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 ساسيةأمعلومات 

 لمشروعاالمعلومات األساسية حول  .أ

 البلد
 يةتونسالجمهورية ال

  ُمعّرف المشروع
 

P168425 

 المشروع األصليُمعّرف 
 )إن وجد(

 

 اسم المشروع
مومية التي العالتحول الرقمي للخدمات 

 (P168425) لمستخدمتركز على ا
 المنطقة

الشرق األوسط وشمال 
 أفريقيا

 التقييم التقديري تاريخ 
 2019 أفريل 16

الجتماع التاريخ التقديري 
 لمجلسا
 2019جوان  4

 المجال
 الحوكمة

 التمويلأداة 
 تمويل مشروع االستثمار

  الوكالة المنفذة )المقترضون( المقترض

 

 األهداف التنموية المقترحة

في تونس على المستوى الوطني  الشركات ** للمواطنين و*تحسين الوصول إلى * وجودة ** الخدمات ذات األولوية 
 المستهدفة ****. تنمويا والمناطق المتأخرة

 " شمولكما سيشمل قياس جانب من جوانب "ات، تغطية الخدمالخاصة بمدى إلى المقاييس  استنادا  سيتم قياس "الوصول" * 
[inclusion] النساء والشباب( والمناطق  األساسيين المستهدفينالوصول من قبل السكان  قياستقديم الخدمات عن طريق(

 .األساسيةالجغرافية 

( مؤشرات أداء التنفيذ )على سبيل المثال، مقاييس الكفاءة )على 1"الجودة" على أساس األبعاد التالية: ) قياس** سيتم 
( المكاسب في المساءلة )على سبيل 3( رضا المستخدمين، )2)، سبيل المثال، الوقت و / أو التكلفة و / أو االستهداف(

 الفساد(. صالمثال، تقلي
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حل في شطة ذات األولوية )كما هو موصوف أدناه( على أساس نهج قائم على المشاركة *** تم اختيار الخدمات / األن
 -( أهمية الخدمة / النشاط لمعالجة أولويات اإلصالح المالي / االجتماعي1ويستند إلى معايير رئيسية: ) كلاالمش

حياة في ذات األولوية حداث األو  ،ثير( أثر وأهمية المستخدمين )كما تم قياسه بأرقام التأ2)، االقتصادي والتحول الرقمي
على سبيل المثال ( الحاجة إلى التمويل )3)، المستخدمين والمشاكل الحالية المتعلقة بالنفاذ / الجودة في منطقة الخدمة(

 ( جدوى ودرجة استعداد الخدمة.5)، نقص التمويل الحالي / دعم المانحين(

األكثر تأخرا  ز على المناطق يتركالاإلعداد ولكن من المرجح  خالل مرحلة د المنطقة )المناطق( المستهدفة**** يتم تحدي
 في المناطق الجنوبية / الداخلية.والتي تصلها الخدمات في الحد األدنى 

 

  دوالر أمريكي(مليون بيانات تمويل المشروع )
  ملخص

 110.01 جمالي تكلفة المشروعإ
 جمالي التمويلإ

 لإلنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنميةمنها البنك الدولي 
110 

 0.01 فجوة التمويل
  التفاصيل

  مجموعة البنك الدوليمن تمويل ال
 100.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

  غير مجموعة البنك الدوليمن تمويل ال
 10.00 رينظالتمويل ال

 10.00 الحكومة الوطنية
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 الرسمي فقطلالستخدام 

 تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية

 الفكرةقرار مراجعة 

 قرار آخر )حسب الحاجة(
 

 سياقالمقدمة و ال .ب

 سياق البلد

لإلعجاب في انتقالها السياسي إلى نظام حكم ديمقراطي مفتوح،  امثير  اتحقق تقدمفهي مفترق طرق:  عندتقع تونس 
لقد التي لم تتم تلبيتها تركت العقد االجتماعي المكسور دون إصالح. للمواطنين لكن المتطلبات االقتصادية واالجتماعية 

، واتسعت سوءا  المالية األوضاع الكلي و االقتصاد تفاقمت أوضاع ، و نسبيا   بطيئا   2011منذ عام كان النمو االقتصادي 
 ،(تنمويا ال يزال الوصول إلى الخدمات موزعا  بشكل غير متساو )السيما في المناطق الداخلية المتأخرة. الجهويةالفوارق 

ما بعد فترة ل يةاالنتقالمرحلة الزال تمؤشرات حول المساءلة والفساد وثقة المواطنين. وبشكل عام، ال مختلف الانخفضت كما 
، مع إحراز تقدم محدود في تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي وتنفيذ اإلصالحات المهمة، ةوغير مكتمل ةالثورة هش

 إلى حد كبير.ويؤثر على طول مدتها يهدد نجاح فترة االنتقال السلمي األمر الذي 
 

 السياق القطاعي والمؤسسي

. هناك أدلة قوية على عنصر حاسم في هذا العقد االجتماعي المكسورعدم الرضا عن الدولة وتقديم الخدمات العامة هو 
لحل مشاكل التنمية الرئيسية وتشكيل عقد اجتماعي  أمام اتخاذ قرارات اأساسي عائقايشكالن أن الدولة التونسية والقطاع العام 

انخفض التصنيف  2018و  2011امي بين ع. منذ الثورة انخفض أداء القطاع العام وكفاءته وفعاليته بشكل كبيرلقد جديد. 
تصنيف تراجع  كما (2018)مؤشر الحوكمة العالمي  45/100إلى  70/100الدولي لتونس على أدائها البيروقراطي من 

الكبير في القطاع ونظرا  للتوظيف . (2018)تقرير التنافسية العالمية ،  80إلى المرتبة  23"جودة المؤسسات" من المرتبة 
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٪ في عام 14أجور إلى الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالبلدان المقارنة ) ةأعلى نسبتونس  تسجلب الثورة، في أعقاالعام 
)باستثناء  ٪ من اإلنفاق التشغيلي للدولة79نسبة كبيرة بلغت مومية مثلت فاتورة األجور الع 2017عام ( وفي 2018

هذه المشاكل إلى نتائج سيئة على مستوى تقديم الخدمات.  تؤدي. ٪ من اإلنفاق العام )باستثناء عبء الديون(52اإلعانات( و
 تشير عمليات التشخيص واستبيانات المستخدمين إلى مؤشرات مثيرة للقلق:و 

(i)  معينة من السكان فئات ول تنمويا للخدمات ذات األولوية، السيما في المناطق المتأخرةغير متساٍو وصول ضعيف و
  ؛مثل النساء والشباب

(ii)  تكاليف عالية لإلدارة  ،في اإلجراءات البطيئة وغير الفعالة والمعقدةظهر تالتي المقدمة ضعف جودة الخدمات
 ،نقاط وصول متعددة تتطلب من المستخدمين استثمار وقت كبير والسفر للوصول إلى الخدمات، والمستخدمين

 ف رضا المستخدمين.ه الضعيف للمستخدم وضعيوالتوج، ضعف المساءلة وارتفاع نسبة الفساد
 

الحماية االجتماعية، وتعزيز رأس المال البشري، والخدمات اإلدارية المختارة من  خدمات تبرومن بين هذه الخدمات، تع
، تم تحديد هذه من التفاعل بين الدولة والمستخدم. مع وجود عدد كبير من المستخدمين ودرجة عالية األولويات الرئيسية

في معالجة بعض  تقدما  التونسية الخدمات كأولويات من قبل الحكومة التونسية ومستخدمي الخدمة. أحرزت الحكومة 
 وتوسيع نطاقه. هوتسريع هيحتاج بشكل عاجل إلى تعميقالعالج المشاكل المذكورة أعاله، ولكن هذا 

 طريةالشراكة الق   العالقة مع إطار

طار الشراكة القُ الحكومة التونسية  العملية المقترحة بالكامل مع استراتيجياتتتوافق  -2016طرية التابع للبنك الدولي )وا 
تعزيز اإلدارة االقتصادية والمالية وتحسين بيئة  - الركيزة األولى: سيدعم البرنامج في إطار الشراكة القطرية(. 2020

الجهوية عبر  الحد من الفوارق المتعلقة ب – الثانيةالركيزة  ؛من خالل تحسين الكفاءة المالية وأداء القطاع العام -األعمال 
اعي، من خالل التي تشجع على زيادة اإلدماج االجتم الركيزة الثالثة ؛الخدماتإلى وصول المناطق المحرومة  زيادة

الحرجة استهداف الفئات المحرومة من الخدمات )خاصة النساء والشباب(، بما في ذلك من خالل الخدمات االجتماعية 
بشكل كبير من خالل دعم تحول الدولة نحو دولة أكثر استجابة وتركز تعزيز مجال الحوكمة و  ،ألكثر فئات المجتمع ضعفا  

 .تقديم الخدمات للمواطنين على
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 ( اإلنمائي المقترحاألهداف) الهدف  .ج

: تحسين الوصول إلى * وجودة ** الخدمات ذات األولوية *** للمواطنين واألعمال الهدف التنموي المقترح هو كما يلي
 المستهدفة ****.تنمويا المتأخرة وفي المناطق  الوطنيفي تونس على مستوى 

كما سيشمل قياس جانب من جوانب "إدراج" ات، تغطية الخدمالخاصة بمدى إلى المقاييس  سيتم قياس "الوصول" استنادا  * 
)النساء والشباب( والمناطق الجغرافية المستهدفين األساسيين الخدمات عن طريق تقسيم الوصول من قبل السكان تقديم 

 .األساسية

( مؤشرات أداء التنفيذ )على سبيل المثال، مقاييس الكفاءة )على 1"الجودة" على أساس األبعاد التالية: ) قياس** سيتم 
( المكاسب في المساءلة )على سبيل 3( رضا المستخدمين، )2)، أو االستهداف( /سبيل المثال، الوقت و / أو التكلفة و 

 الفساد(. صالمثال، تقلي

حل في *** تم اختيار الخدمات / األنشطة ذات األولوية )كما هو موصوف أدناه( على أساس نهج قائم على المشاركة 
 -( أهمية الخدمة / النشاط لمعالجة أولويات اإلصالح المالي / االجتماعي1ويستند إلى معايير رئيسية: ) كلاالمش

حياة في حداث ذات األولوية األو  ،( أثر وأهمية المستخدمين )كما تم قياسه بأرقام التأثير2)، االقتصادي والتحول الرقمي
على سبيل المثال ( الحاجة إلى التمويل )3)، الجودة في منطقة الخدمة(المستخدمين والمشاكل الحالية المتعلقة بالنفاذ / 

 ( جدوى ودرجة استعداد الخدمة.5)، نقص التمويل الحالي / دعم المانحين(

األكثر تأخرا  ز على المناطق يتركالاإلعداد ولكن من المرجح  خالل مرحلة د المنطقة )المناطق( المستهدفة**** يتم تحدي
 في المناطق الجنوبية / الداخلية.تصلها الخدمات في الحد األدنى والتي تنمويا 

 

 األساسيةالنتائج 

 هي: األساسيةمؤشرات النتائج 

 مختارةتقليص الوقت الذي يحتاجه المستخدمون للحصول على خدمات  :1المؤشر  •
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الدخل أصحاب حسب الجنس و تصنيف المستخدمين : زيادة وصول المستخدمين إلى خدمات مختارة )2المؤشر  •
 المنخفض(

 مختارةعدد المستخدمين الذين يصلون إلى خدمات  ▪
 المواطن في المناطق ذات األولويةعدد المستخدمين الذين يصلون إلى مراكز خدمة  ▪

 حسب الجنس والشباب(تصنيف المستخدمين : زيادة رضا المستخدمين عن جودة الخدمات المختارة )3المؤشر  •
 

 وصف المفهوم .د

مجموعة  مكينتالوصول إلى الخدمات و  تحسينلوابتكارات تكنولوجية  مومية المقترحة ابتكارات للقطاع العستوفر العملي
الخدمات ذات مع التركيز على  -ر على المستخدمين وسرعة االستجابة بأكبشكل  التمحورالخدمات المختارة إلى من 

لقدرة الرقمية لحكومة سيعزز المشروع ا األولوية المتعلقة بالحماية االجتماعية ورأس المال البشري والخدمات اإلدارية.
( بناء 2و )، ( استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية واستجابة1، مع عنصرين رئيسيين: )أكثر حداثة

تؤدي إلى تغيير جذري تي التعميم التكنولوجيات و ، تكنولوجيةالات االبتكار بيانات، لتسهيل جوانب من الحكومة كمنصة لل
وعلى  وتوفير األسس لالقتصاد الرقمي. توحي التجربة الدولية والتونسية بقدرة عالية على معالجة المشاكل المذكورة أعاله.

( تعزيز 2)تعزيز قدرات الحكومة الرقمية وكفاءتها،  (1: )المدى المتوسط ستساهم العملية في ثالثة نتائج رئيسية عليا
( تحسين الخدمات 3و ) ،في ذلك تحسين خدمات مختارة من رأس المال البشري( بمااإلدماج االجتماعي واالقتصادي )

 اإلدارية.

 مقسمة إلى أربعة مكونات: ، على هذا النحو،العمليةستكون 

 تقديم الخدماتفي ل لتحو  لتحقيق ا: تعزيز القدرات الرقمية 1 ن المكو  

تقديم الخدمات لالحكومة الرقمية تعزيز سيوفر ذلك استثمارات في القدرات الرقمية الهامة إللغاء القيود المفروضة على 
 المكونات الفرعية ما يلي:تشمل  في تونس.
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. يشمل ذلك تعزيز أنظمة  [authentification]وأنظمة المصادقة  [identification]الهويةتمكين تحديد  •
 التحتية البنىالتعريف القطاعي، ودعم الروابط مع الهوية الوطنية الفريدة، باإلضافة إلى استثمارات محددة في 

 لتي لديها تأثير كبير. اإلى الخدمات لمواطنين اعبر اإلنترنت لتسريع وصول  التصديقوأدوات األساسية 
سيشمل ذلك دعم تبادل أفضل للبيانات داخل  . [interoperability platform] تعزيز منصات لتبادل البيانات •

  القطاعات وعبرها، مما يعزز الشفافية ويضع األسس لتحسين الخدمات.
عالجة قيود مؤسسية مختارة وتقديم . يقترح هذا المكون الفرعي متعزيز القدرات المؤسسية األساسية لتقديم الخدمات •

 وتحسين اإلدارة المالية.ثل خيارات توظيف أفضل حلول رئيسية في القطاعات ذات األولوية م

 (back end: تحسين التحول الرقمي والكفاءة واالستهداف )2ن المكو  

في المكتب الخلفي لتحسين الوصول إلى الخدمات المختارة ونوعيتها وكفاءتها.  الرئيسيةعلى اإلصالحات المكّون سيركز هذا 
في تحسين الشفافية والمساءلة من خالل زيادة الرقابة. المكونات الفرعية هي كما  أيضا   والتحّول الرقميسيسهم هذا التبسيط 

 يلي:

عادة • بخطوات . يشمل ذلك تقييم سلسلة تقديم الخدمات في الخدمات المستهدفة والقيام التصميم التبسيط اإلداري وا 
 العمليات لتسريع تقديم الخدمات الرقمية وغير الورقية.تصميم وا عادة  ةاإلداريالعمليات تبسيط ل
ات / تقديم خدمات مختارة إلى خدم ة. يشمل ذلك تحويل خدمات و / أو عمليل إلى الخدمات اإللكترونيةالتحو   •

 عمليات إلكترونية.
دارة األداء ومراقبةتحديث صنع القرار  • مثل البيانات  -لمساءلة الداخلية ا. يشمل ذلك تنفيذ أساليب مبتكرة لألداء وا 

 . تدعمها نظم المعلومات اإلدارية المحسنة -الضخمة 

 (front endالمستخدم والمساءلة )ز على تقديم الخدمات التي ترك: تعزيز 3ن المكو  

فهم المستخدمين تحسين كذلك ن على تحسين تجربة المستخدم للوصول إلى الخدمات العامة المختارة و سيركز هذا المكو  
يمكن لذلك ، . في المجاالت االستراتيجية حيث تكون المشكالت واالختناقات أكثر وضوحا  بشكل مباشرمومية لإلدارة الع

 المكونات الفرعية ما يلي:تشمل . المقدمةمومية المستخدم مع الخدمات العتفاعل  فيتحسينات يحقق أن 
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الخدمات الوصول إلى وتحسين . سيؤدي ذلك إلى توسيع األماميةالمكاتب تحسين الوصول إلى الخدمات عبر  •
و تفتقر وتحسينها من حيث التغطية والجودة. وستركز على المناطق غير المخدومة أالتي تقدمها المكاتب األمامية 
لتوسيع مراكز الخدمة المدنية )أو "مراكز التوقف الواحد"( ومراكز الخدمة  مشتركا   إلى الخدمات، وستنفذ نهجا  

 المتنقلة، واألكشاك اإللكترونية.
دماج المواطن •  Chatbotsمبتكرة تعتمد على تقنيات جديدة مثل ذلك تحقيق حلول  . من شأنالشفافية والمساءلة وا 

ردود ونماذج يعمل بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي(  المستخدمين، مع المحادثة لمحاكاة مصمم كمبيوتر برنامج)
تعميق الشفافية والمساءلة وآليات إشراك المواطنين لتحسين الوصول إلى وذلك بهدف  المواطنين المبتكرةفعل 

 ة واالستجابة.والجود ،الخدمات

 

 لنتائجلتحقيق ا : تعزيز القيادة التعاونية4ن المكو  

دارة التغيير وهي قيود ملزمة في السياق التونسي.يركز هذا المكو    ن على إدارة المشروع، والرصد والتقييم، والتنسيق وا 
 نات الفرعية ما يلي:المكوّ تشمل 

المساعي  همهارات وعمليات إدارة المشروع من أجل التنفيذ الفعال لهذبناء التركيز على . إدارة المشاريع والتنسيق •
 متعددة القطاعات.الشاملة 

. يشمل ذلك تصميم وتنفيذ أدوات اتصال داخلية وخارجية ومشاركة أصحاب القيادة التعاونية للتحول الرقمي •
 المصلحة للتغلب على المقاومة المحتملة لألنشطة المختارة.

التشغيل القانونيةسياسات   ?تم إطالقها                                  

 ال OP 7.50  المياه الدوليةممرات مشاريع على 

 ال  OP 7.60  مشاريع في المناطق المتنازع عليها

 
 
 

 ملخص فحص المخاطر والتأثيرات البيئية

 .لمرحلة المفهوم ESRS لالطالع على المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، يرجى الرجوع إلى وثيقة :مالحظة
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 للتواصل

 

 البنك الدولي

 سايمون كارل أوميلي

 مومية متخصص أول في إدارة المشاريع الع
 

 

 المستفيدالمقترض / العميل / 

 

 

 الوكاالت المنفذة

 

 

 للمزيد من المعلومات 

 البنك الدولي
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 
 1000-473 (202)الهاتف: 

 projectshttp://www.worldbank.org/Web:  
 

 

 الموافقات

 سايمون كارل أوميلي :قائد فريق العمل
 

 وافق عليه
APPROVALTBL 

  
 :مستشار المعايير البيئية واالجتماعية

 

 :مدير الممارسةالمدير/   

 :في البلدالمدير   
 

http://www.worldbank.org/projects
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