
وثيقة معلومات املشروع

مرحلة الصياغة

 PIDA106864 تقرير رقم

I . املدخل و السياق 

سياق البلد

الـسياق اإلقـتصادي. تــعتبر تــونــس بــلدا مــتوســط الــدخــل يــبلغ عــدد ســكانــها 10.9 مــاليــني نــسمة،  بــمعدل 
دخـل إجـمالـي قـومـي(GDP) عـن كـل مـواطـن وصـل إلـى 4400 دوالر أمـريـكي فـي 2014.  وبـلغ مـعدل الـنمو 
فـي تـونـس فـي الـعقد األخـير %5 مـما جـعلها تـصنف مـن بـني أسـرع الـبلدان نـموا فـي مـنطقة الشـرق األوسـط 
و شــمال إفــريــقيا. لــكن و فــي الــسنوات األخــيرة، أدت الــفوضــى الــعارمــة الــتي اجــتاحــت املــجال االجــتماعــي و 

اإلدارة املندمجة للمناظر الطبيعية في املناطق 
التونسية النائية 

(P151030)

اسم املشروع 

الشرق األوسط و شمال إفريقيا  اإلقليم

تونس  البلد 

P151030 تعريف املشروع 

جمهورية تونس املقترض 

املديرية العامة للغابات الوكالة املنفذة 

B- التقييم الجزئي الفئة البيئية 

05  جانيري 2017 تاريخ إعداد  وثيقة معلومات املشروع/
التحيني 

07  جانيري 2017 تاريخ املصادقة على وثيقة معلومات املشروع 
/اإلفصاح 

14 مارس 2017 التاريخ املتوقع ملوافقة املجلس 
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الـسياسـي إلـى جـعل الـبالد  تـعيش فـترة ركـود اقـتصادي تـراجـعت مـعه  نسـبة نـمو الـدخـل اإلجـمالـي الـقومـي 
إلى 1.8% في 2016.

الـتحول الـديـمقراطـي. فـي غـضون سـنتني تـقريـبا، اسـتطاعـت تـونـس أن تـجتاز بـنجاح مـرحـلة االنـتقال إلـى 
الـديـمقراطـية واضـعة بـذلـك حـدا ألزمـتها الـسياسـية (فـي نـهايـة 2013).  ثـم اعـتمدت دسـتورا جـديـد فـي 27 
يـــنايـــر 2014 و نـــظمت انـــتخابـــات بـــرملـــانـــية فـــي 26 أكـــتوبـــر 2014 و تـــم انـــتخاب رئـــيس جـــديـــد لـــها فـــي 21 
دجـــنبر 2014  و عـــني وزيـــرهـــا  األول فـــي 5 يـــنايـــر 2015، و صـــادقـــت الـــبالد  بـــعد ذلـــك عـــلى حـــكومـــة وحـــدة 
جــديــدة فــي 6 فــبرايــر 2015. و بــعد ســنة و نــصف الــسنة مــن املــمارســة الــسياســية، صــوت الــبرملــان بــسحب 
الـــثقة مـــن الـــوزيـــر األول، ف تـــم تـــفكيك حـــكومـــته. و فـــي 3 غشـــت 2016، تـــم تـــعيني وزيـــر أول جـــديـــد مـــن قـــبل 

رئيس الحكومة فشكلت حكومة تونسية جديدة.

املـناطق املـتأخـرة. اتــسم الــنمو االقــتصادي فــي تــونــس بــانــعدام تــوازن صــارخ بــني أقــالــيم الــبالد حــيث أن 
املــنطقة الــساحــلية تــطورت بــوثــيرة أســرع فــي الــوقــت الــذي بــقيت فــيه املــناطــق الــداخــلية و الــنائــية مــتأخــرة. أمــا 
فــــي 2010 فــــقد كــــانــــت نســــب الــــفقر تــــتراوح بــــني ادنــــى نســــبة و قــــدرهــــا 8% إلــــى 9%  فــــي املــــنطقة الشــــرقــــية 
الـــوســـطى و  أعـــالهـــا فـــي تـــونـــس الـــكبرى حـــيث بـــلغت مـــا بـــني 26% و 32% فـــي املـــنطقة الـــغربـــية الـــشمالـــية و 
املـنطقة الـوسـطى الـغربـية، عـلى الـتوالـي. هـاتـان املـنطقتان تـضمان %46 مـن الـفقراء (الـشمال الـغربـي 19% 
و املـــنطقة الـــغربـــية %28)، و تـــتوفـــران عـــلى أدنـــى مـــؤشـــرات الـــتنمية اإلقـــليمية مـــن حـــيث الـــتعليم و الـــشغل و 

الصحة؛  مما أدى إلى تسجيل أعلى نسبة للبطالة بني خريجي الجامعات بها.

و تــهيمن الــفالحــة ( املــحاصــيل و الــزراعــة الحــرجــية و تــربــية املــاشــية) عــلى الــحياة االقــتصاديــة فــي الــشمال 
الـغربـي و املـنطقة الـوسـطى الـغربـية، الـلتان تـمثالن  أيـضا  و عـلى الـتوالـي 50%  إلـى 82 % مـن األراضـي 
الـــزراعـــية و الـــغابـــويـــة الـــتونـــسية. ذلـــك أن الـــزراعـــة تـــزود أعـــلى نســـبة مـــن الـــشغل و مـــن فـــرص الـــحصول عـــلى 
الــدخــل فــي هــاتــني املــنطقتني ؛ كــما أن هــناك عــامــالن أســاســيان يــحوالن دون اســتدامــة الــتنمية فــي املــناطــق 
الـــــنائـــــية الـــــتونـــــسية بـــــشكل عـــــام و فـــــي مـــــنطقة الـــــشمال الـــــغربـــــي و املـــــنطقة الـــــغربـــــية الـــــوســـــطى عـــــلى ســـــبيل 

الخصوص:

-الـــسياســـات  الـــفالحـــية و الحـــرجـــية  الـــوطـــنية الـــتي تـــحول دون الـــتنمية املســـتدامـــة لـــلقطاع األولـــي فـــي هـــذه 
املناطق.

-املقاربات اإلدارية املشتتة و املركزية عالقة بالتنمية املحلية و التي تعوزها النجاعة و اإلنجازية.

-محــــدوديــــة الــــبنية الــــتحتية و الخــــدمــــات الــــعمومــــية( لــــلنقل و الــــتعليم و الــــصحة و الــــتزويــــد بــــاملــــياه و املــــرافــــق 
الـصحية)؛      او محـدوديـة الخـدمـات الـعمومـية كـالـلوجيسـتيك و خـدمـات األعـمال الـذكـية و الـبحث و الـتطويـر 

و الخدمات املالية. 



ويـركـز املشـروع املـقترح عـلى الـفالحـة (املـحاصـيل، الحـراجـة، املـاشـية) نـظرا ألهـميتها بـالنسـبة لـتنمية املـناطـق 
املتأخرة. 

السياق القطاعي واملؤسساتي

السياق القطاعي:

املـناظـرالـطبيعية و الـبنية الـفالحـية تــتكون فــي الــشمال الــغربــي والــوســط الــغربــي املــتأخــريــن  مــن نــظم 
مـــختلطة تجـــمع بـــني زراعـــة املـــحاصـــيل و الحـــراجـــة، واملـــنظومـــة الـــغابـــويـــة، وزراعـــة األشـــجار واملـــراعـــي؛  حـــيث 
تــلتقي كــافــة هــذه املــوارد فــي مــجال رعــي األبــقار واألغــنام واملــاعــز. وتــهيمن االســتغاللــيات الــزراعــية الــصغيرة 
املــعتمدة عــلى الــفالحــة الــبعلية  والــتي تــقل مــساحــتها عــن 10 هــكتارات عــلى الــنشاط الــفالحــي فــي الــشمال 
الــغربــي والــوســط الــغربــي، مــا عــدا فــي مــحافــظة كــيف و ســليانــة حــيث تــهيمن املــزارع الــكبرى (أكــثر مــن 10 

هكتارات).

أمــا األســر فــي الــشمال الــغربــي والــوســط الــغربــي لــتونــس فــتعتمد بــشكل كــبير عــلى املــوارد الــطبيعية؛ حــيث 
تــوفــر الــغذاء والــشغل والــدخــل الــنقدي والــغابــات واملــراعــي مــما يــجعلها تــساهــم بــشكل كــبير فــي رفــاه وعــيش 
الـــتونـــسيني الـــريـــفيني بـــشكل عـــام، والـــقاطـــنني فـــي الـــشمال الـــغربـــي والـــوســـط الـــغربـــي بـــشكل خـــاص. وتـــولـــد 
الـــغابـــات واملـــراعـــي قـــيمة اقـــتصاديـــة تـــقدر بخـــمسمائـــة 500 مـــليون دوالر أمـــريـــكي فـــي الـــسنة؛ أي مـــا يـــعادل 
%14 مـما سجـل عـلى مسـتوى إجـمالـي الـدخـل الـقومـي فـي مـجال الـفالحـة عـام 2012. لـكن، إذا كـانـت هـذه 
الـــقيمة االقـــتصاديـــة مـــوردا مـــهما ملـــعيشة األســـر الـــريـــفية الـــتي تـــتواجـــد فـــي الـــغابـــات واملـــراعـــي وحـــولـــها، فـــأن 
قـيمتها ال تـعود إلـيهم. كـما  أن %55 مـنها تـصرف فـي الحـد مـن تـرسـبات الخـزانـات و تـقليص احـتباس املـياه  
و تـقنني اسـتعمالـها والـتنظيم والحـمايـة مـن التصحـر؛ و %12 تـمثل فـوائـد عـامـة تـنتج عـن تـنحية وعـزل الـكربـون 
و عـن الـتنوع الـحيوي. أمـا قـيمة مـنتجات الـغابـات مـن األعـالف الحـرجـية الخشـبية والـغير خشـبية الـتي تـعود 
ألفـــقر املجـــموعـــات مـــن الـــسكان فـــتمثل فـــقط %33. لـــكن الـــغابـــات واملـــراعـــي تـــغطي حـــوالـــي %38 مـــن مـــدخـــول 
األسـر الـتي تـعشي فـي الـغابـات واملـراعـي وحـولـها، وتـوفـر 5 إلـى 7 مـاليـني مـن أيـام الـعمل فـي الـسنة أي مـا 
يــعادل 35 ألــف مــن فــرص الــشغل الــدائــمة؛  وتــسفيذ مــنها، بــفعل ذلــك،  حــوالــي 100.000 مــائــة ألــف أســرة 

ريفية.

وتــهيمن الــيد الــعامــلة الــنسائــية عــلى الــزراعــة فــي تــونــس. إذ أن الــنساء يــمثلن %58 مــن الــيد الــعامــلة الــريــفية 
وتــتركــز حــوالــي %80 مــنهن فــي الــشمال الــغربــي والــوســط الــغربــي. وتــشارك الــنساء دائــما بــشكل فــعال فــي 
الــزراعــة حــيث يــعملن فــي الــضيعات وفــي نــظم اإلنــتاج و فــي مــجال تــربــية املــاشــية وزراعــة األشــجار وجــني 
مـــحاصـــيل الـــخضر وفـــي الـــصناعـــة الـــتقليديـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــى عـــملهن فـــي مـــجال تـــكييف وتخـــزيـــن املـــنتجات 

الزراعية التي تستعملها األسر واألسواق على السواء.

ومـن جـهة أخـرى ال تخـدم الـسياسـات الـزراعـية املـناطـق املـتأخـرة. ذلـك أن األمـن الـغذائـي وتـأمـني سـبل عـيش 
املـــزارعـــني يـــبقيان الهـــدفـــان األولـــيان لـــلسياســـة الـــزراعـــية لـــلحكومـــة. و هـــي ســـياســـة تســـتند إلـــى  نـــظام الـــدعـــم 
املــعقد الــذي يــركــز أســاســا عــلى دعــم أثــمنة الســلع و اإلنــتاج مــما يــثقل كــاهــل مــيزانــية وزارة الــزراعــة. و هــي 



ســـياســـة تـــروم  كـــبح جـــماح الـــنمو بـــتحفيز إنـــتاج الســـلع (مـــثال الـــحبوب، ولـــحوم األبـــقار والحـــليب) الـــتي تـــتمتع 
بـشأنـها تـونـس بـامـتياز محـدود مـن الـناحـية املـقارنـة، وتـتميز بـها خـاصـة فـي املـناطـق الـساحـلية الـشمالـية بـعيدا 
عـن مـنتوجـات ذات قـيمة عـالـية ومـتطلبة مـن حـيث الـعمالـة الـكثيرة، والـتي تـكون بـشأنـها املـناطـق الـداخـلية أكـثر 

تنافسية.

   
كـما يـمكن لـلسياسـات الـفالحـية أن تـحبط الـتدبـير املسـتدام لـلمنظومـة الـفالحـية ولـلفضاء الـزراعـي. فـعندمـا يـتم 
ربـطها بـممارسـات الـفالحـني لـلحصول عـلى حـقوق اسـتعمال األرض؛ فـإن هـذه الـسياسـات تـلعب أيـضا دورا 
مــهما مــن حــيث إتــالف وتــدهــور الــغطاء الــزراعــي لــألقــالــيم املــتأخــرة والــنائــية وذلــك بــتشجيع الــزراعــة املــفرطــة 
واملـكثفة فـي األراضـي الـهامـشية، وعـلى الـتربـة املـعرضـة لـعوامـل الـتعريـة والتصحـر األمـر الـذي يـنضاف إلـى 
الـضغط املـباشـر الـذي تـعانـي مـنه الـغابـات مـن جـراء تـربـية املـاشـية. أمـا تـخصيص املـراعـي لـلقطاع الـخاص، 
بـاإلضـافـة إلـى مـساعـدة الـدولـة فـي مـجال غـرس أشـجار الـزيـتون فـيشجع عـلى إفـراغ األراضـي والـتحول إلـى 
زراعـة أشـجار الـزيـتون األمـر الـذي قـد يـكلف الـبيئة الـكثير بـفعل مـا تـتعرض إلـيه مـن تـلف وإنـهاك. والـيوم وفـي 

غياب مقاربة تدبيرية مندمجة للغطاء النباتي، فيتم تجاهل كل هذه التأثيرات والتكاليف.

كــما أن املــقاربــات والــسياســات املــركــزيــة الــتي تــعتمد نــهجا تــنازلــيا -مــن أعــلى إلــى أســفل- تــقلص مــن فــرص 
ولــوج وتــدبــير الــغابــات واملــراعــي ومــواردهــا مــن قــبل الــسكان واملــقاولــني املحــليني، مــما يــخفظ مــن نســبة الــدخــل 
املحــــلي و يــــعوق فــــرص الــــشغل ويــــعطي الــــقليل -إن لــــم نــــقل قــــد ال يــــعطي أي تــــحفيز مــــن أجــــل الــــعمل عــــلى 
اســتدامــت اســتغاللــها. كــما أن بــعض الــسياســات  -عــلى غــرار قــانــون مــدونــة الحــراجــة- تــؤثــر ســلبا و مــباشــرة 
عـــلى املـــناطـــق املـــتأخـــرة وذلـــك بـــمنع تـــطويـــر الحـــراجـــة والـــرعـــي وعـــدم تـــشجيع الـــتدبـــير املشـــترك املســـتديـــم مـــع 

السكان املحليني.

ويـــعد غـــياب إتـــاحـــة الـــتمويـــل حـــاجـــزا مـــهما أمـــام املـــزارعـــني والـــقطاع الـــخاص، فـــي املـــناطـــق املـــتأخـــرة الـــريـــفية 
بـاألسـاس حـيث تـتم مـعظم األنشـطة الـفالحـية. فنسـبة املـزارعـني الـذيـن يسـتفيدون مـن الـقروض ال تـتجاوز7%  
وال تــمول الــبنوك إال %11 مــن مجــموع االســتثمارات الــزراعــية؛ فــي الــوقــت الــذي تــمول املــشاريــع بنســبة 70% 
مــن املــوارد الــخاصــة؛ األمــر الــذي قــد يــدفــع املــورديــن و املشــتريــن إلــى تــغطية حجــم مــهم مــن الــقروض. إذ أن 
نسـبة االسـتثمار املـمول بـالـقرض تـراجـعت بـالـنصف بـني 2008 و 2012 وأصـبح الـقرض املـوسـمي ال يـغطي 

اال 1/14 جزء من املدخالت املستعملة في الزراعة.

الـبنية الـزراعـية املهـددة. يـنتج تـدهـور الـبنية الـزراعـية املـتنوعـة عـن عـدة عـناصـر مـنها، مـن جـهة،  عـناصـر 
طـــبيعية كـــاملـــناخ (مـــتوســـطي مـــع أمـــطار غـــزيـــرة)، والـــتربـــة (مـــعرضـــة لـــلتعريـــة)، والـــتضاريـــس (مـــثال املنحـــدرات 
الشــــديــــدة فــــي الــــجبال) والــــتغيرات املــــناخــــية. و مــــن جــــهة أخــــرى،  عــــناصــــر ذات صــــلة بــــأنشــــطة تهــــدد الــــبنية 
الـــزراعـــية : كـــالـــرعـــي املـــفرط والـــزراعـــة املـــضرة بـــالـــتربـــة، والـــتغيرات املـــناخـــية مـــن قـــبيل ارتـــفاع درجـــة الحـــرارة 
وتـراجـع الـتساقـطات املـطريـة ووقـوع الـظواهـر الـجويـة الـقصوى؛ مـن املـحتمل أن تتسـبب كـلها فـي آثـارا سـلبية 
عـلى الـبنية الـزراعـية وعـلى الـساكـنة الـتونـسية الـتي تـعتمد عـليها. ومـن املـقدر أن تـؤدي الـتغيرات املـناخـية إلـى 

تراجع الدخل الزراعي بنسبة 2 إلى 7 في املائة في السنة على مدى 30 سنة.



فرص غير مستغلة

هـــناك إمـــكانـــيات مـــهمة لـــلنمو بـــواســـطة تـــوســـيع اإلنـــتاج الـــزراعـــي و الـــغابـــوي والـــرعـــوي املـــعتمد عـــلى ســـالســـل 
الـقيمة والـرفـع مـنه. فـمن املـقدر أن تـرتـفع الـقيمة الـحالـية لـسوق املـنتوجـات الـغابـويـة الـرعـويـة بخـمسة أضـعاف 
مــن 33 مــليون ديــنار تــونــسي الــيوم إلــى مســتوى مســتديــم يــصل إلــى 150 مــليون ديــنار تــونــسي يــهم خــلق 

حوالي 25.000 منصبا.

و هـــناك أيـــضا فـــرص اســـتثماريـــة خـــاصـــة، إال أنـــها تـــتطلب اســـتثمارات تـــكميلية مـــن الـــقطاع الـــعام ملـــواجـــهة 
الـــعراقـــيل. مـــن بـــني هـــذه االســـتثمارات هـــناك ســـالســـل الـــقيمة واملـــزروعـــات الـــخاصـــة بـــمناطـــق مـــعينة. حـــيت أن 
الـــحكومـــة ســـاعـــدت مـــن خـــالل بـــعض الـــوكـــاالت فـــي بـــناء الـــكتلة الحـــرجـــة مـــن حـــيت إنـــتاج مـــواد مـــن قـــبيل زيـــت 

الزيتون وتسمني املاشية من األغنام ومفارخ إنتاج البيض الخ...

السياق املؤسساتي 

الـتوجـهات اإلسـتراتـجية. إن الـتوجـهات اإلسـتراتـجية الـعامـة واألسـاسـية فـي تـونـس تـنبع مـن خـطة الـتنمية 
الخــــماســــية الجــــديــــدة (2016-2020)، الــــتي تــــروم الــــحفاظ عــــلى الســــلم االجــــتماعــــي خــــاصــــة فــــي املــــناطــــق 
املـتأخـرة؛ وذلـك بـالـتركـيز عـلى الـحاجـة لـتمييز ايـجابـي بـني املـناطـق وبـالـتأكـيد عـلى أهـمية نـموذج تـنموي جـديـد 

يعتمد على النجاعة واملساواة واالستدامة.

الـالمـركـزيـة. حسـب مـا يـدعـو إلـيه دسـتور 2015، فـان الـحكومـة تـسعى إلـى تـفعيل الـالمـركـزيـة وذلـك بـتمكني 
الــــحكومــــات املحــــلية (الجــــماعــــات الــــترابــــية) و هــــو هــــدف يــــتم الــــتركــــيز عــــليه فــــي الخــــطة الــــتنمويــــة الخــــماســــية 
الجـديـدة. وتـقود الـوزارة املـنشأة حـديـثا وهـي وزارة الـبيئة والشؤون املحـلية بـقيادة صـياغـة وتـنزيـل عـملية 
الــالمــركــزيــة بــدعــم ســياســة الــحكومــة الــوطــنية مــن أجــل الــتنمية فــي مــجال الــالمــركــزيــة الــجبائــية والــوظــيفية عــلى 
الـسواء، وبـواسـطة مـواكـبة ودعـم الـحكومـات املحـلية فـي مـجال تـدبـير الـشؤون املحـلية، وإعـداد وتـنفيذ الخـطط 

التنموية والبرامج واملشاريع بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات املعنية.

الـسياق املؤسـساتـي. تـتدخـل وزارة الـفالحـة واملـوارد املـائـية والـصيد البحـري فـي خـمسة مـجاالت رئـيسية 
 (v) ; املـوارد املـائـية (iv) ; تـربـية املـاشـية (iii) ; الـصيد البحـري والـزراعـة املـائـية (ii) ; الـفالحـة (i) :وهـي
املـوارد الـغابـويـة والـرعـويـة الـطبيعية. ويـتسم  سـياق  تـدخـلها بتشـتت مـؤسـساتـي مـرتـفع يـزيـد مـن تـعقيد مـهمة 
الــــــوزارة الــــــتي تــــــتألــــــف مــــــن تــــــنسيق االســــــتراتــــــيجيات الــــــتنمويــــــة والــــــبرامــــــج. وقــــــد بــــــادرت الــــــوزارة بــــــمراجــــــعة 

إستراتيجيتها القطاعية على النحو التالي:
الـــــتطور املســـــتمر إلســـــتراتـــــجية الـــــقطاع الـــــفالحـــــي والـــــصيد البحـــــري فـــــي أفـــــق2020 •

سـيساعـد عـلى تـنزيـل أول لـبنة فـي اإلسـتراتـجية الـشامـلة لـوزارة الـفالحـة واملـوارد املـائـية 
والصيد البحري. 

األهــداف الــرئــيسية لــإلســتراتــجية املــقبلة فــي مــجال الــحفاظ عــلى املــوارد املــائــية والــتربــة •
(WSC)، تـــــعتبر عـــــنصرا حـــــاســـــما فـــــي مـــــجال تـــــدبـــــير الـــــتراب وإدمـــــاج الـــــرؤيـــــا الـــــتقنية 



والـــــتنظيمية مـــــن أجـــــل تـــــدبـــــير األراضـــــي الـــــفالحـــــية والـــــحفاظ عـــــليها وتحســـــني الـــــقدرات 
التنظيمية املحلية والنهوض بها. 

أمـا اإلسـتراتـجية الـوطـنية لـلتنمية املسـتدامـة لـتدبـير الـغابـات واملـراعـي (2024-2015) •
فـتتسم بـتطلعات تـروم الجـمع بـني الـحفاظ عـلى الـغابـات واملـراعـي والـتطور االجـتماعـي 
واالقـتصادي؛ وذلـك بـالـزيـادة مـن تـدخـل تـنظيمات ومـنظمات الـقرب واملـالـكني مـن الـقطاع 

الخاص في اإلدارة املشتركة للغابات واملراعي. 

أمـا مـبادرة تـدبـير املـيزانـية بـاألهـداف (BMO)، والـتي قـادتـها وزارة الـفالحـة واملـوارد املـائـية والـصيد البحـري 
مـنذ 2004 فـتقدم أسـاسـا لتحسـني الـتنسيق بـني مـختلف املـديـريـات واملـؤسـسات بجـمع مـيزانـيتها فـي سـتة 6 

برامج و17 برنامجا فرعيا. 

كـما أن وزارة الـفالحـة واملـوارد املـائـية والـصيد البحـري ال مـتمركـزة فـي كـل املـحافـظات عـبر الـلجان اإلقـليمية 
لـلتنمية الـزراعـية، الـتي تـترجـم الـسياسـات الـوطـنية لـلوزارة وبـرامـجها عـلى املسـتوى اإلقـليمي. وتـعتبر الـلجن 
اإلقـليمية لـلتنمية الـزراعـية هـيئات مـالـية مسـتقلة تـحت وصـايـة وزارة الـفالحـة واملـوارد املـائـية والـصيد البحـري، 
مـع نـهوضـها بـاملـسؤولـيات الـتالـية األسـاسـية: اإلشـراف عـلى املـقتضيات والـقوانـني التشـريـعية املـتعلقة بحـمايـة 
وتــــطويــــر األراضــــي الــــزراعــــية والــــغابــــات واملــــياه وتــــنزيــــلها ; املــــساهــــمة فــــي حــــمايــــة الــــبيئة وتــــنزيــــل الــــتدخــــالت 
واألعـمال ذات الـصلة بـالـنمو الـجيد لـلمواسـم الـزراعـية عـلى مسـتوى الـعرض واملـعالـجة والـتسويـق ; وتـشجيع 

الفالحني على وضع التنظيم املناسب ملساعدتهم على النهوض بالقطاع.

وتنخـرط عـدة وكـاالت لـتنمية الـقطاع الـخاص واملـمولـة مـن طـرف الـقطاع الـعام فـي عـملية انـجاز أهـداف الخـطة 
الخـــماســـية. و تـــشمل بـــعض األمـــثلة فـــي هـــذا الـــسياق وكـــاالت وطـــنية ذات خـــبرة تـــقنية مـــناســـبة (مـــثال وكـــالـــة 
الــنهوض بــاالســتثمار الــزراعــي، بــالنســبة لــلتنمية الــزراعــية ; ووكــالــة الــنهوض بــالــصناعــة والتجــديــد، بــالنســبة 
لـتطويـر الـصناعـة الـزراعـية ; ومـركـز الـنهوض بـالـصادرات بـالنسـبة لـتطويـر الـصادرات)، بـاإلضـافـة إلـى وكـاالت 

التنمية اإلقليمية (مثال وكالة تنمية الشمال و الشمال األوسط).

قــطاع الــتعاونــيات. تـــتكون املـــنظمات املـــهنية الـــزراعـــية فـــي تـــونـــس مـــن (i) حـــوالـــي 151 شـــركـــة للخـــدمـــات 
الــزراعــية املــتبادلــة (SMSAs) ; (ii) 3000 مجــموعــة لــلتنمية الــزراعــية (GDA) الــتي تنخــرط فــي تــزويــد املــاء 
الــصالــح للشــرب وتــدبــير مــياه الــسقي، (iii) ســبع جــمعيات بــني مــهنية ; (iv) حــوالــي 270 شــركــة فــي مــجال 
الــــتنمية واالســــتثمار الــــزراعــــي (SMVDA) ; واالتــــحاد الــــتونــــسي لــــلزراعــــة والــــصيد. هــــذه املــــنظمات املــــنتجة 
(Pos) تـــعتبر نســـبيا ضـــعيفة مـــن حـــيث إدارتـــها و قـــلة رأســـمالـــها وعـــرضـــها الـــذي ال يـــشمل إال خـــدمـــات قـــليلة 
واشـــتغالـــها  فـــي قـــطاعـــات األعـــمال بـــهامـــش ضـــعيف، فـــضال عـــن تـــوفـــرهـــا عـــلى ولـــوجـــية محـــدودة إن لـــم تـــكن 

منعدمة للتمويالت البنكية ومعاناتها من املستوى املتدني لرعاية أعضائها.        

العالقة مع استراتيجية مساعدة البالد 



يــعتبر املشــروع املــقترح مــتوازيــا مــع إطــار الشــراكــة الــقطريــة الجــديــد لــفترة الــسنوات املــالــية 2021-2016، 
حــيث أن هــدفــه األســمى يــكمن فــي دعــم مــجهودات تــونــس مــن أجــل تحــديــد ووضــع نــموذج اقــتصادي جــديــد 

يعطي فرصا للمناطق املتأخرة.

ويـروم املشـروع تـعزيـز إدمـاج وتـقاسـم الـثروات فـي تـونـس خـاصـة فـي املـناطـق املـتأخـرة. ولـذلـك، فـإنـه يـتماشـى 
مــع إســتراتــيجية الشــرق األوســط وشــمال إفــريــقيا الــتي تهــدف إلــى تــعزيــز الســالم واالســتقرار االجــتماعــي. 
ويـــدعـــم املشـــروع املـــقترح الـــركـــيزة األولـــى مـــن إســـتراتـــيجية الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا بـــاملـــساهـــمة فـــي 
تجــــديــــد الــــعقد االجــــتماعــــي مــــن حــــيث الــــنهوض بــــنموذج جــــديــــد لــــلتنمية مــــن أســــفل إلــــى أعــــلى فــــي املــــناطــــق 
املــتأخــرة، بــاملــزيــد مــن الخــدمــات الــعمومــية الــناجــعة والــفعالــة والســريــعة  الــتي تــركــز عــلى الــفقراء واملجــموعــات 
الـهشة مـن الـسكان  وبـتنمية الـقطاع الـخاص مـن خـالل سـالسـل الـقيمة لخـلق فـرص الـشغل خـاصـة بـالنسـبة 

للشباب التونسي املتواجد في املناطق املتأخرة.

و يـــتماشـــى املشـــروع مـــع هـــدف الـــبنك الـــدولـــي الـــذي يـــسعى إلـــى تـــعزيـــز تـــنافـــسية تـــونـــس والـــرفـــع مـــن كـــمية  
صـــادراتـــها و قـــيمتها املـــضافـــة. كـــما يـــعتمد عـــلى الـــتجارب الحـــديـــثة لـــلبنك الـــدولـــي فـــي تـــونـــس عـــلى مســـتوى 
الـحوارات بـني الـقطاعـني الـخاص والـعام فـي مـجاالت محـددة وعـالقـة بـالـرفـع مـن مسـتوى حـزم سـلسلة الـقيمة  

وتطويرها  من أجل تجاوز اإلكراهات والعراقيل الخاصة بالقطاع و تفادي هفوات السوق. 

وســيقوم املشــروع بــالــتنسيق  مــع الــبرنــامــج املــتمحور حــول الــنتائــج فــي مــجال الــتنمية الــحضريــة و الــحكامــة 
املحــلية (UDLGP) واالســتفادة مــنه؛  وســيعتمد فــي عــملية التخــطيط فــي إطــار الــبرنــامــج الــالمــركــزي الــحالــي 
املـدعـوم بـواسـطة بـرنـامـج الـتنمية الـحضريـة و الـحكامـة املحـلية املـتمحور حـول الـنتائـج (UDLGP) . وسـينسق 
املشـروع مـع املشـروع الـتونـسي الـجاري واملـتعلق بـاملشـروع الـثالـث لـتنمية صـادرات تـونـس بـاالعـتماد 
عــلى الخــدمــات املــالــية والــتقنية الــتي يــقدمــها لــلمقاوالت املــصدرة وعــلى الخــدمــات الــتقنية الــتي تهــدف تــنمية 

سالسل القيمة الفالحية في املناطق املتأخرة.

وأخـــيرا تـــم االتـــفاق مـــع الـــصندوق الـــدولـــي لـــلتنمية الـــزراعـــية و الـــوكـــالـــة الـــفرنـــسية لـــلتنمية (الـــلذان يـــصوغـــان 
مــشاريــع جــديــدة) عــلى اســتعمال نــفس مــقاربــة الــبنية الــزراعــية بــضمان تــكامــلية املــناطــق املســتهدفــة جــغرافــيا 
ووضــع لــجنة مــديــرة لــلمشاريــع الــثالثــة. كــما تــم اخــتيار الــبرنــامــج اإلنــمائــي لــألمــم املتحــدة (UNDP) مــن قــبل 
وزارة الـبيئة والـتنمية املسـتدامـة كـوكـالـة تـنفيذيـة إلعـداد مشـروع الـصندوق الـعاملـي لـلبيئة املـتعلق بـتدبـير 
املـراعـي. كـما تـم الـتوصـل إلـى اتـفاق مـع هـؤالء الشـركـاء السـتعمال املشـروع الـحالـي كـإطـار مشـروع مشـترك 
واسـتعمال نـظام شـفافـية تـخصيص املـوارد GEF6 كـآلـية مـالـية مـوازيـة لـألنشـطة األسـاسـية لـلمساعـدة الـتقنية 

للمشروع.

II . األهداف التنموية املقترحة

األهداف التنموية املقترحة



األهـداف الـتنمويـة املـقترحـة للمشـروع تـروم تحسـني إتـاحـة الـفرص االقـتصاديـة الـنابـعة مـن املـزيـد مـن الـتدبـير 
املستدام للموارد الزراعية للمجتمعات الریفیة المستھدفة في المناطق الشمالیة الغربیة ووصط غرب تونس.

       

III. وصف املشروع

وصف املفهوم 

املكون 1: تعزیز القدرات من أجل اإلدارة المستدامة للموارد الزراعیة 

ايتضمن هذا املكون الفرعي األنشطة املترابطة التالية:

أ.إدارة املــعلومــات و خــلق املــعرفــة: التخــطيط اإلســتراتــيجي لــإلدارة املــندمــجة لــلمناظــر الــطبيعية يــشمل تــأثــير     
الــتغيرات املــناخــية و مــدى الــتعرض لــها ومــن تــم فــإنــه يــتطلب مــعلومــات  و قــواعــد بــيانــات دقــيقة حــول املــوارد 
الــزراعــية. و ســيدعــم املشــروع األنشــطة الــتالــية الــتي ســتهم كــافــة الــبالد و الــتي ســتحدد بــخصوصــها الــبنود 
املـرجـعية    و /أو DAO  و تـكون جـاهـزة عـند مـرحـلة الـتفاوض: (i)  وضـع جـرد لـلغابـات و املـراعـي الـوطـنية؛ 
(ii) وضـع خـطة وطـنية إلعـادة الـتأهـيل (الـتشجير)؛ (iii) اسـتكمال خـرائـط الـغطاء الـنباتـي و الـتربـة بسـاللـم 
 (v) تــطويــر و تــحيني خــطط اإلدارة املــندمــجة و املشــتركــة لــلقطاع الــغابــوي و املــراعــي؛ (iv) قــياســية مــناســبة؛
تــطويــر نــظم إدارة املــعلومــات الــزراعــية و املــراقــبة، بــما فــي ذلــك مــراقــبة و رصــد الخــدمــات الــبيئية لــلغابــات و 

.(MRV) تطوير نظام  التحقق و القياسات و التقارير (vi) املراعي و تغيير استعمال التربة و األرض، و

ب.  الـتعبئة و الـتوعـية : بــاملــوازاة مــع األنشــطة املــذكــورة أعــاله و خــاصــة فــي الــشمال الــغربــي و الــوســط 
الــغربــي، ســيدعــم هــذا املــكون الــفرعــي أنشــطة لــلتعبئة و الــتوعــية مــن أجــل تــولــيد الــطلب عــلى تــشكيل شــركــاء 
املجـموعـات املـتعددة الـقطاعـات، األمـر الـذي سـيؤدي بـالـفعل إلـى قـيادة عـملية التخـطيط عـلى مسـتوى املـناظـر 

الطبيعية و صياغة خطط التنمية للمناظر الطبيعية و توجيه تنفيذها و رصدها.

ج. سـيساعـد تـكويـن املجـموعـات املـتعددة الـقطاعـات عـلى إعـداد خـطط تـشاركـية فـي مـجال الـتنمية املـندمـجة 
لــــلمناظــــر الــــطبيعية (ILDP). أمــــا عــــملية وضــــع الخــــطط فــــسيتم تــــعميمها بــــاملــــوازات مــــع عــــملية وضــــع الخــــطة 

االستثمارية السنوية التي تقوم بها حاليا الحكومات املحلية. 

املكون 2 تعزیز االستثمارات اإلقلیمیة المستدامة والنمو االقتصادي:
سيدعم هذا العنصر: (ط) تنفيذ مجموعة متنوعة من املمارسات الزراعية الذكية مناخيا. (ب) التكميلية 

االستثمارات في البنية التحتية املحلية؛ و (ب) تعزيز النمو االقتصادي. السوف يوفر املشروع منح 
التمويل املشترك الذي سيمول االستراتيجية وممكنا من الناحية التقنية أنشطة االستثمارات لتكون معتمدة 

من قبل هذا املكون الفرعي ترتبط الغابات واملراعي إدارة، بما في ذلك الزراعة املحيطة والبنية التحتية 
الصغيرة. املستفيدون املباشرون من املكون من املجتمعات املحلية واملزارعني ومنظماتهم. كما حاملي 

ILMPs، املحلية مجالس التنمية (سي دي)، من خالل عملية تشاركية وتشاورية مع جميع أصحاب 
ILMPs املصلحة، وعلى أساس معايير األهلية، وتنسيق إعداد وتنفيذ أنشطة



وسـيدعـم هـذا املـكون االسـتثمارات وخـلق فـرص الـشغل فـي مـجال سـالسـل الـقيمة الـزراعـية بـتقديـم الخـدمـات 
املــالــية وغــير املــالــية للمســتفيديــن املســتهدفــني (املــقاوالت الــصغيرة جــدا والــصغرى واملــتوســطة MSMEs- بــما 
فــــي ذلــــك املــــنتجني الــــفرديــــني وأصــــحاب املــــشاريــــع ؛ ومجــــموعــــات املســــتعملني). و ســــيقدم الــــدعــــم عــــبر مــــنصة 
لــــتطويــــر املــــقاوالت الــــصغيرة جــــدا والــــصغيرة واملــــتوســــطة؛ حــــيث ســــتعتمد هــــذه املــــنصة عــــلى مجــــموعــــة الــــعمل 
لــتطويــر وتــنمية ســلسلة الــقيمة الــتي تــم خــلقها مــن طــرف  مــركــز الــنهوض بــالــصادرات (CEPEX ) فــي إطــار 

املشروع الثالث لتنمية الصادرات ((EDP-3 وستتكون هذه املنصة من مكونني وهما:

املكون 3. إدارة المشروع، والرصد والتقییم

خـــالل مـــرحـــلة إعـــداد املشـــروع وعـــبر كـــافـــة عـــمليات تـــعميم مـــختلف مـــبادرات تـــنمية ســـلسلة الـــقيمة (مـــن خـــالل 
الــــحوار بــــني الــــقطاعــــني الــــخاص والــــعام) والــــتي يــــدعــــمها هــــذا املشــــروع، ســــيساعــــد تــــقييم األطــــر الــــقانــــونــــية 
واملـــؤســـساتـــية الـــتي  تـــتحكم فـــي الـــزراعـــة واملـــوارد الـــطبيعية وتـــديـــرهـــا عـــلى تحـــديـــد مـــكامـــن الـــقوة والـــضعف 
األســـــاســـــيني. و بـــــناء عـــــلى ذلـــــك تهـــــدف األنشـــــطة فـــــي إطـــــار هـــــذا املـــــكون إلـــــى تـــــقويـــــة اإلطـــــاريـــــن الـــــقانـــــونـــــي 

واملؤسساتي اللذان يحكمان املوارد الطبيعية.

VI  التمويل بماليني الدوالرات األمريكية 

IV. السياسات الوقائية املمكن تطبيقها 

100.00التمويل البنكي الكامل 100.00تكلفة املشروع 

0.00فجوة التمويل 

املبلغ مصدر التمويل 

0.00املقترض 

الـــــــــبنك الـــــــــدولـــــــــي إلعـــــــــادة الـــــــــبناء و 
التنمية 

100.00

100.00املجموع 

سيتم تحديدهاالنعمالسياسات الوقائية املستهدفة من قبل املشروع 

OP/BP 4.01 تقييم البيئةX

OP/BP 4.04 املوائلX

OP/BP 4.36 الغاباتX



VI. نقطة االتصال  

البنك الدولي 
اإلتصال: توفيق بنونة 

الصفة : متخصص أول في مجال تدبير املوارد الطبيعية 
الهاتف: 5714+3046 

 tbennouna@worldbank.org :البريد اإللكتروني

املقترض /الزبون/املتلقي 
اإلسم     : جمهورية تونس 

اإلتصال :
الصفة: 
الهاتف: 

البريد اإللكتروني :

الوكالة التنفيذية 
اإلسم     : املديرية العامة للغابات  

نقطة اإلتصال : حبيب عبيد 

OP 4.09 تدبير اآلفاتX

OP/BP4.11 املوارد الثقافية امللموسةX

OP/BP 4.10 السكان األصلينيX

 OP/BP 4.12 إعادة التوطني غير الطوعيX

OP/BP 4.37 سالمة السدودX

OP/BP 7.50 مشاريع املمرات املائية الدوليةX

OP/BP 7.60 مشاريع في مناطق النزاعX



الصفة: املدير العام 
الهاتف: 71848892

habibabid2001@yahoo.fr : البريد اإللكتروني
VII. للمزيد من املعلومات اإلتصال ب 

البنك الدولي 

الهاتف: (202) 458-4500
الفاكس: (202) 522-1500

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

    

      

1818 H Street, NW

Washington, D.C. 20433 


