
  المتكاملة الوقاية إجراءات بيانات صحيفة
  المفاهيم مرحلة

  AC5657 :رقم تقرير
 
 

  08/31/2010 :المتكاملة الوقاية إجراءات بيانات صحيفة تحديث/إعداد تاريخ
 

  أساسية معلومات -  أوالً
 

  األساسية المشروع بيانات – ألف
 

  P118334 :للمشروع التعريفي الرقم  تونس :البلد
   الصادرات لتنمية الثالث المشروع :المشروع اسم

  مارشا نويل ميشيل جون :العمل فريق رئيس
 أيلول/سبتمبر 20 :المسبق للتقييم التقديري التاريخ
2010  

 المديرين مجلس على للعرض التقديري التاريخ
  2010 الثاني تشرين/نوفمبر 23 :التنفيذيين

 االجتماعية التنمية مجموعة :المشروع إدارة وحدة
  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في االقتصاديةو

  األغراض محدد استثمار قرض :اإلقراض أداة

 ودولية محلية تجارية أنشطة ؛%)30( المركزية الحكومة إدارة ؛%)30( العام والتجارة الصناعة قطاع :القطاع
  %)5( توسطةوالم الصغيرة األعمال مؤسسات تمويل ؛%)15( أخرى صناعية قطاعات ؛%)30(أخرى
 مؤسسات مساندة ،%)30( األسواق إلى والنفاذ التجارة تسهيل ،%)40( الصادرات وتنافسية تنمية :التركيز محور

  %)10( الخاص والقطاع األخرى المالية القطاعات تنمية ،%)20( والمتوسطة الصغيرة األعمال
  71.00 ):دوالر مليون( والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

  0.00 )دوالر مليون( للتنمية لدوليةا المؤسسة
  0.00 ):دوالر مليون( العالمية البيئة صندوق
  0.00 ):دوالر مليون( النموذجي الكربون صندوق
   :المصدر حسب أخرى تمويل مبالغ

  00.0 المقترض 
  0.00 

 
 

  ]المشروع مفاهيم مذكرة من 2 القسم من[ المشروع أهداف -  باء
 وتطوير الداخلية، اللوجستية النظم وتحسين الصادرات، أسواق إلى الولوج تحسين في ويةالتنم المشروع أهداف تتمثل

  . وتنويعها الصادرات زيادة أجل من االبتكار
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  ]المشروع مفاهيم مذكرة من 3 القسم من[ المشروع وصف – جيم
 المشروع تنفيذ يساعد أن المتوقع نم الصادرات، لتنمية القائم الثاني المشروع وإنجازات المستفادة الدروس على بالبناء
 نشر وتشجيع التونسيين، للمصدرين التنافسية القدرة وتعزيز الصادرات، تنمية أجل من المؤسسات تدعيم على الثالث

  . الصادرات وتشجيع إلدارة والعام الخاص القطاعين بين التفاعل وتقوية المبتكرات،
  

   :التالية األربعة المكونات على المقترح المشروع يشتمل وسوف 
  

 هذا سيساعد. )دوالر مليون 52,5 مبدئيا ( الصادرات وتمويل الصادرات أسواق إلى الولوج تعزيز :1 المكون # 
 منح صندوق بفضل الصادرات ألسواق الولوج تعزيز )1 خالل من الصادرات وتنويع زيادة على مباشر بشكل المكون
 برنامج مخطط خالل من – الصغرى األعمال لمؤسسات بالنسبة خاصة – التمويل على الحصول تحسين )2 متوائم،

  . التصدير لخدمات محلية استشارية صناعة تدعيم في بالتالي والمساهمة ضمانات،
  

 شأنها من -)دوالر مليون 15,5 مبدئيا( التجارة لتشجيع الداخلية اللوجستية النظم في تحسينات  :2 المكون # 
 تنافسية رفع في بالتالي والمساهمة المحلية اإلمداد سلسلة في الرئيسية العوامل تحسين خالل نم األول المكون تعزيز

 الجمارك لدى السلع لبقاء اإلجمالية المدة تقليص في والمساهمة الهيئة إنتاجية زيادة من الجمارك تقوية وستمكن. الصادرات
 ومواد الزراعية الصناعات في( المختارة القطاعات بعضل بالنسبة للتتبع آليات وضع وسيساعد. الصادرات سيدعم مما
 األمر ونفس التونسية، الشركات صادرات أمام العقبات أبرز إحدى من التخفيف على )الكهرومغناطيسي والتساوق البناء

 الداخلية إلمدادا وسلسلة النقل قطاعات في التحسينات دعم سيسهم وأخيرا،. للصادرات التقنية المراقبة آليات لتبسيط بالنسبة
  . الصادرات تشجيع وبالتالي التونسية للشركات إضافية تنافسية منح في للشركات

  

 تسلق في التونسية الشركات المكون هذا سيساعد -)دوالر مليون 2,0 مبدئيا،( واالبتكار الفكرية الملكية :3 المكون # 
 الصلة ذات التنظيمية والقوانين المعلومات نشر تشجيع وسيسهم. مةالقي عالية سلع بتصدير بالتالي والقيام المضافة القيمة سلم

 المستهدف الدعم سيساعد حين في التصدير لمتطلبات تمتثل التونسية الشركات جعل في الفكرية الملكية وقواعد بالمعايير
  . رئيسية صناعية قطاعات في االبتكار نشر على

  

 قدرات تقوية شأنها من التي األنشطة المكون هذا سيمول – )دوالر مليون 1,0 مبدئيا( المشروع إدارة :4 المكون # 
 والمعدات اآللية الحواسيب وشراء المنفذة والوكاالت ،(PMCU) المشروع ومراقبة تنسيق وحدة لفائدة المشروع إدارة

  . المكتبية
 

  )معلوماً كان إذا( المشروع موقع – دال
  . العاصمة تونس في المشروع موقع سيكون

 

  ]المشروع مفاهيم مذكرة من[ الوقائية اإلجراءات بسياسات يتعلق فيما المؤسسية المقترض قدرات – هاء
  . جيدة الوقائية اإلجراءات صيانة على المقترض قدرة تعتبر

  



 والتنمية البيئة وزارة رأسها على ويأتي. البيئة حماية عن المسؤولة المؤسسات من متنوعة مجموعة تونس في ويوجد 
 البيئة حماية جهاز هناك ذلك، على عالوة. وتنفيذها البيئة لحماية الوطنية للسياسة مفاهيم إعداد عن المسؤولة المستدامة،

  . البنك يمولها التي والمشروعات البنك مع جيدة عمل عالقة ولديه الدولي للبنك التابعة الوقاية بسياسات دراية على وهو
  

 وزارة رأسها على ويأتي. االجتماعية الشؤون عن المسؤولة المؤسسات من أيضا ةمتنوع مجموعة تونس في ويوجد 
 . وتنفيذها المجال هذا في للسياسات مفاهيم وضع عن مسؤولة وهي الخارج، في والتونسيين والتضامن االجتماعية الشؤون

  

 وتنسيق إدارة لوحدة النصح يقدمونوس البنك فريق في أعضاء الوقائية اإلجراءات سياسات خبراء فإن ذلك، إلى إضافة 
  . المشروع تطور مع العمل فريق ورئيس المشروع

 

  واالجتماعية البيئية الوقائية باإلجراءات المختّصون – واو
  )MNSEN( لي سونج
  )MNSSO( ناتاشا لين

 

  المشروع هذا على تنطبق أن يمكن التي الوقائية اإلجراءات سياسات – ثانياً 2
  بعد يتحدد لم  ال  نعم  المطبقة ةالوقائيالسياسات
   x   (OP/BP 4.01) البيئيالتقييم

   x   (OP/BP 4.04) الطبيعيةالموائل

   x   (OP/BP 4.36)الغابات

   OP 4.09(   x( اآلفاتمكافحة

   OP/BP 4.11(   x( المادية الحضاريةالموارد

   OP/BP 4.10(   x( األصليةالشعوب

   OP/BP 4.12(   x( القسرية التوطينإعادة

   OP/BP 4.37(   x( السدودسالمة

   OP/BP 7.50(  x(الدوليةالمياه مجاري علىالمشاريع

   OP/BP 7.60(   x(عليهاالمتنازعالمناطق في المقامةالمشاريع

 
 

  مطلوب غير البيئي التقييم – C :البيئي التصنيف فئة
 

  الوقائية اإلجراءات إعداد خطة . 3
 

 مرحلة بشأن المتكاملة الوقائية اإلجراءات بيانات صحيفة إعداد يتم حين النوعية، تعزيز الستعراض المحدد خالتاري – ألف
 حالتنا على ينطبق ال :للمشروع األولي التقييم وثيقة



 

 بيانات صحيفة إلعداد المحدد التاريخ النوعية، تعزيز استعراض تتطلب ال التي البسيطة للمشروعات بالنسبة – باء
 09/20/2010 :للمشروع األولي التقييم وثيقة مرحلة بشأن المتكاملة الوقائية إلجراءاتا

 

 أي تحديد ويجب. األمر يقتضيها قد التي الوقائية باإلجراءات المتعلقة الدراسات واستكمال لبدء الزمني اإلطار - يمج
  .للمشروع المسبق التقييم لمرحلة كاملةالمت الوقائية اإلجراءات بيانات صحف في إجرائها 1ومواعيد محددة دراسات
   حالتنا على ينطبق ال

 

  الموافقات 4
 

    :برفعهوقام الموجز العرضهذاوقّع

 08/25/2010  مارشانويلميشيلجون  :العمل فريقرئيس

    :عليهصادق

فيالوقائية اإلجراءات شؤونمنّسق
  :المنطقة إدارة مكتب

 08/25/2010  شاللحسين

   :مالحظات
 08/25/2010  بلسيمون  :القطاعمدير

  :مالحظات

 
 

                                                 
) 1(تشترط سياسة البنك بشأن اإلفصاح عن المعلومات الكشف عن الوثائق المتعلقة باإلجراءات الوقائية قبل التقييم األولي للمشروع المعني : تذكير 1

عام الوصول إليها وبالشكل واللغة التي يسهل على األشخاص المحتمل في البلد المعني، في مواقع يسهل على الجمهور ال) 2(في دار المعلومات، و 
  .تأثّرهم بالمشروع فهمهما


