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 متهيد 

 
االقتصادي واالجتماعي وتقدم   لوضعجائحة كورونا على ا انعكاسات عة تتنزل هذه الوثيقة في إطار متاب

من   رغمبالحيث و بإقليم الجنوب انجاز المشاريع العمومية والبرامج الخصوصية وأداء القطاع الخاص 
بينها غلق   نمو البالد النتشار الوباء في اإلجراءات االستباقية المتخذة من طرف الحكومة للتصدي 

خطة وطنية  و  وطنية للترصد والتوقي ستراتيجيةووضع إ  بصفة كلية  البريةوالجوية و  ةالحدود البحري
وخاصة  ات اإلقليم واليمختلف إال أن الوباء تمكن من التفشي بللتصدي من فيروس كورونا المستجد 

 طق موبوءة. ا ا منمحيث تم إعالنه ومنطقة القلعة بقبلي بجزيرة جربة 
 

اجتماعية أكثر منها صحية حيث تعمقت عوامل الخطر اقتصادية و  وقد كان لهذه الجائحة تداعيات 
مختلف   واجههاتالصعوبات الكبرى التي كالخصاصة والبطالة والتهديد بضياع مواطن الشغل بحكم 

ووكاالت األسفار والمطاعم السياحية والمؤسسات الحرفية  المؤسسات السياحيةعلى غرار ات القطاع
مكانية تو وغيرها،  ، كما الشأن لقطاع خدمات النقل البري والبحري  طاع عن العملالقملين في وقف العاا 

 الصيد البحري. الفالحة و والجوي والبناء واألشغال العامة والصناعة و 

وخاصة منها   كما شمل االنعكاس السلبي للجائحة المستوى المعيشي للعديد من الفئات االجتماعية
اع الغير منظم وتأخير في انجاز المشاريع والبرامج  لين في القطمحدودي الدخل والعائالت المعوزة والمشتغ

وضع  العمومية واختالل في مسالك التوزيع وخاصة من المواد االستهالكية وهو ما يحتم العمل على 
وتعزيز مناعة االقتصاد   خطط لما بعد األزمة لتطويق اآلثار السلبية وضمان عودة الدورة االقتصادية

   .طق اإلقليمبمختلف منا الجهوي 

التنموي بواليات   الوضع على كورونا جائحة تأثيرما ورد بمختلف التقارير حول التقرير ويحوصل هذا 
 . الجنوب ويتضمن تصورات ومقترحات لتجاوز اآلثار السلبية المنجّرة عنها
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  تداعيات جاحئة كورون يف أ رقام تداعيات جاحئة كورون يف أ رقام 
 

 عي بإقليم الجنوب في:جتما دي واالاالقتصاالصحي و تداعيات جائحة كورونا على الوضع  تتلخص 

الجملية  من اإلصابات  % 29) حالة إصابة بالفيروس  309 تسجيل، تم 2020ماي  26بتاريخ  –
  وأصبحت واليتي قابس وتوزر خالية من الفيروس  تماثلت للشفاء % 85منها  (على المستوى الوطني

عالن  زيرة جربة بوالية مدنين مناطق  منطقتي القلعة من معتمدية دوز الشمالية بوالية قبلي وجوا 
 موبوءة،

 ، الجهوية بالمستشفيات " الكورونا بمرضى خاصة استعجالي وحدة" تركيز –
  من  الرفع في ساهم الذي بتطاوين االختصاصات  متعددة بالمصحة المتنقل العسكري المخبر تركيز –

 .الشرقي بالجنوب  المشتبهة الكورونا حاالت  لتقّصي التحاليل عدد 
  أقسام  وتدعيم  بها COVID-19 وحدات  وتجهيز  الجهوية  المستشفيات  لفائدة زات تجهي  اقتناء –

  غرار  على الواليات، بمختلف الناشطة للمؤسسات  المجتمعية المسؤولية إطار فيذلك و  اإلستعجالي
 قفصة،  فسفاط وشركة التونسي الكيميائي والمجمع البترولية الشركات 

  الطبية  والوسائل األدوات  وعديد  سرير مائة على  وفرتي دوز بمنطقة ميداني عسكري مستشفى تركيز –
 ،القطرية الدفاع وزارة  من هبة  إطار في وغيرها ستنف أجهزة من األخرى

 ،مليون دينار 1698مشروعا بكلفة جملية قدرها  1016تنفيذ أشغال    تأخير –
قات الموافق تأجيل نتائج فرز العروض والتمديد في آجال الصفقات وتوقف االنطالق في انجاز الصف –

 لعروض،في مرحلة طلب امليون دينار(  601مشروع )كلفة   312عليها لـ 
 ،دراسة من المشاريع العمومية 640في تقدم إنجاز  تسجيل بطء  –
 على المستوى الجهوي،   2025-2021إعداد المخطط التنموي القادم  تأخير أشغال  –
خالل األربعة أشهر  % 34عي بـ في حجم اإلستثمار المصرح به في القطاع الصنا ارتفاع تسجيل  –

  رافقه انخفاض في عدد المشاريع المصرح بها،  2019 من سنة مقارنة بنفس الفترة 2020من سنة  
خالل األربعة أشهر   % 41,8تسجيل تراجع في حجم اإلستثمار المصرح به في القطاع الفالحي بـ  –

 ، 2019 من سنة مقارنة بنفس الفترة 2020من سنة  
  150 بـ القيمة وفي  طن ألف 20 بـمن التمور  المصدرة الكّميات  في تراجعا يلتسج  المتوقع من –

كذلك المنتجات الفالحية األخرى على غرار   2020 وجوان وماي أفريل خالل أشهر دينار مليون
 ، المنتوجات البحريةو  المنتوجات الجيوحرارية والخضروات والغالل البدرية
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أكثر من   ه إحالةنتج عن الجنوب وتنشيط وخدمات( بإقليم  وحدة سياحية )ايواء 4633 نشاط توقفت  –
مما سيؤدي إلى تراجع كبير في المؤشرات السياحية   .الفنية البطالةعلى  ناشط مشتغل 20700

 ، مديونية القطاع ارتفاعو 
ألف موطن شغل( واستثناء بعض المؤسسات  31صناعية باإلقليم )أكثر من  مؤسسة 8559غلق  –

  تحّسنا في حجم الذي شهد  واستخراج الفسفاط بقفصة ناعات الكيميائية بقابسعلى غرار وحدات الص
األشهر األربعة األولى من هذا العام مقارنة مع إنتاج نفس الفترة من   خاللبالمائة  40 ة نسببنتاج اإل

 ،2019العام الماضي  
والجوي  قطاع خدمات النقل وخاصة النقل البحري بقابس وجرجيس  وحدة في 12494توقف نشاط  –

 ،ة جرجيس وتوزربمطاري جر ب
 ،واألشغال العموميةقطاع البناء في  مؤسسة  5542نشاط   توقف –
باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل والجملة والمغازات الكبرى  بالجائحة القطاع التجاري تأثر  –

 ، وتجارة الخضر والغالل والصيدليات وغيرها مما له عالقة بإعاشة المواطنين
  القارة  للمنحة فيإضا  كإجراء دينار  50 بقيمة استثنائية نقدية بمساعدة معوزة  عائلة  50571 تمتيع –

 دينار،  180 بـ والمقّدرة
  دينار  200 بمنحة المنخفضة بالتعريفة عالج ببطاقة ومنتفعة الدخل محدودة عائلة 83271 انتفاع –

 .عائلة لكل
  اإلعانات  اعتبار دون عائلة  79859 يحوال إلى إضافية اجتماعية مساعدات  صرف على الموافقة –

 نشاطها،  توقف اقتصادية مؤسسات  إلى  المنتمين لةوالعم الباتيندات  ألصحاب   ستصرف التي
  الخاص  القطاع في يشتغلون الذي العائالت  أرباب  وخاصة كورونا جائحة من أخرى شرائح عدة تأثر –

  العامة  واألشغال كالبناء النشاط عن كليا توقفت  التي والقطاعات  الموازي والقطاع المنظم الغير
  موطن  21815) النقل وخدمات ( شغل موطن 20697) والمطاعم والسياحة( شغل موطن 81983)

 العمل  من استثنائهم تم الذين التجار من 15000و( شغل موطن 16116) التصليح وخدمات ( شغل
  مما  المستعملة  المالبس وتجار المتجولين والبائعين والمقاهي األطفال رياض  خدمات  اعتبار ودون
  كن،سا ألف 460  حوالي إلى الجائحة من  رةمباش بصفة المتأثرين السكان  عدد   ارتفاع إلى أدى

  اإلقليم  بواليات  االجتماعي  للتضامن  الجهوية اللجان سعي إطار في طرد  ألف 30 لياحو  توزيع –
 .المستجد  كورونا فيروس مجابهة في الدولة مجهودات  معاضدةل
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I.  ليم الجنوبقإتقديم 

  التي  المساحة بشساعةوقفصة ويتميز  واليات تطاوين، مدنين، قابس، قبلي، توزر الجنوب  إقليم يشمل
 الفضاء  ضمن مندمجة بحرية واجهة عبر الخارج على هوانفتاح  التونسية البالد  من% 56 تمثل

مختلف ل توزيعالتالي يبرز الجدول ا .وليبيا الجزائر مع برية وحدود  كلم 660 طول على األورومتوسطي
 :ارنتها بالمستوى الوطنيحسب الواليات ومق واالقتصادية االجتماعيةالمؤشرات 

 الوطني لواليات الجنوب مقارنة بالمستوى  واالقتصادية االجتماعية: المؤشرات 1جدول 

 تونس إقليم الجنوب قفصـة تـوزر قبلـي قـابس مدنيـن تطـاوين الوحدة  المؤشرات

 610 163 076 91 807 7 593 5 454 22 166 7 167 9 889 38 2كلم المساحة
 100 56 5 3 14 4 6 24 % طني  النسبة من الو 

 274 54 13 6 7 11 9 8 معتمدية عدد المعتمديات 
 350 61 13 6 9 16 10 7 بلدية عدد البلديات
 2085 386 76 36 43 73 94 64 عمادة عدد العمادات 
 732,9 11 708,6 1 353,0 115,2 169,4 402,9 516,8 151,3 ن ألف ساك (2019) عدد السكان
 100 14,6 3,0 1,0 1,4 3,4 4,4 1,3 % وطني النسبة من ال
 15,2 - 18,0 14,7 18,5 15,9 21,7 15,0 % (2015نسبة الفقر )

 18,1 - 21,5 14,5 14,8 16,5 17,3 18,2 % (2018نسبة األمية )
النشيطون المشتغلون 

(2018) 
 3497,8 411,2 78,3 29,9 46,6 92,6 128,3 35,4 مشتغل ألف 

 14,5 15,4 20,3 21,4 34,4 13,3 7,3 9,1 % بحري  الفالحة والصيد ال

 1,1 2,7 7,6 1,5 0,7 2,0 0,9 3,8 % المناجم والطاقة

 18,5 7,6 4,8 4,8 6,3 12,9 6,9 6,4 % ات المعمليةالصناع

 14,0 19,9 18,7 12,1 11,1 23,3 23,3 19,9 % البناء واألشغال العامة 

 51,9 54,3 48,6 60,2 47,5 48,5 61,4 60,6 % الخدمات 

النسبة العامة للبطالة  
(2019) 

% 28,7 18,7 24,3 23,5 24,8 25,5 - 15,3 

مؤسسة   عدد المؤسسات اإلقتصادية
(2018) 

7329 29997 18276 8443 5725 12038 82078 735043 

 المؤسسات الصناعية ذات
 كثر  مواطن شغل قارة فأ 10

مؤسسة  
(2019) 

16 83 111 26 54 103 393 5421 

 519075 25023 6103 4736 1600 8644 3393 547 موطن شغل  مواطن الشغل 
الصناعية مؤسسات منها 

 كليا  المصدرة
 2390 111 32 36 14 24 5 0 مؤسسة 

 0,484 - 2018مؤشر التنمية الجهوية 
 (12)الرتبة 

0,493 
 (11بة )الرت

0,501 
 (9)الرتبة 

0,470 
 (14)الرتبة 

0,483 
 (13)الرتبة 

0,453 
 (17لرتبة )ا

- 0,486 
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II.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 متابعة تنفيذ المشاريع العمومية .1

نظرا لتعطل إنجاز أشغال أغلب بكل الواليات العمومية  يعر نسق انجاز المشافي تراجع تم تسجيل 
العدد بلغ ي. و ر الوباءوقي ولحماية المواطنين من انتشا مال باإلجراءات التي اتخذتها الدولة للتالمشاريع ع

هي في  التي و  بإقليم الجنوب  قبلها وما 2019 لسنة  الدولة بميزانية المدرجةالجملي للمشاريع العمومية 
  1698جملية قدرها مشروعا بكلفة  1016وتوقف تنفيذها أثناء الحجر الصحي الشامل االنجاز  مرحلة
مشروعا وبكلفة   312والمقدر عددها بـ روض مراحل طلب العوبالنسبة للمشاريع التي في  .دينارمليون 
صفقات ألغلب المشاريع بمختلف التأجيل نتائج فرز العروض وتمديد آجال  فقد تم ،مليون دينار 601

مشروعا، فقد تأثرت هي  640عن عددها د يز يأما المشاريع التي في مرحلة الدراسة والتي  واليات اإلقليم.
 . دراساتها تقدم إنجاز  شهدت بطئا في حيث  األخرى بالجائحة

ما يزيد عن  في فترة الحجر الصحي الشامل  العدد الجملي للمشاريع التي توقف إنجازهايصبح  بذلكو 
 م د.  2943تتجاوز  جملية  مشروعا بكلفة 1972

حسب الواليات  هم المشاريع العمومية ألوقائمة  الجائحةرة من المتضر القطاعات برز الجدول التالي يو 
 : إلنجاز وتوقفت أو تم تأجيلها أثناء الحجر الصحي الشاملالتي بصدد ا

أو تم   تنفيذها التي بصدد اإلنجاز وتوقف القطاع  العمومية الكبرى حسب : أهم المشاريع2جدول 
 تأجيلها أثناء الحجر الصحي الشامل 

 د(.الكلفة )أ المشروع  القطاع الوالية 

الطرقات  تطاوين
 والجسور

)تونس   1ية تطاوين والطريق السيارة أانجاز وصلة الربط بين وال
 رأس جدير(

90000 

 13700 تهيئة المعبر الحدودي بذهيبة  النقل 
الطرقات  مدنين

 والجسور
 550000 الطريق السيارة مدنين رأس جدير 

 450000 الطريق السيارة مدنين قابس   
حداث فتحة ثانية بها    48000  مضاعفة الّطريق الّرومانية بجربة وا 
 38000 الرابطة بين مدنين وجرجيس 118إعادة تعبيد الطريق عدد    
 57600 الطريق الحزامية بمدينة جرجيس  
 17000إعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مدنين وسيدي مخلوف بطول   
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 كلم   22
 100000 وجرجيس بالغاز الطبيعي د جربة ومدنينويتز  الغاز الطبيعي 
 34000 رية واللوجستية ببنقردان المنطقة التجا التجارة 

الماء الصالح  قابس
 للشراب

 302000 محطة التحلية بالزارات إنشاء

 5500 المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي وتطويرتوسيع  الصحة 
 50000 حامة قابسال 16تثنية الطريق الوطنية رقم   

 التجهيز قبلي
 واإلسكان

 1000 على مستوى واد الطباقة   16نية بناء منشأة مائية بالطريق الوط

 7.600 البناء للمساكن البدائية واعادةازالة    
 1800 تطوير المستشفى المحلي بدوز إلى مستشفى جهوي صنف ب الصحة 
 1600 ى الجهوي بقبليإحداث قسم لجراحة العظام والكلوميات بالمستشف  
 1400 يإحداث قسم ألمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبل  

تهيئة منطقة سقوية واحية وأخرى جيوحرارية على بئر وادي الرتم   الفالحة توزر
 القاري الوسيط بنفطة

4000 

 1226 استصالح الواحة القديمة بتوزر  
 2200 إحداث منطقة سقوية واحية بزهمول بحزوة   
 5700 بناء مستشفى جهوي بنفطة الصحة 

الجسور  قفصة
 والطرقات

الجهوية رقم الرابطة بين مدينة المتلوي والطريق   ريقـ تهيئة الط
 كم(  18المؤدية إلى أم العرائس ) 201الجهوية 

12604 

 4501 انجاز جسر على واد المالح   
 6745 انجاز جسر على واد الكبير  
ف إلـى مستشفــى جهوي صنف  ى المحلي بالرديـ تطوير المستشف الصحة 

 "ب'
1937 

 
 2020 -2016طط الجهوي للتنمية المخمتابعة تنفيذ  .2

  2019-2016المدرجة بالمخطط الخماسي للتنمية خالل فترة الجملية قدرت نسبة انجاز االستثمارات 
بنسبة انجاز في  مي القطاع العمو بم د  2557حوالي منهام د  5088والبالغة  %45بـ بإقليم الجنوب 

 .%45,3از في حدود م د بالقطاع الخاص بنسبة انج 2532 وحوالي %44,7حدود 
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 حسب المتدخل  2019-2016االستثمارات المنجزة بإقليم الجنوب خالل الفترة  :3جدول 
 التكلفة المبرمجة بالمخطط المتدخل

)م د( 2016-2020  
 االستثمارات المنجزة

)م د( 2016-2019  
نجازنسبة اإل  
% 

 44,7 556,6 2 713,1 5 القطاع العام 
 45,3 531,6 2 591,6 5 القطاع الخاص 

 45,0 088,2 5 304,7 11 المجموع

كما أن التعطيل الحاصل في تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط سيؤثر سلبا على نسبة االنجاز الجملية  
 .2020-2016خالل فترة 

 داء القطاع الصحيأ .3

 الواقعة  نوبيةالج وتلك الجزائر مع الحدود  على الواقعة الغربية الجهات  من عدد  افتقار كورونا وباء أظهر
  صحية  ومستلزمات  لوجستية إلمكانيات و  لبنية أساسية مالئمة للقطاع الصحي ليبيا، مع الحدود  على

 . باإلضافة إلى نقص اإلطار الطبي والشبه طبي الوباء انتشار لمجابهة ومنشآت 

يز "وحدة  تركتدعيم المؤسسات الصحية باإلقليم بالمستلزمات الطبية و  تم  ، الوباء ارانتش خالل فترة  
ساهم في الحفاظ على   ممامبكرة استعجالي خاصة بمرضى الكورونا" بالمستشفيات الجهوية بصفة 

كما تّم تركيز المخبر العسكري المتنقل بالمصحة متعددة االختصاصات بتطاوين  استقرار الوضع الوبائي.
 .جنوب الشرقيلتقّصي حاالت الكورونا المشتبهة بال ساهم في الرفع من عدد التحاليللذي ا

 على غرار الشركات البترولية ،وفي إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الناشطة بمختلف الواليات  
وتجهيز   هويةالج يات فاقتناء تجهيزات لفائدة المستشتّم  ،شركة فسفاط قفصةو  المجمع الكيميائي التونسي و 

ميداني  عسكري إلى تركيز مستشفى  . هذا باإلضافةاالستعجاليبها وتدعيم أقسام  COVID-19وحدات 
في  بمنطقة دوز يتوفر على مائة سرير وعديد األدوات والوسائل الطبية األخرى من أجهزة تنفس وغيرها 

   .من وزارة الدفاع القطريةإطار هبة 

III. قطاع الخاصتأثير جائحة كورونا على أداء ال 

 االستثمار الخاص متابعة  .1

لسنة  ىربعة أشهر األولاألخالل  الجنوب  بإقليماع الصناعي بالقط بلغ عدد المشاريع المصرح بها
وقد  .موطن شغل 2617مع إحداث  مليون دينار  90,5 ـمشروعا بحجم استثمارات قدرت ب 122، 2020
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رح به والمقدر بـ  رتفاع حجم االستثمار المصفي عدد المشاريع مقابل ا %25تم تسجيل تراجع بنسبة 
 . 2019رة من سنة  وذلك مقارنة بنفس الفت 33,7%

  2019أفريل  -الفترة جانفي  خالل حسب النشاطبها  الصناعية المصرح   االستثمارات مقارنة :4جدول 
   2020أفريل   -وجانفي

 مواطن الشغل االستثمارات المصرح بها )أ.د(  عدد المشاريع  الواليات
األربعة أشهر  
األولى من  

 2019سنة 

األربعة أشهر  
األولى من  

 2020سنة 

ألربعة أشهر  ا
األولى من  

 2019سنة 

األربعة أشهر  
األولى من  

  2020سنة

األربعة أشهر  
األولى من  

 2019سنة 

األربعة أشهر  
األولى من  

 2020سنة 
 164 324 21431,5 11400,5 10 16 قابس
 210 286 11934 21729,5 28 37 مدنين
 22 126 935 14155 10 16 تطاوين
 1676 314 56200 12600 34 34 قفصة 
 434 339 16,8 18,4 20 42 توزر
 111 89 18,954 10,196 20 18 قبلي

 2617 1478 90536,3 59913,6 122 163 المجمـــوع
 

األربعة   خالل فالحيةلا باالستثمارات  النهوض  لدى مصالح وكالةبها شهدت المشاريع الفالحية المصرح 
(  41,8%( ومن حيث حجم االستثمار )%67,5تراجعا من حيث العدد ) 2020أشهر األولى من سنة 

  . 2019كبيرا عددا واستثمارا مقارنة بنفس الفترة من سنة  تراجعافي حين سجلت المشاريع المصادق عليها 
الحجر الصحي الشامل وعدم التنقل في  وتعود أسباب هذا التراجع إلى تداعيات جائحة كورونا حيث ساهم 

الجهوية إلسناد االمتيازات وعدم تمكن الفنيين من القيام بالزيارات  قاد اللجانهذا التراجع بحكم عدم انع 
 الميدانية للمعاينة.  

 : مقارنة المشاريع المصرح بها في قطاع الفالحة والصيد البحري 5جدول 
 2020أفريل  -فيوجان 2019أفريل   -خالل الفترة جانفي   )وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية(

مة االستثمارات )أد( قي العدد الواليات  
األربعة أشهر  

األولى من  
 2019سنة 

األربعة أشهر  
األولى من  

 2020سنة 

األربعة أشهر   %النسبة 
األولى من  

 2019سنة 

األربعة أشهر  
األولى من  

 2020سنة 

 %النسبة 

 -45,14 11593,29 21131,25 -66,88 53 160 قابس
 -24,3 10287 13605 -46,3 73 136 مدنين
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 -55,94 3584 8136 -25 45 60 ينتطاو 
 -52,49 10688,8 22498,8 -42,07 84 145 قفصة 
 -73,72 1951,64 7427 9,09 24 22 توزر
 19,89 7912 6338 3,8 78 75 قبلي

 -41,85 46016,73 79136,05 -67,5 357 598 إقليم الجنوب
 

، شهدت العمليات االستثمارية بقطاع  2020خالل األربعة أشهر األولى من سنة ويبرز الجدول اآلتي أنه 
من حيث العدد  انخفاضا الحيةالخاص بالتنمية الف الصندوقعن طريق الفالحة والصيد البحري 

 . 2019وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة  (10,5%( ومن حيث حجم االستثمارات )%23,4)

  الخاص بالتنمية الفالحية(بقطاع الفالحة والصيد البحري )الصندوق  االستثمارمؤشرات  :6جدول 
 2020أفريل   -وجانفي  2019أفريل  -خالل الفترة جانفي 

2019أشهر األولى من سنة  ةاألربع البيانات 2020أشهر األولى من سنة  ةاألربع   
 )أ.د( االستثمار  العدد أ.د( )االستثمار  العدد

 1770 256 1532 246 قابس
 2376 358 4124 754 مدنين
 3074 52 2472 46 تطاوين
 998 130 770 68 قفصة 
 3550 22 4830 23 توزر
 1732 143 1178 118 قبلي

 13500 961 14906 1255 اقليم الجنوب
 

 الخاصة االقتصادية المؤسسات ديناميكية .2

إنتاج الزيتون والتمور والخضراوات والباكورات وتربية   علىأساسا  وب الجنبإقليم  اإلقتصاديةتعتمد األنشطة 
شية والصيد البحري والسياحة بقطبيها الساحلي والصحراوي والصناعات الغذائية والفالحية وصناعة  الما

% من مجموع المؤّسسات الصناعية المنتجة بالجهة والبالغ   63مواد البناء والخزف التي تمثل في الجملة 
الحرفية   مواطن شغل أو أكثر، باإلضافة إلى عدد من المؤّسسات  10مؤّسسة ذات  392ا عدده

والخدماتية الناشطة في مختلف القطاعات على غرار الصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات 
 المختلفة. 
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بواليات  سسات االقتصادية المنتصبة أن عدد المؤ  2018معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة تفيد و 
ت بكامل البالد التونسية  من مجموع المؤسسا % 11,2وهو ما يعادل مؤسسة  82078يبلغ الجنوب 

  مؤسسة(. 735043)

( هيمنة القطاع التجاري بـ  التاليكما سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة باإلقليم )الرسم البياني 
الذي   % 35ة مؤسسة أي بنسب 28.755وقطاع الخدمات بـ  %44,2مؤسسة أي ما يعادل  36.302

  والخدمات اإلدارية واالجتماعية. والمطاعم ندقةارتكز خاصة على خدمات النقل وخدمات الف

 
 

 تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاص .3

القطاعات االقتصادية  الواضح أن تداعيات انتشار فيروس كورونا السلبية قد امتدت إلى جل قد بات من ل
من  على صادرات خيراته  الذي يرتكز بدورهو هامة على النشاط الفالحي  بدرجةالتي تعتمد الجنوب، م بإقلي

نشاط السياحية الشاطئية  على التمور ومنتوجات الزراعات المحمية والجيوحرارية ومنتجات الصيد البحري و 
ومواد البناء  لية الغذائيةوالصحراوية والجبلية ونشاط المناجم والفسفاط والصناعات الكيميائية والتحوي

 واألنشطة البترولية.  والخزف
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  القطاع الفالحي .أ

تواصلت األنشطة الفالحية بغابات التمور وبالمستغالت الفالحية السقوية المنتجة للخضروات قد ل
 والزراعات المحمية والجيوحرارية والغالل والمستغالت المطرية وبمناطق الرعي وتربية الماشية. 

المتوقع   حيث منتداعيات وباء الكورونا على سير موسم تصدير الّتمور  ست لتمور انعكففي قطاع ا
أفريل  خالل أشهرمليون دينار  150بـ قيمة وفي ال ألف طن 20بـ  المصدرة تراجعا في الكّميات تسجيل 

و  تّم تصدير نح  2020مارس  17لى غاية ا  علما وأّنه منذ بداية موسم الّتصدير و ، 2020 وماي وجوان
ألف طن  340والي حإنتاج  ]تمط ة بنفس الفترة من الموسم الفار ألف طن مقارن 76ألف طن مقابل  82

  863بقيمة  2019ألف طن سنة  120طن خالل السنة الفارطة وتصدير  ألف  289من التمور مقابل 
لى مستوى  اليد العاملة خالل هذه الفترة ع الحاصل في نقص . كما تأثر قطاع التمور بال [مليون دينار

. أضف إلى ذلك لى المستوى الوطنيجراءات الوقائية والحجر الصحي الشامل عوحدات التحويل نظرا لإل
بالواحات مما قد يؤثر سلبيا  عمليات تلقيح النخيل  اضطراب أن فترة الحجر الصحي الشامل قد أدت إلى 

 على إنتاج التمور للسنة القادمة.

المنتجات المحمية  لخضر، على غرار اصة بالنسبة لبصفة ملموسة خو  ت صادراال كما تقلصت 
هكتار وتنتج   250والتي تمتد على مساحة والطماطم مثل القرعيات  ي وتوزروالجيوحرارية بقابس وقبل

%  50حيث تستحوذ بلدان االتحاد األوروبي على أكثر من  بجهة قابس %82ألف طن منها  30حوالي 
 هذه الصادرات. من

لجائحة حيث تم تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجر  البحري بالجهة من ا كما تأثر قطاع الصيد 
لزام و  الصيد بالشباك الدائرة نظرا لطبيعة العمل في فضاء ضيق ومغلق ال يمكن من تفادي العدوى وا 

تتجاوز رحلة الصيد اليوم الواحد من الساعة السادسة إلى الساعة الرابعة  أالمراكب الصيد الساحلي على 
الوطني وتصديرا إذ الظهر. كما شهد القطاع صعوبة في ترويج المنتوجات البحرية على المستوى  بعد 

تراجعت صادرات القطاع إلى االتحاد األوروبي وتم توقيف شراء المنتوج المعد للتصدير عند اإلنزال.  وقد 
 في القطاع بإقليم الجنوب.    عامال 15000أثرت الجائحة على حوالي 

ضاء والبيض فقد لماشية والدواجن والمنتجات من الحليب واللحوم الحمراء والبيطاع تربية اأما بخصوص ق
نتيجة لعدم تمكن المربين من ترويج   سعار مقارنة بالطاقة الشرائية ارتفاع األفي التوزيع و  ا شهدت اضطراب

 الجهات. رؤوس الماشية بسبب غلق أسواق الدواب والحد من التنقالت بين 
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 احيالقطاع السي .ب

  بإقليم وخدمات سياحية وحدة ايواء وتنشيط  4633توقفت كل أنشطة القطاع السياحي المتكون من 
أن   يمكن اعتبارو  .الفنية البطالةعلى  ناشط مشتغل 20700أكثر من  إحالة ذلك . وقد نتج عنالجنوب 

  ، كما أن مياوطنيا وعالقليم سيشهد تراجعا كبيرا بسبب تفشي الوباء جهات اإلالموسم السياحي في 
غالق او  تطورات الفيروس على مستوى الدول المصدرة للسياحةل لمجاالت الجوية والبحرية للعديد من  ا 

عودة السياح يضا األثر السلبي و أسيكون له  ،أوروباوالسيما  البلدان التي تعتبر أسواقا سياحية مهمة للبالد 
 . القطاع ونيةمدي لى ارتفاعإما سيؤدي  وهذا لن تكون بالسرعة المطلوبة

صعوبات كبرى لم يشهدها من قبل،   وفي ظل هذه األزمة الصحية العالمية، يواجه القطاع السياحي
وخصوصا على مستوى التوازنات المالية للمؤسسات السياحية، على غرار النزل ووكاالت األسفار  

العاملين في القطاع   والمطاعم السياحية والمؤسسات الحرفية وغيرها، وكذلك على مستوى إمكانية توقف 
 .عن العمل في حال تواصل هذه األزمة

 القطاع الصناعي .ت

اذ تم غلق جل المؤسسات الصناعية   على القطاع الصناعي الصحية تداعيات أيضا  األزمةلهذه  ن لقد كا
ألف موطن شغل وذلك نتيجة اجراءات  31 تزيد عنوبطاقة تشغيل  مؤسسة 8559والمقدر عددها بـ 
تثناء من ية تطاوين وقد تم اس لشامل على غرار وحدات الجبس بمنطقة وادي الغار بوال الحجر الصحي ا

كما تأثرت المؤسسات العاملة في فترة الحجر الصحي  بقابس.وحدات الصناعات الكيميائية لالغلق 
 العاملة.اليد  الحاصل في  نقص الشامل بال

 قطاع المناجم والطاقة .ث

م خضوع هذا القطاع للحجر  وكل األنشطة المرتبطة به نظرا لعد  لقد تم استثناء قطاع مناجم الفسفاط
بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري  نظرا لحساسيته االقتصادية الهامة حيث  الصحي العام

 قد و . ألف طنّ  550مليون و  1نحو  2020خالل الفترة الممتّدة من غّرة جانفي إلى موفى شهر أفريل 
العام   من الفسفاط التجاري في األشهر األربعة األولى من هذانا في حجم إنتاجها سّجلت الشركة تحسّ 

بلغت كّميات الفسفاط  كما  .2019مقارنة مع إنتاج نفس الفترة من العام الماضي  %40بلغت نسبته 
المجمع الكيميائي التونسي والشركة  وخاصة التجاري التي قامت شركة فسفاط قفصة بوسقها نحو حرفائها

 مليون طّن.  األسمدة بواحد لتونسية الهندية لصنع ا
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إنجاز برامج صيانة المغاسل التي تنجزها شركة فسفاط قفصة في أشهر   لىهذا وقد أثرت الجائحة ع
طارات الشركة الذين يعملون بمنشآت   التقليص  بحكم مارس، وأفريل، وماي من كّل سنة  من عدد أعوان وا 

نتاج الفسفاط وبورشات ا استخراج بالمائة، في إطار خطط التوّقي من   30د لّصيانة والمعّدات إلى حدو وا 
كون له آثار سلبية على جاهزية مغاسل يأن عدم القيام بأعمال الصيانة س . علما و فيروس كوروناتفّشي 

قابلة للتنفيذ  الحلول ال العمل على ايجاد  مما يجب  إنتاج الفسفاط التجاري للفترة المتبقية من السنة الجارية
مغسلة   11البالغ عددها فترة الحجر الصّحي بهدف تأمين جاهزية مقبولة لهذه المغاسل و  عند انتهاء 

 موّزعة على المتلوي، وكاف الّدور، والمظيلة، وام العرائس والرديف.

أما على مستوى حقول النفط والغاز بإقليم الجنوب ونظرا لتأثير هذه الجائحة على المستوى العالمي على  
الثية األولى لسنة  خالل الث %4طاع فقد شهدت تونس تراجع اإلنتاج الوطني من النفط الخام بـ هذا الق
 ةبالنسبة إلنتاج حقول النفط المتواجد  %11بـ حين تراجع ي ف 2019مقارنة بالفترة ذاتها من سنة  2020

، كما تقلص  2020حسب التقرير الخاص بالظرف الطاقي خالل الثالثية األولى من  بإقليم الجنوب وذلك
مليون متر   2,7بطاقة إنتاج حقل نوارة خالل نفس الفترة علما وأن  %6إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 

. وقد تّم تسجيل تعليق أو تأجيل حفر أو  2020قد انطلق في االستغالل في بداية سنة  مكعب يوميا
 مة.صيانة في عّدة آبار مما سينعكس سلبا على اإلنتاج خالل األشهر القاد 

 النقل .ج 

دة حيث توقف جل النشاط وخاصة  وح 12494شملت تأثيرات الجائحة قطاع خدمات النقل والمتكون من 
أما في النقل  .ة جرجيس وتوزر باستثناء عودة العالقينبجر  والجوي مطاريالنقل البحري بقابس وجرجيس 

تداعيات على ال في حدة جزئية مما زاد بصفة  والتي اشتغلت  سيارات التاكسي البري فقد تم استثناء
 .البنوك وحتى على التعهدات العائلية المالي و  واإليجارالضرائب  إزاءالتزامات القطاع 

 المهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية .ح 

وباء تراكم مخزون  الخّلف  والصناعات التقليدية حيث  المهن الصغرى شمل تأثير الجائحة كذلك قطاع 
خالل شهري مارس وأفريل، وهي الفترة التي   اصالون 50حوالي  بحكم إلغاءن ق لدى الحرفيي بو غير مس

والمهرجانات التي كانت تنظم في  تنظيم التظاهرات  حيث أن إلغاءتعرف خاللها المبيعات ارتفاعا هاما 
التظاهرات تعد  أنمن الصعب على الحرفيين تسويق منتوجاتهم باعتبار  عطلة الربيع من كل سنة جعل

 . للترويج بالنسبة لهم إستراتيجية األكثر المسلك

 المحاضن والمقاهي من هذه الجائحة. كما تأثر قطاع رياض األطفال و 
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 التجارة .خ 

مؤسسة   36302من النسيج االقتصادي بالجنوب بـ  %44,2والذي يهيمن على  ،أما القطاع التجاري
مواد الغذائية بالتفصيل والجملة  فقد تأثر هو أيضا بالجائحة باستثناء تجارة ال ،ناشط مشتغل 49600و

 والصيدليات وغيرها مما له عالقة بإعاشة المواطنين.  برى وتجارة الخضر والغاللوالمغازات الك

IV. تأثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعي 

لقد أثر الحجر الصحي الشامل على الوضع االجتماعي بجهات إقليم الجنوب بالرغم من اإلجراءات 
انعكس وباء  حيث  للمواطنين،تراتيجية التي اتخذتها الحكومة للحد من التدهور المعيشي العاجلة واإلس

كورونا على المستوى المعيشي لمختلف الشرائح االجتماعية وهو ما جعل الدولة تتخذ عديد اإلجراءات  
 في:االجتماعية للتخفيف من وطأة هذه الجائحة والمتمثلة 

إجراء إضافي للمنحة القارة  دينار ك 50نقدية استثنائية بقيمة عائلة معوزة بمساعدة  50571تمتيع  –
 دينار،  180بـ والمقّدرة 

دينار   200عائلة محدودة الدخل ومنتفعة ببطاقة عالج بالتعريفة المنخفضة بمنحة  83271انتفاع  –
 ، لكل عائلة

 ،عائلة  79859الموافقة على صرف مساعدات اجتماعية إضافية إلى حوالي  –

قطاع  من جائحة كورونا وخاصة أرباب العائالت الذي يشتغلون في ال ة شرائح أخرىكما تأثرت عد 
الخاص الغير المنظم والقطاع الموازي والقطاعات التي توقفت كليا عن النشاط كالبناء واألشغال العامة  

موطن   21815موطن شغل( وخدمات النقل ) 20697موطن شغل( والسياحة والمطاعم ) 81983)
من   ممن التجار الذين تم استثنائه 15000وحوالي   موطن شغل( 16116التصليح )  شغل( وخدمات 

ودون اعتبار خدمات رياض األطفال والمقاهي والبائعين المتجولين وتجار المالبس المستعملة مما   العمل
 ألف ساكن.   460لي  احو إلى من الجائحة  مباشرةأدى إلى ارتفاع عدد السكان المتأثرين بصفة 

بناء تونس العاملين  البريدية الواردة من الخارج عن طريق أ التحويالت تأثير جائحة كورونا  لاطكما 
وبقيمة  حوالة ألف  200الت كانت في حدود اوقيمة علما وأن عدد الحو  اذ شهدت انخفاضا عدد إبالخارج 
 . 2019مليون دينار سنة  192حوالي 
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معاضدة مجهودات الدولة في لبواليات اإلقليم وفي إطار سعي اللجان الجهوية للتضامن االجتماعي 
د وبالتنسيق المباشر مع السلط الجهوية واإلدارات الجهوية للشؤون  مجابهة فيروس كورونا المستج

 مستحقيها. ألف طرد على  30لي اقامت هذه اللجان بتوزيع حو  ،االجتماعية

V. المقترحات 

 تتمثل المقترحات في: 

ي تهم الغذاء والصحة والبيئة  ة مع إعطاء أولوية للمجاالت التإعادة ضبط القطاعات اإلستراتيجي –
 لبحث العلمي واالبتكار واألمن بهدف دعم االكتفاء الذاتي واالستقالل الوطني،والطاقة وا

نعاش االقتصاد   – إعادة النظر في النموذج االقتصادي الحالي وضبط برنامج إلعادة هيكلة وا 
 الوطني،

الت التعاون ذات األولوية مع دعوة التعاون الدولي وتحديد مجا إرساء مقاربة جديدة في مجال –
 لدعم جهود االندماج االجتماعي لفائدة الشباب عبر مساعدتهم إلحداث مشاريع خاصة، المانحين 

مع متطلبات المرحلة من إنعاش وهيكلة   تتالءم رؤية إستراتيجية في إعداد المخطط القادم  ضبط –
ترتيب أولويات المشاريع التي لم تنجز في إطار المخطط الجهوي   اقتصادية واجتماعية مع إعادة

2016-  2020 ، 
من إمكانية تحويل بعض الصناعات من الصين إلى منطقة   التموقع واالستفادةالسعي إلعادة  –

ل تونس إلى قطب صحي وما يمكن أن ينجر عنه بروز قطاعات إستراتيجية  يالمتوسط وتحو 
 جديدة،

في المجال الصناعي والصحي ودعم وتطوير   نية والنسيج والتجديد تطوير الصناعات الصيدال  –
 وارد البشرية المرتبطة بهذه القطاعات على المدى المتوسط،قدرات الم

الجنوب على  بإقليم ت جامعية واستشفائية آ إعادة النظر في الخارطة الصحية الوطنية وبعث منش –
 المدى المتوسط والبعيد،

ي تتيحها في مجال التجديد واالنطالق في  النمو واستغالل الفرص الت تعميم مشاريع الرقمنة لدفع –
العمل على تحديث اإلدارة ودعم التحول الرقمي بما يقلل من االتصال  برامج المدن الذكية و  انجاز

 المباشر ويدعم إسداء الخدمات عن بعد،
حداث آالتشجيع على حسن التصرف في الموارد المائية ودعم منش – محطات جديدة ت التعبئة وا 

    ة المياه على المدى القصير والمتوسط والبعيد.لتحلي
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دعم المشاريع البيئية المرتبطة بالتصرف في النفايات والحد من التغيرات المناخية لما لها  مزيد  –
من انعكاسات على االنتاج الفالحي والتوازن البيئي والصحي وذلك على المدى القصير والمتوسط 

 والبعيد،
موذجي للتصرف المشروع الن بإنجازحل نهائي لمشكلة النفايات بجزيرة جربة وذلك  بإيجاد   اإلسراع –

 في النفايات على المدى القصير، 
مزيد دعم البلديات بالتجهيزات واإلمكانيات الضرورية للعناية بالبيئة والمحيط وذلك على المدى  –

 القصير والمتوسط، 
 الصيد البحري على المدى القصير، مزيد دعم صغار الفالحين والعاملين بقطاع  –
ئج البحث العلمي بالمناطق الجافة على المدى المتوسط تشجيع الفالحين على استغالل وتثمين نتا –

 والبعيد،
مزيد دعم مشاريع التحويل األولي للمنتوجات الفالحية البرية منها والبحرية على المدى القصير   –

 والمتوسط والبعيد،
القصير ر، الرمان، الباكورات...( على المدى منتوجات الفالحية )التمو البحث عن أسواق جديدة لل –

 دان المغرب العربي، الخليج وافريقيا(، بل)
 ـ:بدعم اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقة المتجددة وذلك  –

محطات للطاقة البديلة )قفصة، توزر وتطاوين(   إلنجازاإلسراع بالمصادقة على اللزمات  ✓
 متوسط،ر وفي مرحلة ثانية تعميم هذه المشاريع باإلقليم على المدى العلى المدى القصي

 ، د دعم مشاريع استعمال الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الفالحة والصناعةمزي ✓
الوطنية من حيث االنتقال   ةاإلستراتيجيدعم البلديات لتطوير مساهمتها في تحقيق أهداف  ✓

 الطاقي،
النزل ووداديات الموظفين  القصير بإبرام عقود بين أصحاب  دعم السياحة الداخلية على المدى −

دعم تنويع  التقليص من األضرار الناتجة عن إلغاء الحجوزات الخارجية مع  التي من شأنها و 
 المنتوج والسياحة البديلة على المدى المتوسط والبعيد،

قتة استجابة  تبسيط اإلجراءات القانونية قصد تمكين المؤسسات من تغيير نشاطها بصفة مؤ  –
ت )التأهيل، االستثمار، لمتطلبات المرحلة مع تسريع صرف المنح المسندة في كل المجاال

 (،التجديد...
 تأجيل دفع مساهمات صندوق الضمان االجتماعي للثالثي الحالي، –
 أشهر، 6تأجيل سداد األقساط الشهرية من القروض البنكية والمؤسسات المالية لمدة  –
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صناديق االستثمارية على المساهمة المالية إلعادة  يل التشاركي وحث الالمصادقة على التمو  –
 لة الشركات والمؤسسات المتضررة، هيك

إقرار برنامج دعم خصوصي للمؤسسات األكثر تضررا من جائحة كورونا وال سيما الناشطة في   –
 المجاالت التالية: 

 السياحة والصناعات التقليدية، ✓
 المحاضن المدرسية(، تنشيط األطفال )رياض األطفال و  ✓
 مؤسسات التكوين المهني الخاص، ✓
 لخاصة.المؤسسات التعليمية ا ✓

الدخل  ةتفعيل إجراءات حماية المواطنين بمواصلة المساعدات االجتماعية للعائالت محدود  –
ضافة منتفعين جدد لهذه المساعدات وتأمين شريحة الناشطين المشتغلين في القطاع   والمعوزة وا 

 ن والقطاع غير المنظم،الخاص غير المؤم
 ظروف عيش المواطنين وتوفير موارد الرزق.تحويل اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية لتحسين  –
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 والية تطاوين 

I.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 متابعة تنفيذ المشاريع العمومية .1

تطاوين والتي   بوالية قبلها ماو  2020 لسنة الدولة بميزانية المدرجةية العدد الجملي للمشاريع العمومبلغ ي
مشروعا بكلفة جملية قدرها   108في مرحلة االنجاز وتوقف تنفيذها أثناء الحجر الصحي الشامل ي ه

. كما تم تأجيل النظر في ملفات المشاريع التي في مرحلة طلب العروض والمقدر دينار مليون 202,7
 مشروعا ومن أهمها:   35عددها بـ 

 أ د، 10630بكلفة  كلم 14 طول على  زهرةال  994 م  ط بين الرابط 1012 المحلية الطريق تهذيب  -
 أ د، 280بكلفة   الجهوي بالمستشفى المركزي والتكييف السوائل قسط وتجهيزات  شبكات  صيانة -
 أ د، 630إحداث منطقة سقوية بالوديات بالبئر االحمر بكلفة   -
 أ د، 2500ي بكلفة  مار اصطناع احداث مض -
 أ.د، 1200بكلفة  وغمراسن نتطاوي من بكل التطهير شبكة وتهيئة توسيع -

  فقد تأثرت هي األخرى بالجائحة حيث مشروعا،  32أما المشاريع التي في مرحلة الدراسة والبالغ عددها 
 إنجاز دراستها. شهدت بطئا في تقدم 

 أداء القطاع الصحي .2

حجم التفاوت بين الجهات في الخدمات الصحة والبنية األساسية الصحية فوالية  أزمة كورونا أظهرت 
جابهة انتشار  تطاوين من بين الواليات التي تعاني من نقص اإلمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لم

 هذا الوباء إذ تفتقر المؤسسات الصحية بالجهة لطب االختصاص وللتجهيزات الالزمة على غرار سيارات 
الصحة االساسية بتطاوين لم يدخل بعد حيز   اإلسعاف نظرا للتباعد الجغرافي بين المناطق. كما أن مجمع

المقبلة لهذا اعطاء اولوية في المرحلة  وهو ما يستدعي يةر االستغالل في انتظار توفير التجهيزات الضرو 
لم  و  2020-2016تنموي تنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها في المخطط ال إحكامالقطاع من خالل 

  وتطوير المديريتأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز المخطط المتمثلة في ينطلق بعد إنجازها و 
احداث قسم طب األطفال واحداث  الى مستشفى جهوي صنف ب مع المستشفى المحلي بغمراسن 

 .قطب جامعي اقليمي في طب النساء واألطفال واحداث مستشفى محلي بالبئر األحمر 
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II. ثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاصأت 

 تصاريح االستثمار()نوايا االستثمار   .1

،  2020لى لسنة خالل األربعة أشهر األو  المعملية الصناعـات  قطاعفي بلغ عدد المشاريع المصرح بها 
مشروعا   16موطن شغل مقابل  22ألف دينار مع إحداث  935مشاريع بحجم استثمارات قدرت بـ  10

موطن   126مليون دينار و 14,2بحجم جملي لالستثمار  2019به خالل نفس الفترة من سنة  مصرحا
عددا  24,3%وقد شهدت عمليات التصاريح باالستثمار في القطاع الصناعي تراجعا قدر بـ  شغل.

 . 2019استثمارا وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة   %47,6و

خالل األربعة   ،باالستثمارات الفالحيةالنهوض  وكالةح ال مصلدى شهدت المشاريع الفالحية المصرح بها 
)من  من حيث العدد  %25تراجعا بـ ، 2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020أشهر األولى من سنة 

  %78و أد(  3584أد إلى  8136)من من حيث حجم االستثمار  %56، مشروعا( 45 مشروعا إلى 60
 .موطن شغل( 47إلى  موطن شغل 213)من  من حيث مواطن الشغل

أشهر   ةاألربع خالل  ،الصندوق الخاص بالتنمية الفالحيةعبر  بقطاع الفالحةشهدت العمليات االستثمارية 
  46)من من حيث العدد  %13ارتفاعا بـ ، 2019ن سنة مقارنة بنفس الفترة م  2020األولى من سنة 

من   %23وبـ موطن شغل(  104موطن شغل إلى  92)من ومواطن الشغل مشروعا(  52مشروعا إلى 
 .أد( 3047أد إلى  2472)من حيث حجم االستثمارات 

 المؤسسات االقتصادية المنتصبة بالجهة والمتضررة بالجائحة .2

 ة الخاصةديناميكية المؤسسات االقتصادي -أ

ــة مــــــع التوجـــــه تــــــدريجيا  ــد الموروثـــ ــى القطــــــاع الفالحـــــي بحكــــــم التقاليـــ ــز اقتصـــــاد الواليــــــة أساســـــا علـــ يرتكـــ
ــو الز  ــة نحــــ ــوفر الجهــــ ــث تــــ ــقوية حيــــ ــون،  8000راعــــــات الســــ ــت الزيتــــ ــن مــــــن زيــــ ــن  10350طــــ ــن مــــ طــــ

ــروات،  ــوب  32850الخضـــ ــن الحبـــ ــن مـــ ــب  2392وطـــ ــية حســـ ــراء تربيـــــة الماشـــ ــوم الحمـــ ــن اللحـــ ــن مـــ طـــ
 ارية.الطريقة االنتش

  في  خاصة تتركز أكثر أو شغل مواطن 10 لـ مشغلة صناعية مؤسسة 16 ويتكون النسيج الصناعي من
  الصناعات  وقطاع% 25 بنسبة والبلور والخزف البناء مواد  قطاع ،%50 بنسبة الغذائية ت الصناعا قطاع

  .%19  بنسبة المعدنية
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قامات  فندقية وحدات  10 تعد  حيث  ةالبديل والسياحة الصحراوية للسياحة وجهة الوالية وتعتبر   بطاقة  وا 
 . سياحية ارأسف وكالة 12سياحية و مطعم 2  وترفيه، تنشيط مركز سريرا، 554 إيواء

أن عدد المؤسسات االقتصادية المنتصبة بوالية   2018تفيد معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة 
لمؤسسات الخاصة بإقليم الجنوب  من مجموع ا %9مؤسسة وهو ما يعادل حوالي  7329تطاوين يبلغ 
 مؤسسة(. 735043من مجموع المؤسسات بكامل البالد التونسية ) %1مؤسسة و  82078والبالغ عددها  

كما سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة بوالية تطاوين )الرسم البياني التالي( هيمنة القطاع  
  %32مؤسسة أي بنسبة تفوق  2378ات بـ وقطاع الخدم %43مؤسسة أي ما يعادل  3155التجاري بـ 

 .ويرتكز قطاع التجارة على التجارة بالتفصيل وخاصة المواد الغذائية

 

 الجائحة على المؤسسات االقتصادية الخاصة بالجهةير تأث -ب

 شملت التأثيرات السلبية القطاعات التالية: 

يرتكز خاصة على تربية  يعتبر القطاع الفالحي من أهم القطاعات بالجهة و الفالحي: القطاع  –
 ورونا إذ سجلت الجهة نقصا في التزود نباتي وقد تأثر نسبيا من جائحة ك الماشية واإلنتاج ال

لسداري. كما كان لهذه االزمة تداعيات على االنتاج الفالحي  باألعالف الخشنة وبمادتي الشعير وا
درية كالخوخ والمشمش وعدم تمكن الفالحين من تسويق منتجاتهم خاصة منها بعض الغالل الب
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المنتجات في المدن   حيث منعت اجراءات الحجر الصحي الشامل الفالحين من التنقل لبيع هذه
 جاورة. الم

إن وباء الكورونا كان له انعكاسات سلبية على النشاط الصناعي بالجهة اذ تّم  الصناعي: القطاع   –
الصحي الشامل على غرار وحدات غلق جميع الوحدات الصناعية المنتصبة نتيجة اجراءات الحجر 

منت بالجهة  توقفت اإلجراءات االدارية الخاصة بانجاز وحدة االس كماالجبس بمنطقة وادي الغار. 
 . 2020الل شهر مارس والذي كان مبرمجا االنطالق في األشغال خ

ثير هذه  ونظرا لتأ  ،لنفط والغاز بالبالد التونسيةمن أهم الجهات المنتجة لباعتبار والية تطاوين 
الجائحة على المستوى العالمي على هذا القطاع فقد شهدت تونس تراجع اإلنتاج الوطني من النفط  

حسب التقرير   2019مقارنة بالفترة ذاتها من سنة  2020خالل الثالثية األولى لسنة  %4الخام بـ 
طبيعي بنسبة  . كما تقلص إنتاج الغاز ال2020الخاص بالظرف الطاقي خالل الثالثية األولى من 

خالل نفس الفترة. وقد تّم تسجيل تعليق أو تأجيل حفر أو صيانة في عّدة آبار مما سينعكس   6%
مليون متر   2,7بطاقة إنتاج مع العلم وأن حقل نوارة  ى اإلنتاج خالل األشهر القادمة.سلبا عل

 . 2020قد دخل حيز االستغالل في بداية سنة  مكعب يوميا

ر القطاع السياحي من أهّم القطاعات المتضررة من هذه الجائحة حيث  يعتبالسياحي: القطاع  –
وكالة   12إلى توقف نشاط باإلضافة  10عددها  أغلقت مختلف الوحدات السياحية بالجهة والبالغ

مطاعم سياحية وبالتالي فان جميع العاملين في هذا القطاع أصبحوا مهددين بالتسريح   2أسفار و 
 تردي أوضاعهم المعيشية.  وهو ما سيفاقم من القسري

كبيرا   قطاع الصناعات التقليدية ركودا سجلوالخدمات: قطاع الصناعات التقليدية والمهن الصغرى  –
تباطه الوثيق بقطاع السياحة اذ ينشط في هذا المجال بوالية تطاوين أكثر  نتيجة لهذه الجائحة والر 

ورد رزق لهم فقد تم غلق جميع  حرفي توقف نشاطهم وأصبحوا عاطلين عن العمل وال م 160من 
  280 كثر منكما تضررت أمحالتهم سواء في القرى الحرفية أو في سوق الصناعات التقليدية. 

ؤسسة في المهن الصغرى باإلضافة إلى قطاع الخدمات ومن بين المؤسسات األكثر تضررا نجد  م
محاضن هذا  9ها روضة والمحاضن المدرسية وعدد  18مؤسسات رياض األطفال والبالغ عددهم 

مدارسة  2تعليق الدروس من غلق مؤسسات التعليم الخاص اذ تعّد الجهة عدد  خّلفه  إضافة إلى ما 
 مركزا. 13ائية خاصة وكذلك مراكز التكوين المهني الخاص وعددهم ابتد 
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III. تأثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعي 

الج المجاني وال يتوفر لديها دخل قار تمتعت عائلة معوزة منتفعة ببطاقة الع 5600والية تطاوين تعّد 
 دينار.   180ارة والمقّدرة بـ دينار كإجراء إضافي للمنحة الق 50بمساعدة نقدية استثنائية بقيمة 

دينار  200عائلة محدودة الدخل ومنتفعة ببطاقة عالج بالتعريفة المنخفضة بمنحة  6500كما انتفعت 
شخص بمطلب لالنتفاع بمنحة المساعدة االجتماعية والمقّدرة بـ   12500لكل عائلة. كما تقّدم حوالي 

اللجنة الجهوية للتضامن  الت شارة إلى تدخ.  وتجدر اإلمطلب  4700دينار تّم قبول حوالي  200
 للتضامن.    عائلة عن طريق االتحاد التونسي آالف 5تم تقديم مساعدات عينية لحوالي حيث  االجتماعي
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 مدني مدني والية  والية  

I.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 متابعة تنفيذ المشاريع العمومية .1

مدنين والتي  بوالية  قبلها وما 2020 لسنة الدولة بميزانية المدرجةلعمومية العدد الجملي للمشاريع ا يبلغ
رها  مشروعا بكلفة جملية قد  165هي في مرحلة االنجاز وتوقف تنفيذها أثناء الحجر الصحي الشامل 

  61كما تم تأجيل المشاريع التي في مرحلة فرز طلب العروض والمقدر عددها بـ  دينار.مليون  377
، مشروعا 126مليون دينار. أما المشاريع التي في مرحلة الدراسة والبالغ عددها  219كلفة مشروعا وب

 شهدت بطئا في تقدم إنجازها.  فقد تأثرت هي األخرى بالجائحة حيث 

ضافة إلى  فإن الجائحة أثرت أيضا على  العمومية، على نسق تنفيذ المشاريع وتأثيرها شغالاألتوقف  وا 
من الناشطين المشتغلين  %23,5يث يساهم هذا القطاع في تشغيل حالعمومية قطاع البناء واألشغال 

أن تفعيل   غير  والمتدخلين األخرى كما أنه يمس العديد من المهنألف موطن شغل  30 بالوالية أي حوالي 
 .الحجر الصحي العام وحماية الرأس المال البشري ومكافحة عدوى االنتشار يظل األهم 

لتي بصدد االنجاز والمتضررة من جائحة كورونا أهمية مشاريع قطاع  المشاريع اوتفيد نتائج متابعة 
مليون دينار( تليه مشاريع   91مشروعا بكلفة  21الطرقات والجسور المتضررة من حيث الكلفة والعدد )

مليون   50مشروعا بكلفة  19مليون دينار( والصحة ) 74مشروعا بكلفة  16الفالحة والصيد البحري )
 مليون دينار(.  50مشاريع بكلفة   3صالح للشرب )فالماء ال دينار(

 أما المشاريع التي تم تأجيل نتائج فرز عروضها فهي كاآلتي: 
بكل من بنقردان وأجيم وميدون ومدنين   أقساط 4 ضمن برنامج التنمية المندمجة: طرقات  تعبيد  -

 الجنوبية،
 ،بمدنين العقارية المحكمة إتمام -
 ،قاللة مدخل تهيئة -
 .مدنينب  الشبابي المركب  ئةتهي  -
 تمثلت الصفقات التي تّم التمديد في آجالها في:   حيني ف

 ،السوقر المنطقة الصناعية بحومة تطهي -
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 بمركز الوالية،   االقتصادي العمل دائرةبناء  -
 ضمن مشاريع التنمية المندمجة بجرجيس،  طرقات  تعبيد  -
 ، جرجيس المالية مجمع -
 ،شماخ معهد  -
 ، المقيسم حرس مركز -
 ، بمدنين االبتدائية المحكمة عةتوس -
 ، المحيجرة حرس مركز -
 ،ببنقردان   المغطاة القاعة بناء -
 . بميدون الثقافي المركب  -

 داء القطاع الصحيأ .2

أسرة إنعاش        10 منهاسريرا  781تعد الجهة حيث  بالجهة، ضعيفةالصحية التحتية ال نظرا للبنية
  أكثرمما جعل والية مدنين  تشار الجائحةلمواجهة انتعتبر ضرورية  سريرا يوفر األكسيجين والتي 20و

كما أن نقص طب االختصاص وضعف الموارد البشرية وخاصة من اإلطار الشبه الطبي  عرضة للخطر. 
أثر على حسن تسيير األزمة. ولكن التدابير المالية واإلجراءات الحكومية ومجهودات السلطة الجهوية 

عاليات المجتمع المدني ساهم في الحد من التأثيرات السلبية  من مختلف فوالمحلية والتآزر والمد التضامني 
 لألزمة. 

II. تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاص 

 نوايا االستثمار   .1

لسنة  ىربعة أشهر األولاألخالل  المعملية الصناعـات  قطاعفي المصرح بها الصناعية بلغ عدد المشاريع 
  210مع إحداث  مليون دينار 12 ـتثمارات قدرت بم اسعا بحج( مشرو 28ثمانية وعشرون ) 2020

  23بحجم جملي لالستثمار  2019مصرحا به سنة ( مشروعا 37سبعة وثالثون )  مقابلموطن شغل 
تراجع الذي شهده التصريح  المعطيات المتوفرة، الن من خالل تبيّ وي  .موطن شغل 286و  مليون دينار 

وذلك مقارنة بنفس الفترة   استثمارا %45,1عددا و 24,3%بـ  قدرباالستثمار في القطاع الصناعي والم
  .2019من سنة  
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لسنة   ىربعة أشهر األولاألخالل  بالصناعـة المرتبطة الخدمات  قطاعفي مشاريع المصرح بها الدد عبلغ 
موطن   222و  مليون دينار 6,6 ـ( مشروعا بحجم استثمارات قدرت ب155وخمسون ) مائة وخمسة  2020
  510مليون دينار و  28,7( مشروعا بحجم جملي لالستثمار 225خمسة وعشرون )مائتان و ل ابمقشغل 

 .2019خالل نفس الفترة من سنة  موطن شغل

(  31%من حيث عدد المشاريع )تراجعا  2020ة األولى من سن أشهر ةاألربعقطاع خالل وقد شهد ال
مقارنة بنفس   (56,4%) المحدثةحيث عدد مواطن الشغل  ومن (76,9%)ومن حيث حجم االستثمار 

 . 2019الفترة من سنة 

  وكالة لدى مصالح  2020أشهر األولى من سنة  ة المصرح بها خالل األربعالفالحية شهدت المشاريع 
  مشروعا(  73مشروعا إلى  136)من  %346,بـ تراجعا من حيث العدد  باالستثمارات الفالحيةالنهوض 

في حين سجلت المشاريع   .أد( 10287لى أد إ 13605ن )م  24,3%بـ  ومن حيث حجم االستثمار
)من  استثمارا  67,6%و مشروعا( 31مشروعا إلى  72)من عددا  56,9%المصادق عليها تراجعا بـ 

. وتعود أسباب هذا التراجع إلى تداعيات  2019بنفس الفترة من سنة  مقارنة أد( 2095أد إلى  6479
    تنقل في هذا التراجع. شامل وعدم الجائحة كورونا حيث ساهم الحجر الصحي ال

الصندوق الخاص بالتنمية  عن طريق  بقطاع الفالحة والصيد البحري شهدت العمليات االستثمارية كما 
  754)من  52,5%بـ تراجعا من حيث العدد  ،2020أشهر األولى من سنة  ةاألربعخالل ، الفالحية

 أد(  2376أد إلى  4124ن )م 42,3%بـ  ومن حيث حجم االستثمارات  مشروعا( 358مشروعا إلى 
وذلك مقارنة بنفس الفترة من  أد(  1119أد إلى  1995)من  43,9%بـ  ومن حيث جملة المنح المرصودة

 . 2019سنة 

 المؤسسات االقتصادية المنتصبة بالجهة والمتضررة بالجائحة .2

 أ. ديناميكية المؤسسات الخاصة بالجهة
ألف طن   70بمعدل إنتاج  ليون أصل زيتونم 5]الزيتون  نين من إنتاجيتشكل النسيج اإلنتاجي بوالية مد 

[ وتربية الماشية  معصرة موزعة على كافة معتمديات الوالية 157من الزيتون سنويا تقوم بتحويله حوالي 
طن من اللحوم   ألف 8بطاقة إنتاج حوالي  ألف رأس من اإلبل 19ووالماعز من األغنام  رأسألف  510]

  ألف طنا من المنتوجات البحرية  18مركب صيد توفر سنويا قرابة  2819]البحري والصيد  ويا[الحمراء سن
  ألف سريرا  50وحدة فندقية بطاقة إيواء تناهز  134]والسياحة  من المنتوج الوطني[ % 15المختلفة أي 

وصناعة مواد والصناعات الغذائية  مليون ليلة مقضاة في السنة[ 7وأكثر من واحد مليون وافد سياحي و 
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مؤّسسة   84المنتصبة بالجهة والبالغ عددها   الصناعية للمؤّسسات  ي% من العدد الجمل89]البناء والخزف 
 .بصنفيها المقنن والموازي والتجارة والخدمات  والصناعات التقليدية [أكثرما  مواطن شغل ف 10تشغل 

المنتصبة بوالية   ت االقتصاديةأن عدد المؤسسا 2018وتفيد معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة 
من مجموع المؤسسات الخاصة بإقليم الجنوب والبالغ   %  36,5 ألف مؤسسة وهو ما يمثل 30مدنين يبلغ 

كما   مؤسسة(. 735043من مجموع المؤسسات بكامل البالد التونسية ) %4مؤسسة و  82078عددها 
( هيمنة القطاع التجاري بـ  1سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة بوالية مدنين )الرسم البياني عدد 

 .  %38,4مؤسسة أي بنسبة  11498وقطاع الخدمات بـ  %42,4يعادل  مؤسسة أي ما 12706

 
 

 ب. تأثير الجائحة على المؤسسات االقتصادية الخاصة بالجهة
حيث  مؤسسة 2845والمقدر عددها بـ  على القطاع الصناعي لصحية تداعيات ا األزمةلهذه  نلقد كا
شملت التأثيرات . كما مؤسسة تنشط تحصلت على ترخيص والمتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية  17بقيت 

مؤسسة( بحكم توقف التصدير إلى   12السلبية مؤسسات تحويل وتكييف منتوجات الصيد البحري )حوالي 
بية واالضطراب الحاصل في توفير المنتوجات البحرية بحكم تأثر قطاع الصيد البحري  البلدان االورو 

بالجهة من الجائحة وخاصة أصحاب مراكب الصيد البحري المشغلة ألكثر من ثالث بحارة حيث تم  
أن المؤسسات التي تواصل نشاطها  مع اإلشارة إلى  منعهم من العمل خوفا من تفشي العدوى لهذا الوباء.

 فض رقم معامالتها ومبيعاتها. انخ
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. وقد نتج  وحدة ايواء وتنشيط وخدمات سياحية 1806توقفت كل أنشطة القطاع السياحي المتكون من و 
أن الموسم السياحي   كما يمكن اعتبار .الفنية البطالةعلى  ناشط مشتغل 19936أكثر من  إحالة ذلك عن 
بسبب تطورات الفيروس على مستوى  يرة جربة و سيشهد تراجعا كبيرا بسبب تفشي الوباء بجز الجهة في 

غالق المجاالت الجوية والبحرية للعديد من البلدان التي تعتبر أسواقًا سياحية  و  الدول المصدرة للسياحة ا 
 . سيفاقم مديونية القطاع وهذا عودة السياح لن تكون بالسرعة المطلوبة، و أوروبا مهمة للبالد، وال سيما 

وحدة حيث توقف جل النشاط   5298حة قطاع خدمات النقل والمتكون من شملت تأثيرات الجائكما 
جزئية  بصفة  والتي اشتغلت  سيارات التاكسي  النقل البري وبالتحديد  باستثناء وخاصة النقل البحري والجوي 

المالي والبنوك وحتى على   واإليجارالضرائب  إزاءتداعيات على التزامات القطاع ال مما زاد في حدة
 .العائلية التعهدات 

من الناشطين المشتغلين   %23,5الذي يساهم في تشغيل قطاع البناء واألشغال العمومية وبالنسبة ل
  مؤسسة  1737والبالغ عددها  كل المؤسسات نشاط  توقف فقد  ألف موطن شغل 30 بالوالية أي حوالي

لتزامات  االلبية على س تأثيرات الوكانت في القطاع  والمتدخلين  األخرى  العديد من المهن دون اعتبار
 .المزودين إزاءهذه المقاوالت ل تعهدات الماليةالو 

وباء تراكم مخزون غير  الخّلف  حيث والصناعات التقليدية  المهن الصغرى  قطاع شمل تأثير الجائحةكما 
خالل شهري مارس وأفريل، وهي الفترة التي تعرف   اصالون  50حوالي  إلغاءبحكم ّوق لدى الحرفيين بمس

والمهرجانات التي كانت تنظم في عطلة  تنظيم التظاهرات  إلغاءحيث أن ا المبيعات ارتفاعا هاما خالله
التظاهرات تعد المسلك  أنمن الصعب على الحرفيين تسويق منتوجاتهم باعتبار  الربيع من كل سنة جعل

 . للترويج بالنسبة لهم إستراتيجية األكثر

 لمقاهي من هذه الجائحة. كما تأثر قطاع رياض األطفال والمحاضن وا

مؤسسة   12706من النسيج االقتصادي بالجهة بـ  %42,4أما القطاع التجاري والذي يهيمن على 
ناشط مشتغل فقد تأثر هو أيضا بالجائحة باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل والجملة   22412و

 ا له عالقة بإعاشة المواطنين. والمغازات الكبرى وتجارة الخضر والغالل والصيدليات وغيرها مم 

الفالحية السقوية المنتجة للخضروات أما بالنسبة للقطاع الفالحي فقد تواصلت األنشطة بالمستغالت 
والغالل والمستغالت المطرية إال أن قطاع تربية الماشية شهد عدم تمكن المربين من ترويج رؤوس  

 مما نتج عنه ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء.الماشية بحكم غلق أسواق الدواب والحد من التنقالت 
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كما تأثر قطاع الصيد البحري بالجهة من الجائحة وخاصة أصحاب مراكب الصيد البحري المشغلة   
ألكثر من ثالث بحارة حيث تم منعهم من العمل خوفا من تفشي العدوى لهذا الوباء، كما شهد القطاع  

عالن جزيرة   صعوبة في ترويج المنتوجات البحرية بحكم  انعدام التنقل بين معتمديات الوالية وخارجها وا 
 عامل في القطاع.     9000جربة منطقة موبوءة مما أثر على حوالي 

عالقة مع  فيوخاصة الخضر والغالل  ارتفاعا في أسعار أغلب المواد االستهالكية شهدت الجهةكما 
جمهورية التونسية وخاصة في اللحوم البيضاء  وارتباط الجهة بالتزويد من مناطق أخرى بال تزايد الطلب 

اضطراب مسالك التوزيع واعتماد التخزين المفرط نظرا إلقرار الحجر الصحي و  والخضر والغالل والبيض 
وهذا بالرغم من مجهود السلطة الجهوية والمحلية واإلدارة الجهوية للتجارة لمراقبة مسالك التوزيع   .الشامل

 ربة بحكم العزل.والدفع نحو تزويد جزيرة ج

III. تأثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعي 

عائلة معوزة منتفعة ببطاقة العالج المجاني وال يتوفر لديها دخل قار تمتعت   9028 مدنين والية تعدّ 
دينار. كما انتفعت  180دينار كإجراء إضافي للمنحة القارة والمقّدرة بـ  50بمساعدة نقدية استثنائية بقيمة 

 دينار لكل عائلة. 200ائلة محدودة الدخل ومنتفعة ببطاقة عالج بالتعريفة المنخفضة بمنحة ع 21000
  200شخص تقدم بمطلب لالنتفاع بمنحة المساعدة االجتماعية والمقّدرة بـ  8000قبول حوالي تم كما 
 دينار. 

الصحية   األزمة مساعدة عينية للحد من تداعيات  7000الجهوية للتضامن االجتماعي  اللجنة كما قدمت 
مساعدة لفائدة الالجئين   65مساعدة إلى جزيرة جربة وحوالي  400واضافة  الت المعوزةئعلى العا

 المتواجدين بالجهة. 

اقتصادية   مؤسسات  إلى الباتيندات والعملة المنتمين  ألصحاب التي ستصرف  اإلعانات هذا دون اعتبار 
 .توقف نشاطها بسبب الحجر الصحي
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 قابس والية  

VI.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 متابعة تنفيذ المشاريع العمومية .1

والتي   قابسبوالية  قبلها وما 2020 لسنة الدولة بميزانية المدرجةالعدد الجملي للمشاريع العمومية بلغ ي
ا  مشروعا بكلفة جملية قدره 400هي في مرحلة االنجاز وتوقف تنفيذها أثناء الحجر الصحي الشامل 

  تفعيل الحجر الصحي العامباستثناء بعض المشاريع التي تم االنتهاء من انجازها قبل مليون دينار  601
 . 2020خالل الثالثية األولى من سنة 

للمشاريع التي في مرحلة طلب العروض والمقدر  العروض وتمديد الصفقات  فرز نتائج تأجيلكما تم 
أد  3506بكلفة  الجديدة بمطماطة المحلي المستشفى تعويض مشروعا على غرار مشروع  66عددها بـ 
كما أنه تم تأجيل الصفقات للمشاريع   أد. 2200بكلفة  بقابس جديدة بري نقل محطة بناءومشروع 
عداد لفائدة إقليم الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بقابس بكلفة   3000اقتناء  مثل مشروعالعمومية 

 مليون دينار.  1,5

فقد تأثرت هي األخرى بالجائحة حيث  مشروعا،  261شاريع التي في مرحلة الدراسة والبالغ عددها أما الم
 شهدت بطئا في تقدم إنجازها.

بصدد اإلنجاز  التي  ألهم المشاريع العموميةويبرز الجدول التالي القطاعات المتضررة من الجائحة وقائمة 
 .أثناء الحجر الصحي الشاملأو تم تأجيلها وتوقفت 

أو تم  تنفيذها  توقف بصدد اإلنجاز و التي القطاع  حسبالكبرى العمومية  المشاريعأهم : 1جدول 
 تأجيلها أثناء الحجر الصحي الشامل 

 المالحظات  نسبة اإلنجاز % د(.الكلفة )أ المشروع  القطاع

الماء الصالح 
 للشراب

 توقف االنجاز %15 302000 انشاء محطة التحلية بالزارات

 توقف االنجاز %3 7000 بناء قصر المالية بقابس المالية
 توقف االنجاز %75 5688 بناء مسبح مغطى بقابس الشباب والرياضة
 توقف االنجاز %10 2523 فردية بالحامة بناء قاعة رياضات  الشباب والرياضة
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 توقف االنجاز %86 2140 تأهيل مركز التخييم والصطياف بالزارات الشباب والرياضة
المستشفى المحلي  وتطويرتوسيع  ةالصح

 بمارث إلى مستشفى جهوي
 توقف االنجاز 45% 5500

تهيئة اسس وتجهيزات المستشفى  الصحة
 الجهوي بقابس

 توقف االنجاز 65% 11000

الحامة  16تثنية الطريق الوطنية رقم  التجهيز
 قابس

 توقف االنجاز 65% 50000

 داء القطاع الصحيأ .2

.  واألسرة وخاصة المجهزة بأجهزة اإلنعاش التجهيزات في نقص  منقابس  بواليةالصحي  القطاع يعاني
واجه اإلطار الطبي  قد فونظرا لعدم توفر مخبر طبي مجهز للقيام بالتحاليل حول اإلصابة بالفيروس، 

بالعاصمة وبجهات أخرى حيث وصلت مدة انتظار الحصول مشكل إرسال التحاليل إلى المخبر المركزي 
تم أيام وهو ما أربك العمل المتواصل لإلطار الطبي. وعلى الرغم من ذلك، فقد  03نات إلى على العي

في شكل هبة  بقابس بصفة مبكرة )الجهوي بالمستشفى "وحدة استعجالي خاصة بمرضى الكورونا"  تركيز
ئي وعدم  في الحفاظ على استقرار الوضع الوبا  ساهموهو ما  (صناعات الكيميائيةلل من الشركة التونسية 

الجهة في تفعيل االتفاقية الممضاة بين كلية العلوم   الطبي خاصة. وتأمل اإلطارتسجيل إصابات لدى 
والمستشفى الجهوي لتركيز مخبر اجراء التحاليل بالمستشفى الجهوي بقابس التي بمقتضاها سيتم وضع  

 تجهيزات الكلية على ذمة المستشفى. 

همة في إنشاء منشأة للمستشفى الجهوي تتمثل في مركز لتخزين  ن المجمع الكيميائي وعد بالمسا أكما 
 . وقاعة محاضرات ومقر إقامة للمرضى في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية األدوية

VII. تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاص 

 نوايا االستثمار   .1

تراجعا بنسبة   2020سنة  الصناعي خالل األربعة أشهر األولى منشهدت نوايا االستثمار في القطاع 
سنة  من  خالل نفس الفترة مشروعا 37مشروعا مقابل  19من حيث عدد عمليات االستثمار لتبلغ  49%

 431مليون دينار و 21لتبلغ  % 88مع تسجيل ارتفاع في كلفة االستثمارات المصرح بها بنسبة  2019
 الشغل المزمع إحداثها. ألف.  كما انخفضت نسبة مواطن 400مليون دينار و 11ألف مقابل 
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% من حيث الكلفة اذ 60 تقدر بحوالي شهدت مشاريع الخدمات المرتبطة بالصناعة تراجعا حادا بنسبة
  23حوالي مقابل  2020من سنة  مليون دينار خالل األربع أشهر األولى 9,5انخفض الى مستوى 

  98% )من 40المشاريع بنسبة وكذلك انخفاضا في عدد  2019من سنة نفس الفترة خالل مليون دينار 
 . (مشروعا 60 إلى مشروعا

شهدت العمليات االستثمارية بقطاع الفالحة والصيد البحري المصرح بها لدة مصالح وكالة النهوض 
،  2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020خالل األربعة أشهر األولى من سنة  الفالحية باالستثمارات 

حجم  في  %46 بنسبةو ( مشروعا 53مشروعا إلى  160من د )من حيث العد  %77تراجعا بنسبة 
مليون دينار(. في مقابل ذلك شهد احداث مواطن شغل تطورا   11مليون دينار الى  21االستثمارات )من 

هاما يعود الفضل في ذلك الى عملية التوسعة التي قامت بها شركة الهداية المختصة في انتاج وتحويل  
موطن   450مليون دينار وبطاقة تشغيلية  5تصدير بمطماطة الجديدة بكلفة الغالل والخضر المعدة لل

 شغل.
الصندوق الخاص بالتنمية  عن طريق  بقطاع الفالحة والصيد البحريشهدت العمليات االستثمارية 

، تطورا من حيث  2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020أشهر األولى من سنة  ةاألربعخالل  الفالحية
  1532من ) %16ومن حيث حجم االستثمارات بـ  (مشروعا 256إلى  مشروعا 246من ) %4العدد بـ 

 .دينار(  ألف 1770دينار إلى  ألف

 المؤسسات االقتصادية المنتصبة بالجهة والمتضررة بالجائحة .2

 أ. ديناميكية المؤسسات الخاصة بالجهة
الذي يمثل أحد  ةالكيميائي ى الصناعات يتميز النسيج االقتصادي بوالية قابس بالتنوع والثراء ويرتكز عل

  أ. طن 25من الرمان،  أ. طن 30ركائز االقتصاد الوطني باإلضافة إلى المنتجات الفالحية المتنوعة )
 من السمك األزرق...( أ. طن8,5طن من اللحوم الحمراء،  3330من الزراعات الجيوحرارية،  

رمل، طين، كلس، حجارة، رخام، أحجار الزينة،  نشائية ) الخامات والمواد اإلمن عديد الالوالية توفر بكما ت 
( المتوفرة بكميات كبيرة وبجودة عالية وهو ما يوّفر فرصا متعّددة لالستثمار لتثمين هذه الثروات جبس...

 وتوظيفها لدفع التنمية بالجهة.

قطاع  مواطن شغل أو أكثر تتركز خاصة في 10مؤسسة صناعية مشغلة لـ  111 والية قابسبتضم و 
 . %22وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة   %31مواد البناء والخزف والبلور بنسبة  
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بلغ عدد زوار المحطات  المياه الجيوحرارية حيث  باستعمالوتعتبر الوالية قطبا للسياحة اإلستشفائية 
الة  وك 34وحدة سياحية،  17. وتعد الوالية 2019ألف زائر سنة  400االستشفائية بالحامة أكثر من 

ألف حرفي في قطاع  15أسفار ومركزين للتنشيط والترفيه، كما تتميز بتنوع المنتوج التقليدي حيث تعد 
    الصناعات التقليدية )النسيج البربري خاصة(.

أن عدد المؤسسات االقتصادية المنتصبة بوالية   2018تفيد معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة 
من مجموع المؤسسات الخاصة بإقليم الجنوب   %22,3يعادل  مؤسسة وهو ما 18276قابس يبلغ 

  735043من مجموع المؤسسات بكامل البالد التونسية ) %2,5مؤسسة و 82078والبالغ عددها 
 مؤسسة(.

كما سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة بوالية قابس )الرسم البياني التالي( هيمنة القطاع التجاري  
ويرتكز قطاع   .%34مؤسسة أي بنسبة   6158وقطاع الخدمات بـ %45ا يعادل مؤسسة أي م  8224بـ 

 .التجارة على التجارة بالتفصيل وخاصة المواد الغذائية

 

 ب. تأثير الجائحة على المؤسسات االقتصادية الخاصة بالجهة
 شملت التأثيرات السلبية القطاعات التالية: 

فالحية بصفة عادية رغم تسجيل بعض االضطرابات  تواصل نسق إنتاج المواد ال: القطاع الفالحي –
بعض  شهد القطاع  كمافي التزود بمستلزمات اإلنتاج كاألدوية واألسمدة وعدم توفر اليد العاملة. 

تصدير المنتجات البدرية والباكورات الجيوحرارية وذلك لتعطل بعض المصالح  االضطرابات في 
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راءات المتخذة من طرف الدول األوروبية أثناء فترة  إضافة الى اإلج اإلدارية المتعلقة بالتصدير 
الشامل حيث تم التقليص في عدد رحالت النقل البحري في اتجاه أوروبا وهو ما   الحجر الصحي

 . أثر بصفة مباشرة على مستويات التخزين لدى الشركات كذلك بالنسبة لكلفة النقل

الصناعات التحويلية الغذائية فقد شهد باستثناء قطاع الصناعات الكيميائية و الصناعي: القطاع  –
القطاع الصناعي تعطال تاما وكذلك الخدمات المرتبطة بالصناعة وهو ما أثر سلبا على هذا 
القطاع حيث عبرت العديد من المؤسسات الخاصة عن عدم قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها  

سيولة كافية لخالص الموظفين.  وعدم وجود  المالية إضافة إلى ارتفاع مستوى المنتجات المخزنة
أما بالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية المجمع الكيميائي والشركات الخاصة المرتبطة به  

هذه الشركات بالعمل بنظام المداولة مع توفير النقل لكافة موظفيها واحترام إجراءات واصلت  فقد 
ر نجاحا لهذا القطاع الحيوي  الوقاية وبذلك حافظت على نسق اإلنتاج والتصدير وهو ما يعتب

 واالستراتيجي للبالد.

بالنسبة لقطاع السياحة فانه كبقية القطاعات تأثر سلبا بجائحة الكورونا وبفترة  : القطاع السياحي –
الحجر الصحي الشامل التي طالت نسبيا ويبرز ذلك من خالل تراجع نسبة اإلشغال في  

مؤسسة سياحية مصنفة في   19اصة وانه من تقريبا خ %93المؤسسات السياحية والفنادق بـ 
 مؤسسات فقط واصلت نشاطها والبقية توقفت إما جزئيا أو كليا.  3الوالية  

وربما تعتبر والية قابس من المناطق التي أثرت فيها األزمة بأكثر حدة خاصة وان النشاط  
ة الداخلية  فيفري ومارس حيث تزدهر السياح–السياحي في قابس يبرز أكثر في أشهر ديسمبر 

خاصة بزيارة سوق جارة ومطماطة القديمة والمحطات االستشفائية والحمامات الحارة بالحامة  
 . 2020مارس  18غلقها يوم   والتي اتخذ قرار

وكالة توقفت جميعها عن النشاط خاصة وأنها   54هذا، فضال عن وكاالت األسفار وعددها 
 ، الحج والعمرة وتذاكر السفر.مكونات أساسية وهي الرحالت الداخلية 3تنشط في  

بالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية فانه  : قطاع الصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات –
يعتبر من القطاعات الهشة شانه شان القطاع السياحي والذي كان تأثير األزمة عليه ملحوظا  

في الوالية كمعرض  وسلبيا حيث وقع تعليق كل المعارض الخاصة بالصناعات التقليدية
جلها في شهر مارس وخاصة   مطماطة ومعرض قابس المدينة ومعرض الحامة والتي تكون

صالون االبتكار والصناعات التقليدية والذي يعتبر من أهم المعارض في القطاع والذي يستقطب 
 عارضا ويسمح لحرفيي القطاع بعرض منتجاتهم للعموم.   20أكثر من  
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ن األزمة أثرت سلبا على نشاطهم سواء على مستوى اإلنتاج أو على  إ فأما بالنسبة للحرفيين 
مستوى الترويج خاصة وانه وقع تعليق إسناد القروض الصغرى كما أن الجهات التي تقوم  
بمراقبة الجودة توقفت عن النشاط وكذلك طابع المنتوج مما أدى إلى عجز الحرفيين عن اإلنتاج  

 وخاصة عن الترويج. 

لى المهن الصغرى وقطاع الخدمات وباستثناء تجارة المواد الغذائية التي سمح لها  وهذا ينطبق ع
بالنشاط فقد شهدا ركودا ملحوظا حيث تراجع رقم المعامالت وعجزت عديد المؤسسات الصغرى 
وأصحاب المهن الحرة عن تسديد معاليم كراء محالتهم وتسديد أجور العاملين معهم وأقساط 

التزويد  لتزامات المالية. كما أن هذه األزمة كان لها وقع سلبي على القروض وغيرها من اال
بالنسبة لقطاع الخدمات والتجارة والصناعة وخاصة بالمواد األولية، كما انه هناك تأثير هام  
وملحوظ على نشاط البيع بالجملة والتفصيل )ما عدى المواد الغذائية والخضر والغالل( وهذا كله 

 االقتصادية واالجتماعية التي عرفت تدهورا كبيرا.  انعكس على األوضاع

تضرر نسق اإلنتاج جراء جائحة فيروس كورونا في عديد  في مستوى اإلنتاج والتصدير:  –
المجاالت االقتصادية منها الصناعة والصناعات التقليدية والصيد البحري باستثناء قطاع  

نسق اإلنتاج. أما في مجال التصدير  الصناعات الكيميائية واإلنتاج الفالحي الذي حافظ على 
والتوريد فقد تواصل عمل ميناء قابس التجاري بصفة شبه عادية وذلك نظرا لطبيعة المواد 

 المصدرة والموردة )القمح والشعير والمواد الغذائية المحروقات(.

مع مركز النهوض بالصادرات   بعض االضطرابات أما تصدير المنتجات الفالحية فقد شهدت 
 ما تسبب في اضطراب في حلقة تصدير المنتجات الفالحية وهو 

عدد كبير من   إحالة إلىأدت أزمة الكورونا وفترة الحجر الصحي الشامل : في مستوى التشغيل –
مؤسسة   350وللتقليص من اآلثار السلبية تم منح . العمال والصناعيين على البطالة الفنية

ونقل المواد  األنترنت ة والمواد الغذائية وخدمات ترخيصا استثنائيا للنشاط ففي قطاعات الفالح
مؤسسة في قطاعات المهن الصغرى والمؤسسات  147هذا وقد تقدمت  الغذائية والبترولية.

ومن المهم ذكر انه لم تسجل   الكبرى ورياض األطفال بمطالب مساعدة في إطار البطالة الفنية.
 .موظفين أوأية حالة طرد لعمال 

نسق التزويد في والية قابس في فترة الحجر الصحي   يعتبر والتزويد: ك في مستوى االستهال –
بعض اإلشكاليات المتعلقة بمادتي   ومنتظما باستثناءالشامل فيما يتعلق بالمواد الغذائية عاديا 
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خاصة والناتجة عن لهفة المواطن من جهة وعن بعض ممارسات التجار  دقيقالسميد وال
 قامت حكم في األسعار وانتظام تزويد السوق بالمواد الضرورية وللت المحتكرين من جهة أخرى. 

ومة االحتكار والمحافظة على القدرة  ادور هام في مقباألجهزة األمنية وفرق المراقبة االقتصادية 
  8405مخالفة وحجز  535عملية رقابية نتج عنها رفع 3483ـ الشرائية للمواطن حيث قامت ب

 .ن الخضروات والغاللطن م  20طن من المواد المدعمة و 

VIII. تأثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعي 

كان تأثير أزمة كورونا على الوضع االجتماعي بوالية قابس وكغيرها من جهات البالد سلبيا وملحوظا 
وحادا في بعض األحيان حيث أن إيقاف األنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وخاصة المهن الصغرى  

كبير لحاالت البطالة والذي أثر سلبا على الوضع المعيشي لعديد األسر ويبرز ذلك من  أدى إلى ارتفاع 
استمارة قبل منها   50977بطلب مساعدة اجتماعية والذي بلغ  امن الذين تقدمو  المرتفع د خالل العد 
 .. 25075ورفض   25902

منتفع وعدد العائالت  24200كما يبرز أيضا من خالل عدد المنتفعين بالتعريفة المنخفضة والذي يبلغ 
عائلة سجلت حديثا، دون ان نغفل عن العائالت  555عائلة انضافت إليهم  9720المعوزة الذي يبلغ 

 المعوزة وغير المسجلة بمنظومة الضمان االجتماعي. 

وقد قامت مصالح الشؤون االجتماعية بالجهة بمجهود لمواجهة التأثيرات السلبية على الوضع االجتماعي  
الطلبة األفارقة   ،ة من المجتمع المدني حيث شمل المد التضامني إضافة إلى العائالت الفقيرةبمساند 

 مساعدة.  2600ع االتحاد التونسي للتضامن أكثر من وزّ  ث عائلة( حي  24والالجئين السورين )حوالي  

 

 

 

 

 

 



39 

 

 قبل قبل والية  والية  

I.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 لعموميةمتابعة تنفيذ المشاريع ا .1

قبلي والتي هي  بوالية  قبلها  وما 2020 لسنة الدولة بميزانية المدرجةالعدد الجملي للمشاريع العمومية بلغ ي
  114,6مشروعا بكلفة جملية قدرها  115في مرحلة االنجاز وتوقف تنفيذها أثناء الحجر الصحي الشامل 

مشروعا   53العروض والمقدر عددها بـ  كما تم تأجيل المشاريع التي في مرحلة فرز طلب  دينار.مليون 
فقد تأثرت  مشروعا،  76مليون دينار. أما المشاريع التي في مرحلة الدراسة والبالغ عددها  50,1وبكلفة 

 شهدت بطئا في تقدم إنجازها.  هي األخرى بالجائحة حيث 

ة مشاريع قطاع  وتفيد نتائج متابعة المشاريع التي بصدد االنجاز والمتضررة من جائحة كورونا أهمي
ايات  مليون دينار( تليه مشاريع التصرف في النف 31والجسور المتضررة من حيث الكلفة )الطرقات 
 مليون دينار.  7مليون دينار( فالصحة بكلفة  9مشاريع قطاع الفالحة ) مليون دينار( ثم  15والتطهير )

 ومن أهم المشاريع التي بصدد االنجاز وتوقف سير العمل بها:

على   االستغالل وتهيئة المقاسم أبار بإحداث المحدث المتعلقة ب مشروع الفالحي ال إحداث  أشغال –
 .م.د  50بكلفة  هك  1200مساحة 

 . م.د  13هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي بكلفة   إعادة أشغالف توق –
لق األشغال  م.د حيث من المنتظر أن تنط 11.3إحداث مركز التكوين والتدريب المهني بدوز بكلفة  –

 . 2020خالل النصف الثاني من سنة 

 داء القطاع الصحيأ  .2

سنة  منذ جديدة  الذي لم تبرمج له مشاريع لصحيالقطاع اومن أهم القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا 
نقص في اإلطار الطبي المختص وافتقار بعض المؤسسات ويشهد صعوبات كبيرة من حيث  2014

،  البترولية الناشطة بالجهة ت لمؤسساوفي إطار المسؤولية المجتمعية ل .يةالضرور  الصحية للتجهيزات 
وتجهيز وحدة   تجهيزات لفائدة المستشفى الجهوي بقبليدينار القتناء  ألف 290 بـتعهدت هذه األخيرة 

COVID-19  مستشفى ميداني تم تركيز  ،وباعتبار والية قبلي منطقة موبوءة. الستعجالياتدعيم قسم و  
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عديد األدوات و توفر على مائة سرير دوز تشرف عليه المؤسسة العسكرية )هبة قطرية( وي بمنطقة 
 . رهانفس وغيوالوسائل الطبية األخرى من أجهزة ت 

II. تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاص 

 نوايا االستثمار   .1

  2020لسنة  ىألولربعة أشهر ااألخالل المعملية  الصناعـات  قطاع فيبلغ عدد المشاريع المصرح بها 
 مقابل موطن شغل  111مع إحداث  مليون دينار 19 ـ( مشروعا بحجم استثمارات قدرت ب20عشرون )

  89و  مليون دينار 10بحجم جملي لالستثمار  2019صرحا به خالل نفس الفترة من سنة ممشروعا  18
 .موطن شغل

مشروعا بحجم استثمارات   30 ـةبالصناع المرتبطة الخدمات  قطاع في مشاريع المصرح بهاالدد عبلغ 
جم  مشروعا بح 40مقابل  2020موطن شغل خالل األربعة أشهر األولى لسنة  151و  م د  9,6قدرت بـ 

وقد سجل بذلك قطاع   .2019موطن شغل خالل نفس الفترة من سنة  158و  م د  21,9جملي لالستثمار 
  (56%)( ومن حيث حجم االستثمار  25%من حيث عدد المشاريع )تراجعا  الخدمات المرتبطة بالصناعة  

  ة الل األربعخالفالحية  باالستثمارات  النهوض  وكالةلدى مصالح المصرح بها الفالحية شهدت المشاريع 
)من   %4، تطورا من حيث العدد  بـ 2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020أشهر األولى من سنة 

  .أد( 7912أد إلى  6338)من   %25بـ  ومن حيث حجم االستثمارمشروعا(  78مشروعا إلى  75

فالحية خالل الالصندوق الخاص بالتنمية عن طريق بقطاع الفالحة شهدت العمليات االستثمارية وقد 
  %21بـ من حيث العدد  تطورا ،2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020أشهر األولى من سنة  ةاألربع
  1732أد إلى  1178)من  %47بـ االستثمارات ومن حيث حجم مشروعا(  143مشروعا إلى  118)من 
 .أد(

 المؤسسات االقتصادية المنتصبة بالجهة والمتضررة بالجائحة .2

 يكية المؤسسات الخاصة بالجهةأ. دينام

)الذي  تتميز والية قبلي بقاعدة اقتصادية يمكن دعمها ومزيد تنويعها وترتكز أساسا على إنتاج التمور
  12520والخضراوات )من اإلنتاج الوطني لدقلة النور(  % 77للتمور و من اإلنتاج الوطني %67 يمثل

ألف رأس من األغنــــــام والماعز  250شية )من طنا( وتربية الما 3880 طن( والباكورات )أكثر من 
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طن من   1200طن من األلبان و  8346رأس من األبقــــــــار، ويوفر سنويا  431من اإلبــــــــــل و ألف13و
وحدة  31طن وبر( والسياحة كقطب صحراوي ) 15طن من الصوف الخام و 273م الحمراء واللحو 
  44مطاعم سياحية و  02وفضاء تخييم و  مركز تنشيط وترفيه 29ا وسرير  8040بطاقة إيواء تفوق  فندقية

 وكالة أسفار سياحية(.  

ية المنتصبة بوالية  أن عدد المؤسسات االقتصاد  2018تفيد معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة و 
من مجموع المؤسسات الخاصة بإقليم الجنوب والبالغ   % 10,3مؤسسة وهو ما يعادل  8443قبلي يبلغ 

 مؤسسة(. 735043من مجموع المؤسسات بكامل البالد التونسية ) %1,1مؤسسة و 82078ددها ع

( هيمنة القطاع التجاري  التاليكما سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة بوالية قبلي )الرسم البياني 
 .  %33مؤسسة أي بنسبة   2763وقطاع الخدمات بـ  %47مؤسسة أي ما يعادل  3944بـ 

 

 أثير الجائحة على المؤسسات االقتصادية الخاصة بالجهةب. ت
القطاع الصناعي وخاصة وحدات تكييف وتصدير التمور على  الصحية تداعيات  األزمةلهذه  نلقد كا
فقط من جملة طاقة استيعاب   %10 تقدر بـ ليتشغبطاقة و  24مصانع من جملة  10شط بقيت تنحيث 

موطن شغل قار وموسمي. كما انخفضت كمية   3000و  2500بين توفر التي كانت و اليد العاملة 
طن بقيمة   ألف 20 تقارب الكمية المصدرة سنويا والتي كانت  من %15و %10ما بين  إلىالتصدير 

 في مختلف البلدان الموردة للتمور. االستثنائية الديوانية اإلجراءات ة د وذلك نتيج م 150
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وحدات تكييف وتصدير التمور الموجودة بالمناطق   إلىصعوبة تنقل اليد العاملة  إلى إضافةهذا 
هذه الوحدات  إلغالقالمدني  مكونات المجتمع وكذلك ضغط الحجر الصحي إجراءات الصناعية نتيجة 

 عدوى لهذا الوباء.من انتشار ال اخوف

سيارة   97و  أسفاروكالة  44وحدة فندقية و  31كما توقفت كل أنشطة القطاع السياحي المتكون من 
. وقد حافلة دون اعتبار خدمات السياحية األخرى كالمطاعم والتنشيط والترفيه السياحي 18الدفع و يةرباع 

 . الفنية البطالةموطن شغل على   1426 إحالة ذلك نتج عن

  663عددها المؤسسات البالغ  نشاط كل توقف د فقسبة ألشغال المقاوالت )البناء واألشغال العامة( بالنو 
سلبية على التزامات وتعهدات هذه المقاوالت  تأثيراتهاكانت موطن شغل و  2500و  2000بين  والتي توفر

 .األزمة المنجزة قبل هذه األقساطخالص مستحقاتهم المالية في  رغمالمزودين  إزاءالمالية 

)التاكسي والنقل الريفي واللواج بخطيه  وحدة  1317المتكون من النقل خدمات بشكل كبير قطاع  تأثركما 
والتي نشطت  سيارة باستثناء سيارات التاكسي  500من  توقف األسطول المتكون( حيث واألزرق راألحم
المالي والبنوك وحتى   واإليجار ب الضرائ إزاءكانت له تداعيات على التزامات القطاع  جزئية والذيبصفة 

 . على التعهدات العائلية

 فض رقم معامالتها ومبيعاتها. أن المؤسسات التي تواصل نشاطها انخ تجدر اإلشارة إلى كما

وباء تراكم مخزون غير  الخّلف  والصناعات التقليدية حيث  المهن الصغرى  شمل تأثير الجائحة قطاعكما 
والمهرجانات التي كانت تنظم في عطلة الربيع من كل  تنظيم التظاهرات  ءبحكم إلغامسّوق لدى الحرفيين 

  األكثر التظاهرات تعد المسلك  أنتهم باعتبار من الصعب على الحرفيين تسويق منتوجا  سنة جعل 
 كما تأثر قطاع رياض األطفال والمحاضن والمقاهي من هذه الجائحة.  .للترويج بالنسبة لهم إستراتيجية

للقطاع الفالحي فقد تواصلت األنشطة بالمستغالت الواحية بعد الحصول على تراخيص من  أما بالنسبة 
المجاورة  اليد العاملة القادمة من واليات  ل حات النخيل نتيجة صعوبة تنقموسم تلقيح وا العمد بينما تأثر

 )توزر، قفصة...(

مؤسسة فقد تأثر   3944ة بـ من النسيج االقتصادي بالجه %47أما القطاع التجاري والذي يهيمن على 
تجارة الخضر  هو أيضا بالجائحة باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل والجملة والمغازات الكبرى و 

 والغالل والصيدليات وغيرها مما له عالقة بإعاشة المواطنين.
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نتفع  م  4156انتفاع  2020فقد تواصل خالل سنة  المتعلقة بسوق الشغل أما على مستوى اآلليات 
منتفع ببرامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة   399و للسوق الشغ بالبرامج النشيطة

 . م.د 10,8بقيمة  

III. ثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعيتأ 

الحكومة االستعجالية من إجراءات ذات طابع اجتماعي لدعم الفئات االجتماعية   والية قبلي ببرامجانتفعت 
 حيث انتفعت:   طاعات االقتصادية من أجل المحافظة على ديمومة مواطن الشغلالهشة وكذلك الق

دينار   180للمنحة الشهرية المسندة  إضافيةدينار  50بمنحة قيمتها  العائالت المعوزةمن  6500 –
 ،الفطر وعيد دينار خالل كل من شهر رمضان  70ومنحة بقيمة  

 ( بالتعريفة المنخفضة )البطاقة الصفراء من العائالت محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة عالج  6000 –
 ، دينار 200بمنحة قيمتها 

حقيها من الذين تقّدموا بمطالب لدى العمد من المساعدات المالية الظرفية إلى مست 6700صرف  –
 ، دينار 200قيمتها  

 ، دينار 200العائلي بمنحة قيمتها  اإليداع إطارعائلة متكفلة بمسن في   11انتفاع   –

الصحية   األزمةمساعدة عينية للحد من تداعيات  2300الجهوية للتضامن االجتماعي  ةاللجن كما قدمت 
 . ة عينية خالل شهر رمضانمساعد  1350الت المعوزة و ئعلى العا

اقتصادية   مؤسسات  ى إلالباتيندات والعملة المنتمين  ألصحاب التي ستصرف  اإلعانات هذا دون اعتبار 
 .توقف نشاطها بسبب الحجر الصحي

 

 

 

 

 

http://www.social.gov.tn/index.php?id=7&tx_ttnews%5btt_news%5d=7046&tx_ttnews%5bbackPid%5d=7&cHash=20767193e1e3ad4c52564c048b09b84b
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 توزر توزر والية  والية  

I.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 متابعة تنفيذ المشاريع العمومية .1

المرتبطة بالبنية التحتية  المشاريع العمومية عديد يتمثل في توّقف تقّدم انجاز األثر المباشر لجائحة كورونا 
هة في كل القطاعات تقريبا  بالج ةمقاول 27مشروعا تقوم بإنجازه  93التي بصدد اإلنجاز والبالغ عددها 

سدا ىإل ، طرقات ومسالك، بناءات مدنية(.اآلبار)حفر  ء جانب توّقف مسدي الخدمات على التزويد وا 
غلب المزودين من خارج الجهة حيث فرض الحجر الصحي الشامل التوقف  أ الخدمات على اعتبار أّن 

 الكامل على النشاط. 

الصفقات للمشاريع العمومية والتي لم تنعقد منذ إقرار الحجر  مراقبةالجهوية ل جنةللا عقد  كما أنه تّم تأجيل
سناد الصفقإلى تأخير في المصادقة و  مما أدى، 2020ماي  7اية اليوم لى غا  الصحي الشامل و  ات ا 

 .لمشاريعل

أّما المشاريع  مشروعا. 16كما تّم تأجيل المشاريع التي في مرحلة فرز طلب العروض والمقدر عددها بـ 
مشروعا، فقد تأثرت هي األخرى بالجائحة حيث شهدت بطئا   76تي في مرحلة الدراسة والبالغ عددها ال

 في تقدم إنجازها. 

تشتغل في قطاع الطرقات والجسور في حين   3وعدها  ئيأنفت بعض المقاوالت النشاط بشكل جز وقد است
إن استئنافها سيتم تدريجيا بعد ف مشاريع وبالنسبة لبقية ال استأنفت كل مقاوالت حفر اآلبار نشاطها.

ه  الحصول على التراخيص الالزمة الستئناف النشاط وفق إجراءات بروتوكول الحجر الصحي الموج 
احترام المسافات بين األعوان وارتداء الكمامات الواقية باإلضافة إلى عدد األعوان المرخص  المتمثل في

 ي ستقام في الغرض.الميدانية للتفقد والتزيارات ال ودون اعتبارلهم 
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II. تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاص 

 نوايا االستثمار   .1

  قطاع في  تسجل الجهة عبر المصالح المختصة تصريحا باالستثمارمنذ إقرار الحجر الصحي الشامل لم 
  قطاع ي فّن التصاريح باالستثمارات إ ، وبالتالي ف2020ماي  07حدود يوم  ىوذلك إل المعملية الصناعـات 
مقارنة مع التصاريح لنفس الفترة من سنة   2020خالل السداسي األول من سنة  المعملية الصناعـات 

 ا كبيرا.ستشهد انخفاض 2019

خالل السداسية   %53بنسبة  بالصناعة المرتبطة تراجع عدد المشاريع المصرح بها في قطاع الخدمات 
 .مشروعا( 27مشروعا إلى   57)من  2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020األولى من سنة 

الة  وكلدى مصالح  2020حية المصرح بها خالل السداسية األولى من سنة شهدت المشاريع الفال
( مقارنة  %3( ومن حيث حجم االستثمار )%4تراجعا من حيث العدد ) ،النهوض باالستثمارات الفالحية

مشروعا   22موطن شغل إلى  41أد و 7357مشروعا باستثمارات  23)من  2019بنفس الفترة من سنة 
 .موطن شغل(  44أد و 7100باستثمارات 

ونا حيث ساهم الحجر الصحي الشامل وعدم التنقل في  وتعود أسباب هذا التراجع إلى تداعيات جائحة كور 
    هذا التراجع. 

 المؤسسات االقتصادية المنتصبة بالجهة والمتضررة بالجائحة .2

 بالجهة ديناميكية المؤسسات الخاصة  . أ
المياه   باستغالل ألف طن(، إنتاج الباكورات  50,5التمور ) يتشكل النسيج اإلنتاجي بوالية توزر من إنتاج 

كما أن التطّور السريع  طن من اللحوم الحمراء(.  1249) طن( وتربية الماشية 1562رية ) الجيوحرا
لمرتبطة بها مّما ساهم في توسيع  لقطاع السياحة خالل السنوات األخيرة مّكن من تنويع أنشطة الخدمات ا

االنطالق في   تصبح والية توزر وجهة عالمية بعد  أنالقاعدة االقتصادية بالجهة وتنويعه. ومن المنتظر 
 القطرية.   لديارااستغالل المنتج السياحي " أنانتارا " 

اع  مواطن شغل أو أكثر تتركز أساسا في قط  10مؤسسة صناعية مشغلة لـ  54تضم والية توزر 
 .  %94الصناعات الغذائية )الخزن والتكييف والتعليب( بنسبة 
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  6سريرا،  6183ة فندقية بطاقة إيواء تفوق وحد  48وتعتبر الوالية قطبا للسياحة الصحراوية يتكون من  
 مطاعم سياحية.  3وكالة أسفار سياحية و  48 مراكز تنشيط وترفيه،

ن عدد المؤسسات االقتصادية المنتصبة بوالية  أ 2018تفيد معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة 
لجنوب والبالغ  من مجموع المؤسسات الخاصة بإقليم ا % 7مؤسسة وهو ما يعادل  5725توزر يبلغ 

 مؤسسة(.  735043من مجموع المؤسسات بكامل البالد التونسية )  %1مؤسسة و 82078عددها 

مؤسسة أي   2378زر هيمنة القطاع التجاري بـ كما سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة بوالية تو 
جارة على  . ويرتكز قطاع الت%37مؤسسة أي بنسبة  2110وقطاع الخدمات بـ  %41,5ما يعادل 

التجارة بالتفصيل وخاصة المواد الغذائية. أما قطاع الخدمات فقد ارتكز خاصة على خدمات النقل  
 ات التعليم والصحة والخدمات اإلدارية واالجتماعية. اإليواء والخدمات السياحية وخدموالسياحة وأنشطة 

 

 تأثير الجائحة على المؤسسات االقتصادية الخاصة بالجهة  .ب

مؤشرات أن قطاع السياحي واألنشطة المرتبطة به من قريب أو من بعيد ستكون من القطاعات  تؤكد كل ال
من أن الفترة الحالية ليست بفترة الذروة األكثر تأثيرا باألزمة االقتصادية. فعلى المستوى الجهوي وبالرغم 

فار ووحدات التنشيط  بالنسبة للقطاع السياحي غير أن كل النزل وبقية األنشطة المرتبطة كوكاالت األس 
 نزل تّم تخصيصها للحجر الصحي اإلجباري في إطار المّد التضامني.  3كّلها مغلقة تماما باستثناء  
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بالمائة من   83 ء في دراسة أعّدها المعهد العربي للمؤّسسات أنأّما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد جا
ت سلبّية على النشاط االقتصادي للمؤّسسات كان له انعكاسا 19-أّن وباء كوفيد  رؤساء المؤّسسات أكدوا

 .االقتصادّية )على مستوى التزّود والبيع واإلنتاج..(

ختلف القطاعات وبالخصوص على مستوى  وقد كان لهذه الجائحة أثرا سلبيا على السير الطبيعي لم
وي الترويج  اإلنتاج والتشغيل إلى جانب االنعكاسات المتوقعة في حال استمرار األزمة وذلك على مست

والتصدير باألساس للمنتوجات الفالحية )أساسا التمور( ثم على مستوى التشغيل وكذلك التحويالت المالية  
 من الخارج. 

 ر على مستوى الترويج والتصدي

 االنعكاسات المباشرة
 2020خالل الفترة الحالية إلى غاية أفريل 

 االنعكاسات المتوقعة في حال استمرار األزمة 
 

جل محطات التكييف عن العمل  توقف -
 والتصدير. 

صعوبة الحصول على التراخيص للعمل وتنقل -
 اليد العاملة. 

قيام الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية -
عقود التأمين المبرمة مع الشركات  بإيقاف كل
 .  2020مارس  25من  ابتداءالمصدرة 

 عدم وجود ضمان خالص عائدات التصدير.  -

 من الكميات المبرمجة % 90ـق تصديــر التمـور بنسبة تراجـع نس -
 مليون دينار 1000توقعات بتراجع عائدات تصدير التمور من  -

مليون  650الي إلى حو  2019/2020مبرمجة في الموسم الحالي 
 المتوقع تصديرهاوذلك بسبب انخفاض الكميات التي كان من دينار 

ألف  20ة بحوالي والمقدر  2020خالل أشهر أفريل وماي وجوان 
  مليون دينار. 150طن بقيمة في حدود 

 بقاء مخزون لدى وحدات التكييف ومخازن التبريد. -
ج المنتوج التأثير على التصدير في الموسم المقبل وصعوبة تروي -

وتراجع األسعار عند اإلنتاج وقد يخلق ذلك احتقانا في مناطق 
 اإلنتاج.

 وخسارة مواطن شغل.اضمحالل المؤسسات التصديرية الصغرى  -

 على مستوى التشغيل 

 االنعكاسات المباشرة
 2020أفريل  5خالل الفترة الحالية إلى غاية 

 االنعكاسات المتوقعة في حال استمرار األزمة 

  1300 إسنادتوقف عمليات تلقيح النخيل حيث تم  -
 ، ترخيص استثنائي للقيام بعمليات التلقيح والري

كميات  بإتالفور مما يهدد توقف وحدات التكييف للتم-
تراخيص  إسنادوقد تم كبيرة من التمور المعدة للتصدير  

 . تستجيب للشروط الصحية المؤسسات التيألصحاب 

 ، صابة السنة المقبلة إتالف -
 .اإلتالفطن من التمور من  2000حماية قرابة  -
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III. تأثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعي 

ة والذين تّم صرف مساعدة ظرفية استثنائية لهم  ضف خمنتفعة بالتعريفة المنبلغ عدد العائالت المعوزة وال
أفريل   2بداية من عائلة وهي العائالت محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة عالج التعريفة المنخفضة،  6263
2020. 

ع  منتف  8090بالقسط األول عدد م تمّتع منهمطلبا  11557عدد مطالب المساعدات االجتماعية  وقد بلغ
 منتفع بالقسط الثاني.  2467وعدد 

طرد من المواد الغذائية تّم إيصالها إلى منازل  660كما وّفر اإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي 
لى غاية موفى شهر رمضان المعظم.  3ا من الجمعة المنتفعين بها انطالق  أفريل الجاري، وا 

عائلة  250كهرباء والماء الصالح للشراب لعدد تعّهدت الحكومة، في ذات السياق، بإعادة التزويد بالو 
وعدم قطعهما لمدة شهرين لفائدة العائالت المعوزة ومحدودة الدخل التي تعّذر عليها الخالص، إضافة إلى 

 تزويد مجمع مائي بالكهرباء.إعادة 
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 قفصة قفصة والية  والية  

I.  العامتأثير جائحة كورونا على أداء القطاع 

 العموميةمتابعة تنفيذ المشاريع  .1

قفصة والتي  بوالية  قبلها وما 2020 لسنة الدولة بميزانية المدرجةالعدد الجملي للمشاريع العمومية بلغ ي
  195مشروعا بكلفة جملية قدرها  117حجر الصحي الشامل هي بصدد االنجاز وتوقف تنفيذها أثناء ال

 دينار.مليون 

  200مشروعا وبكلفة  81وض والمقدر عددها بـ كما تم تأجيل المشاريع التي في مرحلة فرز طلب العر 
أشغال تهيئة  مليون دينار. ونذكر من أهما المشاريع التي تم تأجيل نتائج فرز عروضها وصفقاتها 

أما المشاريع التي   والمهيكلة والطريق الحزامية بقفصة وتهيئة المركب الشبابي بالمتلوي.الطرقات الجهوية 
شهدت بطئا في   فقد تأثرت هي األخرى بالجائحة حيث مشروعا،  70ها في مرحلة الدراسة والبالغ عدد 

   ها.دراسات تقدم إنجاز

ضافة إلى  فإن الجائحة أثرت أيضا على  ة،العمومي على نسق تنفيذ المشاريع وتأثيرها لشغااألتوقف  وا 
كما أنه يمس العديد من  فردا  14659حيث يساهم هذا القطاع في تشغيل قطاع البناء واألشغال العمومية 

أن تفعيل الحجر الصحي العام وحماية الرأس المال البشري ومكافحة   غير والمتدخلين األخرى المهن
 .االنتشار يظل األهم عدوى

 داء القطاع الصحيأ .2

ن ألزمة وباء كورونا تأثير على مختلف الفئات العمرية وخاصة كبار السن فاقدي السند والذين يعانون  كا
من أمراض مزمنة نتيجة عدم قدرتهم على التنقل إلى المستشفى الجهوي بقفصة ومخابر التحاليل وطب  

أن نقص طب  والية والذي يبعد عن مساكن هذه الفئة. كما االختصاص الموجودة أغلبها بمركز ال
االختصاص وضعف الموارد البشرية وخاصة من اإلطار الشبه الطبي أثر على حسن تسيير األزمة.  
ولكن التدابير المالية واإلجراءات الحكومية ومجهودات السلطة الجهوية والمحلية والتآزر والمد التضامني  

 ة لألزمة. ع المدني ساهم في الحد من التأثيرات السلبي من مختلف فعاليات المجتم
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II. تأثير جائحة كورونا على أداء القطاع الخاص 

 نوايا االستثمار   .1

،  2020لسنة  ىأشهر األول األربعة خالل الصناعـات المعمليةفي قطاع بلغ عدد المشاريع المصرح بها 
مشروعا   26 مقابلموطن شغل  257اث مع إحد  مليون دينار  12 ـمشروعا بحجم استثمارات قدرت ب 24

 . 2019خالل نفس الفترة من سنة   موطن شغل 624و  مليون دينار 27,3بحجم استثمار   مصرحا به

  % 56بالجهة بنسبة  التصريح باالستثمار في القطاع الصناعي تراجع  هذه المعطيات ن من خالل تبيّ وي
 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  

  41)من  لمشاريع المصرح بهامن حيث عدد ا % 58تبطة بالصناعة تطورا بـ شهد قطاع الخدمات المر 
  به  من حيث حجم االستثمار المصرح %54وتراجعا بـ  (2020مشروع سنة  65إلى  2019مشروع سنة 

 .(2020أد سنة   4890إلى  2019أد سنة   10580)من 

د بوالية قفصة خالل األربعة أشهر  حافظت نوايا االستثمار في القطاع الفالحي الخاص على نسقه المعتا
والخدمات المرتبطة   %90، وتهم هذه التصاريح اإلنتاج الفالحي المندمج بنسبة 2020ن سنة األولى م

باعتبار فترة الحجر الصحي   2019وهو نسق يعتبر طيبا مقارنة بسنة  %10بالنشاط الفالحي بنسبة 
 ية. خالل األشهر الثالث األولى من السنة الحالالشامل الذي مرت به الجهة حيث تمت معظم التصاريح 

ظّلت معتمديات شمال الوالية، وهي بالخصوص سيدي عيش وقفصة الشمالية والسند وقفصة وقد 
الجنوبية، أكثر المعتمديات المستقطبة لالستثمارات والمشاريع الفالحية الخاصة المنتجة بوالية قفصة، فيما  

ة المتمثلة  يالفالح الخاص ببقية المعتمديات على مجال الخدمات  عمليات االستثمار الفالحي اقتصرت 
 .خاصة في النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري وفي الميكنة الفالحية

  ة األربع خالل باالستثمارات الفالحيةالنهوض  وكالةمصالح لدى المصرح بها الفالحية شهدت المشاريع 
  في  (.43%) ( ومن حيث حجم االستثمار%9عدد )تراجعا من حيث ال 2020أشهر األولى من سنة 

  مقارنة  % 44مقابل تطور لالستثمار بنسبة عددا  %5حين سجلت المشاريع المصادق عليها تراجعا بـ 
 .2019بنفس الفترة من سنة  

    

أشهر   ةاألربع خالل  الصندوق الخاص بالتنمية الفالحيةعبر بقطاع الفالحة شهدت العمليات االستثمارية 
( وذلك %30( ومن حيث حجم االستثمارات )%91، تطورا من حيث العدد )2020ولى من سنة األ

 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  
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 المؤسسات االقتصادية المنتصبة بالجهة والمتضررة بالجائحة .2

 ديناميكية المؤسسات الخاصة بالجهة .أ

سفاط الذي يمثل أحد أبرز األنشطة  استخراج الفمن خالل قفصة تتميز بطابعها المنجمي  رغم أن والية
قطاع الفالحة   علىأيضا االقتصادي يرتكز  هانشاطإال أن والتشغيل ية من حيث اإلنتاج االقتصاد 

 . ألشجار المثمرة )الزياتين، الفستق، اللوز والتين( وتربية الماشيةكا

صة في قطاع  مواطن شغل أو أكثر تتركز خا 10مؤسسة صناعية مشغلة لـ  103تضم والية قفصة و 
 .  %27قطاع النسيج والمالبس بنسبة  و  %35الصناعات الغذائية بنسبة 

وكالة أسفار   9و سريرا، مركزي تنشيط وترفيه 1149وحدة فندقية بطاقة إيواء تقدر بـ  13أيضا تضم و 
 مطاعم سياحية. 10و  سياحية

ادية المنتصبة بوالية  أن عدد المؤسسات االقتص 2018تفيد معطيات السجل الوطني للمؤسسات لسنة و 
من مجموع المؤسسات الخاصة بإقليم الجنوب والبالغ   %15سة وهو ما يعادل مؤس 12308قفصة يبلغ 

  735.043من مجموع المؤسسات بكامل البالد التونسية ) %2مؤسسة وحوالي 82.078عددها 
 مؤسسة(.

لقطاع التجاري بـ ا( هيمنة التاليي الرسم البيان( سجل التوزيع القطاعي للمؤسسات المنتصبة بوالية قفصةو 
. ويرتكز  %31,3مؤسسة أي بنسبة  3848ـ وقطاع الخدمات ب %47,9ؤسسة أي ما يعادل م 5895

قطاع التجارة على التجارة بالتفصيل وخاصة المواد الغذائية أما قطاع الخدمات فقد ارتكز خاصة على  
 . والمطاعم والفندقةالخدمات اإلدارية واالجتماعية والنقل 
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 صادية الخاصة بالجهةتأثير الجائحة على المؤسسات االقت .ب

  1327والمقدر عدد مؤسساته بـ  بالجهة على القطاع الصناعي الصحية تداعيات  األزمةلهذه  ن لقد كا
للحجر الصحي العام نظرا   هباستثناء قطاع مناجم الفسفاط وكل األنشطة المرتبطة به لعدم خضوع

لفسفاط التجاري خالل الفترة الممتّدة بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة من اادية الهامة حيث لحساسيته االقتص
سّجلت الشركة تحّسنا  قد و . ألف طن 550مليون و  1نحو  2020من غّرة جانفي إلى موفى شهر أفريل 

نفس   مقارنة مع إنتاج مفي حجم إنتاجها من الفسفاط التجاري في األشهر األربعة األولى من هذا العا
ال   لم تحّقق الهدف الذي رسمته لنفسها وهو بلوغ إنتاج ة، إال أن الشرك2019الفترة من العام الماضي 

كّميات الفسفاط التجاري التي قامت شركة فسفاط قفصة   بلغت كما  .ألف طن 800مليون و 1يقّل عن 
  1بـ  األسمدةندية لصنع المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية اله وخاصة بوسقها نحو حرفائها

 .مليون طن

إنجاز برامج صيانة المغاسل التي تنجزها شركة فسفاط قفصة في أشهر   الجائحة علىهذا وقد أثرت 
طارات الشركة الذين يعملون بمنشآت   التقليص  بحكم مارس، وأفريل، وماي من كّل سنة  من عدد أعوان وا 

نتاج الفسفاط وبورشات الّصيانة والمع استخراج من  بالمائة، في إطار خطط التوّقي  30ّدات إلى حدود وا 
أن عدم القيام بأعمال الصيانة ستكون له آثار سلبية على جاهزية مغاسل . علما و تفّشي فيروس كورونا

قابلة للتنفيذ  الحلول ال العمل على إيجاد  مما يجب  إنتاج الفسفاط التجاري للفترة المتبقية من السنة الجارية
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مغسلة   11المغاسل والبالغ عددها رة الحجر الصّحي بهدف تأمين جاهزية مقبولة لهذه فت عند انتهاء 
 العرائس والرديف. وأمموّزعة على المتلوي، وكاف الّدور، والمظيلة، 

وحدة حيث توقف جل النشاط   1411شملت تأثيرات الجائحة قطاع خدمات النقل والمتكون من كما 
تداعيات على  ال دةمما زاد في حجزئية بصفة  والتي اشتغلت  ت التاكسيسيارانشاط نقل الفسفاط و  باستثناء

 .المالي والبنوك وحتى على التعهدات العائلية  واإليجارالضرائب  إزاءالتزامات القطاع 

نشاط   توقف فقد بالوالية  فردا 14659الذي يساهم في تشغيل قطاع البناء واألشغال العمومية وبالنسبة ل
في القطاع   والمتدخلين ألخرىا العديد من المهن دون اعتبار  مؤسسة 840غ عددها والبال كل المؤسسات 

 .المزودين إزاءهذه المقاوالت ل تعهدات المالية اللتزامات و االسلبية على   تأثيرات الوكانت 

وباء تراكم مخزون غير  الخّلف  حيث والصناعات التقليدية  المهن الصغرى  قطاع شمل تأثير الجائحةكما 
خالل شهري مارس  لمستوى الوطني والجهويا على اصالون 50حوالي  إلغاءبحكم لدى الحرفيين  ّوقبمس

تنظيم التظاهرات   إلغاءحيث أن وأفريل، وهي الفترة التي تعرف خاللها المبيعات ارتفاعا هاما 
من الصعب على الحرفيين تسويق   والمهرجانات التي كانت تنظم في عطلة الربيع من كل سنة جعل

 . للترويج بالنسبة لهم إستراتيجية األكثرالتظاهرات تعد المسلك  أنتوجاتهم باعتبار من

ناشط مشتغل فقد تأثر هو أيضا  6500مؤسسة وأكثر من  5895أما القطاع التجاري والذي يعد بـ 
ل بالجائحة باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل والجملة والمغازات الكبرى وتجارة الخضر والغال

 طنين.والصيدليات وغيرها مما له عالقة بإعاشة الموا

تواصلت األنشطة  حيث من القطاعات التي لم تتأثر كثيرا من هذه الجائحة هو القطاع الفالحي 
الفالحية السقوية المنتجة للخضروات والغالل والمستغالت المطرية إال أن قطاع تربية  بالمستغالت 

حد من التنقالت ن ترويج رؤوس الماشية بحكم غلق أسواق الدواب والالماشية شهد عدم تمكن المربين م 
 مما نتج عنه ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء.

وهذا بالرغم من   .الدقيقوخاصة السميد و  المواد االستهالكيةب اضطرابا في التزود  شهدت الجهةكما 
 ط األمنية لمراقبة مسالك التوزيع. مجهود السلطة الجهوية والمحلية واإلدارة الجهوية للتجارة والسل

. وقد نتج  وحدة إيواء وتنشيط وخدمات سياحية 559نشطة القطاع السياحي المتكون من توقفت كل أكما 
 . الفنية البطالةعلى  ناشط مشتغل  1348أكثر من  إحالة ذلك عن
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III. تأثير جائحة كورونا على الوضع االجتماعي 

خذ عديد مختلف الشرائح االجتماعية وهو ما جعل الدولة تتل انعكس وباء كورونا على المستوى المعيشي
عائلة معوزة منتفعة   13000تعّد  قفصةفوالية  ، اإلجراءات االجتماعية للتخفيف من وطأة هذه الجائحة

دينار كإجراء   50ببطاقة العالج المجاني وال يتوفر لديها دخل قار تمتعت بمساعدة نقدية استثنائية بقيمة 
عائلة محدودة الدخل ومنتفعة ببطاقة   23000دينار. كما انتفعت  180ة القارة والمقّدرة بـ إضافي للمنح 

ستثنائّية  االنقدية ال ات مساعد وذلك دون اعتبار ال دينار لكل عائلة  200عالج بالتعريفة المنخفضة بمنحة 
صرف ين للّسند وكذلك دينار لفائدة األسر المتكّفلة بكبار السّن الفاقد  200مباشرة بقيمة الظرفّية ال

قيمتها  لظرفية إلى مستحقيها من الذين تقّدموا بمطالب لدى العمد من المساعدات المالية ا  9200
العائلي، واألسر  اإليداعاألسر الحاضنة ألطفال فاقدين للّسند في إطار باإلضافة إلى  دينار 200

 . الحاضنة ألشخاص ذوي إعاقة

حد من تداعيات  لل دينار 60قيمتها  مساعدة عينية 4200االجتماعي  الجهوية للتضامن اللجنة كما قدمت 
 .الت المعوزةئالصحية على العا األزمة

كما تأثرت عدة شرائح أخرى من جائحة كورونا وخاصة أرباب العائالت الذي يشتغلون في القطاع  
بناء واألشغال العامة  الخاص الغير المنظم والقطاع الموازي والقطاعات التي توقفت كليا عن النشاط كال

ألطفال والمقاهي والمطاعم والبائعين المتجولين وتجار المالبس المستعملة  وخدمات النقل وخدمات رياض ا
 ألف ساكن.   130المتأثرين بصفة كبرى من الجائحة والمقدر بحولي مما أدى إلى ارتفاع عدد السكان 

في معاضدة مجهودات الدولة في  قفصةية في إطار سعي اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي بوال و 
س كورونا المستجد وبالتنسيق المباشر مع السلط الجهوية واإلدارة الجهوية للشؤون  فيرو مجابهة 

طردا على مستحقيها   8050بتوزيع حوالي قامت اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي  بالجهةاالجتماعية 
 القوافل. ألف كمامة لفائدة الشركة الجهوية للنقل 60و

دينار   ألف 173تخصيص اعتمادات قدرها ب ركة فسفاط قفصةش ت تعهد وفي إطار المسؤولية المجتمعية، 
  273وتقديم  االستعجاليتدعيم قسم الحسين بوزيان قفصة و القتناء تجهيزات لفائدة المستشفى الجهوي 

 االجتماعي.ألف دينار للتضامن  80والمستشفيات المحلية و  ألف دينار لصالح البلديات 
 


