
  البنك الدولي  

 (P168273)تحسين قطاع الطاقة  مشروع

 

 1 صفحة  2019 مارس 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المتكاملة الوقائية السياسات بيانات ورقة / الُمجّمعة المشروع معلوماتائق وث

 

 

 PIDISDSA26155 التقرير رقم|  2019 ريلأف 24: التحديث/  اإلعداد تاريخ|  التقييم مرحلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



  البنك الدولي  

 (P168273)تحسين قطاع الطاقة  مشروع

 

 2 صفحة  2019 مارس 20 

 

 المعلومات األساسية 

  
  اإلنمائية المقترحة (األهداف)الهدف 

 التونسية للكهرباء والغاز.  شركةلل التجاري األداء تحسين( 2) و تونس؛ في الكهرباء نقل نظام تعزيز( 1: )يتمثل هدف التنمية المقترح في

 المكونات

 تعزيز شبكة نقل الكهرباء 

 التونسية للكهرباء والغاز شركةلل التجاري األداء تحسين

     

 بيانات تمويل المشروع )مليون دوالر أمريكي( 

NewFin1-ملخص   

 

للمشروع اإلجمالية التكلفة  .00151  

التمويل مجموع  .00151  

للتنمية الدولية المؤسسة/  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك منها  .00151  

 0.00 فرق التمويل 

 التفاصيل 

الدولي البنك مجموعة تمويل  

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك    151.00 

  الدولي البنك مجموعةمن جهة أخرى غير  تمويل

OPS_TABLE_BASIC_DATA 
 بيانات المشروع األساسية  .أ

 اسم المشروع  رقم المشروع  الدولة
 

رقم تعريف المشروع الرئيسي )إن 

 وجد( 
 تحسين قطاع الطاقة  مشروع  P168273 الجمهورية التونسية 

 

التقديري التقييم تاريخ المنطقة   

 
للعرض على  التقديري تاريخال
لمجلسا    

 
المبادرة() الممارسة مجال    

والمواد المستخلصة لطاقة ا  2019جوان  13  2019أفريل  08 الشرق األوسط وشمال إفريقيا   

  الوكالة المنفذة  المقترض )المقترضون(  التمويل أداة

  الشركة التونسية للكهرباء والغاز  الشركة التونسية للكهرباء والغاز   تمويل مشاريع استثمارية



  البنك الدولي  

 (P168273)تحسين قطاع الطاقة  مشروع

 

 3 صفحة  2019 مارس 20 

  البيئي التقييم فئة

جزئي تقييم  ب.    
  

OPS_TABLE_SAFEGUARDS_DEFERRED  قرار تقييم الفكرة 
للمتابعة باإلعداد سمحت المراجعة - الثاني المسار  

 
(عنها الكشف يتم لن)الممارسة  مدير إلىمتابعة السياسات الوقائية والترخيص  مهام نقل تم هل   
 ال

 القرار 
  والتفاوض بالتقييم للفريق سمحت المراجعة

   

 قرار آخر )إذا دعت الحاجة إلى ذلك( 
 
 



  البنك الدولي  

 (P168273)تحسين قطاع الطاقة  مشروع

 

 4 صفحة  2019 مارس 20 

 سياقالمقدمة وال)ب( 

 السياق القُطري 

ويبلغ  وأجندة إصالح طموحة.تونس تغيرات كبيرة  خاللهوالذي عرفت  2011الذي بدأ بعد ثورة مسار االنتقال الديمقراطي يتواصل 

 دخل ذاتتونس هي دولة . (2018) مليار دوالر 40.3اإلجمالي مليون نسمة والناتج المحلي  11.6الجمهورية التونسية  عدد سكان

أسس وضع قطعت خطوات كبيرة نحو ألنها  حالة النجاح الوحيدة في الربيع العربي،يُشار إليها بأنها  غالبًا ماومتوسط منخفض. 

، التي تمثل 2013 تأسيس اللجنة الرباعية للحوار الوطني في عام ويُظهر. 2011الديمقراطية وإصالح اقتصادها في أعقاب ثورة 

والناشطين في مجال حقوق اإلنسان والمحامين وعملت كوسيط لتعزيز التنمية الديمقراطية )أصحاب المشاريع(  األعرافالعمال و

دستور جديد، وعقد االنتخابات البرلمانية والرئاسية. تم إجراء  إقرار، تم 2014 في عام .1لمدني في تونسالمجتمع ا السلمية، حيوية  

 ما أدى إلى ترسيخ الثقافة الديمقراطية وإرساء أسس الالمركزية.وهو  2018 ماي 6أول انتخابات بلدية حرة ونزيهة في 

التحديات الهيكلية تهديدًا مستمًرا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وهناك حاجة ماسة لإلصالحات لوضع تونس  تشكلومع ذلك، 

حالة عدم االستقرار المتزايدة في أعقاب الثورة بسبب االضطرابات السياسية والهجمات أثّرت  على طريق نمو أكثر شموالً واستدامة.

الصعبة كما أصبحت عامال مهددا  إلدخال العملةمحركات النمو ومصادر تمثل ات االقتصادية التي اإلرهابية تأثيرا شديدا على القطاع

لتغطية  التحويالتمع ، أدّت لمواجهة التوترات االجتماعية، تبنت الحكومة التونسية سياسات مالية توسعيةوتونس. لالستثمار في 

، انتعش النمو بسبب تحسن األمن 2016. منذ عام موميةالعالمالية عاف إلى إض، العموميةااللتزامات الطارئة الكبيرة للمؤسسات 

الُمحرز ذلك، كان التقدم . لكن على الرغم من األداء القوي لقطاعات الزراعة والخدمات والتصنيع الموجهة للتصديربفضل الداخلي و

( في الغالب على 2017في المائة في عام  15.5تفعة )البطالة المرنسبة المشترك بطيئاً. تؤثر  رخاءالتحقيق من حيث الحد من الفقر و

في المائة(.  28العاملة منخفضة بشكل خاص ) يدالنساء في النسبة الشباب والنساء واألشخاص الذين يعيشون في المناطق الداخلية. 

الفوارق بين المناطق والفئات العمرية. ال يزال جزء كما تواصل اتساع هوة ، 2015 في المائة في عام 15بلغت نسبة عدد الفقراء وقد 

الموارد معظم  رغم أنولصدمات الخارجية. للتأثر باالتالي عرضة هم بوأعلى من عتبة الفقر، يعيش في مستوى كبير من السكان 

التركيز على النمو المستدام ذي  تونس تحتاج إلى فإنلسياق ما بعد الثورة، الماّسة االحتياجات لتلبية  إلى حد اآلنمومية قد ذهبت الع

اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الوضع االقتصادي الكلي والمالي للبلد وتعزيز االستثمار الخاص هذا القاعدة العريضة. ويستلزم 

، ا اإلطاروفي هذ. أيضا نفس القدر من األهميةعلى  وتوفير فرص متساوية للجميع ةكموتعزيز الحويُعتبر . بعث المشاريعوالتجارة و

( زيادة الموارد 1على خمسة محاور: )يرتكز التي اعتمدتها حكومة برنامًجا طموًحا  2020-2016تحدد خطة التنمية الخمسية 

( إعادة تصميم نظام الضمان االجتماعي؛ 4( تنمية رأس المال البشري؛ )3؛ )ضبط أوضاع المالية العامة( 2المخصصة لالقتصاد؛ )

بين عمال وزيادة االستثمار الخاص. تركز خطة التنمية في تونس بنفس القدر على ضمان النمو المتوازن ( تحسين مناخ األ5و )

تنعكس جزًءا ال يتجزأ من جدول األعمال هذا، كما  يتغير المناخالتمثل أهداف النمو األخضر وووكذلك االستدامة البيئية.  المناطق

  .خطة التنمية الخمسيةأيضا بوضوح في 

 السياق القطاعي والمؤسسي

وضعف األداء التجاري  المشوه الدعميواجه قطاع الكهرباء في تونس ثالثة تحديات رئيسية: االعتماد الكبير على الوقود المستورد، و

على الرغم من انخفاض النمو االقتصادي، زاد الطلب على الطاقة األولية بشكل مطرد منذ الثورة، والمالي على مستوى المرافق. 

 18الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية )ت ذروة مقارنة بمستويات التسعينيات. كما ارتفع مراتأربعة حيث تضاعف الطلب على الغاز 

 (.2017و 2016في المائة بين عامي 

، الخاصة بها التوليد ةطاقمن أجل زيادة  ، وهي شركة عمومية متكاملة عموديا، عانتللكهرباء والغاز لتونسيةة اومع ذلك، فإن الشرك 

على الرغم من أنها و .2017و 2010في المائة فقط بين عامي  3.6و 2017و 2016في المائة سنويًا بين عامي  5والتي نمت بنسبة 

قد انخفض بشكل للكهرباء والغاز  لتونسيةلشركة ال، إال أن األداء التجاري ة يُعتمد عليهابطريقة موثوقكهرباء التزويد بالتمكنت من 

بشدة، مما  شركةتكاليف، إلى إضعاف القيمة المالية للالاسترداد القدرة على في السنوات األخيرة. وقد أدى ذلك، إلى جانب عدم  مستمر

حكومة ضغطاً هائالً لزيادة االستثمارات ورفع القدرة على التواجه وحكومة. من العتمد اعتمادًا كبيًرا على التحويالت المباشرة ت اجعله
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صناعات وال والتجارة للصناعة التونسي االتحاد للشغل، التونسي العام االتحاد: التونسي المدني المجتمع في رئيسية منظمات أربع من الوطني للحوار الرباعية اللجنة تتألف 1

 ديمقراطية بناء في الحاسمة لمساهمتها 2015 عام في للسالم نوبل جائزة علىهذه اللجنة  حصلتوقد  التونسيين المحامين ونقابة اإلنسان، لحقوق التونسية والرابطة ،التقليدية

 .2011 ثورة أعقاب في تونس في تعددية
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األساسي  . نظًرا ألن قطاع الطاقة المزدهر هو العنصرالمتاح المالي فضاءقيد بشدة اليللكهرباء والوقود  المشوه الدعمإدارة القطاع، لكن 

العقد االجتماعي في تونس ورفع القدرة التنافسية للشركة، فإن معالجة هذه التحديات أمر أساسي لتعزيز االندماج وجذب في توطيد 

 القطاع الخاص في تونس. طوير والتنمية منتال

جعل هذا القطاع يالمستوردة أمن الطاقة في تونس وحروقات مع استمرار زيادة الطلب على الكهرباء، يهدد االعتماد المفرط على الم

في المائة من إمدادات الطاقة األولية في تونس  48والنفط في المائة  52ل الغاز الطبيعي . مثّ عرضة لتقلبات أسعار الصرفه عمالءو

ت ذاتوربينات الغاز وذات الدورة المفتوحة في المائة من توربينات الغاز  85 تم توليد. وفيما يتعلق بتوليد الكهرباء، ي2017في عام 

في المئة من الطاقة  2( ولغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل)ا الوقودمزدوجة في المائة من وحدات البخار  13، والدورة المركبة

تعتمد اعتمادًا كبيًرا تونس أصبحت للنفط والغاز، صافية  وبمجرد أن أصبحت دولة مصدرةالرياح. طاقة األغلب هي في  التي المتجددة

، الغاز الطبيعيواردات اد ما يقرب من نصف ، وخاصة لتوليد الكهرباء. يتم استيرجية لتلبية احتياجاتها من الطاقةاإلمدادات الخارعلى 

، بلغ االعتماد الكلي نقل الغاز. ونتيجة لذلكفي المائة كرسوم  13يتم دفع في المائة منه إلنتاج الكهرباء، من الجزائر و 72ستخدم الذي يُ 

قلل من أمن الطاقة ، مما يفي الزيادة في المستقبلهذه النسبة ستمر ت، ومن المرجح أن 2017في المائة في عام  49الطاقة دات على وار

. على الرغم من 2020، ابتداء من عام حدوث نقص في الطاقة األولية، ال سيما الغاز الطبيعيإلى إمكانية التوقعات  شيرفي تونس. ت

عار الدولية مع تقلب األسو، إال أن االحتياطيات محدودة وغير مؤكدة. ول غاز جديدة على المستوى المحليقأن هناك فرًصا لتطوير ح

، وهو ما لكهرباءل المستهلكين عمالءالالمحلية في صعوبات جمة أمام ، يمكن أن يتسبب الضغط على األسعار وانخفاض قيمة العملة

 .الدعمحاولت الحكومة التونسية تخفيفه من خالل 

ن مالثمينة  موميةالموارد العمسار  ساهم في إبعادويمومية يشكل الدعم العالي لقطاع الطاقة مخاطر كبيرة على استقرار المالية الع

، بما في ذلك المنتجات النفطية وغاز البترول المسال والغاز مدعومة جميع منتجات الطاقة .تي تعزز التنمية والرخاءاالستثمارات ال

إلى جانب فرض عبء ثقيل و. 2017لوقود والكهرباء أكثر من ثلث العجز المالي في عام ل الموجه الدعم وقد مثلهرباء. الطبيعي والك

لوقود، باستثناء غاز الموجه ل الدعم. ال يساهم في التطوير الدعم ، فإنالقدرة المالية لقطاع الطاقة ككلوإضعاف  موميةعلى المالية الع

أكثر من نصف الدعم للغاز الطبيعي والكهرباء يستفيد من األثرياء بشكل غير متناسب و عمالءبالنفع على العود ي، البترول المسال

من خالل ، ارد نحو األشخاص األكثر احتياًجافقط توجيه المو الدعمرفع وسوف يساهم . ةوالتجارية الصناعيمن المؤسسات  عمالءال

 تشجيع استهالك أكثر كفاءة للطاقة. إلىأيًضا ضافة ل، باإلعلى سبيل المثا شبكات األمان االجتماعي

للكهرباء والغاز  لتونسيةلشركة اا. للكهرباء والغاز لتونسيةلشركة التدهور األداء التجاري بالمالية  لجدوىيتأثر أداء قطاع الطاقة وا

، عن واردات 2015الطبيعي، ومنذ عام نقل وتوزيع الغاز أيضا عن وسلسلة القيمة،  على طولرباء هي المسؤولة عن خدمة الكه

 لتونسيةلشركة ال، الذين يمكنهم إنتاج وبيع الكهرباء التوليد لمنتجي الطاقة المستقلين، تم فتح قطاع 1996ز من الجزائر. في عام الغا

عن في المئة  81 توليدتم ؛ يواحدمنتج طاقة مستقل  مدادات الكهرباء عن طريقإفي المئة من  19، يتم توفير . حالياللكهرباء والغاز

ال يزال النقل والتوزيع يخضعان ومن خالل التوليد الذاتي الصناعي. أخرى وكمية صغيرة  للكهرباء والغاز لتونسيةالشركة ا طريق

وصوالً وهو ما يمثل لكهرباء )ل المستهلكين عمالءالماليين من  4خدم ما يقرب من تي الت، للكهرباء والغاز لتونسيةالشركة االحتكار 

، إال أن قدرتها بكفاءات فنية سليمةتتمتع وعلى الرغم من أن الشركة لغاز الطبيعي. مستهلك ل عميل 850.000( وللكهرباء شبه عام

من  أعلىوهي نسبة ، في المائة 9.8 للكهرباء والغاز لتونسيةلشركة االتجارية أقل من المعايير المقبولة. تبلغ الخسائر غير الفنية ل

التي الرئيسية  شكالياتعد سرقة الكهرباء والفواتير غير المدفوعة اإلجيدة األداء في البلدان النامية. تُ المشابهة  المؤسساتمستوى 

لنفط على ا غير المباشر الدعم رفعمنذ و. كما أن خدمة العمالء تحتاج إلى تحسين كبير. 2011منذ الثورة في عام تواجهها الشركة 

باألسعار الدولية وزادت تكاليف المحروقات في شراء  للكهرباء والغاز لتونسيةالشركة ا، بدأت 2016لتوليد الطاقة في عام الغاز و

، للشركةمتزايد الضعف التجاري الالتكاليف و جاع قيمةعلى استر تهاعدم قدروبسبب التعريفة. أعلى بكثير من متوسط بنسبة اإلنتاج 

للكهرباء  لتونسيةالشركة ا سجلت ،2017في المائة. في عام  24 نسبتها ، والتي تبلغ حاليًاات الدفع المتأخرةمستحقالشركة تراكمت لدى 

  في تونس.عمومية شركة  20بين أكبر من خسائر أكثر نسبة  والغاز

 قطاع الطاقة في تونسفي تحول نقطة ، ويمثل هة جميع التحديات المذكورة أعالهيعتبر تطوير الطاقة المتجددة عامالً فعاالً في مواج

سعى إلى إضافة ما يقرب من ، التي تدةالمتجدالطاقة . أطلقت الحكومة التونسية مؤخًرا خطة من القطاع الخاص نحو مشاركة كبيرة

صادر الطاقة المتجددة ، مما يزيد تدريجياً من حصة ماح لتوليد الطاقة على ثالث مراحلاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الريغجي 3.8
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مهم في  تحويل ة ومن المتوقع أن ينتج عنهاغير مسبوقالخطة  ههذ. 2030في المائة بحلول عام  30ى في مزيج الطاقة في البالد إل

باإلضافة استقالل البالد في مجال الطاقة  راجعيساعد هذا الحجم الكبير من الطاقة المتجددة بشكل حاسم في مواجهة توف . سالقطاع

الشركة أثّر سيؤدي دمج مصادر الطاقة الداخلية األكثر كفاءة من حيث التكلفة إلى تقليل تكما تقليل البصمة الكربونية إلنتاج الطاقة. إلى 

المالي لقطاع الكهرباء ككل وتخفيف  صافيال دخلالمساعدة في تقوية الإلى ، وبالتالي عالميةأسعار النفط الب للكهرباء والغاز لتونسيةا

ً  . سوفموميةعلى المالية الع ئهعب حتماً.  عمالءالتي تضر ال سعيرةيقلل من الحاجة إلى زيادة التس، مما تستقر تكاليف الكهرباء تدريجيا

ثلثي في حكومة التعاقد ال، حيث تنوي انفتاًحانس نحو سوق طاقة أكثر تحول توعلى  دةالمتجدالطاقة خطة تدّل أيضا ، واألهم من ذلك

حكومة لتطوير محطتين جديدتين لتوليد الطاقة تعمل بالغاز ال، تخطط لقطاع الخاص. عالوة على ذلكمع االطاقة المتجددة إنتاج 

ضرورية لتوفير  هذه المحطاتمنتج طاقة مستقل. الثانية يتم اعتبار ، وطاواغمي 500-450كل منهما قدرة ( تبلغ 2و1الصخيرة )

الطاقة المتجددة في نظام الطاقة. توفر اإلمكانيات الكبيرة لتونس في مجال الطاقة الشمسية نسبة مهمة من استقرار الشبكة حيث يتم دمج 

سوق تونس ب ربطلطاقة المتجددة المضافة ألغراض تصدير الكهرباء بمجرد اوطاقة الرياح أيًضا فرصة نمو مهمة للبلد إذا تم استخدام 

 (.Elmedالطاقة األوروبي من خالل مشروع الربط بين تونس وإيطاليا )مشروع 

 وجد. تالطاقة الموثوق به على المدى الطويلبمداد اإلالطاقة المتجددة وإدماج من تمكين لسعة النقل أمًرا ضروريًا ل زيادةعد ت

، بينما تقع مراكز الطلب الرئيسية على الكهرباء في شمال البالد. إن ربط طاقة المتجددة في تونس في الجنوباإلمكانيات الكبيرة لل

الجهد العالي من الشمال إلى الجنوب والتوصيالت البينية بمواقع توليد الطاقة الجديدة هو شرط كهرباء لنقل خط المنطقتين من خالل 

، هناك المعقولة إلى مراكز الطلب العالي. وبالتاليكلفة لتطوير الطاقة المتجددة ولضمان وصول إمدادات الكهرباء األنظف ذات الت

، واالستفادة من مصادر الطاقة على النحو األمثل اكهرباء وإرسالهسعة النقل للسماح بتوليد ال زيادةحاجة ماسة إلى االستثمارات في 

، مع الحفاظ على موثوقية النظام واستقرار مةداالمختلفة وتمكين تطوير موارد الطاقة المتجددة األكثر فعالية من حيث التكلفة واالست

السعة  توفر ضمانا بدمج، حيث ة المستثمرين في الطاقة المتجددةالشبكة. يعد توفر البنية التحتية للنقل أمًرا ضروريًا أيًضا لتحسين ثق

نظام  فعالية، تعد . أخيًراللكهرباء والغاز لتونسيةالشركة االمطورة حديثًا في النظام وإرسالها وفقًا للترتيبات التعاقدية المتفق عليها مع 

ة المتدفقة من . ستسمح الطاقElmedبمجرد االنتهاء من مشروع  شبكة التوصيل الجهويةالنقل الوطني أمًرا ضروريًا الستغالل فوائد 

، ستكون تونس قادرة ناحية أخرى منس. لطاقة في تونالمتقطعة في مصفوفة االمتجددة باستيعاب المزيد من الطاقة  جهويةالاألسواق 

من هذا الطاقة المتجددة التي تتجاوز االحتياجات المحلية من خالل الصادرات. ال يمكن أن يحدث أي شيء االستفادة ماليا من  على

 وموثوقة. فعالةدون شبكة نقل وطنية 

 ضبطكجزء من جهود و وجذب مشاركة القطاع الخاص.، ودعم انتقال الطاقة وإدارة قطاع الكهرباء كفاءة تحسينب حكومةالتعهدت 

الكهرباء والغاز بهدف نهائي  سعيرةفي تطبيق زيادات في ت حكومةال ، بدأتخطة التنمية الخمسيةفي إطار العمومية  المالية أوضاع

تدريجياً وتخفيف اآلثار االجتماعية والطلب  الدعمتخلي عن لل. تم تحديد خارطة طريق 2022إلغاء دعم الطاقة بحلول عام  يتمثل في

. يتطلب إصالح دعم الطاقة التزاًما متواصاًل 32018حكومة في مايالالتي اعتمدتها   2المعتدل من خالل كفاءة الطاقة في مذكرة السياسة

، مصحوبة بتدابير تخفيف للحد نفط والغاز الدولية وأسعار الصرفمنتظمة على األسعار تمشيا مع تقلبات أسعار البإجراء تعديالت 

حاليًا إلى هيئة تنظيمية  فتقري، الذي لحاجة إلى تعزيز اإلطار التنظيميحكومة أيًضا االمن التأثير السلبي على الشركات واألسر. تدرك 

 واق الكهرباء والغاز التي تعمل بشكل جيد وشفاف ومستدام ماليًا.، من أجل التحرك نحو أسمستقلة

إلى المفتاح أيًضا لزيادة استدامة القطاع وجذب االستثمارات الخاصة  للكهرباء والغاز لتونسيةلشركة اعد تعزيز األداء التجاري ليُ 

للفترة  الحكومةأداء مع  عقد   للكهرباء والغاز لتونسيةالشركة اعت ، وقّ أدائها التقني والتجاري والمالي بهدف تحسين توليد الطاقة. مجال

، حد من الخسائر التقنية والتجارية، والما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة، وتوسيع الشبكة، مع أهداف سنوية كمية واضحة في2016-2020

تحتاج للكهرباء والغاز  لتونسيةالشركة ا، إال أن تحقيق األهداف الرئيسية حتى اآلنعلى الرغم من عدم واألخرى. والعديد من النقاط 

األداء التجاري والقدرة المالية وخدمة العمالء لتكون قادرة على العمل بنجاح في سوق الطاقة المتغير إلى االهتمام من هنا فصاعدا ب

جة إلى تكملة الجهود الرامية إلى تحسين النتيالتخفيف من مواطن الضعف . يمكن أن يؤدي للعمالءمتطلبات المتزايدة الفي تونس و

أكثر استعدادًا للدفع مقابل الخدمة  للكهرباء والغاز لتونسيةالشركة ا، سيكون عمالء مع تحسن جودة الخدمة. ولقطاعللشركة واالمالية 

، تتوقف أخيًراوار النفط والغاز الدولية. بما يتماشى مع أسع هاتعديلالتي يتم  تسعيرةاستيعاب زيادات الن مالنهاية هو ما يُمّكن في و
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بمثابة متعهد  للكهرباء والغاز لتونسيةالشركة افي قطاع الطاقة في تونس إلى حد كبير على اعتبار شركة  الخاصالقطاع مشاركة 

 .منتجو الطاقة المستقلوننتجها يلطاقة المتجددة والتقليدية التي موثوق به في مجال ا

استجابة لتحديات القطاع  المشروع المقترح جزء من برنامج تطوير شامل يضم عدة شركاء يدعمون تحول قطاع الكهرباء في تونس.

لشركة ل( تحسين األداء التجاري 3؛ و )بائي وموثوقيته( استقرار النظام الكهر2؛ )الطاقة( انتقال 1نامج إلى دعم: )، يهدف البرالرئيسية

، وخدمة العمالء. يعتمد البرنامج على المساعدة المنسقة من البنك والوكالة الفرنسية للتنمية المالية تهاقدر، وللكهرباء والغاز لتونسيةا

مشروع تحسين قطاع ، من خالل البنك أخذمة التونسية، سياًء على طلب الحكوبنو، . على وجه التحديدوبنك االستثمار األوروبي

النقل التي تعتبر األكثر أهمية  سعة، زمام المبادرة في دعم انتقال الطاقة عن طريق تمويل االستثمارات في (المشروعأو ) الطاقة

أيًضا تدابير لتحسين  مشروع تحسين قطاع الطاقةتضمن ي . وفي حينالقطاع الخاص التي يقوم بتوليدها الطاقة المتجددةج ادمإلتمكين 

، يتم توفير الجزء األكبر من الدعم في هذا المجال من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في للشركة التونسية للكهرباء والغازاألداء التجاري 

كهرباء والمتوسط الجهد كهرباء عمالء ذكي لجميع  عداد 400000، الذي يمول تركيب مليون يورو( 120إطار مشروع الشبكة الذكية )

جريبية )صفاقس(. بالتوازي مع الجهد المنخفض في منطقة تكهرباء  عمالء، وكذلك لالجهد العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز

الخاصة ات في إعادة تأهيل وتطوير شبكة توزيع الكهرباء والغاز ، من المتوقع أن يقوم بنك االستثمار األوروبي بتمويل االستثمارذلك

 ، مما سيساعد في تقليل الخسائر وتحسين جودة الخدمة.شركة التونسية للكهرباء والغازبال

 الهدف )األهداف( اإلنمائية المقترحة  (أ)

 (والتطوير األداء تقييمهدف )أهداف( التنمية )من 

للكهرباء  لتونسيةلشركة ال( تحسين األداء التجاري 2؛ و )تعزيز نظام نقل الكهرباء في تونس( 1: )فيالهدف من تطوير المشروع يتمثل 

 .والغاز

 

 النتائج الرئيسية

 التالية: الهدف من تطوير المشروعمن خالل مؤشرات نتائج مستوى  الهدف من تطوير المشروعسيتم قياس تحقيق 

 (ميغاواطالشمالي )-النقل على طول الممر الجنوبيزيادة سعة • 

 )النسبة المئوية( 4الزيادة في مؤشر االسترداد النقدي•

 تشمل مؤشرات النتائج الوسيطة:

 في إطار المشروع )كيلومترات(تم تشييدها خطوط النقل التي • 

 )العدد( تعزيزهاو / أو تم تشييدها المحطات الفرعية التي • 

  المشروع)د( وصف 

المحروقات ( تنويع مصادر الكهرباء بعيدًا عن 1عدين رئيسيين لتحول قطاع الطاقة في تونس: )يهدف المشروع المقترح إلى دعم بُ 

والتي ينتجها  قائمة على مصادر الطاقة المتجددةطاقة منخفضة التكلفة الالتوليد  سعةالمساعدة في دمج ونقل من خالل المستوردة 

، يتم ذلك بناء علىعزيز أدائها التجاري. ومن خالل ت لشركة التونسية للكهرباء والغازل المالي وضع( تحسين ال2و ) ؛القطاع الخاص

 المشروع للمكونات الثالثة التالية.تقسيم 

، والتي الثالثة التاليةنات الفرعية المكوإلى هذا المكون يتفرع  مليون دوالر أمريكي(. 131: تعزيز شبكة نقل الكهرباء )1المكون 

تهدف جميعها إلى تسهيل انتقال تونس نحو مزيج متنوع من الطاقة وسوق كهرباء أكثر انفتاًحا وتنافسية. ويرد وصف مفصل وتحليل 

 .1تقني لهذا المكون في الملحق 
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توسيع وتعزيز نظام نقل الطاقة المكون هذا يستلزم  مليون دوالر أمريكي(. 122.7. أ: االستثمارات في البنية التحتية للنقل )1المكون 

، مما سيمكن من نقل الطاقة بين المناطق في المناطق الجنوبية أساسي قوي من الشمال إلى الجنوب خط( توفير 1في تونس بهدف: )

( توصيل 2)؛ والتحميل الرئيسية في الشمالراكز وم ،الطاقة المتجددةفي توليد إمكانات التي لديها تقع المناطق والشرقية من البالد حيث 

 2022في عام  اببرج بورقيبة الذي سيتم تشغيلهغاواط مي 200روضوئية التي تبلغ طاقتها محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكه

يتم تطويره وتمويله من قبل نظام االمتياز )الذي ستم إطالق الذي يعتبر بمثابة بنية تحتية مرتبطة بالمشروع. ، بموجب نظام االمتياز

الطاقة المتجددة بحلول  ميغاواط من 800أن يوفر من المتوقع ، وخطة الطاقة المتجددةفي  ارئيسي جزءا، والذي يعد ع الخاص(القطا

لطاقة  المستقلينالطاقة منتجي  من ينواثنالكهروضوئية المنتجين للطاقة  الطاقة المستقلينمنتجي ، بما في ذلك من أربعة من 2022عام 

دة في نفس اإلطار من الطاقة المتجد غاواطمي 520 الشركة التونسية للكهرباء والغاز نتج، من المتوقع أن ت. عالوة على ذلكالرياح

الطاقة المتجددة  سعةباإلضافة إلى دمج هذه الشريحة األولى من وفي الجنوب. من إجمالي اإلنتاج ميغاواط  900 يتم إنتاجالزمني. 

الممر بشدة  يحتاج إليه دفعا كبيرا، فإن االستثمارات في إطار المشروع ستوفر خطة الطاقة المتجددةويرها في إطار تي سيتم تطال

كين الربط م، وهو أمر بالغ األهمية الستيعاب طاقة توليد الكهرباء المتزايدة والمتنوعة على المدى الطويل وكذلك لتالجنوبي-الشمالي

فإن هذه االستثمارات هي جزء من استراتيجية طويلة األجل لتحسين قدرة واستقرار شبكة نقل الطاقة في تونس.  ،. وبالتاليالجهوي

 :ما يلي محددةالستثمارات اال تشمل

 كيلوفولت 400 بقدرة كم من خطوط الدائرة المزدوجة 192، بما في ذلك ذات الجهد العاليالكهرباء نقل كم من خطوط  284( بناء 1)

الذي يقع في منتصف الطريق بين  ،موقع الصخيرة الخطوطستربط هذه  .تكيلو فول 225 حادية بقدرةكم من خطوط الدائرة األ 92و

 ؛أكبر مدينة في تونس( على التوالي، بالممر المركزي وصفاقس )ثاني والوسط الجنوب منطقتي

)يُعتبر  برج بورقيبةب الكهروضوئيةللطاقة  منتج الطاقة المستقل لوفولت لربطكي 225 بقدرة حاديةكم من خط الدائرة األ 100( بناء 2)

 ؛بة بنية أساسية مرتبطة بالمشروع(األخير بمثاهذا 

كيلوفولت مع الممر  400ندار الجديد بقدرة ك-ولت في كندار لربط خط الصخيرةكيلو ف 400/225( بناء محطة فرعية جديدة بسعة 3)

 ؛ كيلو فولت 225 بقدرةكزي الحالي المر

كيلو فولت( من  225كيلو فولت( بالقرب من صفاقس وتطاوين ) 225/150( تعزيزات المحطات الفرعية الموجودة في طينة )4)

 و / أو محوالت الجديدة. حجيرات خطوط خالل تركيب

للمشروع )تحدد الخطوط الثالثة باللون األحمر خطوط النقل المراد تمويلها  ات في إطارمواقع االستثمارخريطة ل 3تظهر في الصورة . 1

متعددة األطراف اخ كجزء من قائمة بنوك التنمية هذا المكون الفرعي فوائد مشتركة للمنعن  تنتجفي إطار المشروع(. من المتوقع أن 

مصادر الطاقة  إدماجومحسنة )خطوط ومحطات فرعية( لتسهيل ، "أنظمة نقل جديدة وموسعة 1.3ألنشطة التخفيف المؤهلة في إطار الفئة 

 .5 شبكات" فيالمتجددة 
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 : مواقع المشروع3الصورة 

 
 

ة إلى دعم . باإلضافمليون دوالر أمريكي( 1.3مصادر الطاقة المتجددة والنمذجة المالية )الدعم الفني في مجال .ب: دمج 1المكون 

على العمل في سوق طاقة متغير.  الشركة التونسية للكهرباء والغازللمساعدة في تعزيز قدرة  الفني دعمال 1المكون ، يتضمن راالستثما

 عوامل تحديدتغيير إلى ، خاص عبر القطاع ايتم إنتاج جزء كبير منه، والذي سلطاقة المتجددةلالكبير  من المتوقع أن يؤدي اإلدماج

إلى االستثمار بكثافة في توسيع / تعزيز  الشركةالنتيجة المالية النهائية. ستحتاج بالتالي ، والتونسية للكهرباء والغازلشركة في االتكلفة 

التعامل معه بشكل وجيدا  هذا الخيار يجب فهموأكثر فعالية من حيث التكلفة. متنوع ونظام النقل الخاص بها للوصول إلى مصدر طاقة 

. مستقبليينال تتفاوض على اتفاقيات شراء الطاقة مع مطوري القطاع الخاص لتونسية للكهرباء والغازالشركة ا، خاصة وأن فعال

على الموارد الطاقة المتجددة  عاملالمتزايد لدماج لإل( تقييم التأثير طويل المدى 1من أجل: )االعتماد على الدعم التقني ، سيتم وبالتالي

في تطوير نموذج مالي يناسب دورها  الشركة التونسية للكهرباء والغاز( مساعدة 2؛ و )غازلشركة التونسية للكهرباء واللالمالية 

 والتزاماتها المتغيرة في سوق الطاقة المتطور في تونس.

 تقنيةالستيعاب األسعار والطوارئ الوضع هذا المكون جانبا يتم ماليين دوالر أمريكي(.  7. ج: التمويل غير المخصص )1المكون 

 .إضافيدعم تقني  . أ ، فضالً عن الحاجة إلى 1التي قد تؤثر على االستثمارات في إطار المكون الفرعي 
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القائمة على واإلدارة دعم الممارسات  فيالهدف من هذا المكون يتمثل  مليون دوالر أمريكي(. 20: تحسين األداء التجاري )2المكون 

لتحسين أدائها التجاري. تم تصميم هذا المكون بالتكامل مع برنامج المنح الصغيرة  والغازالشركة التونسية للكهرباء من طرف النتائج 

، على النحو المحدد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بها ستلتزمااللتزامات التي وسوف تستفيد . الوكالة الفرنسية للتنميةالممولة من 

تساعد في النهاية سوف ، وضع في إطار برنامج المنح الصغيرة على وجه الخصوص، من البنية التحتية والممارسات التي ستوأدناه

من تحقيق أهداف عقد األداء مع  الشركة التونسية للكهرباء والغازعلى تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق باألداء التجاري. سيمكن هذا 

على مراحل على مدى خمس سنوات من  بالصرف مرتبطةال مؤشراتال يتم توزيعللعمالء.  أكثر كفاءةل وأفضوتوفير خدمة  الحكومة

 على تنفيذ اإلجراءات الموجهة نحو: الشركة التونسية للكهرباء والغازتهدف إلى تحفيز هي تنفيذ المشروع و

في الوقت الفعلي. هذا هو الهدف الرئيسي الكهرباء ذات الجهد العالي والكهرباء ذات الجهد المتوسط  ( رصد وقياس استهالك عمالء1)

الكهرباء ذات الجهد  عمالءجميع ضمان تثبيت العدادات الذكية لإلى  بالصرف مرتبطةال مؤشراتال هدفتومشروع الشبكة الذكية لـ

 وننتجيفي المائة من إجمالي استهالك الكهرباء. تجدر اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من هؤالء العمالء  56، والذين يمثلون العالي

، عندما تتجاوز االستهالك. الشبكة نتهي إلىت ، والتيهمقعاالكهرباء من خالل التوليد المشترك والطاقة الشمسية الكهروضوئية في مو

، فضالً إدماج الطاقة المتجددة التي يتم توليدها والتي ال يحتسبها العدادالذكي لهؤالء العمالء سيساعد على د عدا، فإن دمج الوبالتالي

من إدارة الطلب بشكل أفضل. سيحقق هذا النشاط فوائد مشتركة للمناخ في إطار نشاط  الشركة التونسية للكهرباء والغازعن تمكين 

شبكات الذكية والشبكات الصغيرة لتسهيل دمج الطاقة ال ،يا المعلومات واالتصاالت الجديدةج"تكنولو 1.3التخفيف المؤهل في الفئة 

 المتجددة في الشبكات".

الكهرباء ذات الجهد . يتم حاليًا تغطية جميع عمالء كبيرالستهالك ذوي االذات الجهد المنخفض الكهرباء عمالء من  مداخيل( تأمين 2)

يمة العالية. من هذا القطاع ذي الق المداخيل، والذي يهدف إلى تأمين مداخيلحماية الببرنامج لمتوسط العالي والكهرباء ذات الجهد ا

( وقراءة معينينموظفين العمالء )الخدمات المباشرة مع  معاملة خاصة فيما يتعلق بإدارةبرنامج حماية المداخيل  يتلقى العمالء بموجبو

، . سيتم توسيع نطاق هذه اإلجراءاتربع سنوي( وفواتير )شهريًا بدالً من كل شهرين(معدل عدادات أكثر انتظاًما )شهريًا بدالً من 

ض الجهد المنخفعمالء الكهرباء ذات عميل من  17،600، إلى حوالي الخسائر التجارية وخسائر التحصيلالتي تعد ضرورية لتقليل 

، ستتوسع تغطية برنامج ة من إجمالي االستهالك. وبالتاليفي المائ 8، والذين يمثلون في الساعة طكيلو وا 1750عن  باستهالك يزيد

 في المائة من إجمالي االستهالك. 64إلى  56من  مداخيلحماية ال

برنامج المساعدة في من  المستمرالدعم التقني قوم ي ، واستهداف العمالء من القطاع الخاص بشكل خاص.( زيادة معدل التحصيل3)

دم توصيات لتحسين ممارسات القياس، والفوترة، قوف يوس لشركة التونسية للكهرباء والغازبتقييم العمليات التجارية ل إدارة قطاع الطاقة

سين معدالت التحصيل بين العمالء بعض التدابير المحددة لتح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وخدمة العمالء. ستتبنى والتحصيل

من القطاع الخاص. ويشمل ذلك: رقمنة عمليات الفوترة والتحصيل )مثل إرسال الفواتير عبر الرسائل القصيرة / البريد اإللكتروني 

الء بخصوص ؛ تسريع معالجة شكاوى العمحاليًاالُمعتمد صير الموعد النهائي للدفع ؛ تقالعمالء على الدفع عبر اإلنترنت(وتشجيع 

 بشكل أكثر منهجية. بالشبكة ؛ وتطبيق سياسة قطع االتصال واتيرالف

. هناك حاجة ماسة لذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز( تحسين قياس االستهالك من خالل توفير األجهزة المحمولة لموظفي 4)

تسبب في شكاوى العمالء وتقليل ي، مما لى فواتير خاطئةي يمكن أن تؤدي إلتجنب األخطاء البشرية )المقصودة أو غير المقصودة( الت

 .لشركة التونسية للكهرباء والغازالمداخيل مستوجبة الدفع ل

مليات الفوترة والتحصيل تبسيط علجهودها دعما ل ( إطالق حمالت إشراك المواطنين لزيادة الوعي بحقوق ومسؤوليات العمالء.5)

تقنية ، تستهدف المناطق التي تكون فيها الخسائر غير المبادرات توعية متعددة التونسية للكهرباء والغازالشركة ، ستنفذ العمالءخدمة و

لتحسين خدمة العمالء مع تحفيز  الشركة التونسية للكهرباء والغازوخسائر التحصيل عالية. ستعمل الحملة على زيادة الوعي بجهود 

 لدفع بشكل مناسب وفي الوقت المناسب مقابل خدمة الكهرباء.لالعمالء على االلتزام بالمسؤولية الجماعية 

لشراء الكهرباء من  الشركة التونسية للكهرباء والغازالنفقات المتكررة التي تكبدتها المرتبط بالمشروع ل برنامج اإلنفاق المؤهل سيمو

الطاقة شغل منشأة لتوليد تمتلك وت، حيث ي تونسالوحيد في سوق الطاقة ف منتج الطاقة المستقل ه الشركة هي. هذشركة قرطاج للطاقة
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الشركة التونسية للكهرباء في المائة من إمدادات الطاقة في البالد. تعد قدرة  19، تمثل في رادس طاواغمي 471تعمل بالغاز بطاقة 

الكهرباء. كما يمكن أن  عمالءخدمة موثوقة ل وفيرلتمنتجي الطاقة المستقلين أساسية الكهرباء المشتراة من قِبل  الدفع مقابلعلى  والغاز

، وذلك بهدف جذب مستثمرين من القطاع في التعامل مع منتجي الطاقة المستقلين الشركة التونسية للكهرباء والغازتزيد من مصداقية 

 الشركة التونسية للكهرباء والغازمن الضغوط المالية على  ؤهلبرنامج اإلنفاق المخفف وف يسوفي مجال الطاقة المتجددة. الخاص 

 برنامج اإلنفاق المؤهل، فإن لطاقة المتجددة. وبالتاليأكبر ل إدماجسعة النقل ومجال االستثمارات في لشركة لالستفادة من امحاوالت  مع

مج ابرلمليون دوالر أمريكي  20لمشروع. من المتوقع تخصيص ما مجموعه اهذا الخاص ب الهدف من تطوير المشروعدعم مباشرة ي

، الشركة التونسية للكهرباء والغازفي  تفتيشوال دقيقخالل فترة تنفيذ المشروع. قام البنك بتقييم قدرة واستقاللية مكتب الت ةاإلنفاق المؤهل

قبل  مرتبطة بالصرفالمؤشرات ال وفرل وسيعمل على التأكد من تكوكيل تحقق مستقمكتب ، سيعمل هذا ال. وبالتاليةمناسب اووجد أنه

 التصريح بالصرف.

 

بالصرف المرتبطة المؤشرات ملخص: 4 الجدول   

DLI 
 خط

 األساس

(2018) 

المخصصات  األهداف السنوية

 المقترحة

مليون دوالر  2023 2022 2021 2020 2019

 أمريكي

الكهرباء ذات الجهد  عمالء. 1

والكهرباء ذات الجهد المنخفض 

 ذكية بعدادات مجهزينال المتوسط

)٪( 

0 0 70% 100%   2 

الكهرباء ذات الجهد  عمالء. 2

ذوي االستهالك الكبير المنخفض 
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 الفواتير تحصيل معدل. 3

 الحكومية غير مؤسساتلل

 الفواتير/ )بالدوالر(تحصيلال)

 4 فترة مدى على تقاس )بالدوالر((

 (أشهر

92% 94% 97% 99% 99% 99% 10 

 كهرباء الجهد عدادات قراءة تتم. 4

 األجهزة باستخدام المنخفض

 )٪( المحمولة

0 50% 90% 100%   2.5 

 حول التوعية/  التواصل حمالت. 5

 العمالء ومسؤوليات حقوق

حمالت  3  0 حمالت 3     0.5 

 

 )هـ( التنفيذ

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

في  الشركة التونسية للكهرباء والغازهي الوكالة المنفذة الوحيدة للمشروع المقترح. تأسست  الشركة التونسية للكهرباء والغازستكون 

واستيراد حكومة تأميم توليد ونقل وتوزيع العندما قررت  ناعةذات استقالل مالي تحت إشراف وزارة الصمومية مؤسسة عك 1962عام 

حت ت إدارة 23على هيكل تنظيمي جديد يضم  الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وافقت 2017. في عام وتصدير الكهرباء والغاز

المدير العام أقسام في مكتب  9هذه اإلدارات شمل تمجلس اإلدارة. وهو بدوره تحت إشراف  الذي ،مباشرة للمدير العاماإلشراف ال

، هناك والتعاون. باإلضافة إلى ذلك تصالالمواطنين واال مععالقات المثل إدارة المخاطر والتدقيق والتفتيش وعامل مع مسائل هامة تت
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لومات رئيسية مسؤولة عن التوليد والنقل والتوزيع والمشتريات والتخطيط واالستراتيجية ونظام تكنولوجيا المع فنيةإدارات  10

ت القانونية. القسمان األكثر صلة تتعامل مع التكنولوجيا والبيئة واألمن والخدما إدارات صغيرة 4والتمويل والموارد البشرية، و

المشاركة في إدارة المشروع بما في ذلك المشتريات اإلدارات قوم المشروع أيًضا بالتنسيق مع ، وسيالنقل والتوزيع إدارةمشروع هما بال

 والتخطيط والتكنولوجيا واألمن والبيئة.

رة بما في ذلك: ، يتألف من موظفين ذوي خبلمشروعلتنفيذ الداخلي بالخاصا يهتم ا فريقً  الشركة التونسية للكهرباء والغازوف تكون س

( أخصائي 2رئيسي للبنك أثناء تنفيذ المشروع؛ )، الذي سيقوم بتنسيق جميع أنشطة المشروع وسيكون النظير ال( مدير المشروع1)

( أخصائي رصد 7؛ و )اجتماعية ( أخصائي ضمانات6( أخصائي بيئي؛ )5( محاسب. )4ية؛ )( أخصائي إدارة مال3؛ )مشتريات

من إدارات النقل والتوزيع والبيئة لصياغة المواصفات  فنيينمن المهندسين واألخصائيين العلى عدد  مدير المشروعوتقييم. سيعتمد 

االئتمانية  الفنية وتقييم المقترحات الفنية ومراقبة تنفيذ العقود والدراسات. سيتم وصف إجراءات التنفيذ الدقيقة لجميع الجوانب

 .الشركة التونسية للكهرباء والغازوالضمانات للمشروع في دليل عمليات المشروع الذي أعدته 

 )و( موقع المشروع والخصائص المادية البارزة ذات الصلة بتحليل الضمانات )إذا كانت معروفة(

، ومحطة طينة الحالية والممرات اإلرشادية المرتبطة الفرعية الجديدموقع محطة كندار  1ع المرتبط بالمكون يشمل تأثير منطقة المشرو

 ينةطوبوحجلة و القيروان الجنوبيةو الشماليةقيروان الو ةندار وبوفيش)ك معتمدية 11في التي ستقع حة وبخطوط النقل الثالثة المقتر

منطقة تأثير المشروع  شملتطاوين(. تيروان و)سوسة، المهدية، صفاقس، الق واليات 5( في ةورمادالشمالية تطاوين و الصخيرةو

. في هذه المنطقة ٪ 35و 15٪، وتتراوح بين  15لى من المعدل الوطني البالغ نسمة. معدالت الفقر عادة ما تكون أع 480،000حوالي 

األشجار وتربية زراعة عة والزرافيها في مصادر الرزق الرئيسية التي تتمثل ، أساًسا المناطق الريفية المفتوحةتعبر ممرات المشروع 

ندار )سوسة( وصفاقس. يتراوح معدل البطالة ق صناعية في منطقتي ك. توجد أربع مناطةاليوميالة المواشي واألعمال التجارية والعم

روع ٪ بين اإلناث الناشطات. يتميز تأثير منطقة المش 54إلى  16 ـ، مقارنة ب٪ من السكان الذكور النشطين 22و 8بين الرجال بين 

يتمثل وجود األراضي الرطبة. بو ،ملم 300إلى  100هطول األمطار السنوي ، حيث يبلغ متوسط بمناخ جاف 1المرتبط بالمكون 

مات المتاحة ي. بناًء على المعلو، أشجار الزيتون( والمراعالزراعة )التشجيرفي طقة المشروع لألرض في مناألساسي االستخدام 

مر قريبة جدًا من بعض األراضي الرطبة المحمية ولكنها ال ت توقعة، فإن بعض أقسام الطرق األولية للخطوط الموالزيارات الميدانية

ن ملسبخة الكلبية  المصنف للنظام البيئي RAMSARموقع على لكهرباء الجهد العالي طينة -الصخيرة. قد تؤثر بعض قمم خط بها

بجوار لكهرباء الجهد العالي طينة -الصخيرةتقع بعض قمم خط  .االضطراب المحتمل الذي قد يؤثر على مجموعات الطيورحيث 

 الساحلية المحمية.المنطقة والمستقبلية البحرية  كنيسمنطقة 

 )ز( أخصائيو الضمانات البيئية واالجتماعية في الفريق

 

 

 خصائي اجتماعي، أأنطوان ف. ليما

 ، أخصائية اجتماعيةإلويز صوفي فلويت

 ، أخصائي بيئيزاويةالب انمحمد عدن

 السياسات الوقائية التي قد يتم تطبيقها

 السياسات الوقائية
تم  هل

 تفعيلها؟
 الشرح )اختياري(
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اإلجراءات التقييم البيئي )

التشغيلية/ أفضل الممارسات 

4.01) 

 نعم

لبنك الدولي بشأن االخاصة ب 4.01اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات باإلشارة إلى 

، تأثيرات المشروع المقترح محدودة ، ونظراً إلى أنه من المتوقع أن تكونالتقييم البيئي

صنف المشروع ضمن الفئة ، يُ ال رجعة فيها، ويمكن السيطرة عليها بسهولةال تكون أو

 زئي(.)تقييم ج بالبيئية 

. "تعزيز شبكة نقل الكهرباء" 1وترتبط المخاطر واآلثار الرئيسية للمشروع بالمكون 

كيلومتًرا(  85+  192الجهد العالي )كهرباء سيمول هذا المكون بناء خطين جديدين لنقل 

الجهد العالي الجديدة  كهرباء مع محطتين فرعيتين جديدتين للتحويل وخطوط جذع

تج في المستقبل. ستن المستقلالمتجددة منتج الطاقة لتأمين ربط ا( كيلومترً  142جمالي اإل)

الجهد العالي تأثيرات سلبية إذا كهرباء نقل لتصميم والبناء والتشغيل لخطوط مراحل اعن 

 لم يتم تخفيفها بشكل صحيح.

استنادًا إلى الوصف أعاله لمكونات المشروع وبالنظر إلى أن المسار النهائي لخطوط 

إعداد ب الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامتبعد، بدقة تحديده  الجهد العالي لم يتمكهرباء 

نتائج دراسة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ن ضمّ ت. إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

لخط  اوصف وشملتفي الوقت نفسه  الشركة التونسية للكهرباء والغازئية أعدتها استقصا

ة المرتبط الكهروضوئية حطة برج بورقيبةومإنشاؤه الجهد العالي المتوقع كهرباء نقل 

. وقد وصفت دراسة النطاق البيئة الطبيعية والفيزيائية واالجتماعية االقتصادية بالمشروع

أيًضا نتائج دراسة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية شمل . بالمشروع تتأثرالعامة التي قد 

تحديد النطاق التي أعدها البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير والتي تغطي المنطقة المستقبلية 

  .الكهروضوئية برج بورقيبةلمحطة 

أن المخاطر واآلثار السلبية المحتملة الرئيسية في  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةأكد 

، ومنها: ة والمجتمعية أثناء مرحلة البناءتتعلق بالصحة والسالمة المهني 2إطار المكون 

التي مناطق الوتآكل التربة والتحكم في الرواسب من  الناتجة عن األنشطة إدارة النفايات

السياسة واالنبعاثات األخرى ) المنتشر رد وأنشطة إعداد الموقع والغباالموا تأتي منها

لمواد الخطرة ا( والضوضاء الناتجة عن المعدات الثقيلة وحركة الشاحنات و6الوقائية 

. تشمل اآلثار التزويد بالوقود وانسكابات النفط المرتبطة بتشغيل المعدات الثقيلة وأنشطة

حياة الطيور تلك التي تخص صة البيئية السلبية أيًضا تغيير الموائل األرضية والمائية وخا

وتوليد الحقول الكهربائية والمغناطيسية وإدارة المواد الخطرة والمخاطر التي تتعرض لها 

أثناء مرحلة التشغيل والصيانة. ترتبط اآلثار اإليجابية بشكل رئيسي  ةالجويالمالحة حركة 

لطاقة واستخدام الطاقة غازات الدفيئة من خالل زيادة كفاءة استخدام االبتخفيض انبعاثات 

الكهروضوئية )المرافق  الطاقة المتجددة. ترتبط المخاطر واآلثار األخرى بمحطة

المرتبطة( التي سيتم بناؤها وتشغيلها بموجب عقود امتياز بين الدولة والقطاع الخاص 

لإلنشاء  األوروبيالبنك والوكالة الفرنسية للتنمية  بتمويل من المؤسسات المالية الدولية مثل

لبنك األوروبي لإلنشاء بتمويل من اتم تنفيذها التي  ئيةدراسة االستقصاال فتنّ صُ . والتعمير

. وقد تم "ب" بيئيةالفئة تقع ضمن المحطة الطاقة الكهروضوئية، على أنها بشأن والتعمير 

الطاقة الكهروضوئية تمشياً  حطةلم واالجتماعي البيئي األثر تقييمالشروط المرجعية لإعداد 

ومتطلبات األداء ( سياسات االستدامة البيئية واالجتماعية 2( التشريعات الوطنية؛ )1مع: )

ومعايير ( سياسات االستدامة البيئية واالجتماعية 3؛ )ي لإلنشاء والتعميرللبنك األوروب
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ئة والصحة والسالمة ( المبادئ التوجيهية بشأن البي4لمؤسسة التمويل الدولية و )األداء 

 لمجموعة البنك الدولي.

ستتبع األنشطة التي سيتم تمويلها من المشروع خطوات عملية الفحص البيئي واالجتماعي 

صحيفة وقائع أخذ ت. التشخيص البيئي واالجتماعيصحيفة وقائع من خالل استكمال 

وأهمية  وقعهم، واالعتبار طبيعة المشروع الفرعي بعينالتشخيص البيئي واالجتماعي 

اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية التي من المحتمل أن تنشأ. تم وضع قائمة مرجعية لفحص 

الفرعية من الفئة "أ" وأي مشاريع فرعية قد تؤثر على الموائل الطبيعية اريع جميع المش

تنطوي على استثمارات قد تؤثر على صحة وجودة الغابات والمراعي أو قد بشكل كبير أو 

 ضرقد تتشكل مخاطر التي أو غيرها من المنتجات ذات الصلة أو الحشرات  في مبيدات

الفئة ب فقط للمجتمع. سيتم اختيار المشروعات الفرعية من الموجودة الممتلكات الثقافية ب

( تقييم األثر البيئي واالجتماعي 1؛ )، سيتم إعداد أحد نوعي األدواتووفقًا لنتائج الفرز

( 2عالي جديدة و / أو إنشاء محطات تحويل فرعية جديدة ) جهدكهرباء  إلنشاء خطوط

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في حالة تمديد محطة تحويل فرعية موجودة.

 صحةالمتعلقة بمخاطر اليتضمن اإلطار البيئي واالجتماعي تدابير لتجنب أو تخفيف 

المرفقة  الشروط المرجعيةة في . تم دمج تقييمات محددةلاوسالمة المجتمع وتدفق العم

، ةلاييم خاص بالموقع بشأن تدفق العم، مثل شرط إجراء تقالجتماعيةإطار اإلدارة البيئية واب

 بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي واقتراح تدابير تخفيف حسب الضرورة.

 طخطخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية و / األثر البيئي واالجتماعي اتتقييمسيتم إعداد 

تم مراجعتها تالخاصة بالموقع من قبل الشركات المتخصصة وس عمل إعادة التوطين

لشركة التابعة لإلدارة البيئية واالجتماعية اومراقبتها واإلشراف عليها من قبل وحدة 

في البنك. سيتم إعداد هذه الوقائية  السياسات، بدعم من فريق للكهرباء والغازالتونسية 

ونشرها على تعميمها الوثائق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين وسيتم 

وموقع البنك الدولي الخارجي قبل بدء أي عمل  الشركة التونسية للكهرباء والغازموقع 

الشروط  كراسات تخفيف المحددة في أدوات الحماية هذه فيمدني. سيتم تضمين تدابير ال

 .المقاولينوالمواصفات للمشغلين و

ودراسة النطاق خالل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية حول امة عاستشارة تنظيم  تمت

مختلف بمشاركة  2019مارس  6في  الشركة التونسية للكهرباء والغازاجتماع ُعقد في مقر 

مع أخذ اإلدارات والممثلين المحليين من المناطق المعنية بالمشروع. تم تحديث التقييمات 

 .بعين االعتبار جميع التعليقات ذات الصلة التي أثيرت خالل المشاورات

واعتماده واإلفصاح عنه في البلد على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تمت مراجعة 

قع وعلى مو 2019ريل فأ 19في  كة التونسية للكهرباء والغازلشرااللكتروني لموقع ال

 .2019ريل فأ 22البنك الدولي الخارجي في 

  

معايير األداء ألنشطة القطاع 

 الخاص

 ال

 
 القطاع الخاص.  منلن يشمل المشروع تمويال
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اإلجراءات التشغيلية/ أفضل 

   4.03الممارسات 

 

 

اإلجراءات الموائل الطبيعية 

التشغيلية/ أفضل الممارسات 

404  

 

التي من المخطط وضعها أكدت دراسة النطاق أن بعض أقسام الطرق األولية للخطوط 

مباشرة  مرولكنها ال ت RAMSARقريبة جدًا من بعض األراضي الرطبة المحمية ومواقع 

اقترح وقد على هذه المناطق. اآلثار السلبية تنشأ بشكل رئيسي خالل مراحل رحلة الهجرة. 

 /واالجتماعي البيئي األثر اتتقييم تدابير إلدراجها في طار اإلدارة البيئية واالجتماعيةإ

الجهد العالي  كهرباء لتخفيف اآلثار السلبية لخطوط اإلدارة البيئية واالجتماعية طخط

في هذه  تحديد األراضي أساسيبيعية وحياة الطيور. نظًرا ألن المستقبلية على الموائل الط

نحو  الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يقدم تقرير تحديد النطاق توصيات لتوجيه المرحلة

 لتجنب مناطق الطيور المهاجرة قدر اإلمكان.من الناحية الفنية والمالية أفضل طريق 

المناطق بمباشرة تمر جميع األنشطة التي إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يفحص  سوف

 المحمية.

اإلجراءات الغابات 

التشغيلية/ أفضل الممارسات 

4.36  

 ال
على صحة  ميع األنشطة التي قد تؤثربفحص ج طار اإلدارة البيئية واالجتماعيةإسيقوم 

  وجودة الغابات والمراعي.

اإلجراءات إدارة اآلفات 

التشغيلية/ أفضل الممارسات 

4.09  

 نعم
أو االستثمار  استخدام مبيدات اآلفات أو غيرها من المنتجات ذات الصلةلن يدعم المشروع 

 ها. في

الموارد الثقافية المادية 

اإلجراءات التشغيلية/ أفضل 

  4.11الممارسات 

 بالممتلكات الثقافية المجتمعية الحالية.تضر لمشروع مخاطر ل كونليس من المتوقع أن ي ال

 تلك التي قام بهاو الشركة التونسية للكهرباء والغازالتي قامت بها أكدت دراسات النطاق، 

أنه ال توجد مناطق أثرية ومعالم تاريخية مصنفة في  لإلنشاء والتعميرالبنك األوروبي 

ات شراك مواقع المحطات الفرعية أوفي ، أو كهرباء الجهد العاليالطرق المتوقعة لخطوط 

 المرتبطة بها.إلنتاج الطاقة المتجددة  والخاص العام القطاع

وغيرها من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإرفاقه بـبالصدفة جراء العثور سيتم إعداد إ

 ادهليتم إعدا اإلدارة البيئية واالجتماعية طخط /واالجتماعي البيئي األثر اتتقييم

 ا أثناء األعمال المدنية.واستخدامه

اإلجراءات الشعوب األصلية 

التشغيلية/ أفضل 

  4.10الممارسات

. من غير المتوقع أن جهويالصعيدين الوطني والسيغطي المشروع االستثمارات على  ال

من بين  4.10كشعوب أصلية بموجب السياسة التشغيلية صنفين يكون أي من السكان الم

 األشخاص المتضررين من المشروع.من بين المستفيدين من المشروع أو 

إعادة التوطين القسري 

اإلجراءات التشغيلية/ أفضل 

  4.12الممارسات 

. ستتخذ هذه اآلثار بشكل القسريإعادة التوطين مرتبطة بثار آالمشروع وف تترتب عن س ال

الزراعية والدخل والمعيشة وتقييد الوصول إلى الممتلكات رئيسي شكل فقدان األراضي و

، تشريد ماديإلى شروع المؤدي أن ي على الرغم من أنه من غير المتوقعو. ممتلكاتال
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 ؤديإال أنه سي المناطق التي يستقر فيها األشخاص،مرات اإلرشادية تتجنب حيث أن الم

تأثيرات مؤقتة على المحاصيل واألشجار وتأثيرات اقتصادية على العمالة الزراعية إلى 

هكتار من األراضي  114بـالتأثيرات المؤقتة المساحة التي سوف تمسها اليومية. تقدر 

بشكل خاص المحاصيل وأشجار الزيتون. تأثر الرعوية وسوف تاألراضي المزروعة و

أيًضا  ةمتوقع يرات الدائمة على األراضي الخاصةأثالتتها، فإن على الرغم من محدوديو

هكتار. من  30الجديدة التي تقدر بحوالي الفرعية ندار براج ومحطة كبسبب قواعد األ

هو ما قد ندار على أراض حكومية والمحطة الفرعية الجديدة في كيتم إنشاء المتوقع أن 

قد يتم تأجير إذ ، اليومية(عمالة لالمحاصيل وااألشجار و انؤدي إلى تأثيرات اقتصادية )فقدي

، فإن القرار بشأن موقع المحطة الفرعية تأجرين من القطاع الخاص. ومع ذلكلمساألرض 

الجديدة كان ال يزال قيد المناقشة في وقت التقييم. القيود المفروضة على الوصول إلى 

 األنشطة الزراعية والرعوية سيكون لها تأثير أيًضا.

. يحدد إطار الشركة التونسية للكهرباء والغازبواسطة  إعداد إطار سياسة إعادة التوطين تم

سياسة إعادة التوطين المبادئ األساسية والمتطلبات واإلجراءات وآليات التنفيذ إلدارة 

تخفيف آثار إعادة التوطين. تحدد الوثيقة بوضوح معايير األهلية واالستحقاقات على النحو 

عداد التي يتم اتباعها إلعملية ال صف، وت4.12 اإلجراءات التشغيلية يه فيالمنصوص عل

، إطار سياسة إعادة التوطين ترتيبات التنفيذخطط إعادة التوطين الخاصة بالممر. يصف 

. سيتم إعداد خطط خطط إعادة التوطينبفضالً عن متطلبات التشاور والرصد المتعلقة 

 .إقرارهالمراجعتها و إعادة التوطين وتقديمها إلى البنك

اإلجراءات سالمة السدود 

التشغيلية/ أفضل الممارسات 

4.37  

 سدود.على المشروع يعتمد لن والمشروع  تم بناء سدود في إطارلن ي  ال

المشاريع في الممرات المائية 

اإلجراءات التشغيلية/ الدولية 

  7.50أفضل الممارسات 

 ئية الدولية.سلن يؤثر المشروع على الممرات الما ال

المشاريع في المناطق 

اإلجراءات المتنازع عليها 

التشغيلية/ أفضل الممارسات 

7.60  

 المشروع غير موجود في منطقة متنازع عليها. ال

 

 وإدارتهاأهم قضايا السياسات الوقائية 

 ملخص حول السياسات الوقائية الرئيسية (أ)

  

آثار محتملة واسعة النطاق و / أو  صلة بالمشروع المقترح. حدد وصف أيلق بالسياسات الوقائية ذات عوآثار تت مشاكلصف أي  .1

  كبيرة و / أو غير قابلة للعكس:

بالصحة والسالمة المهنية والمجتمعية أثناء مرحلة  1ترتبط المخاطر واآلثار البيئية السلبية المحتملة الرئيسية في إطار المكون 

دة باناطق المل التربة والتحكم في الرواسب من ؛ إدارة توليد النفايات وتآكالبناء واالنبعاثات  واد وأنشطة إعداد الموقع والغبارلمالمزّوِ
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والضوضاء الناتجة عن المعدات الثقيلة وحركة الشاحنات والتوليد المحتمل للمواد الخطرة وانسكابات ( 6 الوقائية ةالسياس) األخرى

ئية . تشمل اآلثار البيئية السلبية أيًضا تغيير الموائل األرضية والماالوقودالتزويد ب النفط المرتبطة بتشغيل المعدات الثقيلة وأنشطة

الجوية مالحة الحركة حياة الطيور وتوليد الحقول الكهربائية والمغناطيسية وإدارة المواد الخطرة ومخاطر تلك المرتبطة بوخاصة 

كم( تحتوي على  192إلى  85) خطوط نقل كهرباء ذات جهد عالي طويلةأثناء مرحلة التشغيل والصيانة. المناطق التي تعبرها 

، فإن بعض أقسام الطرق مات المتاحة والزيارات الميدانيةرطبة ومتنزهات الوطنية. بناًء على المعلو أراضمحميات طبيعية و

إطار اإلدارة على هذه المناطق. اقترح  مرقريبة جدًا من بعض األراضي الرطبة المحمية ولكنها ال تالمخطط لها األولية للخطوط 

لتخفيف اآلثار السلبية  اإلدارة البيئية واالجتماعية طخط /واالجتماعي البيئي األثر اتتقييمتدابير إلدراجها في البيئية واالجتماعية 

  لخطوط الجهد العالي المستقبلية على الموائل الطبيعية وحياة الطيور.

مصادر الزراعية، والدخل و ممتلكات، والالرئيسية بإعادة التوطين القسري، الناجمة عن فقدان األرض تتعلق اآلثار االجتماعية

مرات ، حيث أن المع أن يؤدي المشروع إلى نزوح مادي. على الرغم من أنه من غير المتوقممتلكات، وتقييد الوصول إلى الالرزق

لى تأثيرات مؤقتة على المحاصيل واألشجار والعمالة الزراعية االقتصادية ، إال أنه سيؤدي إاألشخاص واقع سكنماإلرشادية تتجنب 

 30على حوالي ، تهارغم محدودي، تأثيرات دائمةأيضا سيكون هناك زروعة. هكتار من األراضي الم 114واليومية على حوالي 

هناك مناقشات لتحديد موقع محطة هكتار(.  30ندار الفرعية )تقدر بـ ك ةالبرج ومحطقواعد شغلها ت، التي ساألرضمن  اهكتار

 ندار الفرعية الجديدة على األراضي الحكومية ولكن لم يتم اتخاذ قرار في وقت التقييم.ك

، وخاصة بالنسبة سكان المجتمععلى الصعق الكهربائي مخاطر حة المجتمع وسالمته. وتشمل هذه تتعلق المخاطر األخرى بص

، أو العمال أثناء أنشطة البناء والصيانة. من المتوقع أن تكون اآلثار الذين يعملون في الممر ينن اليوميارعين والعمال الزراعييللمز

على النوع االجتماعي ، والعنف القائم ما في ذلك مخاطر األمراض المعدية، بد العاملة على المجتمعات المحليةالمتعلقة بتدفق الي

للغاية على الرغم من أنه ال يمكن استبعادها بالكامل. من المتوقع أن يكون حجم القوى العاملة  ةضئيل للقانون،المخالف  والسلوك

في منطقة المشروع بأكملها. سيحصل معظم العمال على  واينتشرأن عامالً ماهًرا( و 140إلى  60القادمة منخفًضا )يقدر بحوالي 

ع أن تكون هناك حاجة إلى معسكرات عمل للمشروع. ال يتوقع تدفق أشخاص خارج وال يتوقية سكن في مدن وقرى مختلفة محاذ

 "(.أفراد تابعونالقوى العاملة القادمة )أي "

 

 

 األنشطة المستقبلية المتوقعة في منطقة المشروع: تتسبب فيهاغير مباشرة و / أو طويلة األجل  صف أي آثار محتملة .2

 ال ينطبق 

 

 .هاأو الحد من االعتبار للمساعدة على تفادي اآلثار السلبية أخذها بعينصف أي بدائل للمشروع )إذا كانت ذات صلة( تم  .3

نحو  الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن تقرير تحديد النطاق يقدم توصيات لتوجيه أولية في هذه المرحلةتُعتبر  مساراتنظًرا ألن ال

  .رلتجنب مناطق هجرة الطيوة ماليالو ةتقنيال من الناحية أفضل طريق

  

لقدرة المقترض على تخطيط وتنفيذ  ام تقييمالسياسات الوقائية. قدّ ب المسائل المتعلقةصف التدابير التي اتخذها المقترض لمعالجة  .4

 التدابير الموصوفة.

التي أنجزتها أيًضا النطاق ، ويتضمن نتائج دراسة الشركة التونسية للكهرباء والغازبواسطة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تم إعداد 

ة والفيزيائية واالجتماعية االقتصادية التي قد تتأثر صف نطاق المشروع والبيئة العامة الطبيعيالتي تو الشركة التونسية للكهرباء والغاز

أيًضا إلى دراسة تحديد نطاق تم إعدادها بتمويل من البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير تغطي المجاالت التي هذا اإلطار بالمشروع. ويستند 

طار إيحدد عتبر بمثابة بنية أساسية مرتبطة بهذا المشروع. تي ت، والبرج بورقيبةفي  منتج الطاقة المستقلبمنشأة من المحتمل أن تتأثر 
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لتحديد وتخفيف اآلثار البيئية واالجتماعية  الشركة التونسية للكهرباء والغازالعمليات التي ستتبعها تفاصيل  اإلدارة البيئية واالجتماعية

ومخاطر  ةلا، ومخاطر تدفق العمالسالمة في المجتمعمخاطر الصحة ولتجنب أو تخفيف  تدابير   العملياتالخاصة بالموقع. وتشمل هذه 

، بما في ذلك حملة التوعية بالصحة ذ استراتيجية المعلومات والتشاورتنفيباإلضافة إلى الصحة والسالمة التي قد تؤثر على العمالة المحلية 

، مثل شرط إجراء تقييم ة البيئية واالجتماعيةطار اإلدارإالمرفقة بالشروط المرجعية والسالمة المجتمعية. تم دمج تقييمات محددة في 

واقتراح تدابير تخفيف حسب الضرورة.  ،العنف القائم على النوع االجتماعيبخصوص ، بما في ذلك ةلادفق العمخاص بالموقع بشأن ت

ع المشروع بدقة وقبل أي معرفة مواقبمجرد  دارة البيئية واالجتماعيةلإل ة كاملةخطو واالجتماعي البيئي ألثركامل ل تقييمسيتم إعداد 

بتمويل من البنك عنية برج بورقيبة المحطة من قبل وزارة الصناعة لم واالجتماعي البيئي ألثرلكامل  تقييم؛ كما سيتم إعداد عمل مدني

 األوروبي لإلنشاء والتعمير.

والمتطلبات واإلجراءات وآليات التنفيذ الرئيسية لتخفيف آثار إعادة التوطين. حدد المبادئ الذي ي التوطين إعادة سياسة إطارإعداد  تم أيًضا

المتبعة توضح العملية كما  4.12اإلجراءات التشغيلية  كما هو منصوص عليه في ستحقاقاتاالتحدد الوثيقة بوضوح معايير األهلية و

، فضالً عن متطلبات التشاور والرصد ترتيبات التنفيذ التوطين إعادة سياسة إطارالخاصة بالموقع. يصف  خطط إعادة التوطينإلعداد 

 .قرارإلى البنك للمراجعة واإل وتقديمه هذا اإلطار . سيتم إعدادخطط إعادة التوطينبالمتعلقة 

 

بإنشائها.  الشركة التونسية للكهرباء والغازوحدة تنفيذ المشروع التي ستقوم  فيأخصائي بيئي وأخصائي حماية اجتماعية هناك سيكون 

البيئية  مشاركة كاملة في إعداد ومراجعة واعتماد خطط اإلدارة الشركة التونسية للكهرباء والغازالسالمة والبيئة في  إدارةستشارك 

في إدارة ومراقبة  وحدة تنفيذ المشروعدعم سوف ت، والمتعلقة بهذه الوثائق ، بما في ذلك المشاوراتإعادة التوطينوخطط واالجتماعية 

تطبيقها  كما تشرف على بشأن السالمة وحماية البيئة شركةسياسات التحدد هذه اإلدارة الجوانب البيئية واالجتماعية المرتبطة بالمشروع. 

رصد أداء الوحدات تومسائل هذه ال بشأنالمشورة والتدريب فضال عن ذلك قدم . وتالقانونية والتنظيمية ذات الصلة االمتثال لألحكامعلى و

، وتنظيم ئية واالجتماعية في إطار المشروعمسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ الضمانات البي وحدة تنفيذ المشروعالتشغيلية. ستكون 

  المشاورات العامة المتعلقة بتنفيذها وتقديم التقارير إلى البنك.

، بما ت / الوحدات المشاركة في المشروعبتعيين نقاط اتصال في اإلدارا الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ستقوم ى ما سبقباإلضافة إل

ا يتوافق مع خطط اإلدارة ، لضمان دمج العقود لتدابير تخفيف المخاطر البيئية واالجتماعية بم( اإلدارة المركزية للمعدات1ك: )في ذل

، لضمان االمتثال للضمانات أثناء المركزية لتوليد الكهرباء دارةالمركزية لنقل الكهرباء واإل دارة( اإل3)القانونية؛ ودارة ( اإل2؛ )البيئية

 سياسة إطار، وال سيما ةاالجتماعيوقائية الالسياسات اري لدعم تنفيذ ، سيتم تعيين خبير استشصول وصيانتها. باإلضافة إلى ذلكتشغيل األ

. سيتم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالنظر إلى أن بعض متطلبات البنك الدولي جديدة على خطط إعادة التوطينو نالتوطي إعادة

 اإلدارة البيئية واالجتماعية طخط /واالجتماعي البيئي األثر اتتقييم تنفيذمراجعة و في مجاالتلنقاط االتصال المحددة توفير التدريب 

هناك ، والتعامل مع الشكاوى والنزاعات االجتماعية وإعداد التقارير. سيكون المعلوماتاالستشارات العمومية و، وخطط إعادة التوطينو

. الشركة التونسية للكهرباء والغازفي فريق وحدة تنفيذ المشروع الداخلية في  ةاالجتماعيوقائية الالسياسات  أخصائي فيأخصائي بيئي و

ن سيقوم هذا الفريق بتنسيق جميع أنشطة المشروع وسيكون النظير الرئيسي للبنك أثناء التنفيذ. سيعتمد فريق التنفيذ على عدد من المهندسي

خبرات خارجية لدعم تنفيذ خطط  الشركة التونسية للكهرباء والغازوظف ، ستاإلدارات األخرى. عالوة على ذلك واألخصائيين الفنيين من

 إعادة التوطين.

لشركة التونسية للكهرباء ؤولة عن تحديد السياسة العامة لالمس الشركة التونسية للكهرباء والغازالسالمة والبيئة في  سوف تشارك إدارة

، الموظفينتوعية فقي تدريب واألل هيكويضمن هذا اليئية واالجتماعية للمشروع. بشكل كامل في اإلدارة الب بشأن السالمة والبيئة والغاز

يقدم المشورة والمساعدة ويتحكم في أداء الوحدات التشغيلية مع تقديم كما ، ونية والتنظيمية للسالمة والبيئةويضمن تطبيق األحكام القان

، وتنظيم المشاورات العامة لتنفيذ الشامل للصحة والسالمةالسالمة والبيئة. سيكون هذا الهيكل مسؤوالً عن متابعة ا حولتقارير سنوية 

  وتقديم التقارير إلى البنك الدولي.
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العديد من مراكز التنسيق الخاصة بالخدمات والتكنولوجيا في الهياكل  ركة التونسية للكهرباء والغازالش، ستعيّن باإلضافة إلى ما سبق

ت والتدابير للمعدات لدمج التوصيا ةالمركزياإلدارة ( 1؛ )بيئية واالجتماعية لنقل الكهرباءالتشغيلية الرئيسية المشاركة مباشرة في اإلدارة ال

، ناء مراحل بناء المشاريع الفرعيةأثالتدابير البيئية واالجتماعية  والعقود ولتنفيذباإلدارة  ألوامر اإلدارية الخاصة ا في البيئية واالجتماعية

خالل مراحل تشغيل  التدابير البيئية واالجتماعية لتنفيذالكهرباء نتاج واإلدارة المركزية إل( 3لشبكة نقل الكهرباء و ) ةالمركزي دارة( اإل2)

حول  خاصةمن دورات تدريبية  خاصة بالتدابير البيئية واالجتماعيةالتصال االشاريع الفرعية لنقل الكهرباء. ستستفيد كل نقاط وصيانة الم

، ، والمعلومات واالستشارات العامةخطة إعادة التوطينو اإلدارة البيئية واالجتماعية ةخط /واالجتماعي البيئي األثر تقييممراجعة وتنفيذ 

 االجتماعية وإعداد التقارير. النزاعاتومعالجة الشكاوى و

  

تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووصف آليات التشاور واإلفصاح عن السياسات الوقائية، مع التركيز على األشخاص المحتمل  .5

 تضررهم من المشروع.

شملت مشاورات مع  2019شهر جانفي زيارات ميدانية لجميع الوفود في وتم إجراء . المتعلقة باإلطارجرت مشاورات في إعداد الوثائق 

 30بمشاركة  2019مارس  6قدت ورشة عمل استشارية رسمية في تونس في ، عُ لمسؤولين. باإلضافة إلى ذلكالسكان المحليين وا

، صول على تعويض مثل أشجار الزيتونحالقضايا المتعلقة باألصول المؤهلة للتمت مناقشتها الرئيسية التي مسائل مشارًكا. شملت ال

السالمة في المرتبطة بثار اآلالمخاوف المتعلقة بباإلضافة إلى ، دقيقة ، والتي تتطلب عملية تشاورالصخيرةوالمناطق الحساسة مثل 

في طار اإلدارة البيئية واالجتماعية تمثل أحد المتطلبات الرئيسية إلتالمجاالت الكهرومغناطيسية ومزيد من المناقشات مع هيئة الطيران. 

وأنشطة البناء. وسيشمل ذلك وقائية الالسياسة ستراتيجية المعلومات والتشاور ستتم خالل عملية وضع اللمسات األخيرة على وثائق اتنفيذ 

، وتدابير التعويض القسري( معلومات ومشاورات حول آثار إعادة التوطين 2؛ )وعية بالصحة والسالمة في المجتمع( حملة للت1)

 والمحلية. ركزية( نشر معلومات االتصال الخاصة بآليات جبر التظلم الم3، و )دفعالإجراءات و

 )مالحظة: تظهر األقسام أدناه فقط إذا تم إطالق السياسة الوقائية المعنية( متطلبات اإلفصاح  (أ)

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE 

 اإلدارة / أخرىالتقييم البيئي / التدقيق / خطة 

 تاريخ استالم البنك
تاريخ التقديم 

  لإلفصاح

بالنسبة للمشاريع المصنفة ضمن الفئة "أ"، تاريخ توزيع الملخص التنفيذي للتقييم البيئي 

 على المدراء التنفيذيين للبنك

    2019أفريل  22  2019أفريل  5

      

اإلفصاح "داخل 

 البلد" 

    

 التونسيةالجمهورية 

  2019أفريل  19  

 مالحظات
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بيانات السياسات الوقائية المتكاملة ورقة )ج( مؤشرات رصد مدى االمتثال على المستوى المؤسسي )يتم تعبئتها عند االنتهاء من 

)مالحظة: تظهر األقسام أدناه فقط إذا تم إطالق السياسة الوقائية  القرارات بشأن المشروع(يتم خالله اتخاذ في االجتماع الذي 

 المعنية(

OPS_EA_COMP_TABLE 

 (4.01اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات/الممارسات الجيدة التقييم البيئي )

  

 

 البيئية(؟لتقييم البيئي )بما في ذلك خطة اإلدارة حول ا مستقال اهل يتطلب المشروع تقرير

 نعم 

 أو مدير الممارسة بمراجعة تقرير التقييم البيئي والموافقة عليه؟ جهويةإذا كانت اإلجابة بنعم، فهل قامت وحدة البيئة ال

 نعم 

 

 هل تم إدراج تكلفة ومسؤوليات خطة اإلدارة البيئية في االئتمان / القرض؟

 نعم

  

 (4.04التشغيلية/ أفضل الممارسات اإلجراءات سياسة الموائل الطبيعية )

  

 ؟مهمةأو تدهور كبير للموائل الطبيعية ال غييرهل سينتج عن المشروع أي ت

 ال

 ، هل يتضمن المشروع تدابير تخفيف مقبولة لدى( أخرىمهمةطبيعية )غير موائل أو تدهور كبير ل غييرإذا كان المشروع سيؤدي إلى ت

  البنك؟ 

 ال ينطبق 

 

 (4.12اإلجراءات التشغيلية/ أفضل الممارسات )القسري  التوطين إعادة

 

 ؟(االقتضاء حسب) عمل إطار/  سياسة إطار/  مختصرة خطة/  التوطين إلعادة خطة إعداد تم هل

 نعم
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 الخطة؟ بمراجعةالممارسة  مدير أو الوقائية سياساتال عن المسؤولة جهويةال الوحدة قامت فهل بنعم، اإلجابة كانت إذا

 نعم

 انتقال مادي؟/  نزوحمن المتوقع حدوث  هل

 ال

 

 مصادر فقدان إلى ؤديقد ي يالذ األصول إلى الوصولعدم التمكن من  أوممتلكات ال فقدان) اقتصادي؟ نزوح من المتوقع حدوث هل

 (العيش مصادر كسب من غيرها أو الدخل 

 نعم

 

 500 المتضررين لألشخاص اتقديري اعدد اذكر
 

 

 سياسة البنك الدولي بشأن اإلفصاح عن المعلومات

  

 ؟بغرض اإلفصاح لبنك الدولياهل تم إرسال وثائق السياسات الوقائية ذات الصلة إلى 

 نعم

  

عام بشكل ولغة يمكن فهمها ومتاحة بسهولة لالطالع عليها من قبل الفئات فضاء هل تم الكشف عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد في 

 المتضررة من المشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية؟

 نعم 

 

 جميع السياسات الوقائية 

 

 هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟

 نعم

 الوقائية في تكلفة المشروع؟هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات 

 نعم

 التدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟ة والتقييم الخاص بالمشروع رصد آثار هل يشمل نظام المتابع



  البنك الدولي  

 (P168273)تحسين قطاع الطاقة  مشروع

 

 26 صفحة  2019 مارس 20 

 نعم 

  

 ؟ذلك بشكل مالئم في الوثائق القانونية للمشروع تم التنصيص علىهل تم االتفاق مع المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ، وهل 

 نعم 

 

 نقطة االتصال

  

 البنك الدولي  

 

 معز الشريف

 كبير خبراء متخصص في اقتصاد الطاقة 

 إلفيرا موريال 

 أخصائي طاقة 
  

  

 المقترض / العميل / المتلقي  

  

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

  

  

 

 

 

 
 

 الوكاالت المنفذة  



  البنك الدولي  

 (P168273)تحسين قطاع الطاقة  مشروع

 

 27 صفحة  2019 مارس 20 

  

 للكهرباء والغازالشركة التونسية 

 منصف الهرابي 

 الرئيس المدير العام 

pdg@steg.com.tn 
 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على البيانات التالية

 البنك الدولي

 20433. العاصمة، واشنطن، H 1818 شارع 

 1000 - 473 (202)هاتف: 

 http://www.worldbank.org/infoshop : الموقع اإللكتروني

 

 الموافقة

 رئيس )رؤساء( فريق العمل:
 معز الشريف 

 إلفيرا موريال 
 

 تمت الموافقة من قبل:  

  2019أفريل  24 نينا شي استشاري السياسات الوقائية:

 2019أفريل  24 إيريك ماغنوس فرنستورم  مدير / مدير الممارسة:

   المدير القُطري:
 

  

 

 

  

 

 

 

http://www.worldbank.org/infoshop

