٍ .اليــوم ،تفضّ ــل
البلــدان الناميــة ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي ال متلــك مــوارد طبيعيــة ،أو مــوارد ماليــة ضخمــة ،هــذه الطريقــة مــن خــال
عمليــة االبتــكارات العلميــة والتكنولوجيــا.
ـي مــن أجــل تحفيــز اإلبــداع واالبتــكار والقــدرات اإلبداعيــة
ـي وطنـ ٍّ
ـي وتكنولوجـ ٍّ
وســيكون بلدنــا مج ّه ـ ًزا مبرك ـ ٍز علمـ ٍّ
واالبتكاريــة لــدى الباحثــن الوطنيــن ألنــه «مــا مــن ثــروة أكــر مــن اإلنســان» لرتســيخ أســس التنميــة وترسيــع التقـ ّدم.
وســيصبح إنشــاء الصناعــات امليكانيكيــة والتشــغيل اآليل ،وأحــواض بنــاء الســفن واملناطــق االقتصاديــة الخاصــة ووحــدات
اســتبدال الــواردات واق ًعــا حتّــى ذاك الوقــت.
وأخـ ًرا ،سـ ُيبنى تحقيــق هــذا األداء عــى رؤيـ ٍة وات ّجــا ٍه واضحـ ْـن ،وعــى قيــادة قويــة وإدارة عامــة ف ّعالــة وكفــوؤة وقــادرة
عــى املنافســة ،مــع قــدرة ممتــازة عــى االســتباق والتوجيــه واإلدارة.
بحلــول العــام  ،2035ســيت ّم تطويــر األرايض وتصميمهــا بطريقــ ٍة متوازنــ ٍة ومســتدام ٍة ،مــن خــال توزيــع الســكان
واألنشــطة االقتصاديــة بحكمـ ٍة .وسيشـكّل االنفتــاح االقتصــادي والتنميــة اإلقليميــة تحـ ّولً أساسـيًّا ومكسـبًا كبـ ًرا .ســيت ّم
تنشــيط التنميــة الريفيــة وتعزيزهــا ،وبالتــايل ســوف يزيــد دخــل الســكان ويتح ّقــق االســتقرار يف وســطهم.
ـري ،والنمــو الســكاين يف العاصمــة عــن طريــق
إذا مل يتطـ ّور أي مجتمــع يف بيئــة ريفيــة ،ســيت ّم الســيطرة عــى النمــو الحـ ّ
تطويــر التخطيــط الحــري .ســيمثّل ســكان مدينــة جيبــويت وعواصــم املنطقــة أقـ ّـل مــن  ٪75مقارنــة بالوضــع الحــايل.
 4-3-2تعزيز الرأسامل البرشي
ضــان الرعايــة الصحيــة للجيبوتيــن والجيبوتيــات هــو الغــرض مــن التنميــة عــى املــدى الطويــل ،مــع اعتبــار الفــرد
فاعـ ًـا ومســتفي ًدا عــى حـ ٍّد ســواء .وتســتند الرعايــة الصحيــة عــى تطلّعــات الشــعب العميقــة وتهــدف إىل إيجــاد حلــول
مناســبة الحتياجاتهــم الصحيــة ولتدريبهــم وتعليمهــم وعملهــم وســكنهم وإقامتهــم ،وترفيههــم وبيئتهــم املعيشــية.
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يجــب تنميــة الرأســال البــري مــن خــال التدريــب األويل املناســب وبرامــج تنمويــة محــ ّددة واســترياد خــرات
دوليــة دقيقــة ،ليــس فقــط لتحقيــق الرؤيــة ولكــن لخلــق قطــب معــارف ومهــارات ،مبــا يف ذلــك العلميــة والتقنيــة،
والخربات الوطنية.
ويظهــر التقـ ّدم االجتامعــي وتحســن ظــروف العيــش وســط االسـراتيجية اإلمنائيــة عــى املــدى الطويــل يف بلدنــا .ويجــب
ـي لــرو ٍة سيســتفيد منهــا جميــع الجبيوتيــن.
أن يتبلــور االزدهــار الــذي ســتنتجه الرؤيــة مــن خــال خلــقٍ حقيقـ ٍّ
ويتعلّــق التقــدم بشــكلٍ خـ ٍ
ـاص بالح ـ ّد مــن الفقــر وتحســن املــؤرشات الصحيــة والضــان االجتامعــي وجــودة التعليــم
ـي والثقــايف وتحســن ظــروف الســكن.
وتعزيــز وضــع املــرأة والشــباب واإلبــداع الفنـ ّ
ـر رسيــع .وجــاءت نتيجــة هــذه الظاهــرة تنميــة رسيعــة
العامــن  1977و ،2010لوحــظ وجــود ،نشــر إىل وجــود تحـ ّ ٍ
ألحيــاء الفقــرة التــي تشــهد هجــرة ريفيــة .ســتضع الحكومــة سياســة إمنائيــة يف املــدن دون األحيــاء الفقــرة.
ولتحقيق ذلك ،يجب القيام بأعامل تهدف إىل تحسني البيئة املعيشية الحساسة للجيبوتيني والجبوتيات:
تعزيز تكلفة السكن والحصول عىل سكن الئق؛
•
الصحي للمبنى وللبيئة املحيطة باملدن النظيفة
الرصف
•
ّ
 5-3-2االندماج اإلقليمي والتعاون الدويل
ســتدعم جيبــويت انفتــاح البلــد أكــر فأكــر .فموقــع البلــد االسـراتيجي يضعه وســط التبــادالت العامليــة وبخاصـ ٍة التبادالت
مــع أوروبــا وآســيا والــرق األوســط مــن جهــة واملحيــط اإلفريقــي وبخاصـ ٍة القــرن اإلفريقــي مــن جهــة أخــرى باعتبــاره
ـايس للبحــر األحمــر .كــا يع ـ ّزز الخيــار اللي ـرايل االقتصــادي يف جيبــويت االنفتــاح ويــرزه أكــر مــن
املنفــذ التجــاري األسـ ّ
أجــل االســتفادة مــن التبــادالت العامليــة واالســتثامرات األجنبيــة املبــارشة.
واليــوم ،التجــارة العامليــة يف منـ ٍّو كبـرٍ ويــزداد بنــاء التكتّــات التجاريــة اإلقليميــة كــا يتح ّقــق جــزء كبــر مــن التجــارة
العامليــة يف أجــواء مــن التكامــل اإلقليمــي .وتطمــح جيبــويت  2035إىل املشــاركة بشــكلٍ كامــلٍ يف التح ـ ّوالت التوجيهيــة
ويف بنــاء التج ّمعــات دون اإلقليميــة ويف التكامــل اإلقليمــي والعوملــة.
ســواء تعلّــق األمــر بالهيئــة الحكوميــة للتنميــة ( ،)IGADأو بالســوق املشــركة لــرق وجنــوب إفريقيــا ،أو باالتحــاد
االقتصــادي اإلفريقــي أو باملنظمــة التجــارة العامليــة ( ،)OMCســيصبح بلدنــا رشيـكًا ناشـطًا يشــارك يف تحريــر التجارة ويف
العمل ّيــات الرأســالية وتخصيــص اليــد العاملــة ويســتفيد منهــا مــن أجــل تقويــة النمـ ّو وإنتاجيــة العوامــل وتنافسـ ّيته.
سيشـكّل إمنــاء محــور جيبــويت وإثيوبيــا وتقويتــه الحجــر األســاس لالندمــاج اإلقليمــي بهــدف خلــق ســوق واحــدة بــن
جيبــويت وإثيوبيــا وجنــوب الســودان والصومــال وإريرتيــا.
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الفصل الثالث :اسرتاتيجيات جيبويت 2035
كل من الركائز املح ّددة.
سيجري تطبيق رؤية جيبويت من خالل اسرتاتيجيات ستقوم عليها ّ
وقــد ُوضعــت هــذه االس ـراتيجيات مــن خــال التقريــب بــن الرؤيــة املح ـ ّددة أعــاه مــن جهــة والشــكوك أو املســائل
والتو ّجهــات االس ـراتيجية املرتبطــة بالتط ـ ّورات املمكنــة للتنميــة عــى املــدى الطويــل.
السالم والوحدة الوطنية
تعزيز العدالة االجتامعية واإلنصاف والقدرات الحكومية وثقافة السالم
•
تقوية الهوية الثقافية والوعي الوطني
•
دعم سياسة دفاعية شاملة تضمن أمن الناس واملمتلكات
•
الحكم الرشيد
تعزيز الدميقراطية من خالل اعتامد الحكم الرشيد كمعيار اجتامعي
•
االستثامر يف تحديث النظام القانوين
•
تقوية القدرات اإلدارية والحكومة االلكرتونية
•
مشاركة املواطنني وتقوية املجتمع املدين
•
استخدام الوسائل اإلعالمية كأداة للحكم الرشيد
•
دعم بيئة أعامل وتقوية املبادرة الخاصة
•
تحديد آليات ملنع وقمع الفساد
•
الخاص كمح ّرك
والتنافيس مع اعتامد القطاع
االقتصاد املتن ّوع
ّ
ّ
تعزيز النم ّو املتن ّوع وإعطاء دور املح ّرك للقطاع الخاص :شكل جديد للنمو االقتصادي
•
سياسة االقتصاد الكيل الفاضلة
•
تطبيق اسرتاتيجية مناسبة للتمويل وللمحافظة عىل التوازن املايل
•
تقوية تنمية السوق املايل
•
ضامن متوين البالد
•
تعزيز جاذبية البلد والرشاكات االسرتاتيجية
•
أرايض مخطّطة بفطن ٍة :خطّة شاملة ومدمجة لتخطيط األرايض الوطنية
•
سياسة عمل شاملة
•
تقوية الرأسامل البرشي
ضامن الرعاية الصحية للجيبوتيني والجيبوت ّيات ،هدف للتنمية عىل املدى الطويل
•
الح ّد من الفقر (أعامل اجتامعية وتضامن)
•
سياسة صحية شاملة تتمحور حول التوقّعات والوقاية والتوعية عىل أهمية التعليم
•
تعليمي جديد
رضورة وجود نظام
•
ّ
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تعزيز اسرتاتيجية األمن الغذائية والتغذية
تنمية سياسة سكن مالمئة للبيئة االجتامعية الثقافية الوطنية
تعزيز اإلبداع الفني والثقايف
تحديد ووضع سياسة وطنية للسكان

•
•
•
•

االندماج اإلقليمي
تنمية الدمج التجاري وأساس للخدمات دون اإلقليمية
•
ضامن الدمج التجاري لجيبويت وسط الهيئة الحكومية للتنمية والسوق املشرتكة لرشق وجنوب افريقيا
•
جعل جيبويت منفذًا بحريًّا إقليميًّا ومن ًربا للخدمات
•
تقوية االسرتاتيجية الوطنية للتعاون الدويل واالقتصادي
•
املواضيع االستعراضية
تعزيز وضع املرأة والح ّد من الالمساواة بني الجنس
•
تقوية السياسة ملصلحة الشباب
•
تحسني استخدام املوارد الطبيعية واملحافظة عىل البيئة
•
تجــدر اإلشــارة إىل أنّــه يف إطــار تحديــد التطـ ّورات املمكنــة عــى املــدى الطويــل ،ســمح التحليــل بتســليط الضــوء عــى
الشــكوك أو املســائل األساســية والتو ّجهــات االسـراتيجية املرتبطــة بنمـ ّو البلــد.
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 .1-3اسرتاتيجيات ركيزة «السالم والوحدة الوطنية»
يجب أن تفسح اسرتاتيجية ركيزة «السالم والوحدة الوطنية» املجال للمثالية الوطنية املشرتكة ،ولالنتقال من انعدام الثقة
إىل الثقة املتبادلة .يف الواقع ،من امله ّم الحفاظ عىل السالم والوحدة الوطنية اللذيْن يشكّالن القاعدة الرضورية لبناء أ ّم ٍة
قوي ٍة وتنمي ٍة منسجم ٍة ومستدام ٍة يف البلد.

 .1-1-3تعزيز العدالة االجتامعية واإلنصاف وثقافة السالم
تعتمد رؤية جيبويت  ،2035وهي اسرتاتيجية عىل املدى الطويل ،عىل املحافظة عىل السالم واألمن يف البلد .يُبنى السالم
الدائم عىل العدالة االجتامعية واإلنصاف ودولة القانون .يف الواقع ،يحفّز غياب العدالة االجتامعية واإلنصاف وحتّى عدم
قدرة الدولة عىل تأمني املساواة يف فرص التنمية لجميع املواطنني التهميش واإلحباط ويؤ ّدي إىل التشكيك يف سلطات
الدولة.
يعترب الوجود الدائم واملطمنئ لسلطة الدولة التي تضمن األمن والنظام وتحافظ عىل حامية الفرد تحت جانح الدولة والتي
توفّر السالم والهدوء الضامنة األساسية للسلم االجتامعي .ويف هذا اإلطار ،سيت ّم تقوية الحكم اإلداري الرشيد للسامح لكافّة
املواطنني بالحصول عىل الخدمات العا ّمة بعدل.
ولذلك ،ستضمن الدولة التوزيع العادل للموارد الوطنية عىل جميع املك ّونات االجتامعية ولك ّنها ستؤ ّمن أيضً ا التنمية
املتوازنة للبلد .وستوفّر املؤسسات القضائية واإلدارية املساواة أمام القانون لجميع املواطنني.
ٍ
وسلس ،من أعىل الق ّمة إىل القاعدة ،والتي ستضمن
تنظيم عقال ٍّين
ولتحقيق ذلك ،سيبني بلدنا خالل هذه الفرتة إدار ًة ذات
ٍ
ومختصة بها .وستس ّهل املبادرات واإلجراءات
اإلدارة الف ّعالة للدولة .وستتض ّمن الحكومة إدار ًة إقليمي ًة مدرك ًة مسائل السالم
ّ
املتعلّقة تدريب املجتمع املدين وتوعيته عىل ثقافة السالم والتعايش السكاين.
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أظهرت املؤسسات واملامرسات التقليدية أهم ّيتها وف ّعاليتها يف املحافظة عىل السلم االجتامعي .ويجب أن تكون مندمجة يف
النظام املؤسسايتّ للبلد.

 .2-1-3تعزيز الهوية الثقافية والوعي الوطني
نقصد بالهوية الثقافية القدرة عىل نرش األبعاد الثقافية للتنمية يف كافّة معاملها األساسية واملم ّيزة وبخاص ٍة الروحية واملادية
والفكرية .وستساهم الهوية الثقافية وهي القاسم املشرتك لألمة الجيبوتية يف التعليم اإلنساين واملدين للمواطنني وستؤث ّر
عىل املواقف والسلوكيات الفردية واالجتامعية.

يجب تعزيز الهوية الثقافية من خالل الرتكيز عىل املجاالت التي تد ُمغ طابع املواطن وسلوكه يف بيئته املح ّددة بالرتابط مع
وكل ما ميكن أن يلمس حساسية السكان يف كافّة تكويناتهم اإلثنية
العامل :اللغات الوطنية وف ّن الطبخ واألزياء واملوسيقى ّ
الثقافية.
كل ما يضفي شعو ًرا باالنتامء عىل األمة الجيبوتية .كام تطبع
وستسمح هذه الهوية بإظهار روح الشعب الجيبويت وبجمع ّ
الهوية يف ذهن املواطنني القيم التي يعتربها املجتمع إيجابي ًة مثل السلوكات الديناميكية والوطنية والكرامة والنزاهة،
والحرمان من الق َدرية واملصالح األنانية.
يل .ولذلك ،ستعمل الحكومة عىل إعادة تأهيل هذه القيم
يف العقود األخرية ،ضعفت بعض هذه القيم اإليجابية بشكلٍ فع ّ
وتك ّيفها مع البيئة وطن ًّيا وعامل ًّيا وتعزيزها منذ الشباب.
52

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

ويف هذا الصدد ،سيت ّم تشجيع املعرفة العميقة يف البالد للسامح بغرس معايري السلوك املسؤول وتقريبه وتعزيز املؤسسات
التي توفّق بني الحضارة التقليدية وتلك الحديثة.
وعالوة عىل ذلك ،ستع ّزز الحكومة اإلنتاج الفني والثقايف املحيل الذي يلّبي احتياجات السكان (مراكز النشاطات الثقافية،
ومراكز القراءة يف البلديات ،واملتاحف واملسارح) ،والسياسة اللغوية لدعم اللغات الوطنية ،واملحافظة عليها يك ال تق ّوضها
برسعة اللغات الوطنية يف البلدان األخرى يف املناطق دون اإلقليمية التي متلك عد ًدا أكرب من املخاطبني.
يف إطار تعزيز الوعي الوطني ،يجب إعطاء أهمية للتعليم وللقيم املدنية واألخالقية واملادية والرياضية للتأثري عىل
سلوك الجيبوتيني والجيبوتيات وعىل املواقف املدنية املرتبطة بالوطنية وبالوحدة الوطنية وبالسالم وكذلك عىل املواقف
االقتصادية واالجتامعية من خالل تقوية املبادرة الخاصة وريادة األعامل.

 .3-1-3تعزيز سياسة الدفاع الشاملة التي تضمن أمن الناس واملمتلكات
ال يتحقق الدفاع عن الوطن م ّرة واحدة وال تقترص التقلّبات العاملية التي تؤث ّر عىل الدفاع فقط عىل املظاهر العسكرية
واالسرتاتيجية.
وتستدعي التط ّورات اليوم ،وكذلك يف املستقبل ،نظري ًة شامل ًة للدفاع تجمع الدفاع العسكري مع البعد املدين واالقتصادي.
املنسقة.
وميكن أن تشكّل هذه املقاربة ر ًّدا عىل تن ّوع االت ّهامات إذا اعتمدت عىل الوسائل العسكرية واملدنية ّ
يف هذا اإلطار ،يصبح مرتبطني ارتباطًا وثيقًا بإدارة أمنهم الفردي والجامعي من خالل االقتضاء بردود فعل آمنة يف
سلوك ّياتهم املدنية وباملسؤولية وبالوعي الوطني.
وبالنسبة للدفاع االقتصادي ،تهدف هذه املقاربة إىل الح ّد من نقاط ضعف البلد يف األوقات العادية وإىل التوزيع الج ّيد
للموارد يف أوقات األزمة .والهدف األسايس هو قبل أي يشء أمن املوارد واستمرارية إنتاجيتها.
ومتت ّد األهداف االقتصادية اليوم إىل النشاطات الخدماتية وبخاص ٍة الخدمات املالية واملعلوماتية وسيؤدي أي خللٍ يف سري
إحدى هذه القطاعات إىل شلل الدوائر االقتصادية وإىل اضطراب التوازن االجتامعي.
يف النهاية ،ستحرص الحكومة عىل احرتاف عنارص الدفاع واألمن وتنظيمها وسري عملها بشكلٍ ٍ
جيد من أجل طأمنة جميع
املواطنني وجميع املك ّونات االجتامعية الثقافية يف البلد .وستصبح عنارص الدفاع واألمن االحرتافية والكفوؤة أدوات تكميل ّية
رصف السلطات للحفاظ عىل السلم االجتامعي.
تحت ت ّ
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اسرتاتيجية الركيزة الثانية
الحكم الرشيد
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 .2-3اسرتاتيجيات ركيزة «الحكم الرشيد»
وبعد جيل ،سيصبح مجتمع الجيبوتيني والجيبوتيات الذي اكتسب القيم الدميقراطية العميقة حقيق ًة ،تع ّززها مؤسسات
ف ّعالة تحرتم القانون وتطبّقه ،وقياد ًة رشعي ًة مؤكّد ًة تواجه التحديات .ستتّسم مامرسة السلطة بالثقة بني الحكّام
واملحكومني ،أل ّن الحكومة تحاسب التقارير الدورية إلدارة شؤون الدولة ،مبا يف ذلك االستخدام الشفّاف للموارد العا ّمة ،كام
ستبقى منفتحة النتقادات املواطنني.
املبني عىل القيم األخالقية واملدنية واملواطنية ،والذي يدرك التزاماته ،مشارك ًة كامل ًة يف صياغة
سيشارك املجتمع املدينّ ،
السياسات ويف ات ّخاذ القرارات .وستساهم وسائل اإلعالم يف تحسني الحكم الرشيد واإلدارة السليمة للشعب .وبالطبع،
سيلتزم الجيبوتيون والجيبوتيات يف إنشاء دولة القانون إىل ذلك الحني ويتطلّب ذلك تعبئة السكان واملوارد كافّة.

 .1-2-3املؤسسات القوية
وتحتاج قيادة رؤية جيبويت يف العام  ،2035يف مختلف املجاالت السياسة العامة ،إىل مؤسسات قوية وإىل الجيبوتيني
والجيبوتيات الذين يتطلّب اختيارهم تنظيم انتخابات دميقراطية منتظمة تسمح باالنضامم إىل قيادة األعامل الرشعية من
خالل صناديق االقرتاع.
ممكني دون
ويف حال ت ّم تعيني شخصيات شعبية وسياسات سليمة ،لن يكون تنفيذها الف ّعال وإدارتها العامة املختصة
ْ
ٍ
تشكيالت قادر ًة عىل مواجهة التحديات
منصب ذي مسؤولية،
لكل
الرضوري أن يكون ّ
إدار ٍة عام ٍة مختصة .وبالتايل ،فمن
ٍ
ّ
ومنساقة للمصلحة العليا لألمة.
إ ّن بناء قدرات اإلدارة العامة العليا وتشكيل قيادة أفضل هام ذات أهمية خاصة .يف السنوات املقبلة ،سيصبح املعهد
الوطني لإلدارة العامة محور أعامل إعادة إعامر اإلدارة العامة.

 .2-2-3تعزيز الدميقراطية املبنية عىل الحكم الرشيد كمعيار اجتامعي
تكشف تجارب التنمية املعاشة من خالل املكان والزمان أ ّن بناء الدول الحديثة ذات التقاليد الدميقراطية املتقدمة عمل
ّ
شاق طويل .والدول التي نجحت األكرث يف عملية ما تبقّى حتى اآلن من الدميقراطية هي التي عربت برسعة القاعدة التي
يُبنى عليها الحكم الرشيد االجتامعي ،ومن ثم الثقة بني الحكام واملحكومني يف إدارة الشؤون العامة.
الحكم الرشيد هو مامرسة العقالنية يف السلطة من خالل استخدام موارد تتم ّيز بالشفافية وانفتاح الحكومة النتقادات
املواطنني والحاجة إىل محاسبة صانعي السياسات.
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يف هذا املجال ،إن الخيارات االسرتاتيجية هي املؤسسات القوية التي تحرتم القانون والتي ستفرض احرتامها؛ واحرتام الشؤون
العا ّمة ومنع الفساد وقمعه ومشاركة الناس يف الحياة السياسية واإلعالم الح ّر واملسؤول واملساهمة يف تأسيس الحكم
الرشيد.

الالمركزية وتعزيز الدميقراطية الشعبية

أدخلت الحكومة يف «جيبويت  »2035مشاورات تشاركيّة للسكان يف عملية تحديد مستقبل اسرتاتيجيات الدولة والتنمية.
وتشاور السكان ومشاركتهم هام اآلن عملي ٌة مستمر ٌة كام سيت ّم طبعها بعملية الالمركزية السياسية واالقتصادية.

« ما تفعلونه من أجيل ومن دوين ،تفعلونه ضدّ ي»

ستصبح الالمركزية دون أهمية إذا أصبح دور املركز مه ّمشً ا وعىل العكس ،يؤدي غياب وجود حرية العمل واملساءلة الفعالة
إىل إلغاء دور املنطقة أو البلدية التي تع ّد جز ًءا من مرشوع إدارة التنمية األقرب إىل املواطن.
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ترتبط اإلجراءات ،التي تهدف إىل زيادة حرية العمل وإىل توفري كيانات املساءلة الالمركزية املوجودة أو التي سيت ّم إنشائها،
باملعلومات والتشاور واملشاركة العامة يف إدارة الهياكل الالمركزية وأعامل تج ّمعاتها .إنها ثقافة دميقراطية قاعدتها املواطن
ويتحتّم تعزيزها ونرشها.

«ما تفعلونه من أجيل ومن دوين ،تفعلونه ضدّ ي»
ٍ
كل منطقة والتي يليها أيضً ا نقل املوارد
تحديد واض ٍح لألولويّات التي تنقلها الدولة إىل ّ
ستُط ّبق سياسة الالمركزية بنا ًء عىل
العامة املناسبة .ويف َّوض تصميم السياسات وتنفيذها وبرامجها إىل املسؤولني اإلقليميني املنتخبني الذين سيكونون مسؤولني
عن اإلدارة تجاه السكان .ومن شأن تعيني وسطاء وقبول دورهم باإلضافة إىل تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس يف س ّن
مبكرة تعزيز الثقافة الدميقراطية.
اإلدارة الشفافة للشؤون العامة :تتم ّيز الدميقراطيات املتق ّدمة بإعالم املواطن عن الرؤية والتو ّجهات الكبرية املتوقّفة بسبب
السلطات من أجل بناء مستقبلٍ أفضل لأل ّمة .وعىل غرار الخطاب «حول حالة االتّحاد يف الواليات املتحدة األمريكية»،
ستضع الدولة اسرتاتيجية تواصل وتعميم وتقري ًرا دوريًّا حول تطبيق «جيبويت .»2035
ستعمل الدولة عىل شفافية إدارة االقتصاد الوطني من خالل نرش الربامج االقتصادية واملالية والقوانني ومن خالل إصدار
تقارير غرفة املحاسبة لضامنة املعرفة الجيدة لحسابات األ ّمة ومن خالل إلزام كافة الرشكات العا ّمة واملؤسسات شبه
بانتظام وفق املواعيد القانونية والتنظيمية.
الخاصة ورشكات االقتصاد املختلط يف نرش امليزانيات العمومية
ٍ
الخاصة .وسيت ّم تعيني أهداف ومعايري
ويف النهاية ،سيفرض التزام األداء االقتصادي عقود األداء للرشكات العا ّمة وشبه
ّ
واضحة حول األداء وسريتبط قس ٌم من أجور املوظّفني مبستوى تحقيق األداء.
وعىل صعيد الربملان ،ستصبح محارض املشاورات متاحة ومتوفّرة للمواطنني .وستساهم األسئلة املطروحة شفويًّا عىل
الحكومة يف إعطاء معلومات كاملة للمواطنني حول نشاطات التمثيل الوطني.

 .3-2-3االستثامر يف تحديث النظام السلطة القضائية
يجب تطبيق التوصيات املصاغة خالل واليات العدل العامة يف العام  2000مع اإلرادة السياسية والوسائل املتزايدة .ويف هذا
اإلطار ،يهدف اإلصالح الشامل يف القطاع القضايئ إىل تعزيز البنى التحتية والقدرات من أجل استقبال النظام القضايئ وإىل
تعزيز النصوص املوضوعة يف العملية القانونية وإىل وضع املوارد البرشية وتكريس استقالل القضاء ونزاهته.
ستتّخذ الدولة كافة املبادرات الرامية إىل العدالة النزيهة وستط ّبقها ،مبا يف ذلك اإلنصاف ،والهادفة إىل التزام الشفافية
واملناقشات والرقابة واملساءلة .وسوف يتحقّق الفصل بني السلطات ،يف حني يصبح االستقالل وفعال ّية القضاء
نافذي املفعول.
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ولدعم مناخ األعامل ،سيت ّم تعيني محكمة تجارية ومركز تحكيم .يف العام  ،2035سيت ّم تغطية البالد بالكامل ببنية تحتية قضائية ملواجهة التحدّي الدميوغرايف املزدوج
ٍ
(قاض مسؤول عن  7000نسمة) ودعم مراكز التنمية اإلقليمية.

 .3.2.4تعزيز القدرات اإلدارية والحكومة االلكرتونية
مم يتطلّب وجود إدارة عا ّمة ف ّعالة
يحتاج االقتصاد الحديث إىل الذكاء املشرتك والعمل ضمن شبكات جامعية والتنسيقّ ،
ومرنة وإطار قانو ٍّين واض ٍح ومستقر.
يتطلّب هذا االقتصاد تح ّولً عميقًا يف اإلدارة وهو مدع ّو لرفع مستوى املعايري وفقًا للمقاييس الدولية .ينبغي أن تصبح
اإلدارة قاعدة للتنافس واالستقطاب الدويل ولتحسني أداء الخدمة العامة.
خاص عىل:
ولهذه الغايةُ ،وضعت اسرتاتيجية للتأقلم مع واقع اإلدارة .وينبغي أن تركّز بشكلٍ ٍّ
• تعميق إصالح الخدمة العامة وإدارة املوارد البرشية من خالل نظام الرتقية عىل أساس الجدارة والكفاءة .يف هذا
اإلطار ،سيت ّم تطوير نظام التدريب وإعادة تدريب املوظّفني من أجل توفري التدريب املستم ّر املناسب؛
• تحسني حالة ات ّحاد إدارة امليزانية من خالل اعتامد امليزانية القامئة عىل األهداف وتعزيز شفافية الحسابات العا ّمة
وكفاءتها ،والتي تفرتض تعزيز الرقابة عىل النفقات العامة وإعادة النظر يف تنظيم قوانني األسواق العامة لتحسني
كفاءة إجراءات هذه األسواق وشفاف ّيتها.
الخاص من خالل
• الح ّد من املامرسات التعسف ّية واالستنساب ّية يف تطبيق القوانني بهدف تعزيز تنمية القطاع
ّ
مراجعة األنظمة واإلجراءات اإلدارية للرشكات واملواطنني وتوضيحها.
• تطوير اإلدارة اإللكرتونية لتعزيز جودة الخدمات املق ّدمة للمستخدمني .سيت ّم تعميم استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت ّصاالت يف اإلدارة عن طريق الربط بني السلطات املركزية نفسها وخدماتها الالمركزية من جهة ،ونرش
خدمات اإلدارة ووصول السكان إليها من جهة أخرى.
وهكذا ،ستسمح األنظمة املعلوماتية املرتابطة بالح ّد من أسعار االتصاالت ونقل املعلومات وبالحصول عىل
املعلومات يف الوقت الحقيقي وبتوفري متابعة دورية ومنتظمة للنشاطات كام ستساهم يف تحسني األداء وجودة
الخدمة العامة.
وسترتافق هذه الدينامية مع تقوية الالمركزية واعتامدها من خالل نقل بعض الصالحيات واملسؤوليات إىل السلطات
اإلقليمية للتنمية املحلية.
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ستش ّجع الحكومة القيم اإليجابية عىل كافّة االصعدة مثل البحث عن األخالقيات االجتامعية من خالل محاربة بعض
املواقف مثل التساهل وتد ّخالت الطرف الثالث يف الدعم االجتامعي:
تفضيل الجدارة الشخصية واملهارة يف اإلدارة العامة؛
•
الجهد والرصاحة وروح االنضباط والكرامة؛
•
حب العمل والعمل املجتهد وأي نشاط يساهم يف تق ّدم الرجل واملرأة والعمل باعتباره قيمة وبخاص ٍة بعض القيم
•
ّ
مثل الحضور الف ّعال يف العمل والدقّة وجودة العمل ورسعة تنفيذه.
مبدأ املسؤولية يف إدارة األعامل العامة :سيتط ّور هذا املبدأ وسيصبح موجو ًدا لدى الجميع عىل كافة األصعدة .يف الواقع،
يجب أن يقيس املسؤولون العا ّمون نطاق أعاملهم عىل املجتمع الوطني وأن يدركوا أهمية مسؤوليتهم.
ستقود مؤسسات الدولة وجمعيات املجتمع املدين أعامل التدريب والتوعية يف اإلدارات العامة واملدارس والدورات
التدريبية من أجل ترسيخ مبدأ املسؤولية يف فكر املوظّفني واملنتخبني وأعاملهم .ويجب أن يكون ممثّلو الشعب ذوي
مصداقية عندما يرجعون إىل القانون الذي ينطبق عليهم أيضً ا.
يخص تعزيز دولة القانون ،ستلعب العدالة دو ًرا أساس ًّيا وستكون موضوع تح ّو ٍ
الت ها ّم ًة من أجل أن تصبح أداة
ويف ما ّ
لتنمية السالم االجتامعي ولضامنه .وستضمن العدالة حامية املواطن وجهود املستثمر.

 .5-2-3مشاركة املواطنني وتقوية املجتمع املدين
يف هذا املجال ،تهدف األعامل إىل بناء مجتمع مدين قوي وإىل االعرتاف باألقليات.
سيشغر املجتمع املدين مكانًا ها ًّما يف تقوية دولة القانون .سيؤ ّدي هذا املجتمع من خالل جمعيات وأعامل توعية تسمح
للمواطن بإداراك واجباته ومسؤول ّياته إىل والدة مجتمع محرتم لحقوق اإلنسان واملواطن.
ستحرص الدولة عىل خلق بيئة قضائية وسياسية مناسبة لنشأة الجمع ّيات واملجتمع املدين الذين هم رشكاء الدولة
الحقيقيني .والواقع أنه من خالل املجتمع املدين ذات القدرات املع ّززة ،ستدرك الدولة تطلّعات السكان مع املحافظة عىل
الحوار مع الشعب.

[

مهم للتنمية ]
املجتمع املدين املسؤول هو عامل ّ

ونظ ًرا ألهمية الحوار يف تعزيز الدميقراطية ،ستضع الدولة أُطر املناقشات بني هياكل الدولة وجمعيات املجتمع املدين حول
القضايا ذات األهمية الوطنية الكربى .وستقوم الحكومة بضامن تنفيذ التوصيات املق ّدمة ضمن أُطر الحوار هذه.
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ويسمح تأمني رؤية واضحة للمؤسسات واملجتمع املدين تجاه السكّان والحكومة بتعزيز دورها الرقايب يف موضوع الشفافية
مهم
واملساءلة عىل املستوى الداخيل يف شأن إدارة شؤون الدولة العامة .يف الواقع ،يعترب املجتمع املدين املسؤول عامالً ً
للتنمية.

 .6-2-3وسائل اإلعالم وأدوات الحكم الرشيد

تساهم وسائل اإلعالم يف تعزيز الشفافية واملساواة يف الحصول عىل املعلومات .يف الواقع ،تساهم وسائل اإلعالم يف توعية
الجمهور يف مختلف مجاالت الحياة الوطنية من الحكم الرشيد يف القضاء واالنتخابات التنافسية إىل إدارة املوارد العامة .عىل
صعيد آخر ،تعمل وسائل االعالم عىل متكني املواطنني من متابعة تنفيذ السياسة العامة وبالتايل عىل زيادة قدرة املواطنني يف
مامرسة املراقبة عىل نح ٍو فعا ٍل من أجل بناء مستقبل األمة.
تساعد وسائل اإلعالم عىل بناء الدولة الدميقراطية وبخاص ٍة يف موضوع االنتخابات .كام تحاول إعالم السكان وبخاص ٍة
املجتمع املدين حول متطلّبات الدميقراطية وال س ّيام يف املسائل االنتخابية .وتسعى إىل تفسري املفاهيم املرتبطة بالتنمية
وبخاص ٍة املساعدة العامة للتنمية .يجب ّأل يتمعمع النسيج االجتامعي بسبب املعلومات التي تديل بها هذه الوسائل
ويجب أن تساعد السلطات وسائل اإلعالم لتصبح وكاالت أنباء حقيقية ال تُبنى الدميقراطية دونها مهام كان النظام كام
يجب أن تؤ ّدي وسائل اإلعالم دورها التقليدي.
وسيت ّم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشكيل كتلة ناقدة متألّفة من الرجال والنساء يف وسائل اإلعالم والصحافة .للصحافة دو ٌر
اجتامعي ،ال ميكنها تأديته دون تطوير دورها لتصبح عامل تنمية املواطنة وتعزيزها .دون الصحافة الح ّرة ،ال دميقراطية
ٌّ
حقيقيتي .وستع ّزز الدولة إطار املساعدة اإلمنائية لوسائل اإلعالم التي تشكّل ناقالً رئيس ًيا لـ«تعزيز التداول الرئييس
وتنمية
ْ
لألفكار الح ّرة من خالل الكلامت والصور والصوت «.
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 .7-2-3تعزيز بيئة األعامل وتقوية املبادرة الخاصة
أساسيتي:
خطوتي
ستحرص الدولة عىل تحسني جودة بيئة األعامل من خالل
ْ
ْ
• ضامن األمن القانوين للمستثمرين وسيسمح تطبيق العدالة بتوفري هذا العمل األسايس من أجل حامية املستثمرين
ض ّد مخاطر املصادرة وضامن احرتام العقود.
• تشجيع املستثمرين ذوي املصداقية عىل تنمية املشاريع الطويلة األجل؛ وتشكّل عملية االختيار اإليجابية
للمستثمرين أولويّة أساسية لتنمية البلد .يف الواقع ،يجب جذب املستثمرين القادرين عىل خلق آثار إيجابية ونقل
الخربات وتدريب القوى العاملة وتطوير أنشطة جديدة.
ٍ
معلومات
بطريقة أخرى ،سيت ّم تطبيق أعامل من أجل إخضاع الحكّام إىل أحكام القانون من أجل حصول املواطن عىل
الخاصة.
واسع ٍة لتنمية ثقافته القانونية يف مسألة املبادرة
ّ
والخطوات الدؤوبة التي ستُتّخذ برسع ٍة هي:
• وضع خدمة النافذة االستثامرية الواحدة لتحسني إجراءات خلق الرشكات؛
• ات ّخاذ قانون حول االحتكار لتهيئة ظروف املنافسة الصحية للت ّجار؛
• عدم تدخل الدولة يف إنشاء الرشكات الخاصة؛
• إلغاء الحواجز التي تعيق إنشاء الرشكات األجنبية.

 .8-2-3آليات ملنع الفساد وقمعه
ال ّ
شك أ ّن الفساد آلة تبيد بشكلٍ كبريٍ جهود التنمية يف البلدان التي يف طور البناء .ستحرص الدولة عىل تأديب إدارة املوارد
العا ّمة من خالل وضع آليات وطنية ملنع الفساد وقمعه وستدعم أعامل جمعيّات املجتمع املدين الذي يعمل يف هذا
املجال.
ستسخدم الدولة األدوات الدولية ملكافحة الجرائم املالية وتبييض األموال.
والشفافية ليست كافية لضامن العدالة إذ من امله ّم أيضً ا تصميم آليات التقاسم العادل للموارد العامة وتنفيذها.
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اسرتاتيجية الركيزة الثالثة:

والتنافيس مع
التن ّوع االقتصادي
ّ
اعتامد القطاع الخاص كمح ّرك
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والتنافيس مع اعتامد القطاع الخاص
 .3-3اسرتاتيجية ركيزة «التن ّوع االقتصادي
ّ
كمح ّرك
يعترب تن ّوع االقتصاد وتنافسيّته محو ًرا أساسيًا للرؤية ويعتمد عليه تحقيق أهداف تسارع النم ّو وخلق فرص العمل وتنمية
املناطق بشكلٍ كبري.
اتيجي أمام أكرب ت ّيارات التبادالت بني رشق إفريقيا وأوروبا وآسيا ،أن يصبح
يطمح بلدنا ،الذي يستفيد من موقعه االسرت ّ
إقليمي بحلول العام .2035
مرجعي
وتجاري وما ٍيل
اقتصادي
مكانًا للتنمية املستدامة .ويفرض ذلك بناء مرك ٍز
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
سيتم تطبيق التو ّجهات االقتصادية التالية:
ويف هذا اإلطارّ ،
• تنويع النم ّو االقتصادي مع اعتامد القطاع الخاص كمح ّرك؛
املهمت السياديّة؛
• إعادة تركيز عمل الدولة عىل ّ
• فتح االقتصاد مع الخارج من أجل اكتساب أسواق وتكنولوجيات جديدة؛
وقابلي للتنبؤ؛
يل مستق ّريْن وصحيّ ْي
ْ
• بناء إطار وبيئة اقتصاد ك ّ
• توسيع الح ّيز املايل من خالل تعبئة املوارد املالية الداخلية والخارجية وخلق مركز ما ّيل معروف؛
• تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )TICكمقاليد للتنافسية؛
• وضع النم ّو يف خدمة رعاية الجيبوتيني والجيبوتيات االجتامعية.
ستسمح هذه االسرتاتيجيات يف تحفيز وتقييم كافة العوامل اإلنتاجية املتاحة لوضع االقتصاد عىل قاعدة من ٍّو جديدة (من
سنوي من حيث القيمة الحقيقية وسيساهم إىل ح ٍّد كبريٍ يف تحسني رعاية السكان االجتامعية.
متوسط
ّ
 %7.5إىل  )%10وهو ّ

الخاص :منوذج جديد للنم ّو االقتصادي
 .1-3-3النم ّو املتن ّوع ودور رائد للقطاع
ّ
ات ها ّم ٍة من أجل تحقيق تح ّو ٍ
ال ب ّد من القيام باستثامر ٍ
الت اقتصادي ٍة جذري ٍة لضامنة الرعاية االجتامعية التي يطمح
الخاص مكان ًة أساسيّ ًة فعلي ًة كمح ّر ٍك
إليها الجيبوتيون والجيبوتيات .ولن تكون هذه اإلنجازات ممكنة إذا مل يأخذ القطاع
ّ
رئييس من هذه االستثامرات من قبل الرشكات الخاصة.
اقتصادي .وسيت ّم تحقيق جزء
ّ
ّ
الخاص الكبري وسط بيئة متح ّررة مساهم ًة يف تنمية التنافس الداخيل .ويجب أن يت ّم إدارة هذا
كام سيتبلور دور القطاع
ّ
ٍ
رشكات تنافسيّة كافية لدخول األسواق دون اإلقليمية والعاملية.
التنافس الداخيل بشكلٍ جيّ ٍد من أجل السامح بتوليد نسيج
ويشكّل النم ّو االقتصادي القوي والتنافسية الكبرية املسائل األساسية املستقبلية .وهي تعيدنا إىل القضايا املتعلّقة مبصادر
النم ّو االقتصادي وإىل خلق فرص العمل وإدارتها وإىل تحديد الوسائل األفضل لزيادة اإلنتاج ذات الجودة والتنافسية.
وستتو ّجه تنمية القطاع الخاص نحو املجاالت التي ميلك فيها بلدنا ميزات نسبية فعلية قادرة أيضً ا عىل خلق فرص عمل.
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يجب بناء منوذج جديد للنم ّو االقتصادي عىل أساس تعميق الليربالية وزيادة دور املبادرة الخاصة وتقييم اإلمكانات
االقتصادية وقدرات القطاعات املبت ِكرة للرثوة الوطنية باإلضافة إىل تن ّوع مصادر الدخل والوظائف.
خاصا يف التن ّوع االقتصادي من خالل تنمية
ويف وجه التباطؤ االقتصادي الحا ّيل أمام الخدمات ،ستويل الدولة اهتام ًما ًّ
قطاعات أخرى محتملة مثل خدمات النقل اللوجستية ،وصيد األسامك والسياحة واالتصاالت والصناعات الخفيفة للتعبئة
والتغليف.

• السياحة:
خاص كام يتّضح من خالل
مبيزتي حقيق ّي ْتي ،فمن جه ٍة هناك الطلب السياحي للبحر األحمر املرتفع بشكلٍ ٍّ
يتم ّيز بلدنا ْ
ازدهار سياحة الغوص يف رشم الشيخ والغردقة ،ومن جهة أخرى ،الرثوات الطبيعية االستثنائية للتنمية السياحية ،مبا يف ذلك
الغني.
الحيوانات البحرية ّ
الخلبة ،واملناظر الطبيعية الجيولوجية الفريدة يف العامل ،والرتاث الثقايف واألثري ّ
وستكون غالبية هذه املواقع مؤهلة للحصول عىل مرتبة يف قوائم اليونسكو .ولذلك ،يطمح بلدنا إىل بناء وجهة سياحية
إقليمية يف املقدمة ،استنا ًدا إىل منوذج يقوم عىل ثالثة مجاالت:
مركز العاصمة (سياحة األعامل والتسلية) ،مركز شاطئ البحر (املنتجعات الشاطئية والغوص املوجودة عىل مواقع التنمية
األولوية) ،واملركز البيئي (السياحة االستكشافية يف املواقع األثرية والتي تعود إىل ما قبل التاريخ).
ويف هذا الصدد ،ستعمل الحكومة عىل تطوير وتنفيذ سياسة سياحية قوية ،ويف الوقت نفسه عىل تحسني التواصل الجوي
وصورة البالد وسمعتها بهدف تقييم هذه اإلمكانات التي من شأنها اجتذاب ما يصل إىل  500ألف سائح يف السنة بحلول
العام .2030
س ُتبنى هذه املقاربة عىل ثالث كتلٍ سياحي ٍة مع أنظمة أساسية:
• أوبوك مق ّر استقبال السفن السياحية
• تادجورا -داي -عسال :ثاالسو-سياحة
• دخيل -بحرية ّأب :السياحة البيئية
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• الصيد
يتمتّع البلد مبوارد سمكية ها ّمة غري مستغلّة بشكلٍ كبري والتي ميكن االستفادة منها والتي تبلغ أكرث من  47000طن.
والتغي يف العادات
السياحي
قوي ومتن ّوع واستهالك السمك يف السوق الداخيل يف من ّو مستم ٍّر وبخاص ٍة بفضل النم ّو
فالطلب ّ
ّ
ّ
الغذائية .يوجد باإلضافة إىل ذلك فرص تصدير كبرية بخاص ٍة إىل أثيوبيا وأوروبا والبلدان الخليجية.
والنموذج اإلمنايئ املقرتح للقطاع هو منوذج صيد األسامك الحر ّيف الذي يستند حرصيًّا إىل ثالثة محاور .يشمل املحور األول
يل األكرب .ويهدف
تكثيف استخدام مصايد األسامك القاعية والكبرية مع تشجيع الحصول عىل قوارب ذات اإلطار العم ّ
املحور الثاين إىل استخدام موارد أسامك السطح الصغرية .أ ّما املحور األخري فيدور حول تجربة مصايد جديدة وبخاص ٍة صيد
الرخويات والقرشيات من خالل تعزيز تربية األحياء املائية.
سيسمح تطبيق هذه الرؤية بزيادة حجم الصيد إىل  10آالف ط ّن بحلول العام  2020وإىل خلق  3000وظيفة مبارشة.
ويفرض إنجاز هذا الطموح صياغة سياسة فعلية لصيد األسامك وتطبيقها وتقوية القدرات املؤسساتية دون تجاهل القيام
مبجهود من أجل تدريب الص ّيادين املؤ ّهلني ملرافقة تنمية القطاع.

• جيبويت ،منطقة «تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة املتخصصة»
يتميّز بلدنا ببنية تحتية قوية لألسالك البحرية وهي أيضً ا تعاين من سوء االستخدام .تدير جيبويت تليكوم (Djibouti
 )Telecomع ّدة كابالت بحرية يت ّم إعادة بيع قدرتها إىل الدول األجنبية ،وبخاصة يف املناطق دون اإلقليمية.
وإىل جانب الدخل الكبري واملتنامي للعامل الوطني ،ستُستخدم هذه القدرة كأداة تساهم يف التنمية الوطنية الحقيقية ويف
خلق فرص العمل ،ولكن أيضً ا ستع ّزز خدمات االتصاالت ذات الجودة العالية موقع البلد الذي يع ّد مرك ًزا إقليميًّا ،وستجذب
املستثمرين األجانب وتولّد قطاعات جديدة.
الخاصة ( )NTIVاألنظمة والفوائد املح ّددة يف رشاكة بني القطاعني العام والخاص (رشكات عاملية).
وتدعم هذه املنطقة
ّ
ويف هذا اإلطار ،ستتمحور رؤية هذا القطاع حول محوريْن .يشمل األول تحديث قطاع االتّصاالت مع فتح السوق من أجل
تخفيض األسعار وتحسني جودة الخدمة .وسيرتافق فتح السوق مع إعادة تحديد جيبويت تلكوم يف مجال اختصاصها وانفتاح
قطاعات السوق األخرى عىل مستثمري القطاع الخاص.
يركّز املحور الثاين للتنمية عىل بنية االتصاالت التحتية املوجودة من أجل تعزيز تنمية النشاطات الخارجية وبخاص ٍة مراكز
االتصاالت ( )Call Centersالتي تسمح بتقديم فرص عمل للشباب املتخ ّرجني الذين يتقنون اللغات.
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من أجل تحقيق هذا الهدف ،سيضع البلد اسرتاتيجية إمنائية لقطاع االتصاالت وسيطبّقها كام سيضع إطا ًرا تنظيميًا جدي ًدا.
باإلضافة إىل ذلك ،تفرض رضورية إيجاد التنافسية والتجاذب بني املستثمرين يف قطاع الخدمات الخارجية وضع إطار محفّز
بأرسع وقت .وميكن متويل هذه الحوافز يف البداية من خالل تخصيص جزء من عائدات الكابالت البحرية.

جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة قوية لزيادة اإلنتاج والقدرة
التنافسية وتحسني الرعاية االجتامعية
تطمح جيبويت  2035إىل تحقيق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف كافّة القطاعات االقتصادية بهدف جعلها
قاعدة صلبة للتنافس والنم ّو االقتصادي وبخاص ٍة من خالل تحسني إدارة الرشكات وخلق فرص العمل .وبحلول العام ،2035
كامل وستشكّل هذه االخرية أداة للتق ّدم والعدالة.
سيصبح إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها ً
ويف العقد القادم ،سيصبح بلدنا يف قلب مجتمع املعلومات بفضل تقييم اإلطار االسرتاتيجي واملؤسسايت واالقتصادي اإلمنايئ
لتكنولوجيا املعلومات واالت ّصاالت وبفضل البنية التحتية الوطنية املتط ّورة لشبكات املعلومات واالتصاالت واملتاحة ذات
القدرات اإلنسانية والخربات الوطنية الهائلة.
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وهكذا يستفيد البلد بشكلٍ كبريٍ من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت ّصاالت التي تعترب مصدر فرص عمل ودخل الت ّجار.
للتجار .وإذا اخذنا باالعتبار التج ّمعات الحرضية كام يف املناطق الريفية ،سيزيد توسيع شبكات االتصال الطلب عىل تلك
وسيتوسع السوق العاملي ملعالجة البيانات
حقيقي للخدمات اإللكرتونية.
الخدمات التي تساهم يف خلق نسي ٍج صناعي
ّ
ّ
حصتها يف هذا املجال من الناتج املحيل اإلجاميل.
وستحرص الحكومة عىل تعزيز الوظائف اإللكرتونية وعىل تكبري ّ
كام ستسمح تنمية تكنولوجيا املعلومات واالت ّصاالت يف زيادة العائدات يف النشاطات االقتصادية ويف كافة القطاعات
محس ّن ًة بذلك القدرة التنافسية ورعاية السكان االجتامعية.
تساهم تكنولوجيا املعلومات واالت ّصاالت يف مواجهة تح ّديات النظام التعليمي واملدريس والجامعي بشكلٍ أفضل وأيضً ا
واملهني والتعلّم ونيل
يف زيادة محو أمية الكبار الذين بات مع ّدلهم ُمرتف ًعا .وس ُيع ّزز التعليم عن بعد التدريب املتواصل
ّ
الشهادات املعروفة مع الحفاظ عىل الوظائف املهنية.
وعىل صعيد القطاع الصحي ،سيس ّهل استخدام وسائل اإلعالم حمالت الوقاية والتوعية حول األمراض املتوطّنة .ستساعد
مراكز الرعاية الصحية يف توجيه األطباء الشباب ويف اكتساب الخربات ،يف حني ميكّن إدخال شبكات االنرتنت يف املرافق
الصحية من التواصل بني املرىض والجسم الطبي والعائلة واألصدقاء.

• قطاع النقل والخدمات اللوجستية
يتمتّع البلد مبج ّمع موانئ للمياه العميقة عىل إحدى الطرق البحرية األكرث ازدحا ًما يف العامل .يشكّل مرفأ جيبويت املم ّر
األسايس للوصول إىل البحر حتّى بالنسبة ألثيوبيا ،البلد املغلق وغري الساحيل الذي يبلغ عدد سكانه  90مليون نسمة .ترتبط
أكرث من  %85من حركة مرفأ جيبويت بحركة العبور األثيوبية؛ وقد جعل التحسني الحديث ملرفأ مم ّر جيبويت-أديس أبابا
وطريقه أكرث املم ّرات الجاذبة للتجار األثيوبيني باملقارنة مع مم ّرات برباره ومرفأ السودان.
ويف ما يتعلّق باآلفاق املستقبلية ،يجب أن تستم ّر التجارة مع أثيوبيا بالنم ّو املتزايد يف ضوء النمو االقتصادي القوي يف هذا
البلد ،والتي وصلت نسبته إىل  % 10ومن املتوقع أن تستمر يف االرتفاع عىل مدى العقد القادم.
ومخصص ألثيوبيا .سيع ّزز بلدنا
لذلك ،تفرض الرؤية اإلمنائية لهذا القطاع بشكلٍ أو ّيل ترسيخ موقع جيبويت كمرفأ أسايس
ّ
موقعه كمركز إقليمي للنقل املتع ّدد الوسائط مع تنويع رشكائه التجاريني وبخاص ٍة جنوب السودان ووضع بنى تحتية
جديدة للنقل وتحسني املخاطر املالية املتكبّدة بعناية.
وتدور األعامل الرئيسية حول:
• تنمية منطقة «لوجيستية» مخصصة
• تطوير مركز للنقل الربي الجيبويت
• بناء مطار جديد حديث ومنطقة للشحن
• بناء سكّتي حديد
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مم يزيد األنشطة اللوجيستية الجديدة وبخاص ٍة
عىل الصعيد الوظائفي ،ستخلق هذه التط ّورات فرص عمل جديدة ّ
لألشخاص املؤ ّهلني (التقنيون واملرشفون واملديرون) .ولكن ،عىل خالف القطاعات األخرى ،ال يساهم قطاع النقل والخدمات
اللوجيستية بطريقة كبرية يف الح ّد من البطالة.
ولتحقيق هذه الرؤية ،من الرضوري تجديد برسعة بعض أقسام ممرات الطرقات ،وكذلك تبسيط إجراءات النقل والتجارة.
عائقي يجب التعويض عنهام من أجل إغناء منو القطاع
ويُعترب نقص املعرفة املتخصصة والتمكّن من اللغة اإلنجليزية ْ
بفرص العمل.
وخالل السنوات املقبلة ،يجب تسهيل إدخال رشكات النقل القادرة عىل العمل بالرشاكة مع الرشكات الدولية اللوجستية
وتوفري ترابط بلدنا مع املعايري الدولية يف األسواق العاملية .ويتحقق ذلك من خالل تنمية مركز يجمع النقل الربي وسكك
ّتي حديد
الحديد والنقل الجوي .ولهذه الغاية ،يجب متابعة تنمية قطاع النقل وبناء مطار جديد وإعادة تأهيل سك ْ
جديدتي وبنائهام بهدف توفري التواصل مع البحر األحمر واملحيط األطليس باإلضافة إىل الرشاكة الجديدة من أجل تنمية
ْ
إفريقيا (.)NEPAD

املشاريع املستقبلية الكبرية
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)1
)2
)3
)4

حوض لبناء السفن
مرفأ تادجورا
مرفأ غويب
محطّة غاز

)13

مطار دو ّيل يف بلديت شيبييل وكارغو

)5
)6
)7
)8

مرفأ جديد متعدّد االستعامالت
محطّة وقود
ميناء املاشية يف دامريجوغ
منطقة أعامل تجارية

)9
)10
)11
)12

سكّة حديد تادجورا-ماكييل
سكّة حديد جيبويت-أديس أبابا
منطة ح ّرة يف خور أمبادو
منطقة ح ّرة يف جاباناس

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

•

الطاقة :من الطاقة الحرارية إىل الطاقة املتجدّ دة %100

يتمتّع بلدنا بقدرة هائلة وغري مستغلّة للطاقات املتج ّددة من حيث الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية األرضية .هذا
الوضع مناسب للغاية من أجل البدء بسلسلة مبادرات لتنتقل بالدنا نحو استخدام طاقة متج ّددة  ٪100بحلول العام .2020

ستنتقل جيبويت من الطاقة الحرارية  %100يف العام  2010إىل الطاقة
املتجدّ دة  %100يف العام 2020
ستساهم سياسة طاقية مستدامة تعمل عىل اإلنتاج وعىل االستهالك يف تحقيق أهداف النم ّو األخرض وإعادة توزيع الرثوات.
يف الواقع ،يشكّل توفري الطاقة بكمية كبرية من أجل توسيع النشاطات االقتصادية والتنويع االقتصادي هدفًا رئيس ًّيا كذلك بالنسبة
إىل الوصول إىل أكرب عدد من السكان الذين ميلكون الطاقة من أجل تحسني ظروفهم املعيشية وتحديث املناطق الريفية.
إال أ ّن توقّعات الطاقة املتوسطة والطويلة األجل مناسبة ،وينبغي أن تساهم يف تخفيف هذه القيود الهيكلية ،بفضل استغالل
البيني مع إثيوبيا التي متلك أيضً ا خزانات مائية
إمكانات الطاقة الحرارية األرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،والرتابط
ّ
ضخمة.
يتمتّع بلدنا بقدرة هائلة للطاقة الهوائية وفقًا لدراسات قياس الرياح عىل كافّة األرايض من العام  2002إىل  2005من قبل
مركز الدراسات والبحوث يف جيبويت ( .)CERDواملنطقة غوبيه القريبة من بحرية عسال هي املنطقة األكرث ريا ًحا يف البالد إذ
متوسط رياح قابل لالستغالل يصل إىل  4000ساعة سنويًّا .وتشكّل
تبلغ رسعة الرياح  9أمتار/ثانية يف جزء كبري من السنة ،مع ّ
طاقة الرياح مع الطاقة الشمسية جز ًءا من الطاقة املتجددة التي ميكن استغاللها بسهولة.
سنوي ألشعة الشمس يبلغ  5كيلووات/ساعة/مرت مربع باإلضافة إىل مع ّدل
كام ينعم البلد بإمكانيات الطاقة الشمسية مبع ّدل
ّ
التع ّرض ألشعة الشمس الذي يصل إىل حوايل  4000ساعة .باإلضافة إىل ذلك ،يسمح التوافر املتجانس عىل كافّة األرايض يف
إرساء دميقراطية واسعة يف تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
هناك العديد من أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يف املدارس والعيادات يف املناطق الداخلية ،وأنظمة الطاقة
أقل من
الشمسية لض ّخ املياه يف مختلف اآلبار أو يف آبار املناطق الداخلية واملناطق الريفية .والسعر املقدر للكهرباء املنتجة ّ
البيني.
سعر الكهرباء امل ُق ّدمة من خالل الرتابط
ّ
يق ّدم اإلقليم ظروفًا مناسبة ج ًّدا للتنمية الصناعية للطاقة الحرارية األرضية .يف الواقع ،تقع جيبويت عند ملتقى ثالثة
انشقاقات محيطية للبحر األحمر :البحر األحمر وخليج عدن – والوادي املتص ّدع يف رشق إفريقيا.
ميلك بلدنا  10مناطق لها أهمية من حيث الطاقة الحرارية األرضية ومن بينها ت ّم تحديد ثالث مناطق رئيسية تتمتّع بامليزات
الجيولوجية الواعدة بالسوائل الحرارية األرضية لتوليد الطاقة.
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الرسم البياين الثامن :تو ّقع الطلب عىل الطاقة عىل املدى الطويل بامليغاوات
خطي (أعىل القمة بامليغاوات)
ّ

الق ّمة القصوى

الوحدات

السنوات
املصدر2013 EDD :

•

مناجم الفحم واملواد الهيدروكربونية

تشــر األدلــة إىل مــوارد هامــة مثــل البرياليــت والبوكســيت ،والغــاز الطبيعــي والطاقــة الحراريــة األرضيــة والنحــاس والزنــك
وامللــح والحديــد واأللومنيــوم .ويت ـ ّم توفــر املــوارد الطبيعيــة املتنوعــة أكــر فأكــر عــى أرايض جيبــويت ،كــا هــو الحــال
مــع اكتشــاف الذهــب يف محلّــة هيــس دابــا يف منطقــة دخيــل يف أيّار/مايــو  ،2007يف حــن بــدأت آفــاق الهيدروكربونيــة
وإمكاناتهــا عــى الواجهــة البحريــة تكـ ّون فكــر ًة حــول فــرص كبــرة وحقيقيــة للبــاد.
يش ـكّل وجــود العديــد مــن املــوارد املعدنيــة فرصــة تطويــر الصناعــة وإدرار الدخــل وفــرص العمــل .ســتط ّبق الحكومــة
ترتيبــات رسيعــة ُح ـ ِّد َدت ســابقًا الســتغالل املعــادن يف حــن تُجــرى عمليــات البحــث عــن املــوارد مــا تحــت الرتبــة يف
املواقــع حيــث ت ـ ّم تحديــد املــؤرشات.
	•تنمية الصناعة والصناعات اليدوية
وترتكــز تنميــة قطــاع الصناعــة عــى آفــاق من ـ ّو الصناعــة الغذائيــة املتعلّقــة بتنميــة الزراعــة والصيــد وتربيــة املاشــية أو
الدواجــن .ويف هــذا اإلطــار ،يجــب تشــجيع إنشــاء وحــدات املعالجــة للمنتوجــات الغذائيــة .وإىل جانــب تعزيــز املنتجــات
الزراعيــة ،يســاهم تطويــر الصناعــات الزراعيــة يف تحقيــق األمــن الغــذايئ والتنميــة اإلقليميــة بشــكلٍ خــاص .ميكــن أن يوفّــر
هــذا القطــاع تدفّــق تصديــر املنتجــات الغذائيــة وبخاصـ ٍة يف البلــدان الخليجيــة.
لتوســع الصناعــة التحويليــة يف
تشـكّل تنميــة الصناعــات التحويليــة والتعاقــد الخارجــي الصناعــي والصناعــة مرت ًاســا ها ًمــا ّ
جيبــويت .وســيدعم هــذه التنميــة من ـ ّو مســتوى عيــش الجيبوتيــن والجيبوتيــات واســتغالل ســوق الـــ  COMESAولكــن
أيضً ــا إمكان ّيــات ارتفــاع عــدد الســائحني التــي ســتؤث ّر بشــكل كبــر عــى الطلــب عــى املــواد الصناع ّيــة ،موفّــرة ســوقًا لت ّدفــق
املنتجــات الصناعيــة الوطن ّيــة.
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مستقل وشاملٍ نظ ًرا إىل أنّه
ٍّ
تنمية الصناعات اليدوية :يع ّد قطاع الصناعات اليدوية من القطاعات املناسبة لبناء اقتصا ٍد
خصيصا لتلبية احتياجات الجيبوتيني
يستخدم تقنيات إنتاج بسيطة وسهل التحكّم بها ويوفّر السلع والخدمات املص ّممة
ً
والجيبوتيات والسياحة.
وبسبب القدرة عىل التك ّيف والتكاليف املنخفضة نسب ًّيا للمنتجات الحرفية ،سرتتكز سياسة الحكومة عىل تنظيم قطاع
الصناعات اليدوية واإلرشاف عليها وتعزيز املنتجات الحرفية يف األسواق املحلية والخارجية.
وتظهر هذه السياسة بالتأكيد كاسرتاتيجية لها أهداف تقوية القدرة التنافسية لإلنتاج الحر ّيف وجعل هذا القطاع نقطة
انطالق حقيقية لوالدة الرشكات الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرية واملتوسطة ولكن أيضً ا لوضع إطار مؤسسا ّيت وقضايئ
وتنظيمي مناسب.
ّ
تهدف تنمية القطاع الحريف إىل:
• الح ّد من بطالة الشباب والنساء
• الح ّد من فقر املجموعات السكانية الضعيفة
• الحاجة إىل خلق الصناعات الحرفية الصغرية الخدماتية واإلنتاجية األساسية من خالل:
واملتوسطة لإلمكانيات الوطنية وتقييمها
		 -تعزيز نسيج الرشكات التحويلية الصغرية
ّ
		 -تنمية الكيانات التشغيلية الصغرية وإنتاج عنارص يف مجاالت الرعي الزراعية أو الرثوات املائية
		 -تثبيت بدو املناطق الداخلية يف مناطقهم املعنية ملعالجة الهجرة إىل العاصمة جيبويت
		 -متابعة تطبيق الالمركزية من خالل خلق مراكز اقتصادية ومتضامنة يف املناطق
مساهم يف ترسيع من ّو الصادرات
صل بوضع سياسة نشطة يف قطاع السياحة
سيشهد قطاع الصناعات اليدوية من ًّوا متزاي ًدا متّ ً
ً
وتنميتها.
	•الزراعة وتربية املاشية
الزراعة :إ ّن املنتجات الزراعية هي ذات أهمية اسرتاتيجية مبا أنّها تل ّبي حاجات السكان .ومن هذا املنظور ،تهدف جميع
البلدان إىل ضامن االكتفاء الذايت من حيث املواد الغذائية األول ّية وتوجيه سياساتها الزراعية لتحقيق هذا الهدف.
وعىل الرغم من القيود املناخية الزراعية التي تح ّد تطوير الزراعة عىل نطاقٍ أوسع ،من امله ّم أن يتمكّن بلدنا من إنتاج
األغذية محل ًّيا الذي تسمح به الظروف املحلية وذلك بهدف تخفيف التبع ّية الغذائية بشكلٍ كبري إزاء الخارج.
ستساهم التنمية الها ّمة للقطاع األو ّيل يف تحسني األمن الغذا ّيئ ويف التنمية االجتامعية االقتصادية يف البلد.
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وتسنتد األهداف األساسية لتنمية القطاع األويل إىل املحاور التالية:
تحسني الحصول عىل املياه
•
زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية من أجل تحسني األمن الغذايئ وزيادة الدخل ملوظّفي القطاع األو ّيل
•
االستخدام الرشيد للمجموعات السكانية الضعيفة
•
تقوية قدرات م ّنظامت املنتجني وهياكل الدعم املؤسسايت
•

من حيث الغذاء ،يغطّي اإلنتاج املحيل للخضار والفاكهة  %10من االحتياجات .وعىل الرغم من الظروف املناخية الزراعية
الصعبة ،متلك البالد إمكانات التنمية الزراعية ،وبخاص ٍة من حيث تنمية محاصيل الخضار وأشجار الفاكهة واملحاصيل
ري تبلغ مساحتها  100ألف هكتار ،ت ّم زرع  ٪2فقط حتى اآلن من هذه املساحة.
العلفية .ومن منطقة ّ
سيسمح تزايد عدد مراكز توزيع املياه (اآلبار) يف املناطق املختلفة ذات اإلمكانات الزراعية ،والتطبيق التدريجي للنظام
الشميس لترصيف املياه والزخم الجديد لالستثامر يف القطاع الزراعي يف تطوير املناطق املتبقية.
وتتمحور اسرتاتيجية تنمية القطاع حول املحاور التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
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تربية املاشية :عىل الرغم من أ ّن تربية املاشية تشكّل النشاط األسايس لسكان الريف ،يُغطي اإلنتاج الحيواين غالبية
الفرعي
الحاجات الريف ّية مقابل قسم من املستهلكني يف املناطق الحرضيّة .والعوائق الرئيسية التي تعيق من ّو هذا القطاع
ّ
هي )i( :اإلنتاج الضعيف للامشية بسبب عدم كفاية توافر العلف؛ ( )iiعدم كفاية إمدادات املياه؛ ( )iiiانعدام رقابة
األمراض الحيوانية العابرة للحدود بسبب ضعف قدرة تشخيص املخترب؛ ( )ivعدم كفاية املوظّفني املؤ ّهلني (البيطريني
والتقنيني)؛ ( )vضعف يف تنظيم املنتجني؛ ( )viعدم كفاية التسويق للامشية وإلنتاجاتها؛ ( )viiضعف تحويل اإلنتاجات
الحيوانية؛ ( )viiiغياب البحث والتنمية يف مجال تربية املاشية.
تساهم تربية املوايش إىل حد كبري يف دخل األرس الريفية (ثلث السكان) .كام يوجد فرص جيّدة تجارية لرتبية املاشية
ومنتجاتها.
ميلك البلد ماشية مناسبة للظروف املحلية .وهناك حاجة متزايدة
للمنتجات الحيوانية (اللحوم والحليب) .وتظهر الدراسات( ،االلتقاء بني
األعراق الغريبة) التي أُجريت يف املناطق املحيطة بتلك الحرضية عىل
األبقار ،الهوامش املتزايدة إلنتاج الحليب.
مم يساهم يف تحسني دخل
متلك جيبويت مرك ًزا إقليم ًيا لتصدير املوايش ّ
مرب املوايش من خالل تقييم أسعار الحيوانات وخلق فرص العمل
ّ
واإليرادات امله ّمة للدولة.
وتستند السياسية اإلمنائية للقطاع عىل:
تعزيز وتثبيت املروجني يف قطاع الرثوة الحيوانية من خالل نظام املكافآت والتمويل؛
•
زيادة اإلنتاج الحيواين؛
•
تقوية قدرات الفحوص البيطرية؛
•
تقييم اإلنتاجات الحيوانية
•
زيادة إنتاج الرثوة الحيوانية الوطنية من خالل اعتامد نظام تربية املوايش املناسب؛
•
تعزيز البحث والتنمية يف تربية املوايش.
•

 .2-3-3سياسة االقتصاد الكيل الفاضلة
لإلستجابة إىل متطلّبات الرؤية البعيدة األجل وبخاص ٍة يف موضوع النم ّو االقتصادي الرسيع والقوي واملستق ّر لضامن التق ّدم،
سرياقب البلد أساس ّيات اقتصاده مع التحكّم بالعمل ّيات املالية.
سيحرص البلد عىل املحافظة عىل القدرة عىل التنبؤ واستقرار االقتصاد الكيل وانخفاض معدل التضخم وعىل صونها .يف
الواقع ،تشكّل استدامة االقتصاد الكيل ره ًنا للمصداقية وللثقة للمستثمرين .وباإلضافة إىل دفع الديون الخارجية واملتأخرات
املحلية ،سيكون مستوى إنتاج الرثوة الحيوانية وتخصيص املوارد العا ّمة دون ّ
شك األولوية الرئيسية.
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ومنسقة عىل ح ٍّد سواء تساهم يف زيادة النم ّو .يف هذا
ويف هذا اإلطار ،ستُجري الحكومة سياسات مالية ونقدية متامسكة ّ
الصدد ،تبدو السياسات الرضيبية سليمة ومربحة لجميع الجهات .وسريكّز تنفيذها عىل تحسني الدخل وف ّعالية الهياكل
اإلدارية للرضائب واإلعفاءات والتزوير .كام سيت ّم تبسيط الترشيعات واإلصالحات الرضيبية التي تحبّذ اإلنتاج واالستثامر
اإلنتاجي ودعم خلق فرص العمل .وسيكون تخطيط العمل واإلصالح التنظيمي متوافقًا مع بناء األسواق واألماكن االقتصادية
اإلقليمية.

 .3-3-3تطبيق اسرتاتيجية مناسبة للتمويل وللمحافظة عىل التوازن املايل
ومن أجل تلبية رشوط التنمية الحقيقية ،ستخلق الدولة بيئة تسمح لتعبئة املوارد املالية امله ّمة بسهولة عىل املدى القصري
ٍ
برشوط تنافسية.
واملتوسط والطويل
ّ
يف ما يتعلّق باملوارد املتوسطة وطويلة األجل التي غال ًبا ما تكون ناقصة ،ستش ّجع الدولة تطوير امل ّدخرات املحلية العامة
والخاصة مبارشة ،مبا يف ذلك السندات العامة والخاصة برشوط ج ًّدا محفّزة .ومتلك املؤسسات املشرتكة للتمويل الصغري
محس ًنا وهي متط ّورة إىل ح ٍّد كبريٍ عىل كافّة األرايض.
إطا ًرا تنظيميًا ّ
وسيلحق ذلك تنمية القطاع املرصيف مع تشجيع إنشاء املؤسسات املعروفة عامل ًّيا وسيت ّم تعزيز الهياكل االئتامنية من خالل
انفتا ٍح أوسع عىل التنافس .ويف النهاية ،ستتط ّور أنظمة الدفع وبخاص ٍة الخدمات املرصفية اإللكرتونية.
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 .4-3-3تنمية السوق املايل
ستع ّزز الدولة تنمية السوق املايل .وبحلول العام  ،2015ستتّخذ الدولة كافّة األحكام التنظيمية واملالية من أجل إنشاء
سوق أسهم إقليمي لجيبويت متعلّق باملواد األولية والقيم املتّصلة بالبلدان يف املناطق دون اإلقليمية .وسيت ّم تطوير سياسة
يل بحلول العام .2035
ديناميكية ومتألّقة من أجل تحويل جيبويت إىل مركز مايل فع ّ

 .5-3-3تأمني اإلمدادات للبلد
سينفتح االقتصاد إىل ح ٍّد كب ٍري عىل التغيريات الخارجية ولك ّنه سيبحث دون ّ
شك عن أسواقٍ وتكنولوجيا جديد ٍة رضورية
لتنميته .ومن خالل االستفادة من وجوده يف املساحة الفرنكوفونية والعربية ،سيلتزم البلد بأعام ٍل مح ّدد ٍة للتنويع مع
الرشكاء األنغلوفونيني .ولهذه الغاية ،سيكون إدخال اللغة اإلنكليزية ورقة رابحة يف هذا االت ّجاه.
سيط ّور البلد بالتواصل مع القطاع الخاص اسرتاتيجية جريئة للبحث عن التعاقد الخارجي مع األسواق اإلقليمية والعاملية.
ولذلك ،سيط ّور القدرة عىل جمع املعلومات التقنية واملالية والتجارية املتعلّقة بإمكاناته ومبنافسيه وسيضعها يف خدمة
القطاع الخاص.

 .6-3-3تعزيز جاذبية البلد والرشكاء االسرتاتيجيني
ستع ّزز الدولة انفتاح البلد عىل املستثمرين من خالل تطبيق املح ّفزات بهدف تنمية القطاعات االسرتاتيجية لالقتصاد
الوطني التي تصبح من دونها م ّدة اسرتداد االستثامر طويلة.
يجب أن تكون البيئة مه ّيئة لجذب الرشكات األجنبية التي تبحث عن موقع إعادة التوطني والتي تق ّدم نشاطات ذات قمية
املتوسط والطويل.
إضافية كبرية أو قابلة لنقل التكنولوجيا التي تع ّد املحافظة عليها اسرتاتيجية من أجل التنمية عىل املدى
ّ
وستُعقد رشاكات اسرتاتيجية مرتكزة عىل االستثامر الخاص مع قوى اقتصادية جديدة مبا يف ذلك الصني والربازيل والهند
وتركيا وكوريا الجنوبية والبلدان الخليجية.
ومن أجل تسهيل الحصول عىل التكنولوجيا واكتسابها ،ستع ّزز الدولة خلق مراكز األبحاث الخاصة وتنميتها وتكنولوجيا
التدريب يف الهياكل املدرسية والجامعية ومتويل القطاع الخاص ملشاريع البحوث .ولتطبيق االسرتاتيجية ،ستتب ّنى الدولة
هيكلية ف ّعالة يف هذا املجال :الهيئة العامة للتنمية يف جيبويت.
وستملك هذه الهيكلية املوارد الرضورية التي تسمح بتنمية حمل ٍة اسرتاتيجي ٍة للبحث عن املستثمرين والتكنولوجيا أو
املوارد املالية والبحث عن األسواق مع االعتامد عىل الخدمات االقتصادية يف السفارات يف بلدان مختلفة ،وبالرشاكة مع
القطاع الخاص املحيل ،وتنظيم املنتديات االقتصادية واالستثامرية.
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وعىل صعيد السياسة النقدية ،سيامرس البنك املركزي مهامه التقليديّة أي اعتامد سياسة نقدية ف ّعالة مع انخفاض التض ّخم.
بتنظيم ف ّعا ٍل يساهم يف تحقيق أهدافه.
ويف هذا الصدد ،ستشهد مهامه التطور التدريجي ،وسيت ّم تجهيزه تدريج ًّيا
ٍ
وتعترب القدرة عىل التوقع وإدارة الدولة من العوامل األساسية لإلدارة السياسة االقتصادية الجيدة .للقيام بذلك ،ستوفّر
الدولة املوارد التنظيمية والبرشية لتصميم سياستها وتنفيذها.
وتتعلّق هذه الوسائل بـ:
تتول وضع السياسات واالسرتاتيجيات وضامن
تقوية إدارة التخطيط والشؤون االقتصادية واملالية القوية التي ّ
•
متابعة تطبيقها؛
وجود املوارد البرشية ذات الخربات الواسعة التي تقوم بإدارة األفكار والتحليل االسرتاتيجي الدائم وقيادتها؛
•
يل والقطاعية وتقوية النظام اإلحصايئ الوطني
•
خلق الوسائل والنامذج واألنظمة املعلوماتية ذات االقتصاد الك ّ
واإلنتاج والنرش والتواصل املنتظم يف شفافية التحاليل االقتصادية املوثوق بها يف البلد.

 .7-3-3أرايض مخطّطة بفطن ٍة :خطّة شاملة ومدمجة لتخطيط األرايض الوطنية
بحل املشاكل املتعلّقة بتنظيم املناطق الريفية:
سيسمح تخطيط األرايض الوطني ّ
مسألة األرايض الصالحة للزراعة واملوارد الربية
•
تقوية دور املدن املتوسطة والصغرية
•
تقييم املوارد الطبيعية
•
حامية البيئة
•
التحض وخلق املراكز االقتصادية الداخلية
•
ّ
وما من أدىن ّ
أسايس ذات نطاق وطني من أجل تطبيق «جيبويت  .»2035لذلك ،ستنشئ
شك أ ّن تخطيط األرايض هدف
ّ
الحكومة اللجنة الوطنية االستشارية لتطوير البالد ،وستضع خطة التنمية الشاملة واملتكاملة لألرايض الوطنية والرسومات
الرئيسية للتخطيط ( )SRATلكل منطقة من املناطق الست القامئة.
وسيت ّم استكامل هذا املسعى وتعزيزه من خالل البحث عن إرادة مشرتكة عىل املستوى اإلقليمي بهدف وضع سياسة
مشرتكة لتخطيط األرايض يف املناطق دون اإلقليمية واإلقليمية .كام سيت ّم تطبيق آليات مشرتكة للتفكري والعمل يف هذا
املجال وسط التج ّمعات اإلقليمية والتي ستؤدي إىل وضع رسومات التخطيط املكاين يف املناطق دون اإلقليمية واإلقليمية
حول مشاريع التكامل الحدودي (الطرقات وسكك الحديد واالتصاالت).
تهدف اسرتاتيجية تخطيط األرايض الشاملة بشكلٍ
أسايس إىل املحافظة عىل التنمية عىل املدى الطويل يف مدينة جيبويت
ٍّ
واستعادة املناطق الداخلية من خالل وضع مراكز اقتصادية داخلية واملحافظة عىل البيئة اآلمنة وذات الجودة.
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التخطيط واملحافظة عىل تنمية مدينة جيبويت عىل املدى الطويل :يساهم تركيز النشاط االقتصادي يف مدينة جيبويت فقط
واستقطاب (جذب) السكان يف تنمي ٍة مدهش ٍة يرافقها احتالل غري خاضع للرقابة يف الضواحي شبه الحرضية وتدهور بيئي
رسيع.
ويف إطار اللجنة الوطنية لتخطيط األرايض ،ستقوم الحكومة مبشاور ٍ
ات مكثف ٍة وبالتفكري العميق يف التنمية الطويلة األجل يف
مدينة جيبويت ،وستقوم بإعداد التخطيط والتنمية عىل املدى الطويل ،مع األخذ باالعتبار التطورات األخرية.
كام ستوضع قدرات ها ّمة للتخطيط الحرضي التشاريكّ من أجل إدارة تطبيق هذه األولوية الها ّمة.
قسم ها ًّما من سكان املناطق الحرضية يف اإلقليم ،أي ما يقرب املليون
وبحلول العام  ،2035ستستضيف مدينة جيبويت ً
نسمة ،ولكن ستهدف أيضً ا إىل أن تصبح مرك ًزا اقتصاديًّا وتجاريًّا ومال ًّيا يف املنطقة الفرعية.
مختصة بالتخطيط والرصف الصحي والتجهيزات وبناء البنية التحتية االقتصادية واإلدارية
سيت ّم تحقيق أعامل عامة كبرية
ّ
واالجتامعية من أجل تقديم إطار وظروف معيشية ذات جودة للسكان باإلضافة إىل التجهيزات الحديثة والتنافسية يف
األعامل.
إقليمي وكمفرتق دويل بفضل:
ويف هذا األفق ،ستؤكّد مدينة جيبويت موقعها كمركز اقتصادي
ّ
إعادة إنعاش املرفأ ونشاطاته
•
تنمية مطارها الدويل
•
وبخاص ٍة تقييم واجهتها البحرية يف البحر األحمر من خالل استغالل األسطول البحري وصناعات بناء السفن
•
تخطيط املدينة وفق املفاهيم التالية )i( :جبهة جيبويت املائية ( )Djibouti WaterFront)، (iiخليج جيبويت
•
التجاري ( )Djibouti Business Bay)، (iiiمركز جيبويت للمؤمترات واملعارض (Djibouti Convention and Exhibition
 )Center)، (ivكورنيش جيبويت (.)Djibouti Corniche
وسيتض ّمن تخطيط املدينة إطار جديد إلعادة نقل القواعد العسكرية.
استعادة املناطق الداخلية وإنشاء مراكز اقتصادية :يتمتّع بلدنا مبيزات وإمكانات إلعادة تطوير مناطقه ،وذلك كجزء داعم
للنمو القوي يف جيبويت يف العام  .2035وامليزة األوىل هي دون ّ
شك الطريق املعبّدة التي تربط العاصمة باملناطق الخمس،
مم يق ّدم مناطق ساحلية هامة
وتادجورا أيضً ا بإثيوبيا مع من ٍّو اقتصادي قوي .وامليزة الثانية هي فتح البالد عىل البحر ّ
ملناطق عرته ،تادجورا وأوبوك.
ومت ّر استعادة املناطق الداخلية بتحديث العواصم اإلقليمية وبناء االقتصادات اإلقليمية ومراكز االقتصاد املبنية عىل تقييم
التخصص ،من الرضوري أيضً ا إعادة تأهيل وتنمية محيطات زراعية صغرية والرتبية
القدرات املحلية .وباإلضافة إىل هذا
ّ
الحيوانية املحلية يف كافة املناطق بالتعاون مع البحوث الزراعية ،وتحديد واستغالل املوارد املائية .فمن خالل خلق
االقتصادات املحلية س ُيلغى الفقر وكذلك عدم األمن الغذايئ والبطالة برسع ٍة.
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بناء مراكز اقتصادية إمنائية
يلبّي بناء املراكز االقتصادية مطالب التنمية الرشيدة لكافّة األرايض الوطنية من خالل خلق مراكز التنمية االقتصادية ونرش
الخدمات االجتامعية األساسية والخدمات العامة وأساليب الحياة الحرضية.

عيل صبيح :مركز إمنايئ صناعي
يخص مركز منطقة عيل صابيح ،ستزيد إعادة تأهيل سكّة حديد جيبويت-أثيوبيا وتنميتها الديناميكية االقتصادية
يف ما ّ
الجديدة املع ّززة بتنمية القدرات السياحية وانتعاش الوحدات الصناعية (الحجر املنحوت ،الرخام واالسمنت وإنتاج املياه
املعدنية).
ويعترب تعزيز الصناعة املختصة باملنتجات املحلية وبخاص ٍة مواد البناء التي يحتاج إليها البلد ورقة رابحة يجب العمل عىل
تنمتيها .وسيسمح تقييم املوارد املفيدة للبلد ببناء نسيج صناعي ها ّم يل ّبي حاجات السوق الوطني واألشغال العامة.
ميكن أن يستند هذا النسيج الصناعي عىل املوا ّد األولويّة التي تتمتّع بها املناطق املجاورة مثل الصخور البزالتية املستخدمة
تحض املحليات الرئيسية والصخور الحمراء يف سايد غابان مساهم ًة يف تجميل املبنى الحرضي والطني.
يف ّ
وميكن أن تتو ّجه منطقة الرعي هذه باإلضافة إىل التبادالت مع البلدان املجاورة نحو تحويل منتجات تربية املوايش مثل
الجلد والصوف والزراعات الصغرية املحلية يف املناصب اإلدارية يف هول-هول (دابيو وغوبيتو وكاباح-كاباح وبييه أدي وعيل
أدي.

دخيل :مركز إمنايئ للزراعة والرعي وللسياحة النشطة

ستستند تنمية منطقة دخيل عىل القدرات الزراعية الهائلة .سيع ّزز تحديث املناطق الزراعية ،والتدريب ودعم التعاونيات
الزراعية القاعدة الزراعية يف املنطقة .ويعترب إعادة إنعاش إنتاج الخضار ،وال س ّيام الطامطم وإنشاء وحدة تحويل مصد ًرا
لخلق فرص العمل والدخل أل ّن القطاع كان ينتج سنويًّا  200مليون فرنك جيبويت.
سيت ّم تطوير تربية املاشية والحواظري من أجل تلبية الحاجات الوطنية وحاجات املناطق دون اإلقليمية .باإلضافة إىل ذلك،
سيقوم تقييم القدرات السياحية وتنمية الحرارة الجوفية يف بحرية ّأب وكذلك استغالل احتياطات الذهب بتعزيز التمنية
اإلقليمية.
وتعترب بارا الكبرية والصغرية مزايا طبيعية ميكن أن تساهم يف تنمية سياحة االستطالع والتن ّزه.
ومتثّل بحرية ّأب موق ًعا سياح ًيا طبيع ًيا مع أعمدتها عىل شكل مواقد كلسية مدبّبة والحجر الجريي ،والينابيع الساخنة
باستمرارٍ ،ولكن أيضً ا موقع محتمل لتطوير الطاقة الحرارية األرضية.
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ويق ّدم موقع مدينة دخيل عىل مم ّر جيبويت-أثيوبيا إمكانات تنمية خدمات دعم لسائقي الشاحنات عىل الطرق وبخاص ٍة
حل مشاكل النقل امليكانيكية عىل الطرقات وتنمية
التخطيط لبناء موقف للسيارات عىل مخرج املدينة الغر ّيب واملساعدة يف ّ
إنتاج املنسوجات .وميكن أن تستقبل املنطقة بناء مرفأ ّ
جاف يف محلّة غااليف.

وعسال مركز صناعي
تادجورا :مركز إمنايئ اقتصادي ّ
يخص منطقة تادجورا،ستصبح املركز الثاين للخدمات اللوجست ّية وباإلضافة إىل وجود وحدة صناعية للمياه املعدنية،
يف ما ّ
ستعتمد التنمية االقتصادية بشكلٍ
أسايس عىل النشاطات املرفئية والتبادالت مع إثيوبيا الناتجة عن بناء محطّة مرفئية
ّ
وطريق وسكّة حديدية جيدة لوصل جيبويت بأثيوبيا.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن املنطقة تتض ّمن مواقع سياحية متن ّوعة مل يُسلّط الضوء عليها كث ًريا (السياحة الثقافية والجيولوجية
والساحلية والتضامنية والصيد والرياضة) .وال يسمح االستغالل الراهن شبه الحريف بنم ّو القطاع عىل أسس صلبة ومستدامة.
رصا رئيس ًّيا للمناطق الريفية.
ولن يت ّم إهامل لو داي ( )Le Dayوالقدرات الزراعية الضخمة التي ستكون عن ً
عسال الصناعية املتخصصة» حول املركز االقتصادي لنقل املعادن التي سرتتكز
ويف هذه املنطقة ،سيكون هناك «منطقة ّ
عسال إمنّا أيضً ا تخطيط القدرات وتقييمها وبخاص ٍة تلك
عىل بناء مرفأ غوبيه ّ
مم يق ّوي ليس فقط تصدير امللح من بحرية ّ
عسال .كام سريفع تصدير املوارد املعدنية مثل البرياليت والجبس والدياتوميت التنمية االقتصادية يف
السياحية ملنطقة بحرية ّ
املنطقة.

أوبوك :مركز صيانة السفن والسياحة

ستستفيد منطقة أوبوك من الفوائد السياحية بالتعاون مع منطقة تادجورا بفضل تجاورهام .وسيت ّم إعادة تنشيط املبادرات
الخاصة املوجودة بهدف تشكيل األساسات .وباإلضافة إىل ذلك ،سيكون تطوير مصائد األسامك ركيزة أساسية لتنمية املنطقة
ّ
ويف هذا املنظور ،سيكون إنشاء قرية للصيد عىل بعد أربعني كيلوم ًرتا من العاصمة مبادرة هامة .كام سيوطّد بناء ميناء
الصيد والبنية التحتية مع اليمن بناء هذه املنطقة االقتصادية والتجارية والسياحية.
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سيوسع بناء حوض إصالح السفن وإمكانيات استغالل الطاقة الجوفية واملطار يف سيان ( )Syanمن نطاق األنشطة
ّ
االقتصادية يف املنطقة.

عرتا :مدينة ساحلية وسياحية
ات وقدر ٍ
تتم ّيز منطقة عرتا مبيز ٍ
ات هائلة .فوجودها قرب العاصمة جيبويت ومناخها املناسب والساحل الذي يبلغ 80
كيلوم ًرتا ينسبون إليها قدر ٍ
ات كبري ًة وبخاص ٍة تلك املتعلّقة بالسياحة والصيد والغوص وامليش.
وهي تستفيد من االنسجام بني البلدة القدمية والجديدة بفضل التخطيط العقال ّين الحرضي وخلق البنى التحتية األساسية
مثل الطرقات املع ّبدة واالت ّصاالت مع عبور التكنولوجيا البرصية بها.
فرعي لتصدير املاشية
مرفئي وهو منرب
سيت ّم دعم تخطيط هذه املنطقة وتنميتها وترسيعهام من خالل بناء رصيف
إقليمي ّ
ّ
ّ
إىل املغرب العريب ودول الخليج.
يف الواقع ،تتمتّع املنطقة بهيكل ّيات للتدريب التقني واملهني مثل مدرسة تعليم الفندقية واملركز التقني للمهن (Le Lycée
 )Hôtelier et le Centre Technique des Métiersوهام مق ّران حقيق ّيان لتقوية القدرات اإلنسانية والخربات ومدرسة
طبي
لتعليم اللغات (الفرنسية واإلنكليزية والعربية) وهي قنوات لالتصال وللتبادالت التجارية والثقافية باإلضافة إىل مركز ّ
إقليمي حديث.
ّ
يف املجموع ،تشهد هذه املنطقة إعادة بناء رسيعة وهي مدع ّوة لتصبح مرك ًزا فعل ًّيا اقتصاديًّا وسياح ًّيا وتكنولوج ًّيا وطب ًّيا
وأكادمي ًّيا.
بناء التجهيزات والبنى التحتية والخدمات االجتامعية االقتصادية األساسية
من أجل دعم تنمية القدرات االقتصادية يف املناطق ،ال ب ّد من توفّر البنى التحتية األساسية (املياه والطاقة واالت ّصاالت)
وتقوية قدراتها باإلضافة إىل بناء البلدات الصغرية والكبرية.
ٍ
وتحديد شاملٍ
ومتثّل املياه عقبة خطرية للسكان وللنشاطات املختصة بالزراعة والرعي .ال ب ّد من البحث عن استجاب ٍة وطني ٍة
للموارد املائية يف البلد وعن خط ٍة وطني ٍة ووضع قانون للمياه.
لكل منطق ٍة تعاين من عدم
البيني وتوفّر الوحدات الحرارية املستقلّة الكهرباء ّ
وال ترتبط العواصم واملناطق بالرتابط
ّ
االكتفاء .وهناك محطة للمح ّوالت وهي قيد اإلنشاء يف مستشفى مقاطعة دخيل يف حني ال ميكن ملخترب املعلوماتية يف
املدرسة التقنية الصناعية أن يعمل بشكلٍ كاملٍ بسبب غياب إمدادات الطاقة الكافية.
ال متلك وحدة كهرباء جيبويت القدرات الكافية لدعم النشاطات االقتصادية املتوقّعة .وينبغي هنا برمجة استثامرات بناء
محطّات التحويل .وتقوم الرشكة الوطنية لالتصاالت باستثامرات يف العواصم اإلقليمية لتلبية الطلب الحايل للنمو الرسيع ومل
يت ّم تغطية العديد من املناطق يف اإلقليم حتى اآلن.
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عىل صعيد تقوية القدرات التقنية يف املناطق ،يطلب السكان تدريبهم الكتساب املعرفة وتحسني إدارة تنميتهم.
كام يطلبون تعزيز «قيادية» مجالس قادتهم اإلقليمية .ويف هذا الصدد ،فإن الحكومة تش ّجع:
 .iخلق وتقوية مراكز املهن ومراكز التدريب التقني واملهني من أجل تلبية الفرص املحلية (الوظائف وإنشاء
واملتوسطة) .يف دخيل ،يجب التأقلم وتنويع مجاالت التدريب يف املدرسة التقنية وفق حاجات بناء
الرشكات الصغرية
ّ
يل وكذلك يف عرتا ،ميكن تعزيز مدرسة تعليم الفندقية واملركز التقني للصناعة والتعليم وفتح مجاالت
االقتصاد املح ّ
أخرى تل ّبي حاجات املنطقة.
.iiتعزيز القدرات التقنية واملوارد املالية يف املجالس اإلقليمية .إذ يشرتط ارتفاع املوارد يف املجتمعات وقدرتها عىل
ات ّخاذ القرارات يف املجاالت املنسوبة إليها دون إلغاء دور املوارد البرشية ذي خربة ف ّعالية الالمركزية ومصداق ّيتها.
املتوسطة والصغرية ويبدأ هذا البناء من خالل بناء عاصمة للمنطقة .كل العواصم
كام يجب بناء العواصم والبلدات
ّ
اإلقليمية هي تقريبًا يف طور إعادة إعامر البلدة القدمية .وهنا يجب اإلجابة عن السؤال األسايس واألو ّيل املتعلّق باألرايض
يف قانون توجيه األرايض .ويف بعض املناطق ،تعود األرايض إىل السلطات العرفية التي يجب أن تعيدها إىل الدولة من أجل
املصلحة الوطنية الهامة .حتّى ذلك الوقت ،تف ّوض السلطات العرفية هذه األرايض املستغّلة بغياب التخطيط.
ٍ
حرضي يتض ّمن خلق وتنظيم مجال األرايض الحرضي وتوضيح إدارتها
تخطيط
يجب أن يُجرى بناء العواصم اإلقليمية وسط
ٍّ
خاص ملدة
والخطط اإلساسية للتخطيط وبخاص ٍة الرصف
الصحي .ميكن أن تقوم الدولة بتحقيق ذلك من خالل برنامج ّ
ّ
خمس سنوات للعطالت الدورية يف  27حزيران/يونيو والذي يشمل تنظيم احتفال يف العاصمة وتخطيط بناء البنى التحتية
األولية واألساسية ووضع ميزانيتها.

 .8-3-3سياسة شاملة للعمل
يضمن الفرد اندماجه االجتامعي من خالل العمل واملشاركة يف خلق الرثوات الوطنية .واإلقصاء من العمل هو إذًا من أقىص
أشكال اإلقصاء ألنه يؤ ّدي إىل آثار تزيد التهميش وتحبس الفرد يف حلقة الفقر املفرغة.
ولذلك ،سرتكز الحكومة خالل العقد القادم عىل:
• خلق بيئة مؤاتية لإلبداع وتشجيع مهارات تنظيم املشاريع وتعزيز القدرات اإلنتاجية؛
• تقوية آليات تعزيز القطاع الخاص وأنظمة املساعدة عىل إنشاء الرشكات مع تفضيل العمل الح ّر أو «الرشكة
الذاتية»؛
• وضع بنية تحتية ذات جودة وتقديم حوافز لصالح نقل اإلنتاج الحايل ضمن منظومة اإلنتاج يف نطاق العوملة؛
تحفيزي يستند عىل تقوية البنى التحتية االقتصادية من أجل جذب الصناعات الحرفية األجنبية
• خلق إطار
ّ
واالستثامر املبارش الحدودي؛
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• واألهم من ذلك ،يجب أن يشكّل البلد إمكانات للموارد البرشية املؤهلة املرتكزة عىل التقييم املتزايد لإلمكانات
وللموارد الطبيعية مع البحث عن الرتابط الف ّعال بني التدريب والتوظيف ،وتقليص الفجوة الواسعة بني أنشطة
التدريب السابق واألنشطة اإلنتاجية .وهنا أهميّة تدريب املهنيني والتقنيني الرضورية للبناء الوطني.
• مواجهة تحدي النمو االقتصادي القوي واملستدام الذي يتطلّب عدم اكتفاء بلدنا مبزاياه النسبية الحالية بل سعيه
التخصص الحكيم يف التكنولوجيا املتق ّدمة والبحوث املستم ّرة عن منتجات
إليجاد فوائد جديدة نسب ّية بفضل
ّ
مهم ج ًّدا.
جديدة .وبالتايل سيكون تشكيل النخبة الوطنية خالل هذه الفرتة ًّ
استباقي عن القطاعات االسرتاتيجية والتكنولوجيات التي سيت ّم تطويرها وستختارها كام
ستبحث الدولة من خالل نه ٍج
ٍّ
ستط ّبق القوانني الترشيعية والتنظيمية واللوجستية ،واملؤسسية والتمويلية الالزمة للوصول إىل البحث والتطوير اللذيْن قد
يدعام املنافسة الخارجية.
ستتول الدولة خالل هذه املرحلة اسرتاتيجي ًة طويلة األمد هادف ًة يف نهاية املطاف إىل زيادة اإلبداع والقدرة
ّ
يف املجموع،
عىل االبتكار واكتشاف مراكز التم ّيز الوطني .وستسمح هذه االسرتاتيجية ،يف عامل تهيمن عليه املنافسة االقتصادية الدولية
أكرث فأكرث ،يف خلق فرص العمل وحاميتها.
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اسرتاتيجيات الركيزة الرابعة

تعزيز الرأسامل البرشي

84

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

 .4-3اسرتاتيجية ركيزة «تعزيز الرأسامل البرشي»
يجب بناء بلد املواطنني والعامل ،واملتعلّمني الذين هم يف صحة جيدة.

 .1-4-3ضامن الرعاية الصحية للجيبوتيني والجيبوتيات غرض التنمية عىل املدى الطويل
فاعل ومستفي ًدا
ميثّل ضامن الرعاية الصحية للجيبوتيني والجيبوتيات غرض التنمية عىل املدى الطويل ،مع اعتبار الفرد ً
عىل ح ٍّد سواء .وتستند الرعاية الصحية إىل تطلّعات الشعب العميقة وتهدف إىل إيجاد حلول مناسبة الحتياجاتهم الصحية
ولتدريبهم وتعليمهم وعملهم وسكنهم وإقامتهم.
ٍ
بإنصاف بقلب التو ّجهات الثقيلة املاضية إىل ح ٍّد كبريٍ وبخاص ٍة الرتاجع
سيساهم النمو االقتصادي القوي واملستدام واملوزّع
املستدام للفقر وهو أحد التح ّديات األساسية للتنمية املستقبلية.
ويف هذا اإلطار ،ت ّم تحديد التو ّجهات االسرتاتيجية املقبلة التي ستُط ّبق :سياسة صحية شاملة ترتكز عىل التوقّع والوقاية
والتعليم والتوعية وسياسة األمن الغذايئ والتغذية وسياسة سكانية وبيئية وسياسة لنمط الحياة والرتفيه وسياسة السكن
واملسكن وسياسة أمنية ودفاعية شاملة تضمن أمن األرايض واألشخاص واملمتلكات.

 .2-4-3الحدّ من الفقر (األعامل االجتامعية ،التضامن)...
بادرت الحكومة بالتعاون مع رشكائها من خالل الوثيقة االسرتاتيجية للح ّد من الفقر يف العام  2006أو 2006 DSRP
ٍ
بسياسات عام ٍة للح ّد من الفقر .ومع
واملبادرة الوطنية للتنمية االجتامعية لألعوام  2012-2008أو 2012-2008 INDS
صدمات خارجي ٍة وتقل ٍ
ٍ
ّبات مناخي ٍة قاسي ٍة أ ّدت إىل الجفاف وارتفاع األسعار املحلية.
األسف ،شهدت أواخر العقد املايض
وتشري نتائج اإلحصاء العا ّم للسكان وللسكن ( )RGPHللعام  2009إىل تغريات مناخية تحدث من خالل ارتفاع مع ّدل النم ّو
الذي يستق ّر عىل نسبة  % 2.8لهذه الفرتة.
رب األرسة هو  7أشخاص مع
وأشارت معطيات االستطالع  IS-EDAM3و 2009 RGPHأ ّن مع ّدل إعالة األفراد بالنسبة إىل ّ
مع ّدل فقر مرتفع نسبيًّا.
النسبي عىل عتبة  371630فرنك جيبويت
يف الواقع ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن أكرث من  % 79.4من السكان يعيشون يف الفقر
ّ
أي  2099،6دوالرات ،أ ّما بالنسبة ملع ّدل الفقر املدقع فيصل إىل  % 41.9عند مستوى  169137فرنك جيبويت أي 955.6
دوالرات.
ومن أجل الح ّد من الفقر بف ّعالية ،يجب الرتكيز عىل املجال االجتامعي من خالل خلق «شبكات األمان» من أجل تلبية
حاجات الفئات االجتامعية الضعيفة (الباطلون عن العمل وكبار الس ّن والنساء واألطفال).
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 .3-4-3سياسة صحية شاملة ترتكز عىل التو ّقع والوقاية والتعليم والتوعية
الصحي إىل تحسني الوضع الصحي والرعاية االجتامعية للسكان من خالل التكيف النوعي والكمي لتوريد
يهدف النظام
ّ
الخدمات الصحية واالجتامعية .وبهذه الطريقة ،ستط ّور الرؤية العاملية للنظام الصحي عنرصيْن بشكلٍ وثيقٍ وهام إنتاج
الخدمات الصح ّية وإدارتها.
جذري ألمناط
يف العنرص األ ّول ،يجب البحث عن التحكّم بأسعار النظام الصحي وتخفيضها بشكلٍ أو ٍّيل من خالل إصالح
ّ
إدراة الهيكل ّيات الصح ّية ولكن أيضً ا من خالل إصالح نظام توزيع األدوية وآلية تحديد األسعار للشعب.
وهكذا ،ستساهم السياسة الصحية بشكلٍ ف ّعا ٍل يف الح ّد من درجة االعتالل والوفيات املرتبطة باألوبئة املتوطّنة الكبرية
وبخاص ٍة يف الفئات املستهدفة الضعيفة واألمهات واألطفال.
أ ّما بالنسبة للعنرص الثاين ،فتبحث الدولة عن أساليب أفضل لرتسيخ نظام حامية اجتامعية للجميع (مبا يف ذلك الضامن
الصحي الشامل) وترتكز هذه اآللية عىل منظمة جامعية للرعاية الطبية.
يتول النظام الصحي مكافحة الفقر الذي يعترب سبب ونتيجة الوضع الصحي السيئ عىل ح ٍّد سواء .وتعترب
وبهذه الطريقةّ ،
كل من
مساهمة النظام الصحي حاسمة للوقاية من كافّة أشكال التهميش االجتامعي .وسيت ّم تنظيم رعاية الفقراء يف ّ
املناطق الريفية والحرضية من أجل س ّد فجوة العجز يف البنى التحتية.
ٍ
شفاف لدور الجهات الفاعلة .ويف هذا املنظور ،ستنظّم
ومن الرضوري التعليم والتوعية بهدف مشاركة السكان يف إطا ٍر
الصحي
الدولة نشاطات منظّامت املجتمع املدين املختلفة وستحفّزها والتي تتو ّجه إىل السكان من أجل تطوير التعليم
ّ
والغذايئ.
عامل قاط ًعا يف املساهمة يف ترسيخ املامرسات والسلوكيات الجديدة وتغيري العقل ّيات واإلدراك الفردي
ويع ّد دور املرأة ً
والجامعي.

التعليمي الجديد
 .4-4-3رضورية النظام
ّ
يف إطار تراكم الرأسامل البرشي يهدف نظام التعليم إىل الحصول عىل التعليم األسايس للجميع والذي يق ّدم املعرفة وحسن
الخلق واملهارات الحياتية ويركز عىل االمتياز.
وتتمحور رؤية التنمية عىل املدى الطويل حول ثالثة مبادئ )i( :النظام التعليمي املطبّق من قبل الجهات الفاعلة
تعليمي متاح ماديًّا واقتصاديًّا وأخ ًريا )iii( ،نظام تعليمي يستند إىل تعبئة
االجتامعية املدركة مسؤوليّاتها اآلن )ii( ،نظام
ّ
ودوري.
املوارد البرشية واملالية األكرث أمانًا والتي ستت ّم إدارتها ومتابعتها وإعادة تقييمها بشكلٍ أفضل
ّ
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من هذا املنطلق ،الخيارات االسرتاتيجية املح ّددة هي التالية:
تعليمي متاح للجميع ومع ِّززًا ريادة األعامل؛
تنمية نظام
•
ّ
تقييم املعلّمني واالعرتاف بالجدارة؛
•
تعليمي يع ّزز التعليم بالتناوب؛
تنظيم نظام
•
ّ
الرتبية األخالقية؛
•
تنمية التعليم العا ّم الف ّعال املرتبط بالتعليم الخاص ذات الجودة؛
•
استخدام تكنولوجيا االتصاالت الجديدة ووسائل متع ّددة الوسائط لغايات تعليمية؛
•
إزالة الحواجز الداخلية واالنفتاح عىل العامل؛
•
تعزيز النظام التعليمي الذي يساهم يف ظهور النخبة؛
•
أقلمة الهيكل ّيات التعليمية
•
وضع برنامج متسارع ملحو األمية.
•
وعىل صعيد التعليم العايل ،ستضع الدولة مدرسة لتدريب املهندسني والتقنيني التطبيقيني وفق حاجات التنمية االقتصداية
الوطنية.

 .5-4-3تعزيز اسرتاتيجية األمن الغذايئ والتغذية
ويتبي أ ّن
األمن الغذايئ هدف أسايس للسياسات العا ّمة وللح ّد من الفقر والجوع وهو يشكّل أ ّول األهداف اإلمنائية لأللفيةّ .
وضع املوارد الطبيعية وبخاص ٍة املياه يشكّل عامل يح ّد من مواجهة هذا التحدي.
وينتج األمن الغذايئ والتغذية عن تعزيز االسرتاتيجية الزراعية استنا ًدا إىل املجاالت التالية :تعزيز اإلنتاج وزيادة الدخل،
تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وحامية التنوع البيولوجي وزيادة املشاركة السكانية .لهذه الغاية ،ميثّل منوذج
ثقافة الواحات التي تجمع زراعة النخيل والتشجري والحدائق العا ّمة ،واملحاصيل العلفية وتربية املوايش الصغرية ر ًّدا مناس ًبا
عىل التحديات الراهنة املتعلّقة بالرعي وبالجفاف املتكرر وبالتص ّحر.
وبالتايل ،سيزيد إنشاء املناطق الزراعية الرعوية الصغرية وتربية املوايش ذات الحجم العائيل املستند إىل وجود املوارد املائية
وسيحسن األوضاع الغذائية ودخل سكان الريف.
وتنميتها من اإلنتاج
ّ
ٍ
والتوسع العمراين يف مدينة جيبويت ،يشكّل تطوير الزراعة يف املناطق شبه
صعيد آخر ،ويف ضوء التغيري الدميوغرايف
عىل
ّ
الحرضية أولوية رئيسية تساهم يف تقديم اإلمدادات الغذائية ويف الح ّد من الواردات الغذائية.
حاسم يف املجاالت التالية )i( :تقديم املدخالت وإدخال تقنيات اإلنتاج الزراعي
ويف هذا الصدد ،فإنّ دور الدولة سيكون
ً
الجديدة )ii( ،تدريب املنظامت الزراعية واإلرشاف عليها وإنشائها )iii( ،إنشاء إطار مناسب لتكاليف األنشطة الزراعية ،مبا
يف ذلك تخفيض تكلفة املدخالت وعوامل اإلنتاج )iv( ،إنشاء خطط التمويل يف املناطق الريفية )v( ،تعزيز التسويق وتوفّر
احتياطي األرايض.
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 .6-4-3تطوير سياسة سكنية مناسبة للبيئة االجتامعية والثقافية الوطنية
يأخذ املسكن مكان ًة أساسية يف تحسني رشوط العيش وإطاره ويف رياعة السكان االجتامعية .فالحصول عىل سكنٍ الئقٍ
ومناسب للبيئة االجتامعية والثقافية رش ٌط الزدهار الوحدة العائلية .لذلك ،ال ب ّد من تطوير مساكن تل ّبي الرشوط املناخية.
ٍ
حاسم يف إدماج سياسة املسكن بشكلٍ
منسجم يف سياسة تخطيط األرايض الشاملة وبناء
تتول الدولة دو ًرا
ويف هذا اإلطارّ ،
ٍ
ً
املناطق والعواصم اإلقليمية واملدن باإلضافة إىل البنى التحتية والتجهيزات الحرضية والريفية من أجل منط حياة وترفيه
أفضل.
سيت ّم تطوير ودعم تقنيات جديدة لقطاعات إنتاج املساكن عىل غرار ذلك مركز املهن يف عرته من خالل استخدام املواد
املحلية ،مبا يف ذلك الحجر الجيبويت وتطبيق تنظيم األرايض.
سيتم وضع آليات التمويل املناسبة وكذلك سياسات وبرامج الدعم االجتامعي للسكن .يجب أن يكون الهدف الرئييس
كل مواطن عىل سكن الئق.
لسياسة السكن تسهيل حصول ّ
سيتطلّب هذا الهدف:
املتأصلة؛
• تحديد إطار اسرتاتيجي شامل لتعزيز املسكن وتعبئة املوارد املالية ّ
• وضع أداة مالية أي مرصف لإلسكان؛
الخاصة باملشاريع العقارية؛
• مراجعة سياسة األرايض من أجل تشكيل األرايض االحتياطية
ّ
• تنمية رشاكة عامة-خاصة لبناء املساكن؛
• تكثيف العمليات العامة لإلسكان االجتامعي مع تنويع العرض وتكييفه مع الطلب؛
• تخطيط املساحات النظيفة؛
• البحث عن تخفيض سعر البناء من خالل تعزيز امل ّواد املنتجة محل ًّيا ووضع معايري بناء مالمئة؛
• تشجيع الحركة التعاونية؛
• إزالة السكن غري الالئق؛
• استحداث اإلعانات العامة إلنشاء البنية التحتية األساسية للعمليات ذات الطابع االجتامعي واملزايا الرضيبية
للمتع ّهدين.

 .7-4-3تحديد ووضع سياسة وطنية للسكان
يف ضوء النمو القوي واملستدام ،متثّل زيادة السكان أولوية فوريةّ ،مام يستدعي تنفيذ السياسة الوطنية للسكان والعمل
االستباقي عىل الرتكيبة السكانية الداخلية .يف هذا السياق ،للمرأة دور أسايس يف السياسات التي سيت ّم تطبيقها.
ّ
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كل األعامل الهادفة إىل إدماج املرأة يف التنمية يف الح ّد من األوبئة ،ومع ّدالت الوفيات ولكن أيضً ا يف زيادة مع ّدل
تساهم ّ
حصول الفتيات عىل جميع مستويات التعليم حيث تكون فجوة االلتحاق باملدارس ها ّمة.
وعالوة عىل ذلك ،يستدعي التخطيط للنمو السكاين التحكّم بتدفّقات الهجرة ،ال س ّيام تلك املتعلقة بحاالت الجفاف
والنزاعات دون اإلقليمية التي تؤدي إىل نزوح عدد كبري من السكان.

 .8-4-3تعزيز اإلبداع الفني والثقايف
بهدف تعزيز تنمية الف ّن والثقافة ،ستخلق الدولة بيئة مناسبة لحامية امللكية الفكرية من خالل إعطاء الفنان مرك ًزا قانونيًا
واجتامع ًيا ،وضامن حرية التعبري والتعددية ،دون إلغاء اإلطار القانوين واملؤسسايت لتعزيز أصحاب املشاريع والرشكات
الثقافية والفنون الحرفية.
وت ُع ّد الثقافة أساسية للمحافظة عىل روح البلد وهويّته .وتعتمد التنمية االجتامعية واالقتصادية يف ٍ
بلد مثل جيبويت عىل
االستقرار السيايس يف املنطقة وهو الذي يح ّددها .وقد تأث ّر البلد ج ّراء عدم االستقرار السيايس يف البلدان دون اإلقليمية،
رصا ها ًّما للقيم الثقافية
ّإل أنّه متكّن من الخروج من األزمة بفضل حكمة القادة السياسية .وتشكّل ثقافة السالم هذه عن ً
األصيلة يف بلدنا.
توصل إىل
للعرف والقيم الدينية دو ٌر ها ٌّم ج ًّدا يف التوازن االجتامعي .فقد كانت مرك ًزا إلعادة هيكلة النظام القضايئ الذي ّ
تدوين القوانني النافذة املفعول وتوحيدها (القوانني العرفية والدينية والحديثة).
ٍ
مشرتك وهو كيانها الثقايف ،تحديًّا
لقاسم
يشكّل العمل عىل بناء دولة مو ّحدة ،تحافظ عىل قيم هويتها وتع ّزز انتامء شعبها
ٍ
دامئًا لجميع الحكومات املتعاقبة .وال ميكن لهذا النوع من التحدي أن يتحقق دون تنفيذ الربامج كجزء من عملية دقيقة
مستمرة يف الوقت املناسب وبخاص ٍة وسط ظروف البلد االقتصادية.
والتو ّجهات االسرتاتيجية للثقافة هي التالية:
مم يفرض:
• تأكيد الهوية الثقافية ولغاتنا الوطنية ّ
تنظيم وإدارة العمل الثقايف
		
()i
الحق يف الثقافة للجميع
		
()ii
ضامن ّ
تعزيز مشاركة النساء والشباب يف الحياة الثقافية
()iii
• املحافظة عىل اإلرث الثقايف الوطني وتقييمه؛
• زيادة املوارد املادية والبرشية واملالية التي تؤث ّر عىل التنمية الثقافية؛
• تعزيز التبادالت الثقافية بني املناطق؛
• ترسيخ القيم اإلسالمية لدى الشباب وتقوية دورهم يف التنمية املجتمعية؛
• تعزيز دور املرأة يف البعد اإلسالمي ودعم مشاركتها يف التنمية املجتمعية الشاملة.
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اسرتاتيجيات الركيزة الخامسة:

اإلقليمي
الدمج
ّ

92

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

 .5-3اسرتاتيجيات ركيزة «جيبويت ،دور ف ّعال يف الدمج االجتامعي»
وأسايس عىل جميع األصعدة دون اإلقليمية واإلقليمية
يتمتّع بلدنا مبوقعه الجيواسرتاتيجي الذي يه ّيئه لتأدية دور ها ّم
ّ
يتمسكون بإلحا ٍح بالحاجة إىل التكامل
والدولية .وبطريقة أخرى ،تكشف املشاورات التشاركية أ ّن الجيبوتيني والجيبوتيات ّ
اإلقليمي الحقيقي يف الديناميات االقتصادية اإلقليمية والدولية من أجل الرعاية االجتامعية للسكان.
ولكن ،لن تتحقّق هذه األهداف دون اإلقليمية والدولية إذا مل يحقّق البلد تق ّد ًما وأدا ًء يف الحكم الرشيد االقتصادي.
لذلك ،سيت ّم وضع الخيارات االسرتاتيجية التالية:
• تنمية الدمج التجاري يف املناطق دون اإلقليمية من خالل «ات ّفاقية التجارة الح ّرة» مع أثيوبيا وجنوب السودان
والصومال واألرايض الصومالية وبلدان منطقة البحرية الكربى (جمهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد وغريها) وإريرتيا؛
إقليمي؛
• بناء مركز اقتصادي وتجاري ومايل
ّ
• بناء أجهزة املراقبة االجتامعية؛
• تقوية االسرتاتيجية الوطنية للتعاون الدويل.

 .1-5-3تطوير الدمج التجاري وقاعدة للخدمات يف املناطق دون اإلقليمية
منذ بداية التسعينات ،ترتفع التجارة العاملية بشكلٍ كبريٍ (وقد تضاعف مع ّدلها  5م ّرات) ،وتتق ّدم االستثامرات األجنبية
اإلقليمي (االتحاد االورويب
املبارشة وتتكاثر التكتّالت التجارية اإلقليمية ويدخل ثلث التجارة العاملية يف مجاالت التكامل
ّ
ومرشوع النقل املتعدد الوسائط واتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشاملية ( )ALENAوالسوق املشرتكة لبلدان أمريكا
الجنوبية ( )Mercosurوكذلك رابطة دول جنوب رشق آسيا ( )ASEANوجمعية الثقافات والتقدم (.)ACP
وبهدف تعزيز التعاون االقتصادي والتبادالت بني البلدان اإلفريقية ،أكّدت املعاهدة املنشئة للجامعة االقتصادية اإلفريقية
( )AECيف العام  1991إنشاء سوق إفريقية مشرتكة .يف هذا املنظور ،ح ّدد االتحاد األفريقي خمسة مجتمعات اقتصادية
ونص عىل أ ّن بناء الجامعة االقتصادية اإلفريقيّة سيت ّم بشكلٍ
أسايس بالتنسيق واالنسجام والتكامل
إقليمية (ّ )CER
ٍّ
التدريجي ألنشطة هذه املجتمعات االقتصادية اإلقليمية.

 .2-5-3الدمج التجاري لجيبويت يف الهيئة الحكومية للتنمية ( )IGADوالسوق املشرتكة لرشق
وجنوب إفريقيا ( )COMESAومجتمع رشق إفريقيا ()CAE
يهدف هذا الخيار االسرتاتيجي إىل تنمية التجارة واألسواق الشاملة من أجل السامح باالستفادة من األسواق املشرتكة ومن
فورات الحجم الكبري .وستشكّل تنمية البنى التحتية االقتصادية املدمجة محو ًرا أساسيًا للتعاون يف املنطقة االقتصادية للهيئة
الحكومية للتنمية (.)IGAD
واتفّقت السوق املشرتكة لرشق وجنوب إفريقيا واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية األخرى عىل جداول زمنية لخلق وحدات
نقدية تجمع البلدان األعضاء بحلول العام  . 2018ونظ ًرا ألهمية التقارب املايل املتعلّق بتحقيق وسالمة االتحاد النقدي،
سوف تركز هذه الربامج عىل املعايري املتعلّقة بتوازن امليزانيات والديون واإلنفاق العام.
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واتفّقت السوق املشرتكة لرشق وجنوب إفريقيا واملجتمعات االقتصادية اإلقليمية األخرى عىل جداول زمنية لخلق وحدات
نقدية تجمع البلدان األعضاء بحلول العام  .2018ونظ ًرا ألهمية التقارب املايل املتعلّق بتحقيق وسالمة االتحاد النقدي،
سوف تركز هذه الربامج عىل املعايري املتعلّقة بتوازن امليزانيات والديون واإلنفاق العام.
يخص املعاهدة ،يتض ّمن إطار املراقبة معايري التقارب املتعلّقة بعجز امليزانية والتض ّخم وصايف االئتامن من البنك
وفيام ّ
وتتول لجنة مؤلّفة من حكّام البنوك املركزية مهام مراقبة الربنامج.
املركزي للدولة والدين العامّ .
ونجد التكامل التجاري يف قلب التكامل االقتصادي الحقيقي وللوصول إليه ،اختارت البلدان عمو ًما مسار منطقة التجارة
الح ّرة/االت ّحاد التجاري .كام هناك أيضً ا عامل هام يف تشجيع الدول األعضاء لتهت ّم يف تعزيز التقارب املايل.
وتعترب بلدان السوق املشرتكة لرشق وجنوب إفريقيا من البلدان ذات الدخل املنخفض والصادرات املحدودة وعالقاتها
مم
أساسا نحو الرشكاء غري اإلفريق ّيني وتبادالتها اإلقليمية ضعيفة ومواردها املالية والتقنية محدودة ّ
التجارية مو ّجهة ً
يجعلها تعتمد عىل املساعدة الخارجية.
وتزيد بنيتها التحتية الضعيفة جمود أسواقها وتعيق أنظمتها املالية الضيقة والهشّ ة إنتاج ّيتها وتنافس ّيتها .ويف جميع األحوال
تقري ًبا ،تعترب نتائج ارتفاع التجارة اإلقليمية واالستثامرات أو القدرة التنافسية متواضعة.
ال ب ّد إذًا من إدخال أهداف تجارية عىل تلك املتعلّقة بالوحدة النقدية من أجل تنفيذها مع نفس الحامس املعتمد يف
تنفيذ أهداف التقارب املايل املقرتحّ .إل أ ّن البلدان ال تستويف معايري التقارب املايل ونظام املراقبة مل ينجح يف إقناع البلدان يف
احرتام هذه املعايري.
باإلضافة إىل ذلك ،ليست الفوائد التي يق ّدمها التقارب املايل مع البلدان األخرى األعضاء متاحة أو واضحة عىل الفور يف حني
أ ّن األسعار املرتبطة بقيود التقارب جليّة ج ًّدا وأحيانًا مؤملة .ويفرض هذا الوضع آلية مراقبة ليست فقط وقائية إنّ ا تقرتح
أيضً ا إجراءات محفّزة وتتوقّع آلية إدارة األزمات.
يجب إعطاء أول ّية لالنسجام واإلصالح الوطني ومتابعة التق ّدمات املحرزة يف تعزيز االنسجام والدمج اإلقليمي يف القطاعات
املالية واالقتصادية يف إطار برنامج االنسجام النقدي.

 .3-5-3جيبويت ،منفذ بحري إقليمي وقاعدة للخدمات
إذ يستفيد بلدنا من انفتاحه عىل البحر األحمر الذي يضعه عىل الخ ّط البحري األكرث استخدا ًما يف التجارة الدولية ،يهدف
إىل بناء مركز بحري إقليمي من خالل تطوير البنى التحتية للميناء واملطار عىل وجه الخصوص.
وقد وقّع البلد يف هذا اإلطار مذكّرة تفاهم يف  2شباط/فرباير  2012مع أثيوبيا وجنوب السودان تهدف إىل خلق دينامية
تعاون اقتصادي جديدة وتقويتها :جيبويت-أثيوبيا-جنوب السودان ويرمي هذا الخيار االسرتاتيجي إىل تعزيز قدرات
وتنافسية البنى التحتية املرفئية يف ضوء وفرة املوارد الطبيعية يف املناطق دون اإلقليمية وتطوير السوق املشرتكة.
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وسيتبلور هذا الخيار يف العقد القادم من خالل بناء خمس بنى تحتية مرفئية جديدة ومرافئ للحاويات ومناطق ح ّرة
وخطوط األنابيب والطرقات وسكك الحديد والتكنولوجيا البرصية من أجل تعزيز التصدير والتجارة اإلقليمية والدولية
وتسهيلها.
رسع استخدام البنية التحتية للموانئ واملناطق الحرة يف إثيوبيا وجنوب السودان ،ومحطات النفط
وعالوة عىل ذلك ،سي ّ
يل بني
والغاز ومتديد خ ّط للسكك الحديدية يف جيبويت-أثيوبيا-جنوب السودان ّ
التوسع االقتصادي للبلد والتكامل الفع ّ
اقتصادات املناطق دون اإلقليمية.

 .4-5-3تقوية اسرتاتيجية وطنية للتعاون الدويل
املختصة يف
ويسمح الخيار االسرتاتيجي بأن يأخذ مكانًا مهيم ًنا يف التعاون الدويل من خالل االختيار الح ّر أو املواقف
ّ
التغيات العاملية واالستفادة منها بشكلٍ أفضل.
املجاالت السياسية واالقتصادية من أجل اتخاذ مكان أفضل يف ّ
يف عالقاتها الثنائية واملتع ّددة األطراف ويف املفاوضات الدولية ،تؤكّد جيبويت أكرث فأكرث عىل حضورها ومشاركتها وموقفها
بشأن القضايا الرئيسية يف العامل ،سواء كانت العالقات بني البلدان الصناعية والنامية من ناحية واإلفريقيّة والفقر ،والتجارة
وحل النزاعات يف إفريقيا والعامل من ناحية أخرى.
الدولية والدين والحكمّ ،
كام سبق وذكرنا ،لن يكون موقع البلد عىل الساحة الدولية ذات مصداقية ،ولن يُسمع صوت جيبويتّ ،إل إذا كان األداء
االقتصادي ومامرستها الحكم الرشيد يُحتذى بهام ،وإذا كانت الحكومة تنفّذ دبلوماسية ديناميكية وناجحة مع متثيل
دبلومايس أوسع .وسيت ّم تعزيز قدرات سفارات جيبويت يف الخارج وتوجيه مسائل النهوض االقتصادي واالجتامعي.
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يف هذا املنظور ،يكمن املطلب الرئييس واألولوي يف تعزيز نظام املعلومات واالتصاالت الدبلوماسية الوطنية ويف معرفة
ورصد التطورات يف القضايا الدولية الكربى.
التعاون االقتصادي الدويل
تخلق املراكز الجديدة للنم ّو يف الجنوب مثل الصني والهند والربازيل واملحيط االفريقي وكوريا الجنوبية والبلدان الخليجية
فرصا جديدة للعالقات املوجودة بني البلدان اإلفريقية والرشكاء الخارجيني.
ً
يقرتب ظهور الجهات الجديدة وارتباطها الوثيق مع عالقاتها التجارية والتفاعالت الدبلوماسية واألنشطة املساعدة مع
توس ًعا للتعاون من أجل التنمية باملعنى الواسع للمصطلح .تجدر اإلشارة إىل أن
البلدان النامية من ف ّعالية التنمية ويشكّل ّ
جيبويت وقّعت إعالن باريس بشأن فعالية املعونة.
ويهدف الربنامج إىل تهيئة الظروف وإفريقيا لتصبح املساعدة يف التنمية أداة للتقدم االقتصادي واالجتامعي .تولّد العمليات
زخم وانضام ًما أكرث فأكرث صالبة يف نفس الوقت ويت ّم تعزيز التعاون بني
الجديدة واملنتديات بني البلدان الناشئة وأفريقيا ً
بلدان الجنوب والتعاون الثاليث بني بلدان الشامل والجنوب والجنوب التي بدأت تظهر.
ومن املر ّجح أن تح ّدد الرشاكة االسرتاتيجية التي تربط الوحدة اإلفريقية والصني والتحالفات األطر التي تؤث ّر عىل القضايا
الرئيسية .وعالوة عىل ذلك ،سيدخل أصحاب املصالح والجهات الفاعلة الجديدة يف فرتة إصالح وإعادة تعريف سياسات
التنمية تجاه إفريقيا.
ويف هذه البيئة املتقلّبة برسع ٍة ،ستكون الخيارات االسرتاتيجية التي ستط ّبق:
• تنمية واعتامد مقاربة ف ّعالية التنمية
سيعتمد البلد مقاربة ف ّعالية التنمية ومداخالت الرشكاء التقليديني وستدخل الجهات الفاعلة الجديدة يف األولويّات
الوطنية للتنمية وليس يف تلك املتعلّقة بالبلدان املانحة.
فرصا لاللتزام بحوا ٍر مع
ستتابع الحكومة التعاون مع الجهات املانحة التقليدية من خالل الحوار الذي سيق ّدم ً
املنسقة.
الجهات الفاعلة الناشئة للدعم املشرتك للتنمية ّ
• تنمية أوجه التوافق والتكامل املمكنة بني الرشكاء التقليديني والجهات الفاعلة الجديدة من أجل وضع جدول
أعامل عاملي ومتامسك لف ّعالية التنمية.
يجب البحث عن تطبيق اسرتاتيجيات متامسكة ومتناسقة يف الوقت عينه تجاه مختلف الرشكاء ،وميكن أن تؤ ّدي
الربامج املشرتكة وخليط املوارد امله ّمة للجهات املانحة التقليدية واملساعدة املتزايدة لالقتصادات الناشئة إىل نتائج
إيجابية مه ّمة.
• تحديد إمكانيات الحوار الثاليث حول االسرتاتيجيات االقتصادية يف البلد
يواجه الدمج اإلقليمي ( )COMESA، IGADمشكلة عدم االستقرار السيايس يف املنطقة.
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ويف الوقت الذي يت ّم فيه تحقيق هذا التكامل لخلق مجموع متجانس ومنظّم ،يغطي العمل املجاالت التالية:
 .iتنمية الرشاكة مع أثيوبيا وتوطيد العالقات مع الصومال وتنمية تيارات التبادالت واألعامل مع جنوب السودان.
 .iiتوطيد العالقات مع دول الخليج
 .iiiتنمية العالقات مع البلدان الناشئة مع الصني والهند وتركيا (مفاوضات التفاقية التبادل الح ّر مع هذا البلد).
ميكن أن تشكّل جيبويت منفذًا لدخول هذه البلدان األخرية إىل بلدان عديدة يف إفريقيا.
ويف الوقت نفسه ،ينبغي تعزيز االندماج يف االقتصاد العاملي لالستفادة من العوملة ومن املوقع االسرتاتيجي واملكانة يف
املنافسة الدولية.
يف هذا السياق ،من األولويات يف املرحلة القادمة تكريس الدبلوماسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية مع تعبئة كبرية
للموارد املالية.
رصف والتكيف مع
وينبغي األخذ باالعتبار التغريات املستمرة والطفرات املس ّجلة التي تدعو لزيادة اليقظة والقدرة عىل الت ّ
األوضاع الجديدة واملتطلبات التي تنطوي عىل ذلك.
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الفصل الخامس :املواضيع الشاملة
تستحق عدة مواضيع املناقشة واملعالجة بصورة شاملة من خالل البحث الدائم عن نقاط التواصل بني سياسات التنمية.
ومن بني هذه األخرية هناك :الجنس والشباب والبيئة.

الجنسي
والحد من عدم املساواة بني
 .1-4تعزيز دور املرأة
ّ
ْ
شامل من أجل استئصال الفوارق وترسيخ املساواة بصورة فعلية بل يجب أحيانًا
ال يكفي دامئًا اعتبار الجنس موضو ًعا ً
اللجوء إىل أعامل مح ّددة واستباقية لدعم «الجنس» بشكلٍ مح ّدد :وهذا ما نس ّميه األعامل اإليجابية .وهذه األعامل
املح ّددة/اإليجابية ال تستهدف بالرضورة وحرصيًّا املرأة إنّ ا ميكن أن تطال الرجل أيضً ا.
وتشري التجربة إىل أنّه يجب إدماج الرجل يف مرشوع تحسني وضع املرأة .من امله ّم العمل مع الرجال لقيادتهم عىل تغيري
عالقاتهم مع النساء وعالقتهم مع أنفسهم (مراجعة مفهومهم للذكورية عىل سبيل املثال) ،كام أنّه من املهم العمل مع
النساء لتغيري عالقاته ّن مع الرجال ومع أنفسه ّن.
عىل الرغم من أنّه ت ّم التط ّرق خالل السنوات الخمس املاضية إىل موضوع «الجنس» بشكل متزايد يف مجتمعنا ،تشري
العديد من الدراسات أن عدم املساواة ال تزال مستمرة وعىل نظاقٍ واسعٍ (يف سوق العمل ،والتعليم ،والسياسة ،وما إىل
ذلك).
وبفضل الجهود التي بذلها بلدنا حتّى اآلن من أجل تقوية وضع املرأة ومكانتها وقدراتها ،س ّجلت تق ّدمات مه ّمة يف هذه
املجاالت.
والثانوي معتمدة عىل نح ٍو أفضل وحقوقه ّن األساسية
الجنسي يف التعليم االبتدايئ
الصحي أفضل والفوارق بني
فوضعه ّن
ّ
ْ
ّ
محرتمة وباتت أعامل العنف القامئة عىل الجنس معاقبة من قبل القانون وباتت النساء ممثّالت يف هيئات صنع القرار.
ولكن عىل الرغم من هذه التط ّورات ،ال تزال تشكّل النساء يف غالب ّيته ّن موضوع عدم املساواة املرتبطة بالجنس .وال تزال
تعاين بشكل غري متناسب من عبء الفقر ومن األمية .ال يزال حصوله ّن عىل املوارد والفرص االقتصادية محدو ًدا؛ كام أنه ّن
عرضة للوفاة أثناء الوالدة وه ّن أوىل ضحايا فريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز.
حال ًّيا ،مث ّة إقرار عا ّم اليوم يؤكّد أن القضاء عىل الفقر وترسيخ التنمية ال يتحقّقان دون القضاء عىل عدم املساواة بني
الجنسي التي تحرم أكرث من نصف السكان من التمتع الكامل بالحقوق االجتامعية واالقتصادية والسياسية.
ْ
الجنسي يف عملية التنمية رشطًا لتحقيق النمو االقتصادي املستدام واألهداف اإلمنائية لأللفية.
وقد أصبح إلغاء الفجوة بني
ْ
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إذًا تشكّل صياغة السياسة الوطنية للجنس ( )PNGجوابًا من الدولة عىل الخطوات املتّخذة عىل الصعيد الوطني والدويل
ظل االحرتام الكامل للقيم الثقافية وللتعاليم اإلسالمية
الجنسي يف ّ
من أجل مكافحة جميع أشكال عدم املساواة بني
ْ
والحقوق األساسية للفرد املعرتف بها يف الدستور.
تغي ٍ
ات تدريجية يف السلوكيات
وهكذا ت ّم صياغة السياسة الوطنية للجنس يف نطاقٍ بعيد األجل بهدف الحصول عىل ّ
وتح ّو ٍ
الجنسي.
الت هيكلية أساسية لف ّعالية اإلنصاف واملساواة بني
ْ
الجنسي بالنسبة للصبيان والفتيات والرجال والنساء
والهدف من هذه االسرتاتيجية هو املساهمة يف اإلنصاف واملساواة بني
ْ
يف جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتامعية وذلك من خالل:
• إنشاء بيئة اجتامعية ثقافية وقانونية واقتصادية وسياسية ومؤسساتية مناسبة لتحقيق العدالة واملساواة بني
الجنسي يف املجتمع الجيبويت؛
ْ
• دمج ف ّعال للجنس يف املداخالت اإلمنائية يف جميع قطاعات النشاطات؛
الجنسي فهذه امليزانية قد تساهم بطريقة ف ّعالة يف تحقيق الهدف العا ّم للمساواة.
• إدخال نهج امليزانية بني
ْ
الجنسي يف مجال التعليم ومحو األمية وتحسني وضع املرأة وتعميم مراعاة دمج الجنس يف جميع
وميثّل إنشاء التوازن بني
ْ
القطاعات اإلمنائية تحديات كبرية لترسيع وترية النمو.
الجنسي بحلول العام  2035هي ٪35 :من النساء املستقالت اقتصاديًّا ،و ٪40من النساء يف
واألهداف الكمية يف مجال
ْ
الجمعية الوطنية.

 .2-4الشباب
وتشري بيانات من اإلحصاء العام للسكان واملساكن ( )RGPHللعام  2009إىل نسبة عالية من الشباب (حوايل  ٪45من
مم يطرح تحديات ضخمة يف مجاالت التعليم والتدريب والتوظيف والعمل ،والرتفيه.
مجموع السكان)ّ .
وال يزال الشباب يواجهون املشاكل بسبب عدم التأقلم وعدم كفاية املعرفة التي يحصلون عليها كام يجدون أنفسهم غري
مه ّيئني ملتطلبات سياق العوملة الجديد ،مبا يف ذلك القدرة التنافسية داخل ًّيا وخارج ًّيا.
وهذه الرؤية يف مجال الشباب هي لالستفادة من إمكانات الشباب كرشكاء يف التنمية والسالم .يجب تقديم الفرص أمام
كل املستويات.
جيل الشباب للمشاركة كرشكاء محرتمني يف صنع القرار والعمل عىل ّ
حتم إىل منع االنحراف وتعاطي املخدرات (املخدرات
سيح ّد ذلك من الكسل والخمول والبطالة بني الشباب وسيؤدي ً
والقات ،والكحول والتبغ والشيشة) وارتكاب الجرائم.
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وستت ّم صياغة تصميم سياسة الشباب كسياسة حامية ودعم تهدف إىل تعزيز ودعم االنتقال إىل مرحلة الشباب .وستنطلق
هذه السياسة من مواقف حياتية مختلفة وستحاول التأثري عىل تشكيل ظروف معيشتهم .ووسط ذلك ،نجد تهيئة الظروف
لتقديم املساعدة والدعم للتنمية الشخصية عىل أساس مفهوم متباين لعدم املساواة االجتامعية.
ينبغي أن تضع سياسة الشباب إطا ًرا سيمكّنهم من إتقان القدرات التنظيمية بإنتاجية باإلضافة إىل متطلّبات ومخاطر هذه
املرحلة البالغة األهمية وتنظيم من ّو شخصيتهم .يجب أن تتيح هذه السياسة أنظمة الدعم الشبكية ،وأن تتد ّخل يف املواقف
الحرجة ويف حال تهديد فشل هذه العمليات.
خلقٍ وليقدروا عىل توسيع قدرتهم يف العمل واالنخراط إذا
وهي ترتك املجال الالزم اآلن ليتمكّن الشباب من العمل بشكلٍ ّ
لزم األمر يف مسار ٍ
ات جديد ٍة متا ًما إلدراك الفرص املوجودة واملحافظة عليها نظ ًرا لعدم اليقني من املستقبل والتغيري الدائم
للظروف املعيشية.
وتتض ّمن االسرتاتيجية املتعلّقة مبوضوع الشباب والرياضة والرتفيه:
• تنمية ثقافة الرتفيه وإتاحتها للسكان وبخاص ٍة الشباب والتجهيزات التي تعود إليهم بكمية كافية لتنمي ٍة ف ّعال ٍة
للرتفيه؛
• تأهيل الشباب من خالل تطوير اهتاممهم الواسع يف التدريب ،ليتناسبوا مع متطلبات االختبارات املستقلة
كحق مدين .يف هذا املعنى ،تتطلب سياسة الشباب أن يتخطّى
للمطالب املفرطة يف املجتمع والتزامهم يف التعليم ّ
التعليم فكرة املدرسة.
ويف مراجعة شاملة للعالقة بني التعليم والتأهيل ،يجب أن تدرج العالقات املتع ّددة الجوانب بني الرسمي وغري
الرسمي ،وكذلك العالقة بني أماكن التعلّم املختلفة يف آثارها عىل سرية تدريب الشباب وضامن فرص مشاركتهم يف
مختلف القطاعات للمجتمع؛
• الدمج السيايس واالقتصادي واالجتامعي للمراهقني والشباب من أجل املساواة واإلنصاف ،لتمكينهم من املساهمة
يف التنمية الوطنية.
عامل هيكل ًّيا يف الحياة االجتامعية يف ازدهار
ستساهم تنمية النشاطات البدنية والرياضية والرتفيهية والثقافية وجعل الرتفيه ً
النشاط البدين والعقيل لدى املراهقني والشباب.

 .3-4البيئة
شامل لعدة قطاعات يف العامل ،فهي ت ُعنى بالعالقات اإلنسانية  /املكانية واألخطار الطبيعية،
ومتثّل البيئة بوضوح موضو ًعا ً
وتغي املناخ أو التخطيط املكاين .لألسف ،تعرقل األعامل اإلنسانية وعدم وعي الناس وسوء فهمهم للبيئة هذه العالقات.
ّ
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التوسع الحرضي ،واستغالل املوارد ،وما إىل
يف الواقع ،تتأث ّر البيئة بربامج االستثامر والسياسات وأساليب االستهالك ،من خالل ّ
ذلك ،وهي العوامل الرضورية للنمو االقتصادي والرعاية االجتامعية للسكان.
شامل يف توعية األجيال
يجب أن يؤ ّدي النظام التعليمي واسرتاتيجيات املعلومات والتعليم لتغيري السلوك ( )IECCدو ًرا ً
القادمة عىل موضوع البيئة واملحافظة عىل التن ّوع واملوارد البحرية.
وبحلول العام  ،2035سرتتكز االسرتاتيجية اإلمنائية املستدامة عىل املجاالت التالية:
• الطاقات املتج ّددة
• جيبويت بلد أخرض %100
• اإلدارة املستدامة للمياه
التغي املناخي وإدارة املخاطر
• التأقلم مع ّ
وستضمن سياسات مستدامة يف مجاالت الطاقة واملياه والبيئة ،مبا يف ذلك التوعية والتعليم ،املشاركة الحقيقية للمجتمعات
والجهات الفاعلة املحلية والجمعيات ونجاح االسرتاتيجية الخرضاء للحفاظ عىل املوارد الشحيحة للبالد واستخدامها بشكلٍ
أفضل.
وسيت ّم إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة يف مجاالت الطاقة املتج ّددة والرصف الصحي والتدوير والتنويع البيولوجي
وستحسن اآلثار اإليجابية عىل العمل التامسك االجتامعي ونوعية العيش.
والسياحة البيئية والتنمية الريفية.
ّ
وقام بلدنا مببادرة إطالق مشاريع عديدة إبتكارية يف مفهومها بهدف تطبيق هذه االسرتاتيجية والسياسات املستدامة.
وتهدف هذه املشاريع إىل تسهيل الحصول عىل املياه والطاقة للجميع وإىل زيادة اإلنتاج املحيل للغذاء بأسعا ٍر معقول ٍة وإىل
ٍ
ظروف معيشي ٍة أفضل بد ًءا من العام  2014لجميع السكان وبخاص ٍة للفقراء.
استقاللية املرأة وستؤ ّدي إىل
آثار التغري املناخي
يشارك االستثامر يف املشاريع من خالل تحسينه رفاهية السكّان يف الجهد املشرتك العاملي يف مجال تخفيض انبعاثات غاز
الدفيئات .وبالنسبة إىل املخاطر ،سيعمل البلد عىل منع حدوثها من خالل وضع سياسة الرصد الدائم واملستقبيل.
اإلدارة املستدامة للمياه
إدارة املياه :ستسمح اإلدارة الجيدة للمياه بتحسني الحصول املادي واالقتصادي عىل الغذاء املناسب واملغذّي.
املتوسط والبعيد يف تخفيض اإلجهاد املايئ يف جيبويت.
وستعمل االسرتاتيجية عىل املدى
ّ
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والتو ّجهات األساسية يف هذا املعنى هي:
• تعزيز اإلدارة الرشيدة للموارد املائية الحالية يف البلد مع األخذ باالعتبار رضوريات الحامية وتلبية حاجات السكان
واالقتصاد الحالية واملستقبلية.
ومن الرضوري إدارة املوارد الحالية بشكلٍ مستدام .ويرتكّز  % 70من السكان يف مدينة جيبويت أي ما يقارب الـ 600
ألف نسم ٍة .ومتثّل السياسة املستدامة للمياه القاعدة لحصول الجميع عىل املياه .وتشكّل املبادرات الهادفة إىل زيادة
قدرات املياه انفتا ًحا نحو تنمية واسع ٍة لألمن الغذايئ عىل مداخل مدينة جيبويت ويف املناطق.
• زيادة توافر املياه ونوعيتها يف البلد ،وضامن حصول الفقراء عليها من خالل املشاريع الكربى مثل تحلية مياه البحر
وإمدادات املياه من خالل أثيوبيا.
مم يسمح يف دعم إنتاج الرعي والزراعة .وقد أطلقت الحكومة يف هذا اإلطار برنامج تعبئة
تعبئة املياه السطحية ّ
املياه السطحية واإلدارة املستدامة ملياه األرايض ( )PROMES-GDTوهو مرشوع يهدف إىل كبح النقص املزمن يف
ٍ
ٍ
ومؤسسات دولي ٍة عديدة؛
هيئات
املياه وبخاص ٍة يف مناطق الشامل والجنوب .ويتلقّى هذا الربنامج الدعم املايل من
أساسا مسألة استقرار .فاملياه تشكّل من خالل عالقتها مع األمن الغذايئ
• وتعترب مسألة املياه وعالقتها باألمن الغذايئ ً
تح ّديًا من حيث التغذية والصحة وذلك من أجل حصول الجميع عىل مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة الصحية
األساسية.
• تقوية اإلطار املؤسسايت إلدارة املياه :تحسني أداء اإلدارات املسؤولة عن القطاع وعمل املجلس الوطني للمياه.
مكافحة التص ّحر
يقع بلدنا عىل القاعدة اإلقليمية إلدارة املخاطر ويلتزم أيضً ا بجدول األعامل العاملي ملبادرة «الجدار األخرض الكبري» ملكافحة
التص ّحر ،والذي سوف ينطلق بالتايل يف رشق إفريقيا ،عىل املنطقة الساحلية دودا .تساهم هذه املبادرات يف حامية البيئة
التغي املناخي .كام ستسمح يف تنمية السياحة املستدامة ويف خلق فرص العمل،
والحفاظ عىل التنوع البيولوجي ومكافحة ّ
وزيادة الوعي حول قضايا التنمية املستدامة.
تم تصميم هذا الربنامج لصالح الفقراء يف مدينة جيبويت .هذا الربنامج هو املرشوع األول الذي يندرج ضمن االقتصاد
األخرض عىل نطاق واسع لألرايض ،وهو يدمج جميع أبعاد التنمية املستدامة؛ فحامية التن ّوع البيولوجي هو جزء مه ّم من
البعد البيئي.
وتؤخذ توعية الناس واملجتمعات املحلية ،والجهات الفاعلة املحلية والجمعيات وتثقيفهم وتدريبهم يف االعتبار يف جميع
جوانب الربنامج ،وبخاص ٍة لصالح النساء.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻟﻮﻋﻲ
ّ

اﻟﺴﻼم
واﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﻨﺎرة اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
دﻋم اﻟرأﺳﻣﺎل
اﻟﺑﺷري

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺒﻮﺗﻴﻦﻴ واﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺎت،
ﻫﺪف ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ٌ

ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎب

ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﺮأة واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ
اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﺑﻦﻴ
ْ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﺠﺎري وﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ دون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ وﴍاﻛﺎﺗﻪ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ واﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ
ﺟﻴﺒﻮﻲﺗ

اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
واﻹﻧﺼﺎف

اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
اﻟدﻣﺞ
ّ

ﺟﻴﺒﻮﻲﺗ  :2035اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻨ ّﻮع
واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء
دور اﳌﺤ ّﺮك
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ أﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت

ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻗﻴﺎدة
ﴍﻋ ّﻴﺔ وأﻛﻴﺪة
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻛﻤﻌﻴﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻦﻴ وﺗﻘﻮﻳﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد

دﻋﻢ اﻟﻨﻤ ّﻮ اﳌﺘﻨﻮع ﻣﻊ إﻋﻄﺎء دور اﳌﺤﺮك
ّ
ّ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺟﻌﻞ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ "ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻼﺗّﺼﺎﻻت اﻟﺠﺪﻳﺪة"

ﺗﺤﺴﻦﻴ ودﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﺎﻤل
ﺑﺣﻠول اﻟﻌﺎم ... 2035

ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻮق ﻣﺎﱄ

ﺳﻴﺘ ّﻢ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﻣﺆﴍات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ واﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ :ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﻮن واﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺎت ﻣﻌﻠّﻤﻦﻴ وﻣﺪّرﺑﻦﻴ
. 3وذوي ﺻ ّﺤﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺴﻜﻦ وﺳﻂ ﺑﻴﺌ ٍﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ

%ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪّل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ 48
. 2ﰲ اﻟﻌﺎم  2012إﱃ ﺣﻮاﱄ  %10ﰲ اﻟﻌﺎم 2035

1

ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ دﺧل اﻟﻔرد ﺑﺛﻼﺛﺔ أي  6687دوﻻر
.ﻣﻘﺎﺑل  2229دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2012
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الفصل الخامس :التنفيذ ومتابعة التقييم
 .1-5تنفيذ الرؤية
تكمن أهمية الرؤية يف تنفيذها من أجل تجسيد األهداف املح ّددة .يجب تحويل «األفكار الجيدة» إىل مكتسبات حقيقية
وتلبية تطلّعات السكان وتوقّعاتهم بف ّعالية .لذلك ،يجب وضع آليات لضامن الوصول إىل الصورة املرج ّوة لبلدنا بحلول
العام .2035
وهذه اآلليات هي التالية:
التزام جيمع الجهات املعنية يف تحقيق التو ّجهات االسرتاتيجية وأهداف الرؤية .ميكن أن يشكّل قانون الرؤية خالل
.1
ٍ
املختصة.
سنوات اإلطار املح ّدد .ويف األقسام الوزارية ،يجب أن تُنفّذ األفكار التي تشري إىل القطاعات
فرتة عرش
ّ
تحويل الخطّة للسنوات الخمس ( )INDSالحالية إىل خطة اسرتاتيجية شاملة تدمج البعد القطاعي
.2
واإلقليمي والوطني.
العمل عىل تط ّور العادات والعقليات بهدف توفري االنتقاالت والتح ّوالت الالزمة.
.3
خاص ٍة عىل املدى الطويل (بحلول
املساهمة يف دعم الخطط لتلبية أهداف الرؤية واعتامد ّ
.4
كل وزير السرتاتيجي ٍة ّ
العام  )2035تتوافق مع الرؤية.
تحديد املواضيع يف القطاعات األساسية وتحقيق الدراسات االسرتاتيجية عىل املدى الطويل (بحلول العام  )2035أو
.5
استكامل الدراسات التي أُنجزت وتطوير املقاربة املرتقبة عىل صعيد كافّة األقسام الوزارية (تعزيز القدرات).
تطوير املؤرشات املركّبة األساسية لقياس التق ّدم وبخاص ٍة عىل صعيد التنمية االجتامعية واإلقليمية .يصبح النظام
.6
اإلحصايئ أولويّة قصوى من خالل تنمية اإلحصاءات االجتامعية واإلقليمية.
النظر يف إنشاء لجنة رفيعة املستوى ملراقبة تنفيذ الرؤية.
.7
سيت ّم توجيه تطبيق األعامل والربامج املح ّددة بالرؤية وتأسيسها عىل املشاورات واملشاركة واملسؤولية والنتائج املتوقّعة.
 .2-Vاإلطار املؤسسايت للمتابعة والتقييم
وبهدف ضامن التآزر والتامسك بني كافّة األعامل وتناسق جميع الجهات الفاعلة يف التنفيذ واملتابعة والتقييم ،سيت ّم خلق
إطار مؤسسايت يتض ّمن الهيكليات التالية مبوجب مرسوم أو ترشيع.
سيضمن املجلس األعىل قيادة الرؤية والتح ّوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية وسيق ّرر التحكيم واملنازعات التي ميكن
أن تحدث خالل التنفيذ .كام سيدرس التقرير السنوي لتنفيذ الرؤية وسيرتأسه رئيس الجمهورية فاملجلس األعىل
هيئة صغرية.
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تدرس وتصيغ اللجنة الوطنية للمتابعة والتقييم األحكام حول برمجة وميزانية خطط األعامل وتق ّيم تنفيذ خطط العمل
يتول الصناعة وستجمع كافة الجهات الفاعلة يف التنمية الوطنية.
ونتائجها .ويرتأس هذه اللجنة وزير االقتصاد واملال الذي ّ

إدارة االقتصاد

مستفيد ًة من الوسائل الحديثة للعمل واملوارد البرشية اإلضافية ،ستنظّم اللجنة الدفاع عن الرؤية وتعميمها واعتامدها
وستنفذّها .كام ستساهم يف حامية املكاسب وتعزيز تقليد أو ثقافة التفكري املحتملة والقدرات الوطنية للتفكري والتوقّع عىل
املدى البعيد.
ويشكّل االعتامد الوطني لهذه الرؤية ،واستدامة هذا التقليد التفكريي املحتمل اثنني من األولويات الرئيسية مع رضورة تعزيز
القدرة املؤسسية والبرشية .يف هذا السياق ،سيت ّم تنفيذ برنامج بناء القدرات املو ّجه نحو التوقّع لإلدارات املسؤولة والكيانات
املحلية.
وتؤ ّمن اللجنة األمانة الفنية للجنة الوطنية ملتابعة وتقييم الرؤية.
وسيتحقق االعتامد الوطني لهذه الرؤية من خالل األعامل التالية:
الحوار وتعميم نتائج البحث:
•
اجتامعات وورش عمل وندوات مع مؤسسات الجمهورية ،والفعاليات االقتصادية ومنظامت املجتمع املدين والجهات الفاعلة مع
الكيانات اإلقليمية.
خطّة حوار وتعميم جيبويت 2035
•
الربامج اإلذاعية التلفزيونية التي تعرض الرؤية ومسؤوليات الجهات الفاعلة الوطنية ،واإلطار املؤسيس ،والتنفيذ،
()i
وما إىل ذلك؛
( )iiالربامج املخصصة واإلرشادية حول االسرتاتيجيات والنتائج املتوقّعة؛
( )iiiصفحات إعالمية يف الصحافة الدولية ذات املصداقية.
ندوات وورش عمل
•
ندوات وورش عمل للملكية والتدريب؛
()i
كل قسم يف نجاح الرؤية؛
( )iiندوة املعلومات الحكومية بشأن الربامج وأهدافه ،ومسؤوليات ّ
( )iiiندوة املعلومات الوطنية حول الرؤية ،ومسؤوليات الجهات الفاعلة الوطنية (العامل والقطاع الخاص واملنظامت
غري الحكومية والسياسيني واملناطق).
والتنظمي
تجديد التخطيط وإصالح اإلطار املؤسسايت
•
ّ
سيت ّم إعادة إنشاء وتعزيز سلسلة  25( VISIONسنة) و 3( PIP/CDMT-CBMTسنوات) وامليزانية (سنوية) والنظام
اإلحصايئ الوطني.
105

رؤية جيبويت 2035

		

		

ٌ
مرجو
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جمهورية جيبوتي:
ّ

يف هذا اإلطار ،يجب متابعة تنمية التخطيط االسرتاتيجي املرتبط بامليزانية وتنسيق املساعدات وزيادة الفعالية الرسيعة
لسلسلة التخطيط والربمجة وامليزانية واملتابعة والتقييم والنظام اإلحصايئ وبخاص ٍة من خالل تقوية القدرات املؤسساتية
والبرشية للخدمات الحكومية عىل كافّة املراحل مبا يف ذلك الجهات الوطنية والدولية.
يل
•
النموذج املناسب لتوقّعات االقتصاد الك ّ
واملتوسط والطويل والهدف هو بناء منوذج
تحقيق دراسة لتحديد املصادر ومح ّددات النم ّو االقتصادي عىل املدى القصري
ّ
كل
من ّو اقتصادي ّ
يل وبناء إطار اقتصاد ّ ّ
قوي مبع ّدالت عرشية .كام ستسمح أيضً ا ببناء منوذج مناسب لتوقّعات االقتصاد الك ّ
قابل للتطبيق وواقعي وإطار اإلنفاق عىل املدى املتوسط متاشيًا مع أهداف التنمية.
برمجة – التقييم االقتصادي للربامج
•
سيت ّم اعتامد ونرش إجراءات ومنهجيات التقييم االقتصادي للربامج واملشاريع (اآلثار واعتامد األسعار املرجعية ،واألثر
البيئي) داخل خاليا املشاريع اإلدارية املع ّززة.
إنشاء ورشة عمل وطنية سنوية لربمجة أعامل الدولة التي تشمل جميع أصحاب املصلحة الوطنية (الحكومية والخاصة
واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين) والدولية ،تليها ندوة أعامل الربمجة الحكومية لرتجمة االسرتاتيجيات
القطاعية يف برامج ومشاريع تنسجم مع برامج الرشكاء اإلمنائيني.
امليزانية
•
بناء وتنفيذ امليزانيات االقتصادية التي من شأنها توفري إطار امليزانية السنوي ،مبا يتفق مع إطار اإلنفاق املتوسط األجل.
الكل مع الرتكيز عىل مح ّددات النمو االقتصادي عىل املدى القصري.
سيت ّم وضع منوذج لتوقّعات االقتصاد ّ
التنفيذ واملتابعة والتقييم
•
إنشاء إطار املتابعة والتقييم وتعميم اإلدارة القامئة عىل النتائج (إطار النتائج) يف الخدمات العامة ،وتعزيز مراقبة الربامج
واملوارد والنفقات مبشاركة املفتّشية العا ّمة للدولة ومحكمة الحسابات وإضفاء الطابع املؤسسايت عىل التقويم السنوي
ألفعال الدولة لضامن االتساق وتنفيذ سلسلة التخطيط والربمجة وامليزانية ،واملتابعة والتقييم.
الرشاكة والتنسيق وتحفيز املساعدة
•
استخدام أطر التنسيق القطاعية ملساعدة الرشكاء لتعزيز أعامل اإلطار االسرتاتيجي ( ،)CSوتعزيز الدعوة ،ووضع
اسرتاتيجيات مشرتكة لتعبئة املوارد؛ وضامن ترتيبات الدعم املقدمة من املانحني لدورات امليزانية؛ وتعزيز متويل نفقات
امليزانية ( )CSيف نهج مشرتك من خالل التمويل املشرتك .ويستند هذا النهج عىل مبدأ القدرة عىل تنبؤ دعم امليزانية.
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•

تنسيق وإحياء وتواصل الحكومة

املؤشات األساسية ألداء إدارة االقتصاد الوطني.
إنشاء لجنة تنسيق مالية واستثامرية تجتمع شهريًّا مع جدول ّ
إقامة ندوات حكومية أقلّه م ّرة كل ثالثة أشهر (الربمجة ومتابعة وتقييم اإلطار االسرتاتيجي وتنسيق املساعدة وامليزانيات
االقتصادية) لتعزيز التنسيق لتامسك اإلجراءات ،وضامن املواءمة وتنسيق تد ّخالت الرشكاء.
•

تنمية املعارف وتشارك الخربات

إقامة ندوة وطنية يف إطار التنمية للحوار بني جميع أصحاب املصلحة الوطنية والدولية ،وخلق أدوات تبادل املعرفة
ورسملة الخربات ،وتبادل املامرسات الجيدة.
لكل جز ٍء من سلسلة
تقييم قدرة اإلدارات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين وتطوير برنامج بناء القدرات الوطنية ّ
التخطيط -الربمجة -املوازنة -املتابعة.
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الخالصة
تقع عملية بناء أساس متني لتحقيق التنمية املستدامة واملستمرة يف قلب قضايا تحديد األمم املسؤولة والسياديّة يف تسيري
أعاملها.
طريق ملن ال يدري إىل
يهدف بلدنا ،من خالل وضع رؤية جيبويت  ،2035إىل الدخول يف هذه الدينامية ألنه (ما من
ٍ
أين يذهب).
دليل صار ًما
ال ينبغي أن تكون جيبويت  2035مت ّن ًيا .لذاك ،ستكون تعبئة املوارد البرشية واملالية ،وسياسة االلتزام اليومي ً
للتغيري الحقيقي من منوذج تنمية البالد.
وعالوة عىل ذلك ،يجب أن تكون وثيقة الرؤية منارة تنري وتو ّجه سياسات التنمية الوطنية والقطاعية.
ويشكّل ضامن التمويل املناسب السرتاتيجياتها ،والذي يتواءم مع خيارات امليزانية السنوية والذي يوافق بني الرشكاء التقنيني
واملاليني للبلد ره ًنا لنجاح الرؤية.

108

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

املراجع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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امليزانية العمومية مليزانية التوجيه االقتصادي  ،2010-2001وزارة االقتصاد والتمويل2011 ،
وثيقة اسرتاتيجية الح ّد من الفقر  ،2006-2004جيبويت
جيبويت :املراجعة الخامسة مبوجب اتفاق م ّدته ثالث سنوات بدعم من مرفق موسع االئتامن ،تقرير خرباء صندوق
النقد الدويل ،متّوز/يوليو 2012
تقييم السالمة الغذائية يف حالة الطوارئ ( )ESASUيف املناطق الحرضية ،متّوز/يوليو 2011
تقييم السالمة الغذائية يف حالة الطوارئ ( )ESASUيف املناطق الحرضية ،متّوز/يوليو 2011
التعليم :العدد التقديري  ،2023-2008التعليم األسايس
دراسة الخطة الرئيسية للتخطيط العمراين وتنمية املناطق ،وزارة اإلسكان وتخطيط املدن ،آب/أغسطس 2012
املبادرة الوطنية للتنمية االجتامعية (2012-2008 )INDS
		
املنحى التطلّعي ،دليل منهجي موجز لهوغو دي جونيف ( ،)Hugues de Jouneveمجلّة «فوتوريبل»
( ،)Futuriblesرقم  ،247ترشين األ ّول/منوفمرب ،1999
خطة العمل  2016-2011لوزارة التعليم الوطني
خطة العمل الوطني للبيئة (2010-2001 ،)PANE
خطة السنوات الخمس  2016-2011لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل
خطة السنوات الخمس  2015-2011لثقافة جيبويت
الخطة الرئيسية لتطوير القطاع االو ّيل ( ،2018-2009 )PDSPوزارة الزراعة وتربية املاشية والبحر ،املسؤول عن
املوارد املائية ()MAEM-RH
الخطة الوطنية للتنمية الصحية ( )PNDSلجيبويت 2012-2008
السياسة الوطنية للجنس  2021-2011لجيبويت
برنامج التنمية للشباب الجيبويت
الريفي وتعبئة املياه MAEM-RH
مرشوع تنمية املجتمع
ّ
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•

الخطة الرئيسية  2019-2010لوزارة التعليم الوطني

•

وضع املايض-الحايل واسرتاتيجية تنمية االت ّصاالت والربيد 2015-2011

•

الوضع الحايل والتوقعات املستقبلية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جيبويت 2015-2008

•

تشخييص ،أيلول/سبتمرب 2011
االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الحرضية ( ،)SNDUتقرير
ّ

•

االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الحرضية ( ،)SNDUاألولويات االسرتاتيجية وخطة العمل،
آذار/مارس 2012

•

االسرتاتيجية الوطنية للصناعات اليدوية ( ،)SNDAترشين األول/أكتوبر 2009

•

االسرتاتيجية الوطنية للتمويل الصغري 2016-2012

•

تقرير ندوة وطنية حول إنجازات الحكومة ،دراسة استعادية  2008-200وتوقّعات 2015-2009

•

مجلّة «فوتوريبل» ( ،)Futuriblesتحليل وتوقّعات ،رقم  ،179أيلول/سبتمرب 1993

•

تقرير تنفيذ أهداف األلفية اإلمنائية2011 ،

•

رؤية  2050إلفريقيا ،ندوة 2013

110

رؤية جيبويت 2035

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

الرسومات البيانية
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امللحق  :1التوقّعات السكان ّية
عرته

112

أوبوك

تادجوره

دخيل

عيل صبيح

مدينة جيبويت

مجموع السكان

السنوات

42 380

37 856

86 704

88 948

86 949

475 322

818 159

2009

45 134

39 056

89 971

90 636

87 962

488 309

841 067

2010

48 021

40 293

93 362

92 356

88 987

501 598

864 617

2011

51 046

41 570

96 880

94 109

90 024

515 199

888 827

2012

54 210

42 887

100 530

95 894

91 073

529 119

913 714

2013

57 516

44 246

104 318

97 714

92 134

543 369

939 298

2014

60 966

45 648

108 249

99 569

93 207

557 959

965 598

2015

64 562

47 095

112 329

101 458

94 293

572 898

992 635

2016

68 306

48 587

116 561

103 383

95 392

588 199

1 020 429

2017

72 199

50 126

120 954

105 345

96 503

603 873

1 049 001

2018

76 241

51 715

125 511

107 344

97 628

619 933

1 078 373

2019

80 434

53 354

130 241

109 381

98 765

636 392

1 108 567

2020

84 777

55 044

135 149

111 457

99 916

653 264

1 139 607

2021

89 270

56 788

140 242

113 572

101 080

670 564

1 171 516

2022

93 912

58 588

145 526

115 728

102 258

688 307

1 204 318

2023

98 701

60 444

151 010

117 924

103 449

706 511

1 238 039

2024

103 636

62 360

156 700

120 161

104 654

725 192

1 272 704

2025

103 636

64 336

162 605

122 442

105 874

749 448

1 308 340

2026

103 636

66 374

168 733

124 765

107 107

774 358

1 344 974

2027

103 636

68 478

175 091

127 133

108 355

799 940

1 382 633

2028

103 636

70 647

181 689

129 546

109 617

826 211

1 421 347

2029

103 636

72 886

188 535

132 004

110 895

853 188

1 461 144

2030

103 636

75 196

195 639

134 509

112 187

880 889

1 502 056

2031

103 636

77 578

203 012

137 062

113 494

909 332

1 544 114

2032

103 636

80 037

210 662

139 663

114 816

938 536

1 587 349

2033

103 636

82 573

218 600

142 313

116 154

968 519

1 631 795

2034

103 636

85 189

226 837

145 014

117 507

999 302

1 677 485

2035
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امللحق الثاين :توقّعات مؤرشات االقتصاد الكيل
(باملليون فرنك جيبويت)
السعر الحايل للناتج املحيل اإلجاميل
معدّل النم ّو %
صايف التحويالت
السعر الحايل للدخل القومي اإلجاميل املتوفّر
السعر الثابت للناتج املحيل اإلجاميل
معدّل النم ّو %
االستهالك بالسعر الحايل 1
معدّل النم ّو %
االستهالك بالسعر الحايل 2
معدّل الناتج املحيل اإلجاميل
االستثامر
معدّل االستثامر بالناتج املحيل اإلجاميل
املدّخرات الوطنية
معدّل املدّخرات
الحساب الجاري (استثامر-مدّخرات)
نسبة الناتج املحيل اإلجاميل
مخزون االحتياطي
تغي االحتياطي (مليون دوالر-صندوق النقد الدويل)
ّ
نسبة الناتج املحيل اإلجاميل

ٌ
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مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
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امللحق الثاين :توقّعات مؤرشات االقتصاد الكيل
(باملليون فرنك جيبويت)
السعر الحايل للناتج املحيل اإلجاميل
معدّل النم ّو %
صايف التحويالت
السعر الحايل للدخل القومي اإلجاميل املتوفّر
السعر الثابت للناتج املحيل اإلجاميل
معدّل النم ّو %
االستهالك بالسعر الحايل 1
معدّل النم ّو %
االستهالك بالسعر الحايل 2
معدّل الناتج املحيل اإلجاميل
االستثامر
معدّل االستثامر بالناتج املحيل اإلجاميل
املدّخرات الوطنية
معدّل املدّخرات
الحساب الجاري (استثامر-مدّخرات)
نسبة الناتج املحيل اإلجاميل
مخزون االحتياطي
تغي االحتياطي (مليون دوالر-صندوق النقد الدويل)
ّ
نسبة الناتج املحيل اإلجاميل

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
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امللحق الثالث :التمويل وحاجات التمويل
التمويل

التمويل

(باملليون فرنك جيبويت)
الحساب الجاري
سداد الدين األصيل
تغي االحتياطي (مليون دوالر-صندوق النقد الدويل)
ّ
نتائج أخرى
حاجات التويل الخارجي
القروض
االستثامرات املبارشة األجنبية (مليون دوالر)
الديون غري املسدّدة
املحل اإلجاميل
نسبة الناتج ّ

(باملليون فرنك جيبويت)
الحساب الجاري
سداد الدين األصيل
تغي االحتياطي (مليون دوالر-صندوق النقد الدويل)
ّ
نتائج أخرى
حاجات التويل الخارجي
القروض
االستثامرات املبارشة األجنبية (مليون دوالر)
الديون غري املسدّدة
املحل اإلجاميل
نسبة الناتج ّ

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ

ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
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ٌ
مرجو
مستقبل
جمهورية جيبوتي:
ّ
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