
 وثيقة بيانات الضمانات المتكاملة

ة التصميملمرح  

 ISDSC1147تقرير عدد : 

 

: وثيقة بيانات الضمانات المتكاملة / تحيينتاريخ اعداد  

: وثيقة بيانات الضمانات المتكاملة / نشر تاريخ المصادقة على  

 معلومات عامة  .1
 معطيات عامة عن المشروع . أ

  P151059 تعريف المشروع :  تونس البلد : 
  (P151059) تونس - مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية  اسم المشروع : 

المسؤولين عن فريق العمل 
: 

 السيدة نينا أرنولد والسيدة كارين بازاني

التاريخ المتوقع من طرف  2015أفريل  6 التاريخ المتوقع للتقييم : 
 المجلس : 

 2015جوان  12

تمويل المشاريع  آلية االقراض :  GEDDR بالتصرف :الوحدة المكلفة 
 االستثمارية 

 (٪10(، خدمات اجتماعية أخرى )٪10(، التكوين المهني )٪80التعليم العالي ) القطاعات : 
 ٪(20٪(، تحسين أسواق الشغل )80)التعليم من أجل اقتصاد المعرفة  المواضيع : 

 التمويل )بماليين الدوالرات(  
التمويل الموفر من طرف  70.00 التكلفة الجملية للمشروع : 

 البنك : 
70.00 

   0.00 التمويلية :  فجوةال
 المجموع  الموارد التمويلية :

 0.00 المقترض 
 70.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 70.00 المجموع
 غير مطلوب التصنيف البيئي

 ال هل الشروع مكرر ؟ 
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 المشروعأهداف  . ب

ادارة التعليم  طرق تتمثل أهداف المشروع الجديد المقترح في تحسين تشغيلية المتخرجين الجامعيين الجدد وتحديث
 .العالي

 وصف المشروع . ت

تشغيلية خريجي الجامعات و)ب( تحديث ادارة التعليم العالي من حسين التأساسيين : )أ(  محورينيتكون المشروع  من 
منظومة شاملة لضمان الجودة والرفع من استقاللية التي ستساهم في ارساء  وتعزيز القدرات ةالتقنيبتقديم المساعدة 

نظام العمل بعقود األداء وآليات التمويل المعتمدة على األداء.  راجتعتمد على األداء بإد يةالجامعات وتطوير آليات قياد
 كاآلتي :  محوريناني. ولمزيد التحديد، يمكن وصف الالثمحور تحت طائلة ال للمشروع التصرف الفعالرج دعم ويند

منظومة المنح )التي تعتمد على النموذج بدعم  محوريعنى هذا ال – ''تحسين تشغيلية خريجي الجامعات''  :  1 محورال
م االبتكار والتجديد علد الرامية الذي وقع تطويره في اطار البرنامج الثاني لدعم اصالح منظومة التعليم العالي(

النهوض عالم الدراسة الى الحياة المهنية ووالتحسين من المناهج التعليمية ومناخ الدراسة وبرامج مرافقة االنتقال من 
المبادرة وبرامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتشمل منظومة المنح على نوعين من المنح بروح 

 والبرنامج الثاني لدعم الجودة(. )البرنامج األول لدعم الجودة

 ( استقاللية 1الى دعم المشاريع المتعلقة ب : ) بعنوان البرنامج األول لدعم الجودة رصودةالمنح المرمي ت
بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الحاملة لصفة  التصرف )خاصة مجال الجامعات وتعزيز قدراتها في 

تحديث أساليب التدريس والتعلم، مع االصرار على ( 2وتقنية(، )مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية 
تطبيق مسار بولونيا )المتمثل في منظومة ( 3المهارات العامة والخاصة المطلوبة على مستوى سوق الشغل، )

( الجامعة المبادرة، 5البحث واالبتكار )بما في ذلك التعليم العالي(، )النهوض ب (4انظر أعاله(، ) –أمد 
( مساهمة الجامعات ''الشابة'' ومؤسسات التعليم العالي في التنمية 6، )أصحاب المشاريع س وتكوينتدري

( 8( برامج االنتقال واألنشطة األخرى الداعمة لالنتقال بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، )7الجهوية، )
لمنافسة أمام كل مؤسسات التعليم العالي، وتفتح ا التربصات واألنشطة الرابطة بين التعليم العالي وسوق الشغل.

بين القطاع العام والقطاع بما في ذلك المعاهد العليا للتكنولوجيا، مع منح األولوية للمشاريع الناهضة بالشراكة 
 الخاص. 

   التي تم اعدادها بمساعدة الموظفينبعنوان البرنامج الثاني لدعم الجودة الى تقوية البرامج  رصودةالمنح الم( 
ومؤسسات التعليم العالي( التي صممت وبعثت بعنوان البرنامج الثاني لدعم اصالح منظومة التعليم العالي 

 بهدف مالئمة التعليم العالي مع حاجيات سوق الشغل.



امج دعم بعنوان بر رصودةالبرنامج الثاني لدعم اصالح منظومة التعليم، تهدف المنح الموكما كان الحال في اطار 
 عدات البالية. تجديد المللتمويل اقتناء المعدات والمواد الالزمة ألنشطة المخابر و الجودة 

 مؤسسات التكوين المهني.محور أمام ومن الممكن فتح هذا ال

 الألول.  محورمليون دوالر لل 50وسيرصد مبلغ 

بالمساعدة التقنية   2.1فرعي المحور، على مستوى المحور يعنى هذا ال –: ''تحديث ادارة التعليم العالي''  2 محورال
 وتعزيز القدرات، لدعم : 

الجامعات )بما في ذلك وكالة متطورة تعمل على ضمان  ضمان جودةلالتنفيذ الكامل لمنظومة داخلية وخارجية  (1)
 (بالجامعات تنشيط الوحدات الداخلية الساهرة على ضمان الجودةو، الجودة، وفق مسار بولونيا

تعزيز استقاللية الجامعات، بما في ذلك بعث مجالس استشارية خارجية تعمل على تقوية العالقة بين الموظفين  (2)
والوحدات الخارجية األخرى ومؤسسات التعليم العالي ودعم التدابير القانونية للسماح للجامعات بالتمتع بصفة 

 هذات الصبغة العلمية والتقنية، كما ذكر أعال مؤسسات عمومية 
عقود األداء  راجتعتمد على األداء على مستوى قطاع التعليم العالي، مثال عبر اعادة اد يةتطوير آليات قياد (3)

 وتطوير وادارة آليات تمويل تعتمد كذلك على األداء

مساعدة وحدة التنسيق، وهي الوكالة المسؤولة على تنقيذ –الفعال للمشروع''  التصرف''دعم :  2.2 الفرعي  محورال
 هاتعزيز قدراتعلى من جهات مانحة، بما في ذلك البرنامج الثاني لدعم اصالح منظومة التعليم،  ةسابقة ممول مشاريع

 محاورءة الالزمة للسهر على اليتمتعون بالخبرة والكفا تقنيينالمناظرة، لموظفين  عن طريقالتنسيقية عبر االنتداب، 
خالل فترة اعداد محور األساسية و/أو الفرعية للمشروع. وستتم مناقشة تفاصيل األنشطة الممولة بعنوان هذا ال

 المشروع.

 . 2محور مليون دوالر لل 20وسيرصد مبلغ 

 الضمانات )ان وجدت(المتعلقة بموقع المشروع وأهم خصائصه المادية  . ث

. كما بالنفع على جميع مؤسسات التعليم العالي بتونس وسيركز خصيصا على المساعدة التقنية والتكوينسيعود المشروع 
توفير المعدات والسهر على بعض االصالحات على  مج  دعم الجودة ،اة بعنوان بردمن خالل المنح المرصوسيعمل، 

ظروف العمل، الخ(. وال يرمي المشروع  لتحسين ضروريةواإلصالحات ال المنشآت الكهربائية عصيرالصغيرة )مثل ت
الي اقتناء أراض أو الشروع في أشغال بناء أو اعادة تأهيل بناءات. وبما أن المشروع ال يزال في بداياته، سيعمل فريق 

نوعية المعدات التي يستوجب  –في الوقت الذي تواصل فيه عملية التحضير تقّدمها  – على مناقشة مع الوزارة العمل
نفس الفريق، جنبا  سيعمل، بصفة استباقيةوخالل األشهر القادمة وها وماهية أشغال التجديد المزعم الشروع فيها. اقتناء

  سياسات الضمانات.  تفعيلما من شأنه  لتحيين كعلى  فريق الضماناتالى جنب مع 



 سياسات الضماناتبالقدرات المؤسساتية للمقترض في عالقتها  . ج

وال يشير التقييم مشاريع سابقة ممولة من طرف البنك الدولي. ه لعدة تنفيذاكتسبها خالل يتمتع المقترض بخبرة فائقة 
مشاكل خاصة  العالي، لوجود الذي تم اعداده بعنوان البرنامج الثاني لدعم اصالح منظومة التعليم ،الشامل للمشروع

 تتعلق بسياسات الضمانات التابعة للبنك. 

 ي الضمانات البيئية واالجتماعية العاملين صلب الفريقياخصائ . ح

 (GSURRعربي بن عاشور )

 (GENDRسويكو يوشيجيما )

  سياسات الضمانات التي قد يقع العمل بها .2

 تفسير )اختياري(ال التفعيل ؟ سياسات الضمانات
  ال OP/BP 4.01 التقييم البيئي

  ال OP/BP 4.04المساكن الطبيعية 
  ال  OP/BP 4.36 الغابات

  ال  OP 4.09 ادارة اآلفات
  ال  OP/BP 4.11 الموارد المادية الثقافية  

  ال  OP/BP 4.10 السكان األصليون
  ال OP/BP 4.12 اعادة التوطين القسرية 

  ال  OP/BP 4.37  سالمة السدود
  ال  OP/BP 7.50    مشاريع المجاري المائية الدولية

  ال    OP/BP   7.60ا  في المناطق المتنازع عليه مشاريع
 

 اعداد سياسات الضماناتط مخط .3
 2015مارس  11:  بيانات الضمانات خالل مرحلة تقييم المشروع وثيقة تقييم إلعداد زعمالتاريخ الم . أ

 .قة بالضمانات التي قد تكون الزمةاالطار الزمني لبعث وإتمام الدراسات المتعل . ب
وثيقة تقييم بيانات الضمانات المتعلق في  1التنصيص على الدراسات الخاصة واالطار الزمنييجب أن يتم 

 خالل مرحلة تقييم المشروع. 
دراسات تقييمية بيئية. ويتم الشروع  إلعدادال  يستدعي المشروع القيام بأشغال مدنية. بالتالي، لن يقع  اللجوء 

 .2014أفريل  أوائلفي تقييم الضمانات االجتماعية  أثناء تقييم المشروع نفسه، المبرمج في 

                                                           
1
لى تذكير : تستوجب سياسات النشر التابعة للبنك الدولي أن تنشر الوثائق الخاصة بالضمانات قبل التقييم )أ( على مستوى األنفو شوب و)ب( ع  

 مستوى البلد نفسه، بالوسائل المتاحة للعموم، باللغة وعلى الشكل المتعارف عليهما.   



 المصادقة  .4

 السيدة نينا أرنولد والسيدة كارين بازاني المسؤولين عن فريق العمل : 
   تمت المصادقة من طرف : 
 2015جانفي  28التاريخ :  نينا أرنولدالسيدة  المنسق الجهوي للضمانات 

 2015جانفي  28التاريخ :  السيد براتيك طندون  مدير الخطة : 
 

 

        

            


