
1 

 

 
 وثيقة معلومات البرنامج 

 المرحلة التمهيدية
 2018ماي  14

 126666التقرير عدد: 
 

 الستثمار والقدرة التنافسية واإلدماج سياسة تنمية ا قرض اسم العملية 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المنطقة
 الجمهورية التونسية  البلد 

٪(؛  30)القطاع المصرفي والمالي ؛ ٪( 20)لتجارة والقدرة التنافسية قطاع ا القطاع 
 (٪20)تشغيل وال ضمان االجتماعي، ال(٪30الطاقة )

 P161483 ف العمليةمعر  
  التنمية  تمويل سياسة أداة اإلقراض 
 التونسية حكومة ال البلد المقترض
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي الوكالة المنفذة

 2018ماي  14 تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج 
 2018 ماي 9 تاريخ التقييم

 2018جوان  26 التاريخ التقديري لموافقة المجلس
 يتم تحديده الحقا  قرار مراجعة الشركات

 
I. قضايا التنمية الرئيسية واألساس المنطقي لمشاركة البنك 

بالمستوى الذي القطاع الخاص في وظائف وف ر السبع الماضية ضعيفًا ولم يأداء النمو في تونس على مدى السنوات بقي 
ة. و ظل استمرار النمو ، في في الغالب باالستهالك امدفوع في مستوى منخفضالنمو االقتصادي  استمريحتاجه االقتصاد بشد 

مة تكوين رأس المال في نمو الناتج تظل مساهف، األخرى  من ناحية العواملأما . الستثمارات والصادرات واإلنتاجيةالضعيف ل
، ارتفعت نسبة بعض قطاعات االقتصاد. ونتيجة لذلك ، عندما تم تحريرة مقارنة مع التسعيناتالمحلي اإلجمالي منخفضة للغاي

، ة(في المائ 31الجامعات ) خريجيالشباب ، و في المائة( 22.6يما بين النساء )، وال س(2017في المائة في عام  15.5لة )البطا
 د. وسيكون تسريع وتيرة النمو عاماًل حاسمًا في الحد من البطالة على المدى المتوسط.لباللوسكان المناطق الداخلية 

االنتقال السياسي  فقد ساهم االقتصاد الكلي. فياستقرار حالة هناك حاجة أيضا إلى إجراءات سياسية عاجلة ومستدامة لتحقيق 
في ، إلى جانب التأخير في تنفيذ اإلصالحات المطلوبة، دمات األمنية المحلية واإلقليميةوالتوترات االجتماعية المتكررة والص
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استجابة  األجورفي الزيادة في التوظيف في القطاع العام و  ساهمت، باإلضافة إلى ذلكو تاج والصادرات. التأثير سلبًا على اإلن
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  10.7فاتورة األجور العامة من في ارتفاع ع معدالت البطالة والتوترات االجتماعية الرتفا

في المائة من  60تمثل اآلن أكثر من هي ، و 2017اتج المحلي اإلجمالي في عام في المائة من الن 14.7إلى  2010في عام 
، إلى إضعاف وضع االقتصاد الكلي في تونس مع مع بقاء السياسة النقدية الميّسرة ،اتقد أدت هذه التطور و  .إيرادات الضرائب

، في عام لمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على التواليفي ا 10و 6)الحسابات المالية والحسابات الجارية حاد في تدهور 
زي تثمار األجنبي المباشر وتدخالت البنك المرك، إلى جانب انخفاض معدل االسوقد أدى عجز الحساب الجاري الكبير(. 2017

أشهر من االستيراد  3.1إلى  ة الذي تراجع، إلى انخفاض سريع في إجمالي االحتياطيات الدوليالكبيرة في سوق الصرف األجنبي
لى و  2017بحلول نهاية عام  ى، إلى أدّ هو ما ، و . ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة الدينار2018يوًما في مارس  80أقل من ا 

 التضخم خالل العام الماضي.ارتفاع  ، إلى(VATالقيمة المضافة )على ضريبة البعض األسعار و جانب الزيادة في األجور، و 

 

 ل خطراً على االستقرار االجتماعي.يشك  كما ، ف األسراضعإم االفتقار إلى الفرص االقتصادية، مقترناً بارتفاع التضخم، في سهيو
في بعض  اتسعتات بين المناطق والفئات العمرية، و ، استمرت التفاوتتشار الفقر خالل العقد السابق للثورةنبينما انخفض معدل او 

بقليل من عتبة أعلى  بقى في مستوى تشير البيانات إلى أن العديد من األسر )بما في ذلك من الطبقة الوسطى( تكما . األحيان
 مثل فقدان الوظائف أو ارتفاع أسعار السلع األساسية.لصدمات الخارجية أمام ا هشة، مما يجعلها الفقر

المشاريع؛  بعثلقدرة التنافسية وإجراءات اإلصالح التي تهدف إلى تحسين االستثمار الخاص واتعزيز تدعم العملية المقترحة 
على تسريع اإلصالحات  وستساعد العملية المقترحة دماج االقتصادي واالجتماعي.، واإلكفاءة قطاع الطاقة واستدامتهإلى جانب 
متوسطة تشجيع تنمية المشاريع الصغيرة و ، و فاءة وشفافية اإلجراءات التجارية، وتحسين كلى إزالة الحواجز أمام االستثمارالرامية إ

اإلصالحات ، من خالل التركيز على عالوة على ذلكوستساهم العملية المقترحة . الجديدة التي ال تلقى الكثير من الدعمحجم ال
 تراجع العملة المحلية، باإلضافة إلىو ها دوليا أسعار في ظل ارتفاع  كلففي خفض دعم الطاقة الم  ، في قطاع الطاقة ساسيةاأل

وخلق مساحة لالستثمار  ؛ا متدهوراماليا وضعتعرف ي تلدولة والا تي تملكهالطاقة الل وفرةلمؤسسة المتحسين األداء التجاري ل
مة للنهوض بإصالحات ، ستدعم العملية المقترحة الجهود التي تبذلها الحكو الطاقة المتجددة. وأخيراً ي مجال ، ال سيما فالخاص

الناشئة عن اإلصالحات األسر الفقيرة والهشة و ، التي تعتبر بالغة األهمية للتخفيف من أثر الصدمات المحتملة على شبكات األمان
كملها ت  كما العوامل الخارجية. وتشكل العملية المقترحة جزًءا من مشاركة أوسع  االقتصادية الكلية واإلصالحات المالية العامة أو

  .هتنفيذح و إلصالل التخطيطالمساعدة الفنية والعمليات األخرى لدعم 

، هناك حاجة إلى نمو القطاع الخاص وخلق فرص العملوبينما شرعت الحكومة في سلسلة من اإلصالحات التشريعية لتحفيز 
التشريعية واستجابة تنفيذ اإلصالحات كان المشاريع.  بعثفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز االستثمار الخاص والتجارة والتعجيل بتن

التنافسية. ، وهناك حاجة إلى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة واالستثمار في القطاعات اإلنتاجية و بطيئاً لها السوق 
، ة كجزء من تنفيذ قانون االستثمارلحواجز أمام االستثمار في القطاعات الرئيسيالتخفيف من اب، تلتزم الحكومة وتحقيقًا لهذه الغاية

 ، وتعزيز الوصول إلى األسواقتحسين شفافية اإلجراءات التجارية، و المعامالت التجاريةوتيسير التجارة لتقليل الوقت والتكلفة في 
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الرقمية أمًرا ضرورًيا أيًضا إلنشاء أسواق جديدة  بعث المشاريعبتكار و للشركات الصغيرة والمتوسطة. سيكون تشجيع االوالقروض 
 وزيادة القدرة التنافسية وتحسين اإلنتاجية في االقتصاد.

، سابات المالية والحسابات الجارية، يتمثل هدف الحكومة في تسريع إصالحات القطاع نظرا لتأثيرها على الحالطاقة وفي قطاع
مكانية جذب استثمارات كبيرة.ي لتغير المناخوعلى الحاجة إلى التصد دعم  هذه اإلصالحات تخفيض   نترتب عوف يس ، وا 

. المتنوعة ةمصادر الطاق، و يرة والهشة؛ وكذلك تحسين األداء الطاقيالفقالفئات الطاقة مع تخفيف اآلثار السلبية المحتملة على 
الوصول إلى إلغاء دعم الطاقة بالكامل بحلول التي تهدف إلى  –اقة المتعلقة بالتخفيف من استهالك الطستنفذ الحكومة سياستها 

الكهرباء في في تسعيرة استهالك تعديالت البدءا ب -صندوق النقد الدولي( التابع ل "تسهيل الصندوق الممدد" )برنامج 2022عام 
في إطار برنامج )سعر الوقود الحالية تعديل آللية ، باإلضافة إلى تطبيق أكثر انتظاًما )في إطار العملية المقترحة( 2018عام 

الكهرباء  مؤسسة، ستتخذ األداء القائم مع الدولة اتفاقفيذ تنومن أجل (. "تسهيل الصندوق الممدد" التابع لصندوق النقد الدولي
بتوسيع  اما كامالالتز تلتزم الحكومة ف، الطاقة المتجددةأما بخصوص إجراءات لتحسين أدائها الفني والتجاري وخفض الخسائر. 

، وزيادة االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما اتفاقات االمتيازة وتنفيذها من خالل نطاق خطتها المتجدد
وتشجيع  تسعيراتيتعلق باالستثمارات الرئيسية. كما تعتزم الحكومة إنشاء سلطة تنظيمية لقطاع الطاقة لتحسين شفافية هياكل ال

 القطاع الخاص.من مشاركة الن المزيد م

متناهي ، وتشجيع الوصول إلى التمويل استهداف شبكات األمان االجتماعي الحاجة إلى تحديث وتحسينأيضا تدرك الحكومة 
تغطية برامج شبكات توسيع الحكومة بقامت ، 2010منذ عام  ر بين الشباب والنساء والسكان في المناطق الداخلية.الصغ

إلى  108،000عدد المستفيدين من  2017و 2010حويالت النقدية بشكل كبير: فقد ارتفع بين االجتماعي وقيمة التاألمان 
دل )ما يعا ايرشهديناًرا  150إلى سنوي ربع بشكل ديناًرا تونسًيا لكل أسرة  75أسرة وارتفعت التحويالت النقدية من  242،000

 ، في سياق إنشاء القاعدة2018شهر جانفي ، أعلنت الحكومة في عالوة على ذلكو (. رلفقاعتبة األسر على  نلمائة مافي  25
ريل في المائة )اعتبارا من شهر أف 20 ، أن مبالغ التحويالت النقدية ستزداد بنسبةمع ارتفاع التضخمللحماية االجتماعية و  ةالوطني
تهدف الحكومة إلى تحسين الكفاءة المالية لشبكات األمان الدخل المنخفض. كما ألسر الفقيرة وذات ( لدعم القدرة الشرائية ل2018

. الذي يركز على السنوات األولى من الطفولةلبشري وتعزيز دورها في تشجيع االستثمار في رأس المال اوالفئات التي تستهدفها 
، مع طة المدرة للدخلمتناهي الصغر لألنش ، تسعى الحكومة إلى تشجيع زيادة فرص الحصول على التمويلباإلضافة إلى ذلك

 .ضعفالتركيز على المواقع والمجموعات االجتماعية واالقتصادية ذات الفرص االقتصادية األ

ستراتيجية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومراجعة األداء والتعلم في إلى االالعملية المقترحة  أسس رجعت
، بما في ذلك األولويات لتونسالمحددة في التشخيص الق طري المنهجي  محاوروال العملية المقترحة على التحليلستند تتونس. 
ستراتيجية محور اتتسق هذه العملية مع )أ( و . حوكمة: استقرار االقتصاد الكلي واألمن والتماسك وتحسين الاألساسيةالثالث 

بشأن استعادة المحور األول من مراجعة األداء والتعلم ؛ )ب( يقيا بشأن تجديد العقد االجتماعيمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر 
مراجعة األداء من  3و 2 محوران؛ )ج( الالعمل التي يقودها القطاع الخاص بيئة مواتية للنمو االقتصادي المستدام وخلق فرص

مقترحة بهدف تحسين سياسي على العملية ال ياقتصاد مقياسبشأن تحسين اإلدماج االقتصادي واالجتماعي. تم تطبيق والتعلم 
 فعاليتها وتأثيرها من خالل تحديد القيود والفرص ذات الصلة بالحوكمة واالقتصاد السياسي واالستجابة لها.
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والخطة اإلنمائية  ،1ويرتكز برنامج الحكومة على رؤية التنمية وجدول أعمال اإلصالح الوارد في مذكرة التوجيه االستراتيجي
. وتحدد مذكرة التوجيه 2020-2018والبرنامج االقتصادي واالجتماعي للحكومة للفترة  ،2020-2016الخمسية للفترة 

االستراتيجي رؤية الحكومة االقتصادية واالجتماعية للبالد، مع التركيز بشدة على أهمية القطاع الخاص في تعزيز خلق الوظائف 
، تحدد خطة التنمية الخمسية برنامج إصالحات راتيجيالتوجيه االستمذكرة وعلى أساس وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 

 يعتمد على خمسة محاور:

. يهدف هذا المحور إلى )أ( تعزيز اإلطار التنظيمي واإلشرافي للقطاع المصرفي ، بما تمويل االقتصاد -المحور األول • 
المركزي ؛ )ب( تحديث إدارة البنوك المملوكة للدولة وتحسين مرونة القطاع  بنكفي ذلك اعتماد قانون مصرفي جديد وقانون ال

في  يإسكانعبر الهاتف الجوال وتحسين الوصول إلى تمويل  عدماج المالي عن طريق تعزيز الدفالمصرفي ؛ )ج( تعزيز اإل
لمؤسسات االبتكارية عن طريق ؛ )د( زيادة فرص الحصول على التمويل للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واالمتناول

، وتعزيز اإلطار القانوني متناهي الصغرتنمية التمويل  دعم، و الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضوضع خطط ضمان 
؛ )هـ( تعميق أسواق رأس المال من خالل تعزيز اص واستثمارات رأس المال المخاطروالتنظيمي الستثمارات رأس المال الخ

 نظيمي وتعزيز تنمية السوق الثانوية.اإلطار القانوني والت
 
؛ يزانية الجديد. يركز هذا المحور على )أ( تحسين إدارة اإلنفاق العام على أساس قانون المالدمج المالي -المحور الثاني • 

وظيفة العمومية ؛ )ج( إعادة هيكلة الالحات في إدارة الضرائب والجمارك)ب( تعزيز تحصيل اإليرادات من خالل اإلص
حسين ؛ )و( تح دعم الطاقة والسلع األساسية؛ )هـ( إصالاألجور؛ )د( إصالح نظام تحسين إدارة وأداء مؤسسات الدولةو 

، بما في ذلك تطبيق الالمركزية في تحصيل القانوني لتمويل التنمية المحلية؛ )ز( إصالح اإلطار إطار تنفيذ االستثمار العام
 الضرائب وتشجيع االستثمار المحلي.

 
يركز هذا المحور على )أ( إصالح التعليم االبتدائي والثانوي والعالي. )ب( تنمية رأس المال البشري.  -المحور الثالث  •

؛ ريب المهني والتدريب أثناء العمل؛ )ج( تحسين برامج التدير الصناعي على المستوى الوطنيتعزيز البحث العلمي والتطو 
ضفاء ا في ذلك إنشاء التأمين على فقدان الوظائف وتنقيح قانون العمل إل، بم( إصالح سياسات ولوائح سوق العمل)د

 سوق العمل.على المرونة 
 
، من ى )أ( إصالح نظام الرعاية الصحيةيركز هذا المحور علنظام الضمان االجتماعي. ل التخطيطإعادة  - 4المحور • 

صالح التأمين خالل مراج نشاء نظام للتأمين الصحيعة ترتيبات تمويل الرعاية الصحية، وا  ؛ )ب( تعزيز استدامة الصحي، وا 
؛ )ج( إصالح برنامج المساعدة االجتماعية يع مصادر التمويل وتحسين اإلدارةمن خالل استعراض معاييره وتنو  جورنظام األ

 عن طريق تحسين استهداف المستفيدين وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الفئات األكثر ضعفًا.
                                                 
 

. 2020-2016، لخطة التنمية ستراتيجياالتوجيه ال، هي مذكرة وضعت الحكومة مذكرة مفاهيمية ،2014الرئاسية والبرلمانية لعام  في أعقاب االنتخابات 1

نمية البشرية واإلدماج ؛ )ج( التييك" دينامي؛ )ب( اقتصاد "محورةالرشيد ةكموئز استراتيجية: )أ( الححول خمس ركا التوجيه االستراتيجيمذكرة  تتمحور

ريل فأ 12في مجلس النواب لتي وافق عليها الخمسية اخطة التنمية وضع المذكرة تم عقب إعداد )ه( النمو األخضر. ؛ وجهويةل؛ )د( التنمية ااالجتماعي

2017. 
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تم تحديد مجموعة من اإلصالحات واسعة النطاق لتحسين مناخ مناخ األعمال واالستثمار الخاص.  -مس المحور الخا• 

لك اعتماد قانون ، بما في ذاإلطار القانوني للمنافسة االستثمار وتشجيع االستثمار الخاص. وتشمل هذه اإلجراءات )أ( تعزيز
؛ )ج( ة وشفافية نظام المشتريات العامة، وتحسين كفاءالعامة إلطار التنظيمي للمشتريات؛ )ب( تعزيز االمنافسة الجديد

راكات ؛ )د( تعزيز اإلطار التنظيمي للشلعبء اإلداري لمتطلبات االستثماراعتماد قانون جديد لالستثمار والحد من التعقيد وا
، بما في ذلك موارد الطاقة ةإلدارة الطاقة والموارد الطبيعي؛ )هـ( إصالح اإلطار القانوني بين القطاعين العام والخاص

 المتجددة.

شراكة بين القطاعين ويشمل ذلك اعتماد قانون المنافسة وقانون ال أحرزت الحكومة تقدما تدريجيا نحو تحسين بيئة األعمال.
ي فأيضا الحكومة تقدًما  حققت. كما 2017ريل حيز التنفيذ في أف ، الذي دخلالعام والخاص، وكذلك قانون االستثمار الجديد

دارة  كمركز موحد ، التي ستعملإنشاء الهيئة التونسية لالستثمار لتسهيل اإلجراءات الالزمة للمستثمرين إلنشاء شركات جديدة وا 
رى لصغايع رللمشال يولتماعلی ول لحصز التحفيم سيرامن ونيواقدة عد عتماك الذلی إباإلضافة وقد تم عمال في تونس. األ
أس المال مشروع قانون ر و  مكتب االئتمان، قانون  مشروعالقوانين وتشمل هذه قمية. رلدرة المباروح ايع تشجوة طسولمترة والصغيوا

، الذي يهدف إلى تعزيز اإلطار ن العبء التنظيمي على المستثمرين؛ وقانون إطالق المشاريعللحد مرأس المال السهمي و البذري 
في مرحلة  رأس المالالنمو المرتفع وزيادة فرص حصولها على تمويل التنظيمي للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ذات 

، تبني إطار قانوني لتوليد موارد الطبيعية )على سبيل المثالفي حين تم إطالق بعض اإلصالحات في قطاعي الطاقة والو مبكرة. 
فيذ في دعم الطاقة وتوسيع وتن ، فإن التحدي يكمن في تعميق اإلصالحات(2015ل الطاقة المتجددة في عام الكهرباء من خال

 . ارخؤمة مولحكاالقرار الذي أقرته في كما هو منصوص عليه ، خطة الطاقة المتجددة في تونس

الذي اعتمدته الحكومة واالتحاد  - 2013قد تناول العقد االجتماعي لعام ف. دماج االجتماعيأسس اإل قامت تونس أيضا بوضع
التحدي األساسي المتمثل  -( UTICAو  UGTT)العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

 وضعتبرنامج شبكة األمان االجتماعي. كما في تغطية الستهداف و عنصري االفي اإلدماج االجتماعي. وشمل ذلك تحسين 
للحماية االجتماعية تشمل محاور  رؤية لبناء أرضية وطنية حّددتستراتيجية و اال ضمن أولوياتها اإلدماج  التنمية الخمسية  خطة  

في شهر جانفي أعلنت الحكومة أيضًا كما التأمين الصحي.  زيادة عدد المستفيدين من تغطيةل، و المسنين، و خاصة لألطفال
زيادة و ؛ لمساعدة العائالت المعوزة(ية في إطار برنامج األسر المحتاجة )البرنامج الوطني عن زيادة في االستحقاقات النقد، 2018

حداث ؛ و تخفيف تكاليف المعيشة للمتقاعدينالتقاعدي ل الحد األدنى للراتب الصحي للباحثين عن عمل. وأخيًرا،  تغطية التأمينا 
بسبب  متفاوتة هانتائجكانت في برامج سوق العمل النشطة، ، قامت الحكومة باستثمارات ذات أولوية ولتعزيز إشراك الشباب

  لتعزيز أدائها وشمولها. شغيللخدمات التالشامل والتنفيذ. ولذلك فإن الحكومة حريصة على تحسين النظام  خطيطتحديات الت

، إلى تسريع زخم اإلصالح  2017في عام تم إطالقها ، التي  2020-2018تهدف خارطة الطريق االقتصادية واالجتماعية 
الطريق من ارطة تتكون خالذي بدأ في إطار الخطة الخمسية وزيادة تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية والنمو االقتصادي. 

سطة الحجم : )أ( إزالة الحواجز أمام االستثمار ؛ )ب( تحسين تمويل المشاريع الصغيرة والمتو تتمحور حول تسع مبادرات رئيسية
؛ )د( استثمار البنية التحتية وضع برنامج وطني لتعزيز الصادرات؛ )ج( شركات الناشئة ذات النمو المرتفعالبيئة المواتية للدعم و 
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مراكز التكنولوجية بالطرقات وربط المناطق الصناعية والجهوية لتحسين التنمية الالشراكات بين القطاعين الخاص والعام من خالل 
تحسين ميناء رادس ؛ مبادرات المتجددة ؛ )ز( للطاقة تونس  ة؛ )و( تنفيذ خط2020 تونس الرقمية )هـ( تنفيذ برنامج ؛السريعة
طالق استراتيجية جديدة لدعم هذا القطاع ؛ و )مبادرات )ح(  كريس الشراكات بين القطاعين ( تiإدارة ديون قطاع السياحة وا 

 . للمشاريع الهامةالخاص والعام 

 
II .هداف المقترحة األ 

تهدف إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى على مرحلة واحدة تمثل عملية تمويل سياسة التنمية المقترحة عملية قائمة بذاتها 
، وزيادة فاءة وأكثر مراعاة للبيئةأكثر كطاقي قطاع  حداثا  ، و بعث المشاريعو ،التنافسيةثمار الخاص والقدرة تشجيع االست

تثمار الخاص إلى )أ( التحول إلى نموذج النمو الذي يدعمه االس العملية الحاجة  راء هذه توجد و و  االقتصادي واالجتماعي.اإلدماج 
البطالة نسب في سياق ارتفاع  بعث المشاريعالعمل و  ؛ )ب( دعم جهود اإلصالح الحكومي لتعزيز إيجاد فرصوالتجارة واإلنتاجية

دماج وتشجيع المزيد من اإلفئات االجتماعية الهشة ؛ )ج( تعزيز شبكات األمان للتماعيةوالضغوط االجالنساء باب و بين الش
المالي  ، والوضعالذي يتميز بتوسع العجز المزدوج . كما تستجيب هذه العملية لسياق االقتصاد الكلي الهشاالقتصادي المثمر

ذب استثمارات كبيرة محتملة تنوع الموارد الطاقية الذي سيج، والحاجة إلى تحسين دعم الطاقة المكلفو ، الطاقة ؤسسةالمتدهور لم
 والرياح(.طاقة المتجددة )الطاقة الشمسية في مجال ال

 

III لي  . وصف أو 

؛ )ب( التحرك ستثمار والتجارة وبعث المشاريع: )أ( إزالة الحواجز أمام االم قرض سياسات التنمية تحت ثالثة محاورتم تنظي
اإلصالحات ستعتمد دماج االقتصادي واالجتماعي. ؛ )ج( التشجيع على المزيد من اإلاءة واستدامة وشموالً اقة أكثر كفنحو قطاع ط

حول مبادئ المتزايد تحفز اإلجماع س، أو االستشارية والتحليالت التكميليةالسابقة والخدمات  محاور قرض سياسات التنميةعلى 
التنفيذ. تم وضع إجراءات مسبقة محددة خالل بدأ مرحلة المستقبلية عندما تالتي يمكن أن تدعمها العمليات اإلصالح األساسية 

بمعايير الجودة  مسبقةاستفاد الحوار من الدعم الفني المستمر لضمان التزام اإلجراءات الوقد الحوار المكثف بين الحكومة والبنك. 
 جتماعية.متوقعة من حيث الفرص االقتصادية واالالتنموية النتائج ال الوصول إلىو 

 
 

IV. الفقر واآلثار االجتماعية والجوانب البيئية 

 الفقر واآلثار االجتماعية
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ل للفقر واآل كما تم  الكهرباء والغاز(.تسعيرة )تعديل  6رقم  مسبقةالبالعملية  يتعلق ةاالجتماعيثار تم إعداد تحليل مفص 
الستناد وباستخدام.  أو اال ةر يسعتالإما فيما يتعلق ب هشةلتأثيرها المحتمل على األسر الفقيرة وال خرى األمسبقة ال عملياتاستعراض ال

التأثير  6رقم  المسبقة عمليةبشأن الالتحليل المفّصل للفقر واآلثار االجتماعية قدر ي  ، 2015سر التونسية لعام أحدث مسح لأل إلى
مع راك باالشت 2010م لعات جارلمخت واخالدلمافة ومصفدام باستخ. على رفاه األسرمباشر لتعديالت تسعيرة الكهرباء والغاز ال
جميع ر سعاأفي رات لتغير اعبر لمباشر اغير لتأثيايضا أي قدر التحليل المفّصل للفقر واآلثار االجتماعية ري، ألسالمسح ا
 يتمثللتعويض التي قدمتها الحكومة مؤخرا. أيضا محاكاة تكاليف وفوائد آليات ا ت، تم. وباإلضافة إلى ذلكرى ألخت المنتجاا

أن مسح األسر التونسي ال يسمح بفصل فاتورة الكهرباء عن فاتورة الغاز. وبما أن األسر  فيالتحذير الرئيسي من هذا التحليل 
هذه الوثيقة قد  ، فإن التحليل الوارد فياألكثر رخاءالفقيرة وذات الدخل المنخفض تستهلك كميات أقل من الغاز مقارنة باألسر 

  يقلل من أهمية الطابع التدريجي لإلصالح.

 الجوانب البيئية    

ة آثارًا هامة على بيئة حدث أي سياسات محددة تدعمها العملية المقترحقام البنك الدولي بتقييم ما إذا كان من المحتمل أن ت  
العملية المقترحة ال  لى نتيجة مفادها أن السياسات التي تدعمها، تم التوصل إواستنادًا إلى هذا التقييم الطبيعية. هامواردالبالد و 
ثل ، يشير التقييم إلى أن تنفيذ بعض السياسات قد يؤدي إلى تأثيرات إيجابية مإلى تأثيرات سلبية. في الواقع ، بوجه عامتؤدي

سلبية إذا لم يتم إعداد وتنفيذ تقييمات قة إلى تأثيرات بيئية مسب، قد تؤدي بعض اإلجراءات الالحد من تلوث الهواء. ومع ذلك
 التأثير البيئي المطلوبة بشكل كاٍف.

، ودعم االقتصاد مستوى وطويل األمد فيما يتعلق بحماية البيئة، أكدت تونس التزامًا ثابتًا وعالي العلى مدى السنوات الماضية
، 2014بوضوح في دستور عام  اولهتن، والتي تم لقضاياه االستراتيجي لهذه التوجاوقد تم تحديد  األخضر ومعالجة تغير المناخ.

، والتي تشدد على أهمية نموذج التنمية الجديد القائم على الكفاءة واإلنصاف (2020-2016مية الخمسية الجديدة )خطة التنفي 
، تسعى الخطة إلى إشراك راعة والغابات والموارد الطبيعيةلزيادة الترابط بين الز الضرورية س ومن خالل وضع األسواالستدامة. 

لى والخاصة ومنظمات المجتمع المدني( في شراكات قوية مومية جميع األطراف الفاعلة الرئيسية )الع زيادة دخل األسر الريفية وا 
. سيساعد تنفيذ خطة العمل المصاحبة على ضمان االستخدام الرشيد في نفس الوقت وتعزيز صمود واستدامة الموارد الطبيعية

وة على ذلك، تركز االستراتيجية الوطنية الطبيعية وحماية البيئة بشكل أفضل وزيادة التحكم في استهالك الطاقة. عال للموارد
، والتي تزداد فيها المخرجات ة واالقتصادية للتنمية المستدامةبين الركائز البيئيتبادل وال كاملقتصاد األخضر في تونس على التلال

 . ، مما يؤدي إلى حلقة فعالة من النمو االقتصاديتحسين الظروف البيئيةرة من خالل االقتصادية مباش

أطر مؤسسية وقانونية وتنظيمية قوية ومحددة بشكل جيد فيما يتعلق بإدارة التأثيرات االجتماعية والبيئية لديها تونس 
هي التي السياسات واالستراتيجيات البيئية. و وزارة البيئة والشؤون المحلية هي الالعب الرئيسي في تحديد وتنفيذ لالستثمارات. 

السلطات المركزية والمحلية لحماية الطبيعة ضمن تنسيق ومراقبة اإلجراءات التي تتخذها تقترح السياسات المتعلقة بالبيئة و ت
، وتنفذ خطط عمل البيئة وزارة البيئة والشؤون المحلية تقريرا سنويا عن حالة. تنشر للتخفيف من التلوث واآلثار السلبية، و والبيئة

 لمعالجة مختلف المشاكل البيئية المتعلقة بالمياه والنفايات الصلبة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والتخطيط الحضري.
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وستؤدي تدخالت ، من المتوقع أن تؤدي العملية المقترحة إلى تأثيرات إيجابية على البيئة والموارد الطبيعية في تونس. وعموما
الطاقة في تونس من خالل زيادة تسعيرة الكهرباء  هدف إلى ضمان استدامة إمدادات، الذي ي2لسياسة العامة في إطار المحور ا

غازات ال، مما سيؤدي بدوره إلى خفض انبعاثات ملوثات الهواء و ما، إلى انخفاض الطلب على الكهرباء والغاز واستهالكهوالغاز
تحسين البيئة تؤدي إلى الطاقة و  تبديدلحد من الموضوعة ل تدابيرال مسبقةستدعم اإلجراءات الاالحتباس الحراري. و التي تزيد 

الترفيع في تسعيرة نتيجة للكتلة الحيوية ألسر الفقيرة امخاطر زيادة استخدام أما المواتية لالستثمارات في التكنولوجيات المتجددة. 
. من المهم بالنسبة للمقترض أن مداها المخطط له في المستقبلع يتوسالنقدية و  الكبيرة في التحويالتالزيادة فستخففها الكهرباء 

سر ذات الدخل المنخفض الخاصة باألوخاصة تدابير الكفاءة كز على حماية فئات المستهلكين الهشة، يضع تدابير إضافية تر 
دمات مة كاملة من الخيارات من أجل توفير خللحد من استهالك الطاقة وتحسين القدرة على تحمل التكاليف. ينبغي النظر في قائ

 .فعالية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود األحفوري مع تكنولوجيا طاقة أنظف وأكثر الطاقة للفئات الفقيرة والهشة

االستثمار والتجارة  دفة إلى إزالة الحواجز التي تقف أمامالها 1محورفي إطار ال المسبقةمن المتوقع أن تساهم اإلجراءات 
، فإن اإلطار التنظيمي البيئي والقدرة ومع ذلك قد يؤدي إلى مخاطر وتأثيرات بيئية.وهو ما  ،المشاريع في نمو االستثمار بعثو

دارة البيئة التخفيف و إجراءات نس يعتبران كافيين لضمان تطبيق المؤسسية الحالية في تو  أي أنشطة سوف تخضع . الالزمةا 
، يكون لها تأثير كبير على البيئة ، وقدالمدعومة بموجب العملية المقترحةتجارية أو زراعية قد تنتج عن اإلصالحات صناعية أو 

 .هافي أن يتم قبل الترخيص لهذه األنشطة واالستثمار ، والذي يجببيئيالتأثير ال اتلتقييم

شكل ب آثار إيجابية شاملة على البيئة والغابات والموارد الطبيعية. محور الثالثمن المرجح أن يكون لإلجراءات المسبقة في ال
ية في تونس وتشجيع التي تهدف إلى تحسين تأثير وفعالية برامج المساعدة االجتماع مسبقةاإلجراءات الأدق، من المرجح أن تقلل 

ائل بوسفئات الضعيفة والمجموعات المحلية من خالل تزويد العلى الموارد الطبيعية الهشة  الصغيرة الضغط   الوصول إلى القروض
، يجب أن تلتزم باعتبارها وسيطا ماليا، يد على أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر، ينبغي التأكلتنويع مصادر رزقهم. ومع ذلك

ها وفقًا لممارسات بممارسات اإلدارة البيئية واالجتماعية السليمة وأن تقوم بمراقبة األنشطة التي تمولها لضمان إعدادها وتنفيذ
 ماعية السليمة والقانون الوطني. اإلدارة البيئية واالجت

 

 

V.  التمويل المؤقت 
 

 مليون $ المصدر:
  البلد المقترض / المستفيد: الجمهورية التونسية

IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
 جهات أخرى )يرجى تحديدها(

 

500 
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  500  المجموع 
 

VI.  لالتصال 
 البنك الدولي 

  التواصل مع/ عبدوالي سي 
 المنصب: خبير اقتصادي 

 3010-3137-216+   الهاتف 
 asy2@worldbank.org  البريد االلكتروني

 
 

  التواصل مع/ فدوى البناني 
   المنصب: خبيرة في القطاع المالي 

 12024733520+   الهاتف
 fbennani@worldbank.org  البريد االلكتروني

 
 

 المقترض 
  التواصل مع السيدة كلثوم الحمزاوي 

 مديرة التعاون الدولي، وزارة التنمية  المنصب:
 71798522 216+  الهاتف

 k.hamzaoui@mdci.gov.tn  البريد االلكتروني
 

 
 
 

VII. :للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 
The InfoShop 

 البنك الدولي 
18181818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
 4500-458( 202الهاتف: )
 1500-522( 202الفاكس: )

mailto:asy2@worldbank.org
mailto:fbennani@worldbank.org
mailto:k.hamzaoui@mdci.gov.tn
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Web: http://www.worldbank.org/infoshop 
 
 
 


