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ح قصة نجا: رائدات األعمال في جيبوتي
بدعم دولي

سلسة خبرات دولية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

جيبوتي تدعم ريادة األعمال النسائية 

غير . نميةفي كثير من األحيان مجرد كلمات في وثائق مشروعات الت" ريادة األعمال النسائية"تظل ▪

حجاا  أنَّ هناااط قرا ااا عمليااة وفيَّالااة يمااان للسااي ات ماان ن لرااا أن يسًاا ثن فرا ااا ملم   ااا فااي

.  المبييات التي تًققرا المؤ سات الممل كة لرن، وتغيير حياترن

ل كااة مثال ااا دياا  ا علااة كيسيااة تًسااين مؤ سااات األعمااال الممجيبوووتيوفااي هاالا ال اا د، تقاا   ▪

  الي يا  وتسااع. للنساء، وذلك بي  أن كانت رائ ات األعمال برا اليلة للغاية ابل بضع  ان ات

ي ماان مشااروعات التنميااة التااي يضااقلع برااا الققااان اللااا  للااة دانااي الاا ع  الًااا مي القاا   فاا

.  تغيير هلا ال ضع

من مؤ سات األعمال الياملة في االات اد غير الر امي % 75ورغ  أنَّ اإلح اءات تسشير للة أنَّ ▪

سااء ال هي منشآت ت يرها نساء، فإن نسبة مؤ سات األعمال المساجلة ر امي ا التاي تق دهاا ن

ويردااع ذلااك فااي المقاا  األول للااة أن النساااء ياا ادرن عقباات أكثاار ماان الردااال عناا ما %. 15تتجااو  

ي ال اات يتيلق األمر بمؤ سات األعمال الياملة في االات اد الر مي، كما تضقلع النسااء فا

.  ذاته بمجم عة ميق ة من األدوار االدتماعية والثقافية وتلك المرتبقة بمجال األعمال

قصة نجاح بدعم دولي: رائدات األعمال في جيبوتي

ييــ  يتنــاول العــرت التــالي مبــادرر تمويــأل رائــدات األعمــال فــي جيبــوتي والتــي عملــ  علــ  ت 
ترونيـة الدروس العالمية المسـتفادر مـع األوعـال المةليـةد وقـدم  تـدريب ا علـ  التجـارر ا ل 

.   إل  جانب االستشارات الُمصممة حسب االحتياجات
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

إطالق مبادرة تمويل رائدات األعمال في جيبوتي

ييات يمان للنساء أن يًققن النجاح واال دهار في مجال التجارة والل مات عنا ما يات   ان تشار▪

ا عان تا افر ال تق   علة التمييز، واعتماد نظا  الشباط ال اح  لتسجيل مؤ سات األعمال، فضل 

. الي ي  من ن مات ال ع 

 Women Entrepreneurs Finance)“مبااادرة تم ياال رائاا ات األعمااال"وعليااه، تاا  لقاا م برنااام  ▪

Initiative)  واا  عمال هالا . ، وهي مبادرة عالمية تر ف للة دع  رياادة األعماال النساائية2017عا

تاابع ال" دع  رائ ات األعمال ورواد األعمال من الشباب"البرنام  في ديب تي بالتياون مع مشرون 

 Centre for Leadership and)" مركاز القياادة ورياادة األعماال"للبناك الا ولي، والال  يتا لة تنسيال  

Entrepreneurship)  .

جيل فااي ديباا تي براا ف بسااي ، يتمثاال فااي  تساا" مبااادرة تم ياال رائاا ات األعمااال"هاالا، وااا  باا أت ▪

وبيا  . ةمؤ سة أعمال نسائية، وضمان النم  من ن ل ا اتراتيجية للتجاارة اإللاترونيا32ودع  

عا  ون ف اليا  من لق م المشارون، حققات مؤ ساات األعماال المشااركة فاي المباادرة، فاي 

، و ااهمت التجاارة اإللاترونياة %12المت   ،  يادة في حج  المبييات اإلدمالية بلغات نسابترا 

%.  16في  يادة حج  المبييات بنسبة 

المًلياة وتج ر اإلشارة، للة أنَّ الميرفة واللبرة اليالمية كانت عامل ا أ ا ي ا في لدراط األوضاان▪

مااان وااا  ت. بساارعة وانتيااار األ اااليي التااي أثبتاات داا واها إلشااراط رائاا ات األعمااال فااي البرنااام 

ادة ماان مركااز القيااادة وريااادة األعمااال ماان تنسياال عمليااة انتيااار فيَّالااة، وتقبيااق الاا رو  المسااتس

مؤ ساة 100ومان باين أكثار مان . ال ول األنرى بر ف ت امي  برناام  ينا اي احتياداات ديبا تي

.  مؤ سة أعمال لتلقي ال ع  المق   من البرنام 32أعمال مرشًة، انتيرت 

مؤ سااة المشاااركة فااي المبااادرة بماازي  ماان التاا ريي الجماااعي 32نجااا المشاارون فااي تزوياا  الااا ▪

ريق حتاة والل مات اال تشارية السردية، كما رافق الم يرات التنسيليات وظل بجانبرن ق ال الق

دلساة ت ريبياة دماعياة ما ة كال منراا 18وا ّ  ماا مجم عاه . شر ن  يادة في مبييات أعمالرن

. اعة من ا تشارات األعمال السردية500 اعتان، باإلضافة للة 

كل مان نتام ا، تنسيل هلا المشرون بلاته ل  يان لينجا ب ون مشاركة الققان اللا ، وا  حر ▪

ة مركز القيادة وريادة األعمال، وغرفة التجارة، ودميية مؤ سات األعماال ال اغيرة والمت  اق

ة ومان ثا ، وايات هال  الجراات مالكرة تسااه  لتتا ل. بش ة علاة المشااركة منال ب اياة المشارون

مي ااااا انتيااااار المؤ سااااات المرشااااًة والم افقااااة عليرااااا ماااان ناااا ل عمليااااة تتساااا  بالشااااسافية 

. واإلن اف، مع القيا  في ال ات ذاته برب  الل مات المق مة بالبرنام 

Source: Herzberg, b. o, mallow. “Three ways to help women entrepreneurs chart their online path: A Djibouti WeFi story”. 
World Bank Blogs. Mar 28, 2022. 




