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 تقييم توقع للالم  تاريخ ال  المنطقة 
 توقع لموافقة مجلس التاريخ الم   

 المديرين التنفيذيين 
الرئيسي(مجال الممارسة ) 

الحماية االجتماعية والعمل  2017 ،يو/تموزيول  20 2017 ،آيار/مايو  29 وشمال أفريقيا الشرق األوسط 

 أداة التمويل 
الجهة المقترضة/الجهات 

 المقترضة 
المنفذة الهيئة 

التكوين المهني وزارة   والتعاون الدولي وزارة التنمية  االستثمارية المشروعاتتمويل  

والتشغيل 

 (المقترحة اإلنمائية األهداف)المقترح  الهدف اإلنمائي

األعمال في محافظات أنشطة ، ولشبابا ة منالمستهدف للفئات الضعيفةتحسين الفرص االقتصادية  فيمشروع لل المقترح الهدف اإلنمائي يتمثل

 .ةالمقترضبالجهة  خاصة محددة

، )ب( إمكانية الحصول على المستهدفالشباب فرصة لتحسين )أ( إيرادات على أنها في سياق هذا المشروع، يتم تعريف "الفرص االقتصادية" 

 .لشركات المستفيدةا، و )ج( مبيعات المستهدف العمل الحر للشباب من خالل فرص عمل بأجر أو

المكونات

شاملةال: تحديد وربط المجموعات المستهدفة للوظائف 1 المكون

 : دعم خلق فرص العمل2 المكون

  فعال ومسؤولعلى نحو برنامج تنفيذ ال: بناء 3 المكون

(األمريكيةدوالرات الالتمويل )بماليين 

المالية القديمة

المبلغمصدر التمويل

60.00والتعميرالبنك الدولي لإلنشاء 

60.00التكلفة اإلجمالية للمشروع

فئة التقييم البيئي 

التقييم الجزئي.  ب

 _TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRE 

إلى مدير الممارسات؟ )لن يتم الكشف عنها( الضماناتوالموافقة على هل تم نقل مهام الرقابة 

ال

 قرارال 

مواصلةلل باالعداد أذن االستعراض -المسار الثاني
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 (قرار آخر )حسب الحاجة

 

 غير منطبق

  

 مقدمة والسياقال . ب
  

 السياق القطري

 

لوفاء بالعقد االجتماعي الموعود مع مواطنيها وإظهار ل( تحت ضغوط هائلة GoT، ظلت الحكومة التونسية )2011منذ ثورة   .1 

)من  2010و  2000انخفض معدل انتشار الفقر بمقدار النصف بين عامي  بينماالمكاسب االجتماعية واالقتصادية الملموسة للديمقراطية. 

- إطار الشراكة القطرية - وعة البنك الدوليفي المائة(، توجد تفاوتات كبيرة بين المناطق والفئات العمرية )مجم 15.5في المائة إلى  32

(. وتوجد شبكات األمان 2015 -منهجي طري الالق  )التشخيصي  األسر المعيشية للفقر كبيرة أيضا   قابلية تعرضال تزال و(. 2016)

فتقر إلى التغطية لكنها تو( AMG2( والبطاقات الصحية المدعومة )PNAFN) األسر المحتاجةمساعدة ( مثل برنامج SSNsاالجتماعي )

االستياء  ل بالبطالة  وتمثلستهداف.  ويتزايد االستبعاد االجتماعي واالقتصادي بالنسبة لبعض الفئات، ال سيما الشباب. الدقة اوالكافية 

 والنساء والمقيمين في المناطق المتخلفة أو المناطق شبه الحضرية المهمشة. ،العام، خاصة بين الفقراء، والشباب

في وظائف ذات نوعية متدنية.  يعملونعن العمل أو  ينأو عاطل خاملين/ متبطليننسبة كبيرة من السكان في سن العمل إما  عدت    . 2

في المائة للرجال(  71في المائة مقارنة بنسبة  26العمل، ال سيما بين النساء )أقل من  في قوةمشاركة الوهناك مستويات منخفضة من 

. خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، تم تصنيف حوالي ثلث السكان الشباب على أنهم 2014في عام و(. عاما   24-15والشباب )

متوسط معدل البطالة  يصلوالفئات العمرية. على سبيل المثال،  العشرية الدخل فئاتوهناك اختالفات ملحوظة في معدالت البطالة عبر 

في  15في المائة، في حين أن هذه النسبة تقل عن  30أكثر من  إلىلعشر األكثر فقرا ، بين العمال الذين يعيشون في أسر معيشية في ا

 .مرات أعلى من البالغين 3-2.5سنة(،  24-15عدل البطالة بين الشباب ). ويبلغ مالمائة بين العمال الذين يعيشون في أسر معيشية أغنى

في المائة من القوة  41، فإن . وعموما  النوعيةمنخفضة اإلنتاجية ومنخفضة وظائف ملتحقين بوأخيرا ، فإن غالبية أولئك الذين يعملون 

العاملة يعملون في وظائف متدنية النوعية، أي العاملين لحسابهم الخاص )في الزراعة أو في األنشطة غير الزراعية(، والعمل غير 

 .نييرسمالمدفوع األجر، أو العاملين بأجر غير 

للمشاركة في  إحتمالية  المرأة أقل فسين في الفرص االقتصادية مشكلة خطيرة ومتعددة األوجه في تونس. تمثل الفجوة بين الجن .  3

من في المناطق الريفية في المناطق المتخلفة، فمعدالت بطالة أعلى من الرجال.  والالتي يشاركن يشهدنالقوى العاملة من الرجال، 

( في العمل األسري غير المدفوع األجر في المزارع، في حين أن العديد من النساء عاما   30تشترك النساء )ال سيما فوق المرجح أن 

 ذاتخيارات قليلة لالنتقال إلى أماكن  وجود المتعلمات من الشباب في المناطق نفسها محاصرين، وال يستطيعن العثور على عمل، مع

بالنسبة للمرأة، مما  ية التوظيفاحتمال منيقلل  هظيف للرجال ولكنتوال يةإلى ذلك، يزيد الزواج من احتمال ضافةإل. باةآفاق أفضل ممكن

العاملة. وقد يرتبط ذلك بعوامل ثقافية و/أو تفضيالت الوقت فيما  ىاجتماعية قوية تحيط بمشاركة المرأة في القو أعرافيوحي بوجود 

بحقوق ملكية متساوية في الملكية،  تتمع أن المرأة في تونسفيما يتعلق بالتمويل، على الرغم من ويتعلق برعاية األطفال والعمل المنزلي. 

زيد وتأو غيرها من األصول المادية، ومعظم األصول مسجلة باسم الزوج أو األب.  من النساء يمتلكن أرضا   قليال   ، فإن عددا  الواقعفي 

 الجديدة. للمشروعاتالتمويل  إمكانية الحصول علىقضايا الملكية هذه من صعوبة 

بعد الثورة ولم ينتعش إال بصورة متواضعة منذ ذلك الحين. بلغ  هبطالذي وتتفاقم هذه التحديات بفعل النمو االقتصادي البطيء   .4

ئة خالل السنوات الخمس التي سبقت الثورة(. وبلغ افي الم 4.4في المائة فقط بعد الثورة )مقارنة بنسبة  1.4متوسط النمو االقتصادي 

في المائة(. وأدى هذا النمو االقتصادي  24.6 بـإجمالي الناتج المحلي )بالمقارنة  من في المائة 22.5ار اإلجمالي متوسط معدل االستثم

الضعيف إلى محدودية فرص العمل التي بدورها كانت منخفضة للغاية الستيعاب العمال الجدد إلى سوق العمل، ال سيما الشبان المتعلمين 
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بين تلك التي تم من الصغيرة التي تخلق فرص العمل في القطاع الرسمي منخفضة، و الناشئة/ تشركالاالجدد. وكانت معدالت دخول 

 البقاء والنمو. منسوى عدد قليل لم يتمكن إنشاؤها 

 السياق المؤسسي والقطاعي

عن التزامها بتعزيز فرص  الحكومة التونسيةقد أعربت و. الحكومة التونسيةتماشى المشروع المقترح مع رؤية وأولويات ي  .5

والحوار الوطني الجاري  2013جتماعي العقد اال على ذلكمثلة األالكبيرة من السكان. ومن ولهذه القطاعات الضعيفة  عملالحصول على 

 Union Générale des Travailleurs Tunisiens and Union Tunisienne deأرباب العمل ) العمالية ونقابات نقاباتالمع 

l'industrie, du commerce et de l'artisanat ،)التوجه  ومذكرة ، 2016تدابير العمالة الطارئة في يناير/ كانون الثاني و

 (.2020لحكومة )تونس لالخطة الخمسية واالستراتيجي للحكومة، 

متعددة  / متكاملة عمللخلق فرص اليتطلب معالجة اإلقصاء االقتصادي للشباب المحرومين بطريقة مستدامة استراتيجية   .6 

المحرك الرئيسي  – األعمالأنشطة لتحسين الحوافز إلنشاء وتنمية منتظرة هناك إصالحات هيكلية  ،على المستوى الكليوالقطاعات. 

 ستيعابالتكون كافية، خاصة على المدى القصير،  من غير المرجح أنهذه اإلصالحات أساسية فهي  عدبينما ت  لخلق فرص العمل. ولكن 

ربط الشباب بفرص العمل ومعالجة إخفاقات السوق والحكومة التي تعمل على  من خالللعوامل الخارجية االجتماعية التي تم إنشاؤها ا

تهدف إلى إزالة  والتي في مناطق محددة هدفةالمست باإلجراءات التدخليةستكمل السياسات الكلية بحاجة إلى أن ت  فالصعيد المحلي/اإلقليمي. 

من الخمول  على االنتقالمحددة، بينما تساعد العاملين الالقطاعات الفرعية /قيمة الالقيود على االستثمارات وخلق فرص العمل في سالسل 

 نتاجية.عالية اإلنتاجية إلى وظائف اإلوظائف منخفضة  من ، أوالعمل الحر الخاص بأجر أوالعمل إلى أو البطالة 

تركز على خلق فرص  التي ستراتيجيةالمنهجية واالو القطاع الخاص مجموعة واسعة من القيود وانعدام االستثمارات ق نميعي    .7

قيمة تنمية قطاع خاص نشط أثناء خلق فرص العمل و/أو تحسين نوعية الوظائف القائمة. يمكن أن العزز نهج سلسلة ي أن يمكنوالعمل. 

، والتصدي للمعوقات الرئيسية التي تواجهها عالية فرص عمل احتمالية التي لديهاالقيمة  السللسمن خالل إعطاء األولوية  ذلكيحدث 

داخل سالسل القيمة، وتقديم  ينالرئيسي/المستثمرين  األطرافضمان التنسيق فيما بين واإلقليمي، /الشركات على المستوى القطاعي

فرص العمل والدخل بطرق ثالث: )أ( من من  حسنأن ت  سلسلة القيمة  لتطوير أيضا  يمكن وشارات لتعزيز خلق فرص العمل. اإلحوافز وال

المزيد من من الحصول على عمال المزارع / الشركات /المن خالل تمكين صغار  (خالل تشجيع االستثمار وخلق فرص العمل )ب

إمكانات نمو الطلب. وفي هذا  التي لديهامزارع/ المهمشين مع األسواق المستقرة ال/ةصغيرالالقيمة؛ و )ج( من خالل دمج الشركات 

أكبر  اقيمة آثارالسلسلة  تنميةمقترن ببرنامج ال( ALMنشطة )العمل المتكامل بشكل جيد، يمكن أن يحقق برنامج سوق كان إذا  لسياق،ا

 إطار المشروع المقترح.في  اتهذا واحد من االبتكاروا. مبذاته ينمن حيث نتائج سوق العمل للسكان المستهدفين من برنامجين قائم

معالجة التجزئة المؤسسية داخل  لفرص العملاستراتيجية شاملة ب الفعال المعني تطلب أداء الحكومة ي، من أجل المضي قدما    .8 

في فرص العمل، بما ب المعنيةتوجد في تونس المبادرات المبتكرة ووفيما بين الوزارات المعنية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. 

الشباب بيان مفصل لعمالة ) صغيرة على نطاق ضيق نسبيا   ال زالت هاذلك الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ولكن

متماسكة على المستويين المشتركة وال منبر للسياساتحول  نظمأن ت  تحتاج هذه المبادرات إلى و(. 2015منظمة العمل الدولية، الخاص ب

نظم تستغرق ووقابلة للتكيف في التنفيذ.  نةمحلية والسماح بإجراء تغييرات مرالي، مع األخذ في االعتبار الخصائص الوطني والمحل

إلرشاد  إليها إلعداد ولكن هناك حاجةل طويال   ستهداف، والتسجيل، والتنميط، والرصد والتقييم( وقتا  المتينة )االقوية والمعلومات ال

 لمانحين.اإلجراءات التدخلية لالتقارب بين الشركاء الحكوميين ودعم المزيد من وتعزيز  ضل في سوق العملأف اإلجراءات التدخلية بشكل

لتعزيز فرص عمل أكثر  وأفضل تنسيقا  الحاجة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات،  الحكومة التونسية ادركتفي هذا السياق،    .9 

 على حرمانا  وللشابات. وبناء على طلب الحكومة، ستساعد هذه العملية المقترحة تدريجيا  ، وخاصة بالنسبة ألكثر الفئات للشباب  وأفضل

، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين المحفزةوالطلب، وتمويل االستثمارات  العرضجانبي ل ية التدخل اإلجراءات دماجإلإنشاء نظم جديدة 

 الحكومية المختلفة. الهيئات

  

  (األهداف اإلنمائية المقترحة)الهدف اإلنمائي المقترح  . ج



 الدوليالبنك  
 (P158138مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب ) 

 

2017مايو/آيار،  15 5  

 

  

 (وثيقة تقييم المشروع)من (اإلنمائية األهدافاإلنمائي )الهدف 

  

األعمال في  نشطةوأ، لشبابوالمستهدفة من ا للفئات الضعيفة تحسين الفرص االقتصادية في للمشروع الهدف اإلنمائي يتمثل  . 10

 .لجهة المقترضةخاصة با محددة محافظات

، )ب( المستهدف فرصة لتحسين )أ( إيرادات الشبابعلى أنها في سياق هذا المشروع، يتم تعريف "الفرص االقتصادية"   . 11

 لشركات المستفيدة.ااألجر أو العمل الحر للشباب، و )ج( مبيعات  إمكانية الحصول على

دية، سيستهدف المشروع فئتين رئيسيتين من متكامل إزاء الفرص االقتصاالنهج وال الهدف اإلنمائي للمشروع مع اتساقا . 12 

   .المستفيدين

سوف تستفيد  :محددةالمقيمين في محافظات  35-18الشباب الذين تتراوح أعمارهم من  المحرومينتشمل الفئة األولى   .أ

في إطار األجر أو العمل الحر، ب العمل فرصإلمكانية الحصول على  هذه المجموعة من الدعم المصمم خصيصا  
المساعدات تقديم لضمان مفهوم "المحرومين" لطلب الحكومة يستجيب ألغراض هذا المشروع، و. 2و  1 ينالمكون

إلمكانية الحصول على فرص الشباب الذين يواجهون صعوبات اقتصادية و/أو اجتماعية  من إلى قطاعات السكانالمكثفة 
المناطق مكان اإلقامة )الذين يعيشون في وويات التعليم، صعوبات الفقر )الحد من التنقل(، ومستالقد تشمل هذه و. عمل

فيما يتعلق بآلية االستهداف، و. المساواة بين الجنسينب( و/أو العقبات الخاصة المتخلفة المهمشة أو المناطق شبه الحضرية
شبكات برامج من قادر على العمل من األسر المعيشية المستفيدة ال" الشباب الشباب فئة المحرومين من"شمل فقط تلن 

الشؤون  زارةشبكة األمان االجتماعي في و ماآلخرين الذين قد ال تخدمه أيضا   ( ولكنSSN) األمان االجتماعي

وضعت لقد و بوضوح. وسيتم إبالغها الهدفمعايير إلى ولويات األختيار وتحديد الستند طرق اتوسوف االجتماعية. 
( نظام ج؛ )ةبسيط تنفيذ( عملية بشاملة؛ )الهادفة وال التوعية( ألمشروع: )ل اإلجراءات التدخليةالستهداف الخطة التالية 

بالمساواة  ةمعني ومجموعةالنسبية لكل محافظة  صةوملء الح مقدمي الطلبات اء منالضعفتحديد أولويات لالنقاط تسجيل 
 . بين الجنسين

 

المتناهية الصغر والصغيرة المشروعات  المقام األولوفي تشمل الفئة الثانية الشركات في سالسل القيمة المحددة،    .ب

سوف تستفيد هذه المجموعة من الخدمات االستشارية، واالستثمارات في سالسل القيمة (: MSMEsوالمتوسطة الحجم )

لشباب أثناء العمل والمساهمة في خلق فرص من ا ينالمستهدفلمحرومين لالتدريب  تقدم بينما(، 2.1مكون الالمحددة )

 .محددةفي محافظات  إجماال  العمل 

 الرئيسية النتائج

 :الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح هي مؤشرات

النوع حسب  ين)نقطة مئوية(، مصنفالعمل الحر بالمشروع بأجر أو  ميدعمهالذين شباب المدعوم النسبة زيادة في ال         •

 االجتماعي

 النوع االجتماعيزيادة في متوسط الدخل الشهري بين الشباب المدعوم )النسبة المئوية(، مصنفة حسب ال         •

المتلقية للمنح المطابقة  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم للمؤسساتزيادة في متوسط المبيعات السنوية ال         •

 )نسبة مئوية(

 (.عددمشروع )التم إنشاؤها مباشرة بين الشركات بدعم من التي  (FTEبدوام كامل ) فرص العمل عدد ما يعادل          •
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على المستوى  مقابل الفجوة بين الجنسين المدعومنتائج سوق العمل للشباب في تخفيض متوسط الفجوة بين الجنسين          •

 .الوطني ومستوى المحافظات

 د . وصف المشروع 

-لشباب"لإلدماج االقتصادي اللفرص االقتصادية من خالل مبادرة بعنوان "مبادرة  اجديد متكامال االحكومة نهج تختبر سوف  .13

 مترابطة كما يلي: مكوناتقترح ثالثة مبادر(، بدعم من هذا المشروع. وي  "مبادرون" )

 

 بفرص العمل: تحديد وربط الشباب المستهدف 1 المكون

التي  غير المستهدفة إلى خدمات الدعم المصممة خصيصا  سوق العمل النشطة لل من البرامج الكبيرة التحو المكوندعم هذا يس  .14 

المحرومين لمستفيدين ل . وسوف تحدد وتقدم خدمات مصممة خصيصا  فرص عملتتناول الحواجز التي تعترض الشباب للحصول على 

 ذات األجر أو العمل الحر، أو لمساعدتهم على االنتقال من الوظائفالعمل بفرص  إلى التعطلتيسير انتقالهم من البطالة/لالمستهدفين من 

ستقدم وزارة التكوين المهني والتشغيل  .(ةرسميالإلى  ةرسميمن الوظائف غير ال)بما فيها تلك ذات النوعية العالية منخفضة إلى الالنوعية 

(MFPEهذه الخدمات من خالل عقود تستند إلى األداء مع مقدمي ا ) .نفذ وزارة التكوين المهني والتشغيل هذا المكون تسولخدمات

بمشاركة قوية من وزارات الشؤون االجتماعية للتواصل مع المستفيدين المحتملين: وزارات الشؤون االجتماعية والشباب والرياضة؛ 

البرنامج باإلضطالع بدخول هني والتشغيل وزارة التكوين المالتابعة لستقوم مكاتب التوظيف اإلقليمية ووالمرأة واألسرة والطفولة. 

 :ينفرعي ينمكون المتصور(. ومن Unité de Gestion par Objectif – UGOبمساعدة من أفرقة إقليمية من وحدة إدارة المشروع )

المستفيدين من المشروع  وينمط ويختارسجل، وي. سيحدد هذا المكون الفرعي، لفئات المستهدفةحديد النمطي لتوالالبرنامج  دخول  1.1

لتحديد وتحفيز األفراد المؤهلين للتسجيل،  المستهدفةالتواصل و تصميم وتنفيذ أنشطة التوعية( أمن خالل سلسلة من األنشطة بما في ذلك )

 نفيذ نظاموت وضع ب(الخدمات المقدمة؛ و ) إلمكانية الحصول علىباإلجراءات واالستحقاقات  واف  بشكل  بالغ المتقدمينإعن  فضال  

مكن تصنيف المستفيدين إلى مجموعات متجانسة تواجه حواجز مماثلة في سوق العمل ، مما سي  إحصائيبشكل مساعدة بوظائف ال تنميط

 من مقدمي الخدمات.  توقعهاالتي سيتم  فرص العملفي تقدير نطاق خدمات  وتساعد

العمل  فيلمستفيدين امكون إلى تحسين مشاركة ال(. يهدف هذا الحر العملالمستهدفة )أجر أو  للمجموعاتتكييف الخدمات  1.2مكون ال

 أفضل )بما في إلى وظائف النوعيةوظائف منخفضة أو االنتقال من  فرص عملالحصول على إمكانية ومساعدتهم في  وإمكانية توظيفهم

( الشواغر الحالية للعمل بأجر أو التدريب هذه الوظائف من:يمكن أن تتكون (. ةرسميالوظائف الإلى  ةرسميالغير من الوظائف   ذلك

 تعاونية للخدماتال جمعيةالأو ( GDA)تدريب في موقع العمل في شركات و/أو مزارع محلية )مجموعات التنمية الزراعية الالداخلي/ 

 المشروعات)في  2المكون  من خاللتدريب في موقع العمل الأو التدريب الداخلي/ بأجر  عملفرص  خلق(؛ ب( SMSA) زراعيةال

 مكون مجموعة من األنشطة بما في ذلك:ال. وسيمول هذا 2المكون  في إطار العمل الحرالمدعومة في سالسل القيمة المحددة(؛ وج( 

، بما فرص العمل علىمصممة المستندة إلى األداء لزيادة إمكانية حصول الشباب المستفيدين المجموعة خدمات الدعم  تقديم( أ)

، وتقديم المشورة، و/أو المساعدة في البحث عن وظيفة(. وبعد اتباع غير الفنيو/أو  الفنيتدريب ، من بين جملة أمور الذلك في

من هذه الخدمات لبمصادر خارجية   وزارة التكوين المهني والتشغيل تستعيننهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سوف 

ونطاق  سوف تسترشد قوةتنافسية. بطريقة المعينين  لمنظمات غير الحكومية المحليةالقطاع الخاص/ا من اتمقدمي الخدم

قيود متعددة  يواجهون والذين هؤالء الذين يصعب توظيفهمأي  – فرص العمل تنميطالخدمات المطلوبة والتكلفة المقدرة بنتائج 

 عن هؤالء الذين يسهل توظيفهم.وحدة للعلى تكلفة أعلى ون عن سوق العمل( سيحصل بعيدين فهمشديدة )وبالتالي و

مصممة أعاله، فضال عن بناء القدرات المخصصة الدعم خدمات التدريب المدربين لبناء القدرات في مجال تصميم وتنفيذ ( ب)

والعمل  للتشغيلوالوكالة الوطنية  التالية: مكاتب التوظيف الهيئاتوفي هذه المرحلة، تم تحديد  - محددةحكومية  لهيئات

 )وزارات الشؤون االجتماعية والشباب والمرأة(.  المشاركة، وموظفي الوكاالت المستقل
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التي ستقدم كدفعات شهرية للمستفيدين لمعالجة حواجز الدخل والتنقل، والتي ستكون و، المشروطة للشباب المستفيد البدالت( ج)

تلك كون توقات الرعاية وتعزيز مشاركة المرأة في العمل، سمعالجة معومن أجل لخدمات المطلوبة. إلى ا حضورالمشروطة ب

سنوات من العمر و/أو المعيالت  6أطفال دون سن  الذين لديهمئة بالنسبة لألمهات الشابات افي الم 50 بنسبة أعلى الرواتب

 ذوي اإلعاقة.األسرة من كبار السن وأفراد ل

 

 

 المشروعاتقيمة ودعم تنظيم : الدعم لخلق فرص العمل من خالل سالسل ال2 المكون

الحالية،  فرص العملخلق فرص العمل وتحسين نوعية لدعم هذا المكون تنمية القطاع الخاص داخل سالسل القيمة المحددة سي  . 15

ساعد القطاع الخاص ت. وسوف مجدية اقتصاديا   مشروعات إلعداد – الشباب المستهدف ين منالمحرومخاصة  –بينما تشجع الشباب 

 مكونالإمكاناته في خلق فرص عمل من خالل )أ( دعم تطوير سالسل القيمة التي لديها إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل )من الستفادة ل

 (.2.2مكون الم الصغيرة )وعاتهالشباب في إنشاء وتطوير مشر من المحرومين(، و )ب( مساعدة 2.1 الفرعي 

مكون سلسلة من األنشطة بما في الوسيدعم هذا  يها إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل. دعم تطوير سالسل القيمة التي لد2.1مكون ال

 بين أمور أخرى:من ذلك، 

التي  تحليلي لتحديد المعوقات الرئيسية المدعومة بشكلالقطاعين العام والخاص  إلجراء حواراتالمساعدة الفنية:  (أ)•         

 اقتراح(؛ وتبعا  لذلك الفنية"الخدمات "ب المشار إليها فيما بعد ) الكاملة اإمكاناتهمنع سالسل القيمة المستهدفة من تحقيق ت

(. وتشمل الخطط التنمية هذه: 'خطة عمل االستثمارب' المشار إليها فيما بعد قيمة )السلسلة لاستراتيجيات التنمية المحددة /خطط

)مثل برامج  القطاعمستوى على ( حلول بالصناعي؛ )/القطاعي أو السياسات على المستوى الكلي أو اللوائح( التغييرات في أ)

 التشاركية ( المنحد( االستثمارات االستراتيجية في الخدمات أو السلع المشتركة؛ و )جالتدريب وحمالت التوعية، إلخ(؛ )

 لتحفيز االستثمارات بما يتماشى مع خطة عمل االستثمار.الحجم الصغيرة والمتوسطة  للمشروعات

 لتنفيذ خطط عمل االستثمار الفنيةالمساعدة       •   

( أالالزمة إلطالق العنان إلمكانات نمو سلسلة القيمة. ويمكن أن تكون االستثمارات العامة: ) االستثمارات العامة•         

عمال الصغيرة )أساسا إعادة تأهيل المنشآت األ( ب(؛ )ICTاالتصاالت )ومعدات )بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات 

عني تال التي (، وESMFاالجتماعية )وتوافق مع إطار اإلدارة البيئية تبنية تحتية جديدة شريطة أن السماح بالقائمة/المعدات، 

ل، والمدفوعات التعبئة والتغليف، والنقوالخدمات )التدريب،  بتقديم(  اإلعانات المتعلقة ج) (؛ و/أوالقسريإعادة التوطين 

 اإللكترونية، إلخ.( 

)وبخاصة  الحجم الصغيرة والمتوسطة للمشروعات تنافسية لدعم االستثمارات على مستوى الشركاتتشاركية منح•         

عدات ( المأ: )المثيلةتمول المنح  أن يمكنومفقودة من داخل سالسل القيمة(. الالمتخلفة أو قد الع  لالستثمارات االستراتيجية، أي 

الصغيرة )أساسا إعادة تأهيل المنشآت /المعدات القائمة،  األعمال (ب)بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(؛ )

(؛ القسريعني إعادة التوطين ت(، وال ESMFاالجتماعية )وتوافق مع إطار اإلدارة البيئية تبنية تحتية جديدة شريطة أن السماح ب

 التعبئة والتغليف، والنقل، والمدفوعات اإللكترونية، إلخ.( والخدمات )التدريب،  بتقديم(  اإلعانات المتعلقة ج) و/أو

لمنح بالنسبة لوالقتراح. الدعوات لتقديم امن خالل عملية تنافسية وسلسلة من  التشاركيةالمنح من سيتم اختيار المستفيدين    .16

 : هي المؤهلةعلى وجه التحديد الشركات  المثيلة

لالستثمارات االستراتيجية( استنادا  إلى  التشاركية )المنحسالسل القيمة لمفقودة' الالشركات في الروابط المتخلفة أو '•         

التي تم وضع سالسل القيمة على الفرعية المؤهلة  المشروعاتقابلة لالستمرار. لن تقتصر وسليمة وخطة عمل مفصلة للغاية 

مع  موائمهاعن عمل سالسل القيمة األخرى التي ثبت  ينلسائر المرشحين الناجم أيضا   بلفي إطار هذا المشروع،  أولويتها

لشباب في مناطق محددة(، بما في ذلك عدد أوسع من سالسل من المحرومين للمشروع )إيجاد فرص عمل ل اإلنمائيهدف ال
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تدريب المستفيدين من لالبنك الدولي األخرى. وسيتم تشجيع الحوافز  تمشروعاقبل من القيمة في األعمال الزراعية المستهدفة 

 أثناء العمل.  1 المكون

التدريب  قدمأن تيمكن التي أن تنمو و يمكنالعاملة داخل سالسل القيمة التي الحجم  الصغيرة والمتوسطة  المشروعات•         

بطلب للحصول أن تتقدم يمكن  احتياجات سالسل القيمة المستهدفةتماشى مع التي تأثناء العمل لمجموعة محددة من المهارات 

بطلب  الشركات سوف تتقدموتوسع. المال االستثماري الستراتيجية الدعم التمويل رأس ي. ومع ذلك، سمثيلةعلى منحة 

 التدريب المطلوب أثناء العمل.  تقديم هااألعمال ودليل على أنها يمكن أنشطة خطةبتمويل للحصول على ال

تشجيع األنشطة المدرة للدخل،  إلىويهدف هذا المكون الفرعي  الصغر المشروعات المتناهية: تقديم الدعم إلنشاء 2.2 المكون الفرعي

 القدرة علىمع  1في إطار المكون  تم تحديدهم الذين، 35-18بين ما  الشباب الذين تتراوح أعمارهممن المحرومين وريادة األعمال بين 

معالجة القيود إلى مكون لا. ويهدف هذا مجدية اقتصاديا   مشروعاتل همإنشاء يةاقتصاديا في العمل الحر واحتمال يننشاط واأن يكون

بين  المشروعاتم واالفتقار إلى مهارات تنظي ،من حيث عدم وجود تمويل بدء التشغيل الذين يصعب خدمتهمالمتعددة التي تواجه الشباب 

 مكون:العلى االستفادة من برامج الحكومة. وسيمول هذا  اتالشباب، ومحدودية المعلومات والقدر

على نشاء اإلنشاء وما بعد اإلما قبل  تي(، في مرحلBDS) خدمات تنمية األعمال التجاريةمن مجموعة شاملة  تقديم•         

، ووحدات لإلدماج الفنيةأو  يةمسائل التسويقلالخاصة،  والخدمات االستشارية ل ، بما في ذلك التوجيه، واالستشاراتحد سواء

 المالي )االدخار، وفتح حساب مصرفي، إلخ.(. 

 نشاء األعمال التجارية منإفي الفجوات بين الجنسين تحديدا   معالجةل تدريب مقدمي خدمات تنمية األعمال التجارية•         

معالجة الحواجز االجتماعية المتفشية وتعزيز الثقة بالنفس ومعالجة القيود المفروضة ل المكرسلتوجيه النساء، بما في ذلك ا قبل

 .المشروعاتاتصاالت مع اتحادات النساء من أصحاب  على التنقل. ومن المتوخى أيضا  

 همنح هذسقوم ب. الموضوعةعمل الالصغيرة الحجم لتغطية التكلفة االستثمارية األولية ورأس المال العامل لخطة المنح•        

 .الهدفوحدة إدارة  سيتم اختيار أعضائها من قبلوالتي  لجنة مستقلة، التالبد

لمستفيدين الذين يختارون مسار االتي سوف تكون هي نفسها ألولئك والشباب،  من المشروطة للمستفيدين البدالت•         

 لعمل المأجور.ا

 برنامج فعال ومسؤول  تنفيذبناء  : 3 المكون 

محافظات الوزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات الشريكة األخرى المشاركة في تنفيذ المشروع في  اتسيعزز هذا المكون قدر

، بالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة والمستفيدين. وسيمول هذا المكون استراتيجية منسقة لالتصاالت ونظام المحددة

على اإلجراءات التدخلية مشترك والنتائج وآليات المساءلة والنتائج وتكاليف التنفيذ. وستدعم أيضا صياغة مختلف الت اإلدارة معلوما

 من الوكاالت العامة المركزية واإلقليمية وأصحاب المصلحة من خالل المكونات الفرعية األربعة. ةتدريجي ومخصصات الواقع أرض

إنشاء  أ(بما في ذلك  البيانات والمساءلة لتبادللمتكامل وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األخرى نظام المعلومات ا وضع. 3.1

هم وتقدم تهممرتبطة بتتبع أنشطوالوظائف(، ال تنميطعن  الناتجة) ينلمستفيدالعامة لمالمح القاعدة بيانات من شأنها استضافة معلومات و

بين المستفيدين فيما  "( لتيسير التفاعلنقطة خدمات شاملة)" بوابةاللوصول إلى إلمكانية اإنشاء وسيلة سهلة ( ب؛ )هم، ونتائجالمحرز

هذه البوابة اإللكترونية متاحة  كونومقدمي الخدمات والمنظمات العامة ذات الصلة بالمشروع على المستويين المركزي واإلقليمي. وست

، بما في ذلك عن طريق الرسائل القصيرة أو قنوات االتصال المختلفة وتوريدإعداد ( جالذكية؛ ) من خالل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف

، وقنوات وسائل االعالم االجتماعية )فيس بوك، تويتر(، ومن خالل البوابة نفسها؛ غير المتصلينالرد الصوتي التفاعلي للمستفيدين 

 (.GRMمبسطة وآلية التظلم واالنتصاف )ال ينستفيدالم تقاريروتنفيذ آلية  تصميم( دومراكز االتصال؛ )

بناء كافة القدرات الالزمة،  (أ) بين أمور أخرىمن خلق بناء القدرات واالتصاالت مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك،   3.2مكون ال

الالزمة لدعم استعداد الجهات المركزية واإلقليمية ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع على الصعيدين  والمساعدة الفنيةوالتعلم 

لتنسيق ادعم في  أساسيين يكونواسوف  نلمشروع الذيلالمركزي والمحلي؛ بما في ذلك التركيز بوجه خاص على أعضاء اللجان اإلقليمية 
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أنشطة االتصاالت تنسيق الرسائل عبر  وسوف تضمن جية االتصاالت للمدة اإلجمالية للمشروع.( تصميم وتنفيذ استراتيبتنفيذ؛ )الو

البناء ، والتي يسهل الحصول عليها لمعلوماتاتيسير توجيه المستخدمين من خالل وسائل و ،التشغيلشفاف لقواعد النشر والالوزارات؛ 

 عبر المحافظات.  صلحةصحاب المالمالئمة أل دارةاإلوالكافي تزام لإللتدريجي ال

( تصميم وتنفيذ خطة الرصد أبما في ذلك تمويل : ) الخدمات،في تقديم مساءلة والبناء التوجه نحو تحقيق النتائج  . 3.3مكون ال

على مساعدة اللكشف و الخاص بالمستفيدينمسح وال ،منتصف المدة وتقييم األثرفي عملية الوالتقييم )بما في ذلك مسح التتبع وتقييم 

( جميع األنشطة الفنية جلمشروع؛ و )ا( بناء القدرات لجميع الجهات المركزية والمحلية إلدارة نتائج بالتنفيذ؛ )معوقات  تصحيح

وأنشطة آلية التظلم واالنتصاف )باستثناء تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الممولة  ينلمستفيدلبطاقة نتائج ا والتشغيلية الالزمة

 . (أعاله 3.1مكون الر في إطا

 

المتعدد القطاعات االبتكاري لعبء العمل الحالي لموظفي القطاع العام والنهج  . نظرا  وحدة إدارة الهدفدعم تنفيذ   .3.4مكون ال

التي ستكون مسؤولة و بواسطة وحدة إدارة الهدف، ر وحدة إدارة المشروع من ذوي الخبرة والتفانييخاألمكون الللمشروع، سيمول هذا 

 .عن ضمان التنفيذ المالئم لإلجراءات االئتمانية والعمليات الفنية 

 نفيذهـ.  الت 

 يةتنفيذالالترتيبات المؤسسية و

 ترتيبات التنفيذ هي كما يلي:

مثليهم( محافظين أو م -ين تتألف من مسؤولين رفيعي المستوى )وزراء، رؤساء إقليمي لجنة توجيهية استراتيجية وطنية)أ( 

لمشروع وضمان االتساق والتآزر مع أولويات ات اسياسلالمبادئ التوجيهية و العام تجاهاإللإلشراف على والتحقق من صحة 

 اجتماعات استراتيجية نصف سنوية. عقد كل من الحكومة التونسية والمحافظات المعنية، من خالل 

حل وليتسق مع دليل العمليات، عن كثب التنفيذ لرصد قودها وزارة التكوين المهني والتشغيل، ت فنيةلجنة تنسيق وطنية )ب( 

بين الوزارات، وتحفيز المديرين اإلقليميين والموظفين المحليين المعنيين، عن فيما مثل التنسيق  يم مواجهتهاالتي المشكالت 

على منتظمة )كل شهرين على سبيل المثال(. وستشمل هذه اللجنة المزيد من مناصب الجتماعات الامن طريق عقد المزيد 

)المديرية العامة وزارة التكوين المهني والتشغيل ( من المديريات الفنية ذات الصلة في ينالفرعي ين)أو المدير مستوى المديرين

لوكالة الوطنية ا الخاصة بها لمالية(  ووكالة التوظيفاو( ومديرية التنسيق مع المناطق والمديرية اإلدارية بالتشغيلللنهوض 

المرأة واألسرة، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة ممثلة بوكاالتها ووالشؤون االجتماعية،  للتشغيل والعمل المستقل

وضوعات الفنية للمضي قدما في المو(. CEPEX( ومركز النهوض بالصادرات )APII) الفالحية اتالستثمارالنهوض با)وكالة 

محددة، سوف تكون لجنة التنسيق الفني  قادرة على دعوة لجان مخصصة حسب  بإجراءات تدخلية المتعلقةمحددة الوالتشغيلية 

 الحاجة. 

وزارة التكوين المهني المكتب اإلقليمي إلدارة  وسوف يرأسهاعلى مستوى المحافظات،  تؤسسسوف  اللجان اإلقليمية)ج( 

المحافظات للوزارات والوكاالت المعنية. وسوف  االتصال الفنية على مستوى لتوظيف( وكذلك مراكزل مديرون)والتشغيل 

ف أنشطة المشروع )المدخالت ألنشطة سالسل القيمة؛ يالمحلية وأهميتها وتكي المخصصاتتكفل هذه اللجان المتعددة القطاعات 

ضع ستلجهات المانحة والحكومة(. كما لبرامج األخرى الالتآزر مع أوجه البيانات؛ و وتبادل والتواصلوتكييف أنشطة التوعية 

التقدم  تتبععن  ةكون مسؤولتخرائط طريق إقليمية لتنفيذ المشروع مع أدوار ومسؤوليات واضحة على الصعيد المحلي و

عن النتائج  تهامساءل ضا  لكن أي امن خالل مساهماته وحدة إدراة الهدف، سوف تدعم إجماال  . المعوقاتالمحرز في التنفيذ وحل 

 نممثليالإشراك جميع  كون حرة فيتس هالكنوللجان اإلقليمية مجموعة من األعضاء األساسيين  يكون، سوف أخيرا  والمحلية. 

االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات المعنيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لنجاح تنفيذ المشروع )القطاع الخاص، 

المجتمع المدني األخرى ووزارة التعليم العالي(. منظمات (، وUGTT)  اإلتحاد العام التونسي للشغل ( UTICA)  التقليدية

 لقطاعين العام والخاص.هاج عمل لعلى هذا النحو، يمكن أن تعمل هذه اللجان اإلقليمية كمنو
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 ، حسب التفاصيل الواردة أدناه. (UGOوحدة تنفيذ المشروع )في من الموظفين  عدد كاف  وجود )د( 

 

 )إذا كانت معروفة( الضماناتموقع المشروع وأبرز الخصائص الفيزيائية ذات الصلة بتحليل و.  

)*(: )أ( أربعة )جندوبة وسليانه  محافظاتال، سوف يركز المشروع على مجموعة متنوعة من سبع التوسعلتعلم السليم وإمكانية باللسماح 

دارة اإلمشروع أيضا  في مشتركة، وهي غرب )الشمال الو يوسطالغرب ال في تينمتخلفال المنطقتينفي  الواقعةان( والقصرين والقيرو

في منطقة تونس قيرة الفحضرية لامنطقة شبه الفي  ةواحدو؛ )ب( (ILMP ،P151030)  للبنك الدولي لمناظر الطبيعيةلالمتكاملة 

 االقتصادي ووضعهاغرب، كيبيلي، نظرا  لموقعها الجغرافي، الجنوب الفي المنطقة المتخلفة من  ةواحدومنوبة؛ )ج(  ،الكبرى

شمال الالجهات المانحة؛ و )د( صفاقس، وإمكاناتها االقتصادية المتنوعة وقربها من المناطق المتخلفة في  مشروعاتاالجتماعي وندرة و

مؤشر متخلفة )باستخدام الالمناطق  التواجد في( أتوازن بين )وجود ختيار مجتمعة معايير االشملت عموما، و. والمنطقة الغربية الوسطى

من شبكة لمستفيدين لاألعداد المطلقة ( جاالستبعاد االجتماعي واالقتصادي وتحديات فرص العمل؛ ) في( التنوع ب(؛ )التنمية اإلقليمية

المحتملة مع  والتآرزالتكامل أوجه ( د(؛ )المدعومة البطاقة الصحية /البرنامج الوطني لمساعدة األسر المحتاجة) األمان االجتماعي

سيبدأ المشروع في خمس محافظات )جندوبة وتسهيال لتنفيذ المشروع والتعلم، سيتم اعتماد نهج تدريجي. ولمانحين. ل اإلجراءات التدخلية

. التاليةوالقصرين والقيروان، ومنوبة وصفاقس( خالل السنوات الثالث األولى، بينما ستضاف سليانة وكيبيلي خالل السنوات الثالث 

 . )*(.النهج التدريجين في كل فرص بناء القدرات، بغض النظر ع الجهات الفاعلة اإلقليمية العامة الرئيسيةسوف تتاح الفرصة لمشاركة 

"مناطق  يوشمال شرق والشرق الوسط تونس الكبرىيمكن تجميعها في سبع مناطق إدارية. وتعتبر  ةمحافظ 24إلى  تنقسم تونس حاليا  و

 الشمال الغربي والوسط الغربي، وجنوب شرق وجنوب غرب "مناطق متخلفة". مناطق تعتبر  بينما رائدة".

  

 جتماعية والبيئية في الفريقاال الضماناتأخصائيي  .ز

 بيزاويا اندنعماركوس فريدريك فوربال، محمد  

 التي قد تنطبق الضماناتسياسات  

  

 (تفسير )اختياريال ؟فعيلهاتهل تم  الضماناتسياسات 

 نعم (OP/BP 4.01)التقييم البيئي 

تكون ومن المتوقع أن  .باءفي الفئة المشروع على أنه تم  تصنيف 
تخفيفها بسهولة ويمكن التحكم فيها يمكن المشروع محدودة وآثار 

 فيها. ويمكن الرجوع
  

 مكونال)دعم تطوير سلسلة القيمة( و 2.1 هينطوي المشروع مع مكون

 األشغالالصغر( بناء  المشروعات المتناهية)دعم إنشاء  2.2 الفرعي

 قعاالمدنية الصغيرة التي لديها إمكانات توليد التأثيرات البيئية لمو

القيمة . ومع ذلك، يستهدف المشروع أيضا استثمارات سلسلة محددة

في القطاعات عالية الخطورة المحتملة، مثل الزراعة، والتي تشكل 

 مخاطر كبيرة تتعلق باألطفال والعمل القسري، والصحة والسالمة

استخدام  /التأثيرات على التنوع البيولوجي تغيرات في ، والالمهنية

والتخلص المواد الخطرة استخدام و، تهااألراضي، فضال عن إدار

البالغة  المشروعاتاالستثمارات في ولد أيضا تأن  يمكن. هامن

تم إنشاؤه حديثا اآلثار السلبية المحتملة. سوف تؤخذ هذه التي ، الصغر

المشروع األخرى تهتم  مكوناتالمخاطر في االعتبار أيضا. جميع 

تم وبناء القدرات. وقد  الفنيةأساسا بالتنمية المؤسسية، والمساعدة 
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التطويع  حيث أن( ESMF) إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اعداد

غير معروفة  2 المكونتمويلها في إطار زمع الم نشطةواأل المحلي

هذا قائمة  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةالضبط. وضع ب

المستبعدة من الدعم، فضال عن قائمة إيجابية من  بالمشروعات

 للبنكالقطاعات التي سيمولها الصندوق استنادا  إلى العناية الواجبة 

ار المترتبة على مختلف وتقييم المخاطر البيئية واالجتماعية واآلث

تم وقد سلبية. الالقطاعات والقدرة على إدارة هذه المخاطر واآلثار 

ومناقشته مع مختلف  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية مشاورة

ن عن المؤسسات الوطنية يممثل من خالل إشراكأصحاب المصلحة )

 ورشةء ( أثناغير الحكومية واإلقليمية والمحلية الرئيسية والمنظمات

 عن  قد تم الكشفو(. 2017، مارس/ آذار 7عمل وطنية )تونس 

من  داخل البالد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةالنسخة النهائية من 

 آيار/مايو 17في وزارة التكوين المهني والتشغيل خالل موقع 

 آيار/مايو 17في  يوأيضا من خالل موقع البنك الخارج، 2017

2017. 

 ال (OP/BP 4.04)الموائل الطبيعية 
الموائل التي تؤثر على الفرعية  المشروعاتمول المشروع يلن 

 الحرجة أو المناطق المحمية.
 

 ال (OP/BP 4.36)الغابات 
التي تؤثر على مناطق الفرعية  المشروعاتمول المشروع يلن 

 .الغابات والموارد الحرجية

 ال (OP 4.09مكافحة اآلفات )
أو إشراك االستثمارات في مبيدات اآلفات استخدام دعم المشروع يلن 

 أو المنتجات األخرى ذات الصلة.

 ال OP/BP 4.11 الموارد الثقافية المادية

لن في مناطق المشروع،  حال وقوعهاالموارد المادية والثقافية، 
ال إلى ذلك،  ضافةإل. وبامزمعةمكثفة . ال توجد أي حفريات تتأثر

البنية التحتية على نطاق واسع في  القيام بإجراءات تدخلية فييعتزم 
 إطار المشروع.

 ال (OP/BP 4.10)الشعوب األصلية 
المشروع أي آثار على السكان األصليين كما هو  نشطةلن يكون أل

 لن يتم تفعيلوبالتالي ، OP 4.10محدد في سياسة الشعوب األصلية 

 هذه السياسة.

 ال (OP/BP 4.12)إعادة التوطين القسري 

 المشروعات المتناهية للمشروع 2أن يمول المكون المتوقع  من

يغطي هذا التمويل التدخالت  لنالصغر عن طريق المنح المستهدفة. 
التي من شأنها أن تؤدي إلى التشريد المدنية األعمال المادية أو 
هذا لادي. يمكن أن يكون أكبر استثمار المادي أو االقتصالقسري 

التي ، الحجم مرفق التخزين للشركات الصغيرة والمتوسطةمن نوع ال
 مناطق، أو الحصول على لتحسينالقائمة استخدام المرافق من شأنها 

 لن، وبالتاليتوسيع المرافق الالزمة من خالل المعامالت التجارية. 
. الخاصة بالبنك  OP 4.12 القسريسياسة إعادة التوطين  تفعيليتم 

التي  الضماناتآلية فحص  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةيشمل و
لن يتم  القسريإعادة التوطين  طلبستضمن أن األنشطة التي تت

إطار اإلدارة البيئية شمل كال من يفي إطار المشروع. وستمويلها 
 المشروعاتإرشادات بشأن فحص  العملياتودليل  واالجتماعية

حسب  القسريالفرعية لضمان أن أية أنشطة تسبب إعادة التوطين 
حيازة ، بما في ذلك 4.12OP سياسة العملياتالتعريف الوارد في 

لمستخدمين الموجودين على اوتشريد  ياالقتصادوالتهجير األراضي 
 في إطار المشروع. لن يتم تمويلهااألراضي العامة، 
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 على السد. يعتمدالمشروع أو  يبني لن ال (OP/BP 4.37)سالمة السدود 

المقامة على مجاري المياه الدولية  المشروعات

(OP/BP 7.50) 
 .لن يؤثر هذا المشروع على المجاري المائية الدولية ال

المقامة في المناطق المتنازع عليها  المشروعات

(OP/BP 7.60) ال يقع هذا المشروع في منطقة متنازع عليها ال. 

  

  

 الرئيسية وإدارتها الضمانات اتسياسقضايا 

  

 الرئيسية  الضماناتقضايا موجز  .أ
  

النطاق، كبيرة  ةواسع ةواآلثار المرتبطة بالمشروع المقترح. حدد وصف أي آثار محتمل الضماناتتتعلق بي رجى وصف أي قضايا  .1

 و/أو ال رجعة فيها:

 
 

 .الضماناتوالجوانب االجتماعية 

المرتبطة بالفقر والمساواة بين الجنسين، والوظائف  إلمكانية الحصول علىللتصدي للحواجز المتعلقة بجانب العرض  إجراءات تدخليةيشمل المشروع 

الذين تبلغ لشباب من ا المحرومينقطاعات المستهدفة التشمل ووزيادة االستثمارات على مستوى الشركات لتوليد فرص العمل في القطاعات الواعدة. 

الشباب الذين ال من المحرومين على العمل، وكذلك  ينقادرال( SSSNشبكة األمان االجتماعي )من المستفيدة المعيشية عضاء األسر أعاما   35-18 مأعماره

 3 المكونآليات المشاركة المدنية في م بناء توقد برامج شبكة األمان االجتماعي هذه. وقد تم تصميم المشروع استنادا  إلى مشاورات واسعة النطاق.  متخدمه

 الفنيةوالتطوير المؤسسي، والمساعدة  العملية،هذا المشروع في المقام األول تحسين ل 3و  2و  1 وتقدم المكوناتمبتكرة. التقرير المن خالل آلية بطاقة 

في إطار  المزمع تمويلها على وجه التحديدالجغرافية واألنشطة  اطقألن المننظرا  وأن تكون اآلثار االجتماعية للمشروع إيجابية. ويتوقع وبناء القدرات. 

تأثيرات كبيرة أو ال  التي لهاسيتم استبعاد جميع األنشطة و. الضمانات فحصمع آلية  إطار اإلدارة االجتماعية واالقتصاديةوضع  تملم تحدد بعد،  2 المكون

 رجعة فيها على السكان والبيئة. 

 بيئية.ال الضمانات

وقد تم اعداد التحكم فيها. و، ويمكن السيطرة عليها بسهولة افيهويمكن الرجوع  ،استثماراته ستكون محدودة ألن نظرا   اءالفئة ب في المشروع تم تصنيف

 ورشةلمختلف أصحاب المصلحة خالل  وتم تقديمه( MVTE) والتشغيل المهني التكوينوزارة  بواسطة( ESMFاالجتماعية )ومشروع إطار اإلدارة البيئية 

تم الكشف عن إطار وقد االجتماعية تدابير التخفيف الرئيسية والتوجيه لتنفيذها. ويقترح إطار اإلدارة البيئية ومارس/آذار(.  7عمل وطنية )تونس في 

وعلى الموقع اإللكتروني  والتشغيل المهني التكوينوزارة لمن خالل الموقع اإللكتروني  داخل البالد 2017،يارآمايو/17االجتماعية في واإلدارة البيئية 

 .2017 آيار/مايو 17لبنك في لالخارجي 

( لتحديد اآلثار السلبية المحتملة FDESواالجتماعي ) يالتشخيص البيئصحيفة وقائع  البيئي من خالل الفحصسوف تتبع أنشطة المشروع عملية 

خطة اإلدارة  سيسلزم وجود واالجتماعي، يالتشخيص البيئصحيفة وقائع إلى  استنادا  والحيوية والبشرية. الفرعية على البيئة الفيزيائية  للمشروعات

تحديد المخاطر المتوقعة. وسيتم إدراج تدابير التخفيف المقترحة في ل (FIES) ةيالبيئوالمعلومات االجتماعية صحيفة وقائع ( أو ESMPة )يالبيئواالجتماعية 

 والموافقة على والكشف عن خطط اإلدراة االجماعية والبيئية . سيتم إعداد واستعراضالمشروعاتوثائق الشروط والمواصفات للشركات وأصحاب 

(ESMPs) ة. سيتم تعيين أخصائي بيئي واجتماعي بدوام كامل لمتابعة ضمان تنفيذ تدابير البالد قبل البدء في أي من األعمال المدني داخل بالموقع الخاصة

 االمتثال وإجراءات التخفيف.

  



 الدوليالبنك  
 (P158138مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب ) 

 

2017مايو/آيار،  15 13  

 

 غير مباشرة و/أو طويلة األجل بسبب األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع:محتملة ثار آيرجى وصف أي . 2

 .إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية بواسطةغير مباشرة و/أو طويلة األجل محتملة أي آثار لم يتم تحديد 

  

 للمساعدة على تجنب أو تقليل اآلثار الضارة.فيها النظر تم ( مالئما  لمشروع )إذا كان ذلك ليرجى وصف أية بدائل . 3

 صلة. يغير ذ

على تخطيط  ةالمقترضالجهة  اتتقديم تقييم لقدريرجى . الضمانات اتقضايا سياسمعالجة ل ةالمقترضالجهة يرجى وصف التدابير المتخذة من جانب . 4

 وتنفيذ التدابير المذكورة.

تنفيذ من قبل وحدة واجتماعي  بيئي. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تعيين أخصائي الخاصة بالبنك تجهيزالو الضماناتعلى دراية بسياسات  ةالمقترضالجهة 

األثر البيئي  تقييماتللفحص ومتابعة وتقديم التقارير المتعلقة بتدابير التخفيف المرجعية ل قائمةالعن تطبيق  ةمسؤول ال/ستكونمسؤو سيكونو.  المشروع

 خاصة بالموقع.واالجتماعي ال

 .المحتملينالمتضررين الناس تركيز على ال، مع الضماناتسياسات المعنية بصف آليات التشاور والكشف وأصحاب المصلحة الرئيسيين و يرجى حديد. 5

على مستوى المحافظات. وزارة البيئة التي تمثلها اإلدارات اإلقليمية و والتشغيلالمهني  التكوينوزارة  مفي المشروع ه ينأصحاب المصلحة الرئيسي

 .والشؤون المحلية ومنظمات المجتمع المدني

إطار سمح و قد (. 2017 آذار/مارس 17عمل واحدة على الصعيد الوطني ) ورشةخالل  ( علنا  ESMFالبيئية واالجتماعية )إطار اإلدارة وثيقة  تم تبادل

النسخة  عن تم الكشفوقد شير إلى تدابير التخفيف الرئيسية والتوجيه لتنفيذها. هو يتحديد اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة. وبالبيئية واالجتماعية اإلدارة 

وتم  2017 آيار/مايو 17من خالل الموقع اإللكتروني لموقع وزارة التكوين المهني والتشغيل في  داخل البالدة واالجتماعية البيئيإطار اإلدارة النهائية من 

 .2017 آيار/مايو 17على الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك في  عنه الكشف

 

  

 تفعيلها(المقابلة تم  الضماناتات سياسأدناه فقط إذا كانت  : تظهر األقساممتطلبات اإلفصاح )مالحظة . ب

  

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE 

 أخرى/اإلدارةخطة /التدقيق/البيئي التقييم

 دار المعلوماتتاريخ التقديم إلى   البنك بواسطة ستالمالتاريخ ا 

، تاريخ توزيع ئة ألفبالنسبة لمشروعات ا

لمديرين ا للتقييم البيئي علىالملخص التنفيذي 

 التنفيذيين

  2017 آيار/مايو  17 2017 آيار/مايو 16

      

     " "داخل البالدالكشف  

 

اتخاذ خالل اجتماع المتكاملة من  الضماناتلصحيفة  صيغه النهائيةمن الج. مؤشرات رصد االمتثال على المستوى المؤسسي )المراد ملئها عند االنتهاء  

 (تفعيلهاالمقابلة تم  الضماناتسياسة أدناه فقط إذا كانت  األقسامظهر تمشروع( )ملحوظة: القرارات الخاص بال
  

 OP/BP/GP 4.01  - التقييم البيئي
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 (؟خطة اإلدارة البيئية)بما في ذلك  للتقييم البيئيهل يتطلب المشروع تقرير مستقل 

 ال
  
  

 الكشف عن المعلوماتالمعنية بسياسة البنك الدولي 
  
  

 ؟الدولي لبنكدار المعلومات الخاصة باذات الصلة إلى  الضمانات سياساتتم إرسال وثائق هل 
 نعم
  
  

المشروع، والمنظمات غير الحكومية من في مكان عام بشكل ولغة مفهومة ومتاحة للفئات المتضررة لبالد ا داخلتم الكشف عن الوثائق ذات الصلة هل 
 المحلية؟

 نعم
  

 
 الضماناتجميع سياسات 

  
 ؟الضمانات سياساتب، وميزانية ومسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة مرض   تقويم هل تم إعداد

 نعم
  
  

 في تكلفة المشروع؟ الضماناتسياسات تدابير بتم إدراج التكاليف المتصلة هل 
 نعم
  
  

 ؟الضمانات سياساتبذات الصلة  الضماناتهل يشمل نظام الرصد والتقييم للمشروع رصد آثار وتدابير 
 نعم
  
  

 ؟ الخاصة بالمشروع وثائق القانونيةالبشكل مالئم في  هانفسالتريبات  انعكستوهل  الجهة المقترضةمرضية مع التم االتفاق على ترتيبات التنفيذ  هل
 نعم
  

   

 نقطة االتصال 

  

 البنك الدولي  

 كارين كليرت
 الحماية االجتماعية يأخصائي كبير

 

 شيتيالمحمد هشام 

 خاص القطاع ال في مجال أولأخصائي 
  

  

 المستفيد العميل//المقترض
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 وزارة التنمية والتعاون الدولي

 حمزاوي كلثوم 

 مدير

  
 

 الوكاالت المنفذة

  التكوين المهني والتشغيلوزارة  

 فايزة القالل

 بالتشغيلالمديرية العامة إلدارة النهوض 

faiza.kallel@gmail.com 

    

 تواتي محسن بن

 بالتشغيلمدير إدارة النهوض 

mohsen.bentouati@gmail.com 
 

  

 بـ مزيد من المعلومات الرجاء االتصاللل

 البنك الدولي 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

Telephone: (202) 473-1000 

 http://www.worldbank.org/projectsWeb:  

 الموافقة 

 :قائد )قواد( فريق العمل 
 كارين كليرت

 شيتيالمحمد هشام 
 

 من قبلتمت الموافقة  

     :الضماناتمستشار 

     :مدير /الممارسة مدير

     :طريالمدير الق  
 

  

http://www.worldbank.org/projects

