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.i

مقدمة عامة:

عرفت واليات إقليم الوسط الغربي كما في بقية الجهات الوطنية خالل الفترة املشمولة بالحجر
العام على اثر جائحة كوفيد  91توقف ألغلب األنشطة التنموية العمومية والخاصة باستثناء بعض
القطاعات ذات الطابع األمني و الوقائي والصحي العالجي والغذائي  ،واكبتها اتخاذ جملة من اإلجراءات
الوطنية ذات طابع مالي واجتماعي وأمني وصحي إلحكام مواجهة الجائحة والحد من تأثراتها السلبية
على املستوى الوطني والجهوي واملحلي والقطاعي خاصة على النسيج املؤسساتي من املهن والحرف
الصغرى واملؤسسات الصناعية الصغرى واملتوسطة.
وقد كان لهذه الجائحة تأثير كبير على الوضع االجتماعي واالقتصادي بواليات اإلقليم على امتداد
شهري مارس وأفريل  0202شمل أغلب القطاعات التنموية بالجهة على املستويين العمومي
والخاص.
ومع الرجوع التدريجي للعمل بالقطاعين والعام والخاص مند  20ماي  0202في إطار تنفيذ األمر
ّ
ّ
الحكومي عدد  022لسنة ّ 0202
الصحي
املؤرخ في  20ماي  0202املتعلق بضبط إجراءات الحجر
ّ
املوجه يبرز التقرير التالي واليات اإلقليم الثالث كل على حدة اهم التأثيرات والصعوبات واإلشكاليات
املنجرة عن هذا الوباء وسبل العمل للحد من امتداد اثره اإلقتصادي واإلجتماعي على املديين
املتوسط والبعيد بالواليات ,علما وأنه ال يزال الحديث عن تقييم دقيق للتأثيرات الجائحة سابق
ألوانه بعض الش ىء باعتبار غياب للمعطيات الدقيقة والعمل التشاركي مع األطراف املعنية القطاعية
والجهوية:
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 .iiالتأثيرات العامة للجائحة على الوضع االجتماعي واالقتصادي بواليات اإلقليم:

 -9والية سيدي بوزيد:
 التأثيرات العامة للجائحة على الوضع االجتماعي واالقتصادي :
منذ إنطالق تطبيق إجرءات الحجر الصحي العام تم تسجيل :
 شلل شبه تام في الحركة االقتصادية ،وتعطل محركات النمو الكبرى من االستهالك واإلنتاج والتصديرواالستثمار نظرا لتوقف أغلب األنشطة التنموية العمومية والخاصة حيث شهدت العديد من املؤسسات و
األنشطة اإلقتصادية إختالل في موازناتها املالية نتيجة صعوبات في سداد أقساط الديون و صعوبات في إدارة
مخزوناتها من اإلنتاج .
 االستهالك شهد إندفاعة ملحوظة في قطاع الغذاء واملواد األساسية ولكنها كانت آنية باتجاه تأمين الضرورياتاملعيشية وتخزينها احتياطيا.
 ارتفاع األسعار وتهاوي املقدرة الشرائية للمواطن إرتفاع نسب الفقر والبطالة نظرا لتوقف سوق الشغل وبروز البطالة الفنية وتراجع وتسريح اليد العاملةاملباشرة خاصة بقطاعات الصناعة والخدمات واملهن الصغرى حيث أن اآلالف من األشخاص ّ
تقدموا للحصول
ُ
املساعدات ألنهم عاجزون عن توفير ابسط ضروريات العيش خاصة من طرف األشخاص الذين كانوا يعملون
على
في املهن الهشة والتي أغلقت الكورونا أبوابها كاملقاهي و رياض األطفال واملحاضن املدرسية ...
 في عالقة بإجراءات الحجر الصحي تمت مالحظة تذمر من قبل املواطنين نتيجة الحد من حرية التنقل وغلقاملساجد واملقاهي .
 بروز مؤشرات تفيد بإنطالق نوع من اإلحتجاجات الناتجة عن املطلبية اإلجتماعية واملطلبية القطاعية. الوضع الصحي :
سجلت والية سيدي بوزيد منذ بداية انتشار فيروس « كورونا »  6حاالت اصابة مؤكدة توفي أحدها
وتماثل  5للشفاء ،كما تم منذ بداية األزمة إجراء  074تحليال لتقص ي هذا الفيروس .
ويبلغ عدد الحاالت الذين أتموا فترة الحجر الصحي الذاتي  792وعدد الحاالت الذين يخضعون حاليا إلى الحجر
الصحي الذاتي  01حالة.
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هذا وتولت السلط الجهوية والصحية إيواء  941وافد بمراكز الحجر الصحي االجباري بكل من املبيت الجامعي
ابن خلدون ومركز التدريب والتكوين املنهي بسيدي بوزيد ،ورفع عنهم الحجر ( 09حالة يوم  92أفريل و  12حالة
يوم  6ماي) .
ووفق املعطيات التي نشرتها الوزا ة ّ
فإن الوالية وبفضل املجهودات املبذولة الوطنية والجهوية أصبحت ضمن من
ر
الواليات القليلة بالبالد الخالية من الفيروس (واليات سيدي بوزيد والقصرين وزغوان وباجة وجندوبة).
وفي إطار املد التضامني بالجهة تلقى املستشفى الجهوي بسيدي بوزيد دعما هاما في إطار معاضدة جهود
أعوانه وإطاراته في مجابهة وباء « كورونا ».في شكل هبات وتبرعات من بعض املؤسسات االقتصادية والجمعيات
واملنظمات الوطنية و تمثل هذا الدعم في توفير عدد هام من املستلزمات الطبية واملعدات ووسائل الحماية
والتوقي ومن بين هذه املساعدات تم تركيز  4ممرات تعقيم في مداخل املستشفى إضافة الى كميات هامة من مواد
ووسائل التعقيم والحماية ،ووسائل وأجهزة تساعد على مجابهة هذا الفيروس.باإلضافة إلى تركيز وحدة فرز
ملرض ى " كوفيد  ″91تستقبل الحاالت املشتبه في اصابتها ويتم رفع عينات لهم وايواؤهم بالجناح املذكور ،وبعد
التثبت من سالمتهم يتم توجيهم لبيقة االقسام ملواصلة العالج بشكل طبيعي.كما شملت الهبات أيضا إقتناء جهاز
تنفس إصطناعي بقيمة  52أد و  2أسرة إنعاش .
هذا كما تلقت اإلدارة الجهوية للصحة دعما هاما وتضامنا إيجابيا ،في إطار اللجنة الجهوية ملجابهة
الكوارث و تنظيم النجدة حيث تم تجميع حوالي  992أد في شكل هبات وتبرعات وتم تخصيص هاته املبالغ لشراء
مستلزمات و معدات طبية ووسائل للحماية والتوقي من فيروس كورونا املستجد.
 الوضع اإلجتماعي
منذ إعالن رئيس الحكومة عن اإلجراءات االجتماعية بت ـ ـ ــاريخ  00مارس  0202شرعت مصالح وزارة
الشؤون اإلجتماعية في القيام بالتقاطعات الضرورية ملطالب املترشحين للحصول على املساعدات االجتماعية
الظرفية ّ
للحد من تداعيات فيروس كورونا املستجد ،لفائدة العائالت املعوزة والعائالت محدودة الدخل والعائالت
املتكفلة باألطفال واملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة دون سند عائلي،حيث تم صرف القسط األول من
املساعدات االجتماعية االست ثنائية والظرفية لفائدة مستحقيها من العائالت محدودة الدخل املنتفعة ببطاقة
عالج بالتعريفة املنخفضة (بطاقة عالج صفراء) بواسطة حواالت ّ
بريدية.

وبداية من  0ماي  0202تم الشروع في صرف منحة جديدة بقيمة  022دينار لفائدة العائالت
املتكفلة باألطفال واملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة دون سند عائلي ،إلى جانب صرف منحة بقيمة
 022دينار لفائدة العائالت محدودة الدخل املنتفعة ببطاقات العالج بالتعريفة املنخفضة .كما تم
بالتوازي مع ذلك الشروع في صرف منحة جديدة بقيمة  62دينار بعنوان منحة شهر رمضان لفائدة
العائالت املعوزة ،إضافة إلى منحة أخرى بقيمة  62دينار تسند لفائدتهم بمناسبة عيد الفطر،
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على املستوى الجهوي إنتفع بهذه اإلعانات قرابة  62ألف عائلة باإلضافة إلى حوالي  06ألف
منتفع جديد تمت املوافقة املبدئية في شأنهم بعد القيام بعملية التثبت والفرز األوليين للمطالب
للتمتع باملساعدات الظرفية اإلستثنائية ،هذا كما تم تمكين حوالي  99222عائلة من املساعدات
العينية عن طريق املجهود الجهوي والتبرعات ومصالح اإلدارة الجهوية للشؤون اإلجتماعية والتضامن
اإلجتماعي من بينهم حوالي  0022عائلة تمت مساعدتهم عن طريق مصالح اإلدارة الجهوية للشؤون
اإلجتماعية وال يزال هذا البرنامج متواصال..

 القطاعات األكثرتأثرا على املستويين العمومي والخاص :
لم تكن والية سيدي بوزيد بمنأى عن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" ،في ظل التنامي املستمر لتأثيرات
انتشار الفيروس على إقتصاد البالد ،حيث تضررت العديد من القطاعات االقتصادية ،أبرزها :النقل خاصة
سيارات اللواج والنقل الريفي ومدارس تعليم السياقة ونقل البضائع ،والصناعات التقليدية واملهن الصغرى،
والتربية والتكوين وخاصة التكوين املستمر ورياض األطفال واملحاضن املدرسية وقطاعي املقاهي واملطاعم إلى
جانب قطاع البناء واألشغال العامة وذلك باإلضافة إلى عمليات التصدير وخاصة بالنسبة للمنتوجات الفالحية
وصناعة النسيج واملالبس.
وتجدر اإلشارة إلى أن القطاعات األقل تضررا نسبيا قطاعي الفالحة والصناعات الغذائية بإعتبارها قطاعات
إستراتيجية واصلت نشاطها لتأمين األمن الغذائي والتي يجب إعادة االعتبار لها في الهيكل االقتصادي العام حيث
تتيح األزمة الراهنة فرصة للبالد ملضاعفة إنتاجها وصادراتها من املواد الفالحية كزيت الزيتون واملنتجات الفالحية
البدرية التي تتميز بها الجهة.
 وضعية املشاريع والبرامج التنموية واملؤسسات الخاصة بالجهة:
* القطاع العمومي:
يبلغ عدد املشاريع العمومية ذات الصبغة الوطنية والجهوية املتواصلة خالل الفترة  0202-0299بوالية سيدي
بوزيد حوالي  0991مشروعا موزعة على كافة القطاعات بكلفة جملية تقدر بحوالي  0009م د .وقد تم إلى حدود
بداية شهر مارس  0202االنتهاء من إنجاز  9420مشروعا بتكلفة جملية تناهز  290م د وبدخول الحجر الصحي
لضمان سالمة العنصر البشري الشامل وفضال عن املشاريع املتعطلة قبل األزمة ( 925مشروعا بتكلفة  990م د)
توقفت كليا كل األشغال املتعلقة بإنجاز املشاريع العمومية من مشاريع بصدد اإلنجاز أوبصدد إعداد وطلب
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العروض أو بصدد الدراسة حيث بلغ عدد هذه املشاريع  640مشروع بتكلفة  9494م د وذلك كما يلي كما يبينه
الجدول التالي:
املشاريع املتعطلة بسبب الحجر الصحي الشامل
مشاريع بصدد اإلنجاز وقع تعليها إنجازها
مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض وقع تعليها إنجازها
مشاريع بصدد الدراسة وتعلق إنجازها
املجموع

العدد
327
177
128
640

الكلفة (م.د )
322,301
152,773
838,006
9494

كما توقف أشغال إنجاز املشاريع والبرامج التنموية الخصوصية بالجهة بإستثناء بعض املرافق الحيوية على غرار
املرفق الصحي واألمني والتدخالت العاجلة لقطاعي املاء الصالح للشرب والتنوير شملت باألساس أشغال الصيانة
وإقتناء املعدات الوقائية.
وفي ما يخص املشاريع املؤجلة أو املشاريع امللغاة لم ترد أي معلومة إلى الجهة إلى حد اآلن من القطاعات حول
تأجيل إنجاز بعض املشاريع أو إلغائها بسبب تبعات جائحة الكورونا.
ومن ناحية أخرى ,كان لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل و توقف إنجاز املشاريع العمومية صفة عامة
وقع سلبي على سكان املناطق الريفية باألساس من جراء تأخر إنجاز مشاريع التزود باملاء الصالح للشرب وكهربة
اآلبار وأشغال إنجاز املسالك الريفية ،باإلضافة إلى أشغال الربط بشبكات التطهير داخل األحياء الشعبية.

*القطاع الخاص:

أهم فروع النشاط الصناعي املتأثرة سلبا او إيجابا:
القطاع املتضرر
اإلشكاليات التي تسببت فيها هذه
الجائحة
 البطالة الفنيةالصناعة
 تراجع اليد العاملة املباشرة مشاكل مالية خاصة مع البنوك ذاتالعالقة
اإلشكالية املقترنة باملخزون واملنتوجاتProblème de stock de production
 صعوبة تحديد ومراقبة الطلب خاصةاملتعلقة بالتحويل الصناعي من ذلك
املسالخ ومخازن التبريد
 -عدم توفر السيولة املالية الكافية

أهم األنشطة
املتضررة
 الصناعاتالتحويلية
 مخازن التبريد -املفارخ واملذابح
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الحلول املقترحة واإلجراءات املصاحبة على املدى
القريب واملدى املتوسط والبعيد
أ -على املدى القريب
 التدخل السريع لتقليل الضغط على املؤسسة على كلالجوانب االجتماعية واملالية :
* املرونة مطلوبة من طرف الهياكل املمولة
* املساعدة على دفع األجور بنسب متفاوتة حسب التقدم
في مباشرة النشاط  % 42في مرحلة أولى  % 92في مرحلة
ثانية و % 5في مرحلة متقدمة
ب – على املدى املتوسط
* إعتماد التشخيص املعمق والتحري من مستوى الضرر
والتدخل حسب نسبة الضرر وحجم املشاريع في القطاع

القطاع املتضرر
الحلول املقترحة واإلجراءات املصاحبة على املدى
أهم األنشطة
اإلشكاليات التي تسببت فيها هذه
القريب واملدى املتوسط والبعيد
املتضررة
الجائحة
املتضرر
للتصرف في املنتوج
ج  -على املدى البعيد
* مراجعة شمولية ملستويات الجباية املفروضة على
املؤسسات وتوخي سياسة العدل الجبائي
* املساعدات تكون حسب النسب الجباية املفروضة على
األنشطة
أ -على املدى القريب
تعتبر الفضاءات املرتبطة بهذه األنشطة في  -كل األنشطة
الخدمات
الخدماتية تضررت  -التدخل السريع لتقليل الضغط على املؤسسة على كل
مغلبها مقفلة باستثناء املتعلقة باملواد
والتجارة
بمستويات متفاوتة الجوانب االجتماعية واملالية :
الغذائية و الصيدليات
* املرونة مطلوبة من طرف الهياكل املمولة
 تم تسريح اليد العاملة املباشرة* املساعدة على تخفيف الضرر على املؤسسة خاصة في
 مشاكل مالية مع البنوك املمولة إلزامدفع جزء من األجور العملة.
الحر فاء بتسديد مبالغ القروض العالقة
حيث تعتبر مبلغ  022د غير كافية إذا اعتبرنا الجانب
بالذمة دون مراعات الظرف اإلجتماعي
االجتماعي للمشتغلين باملؤسسة (عدد أفراد العائلة
الصعب وما ترتب عن الوباء من تراجع
ومستلزمات الحياة الضرورية)
الدخل وحجم املعامالت
* توفير سيولة مالية تمكن صاحب املشروع من التقليص
من ضغط الكلفة les dépenses fixes (loyer-charges
sociales-frais de fonctionnement-fonds de
roulement
أ -على املدى القريب
املهن واملشاريع تتلخص أهم اإلشكاليات التي تمخضت عن أصحاب املشاريع
الصغرى
الصغرى في مجال  -تمكين أصحاب املشاريع:
الجائحة إلى غاية ماي  0202بالنسبة
* من قروض املال املتداول في حدود  5222د لتسديد
املهن والفالحة
للمشاريع الصغرى املهن في ما يلي:
املصاريف وكلفة اليد العاملة ومصاريف التأخير من جراء
والخدمات
 تعطل األنشطة وتسريح العملةتعطل اإلنتاج والبيوعات (قرض املزود/املواد األولية
والصناعات
 تعطل اإلنتاج وتراجع رقم املعامالتوغيرها....
التقليدية
 صعوبة تسديد أقساط القروضأصاب وسائل
 تراكم حجم املصاريف القارة من ذلكب – على املدى املتوسط
النقل الفردي
تكاليف القرض املعتمد من طرف البنك
والجماعي والنقل * تمكين املنتفعين بقروض إقتناء وسائل نقل من قروض
التونس ي للتضامن
لتغطية مصاريف التأمين
الريفي املنتفعين
* تأجيل أقساط القروض
بقروض BTS
الحلول املقترحة واإلجراءات املصاحبة على املدى القريب
تتلخص أهم اإلشكاليات التي تمخضت عن أصحاب
املؤسسات
الصغرى
واملدى املتوسط والبعيد
املؤسسات
الجائحة إلى غاية ماي  0202بالنسبة
الصغرى
 تمثلت أساسا في تطبيق املنشور الصادر عن البنكللمشاريع الصغرى املهن في ما يلي:
واملتوسطة
املركزي عدد  26بتاريخ  0202-24-91والقاض ي بتأجيل
واملتوسطة في
 تراجع حجم اإلنتاج وتراجع حجمأقساط القروض املتخلدة بالذمة ملدة  7أشهر إبتداءا من
مجال الفالحة
املداخيل
شهر مارس  0202إلى غاية سبتمبر . 0202
والصناعة
 صعوبة تسديد أقساط القروضوالخدمات
 تراكم حجم املصاريف القارة من ذلكوالصناعات
تكاليف القرض املعتمد من طرف البنك
الغذائية
 إلغاء جميع الجلسات للنظر في ملفات8

القطاع املتضرر
اإلشكاليات التي تسببت فيها هذه
الجائحة
اإلستثمار comité d’évaluation des
projet et les retard des accords de
principe de financement
االستثمار في  -تعطل آجال اإليداع امللفات والتصاريح
باالستثمار
األنشطة
 تكوين امللفات املتعلقة باإلمتيازاتالفالحية
الجبائية واملالية
 مراجعة الوضعية الجبائية بصفةإستثنائية وخاصة ما يتعلق بالشركات
الفالحية

أهم األنشطة
املتضررة

الحلول املقترحة واإلجراءات املصاحبة على املدى
القريب واملدى املتوسط والبعيد

 تعليق آجال التصاريح واإليداع بالتوازي معمسالك التوزيع
القباضات املالية في مجال التصريح الجبائي إلى غاية
ومراقبة املصدر
موفى ماي 0202
عند التنقل خاصة
من حيث تضييق  -التخلي على الوضعية الجبائية إلى حين إستأناف العمل
التزود باملستلزمات بصفة رسمية أو جزئية
الفالحية عن طريق
النقل البري
(املزودين على
املستوى الجهوي
والوطني)

املؤسسات املتعطلة او التي أغلقت وتأثيرذلك على مواطن الشغل بالجهات:
شهدت فترة الحجر الصحي العام غلق شبه شامل لكل املؤسسات الناشطة بالجهة بإستثناء مؤسسات
الصناعات الغذائية ومحالت تجارة املواد الغذائية والخضر والغالل ،وبداية من يوم  20ماي  0202وتطبيقا
ملقتضيات األمر الحكومي عدد  022لسنة  0202املتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي املوجه  ،استأنفت بعض
املؤسسات نشاطها تدريجيا وبنصف طاقاتها التشغيلية وهو ما حد من البطالة الفنية والعودة التدريجية لليد
العاملة املباشرة خاصة هذا ويمكن تسجيل عدم مواصلة بعض املؤسسات لنشاطها خاصة املقاوالت سواء على
املستوى القريب واملتوسط أو البعيد نظرا إلختالل املوازنات املالية لهاته املؤسسات وصعوبة تحديد ومراقبة
العرض والطلب وهو ما يؤشر على مزيد فقدان مواطن الشغل وإرتفاع نسبة البطالة بالجهة.
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 -2والية القيروان:
منذ إنطالق تطبيق إجرءات الحجر الصحي العام تأثر السير العادي للحياة العامة بالوالية من ذلك سير مشاريع
القطاعين العام والخاص .واختلفت هذه التأثيرات باختالف النشاط حيث استفادت بعض األنشطة وشهد
البعض اآلخر حالة ركود تام.
* القطاع العام:
لقد توقف انجاز أغلب املشاريع العمومية في جل القطاعات باستثناء بعض املشاريع بالقطاعات الحيوية والتي
لها عالقة بمجابهة الفيروس على غرار قطاع الصحة الذي تكثفت تدخالته الطبية واللوجيستية وكذلك قطاع
املاء الصالح للشرب حيث تواصل انجاز حفر اآلبار العميقة املعدة لتزويد بعض املناطق باملاء الصالح للشرب ومد
القنوات ضمن البرنامج الجهوي للتنمية على غرار معتمدية حاجب العيون.
واستنادا إلى وضعية متابعة تقدم انجاز املشاريع العمومية بوالية القيروان إلى موفى شهر فيفري  0202نذكر بأن
مجموع املشاريع بوالية القيروان منذ سنة  0292إلى سنة  0291بلغ  9006مشروع بتكلفة جملية بلغت 9076
مليون دينار وقد تم إلى حدود بداية شهر مارس  0202االنتهاء من إنجاز  9920مشروع بقيمة جملية تناهز 221
مليون دينار .وبدخول الحجر الصحي الشامل ولضمان سالمة العنصر البشري وفضال عن املشاريع املتعطلة قبل
األزمة ( 94مشروعا بتكلفة  42.5م د) توقفت كليا كل األشغال املتعلقة بإنجاز املشاريع العمومية من مشاريع
بصدد اإلنجاز أو بصدد إعداد وطلب العروض أو بصدد الدراسة حيث بلغ عدد هذه املشاريع  429مشروع
بتكلفة  099م د وذلك كما يلي كما يبينه الجدول التالي:
املشاريع املتعطلة بسبب الحجر الصحي الشامل
مشاريع بصدد اإلنجاز وقع تعليها إنجازها
مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض وقع تعليها إنجازها
مشاريع بصدد الدراسة وتعلق إنجازها
املجموع

العدد
994
929
27
429

الكلفة (م.د )
004.007
60.225
920.124
099.955

وتجدر اإلشارة إلى أنه حسب تصريحات املسؤلين الجهويين لم يقع إلغاء أي مشروع وقع ترسيمه وانطلق في انجازه
على املستوى الجهوي إال أنه فيما يتعلق باملشاريع الوطنية التي بصدد الدراسات أو إعداد ملفات طلب العروض
فان اإلدارات الجهوية مازلت تجهل مصير هذه املشاريع في هذه املرحلة.
* القطاع الخاص:
اختلفت تأثيرات وانعكاسات الجائحة باختالف قطاع النشاط ونوعيته حيث تضررت بعض القطاعات بالكامل
على غرار السياحة والصناعات التقليدية في حين أن بعض الصناعات تطورت خالل فثرة الحجر الصحي مثل
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صناعة املواد شبه الطبية وبعض الصناعات الغذائية أما بالنسبة للقطاع الفالحي فالتأثيرات كانت باألساس على
مستوى األسعار ال على مستوى اإلنتاج.
 -9القطاع الفالحي:
باعتبار تواصل العمل بالضيعات الفالحية وتحسن الظروف املناخية بنزول كميات هامة من األمطار فان اإلنتاج
الفالحي لم يتأثر بل أصبحنا نتحدث عن وفرة لإلنتاج حيث توفرت أغلب املنتجات الفالحية بكميات هامة تزيد
عن حاجيات السوق املحلية والجهوية مما سبب إشكاال في التوزيع والتسويق خاصة مع توقف عمليات التصدير
نتيجة وقف الرحالت الجوية والبحرية مما أثر سلبا بالنسبة للفالح املنتج على مستوى أسعار املنتجات في غياب
تزويد النزل واملطاعم السياحية منها والعادية.
ومن ناحية أخرى تمت مالحظة ظهور بعض األنشطة األخرى نتيجة الحجر الصحي الشامل مثل الباعة
املتجولون للخضر والغالل عن طريق شاحنات باألرياف ناهيك وان والية القيروان تعتبر والية ريفية بامتياز
باعتبار أن حوالي ثلثي السكان بالريف .وهذا النشاط كان له األثر االيجابي على عدة مستويات حيث مكن من
توزيع اإلنتاج الوفير للمنتجات الفالحية ساهم في الحد من تدهور األسعار لدى الفالح املنتج من ناحية .ومن
ناحية ثانية مكن سكان الريف من التزود باملواد األساسية على عين املكان خاصة بعد غلق األسواق األسبوعية
وتوقف النقل الريفي املنتظم عن النشاط مما ساهم في عزل هذه املناطق
كما تمت مالحظة انتصاب عشوائي ملحالت بيع اللحوم الحمراء والبيضاء باملناطق الريفية وهو ما يعني غياب
املراقبة الصحية لهذه املنتجات.
أما بالنسبة لالستثمار في القطاع الفالحي فقد توقفت عمليات التصاريح واملعاينة امليدانية وانعقاد اللجان
الجهوية ملنح االمتيازات وبدأ الرجوع التدريجي ابتداءا من  0ماي وهو ما سيمكن الباعثين من الحصول على
اإلمتيازات املصادق عليها ومواصلة عمليات االستثمار.
واستنادا إلى بعض الحوارات التي تم إجراءها مع املتدخلين في القطاع الفالحي على غرار املندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية واتحاد الفالحين وبعض ممثلي الشركات التعاونية في املجال فانه
من املنتظر أن يبدأ ظهور انعكاسات الجائحة على القطاع الفالحي ابتداءا من شهر نوفمبر خاصة بعد نفاذ
املخزون من املواد األولية املستعملة على غرار األسمدة واألدوية وتوقف التوريد كما أن الضرورة ملحة ملراجعة
بعض الخيارت االستراتيجية في املجال الفالحي نتيجة السياسات املتخذة من قبل الدول األجنبية التي تعتبر املزود
الرئيس ي لتونس من بعض املواد.
 -2القطاع الصناعي:
شهدت فترة الحجر الصحي الشامل ازدهار بعض األنشطة الصناعية والتي لم يشملها الحجر نظرا الرتباط
نشاطها بإنتاج مواد تساهم في مجابهة فيروس كورونا على غرار صناعة املواد شبه الطبية كالكمامات واللباس
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الواقي والسائل املطهر .ويمكن اإلشارة إلى أن هناك بعض الشركات بوالية القيروان استفادت كثيرا من هذه
الجائحة على غرار شركة  Consomedلصناعة الكمامات واملواد شبه الطبية حيث رابض العمال بالشركة ملدة
شهر ونصف دون انقطاع بعيدا عن منازلهم (وقد حضيت هذه الشركة بزيارة رئيس الدولة خالل فترة الحجر).
كما استفادت من هذه الفترة العديد من الشركات الصناعية من ذلك:
 شركة  milvaو  king flexلصناعة السوائل املطهرة واملواد شبه الطبية. شركة  PLAST INJECTIONاملختصة في صناعة حاويات الفضالت من مختلف األحجام التي لم تتمكنمن االستجابة للطلبات الواردة عليها من مختلف املؤسسات الصحية وتمت مساعدتها من قبل منظمة
 TUNISIA JOBSلتوفير األموال املتداولة لالستجابة لهذه الطلبات.
 شركة  Medica-Hitexاملختصة في صنع املواد الشبه طبية كالكمامات وأزياء قاعات الجراحة .وقد تمكنت هذه الشركات من إبرام صفقات مع مؤسسات الدولة التي سارعت القتناء مستلزمات الوقاية من
فيروس كورونا وذلك قصد حماية العمال واملوظفين في مختلف األسالك سواء كانت الصحية أو األمنية أو
العسكرية أو غيرها ويبقى اإلشكال املشترك لهذه الشركات تأخر خالص مستحقاتهم لدى مختلف مؤسسات
الدولة مما سبب لهم إشكاليات في الحصول على السيولة املالية ملجابة مصاريف اإلنتاج املتنامي.
كما استفادت أيضا من فترة الحجر الصحي العام املؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية خاصة في
مجال مصبرات الطماطم والهريسة والعجين الغذائي نظرا لتزايد االستهالك والتخزين لهذه املواد وباعتبار أن هذه
املؤسسات لم يشملها الحجر.
أما بقية القطاعات كصناعة النسيج والجلود واألحذية والصناعات امليكانيكية والكهربائية فقد تاثرت سلبا
بهذه الجائحة نظرا الن التوقف على اإلنتاج كان شبه كلي وخاصة صناعة النسيج التي تعتبر أكبر مشغل.

 -3القطاع السياحي والصناعات التقليدية:
نظرا لتوقف النشاط كليا بالوحدات الفندقية واملطاعم السياحية فقد كان تأثير الجائحة سلبيا على القطاع
السياحي والقطاعات املرتبطة به كوكاالت األسفار.
وللتذكير فان والية القيروان تظم  92نزل منها  5نزل مصنفة و 5خمسة غير مصنفة و  0مطاعم سياحية و
 90وكالة أسفار .وتعتبر كل هذه املؤسسات متضررة من الحجر الصحي الشامل.
ونظرا للشلل شبه التام الذي أصاب حركة القطاع السياحي فان التأثيرات طالت مجال الصناعات التقليدية
نتيجة توقف تسويق املنتوج للسياح الذين يعتبرون الحريف األول لهذا املنتوج.
كما ساهم توقف النشاط السياحي في تدهور أسعار املنتجات الفالحية عند اإلنتاج .
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 -4الحرف واملهن الصغرى والتجارة:
اختلفت التأثيرات حسب النشاط حيث هناك أنشطة أوقفت نشاطها بالكامل كاملقاهي واملطاعم تجارة املالبس
الجاهز و واملالبس املستعملة في حين تواصلت مختلف األنشطة التجارية الغذائية وبعض املهن األخرى كالحدادة
والنجارة بعض األنشطة الخدماتية املتنوعة كورشات اإلصالح والصيانة...

 -3والية القصرين:
لقد مكنت اإلجراءات التي إتخذتها الجهة خالل هذه الفترة من عزل الوالية عن محيطها باستثناء حاملي
التراخيص نتيجة اكتشاف  25حاالت قادمة من والية مدنين تماثلوا للشفاء في ما بعد .وعلى اثر التعامل الجدي مع
هذا الوباء من قبل السلطة الجهوية واملحلية والفريق الصحي لم تسجل الوالية خالل هذه الفترة أي حالة وفاة
بسبب الكورونا وتماثلت  1حاالت للشفاء وتم الزام  25حاالت بالحجر الصحي باالضافة الى عدم تسجيل أي اصابة
جديدة الى اليوم.
ومن جهة أخرى تتمثل أهم التأثيرات والصعوبات واالشكاالت املنجرة عن جائحة كوفيد 91وسبل العمل للحد من
امتداد اثرها على املدى املتوسط والبعيد بجهة القصرين كالتالي:
 .1وضعية المشاريع والبرامج التنموية بالجهة والمؤسسات الخاصة:
 .0يبلغ عدد املشاريع العمومية ذات الصبغة الوطنية والجهوية املتواصلة خالل الفترة  0202-0299بوالية
القصرين  0021مشروعا موزعة على كافة القطاعات بكلفة جملية تقدر بـ  9609م د .وقد تم إلى حدود
بداية شهر مارس  0202االنتهاء من إنجاز  9745مشروعا بتكلفة جملية تناهز  299م د وبدخول الحجر
الصحي لضمان سالمة العنصر البشري الشامل وفضال عن املشاريع املتعطلة قبل األزمة ( 42مشروعا
بتكلفة  44م د) توقفت كليا كل األشغال املتعلقة بإنجاز املشاريع العمومية من مشاريع بصدد اإلنجاز
أوبصدد إعداد وطلب العروض أو بصدد الدراسة حيث بلغ عدد هذه املش ـاريع  011مشروع بتكلف ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 754م د وذلك كما يلي كما يبينه الجدول التالي:
املشاريع املتعطلة بسبب الحجر الصحي الشامل
مشاريع بصدد اإلنجاز وقع تعليها إنجازها
مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض وقع تعليها إنجازها
مشاريع بصدد الدراسة وتعلق إنجازها
املجموع
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العدد
972
916
944
011

الكلفة (م.د )
066
054
040
754

وبهذه اإلجراءات التي اثرت سلبا على القطاع العمومي من خالل توقف كل االنشطة املرتبطة بأشغال البرامج
واملشاريع التنموية بالجهة واملتمثلة أساسا في تعطل قطاع املقاوالت واالدارة وماله من انعكاس على الوضع
االجتماعي واالقتصادي بالجهة خاصة اشغال التزود باملاء الصالح للشراب والتنوير الريفي وانجاز املسالك
الريفية املرتبطة بفك عزلة متساكني املناطق الجبلية.
ومن أهم املشاريع العمومية التي تعطلت في هذه الفترة نذكر:
 تزويد 9022عائلة بأم جنيب بالقصرين الجنوبية ووادي الحطب بسبيبة ومنطقتي البناهسية بسبيبةوسيدي عبد هللا بسبيطلة.
 توقف  07مشروع بكلفة  900.7م د ومن أهمها : تهيئة منعرج تالة بطول  7,4كلم تهيئة ط و  95بين ن ك  002,0 -099بفريانة و الطريق الوطنية  94بين ن ك  047,5 - 005بفوسانةبطول  00كلم
 تهيئة وتعبيد و صيانة  91مسلك ريفي بطول  997كلم الخط الحديدي رقم  6الرابط بين القصرين-تونس عبر بوعرادة. الخط الحديدي رقم  99الرابط القصرين-سوسة عبر القيروان. تشغيل املرجل الحراري بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق واملقدر كلفته بـ 6.5م.د. بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بسبيطلة بناء أقسام لألمراض الجلدية  ,الغدد والسكري وأمراض األعصاب باملستشفى الجهوي بالقصرين بناء أقسام اإلستعجالي ,اإلنعاش,املحاري البولية,املعدة ,األمراض الصدرية باملستشفى الجهوي بالقصرينوعموما فقد تضررت العديد من القطاعات الحيوية بالجهة جراء كوفيد 91ومن اهمها النقل ،السياحة،
التصدير والخدمات.
ففي مجال النقل توقف السير العادي لنقل االشخاص والبضائع مما انعكس سلبا على الديناميكية االقتصادية
بالجهة وبذلك تأثرت مداخيل الشركة الجهوية للنقل البري التي تشكو بطبيعتها صعوبات مالية ولوجستية.
أما بالنسبة لنقل البضائع والسلع فقد سجلت الجهة نقص كبير في بعض املواد الغذائية ونذكر منها مادة
السميد والزيت بالرغم من االجراءات املتخذة من قبل الدولة في الغرض كتوجيه كميات من القمح الصلب الى
املطاحن املوجودة بالجهة وذلك لتزويد العائالت قصد تقيدهم بإجراءات الحجر الصحي.
وبالنسبة للقطاع الفالحي فقد تأثرت انشطته بصفة متفاوتة نظرا للنقص الكبير في توفير اليد العاملة إضافة
الى الصعوبة بالتزود ببعض املواد األولية مما انجر عنه نقص في اإلنتاج.
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ومن ناحية اخرى فقد تسبب تعطل انجاز املشاريع ذات الصلة بالبنية االساسية على غرار احداث الحفريات
العميقة املعدة للماء الصالح للشراب و تجهيزها ومد القنوات واستغاللها في زيادة تدهور ظروف العيش لدى
املتساكنين خاصة متساكني املناطق الريفية .
في املجال السياحي تسببت جائحة كوفيد  91في التعطيل التام للقطاع السياحي بالقصرين بمختلف خدماته
حيث اغلقت املؤسسات الناشطة من نزل (2نزل) و مطاعم(4مطاعم سياحية) و وكاالت اسفار ( 5وكاالت)
ومنتزهات تبعا لتوقف الحركة السياحية من رحالت مبرمجة و مسالك سياحية و مهرجانات و مختلف التظاهرات
الثقافية و الرياضية و الندوات وامللتقيات الجهوية و االقليمية التي تنظم عادة بالنزل مما تسبب في بطالة 492
عامل .وذلك باإلضافة إلى غلق الحدود البرية بمعبري بوشبكة و الصري التي كانت تؤمن حركية الوفود
الجزائريين.
وفي نفس السياق فقد تضررت مختلف أنشطة قطاع الصناعات التقليدية من نسيج وحلفاء ورخام وخشب
ولباس تقليدي ،التي تؤمن حوالي  92ألف حرفي منهم تسعة أالف منهي مهيكل وألفين ناشطين وتعد جملة
املؤسسات املتضررة  02مؤسسة.
اما في ما يخص قطاع الصناعة يعتبر قطاع النسيج االكثر تضررا مقارنة ببقية االنشطة الصناعية نتيجة
االلتزام بالحجر الصحي اذ تم غلق  07مؤسسة تشغل حوالي  4522من اليد العاملة اضافة الى تحمل اصحاب
املؤسسات مصاريف الكراء واألعباء اإلجتماعية.
وفيما يخص قطاع الخدمات فقد تعطل نشاط املهن الصغرى واملتناهية الصغر املتمثلة في محالت الحالقة،
النجارة ،الحدادة  ،النقل واملقاهي  ...مما نتج عنه تأزم الوضعيات االجتماعية للفئة الناشطة في املجال من بطالة
وتدهور املستوى املعيش ي في ظل عدم تفعيل العديد من االجراءات املتخذة من طرف الحكومة.
جدول حول الوضع العام للمؤسسات واملهن بوالية القصرين من جراء وباء كوفيد 91
القطاع

املهن والحرف

نوعية النشاط  /املؤسسات
كهرباء وميكانيك السيارات
إصالح الدراجات النارية والعادية
الحدادة
النجارة
نجارة األليمنيوم
الحالقة
صيانة املواد الكهرومنزلية
تصليح األحذية
الخياطة
صيانة الهاتف الجوال والحواسيب
رحي التوابل
صنع الحلويات التقليدية

نوعية املشاكل
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
توقف تام
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
نشاط بطيء جدا
توقف تام
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التجارة

الخدمات

الصناعة

صنع الطابونة والخبز التقلدي

توقف تام

بإستثناء تجارة املواد الغذائية بالجملة والتفصيل واملواد اإلستهالكية
من خضر ،غالل ،لحوم وأسماك ومواد تنظيف فإن البقية تشكوا
صعبات كبيرة :
الباعة املتجولون باألسواق األسبوعية
تجار مواد البناء والتجهيز الصحي
تجار املالبس املستعملة (الفريب)
تجار املالبس الجاهزة
تجار املستلزمات الفالحية
تجار البقول والفواكه الجافة
تجارة قطع غيار السيارات والدراجات النارية
تجارة األليمنيوم
تجارة البلور

توقف تام
توقف تام
توقف تام
توقف تام
نشاط بطيء
نشاط بطيء
نشاط بطيء
توقف تام
نشاط بطيء
توقف تام
توقف تام
توقف تام
نشاط بطيء
توقف تام
بين املدن توقف تام ،داخل
الوالية عودة بطيئة
نشاط بطيء
نشاط بطيء
توقف تام
عودة كل الوحدات
النشيطة بـ  %52من الطاقة
التشغيلية
نشاط بطيء جدا
عودة بـ  %52من الطاقة
التشغيلية
توقف تام
توقف تام
توقف تام
توقف تام

املقاهي
املطاعم
محالت األكالت السريعة
النسخ ومعالجة النصوص
الوحدات الفندقية
سيارات األجرة لواج
النقل الريفي
التاكس ي
قاعات األفراح واملؤتمرات
وحدات النسيج
صناعة الصناديق البالستيكة
صناعة القنوات البالستيكية

املقاوالت
الصناعات
التقليدية

مقاوالت البناء
مقاوالت الطرقات
مقاوالت املنشئات املائية
مقاوالت حفر اآلبار

توقف تام للنشاط مع توقف
عملية الطبع
نشاط بطيء جدا

ورشات صناعة الزربية
ورشات صناعة منتوجات الحلفاء
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 .iiiتقييم عام النعكاسات الجائحة بجهات اإلقليم على املدى املتوسط والبعيد وأليات الحد منها:
االنعكاسات العامة املستنتجة من الجائحة:
على املدى املتوسط ّعجل فيروس كورونا بانزالق طبقات إجتماعية جديدة نحو خانة الفقر بسبب تهديدات فقدان مواطن الشغل،
وتراجع فرص العمل اليومية ،وأحال الحجر الصحي آالف العمال على البطالة القسرية،
 بروز فئات إجتماعية لم تتمتع بأي نوع من املساعدات أو ال تخضع ألي منظومة دعم خالل فترة الحجر الصحيعلى غرار أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل و العاملين ضمن املهن الهشة كحظائر البناء.
 تأثر القطاعات التي تهم التجارة الداخلية والخدمات سلبا بحكم الحجر الصحي وتحديد ضوابط إستهالك معينمع وجود حالة خوف وهلع لدى املستهلك مما سيؤثر على قطاعات واسعة تشغل آالف العملة كقطاعات املطاعم
والنقل ورياض األطفال واملقاهي..
 صعوبة مراقبة مسالك التوزيع بسبب نقص املوارد البشرية واللوجستية و تفش ي ظاهرة الغش واإلحتكار للمواداإلستهالكية.
 صعوبة ترويج املنتجات الفالحية البدرية والفصلية وإرتفاع كميات إنتاج اللحوم البيضاء في ظل عدم رفعالحواجز عن التصدير .
 عراقيل تعترض الفالحين في التزود باملستلزمات و املدخالت و خاصة منها االسمدة على غرار عدم توفر مادةاألمونيتر و العلف و البذور و املشاتل واملعدات وقطع الغيار.هذا و في عالقة بالحجر الصحي تم تسجيل مخاطر
كبرى على مستوى اإلنتاج و جني الصابة نتيجة صعوبة ترويج املنتوج ونقص اليد العاملة.
 يمكن تسجيل عدم مواصلة بعض املؤسسات لنشاطها خاصة املقاوالت سواء على املستوى القريب واملتوسطنظرا إلختالل املوازنات املالية لهاته املؤسسات وصعوبة تحديد ومراقبة العرض والطلب وهو ما يؤشر على مزيد
فقدان مواطن الشغل وإرتفاع نسبة البطالة بالجهة.
 تفاقم األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية وتدهور املؤشرات التنموية بواليات اإلقليم وبقية جهات البالد.على املدى البعيد: تداعيات سلبية على العديد من القطاعات خاصة في ّظل ''ضعف صالبة اإلقتصاد الوطني وهشاشته''و يحد من
قدرته على تقبل الصدمات الخارجية نظرا النفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج بنسبة مهمة وخاصة على الفضاء
األوروبي الذي دخل في مرحلة الركود االقتصادي و االنهيار املالي .
 تداعيات هامة على اإلستثمار الداخلي والخارجي بفقدان ثقة املستهلك واملستثمر مع تراجع اإلستثماراتالخاصة والعمومية في مقابل تزايد أزمة الديون وقلة اإلنتاج..
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التصورات واالجراءات املقترحة للحد منها :
بات من املتأكد أن األزمة التي أحدثها فيروس كورونا والتي تعيشها بالدنا على غرار بقية بلدان العالم أن مداها
ً
سيكون  ،على عكس باقي األزمات ،لن تنتهي سريعا ،وستخلف تبعاتها العدين من األزمات أخرى وخاصة منها
االجتماعية واالقتصادية .وهو ما يتطلب اإلستعداد الجيد وعدم االكتفاء بمتابعتها ظرفيا وايجاد الحلول على
مدى القصير  ,بل استباق األحداث ووضع كل الفرضيات والسيناريوهات املحتملة لتطور األوضاع واإلستعداد
لها بضبط اإلجراءات التي الواجب اتخاذها بهدف املحافظة على التحكم في مخلفاتها واإلستباق بتوفير اآلليات
الكفيلة للحد من التأثيرات السلبية على مختلف القطاعات وخاصة منها املرتبطة باملجال الصحي واإلقتصادي
واإلجتماعي:
بخصوص القطاع العام:
في إطار اإلستعداد إلستئناف نسق إنجاز املشاريع العمومية والبرامج التنموية الخصوصية بالجهة وعودة
ّ
املقاولين إلى سالف نشاطهم تنفيذا لألمر الحكومي عدد  022لسنة ّ 0202
املؤرخ في  20ماي  0202املتعلق بضبط
ّ
الصحي ّ
املوجه الذي إنطلق يوم  0ماي  ،0202يتعين :
إجراءات الحجر
 إعانة النظر في ترتيب الخيارات الوطنية الكبرى للعمل التنموي ومرتكزات اإلقتصاد الوطني والجهوي معإيالء األهمية للقطاع الفالحي و الصناعات الغذائية.
 ضرورة عقد جلسات وطنية وجهوية قطاعية ملتابعة إنجاز املشاريع العمومية املبرمجة وخاصة منها املهيكلةيتم على ضوءها مراجعة أولويات إنجاز املشاريع من حيث التأجيل أو اإللغاء في عالقة بالظرف اإلقتصادي
واإلجتماعي
ّ
املتعهدة بانجاز املشاريع العمومية إلى استئناف انجاز املشاريع املناطة بعهدتها والتسريع في
 دعوة املقاوالتنسق األشغال لتدارك التأخير مع توفير شروط السالمة املهنية
 تنظيم جلسات مع املقاولين املباشرين ملشاريع بصدد االنجاز لتحديد جدول زمني يضبط انتهاء األشغالوالتدخل لتدا ك ّ
التأخير الناتج عن الحجر الصحي الشامل.
ر
 تنشيط دور الهياكل الرقابية والفنية ذات العالقة بالحجر الصحي ّاملوجه بإشراف مباشر من السادة الوالة
ورؤساء البلديات واملديرين الجهويين.
ّ
 متابعة أشغال اللجان الجهوية وخاصة منها املتعلقة بالصفقات العمومية بكل دقة و املراقبة الفنية امليدانيةّ
املخصصة لتنفيذ املشاريع.
ملراحل انجاز املشاريع مع املتابعة الدقيقة لصرف االعتمادات
ّ
املتدخلين في هذه األ مة بهدف تحقيق مزيد ّ
النجاعة وتوحيد الجهود ملا فيه
 ضرورة إحكام التنسيق بين جميعز
خير الجهة.
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 االسراع بالتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا على منظومات اإلنتاج و مزيد اإلحاطة بها ودعمها علىغرار اللحوم البيضاء والبيض واملنتجات الفالحية البدرية و الفصلية واإلسراع بفتح أبواب التصدير أمامها و
تيسير اجراءاته من أجل تالفي إتالفات ما بعد اإلنتاج وتفادي كوارث الخسائر املتفاقمة
 تعزيز االستثمار بما يتوفر من موارد مالية ،في بعض املشاريع الذكية واملجددة التي ّطورها أو اقترحها بعض
الكفاءات التونسية ّ
املتميزة إلنعاش اإلقتصاد التونس ي .
بخصوص القطاع الخاص :
يتعين وضع خطط عمل قطاعية موجهة حسب الفترات الزمنية وخصوصيات املؤسسات اإلقتصادية املتضررة
والصعوبات التي أصبحت تعيشها وخاصة على مستوى التمويل (توفر السيولة) والتزود والتسويق وذلك مع
اإلنطالق من مرحلة إنقاذ وإنعاش للمؤسسات إلى غاية العودة إلى الوضع الطبيعي خالل السنة الحالية ثم البدء
مع مطلع السنة القادمة في مرحلة اإلقالع والتأهيل لهذه املؤسسات ولإلقتصاد بصفة عامة .حيث يبين الجدول
التالي أهم املقترحات والتدابير التفصيلية املقترح العمل بمقتضاها لبلوغ ذلك:
القطاعات املتأثرة
قطاع الصحة
قطاع السياحة
 النزل
 املطاعم السياحية
 وكاالت األسفار
الصناعات التقليدية
القطاع الثقافي
قطاع املهن الصغرى
القطاع الصناعي
القطاع الفالحي( على مستوى
الترويج)
التعليم
القطاع الخاص

مقترحات الحلول
 مواصلة دعم القطاعى الصحي العمومي بتوفير
موارد مالية خاصة بالقطاع الصحي بتدعيم
ميزانية وزارة الصحة .
 دعم املؤسسات الناشطة في املجال الصحي
خاصة املتعلقة بالتوزيع .
 إفراد املؤسسات الناشئة الناشطة في مجال
السالمة الصحية بإجراءات خاصة متعلقة
بالتمويل.
 احداث قروض تصرف استثنائية مع اجراءات
خاصة و بشروط استثنائية للمحافظة عللى
اليد العاملة و حماية حقوق العاملين.
 دعم مباشر للحرفيين
 دعم املؤسسات الناشئة
إحداث موارد مساندة  fonds de soutienللقطاع
الثقافي

الذي تاثر بالغاء العروض و التظاهرات

واألنشطة املبرمجة

املؤسسات الصغرى و
املتوسطة PME

األنشطة
 مواصلة دعم القطاع
الصحي :شراء التجهيزات
واملستلزمات الطبية
للمستشفيات العمومية
ودعم الصيدلية املركزية
 احداث لجان جهوية
ووطنية تقوم بمتابعة
تنفيذ القرارات و تطبيق
االجراءات.
 اعداد تقارير حول متابعة
تنفيذ و تقييم القرارات
التي اتخذتها الجكومة
التونسية لفائدة القطاعات
املتاثرة بجائحة فيروس
كرونا و تقديم مقترحات
تعديل في اطار مزيد من
النجاعة
 القيام بتقارير حول
املتضررة
القطاعات
ن
املتأثرة تكو مدعومة
بمعلومات احصائية لحجم
األضرار.
رقمنة االدارة التونسية

 احداث لجان جهوية
 مساندة املؤسسات املتضررة
لتحديد
ووطنية
 احداث موارد دعم و مساندة Fond
املتضررة
املؤسسات
de Soutien
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وتقييم حجم األضرار التي
 احداث خط تمويل بنكي خاص يدعم
لحقت بها
املوارد الذاتية fonds propres
املؤسسات الناشئة Startups
مواطن
للمؤسسة للحفاظ على
 القيام ببحوث ميدانية
الشغل
 القيام بعملية جرد للمهن
 إعادة جدولة القروض بـ:
الفردية ،مسدي الخدمات
Petits métiers
 مراجعة نسبة الفائدة و التمديد في
و الشركات و املحالت
أجال الخالص و مدة اإلمهال
التجارية لتقييم االضرار
 إعادة جدولة الديون الجبائية
وتقديم املقترحات ملساعدة
rééchelonnement des dettes
و مرافقة الناشطين ( أفراد
fiscales
أو مؤسسات) في مجال
 احداث خط تمويل خاص لتقديم قروض بدون
املهن الصغرى و الخدمات
و يكون ذلك تحت اشراف
فائض و مساعدات مالية الصحاب املهن
لجان مختصة تضم املهنة
املنتجة و املؤسسات الناشئة
و املالية و التجارة
 وضع برنامج خاص النقاذ مواطن الشغل
التقليدية
والصناعات
وحماية حقوق العاملين
والشؤون االجتماعية.
 ترويج املنتوج كليا باألسواق املحلية بالنسبة
للمؤسسات الناشطة في املجال الصحي  الحرص على تطبيق قرارات
التي اتخذتها الحكومة
والصناعات الغذائية
الشركات املصدرة كليا
بخصوص التكفل في حدود
 %4من نسبة الفائدة على
الترفيع في نسبة ترويج املنتوج محليا بالنسبة
القروض االستثمارية
للمؤسسات الناشطة في املجاالت األخرى
 متابعة تنفيذ القرارات
الجكومية
واالجراءات
لفائدة املؤسسات املتضررة
و تقييم مدى مساهمتها في
تجاوز األضرار االقتصادية
و االجنماعية
اعداددليل guide de relance
 économiqueما بعد جائحة
كورونا

الفئات املتضررة  /املتأثرة






املقترحات

الفئات الهشة خاصة الفئات التي ال تتمتع بأية آلية من اآلليات
( العائالت املعوزة،
التي توفرها الشؤون االجتماعية
بطاقة العالج البيضاء و بطاقة العالج الصفراء )...مما حد من
إمكانية انتفاع من املنح املساندة ( 022دينار)
اليد العاملة املختصة و العملة بقطاع املهن الصغرى و
الصناعات التقليدية
العمال العائدين من ليبيا
اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل
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 سحب منحة  022دينار على هاته الفئة
 متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها
الحكومة لفائدة اصحاب الباتيندات
وتعديلها لتشمل العملة بقطاع املهن
الصغرى

21

