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 توطئة
تندرج هذه الدراسة في اطار مشروع المنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  

سلسلة قيمة زيت الزيتون في تونس" والذي يقوم بإنجازه بالشراكة  "الحد من التفاوت في

مع كل من منظمة أوكسفام، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء 

 التونسيات للبحث حول التنمية واالتحاد العام التونس ي للشغل. 

ار هشاشة وضع صغيهدف المشروع الى تحسين ظروف العمل في القطاع الفالحي والحد من 

الفالحات والفالحين وذلك من خالل ترسيخ الحاجة الملحة لتنظيم العمل الموسمي واحترام 

معايير العمل الالئق والتعبئة من أجل الحد من عدم المساواة في الفرص بين صغار 

 المستثمرين الفالحيين وكبارهم كأولوية في األجندة السياسية.

ة البحث الخاصة بالمشروع والتي تهدف الى تحديد ويندرج هذا التقرير ضمن مرحل

التوصيات التي من شأنها أن تحد من هشاشة وضع صغار المستثمرات المستثمرين 

الفالحيين بفضل القيام بإصالحات تستجيب لحاجيات الفاعلين في سلسلة قيمة زيت 

 . 19الزيتون ولسياق األزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد 
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I. المقدمة وسياق الدراسة 

يضطلع قطاع الفالحة واألغذية الزراعية في تونس بدور حيوي وأساس ي من خالل مساهمته في تحقيق األهداف 

، تنمية فيةخلق مواطن الشغل، التقليص من الهجرة الري، األمن الغذائي، بالنمو االقتصادي المتعلقةالوطنية 

اخاطر ن املجملة مبهذا القطاع عادة ما تحيق  إيرادات التصدير، االستثمار وتثمين والحفاظ على الموارد الطبيعية.

المرتبطة باألسواق الوطنية والدولية للمنتوجات الفالحية واألغذية الزراعية، أسواق عوامل ومدخالت اإلنتاج، 

ة وصعوبة الحصول على التمويالت والدعم، النقص شح وهشاشة الموارد الطبيعية، التغييرات 
ّ
المناخية، قل

الواضح في التنظيم واالندماج األفقي والعمودي للمشغلين وضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات المكلفة 

 أوجهفي أزمة كبرى غير مسبوقة هددت بتفاقم  91وقد تسبب ظهور جائحة كوفيد بتطوير ودعم هذا القطاع. 

ستوى تموينات عوامل ومدخالت اإلنتاج، تنقل األطراف الفاعلة وخاصة العمال، استمرارية القصور على م

األنشطة الفالحية والصناعية والتجارية، المبادالت الفالحية وتبادل األغذية الزراعية على الصعيد الدولي وعلى 

ات ت الى تراجع اداء مختلف القنو ويمكن أن تؤدي هذه االختالال حياة الفئات االجتماعية الفقيرة والمستضعفة.  

الفالحية وقنوات انتاج األغذية الزراعية وتراجع دورهم في االقتصاد الوطني خاصة في عالقة باألمن الغذائي 

والصحة والتشغيل إذا لم تتخذ السلطات العمومية القرارات الالزمة إلنجاح الحضر الموجه والحد من انتشار 

ومستجيبة لحاجيات المزارعات حية مالئمة للسياق التونس ي وخصوصياته غياب سياسة فال ساهم الوباء. 

 والمزارعين في تعميق هذه االختالالت والمشاكل الهيكلية. 

في القطاع الفالحي" وهو مشروع مشترك بين المنتدى التونس ي  التفاوتمشروع "الحد من  إطارتندرج هذه المهمة في 

ة أوكسفام يهدف لدعم سلسلة قيمة زيت الزيتون في تونس والى تقليص للحقوق االقتصادية واالجتماعية ومنظم

انبثق عن هذه الشراكة مشروع هادف يسعى الى الحد من عدم المساواة أوجه عدم المساواة في القطاع الفالحي. 

ذا هفي الفرص بين صغار وكبار المستثمرات والمستثمرين الفالحيين عن طريق اقتراح خيارات إصالحية. ويستند 

العمل في مرحلة أولى على بحث معمق وعملية تجميع معطيات قرب األطراف المعنية، تليها حملة تعبئة تستهدف 

المؤسسات العمومية وصناع القرار مع تقديم مقترحات إصالحية تأخذ حاجيات صغار المزارعات والمزارعين 

 والعامالت والعمال الفالحيين بعين االعتبار. 

بالتكيف مع الوضع الحساس والاخاص الذي  التي تقض يضمن المرحلة الثانية من المشروع و  هذه الدراسة تأتي

على ضوء هاته البحوث سنقوم بصياغة توصيات حول وضع الجمهورية التونسية في سياق  .91كوفيد  وباءفرضه 

 .91جائحة كوفيد 

II. :الهدف العام 

ئية االمدادات الغذاتأثيرات فترات األزمة على سلسلة عموما، تهدف هذه الدراسة الى تحليل اإلجراءات المتخذة و 

  الزراعية.

لف الدوائر الصناعية بمختوطرق تعامل الدول و وسيعتمد التحليل على أمثلة ألزمات حدثت خالل القرن العشرين 

ردود  ممناطق العالم معها )الدول اإلسكندنافية، أوروبا الغربية، آسيا، أمريكا الشمالية( وهو ما سيمكن من فه

 فعل الحكومات على المستوى السياس ي وعلى مستوى اإلجراءات التي تخص القطاع الفالحي.
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قراءة وترجمة األرقام  -

 واالحصائيات

االعتماد على تحليل مواطن  -

القوة والضعف والفرص 

 المتاحة واملاخاطر المطروحة

تحليل األسباب والتأثيرات  -

 )تفرعات المشكلة(

مراجعة الوثائق والمراجع  -

 المتعلقة بموضوع الدراسة

تنظيم لقاءات وحوارات  -

 مع األطراف المعنية

تدوين المالحظات التي  -

تمت معاينتها خالل الزيارات 

 الميدانية

ضرورة التخطيط واعداد  -

دراسة تمهيدية من أجل 

 تسهيل عملية جمع المعطيات

تحديد األشاخاص  -
 المرجعيين

تالتحضيرا تحليل المعطيات  جمع المعطيات 

III. النتائج المنتظرة 

 الجزء الثالث:

التدابير التعزيزية   

 الجزء الثاني:

  34المرجعية المقارنة

لجزء األول:ا  

 دراسة الوضع الراهن

توصيات حول سياسات  -

عمومية وتحفيزات مالية 

 المدى القصير في للتطبيق على

 سياق حالة الطوارئ في تونس 

تعبئة  مسارات اقتراح  -

للحكومة واألطراف الفاعلة في 

 القطاع الاخاص

تحليل السياسات العمومية المتبعة 

في قطاع الفالحة للتجاوب مع األزمات 

السابقة )الحروب العالمية، جائحة 

 االنفلونزا االسبانية... الخ(

تصادية المقترحة تحليل اإلجراءات االق  

في تونس في إطار إدارة األزمة الصحية 

الحالية في عالقة بقطاع الفالحة 

 واألغذية الزراعية

  

 

IV. :التمشي المنهجي 

من أجل تحقيق هدف هذه الدراسة تم اعتماد مقاربة منهجية استطالعية وتحليلية للتمكن من فهم وتحديد 

فالحة واألغذية الزراعية.  لهذا الغرض، استهدفت الدراسة مختلف األطراف المتدخلة والفاعلة في قطاع ال

المؤسسات الفاعلة الرئيسية المتدخلة في هذا القطاع )الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي، االتحاد 

ة، ر التونس ي للفالحة والصيد البحري، وزارة الفالحة والصيد البحري والموارد المائية، وزارة المرأة، وزارة التجا

 صغار المزارعات والمزارعين، وسطاء النقل والعامالت الفالحيات(.

  

 

 

 

 

 

 

 

تتمثل المرحلة األولى من الدراسة في دراسة الوضع الراهن: من الضروري تكوين فكرة شاملة لجميع جوانب 

 هم منطق تعاملالموضوع من أجل تشاخيص وترتيب الرهانات حسب األولوية. على هذا األساس، انطلقنا من ف
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عتماد عليها اال  التي يمكنمختلف األطراف المعنية فيما بينها والنظم المعمول بها إلدارة األزمة إلبراز مواطن القوة 

من أجل تطوير النشاط وتحديد مواطن الضعف التي يمكن التخفيف من حدتها باإلضافة الى األنماط السائدة 

 فضال على ذلك، ومن أجل ، ركود بعضها وتطور البعض اآلخر منها(.والتطورات الممكنة )اختفاء بعض األنشطة

 تطبيق المنهجية املاختارة، فقد تم انتهاج التمش ي التالي:

 :البياناتالمرحلة الأولى: تجميع 

يمكن تجميع البيانات النوعية من توفير معلومات ثرية، معمقة ومتنوعة حول إدارة األزمة الحالية الناتجة عن 

 وانعكاساتها على قطاع الفالحة واألغذية الزراعية. 91روس كوفيد انتشار في

وقد تم تجميع المعلومات من خالل تنظيم لقاءات حوارية شبه موجهة واجتماعات تشاورية مع مختلف المتدخلين 

مع ملجااالمعنيين )الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي، االتحاد التونس ي للفالحة والصيد والبحري، 

 المهنية المشتركة...الخ( كما تم استكمال المعلومات باالطالع على المؤلفات ذات الصلة )تقارير، دراسات الخ...(

تهدف هذه المرحلة الى فهم كيفية تدخل هذا النسيج المؤسساتي في ادارة األزمة وفيما يلي جدول توضيحي ُيفسر 

 المنهجية المتبعة في تجميع البيانات:

صادر واألساليبالم أمثلة  طرق تجميع البيانات 
مراجعة الوثائق المتعلقة بالبرامج واملاخططات 

حول اإلجراءات االقتصادية المتخذة في قطاع 

الفالحة واألغذية الزراعية خالل الفترة الممتدة 

 بين شهري مارس وماي

 

االطالع على محاضر الجلسات والتقارير 

 المرحلية

الوثائق الرسمية حول  -

ات ومخططات تطبيق السياس

 البرامج والتقارير

االحصائيات الرسمية الصادرة  -

 عن المعهد الوطني لإلحصاء

المعطيات المتاحة حول  -

 متابعة البرامج

 ملفات البرامج -

 

 

البحث عن الوثائق والبيانات 

 الموجودة

 :لقاءات مع المصادر الرئيسية للمعلومات -

مع ممثلين أكفاء من المنظمات المعنية 

رات جهوية أو محلية معنية، نقابات )إدا

 معنية...(

لقاءات مع مسؤولين، أعوان تنفيذ    -

 وأشاخاص مكلفين بالمتابعة الدائمة للبرنامج

لقاءات وحوارات جماعية )مجموعات حوار  -

على سبيل المثال( و/ أو توزيع استبيان على 

 المشاركين في البرنامج

لقاءات مع المصادر الرئيسية  -

أفراد ومجموعات للمعلومات من 

 حوار  ومجموعات

االعتماد على االستبيان  -

واالستقصاء: عبر البريد 

االلكتروني، عبر شبكة االنترنت، 

عبر الهاتف أو عبر اللقاءات 

 المباشرة

طرق متخصصة )أساليب  -

 تشاركية(

جميع البيانات عن طريق أفراد أو ت

مجموعات )ممثلون عن االتحاد 

حري، التونس ي للفالحة والصيد الب

ممثلون عن التأمينات التعاونية 

الفالحية، ممثلون عن املجامع المهنية 

المشتركة، ممثلون عن النقابة 

التونسية للفالحين، ممثلون عن وكالة 

 النهـوض باالستثمارات الفالحية...الخ(

 المرحلة الثانية: تحليل البيانات:
مدنا وبما أنها تنقسم الى بيانات كمية وأخرى نوعية فقد اعت قمنا في هذه المرحلة بتحليل البيانات التي تم تجميعها

 في دراستها وتحليلها على نماذج تقييم مختلفة تستجيب لاخصوصية كل نوع منها:
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 تحليل البيانات النوعية تحليل البيانات الكمية

تحليل البيانات الكمية كتطور الميزانية املاخصصة للقطاع  -

وما بعدها،  91ار فيروس كوفيد الفالحي خالل فترة ما قبل انتش

 أو المواصفات المادية التواترالصلة بين االحصائيات، 

 جداول التوزيع التكراري  -

تحليل السالسل الزمنية: معاينة عناصر بيانات محددة تم  -

 استخراجها بتكرار القياسات على مدى فترة من الزمن 

تقدير ما كان يمكن أن يحدث في حال غياب برنامج  -

 ة متبعةأو سياس

والعالقة السببية ومن ثم تحديد األنماط المتسقة  -

 تأكيد أو تفنيد البيانات المستخرجة

تحديد التفسيرات السببية الممكنة األخرى والبحث  -

عن المعلومات التي يمكن أن تدحض هذه 

 النظريات

 . 91ئحة كوفيد على ضوء هذه التحليالت، قمنا بصياغة توصيات بشأن وضع البالد التونسية في سياق جا

في هذه المرحلة، انتقلنا للعمل على مقارنة مرجعية بين السياسات العمومية المتبعة في القطاع الفالحي خالل 

األزمات السابقة )الحروب العالمية، انتشار وباء االنفلونزا االسبانية، الخ...( وتجاوب القطاع الاخاص العامل في 

( والسابقة )الحروب والوبائيات( وبين اإلجراءات المتخذة 91)انتشار وباء كوفيد املجال الفالحي مع األزمات الحالية 

 في بلدان العالم األخرى لنستخلص أهم التدابير التي يجدر اتخاذها من أجل تحسن األوضاع.

دي فافقد حاولنا ت وبما أن أغلب التحاليل ال تعتمد على نتائج تجارب محددة بل ترتكز على جرد وفهم الدراسات

األنماط الناشئة على المدى رصد التغيرات الحاصلة على مدى الزمن و من خالل استخالص استنتاجات سببية 

 القصير، المتوسط والطويل.

 ادية.االقتص البيانات تهبالتالي، اعتمدنا على نقاط مرجعية تحمل دالالت أشمل كالمنعطف األخير الذي شهد

 ها في عالقة بفترات مختلف األزمات: تي تم تجميعالبيانات ال شتىيوضح الجدول التالي 

 فترات األزمة القطاع أهم النقاط التي يجب التطرق اليها في المقارنة المرجعية

ردود فعل المزارعات والمزارعين ومصنعات ومصنعي األغذية الزراعية تجاه تأثيرات 

 الحرب / الوباء: 

ت الفالحية واألغذية الزراعية حسب نوع انقطاع العروض أو وفرتها في عالقة بالمنتوجا -

 المنتوج

 تموين العوامل والمدخالت الصناعية والتحويلية -

نسق األنشطة الفالحية وتصنيع األغذية الزراعية ومدى توفر العمالة النشطة على  -

 مستوى االستثمارات الفالحية والمنشآت الصناعية

ة ت الفالحية واألغذية الزراعيسلوكيات شراء واستهالك العائالت التونسية للمنتوجا -

 ودراسة الطلب 

 دراسة نسق توزيع وتسويق المواد الغذائية -

 دراسة تباين أسعار المواد الفالحية والمنتوجات الزراعية والقدرة الشرائية  -

 تصدير المواد الفالحية والمنتوجات الزراعية -

رض -
ُ
لبطالة بسبب ت عليها االسكان الريفيين الفقراء والمهمشين والفئات السكانية التي ف

 األزمة 

 وضع عمليات االستثمار والتمويل والمنح  -

 

 

 

 

 

 

دراسة القطاع 

الخاص في 

عالقة بالفالحة 

 والزراعة

 

 

األزمة الحالية  -

 (19)جائحة كوفيد 

 الحروب العالمية  -

وباء االنفلونزا  -

االسبانية وغيره من 

 الوبائيات 
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لتأمين حسن سير العمل الفالحي وإنتاج األغذية اإلجراءات االستراتيجية التي تم اتخاذها 

 الزراعية خالل فترة الحجر الموجه:

مبادرة الدولة بتقديم المنح والمساعدات الضرورية من أجل حسن سير الحملة  -

 الجارية 

الرهانات التي تطرحها المساعدات االجتماعية االستثنائية والاخاصة لفائدة السكان  -

دين والصناعيين الذين يمرون بصعوبات زادت من تدهور والفالحين والصياالريفيين 

 أوضاعهم الهشة أساسا

إجراءات الشراء االلكتروني ورقمنة القطاع الفالحي والصيد البحري والصناعات الزراعية 

 على جميع المستويات... الخ

 

 

دراسة 

السياسات 

العمومية 

الخاصة 

بالقطاع 

 الفالحي 

 يزيةالتعز التدابيرالجزء الثالث: 

في ختام هذا العمل، وباالعتماد على نتائج الجزء التشخيص ي من الدراسة قمنا بصياغة توصيات من أجل 

 تطوير السياسة العمومية وتخصيص تحفيزات مالية على المدى القصير في سياق حالة الطوارئ في تونس.
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 الجزء الأول

 دراسة الوضع الراهن
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I. وبائي في العالملمحة على الوضع ال 

 

انتشار األمراض المعدية وفي عدد الوفيات المنجرة عنها ومع ذلك فهي  نسب بالعودة الى الماض ي، نالحظ تراجعا في

نذ آالف مستمرة م ، الزالتكالطاعون  القديمة مسببات األمراضمكافحة  الزالت تشكل خطرا في كافة أنحاء العالم.

لمتحولة أو ا الفيروسات المستجدة، كفيروس نقص المناعة المكتسبة، تستمر مكافحة الفيروساتكما السنين 

 األمراض المعدية كداء السل والمالريا في بعضستوطن هذا وتتلك التي تنتشر انطالقا من مستودعات حيوانية. 

 عدد من المناطق وتشكل عبئا ثقيال مستمرا.   

امية كل متفاوت وتتسبب في أضرار وخسائر في الدول النأما بعض األمراض األخرى، كاإلنفلونزا، فتنتشر وتحتد بش

)تفش ي اإلصابات في منطقة معينة أو لدى فئة سكانية معينة  في حال عرفت انتشارا كبيرا كما في الدول المتقدمة

وبشكل محدود(، أو تطورت وبلغت وضعا وبائيا )انتشار واسع للمرض في مناطق أو لدى فئات سكانية متعددة( أو 

 ا )وباء ينتشر في عديد البلدان والقارات(. جائحي

هو ذاك المتعلق بخسائر قطاع الصحة سواء العمومي أو الاخاص، تكاليف عالج المرض ى  والبديهياألول  التهديد

والسيطرة على العدوى. هذا وتستنزف موجات األمراض الفتاكة النظم الصحية حيث تتوجه جميع اإلمكانيات 

للمصابين بالعدوى. وفيما عدى التأثير على قطاع الصحة، ُيجبر الوباء المرض ى والساهرين رعاية الصحية لتأمين ال

الاخوف  هذا ويمكن أن يتسببعلى رعايتهم على التغيب عن العمل أو يؤثر على أدائهم وهو ما يلحق ضررا باإلنتاجية. 

الاخدمات العمومية وإيقاف من العدوى في عزلة اجتماعية وغلق المدارس والشركات والمؤسسات التجارية و 

 وسائل النقل وهو ما يلحق أضرار وخيمة باالقتصاد وبشتى األنشطة النافعة للمجتمع.

 في العالم 91جائحة كوفيد  1.1

 أ
ّ
بشكل كبير على التنمية االقتصادية على الصعيد العالمي. ورغم اتخاذ حكومات الدول  91رت جائحة كوفيد ث

لعديد اإلجراءات لتجاوز التدهور االقتصادي الذي تسبب فيه الفيروس، فمن  91األكثر تضررا من أزمة كوفيد 

لصعيد تأثير مباشر على حجم اإلنتاج على االمتوقع بأن انتشاره سيؤثر على االقتصاد العالمي على ثالث مستويات: 

واق شركات وأسالعالمي، انقطاعات واضطرابات على مستوى شبكات التموين والتوزيع وتأثيرات مالية على ال

 البورصة.

 في تونس 91جائحة كوفيد  . 1.9

 

بلغ عدد االصابات المؤكدة المعلنة و  0202في تونس في بداية شهر مارس  91تم االعالن رسميا عن ظهور وباء كوفيد 

 وفاة.  31بلغت الاخسائر في األرواح اصابة فيما  9122 02021أوت  91تاريخ رسميا في 

تونسية في البداية جملة من االجراءات الصارمة للحد من انتشار المرض منها فرض الحجر وقد اتخذت السلطات ال

 الصحي الشامل، رغم تأثيراته السلبية الكبيرة على االقتصاد التونس ي الضعيف باألساس.

 عضاندلعت موجات من االحتجاجات في عدد من األحياء الشعبية بعد االعالن عن هذه اإلجراءات اذ ال سبيل لب 

مليون  932مليون أورو ) 84األشاخاص للعيش بعد اجبارهم على غلق موارد رزقهم، وقامت الحكومة بتخصيص 

                                                           
 /http://www.santetunisie.rns.tn/frة: حسب ما ورد في الموقع الرسمي لوزارة الصحة العمومية: البوابة الوطنية للصحة العمومي 1 

http://www.santetunisie.rns.tn/fr/
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 02.222لدفع مساعدات طارئة لفائدة العائالت المعوزة.  هذا وأعلنت الحكومة كذلك عن الشروع في توزيع  2دينار(

رار قأفريل كما ذكر رئيس الحكومة بال 21قا من تاريخ الى منازل العائالت المعوزة انطالطردا من المعونات الغذائية 

 مليون دينار( لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات.  122مليون أورو ) 10القاض ي بتخصيص بند تمويلي بقيمة 

 

عالوة على ذلك، تم ايالء اهتمام خاص الى متطلبات تمويل البالد على المدى القصير وعملت الدولة على التعبئة 

 املة على الصعيد الدولي حتى تتمكن من االستجابة لحاجيات تونس المالية واللوجيستية الطارئة. الش

نجد قطاع الفنادق والمطاعم، النقل والنسيج، والمالبس  91ومن بين القطاعات األكثر تضررا من أزمة كوفيد 

ات لسلطات وبالتالي شهدت هذه القطاعوالجلود باعتبارها األكثر تأثرا بإجراء الحجر الصحي الشامل الذي أقرته ا

 انخفاضا حادا على مستوى العرض كما على مستوى الطلب. 

القيود و  مارس 00في تونس فقد تسبب اقرار الحجر الصحي في  المؤسساتعلى  91أما فيما يتعلق بآثار أزمة كوفيد 

رنسا )ف ن األساسيين لتونسوما انجر عنها من توقف جزئي لنشاط الشركاء التجارييعلى التنقل  المفروضة

 . المؤسساتاضطراب نشاط ، في وايطاليا(

II. وضع قطاع الفلاحة والأغذية الزراعية 

نظرا الرتفاع الطلب  91يعتبر قطاع الفالحة واألغذية الزراعية أكثر القطاعات قدرة على التكيف مع أزمة كوفيد 

ودات الفالحات والفالحين والعامالت والعامالن على المواد الغذائية وخاصة في فترة الحجر الشامل وبفضل مجه

 في هذا القطاع. 

بكات شمع ذلك، لم يتمكن القطاع من الصمود في مواجهة بعض العوامل الداخلية والاخارجية التي أضعفت بعض 

 الفالحية: التزويد

 انخفاض الطلب من قطاع الفنادق  .9.1

 

الفالحية  جاتالمنتالرتباطه الكبير بقطاع الفنادق اذ تمثل  أضرت الجائحة بالقطاع الفالحي بطريقة غير مباشرة

 من نسبة االستهالك الوسيط الكلي للفنادق والمطاعم.  85%3واألغذية الزراعية 

)من حيث   %2.8واألغذية الزراعية بنسبة %3بالتالي، يمكن تفسير االنخفاض في انتاجية القطاع الفالحي بنسبة 

 وهو ما يوضحه الجدول التالي: %23يمة انتاج الفنادق والمطاعم بنسبة بانخفاض ق 4قيمة المبيعات(
 

 : تطور قيمة المبيعات والعمالة في القطاعات المترابطة الثالث خالل فترة األزمة1الجدول 

  العمالة قيمة المبيعات

 الفالحة والصيد البحري  3.0- 4.6-

 صناعات األغذية الزراعية 2.8- 0.1-

دق والمطاعمالفنا 23- 15.8-  

 نتائج النموذج التقديري الذي أعدته وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة االنمائيالمصدر:

                                                           
 حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية  2 

 0291المعهد الوطني لإلحصاء  3 

 تنمية االستثمار ودعم التعاون الدولي 4 



Page | 18  
 

 تعليق نشاط التصدير والتوريد  2.2

دينار حتى مليون  1.8سب أرقام المرصد الوطني للفالحة، حققت الصادرات التونسية للغالل عائدات بلغت ح

 . 0291مقارنة بنفس الفترة من سنة  %5.24أي أنها حققت ارتفاعا بنسبة  0202ماي  0تاريخ 

طن مقارنة  9900لتبلغ  %18.6وبعد غلق الحدود البرية والجوية انخفضت الكميات الموجهة للتصدير بنسبة 

 . 0291طن خالل نفس الفترة من سنة  9811ب

جريناها مع عدد من المسؤولين باإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي وديوان تربية بالتالي، وحسب الحوارات التي أ

األعالف  ات، توقف االنتاج الفالحي خالل فترة الحجر الشامل بسبب انقطاع تموينالماشية وتوفير المرعى

م هالمستوردة وبعض منتجات وقاية املحاصيل مما تسبب في أضرار عديدة لبعض مربي المواش ي )خاصة من

 العاملين في مجال تسمين العجول(. 

األعالف ال يعود فقط الى توقف عمليات التوريد بل كذلك الى احتكار هذه  اتويرى بعض الفالحين أن انقطاع تموين

 المواد من طرف بعض المزودين الخواص. 

 اضطراب في توفر العمال النشطين  .2.1

 

رحيل العمال الموسميين القاطنين بغير مناطق االنتاج في  5تسبب فرض الحجر الصحي الشامل وحظر التجول 

وتوقف عمال الحضائر عن العمل في المناطق الغابية الحدودية وهو ما تسبب في انخفاض العمالة الفالحية 

)العامالت على وجه  والمهمشة من جهة وصعوبات في تنقل العامالت والعمال في املجال الفالحي من جهة أخرى 

 .6الاخصوص(

 ورغم اقرار الحجر لك، لم تنقطع العامالت الفالحيات أصيالت الجهة عن العمل خالل فترة األزمة الصحيةمع ذ

اذ واصلت أغلبيتهن في االنتاج دون أي اجراءا ت وقائية )دون كمامات أو معقمات أو تباعد  الصحي الشامل

 جسدي(.  

 ارتفاع الأسعار  .2.1

إال أن أسعار المواد األولية ما  7حري والموارد المائية باإلعفاء من الضرائبغم مساهمة وزارة الفالحة والصيد البر 

انفكت ترتفع مما تسبب في ارتفاع كلفة انتاج بعض السلع االستراتيجية التي يعتمد صنعها على كميات كبيرة من 

 العوامل والمدخالت. 

                                                           
 – 930مرسوم حكومي عدد  –للحد من تجول األشاخاص والتجمعات في غير اعات حظر التجول  0202مارس  00المؤرخ في  0202 – 04مرسوم رئاس ي عدد   5

لتحديد الحاجيات والمتطلبات الضرورية من أجل تأمين استمرارية عمل الاخدمات الحيوية في اطار تفعيل اجراءات الحجر  0202مارس  00المؤرخ في  0202

لتحديد التدابير االستثنائية الاخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات املحلية  0202مارس  91المؤرخ في  0202 – 931مرسوم حكومي عدد  –الصحي الشامل 

 92المؤرخ في  29منشور وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عدد –والمنشآت العمومية ذات الطابع االداري واملحاكم والمؤسسات العمومية 

مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية لتحديد  – 91االجراءات الوقائية التي يجب على المنشآت العمومية اتخاذها للحد من انتشار فيروس كوفيد  حول  0202مارس 

 اجراءات حصول المؤسسات على تراخيص من أجل تأمين الاخدمات الحيوية للمواطنين

 0202نشرية ماي  –المعهد التونس ي للدراسات االستراتيجية  6 

 قانون المالية: قائمة عوامل ومدخالت االنتاج المقدمة لوزارة المالية من اجل اإلعفاء من الضرائب 7 
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عار المنتوجات الطازجة كاللحوم الحمراء وقد تسببت األزمة الحالية في مزيد تفاقم ارتفاع األسعار وخاصة أس

 . 8واأللبان

 بين الانقطاع والوفرة حسب نوع المنتوجوتراوحه العرض  عدم استقرار. 2.1

 

تسببت سلوكيات المستهلكين خالل فترة الحجر الصحي الشامل في انقطاع بعض المواد الغذائية كالحبوب 

الاخضر والغالل فيما توفرت بعض المنتجات األخرى بوفرة في  ومشتقاتها، الزيوت النباتية المدعمة وبعض أنواع

األسواق كالبيض، اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب ومشتقاته وغالل الموسم )كالفراولة والمشمش والاخوخ 

 وبعض األنواع األخرى(.

شراء المواد  ضلبأن ذلك يعود الى تغير سلوكيات المستهلك الذي يف ببئر القصعةرجح بائع جملة بسوق الاخضر 

األساسية والضرورية )كالسميد والطحين والزيت النباتي( ويعتبر المنتجات األخرى )كالغالل وبعض أنواع الاخضر( 

 من الكماليات.  

 اضطراب خدمات المؤسسات الفلاحية العمومية. 2.1

 

ى أنشطة المراقبة شهدت أعمال أغلب االقسام االدارية بالوزارة واإلدارات الجهوية اضطرابات على مستو 

 واإلشراف والتواصل بين مختلف الهياكل واألقسام: 

 ( مصادقةتوقف الاخدمات الاخاصة بالزراعة البيولوجية )المراقبة وال 

 تعليق عمليات تفتيش الغابات لحمايتها من مختلف التجاوزات واستنزاف الثروة الغابية 

 تعليق حمالت تلقيح الحيوانات ضد مختلف األمراض 

  خدمات مراقبة جودة المدخالت الزراعية والصحة النباتية تعليق 

  عدم متابعة التحويالت والعقود المبرمة في اطار مشاريع مع المستثمرين والمزودين 

 تأخر جداول األعمال والطلبيات وخالص أصحاب العقود 

 تهاء المشروععدم القدرة على اتمام التحويالت التي تجاوز أجل الموافقة النهائية عليها تاريخ ان 

 9اضطراب في انجاز المشاريع العمومية 

  التأثيرات على الاستثمارات الفلاحية. 2.1

 

مليون دينار. وقد  042.203، 0291بلغت قيمة االستثمارات الفالحية المعلنة في نهاية شهر ديسمبر من سنة 

المشاريع الموافق عليها وبنسبة في عدد  %21.5)انخفاض بنسبة  %6بنسبة  0294انخفض هذا الرقم مقارنة بسنة 

تطور االستثمارات حسب القطاع يشير الى ارتفاع هام في االستثمار في تربية في عدد المشاريع المعلنة(.  7.8%

في االستثمارات الموجهة  %13.2مليون دينار( وتربية األسماك واألحياء المائية وانخفاض بنسبة  01المواش ي )

 القتناء المعدات. 

 

                                                           
 كلمة مدير قسم االنتاج الحيواني باالتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري  8 

 المصدر: المعهد التونس ي للدراسات االستراتيجية 9 
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 14.913) %240أخرى، ارتفع حجم استثمارات شركة اإلحياء والتنمية الفالحية بنسبة هامة قدرت ب من جهة

من جملة االستثمارات فيما  %11.48( لتستحوذ على نصيب 0294مليون دينار سنة  00.110مليون دينار مقارنة ب

(  0294مليون دينار في سنة  40.114مليون دينار مقابل  13.901انخفض حجم استثمارات باعثي المشاريع الشبان )

  من جملة االستثمارات.  %11.04لتمثل نسبة 

في مزيد تدهور الوضع الهش باألساس بشكل ملحوظ. ففي عالقة باستمرارية المشاريع التي  91تسببت أزمة كوفيد 

 لعمالة بسببانخفاض في توفر اب عددا من المشاكل المتعلقة ، يواجه جل المستثمرين0291تم بعثها في سنة 

في أنشطة  تواضطراباالحجر الصحي وصعوبات في التحصل على التراخيص والتقارير الالزمة لالستفادة من المنح 

 انخفاض كبير في المداخيل مما جعلهم يخلفون بتعهداتهم لمؤسسات التمويل. التسويق وهو ما تسبب في 

ى على مستوى المشاريع االستثمارية التي ال تزال تم تسجيل بعض الصعوبات األخر ، 0202حتى أواخر شهر أفريل 

ن أهم مقيد الدراسة اذ تعطل النظر في هذه المشاريع مما أثر سلبا على الباعثين الشبان وعلى صبرهم وحماستهم. 

 هذه الصعوبات نذكر:

  تأجيل وإلغاء أعمال لجان تقديم المنح 

  المنحوبالتالي ايقاف دفع الغاء زيارات المتابعة الميدانية 

   المدخالت والمواد الفالحية التي يواجهها باعثو المشاريع ب التزودصعوبات 

  توقف أنشطة تأطير وتكوين باعثي المشاريع الشبان المبرمجة من طرف المشاتل الزراعية 

 تأجيل اجراءات منح أراض من أراض ي الدولة لفائدة باعثي المشاريع 

 ماتهم في صندوق الضمان االجتماعي عدم قدرة باعثي المشاريع على تسديد مساه 

 

وقد أجبرت هذه الوضعية الحرجة الجهات المعنية وخاصة وكالة النهـوض باالستثمارات الفالحية على اتخاذ تدابير 

موائمة على المدى القصير والمتوسط للتخفيف من هذه التأثيرات التي أنهكت االستثمار العمومي والاخاص على 

 حد السواء.  

 ء الأنشطة غير المنظمةعب . 2.1

ثقلت األنشطة غير المنظمة كاهل قطاع الفالحة واألغذية الزراعية بجميع ومختلف اختصاصاته وترتبط هذه أ

 الظاهرة عادة باألزمات. ومن بين األسباب التي ادت الى االحتكار خالل االزمة الراهنة:

 النقص في الرقابة 

 االفتقار الى الحوكمة 

  وانعدام الحيادالتوجهات السياسية 

  االفتقار الى االستقاللية 

 انعدام الضمير المنهي 

  االفتقار الى آليات ادارة األزمات 

  نقص في حس المسؤولية املجتمعية والحكومية 

 عدم الجدية والحزم في تنفيذ العقوبات 
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فاف ومع اصط ،األساسية المواد من بمخزون املحتكرينفي محاولة لالستفادة من األزمة الصحية احتفظ بعض 

المواطنين أمام املحالت التجارية في طوابير مذهلة لمأل مخازنهم خوفا من انقطاع السلع ارتفع الطلب ليبلغ 

 مستويات لم يسبق لها مثيل. 

 وخاصة خالل هذه الفترة الحرجةالمضاربة في تونس  نسب وحذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من ارتفاع

بالغ ضد المضاربين من طرف المواطنين في اليوم الواحد  122كما أكدت بأنها تتلقى أكثر من التي مرت بها البالد 

 وتصدر البيانات يوميا إلطالع العموم على أمثلة عن هذه املاخالفات. 

وحسب تصريحات بعض المسؤولين في وزارة التجارة، حضيت المناطق الريفية باألولوية فيما يتعلق بإمدادات 

ريق طال م تأمينتسية لضعف امكانياتها اللوجيستية، وتلتها المناطق الداخلية في مرحلة ثانية. هذا وقد المواد األسا

 لمنع االعتداءات وقطع الطريق. للمواد األساسية بمساعدة الجيش الوطني وتوفير الحماية للشاحنات الناقلة

III. الوضعية الهشة للسكان الريفيين 

 حة والأغذية الزراعيةالعاملات والعاملين في قطاع الفلا .9.2

 

يزداد وضع السكان الريفيين هشاشة على نحو متزايد وخاصة بعد اعتماد اجراء الحجر الصحي الشامل. وحسب 

بمنطقة سيدي ثابت )والية أريانة( ومنطقة مكثر )والية سليانة( فان أكثر نتائج االستطالعات التي قمنا بانجازها 

االجتماعية لألزمة وللمخاطر الصحية شملت نموذجا متكونا من صغار مربيي الفئات عرضة للتأثيرات االقتصادية و 

األرانب والدواجن، باعثي المشاريع الشبان، صغار الحرفيين، األجيرات واألجراء والعامالت والعمال اليوميين في 

الوضع على  مجال الفالحة والصيد البحري وصناعة األغذية الزراعية وعامالت وعمال الحضائر الذين أجبرهم

 البطالة.

ية نفسها من خطر الفيروس وال تتوفر لديها أبسط وسائل الحماية ولقد أكدت هذه الفئات بأنها غير قادرة على حما

كما أنها ال تمتلك موارد كافية لمواجهة نتائج التوقف عن العمل وفقدان األجور أو للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد 

  الغذائية واضطراب توفرها. 

تعجز هذه الفئات عن التزود باألغذية األساسية الضرورية للتمتع بصحة جيدة. ويجدر الذكر بأن سوء التغذية 

ُيضعف الجهاز المناعي ويخفض من قدرة الجسد على مقاومة األمراض والشفاء منها وهو ما يزيد من نسبة تفش ي 

لدعم االجتماعي واالقتصادي املاخصصة لهذه المرض في هذه األوساط خاصة وأن نظم الرعاية الصحية وآليات ا

 الفئات غير كافية ملجابهة األزمة. 

شامل الحجر الصحي الهذا وقد أكد األشاخاص المشاركون في االستطالع من هذه الفئات على معاناتهم من تأثيرات 

حية المنتوجات الفال خاصة في عالقة بالتنقل، التزود بمدخالت وعوامل االنتاج، ودخول األسواق المالية وأسواق 

 واألغذية الزراعية التي يحتكرها في أغلب األحيان المضاربون والوسطاء. 

وقد تسببت صعوبات االنتاج وتسويق البضائع القابلة للتلف في أغلبيتها في عديد الاخسائر وانخفاض المرابيح مما 

 ات عائالتهم االستهالكية.أثر بشكل كبير على قدرة هذه الفئات في مواصلة االنتاج وفي تلبية حاجي
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 الوسطاء وشركات النقل في اطار الإجراءات الجديدة 2.3.

ماليين مستهلك في جميع مناطق البالد وقد وفر خالل شهر ماي من سنة  8ببئر القصعة حوالي زود سوق الجملة ي

طن في نفس الفترة  9900طن من مختلف أنواع المواد الغذائية )خضر وغالل وأسماك( مقابل  9113حوالي  0202

 . 0291من سنة 

نح وتم ملتغطية حاجيات البالد من المواد الغذائية االساسية  التزويدوقد تمت تعبئة جميع مكونات شبكة 

 تراخيص تنقل لجميع المعنيين من مزودين وفالحين ووسطاء وتجار تفصيل كي يتمكنوا من التنقل بُحرية.

جري مع ت
ُ
جار الغالل، تعرضت بعض المنتوجات الفصلية للتلف )الفراولة وحسب نتائج االستطالع الذي أ

والمشمش( بسبب انخفاض الطلب. ولجأ البعض منهم الى التجارة االلكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعي 

وعرض بضائعهم بسعر ينافس أسعار األسواق األسبوعية مصرحين بأن مجهودات الدولة غير كافية لتأمين 

 لمواطنين وبأن عليهم التصرف وبذل جهود اضافية للتخفيف من تأثيرات األزمة على نشاطهم. حاجيات كافة ا

 مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني  3.3

ادة ما يقوم بعض أعضاء مؤسسات االقتصاد االجتماعي التضامني )الشركة التعاونية للاخدمات الفالحية ع

بحري( بأنشطة ضمن هذه المؤسسات تمكنهم من الحصول على ومجامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد ال

تسبب في الغاء هذه االنشطة وحرمان أعضاء هاته المؤسسات مداخيل اضافية. بيد أن الحجر الصحي الشامل 

من فرص ثمينة لتسويق منتوجاتهم خاصة خالل شهر رمضان، الفترة التي عادة ما تزدهر فيها تجارة العامالت 

التنمية في قطاع الفالحة والصيد البحري. فضال عن ذلك، اضطر المنخرطون في هذه  جامعفي مالمنخرطات 

الحضائر االجتماعية، عمال المؤسسات من عاملين يوميين وسكان المناطق الداخلية ذوي األعمال غير القارة )

 ايقاف نشاطهم. الاخارجية...( الى  ذات األنشطة المصانع عمال عمال البناء،

قتصاد االجتماعي التضامني في حاجة ماسة للدعم، اذ انعدمت مداخيلها كما أنها ال تستوفي شروط مؤسسات اال

 الاخيرية.  التضامنية االنتفاع بمنح الدولة وتقتصر مواردها على المساعدات

القطاعين العمومي والاخاص. فأما القطاع العمومي الذي يمر بعديد  مواطن ضعفكشفت األزمة الصحية عن 

، وأما القطاع الاخاص فهو متكون باألساس من االختالالت المالية أغرقتهفقد  0299بات منذ سنة الصعو 

مؤسسات صغيرة جدا وأخرى متوسطة، ضعيفة التمويل، هشة ومثقلة بالديون، ومعرضة في أغلبيتها الى االفالس 

 واإلغالق بسبب هذه األزمة غير المسبوقة. 

معهد الوطني لإلحصاء حول تأثيرات األزمة الصحية على القطاع الاخاص هذه أكدت نتائج الدراسة التي أعدها ال

 %88.8وأكدت  0202جوان  12من هذه المؤسسات صرحت باستمرار نشاطها حتى  %88.7االستنتاجات اذ ورد أن 

 منها انخفاض ايراداتها.  

ل الرواتب وإسناد عطوفي عالقة بالتشغيل، فقد أجرت نصف هذه المؤسسات تعديالت متمثلة في تخفيض 

من المؤسسات حضورها الرقمي  %12.5للموظفين. من جهة اخرى، حفزت األزمة رقمنة القطاع الاخاص، اذ كثفت 

للتأقلم مع العمل عن بعد ولتسهيل االجراءات االدارية. أما في عالقة باستمرارية المؤسسات، فلم تتجاوز نسبة 

 . 13.3% (PCA)الحائزة منها على مخطط استمرارية نشاط 

يحتاج القطاع الاخاص الى المزيد من الدعم لتجاوز األزمة اذ لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي أكدت انتفاعها بالتدابير الحكومية 

10% . 
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نذر بارتفاع منتظر في نسب البطالة وبخطر ما سينجر عن ذلك من تداعيات اجتماعية
ُ
نحن  ،على هذا األساس .كل هذه المعطيات ت

اذ يعمل االقتصاد التضامني واالجتماعي على االستجابة  ي حاجة ماسة لالقتصاد التضامني االجتماعي أكثر من أي وقت مض ىاليوم ف

 لالحتياجات الجماعية لمنخرطيه وعلى خدمة المصلحة االقتصادية واالجتماعية العامة وال يتمثل هدفه الرئيس ي في تقسيم األرباح. 

 020210جويلية  21بتاريخ  تصاد االجتماعي والتضامني والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوقد اكد القانون الاخاص باالق

والمتعلقة بإنتاج، تحويل، متكون من مجموعة من األنشطة االقتصادية ذات األهداف االجتماعية القتصادي النموذج اال على هذا

 .تؤمنها مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني توزيع، تبادل، تسويق واستهالك البضائع والاخدمات التي

 وضعية العاملات الفلاحيات  .2.2

المقابالت شبه الموجهة التي أجريناها مع قرابة عشرين عاملة من عامالت قطاع الفالحة واألغذية الزراعية  ينتب

جه تواة. حجم الضغط الذي يتسبب فيه الاخطر الصحي المتصاعد خاصة في ظل محدودية اإلمكانيات المالي

العامالت تحديات متعددة في حماية بيوتهن والحفاظ على صحة عائلتهن ومواصلة نشاطهن في صناعة األغذية 

رافق مفي الظروف التي فرضها الحجر الصحي الشامل والتي ال تتالءم مع طبيعة الحياة الريفية )الزراعية والفالحة 

 عيفة وهشة(.صحية بسيطة وأحيانا غير متوفرة، إمكانيات مادية ض

ي فاقمت الصعوبات المادية الت بسبب الوضع الصحي كذلك، صرحت بعض النساء أن إحالة أزواجهن على البطالة

تعاني منها األسرة.  وضعية العامالت في القطاع غير المنظم أكثر دقة اذ ال تتمعن باستقرار الوضعية المهنية أو 

 الدخل أو التغطية االجتماعية الكافية.

العامالت الفالحيات موجودة منذ األزل، خاصة تلك المرتبطة بالتنقل وغياب آليات تسويق المنتوجات مشاكل 

 الفالحية والزراعية التي يوفرنها وقد احتدت هذه المشاكل في ظل األزمة الراهنة.

 
ّ
بيع النباتات اج و ة" والتي تنشط في مجال انتقمر البيّ  وضحت لنا رئيسة الشركة التعاونية للاخدمات الفالحية "لال

ي توقفت الالت وضعية النساء المنخرطات املحلية )الهريسة، الطماطم املجففة...(العطرية والطبية والمنتوجات 

امرأة من النساء  032أنشطتهم بسبب اغالق وإلغاء المعارض المنظمة بغرض تسويق منتوجاتهن. لم تنتفع أكثر من 

خالل فترة الحجر  11الفالحية من المنح والمساعدات التي قدمتها الدولة المنخرطات في الشركة التعاونية للاخدمات

 الصحي رغم تقديمهن لملفاتهن لإلدارات المعنية دون الحصول على أي ردود إيجابية.

يبقى التسويق الحلقة األضعف في سلسلة قيمة األنشطة الزراعية والفالحية وهو ما يضع صغار المستثمرات أمام 

نباتات العطرية والطبية، المواد الغذائية، الخ...(. لهذا السبب، منحت الدولة األولوية لمواصلة )المعضلة كبرى 

العمل على هذه النقاط وللبحث عن حلول مالئمة لتنظيم تنقل العامالت في القطاع الفالحي مع أنها لم تتمكن بعد 

الريفية والتي تحول دون اخذ اقتراحات من حل االشكال بسبب تعدد العراقيل على مستوى الثقافة االجتماعية 

 الحلول المقدمة بعين االعتبار. 

العامالت في القطاع الفالحي والقطاعات غير المنظمة كالمعينات المنزليات وتبقى التغطية االجتماعية للنساء 

عوبة تحديد الموضوعة على ذمة هذه الفئة غير مفّعل بسبب ص 12محدودة وغير كافية كما ال يزال خط االعتمادات

 عدد النساء المنتفعات بدقة.
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كذلك، لم يتم تفعيل مشروع "احميني" الذي تم اطالقه في السنة الماضية لتأمين التغطية االجتماعية خالل فترة 

مختلف األطراف المعنية. هذا ولم يتم تشريك التنسيق الكافي بين  عدماألزمة، ولم يلقى أي نجاح ُيذكر بسبب 

 .13ت بالشكل الكافي بسبب تشعب وتعقيد اإلجراءات التقنية لتنفيذ المشروعالعامالت الريفيا

 ، الأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية في المناطق الريفيةالمسنون5.3. 

عاني المسنون واألطفال فاقدي السند وذوي االحتياجات الاخصوصية ضعفا كبيرا وخاصة منهم أولئك القاطنين ي

 ن عن تأمين احتياجاتهم الغذائية والصحية ويحتاجون الى رعاية خاصة.بالمناطق الريفية اذ يعجزو 

وتعرضت هذه الفئات لصعوبات جمة في الحصول على المساعدات والاخدمات التي وفرتها الدولة خالل فترة الحجر 

طق االمسنون وذوي االحتياجات الاخاصة القاطنين في المنالصحي الشامل بل وعجز البعض عن التمتع بها وخاصة 

 الريفية بسبب الحجر الصحي الشامل من جهة وبعد مناطق اقامتهم وانعزالها من جهة أخرى. 
 

IV. دور بعض مؤسسات الدعم 

 التأمين الفلاحي  .9.2

 

أهمية القطاع الفالحي ودوره األساس ي في توفير األمن الغذائي ودوران عجلة االقتصاد الوطني.  91كوفيد أثبتت أزمة 

هتمام أكبر لهذا القطاع واالنتباه الى العراقيل التي تمنع تطوره وازدهاره، وخاصة فيما يتعلق على الجميع اذن، إيالء ا

 بلورة سياسة لمكافحة األوبئة.بتأثيرات الكوارث البيئية وب

الستار عن العوائق والمشاكل التي تواجه ازدهار الفالحة في تونس وخاصة منها المتعلقة  91أزاح وباء كوفيد   

 الفالحي. بالتأمين 

ببعث أول مؤسسة للتأمين الفالحي ضد خطر حجر البرد،  9190رغم ظهور التأمين الفالحي في تونس منذ سنة 

يبقى هذا الصنف من التأمينات ضعيفا وذا فعالية محدودة ال ترتقي لمستوى األخطار والجوائح التي يتعرض لها 

الفالحين وتشجيعهم على تأمين مشاريعهم الفالحية. من وقد اتبعت الدولة عديد السياسات لحث القطاع الفالحي. 

لحث الفالحين على االنخراط في التأمين الفالحي  0220و 0222بين هذه السياسات نذكر االجراءات المتبعة سنة 

لتأمين المواش ي. نذكر كذلك  %30ضد حجر البرد والحرائق و %40بالتخفيض في معاليم التأمين بنسبة بلغت 

والتحفيزات  %1420وقيمة العقود الجماعية بنسبة  %5سنوات بنسبة 1قيمة العقود املجددة لمدة التخفيض في 

 للتعاون مع االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري لحث الفالحين لالنخراط في برامج التأمين. 

تأمين دوق التونس ي للالصنرغم هذه اإلجراءات ورغم إعادة هيكلة مؤسسة التأمين املاختصة في التأمين الفالحي: 

 التعاوني الفالحي، بقيت النتائج ضعيفة ودون المستوى المطلوب.

 1.1تتباين مساهمة التأمين الفالحي في االقتصاد الوطني تباينا واضحا مع مساهمة القطاع الفالحي، اذ لم تتجاوز 

ما يفسر عدم مشاركة ( وهو 15مليون دينار 0244من جملة اإليرادات ) %0.36أي  0291مليون دينار سنة 

 . 91الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي في مكافحة جائحة كوفيد 

                                                           
 0202جوان  08في  la presse de la Tunisieلجريدة الصحافة التونسية  المصدر: الموقع الرسمي 13 

 0202كتاب االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري لسنة 14 

 0202كتاب االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري لسنة  15 
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مين أي يغطي التأعالوة على ذلك، وحسب حوارنا مع مسؤول من الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي، ال 

ع عقود تأمين المؤسسات خسائر أخرى غير الاخسائر الناتجة عن ضرر مادي مباشر يلحق بالممتلكات. جمي

ومخلفاتها غير المباشرة )انقطاع العمل، انقطاع التزويد، الغاء  أو األوبئة ال تشمل انتشار الجوائحالفالحية 

 التخلف عن التسليم....(. المعارض، 

على النشاط االقتصادي بشكل عام، ومست جميع القطاعات بحجم متفاوت ومدة  91أثرت جائحة كوفيد 

ي الفالحي اقتصر دور الصندوق التونس ي للتأمين التعاونو تسببة في مخلفات اقتصادية ال يغطيها التأمين. متباينة، م

 بهدف ضمان استمرارية النشاط اإلداري وعمليات االستخالص، مثل:على اتخاذ إجراءات لصالح المنخرطين 

 تقسيط خالص القروض -

 هر مارستأجيل استخالص القروض لمدة ثالثة أشهر انطالقا من ش -

 تعامل خاص مع الوضعيات األكثر تدهورا وتسهيالت في الدفع -

 العمل عن بعد للتمكن من تحضير عقود الزبائن في اآلجال املحددة -

 الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 2.4.

 

فرض االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري مكانته خالل فترة الجائحة للتمكن من تنفيذ مهمته 

صوت الفالحين والدفاع عن حقوقهم ويعود الفضل الى انخراطه في الحوكمة لمتمثلة في إيصال ا

القطاعية من خالل السلطات الوطنية والهيئات الوطنية والجهوية واملحلية ولجان إدارة المشاريع 

 التنموية ومجالس المؤسسات.

جراءات الضرورية النابعة عن إرادة يسعى االتحاد الى جلب انتباه صانعي القرار ليقوموا باتخاذ اإل 

أما أنشطة االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري خالل فترة األزمة فتتلاخص سياسية جادة وصادقة. 

في االستراتيجية القطاعية التي يتبعها لدراسة تكاليف اإلنتاج التي ارتفعت في أواخر شهر مارس وتنظيم 

 اإلنتاج ليتالءم مع متطلبات السوق.

وبالفعل، أكد بعض مربي الحيوانات الذين تحاورنا معهم أن الفالحين المنخرطين وغير المنخرطين 

يلجؤون الى االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري لطلب الدعم وبغية إيصال أصواتهم اذ أن هذا 

الحين لمطالب الف الهيكل النقابي هو الوحيد القادر على التأثير على الوزارة والضغط عليها لالستجابة

متعلقة لتقديم مطالبهم الخالل فترة األزمة. وقد نجح االتحاد، على سبيل المثال، في تنظيم مربي الدواجن 

بإيجاد حلول لمشكلة غالء أسعار طعام القطيع ولمشكلة المنتوج الذي لم يتمكنوا من بيعه. وقد أعاد 

هياكل المعنية )املجمع المنهي المشترك لمنتوجات الرسالها الى ااالتحاد بهيكلة وصياغة هذه المطالب و 

الدواجن واألرانب، املجمـع المهـني المشتـرك للحـوم الحمـراء واأللبـان، املجمع المنهي المشترك للغالل، 

 الخ...(.

كذلك على نشر المعلومات المتعلقة بقطاع الفالحة  ي هذا وعمل االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحر 

ليواكب المنخرطون جميع التطورات المتعلقة باإلعالنات الحكومية فيما ف وسائل االعالم عبر مختل

 يخص القطاع الفالحي وللتمكن من مواجهة األزمة.
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قطاع الفالحة واألغذية الزراعية خالل  تستعرض جميع المشاكل التي يواجهها 16وأعد االتحاد دراسة 

لول االستراتيجية. وتكشف هذه الدراسة، التي سيتم تقديمها األزمة الصحية الحالية وتقترح حزمة من الح

الى الحكومة إلعادة التفكير في دور القطاع الفالحي في النموذج التنموي، عن مواطن القصور الناتجة عن 

 السياسات التقليدية البالية للحكومات التي تعاقبت خالل السنوات األخيرة الماضية.

V. متخذة لصالح قطاع الفلاحة أهم الإجراءات الاقتصادية ال
 والأغذية الزراعية

، نجحت الحكومة التونسية في السيطرة على الوضع الصحي 91من خالل إجراءات التوقي من انتشار فيروس كوفيد 

خالل األشهر الثالث األولى من الجائحة. اال أن ثمن اتباع هذه االستراتيجية كان باهظا اذ ارتفع الى حد اختالل 

 قتصادي. النظام اال

ولتجاوز هذا االختالل، تم اتخاذ عدد من التدابير االقتصادية للحد من الاخسائر واألضرار التي لحقت بقطاع 

 الفالحة واألغذية الزراعية:

 إجراءات التزود بالمنتوجات الفلاحية والأغذية الزراعية  1.5.

 

 ارة الى توريد المنتوجات الفالحية واألغذية الزراعيةلجأت وزارة الفالحة والصيد البحري والموارد المائية ووزارة التج

ومن بين المنتوجات المستوردة نذكر الزيوت النباتية ، 17ة األزمةر من أجل تلبية حاجيات األسر التونسية خالل فت

ماليين دينار بالنسبة  921أن يسدد قيمة دعمها والتي تقدر ب  الديوان الوطني للزيت والتي يجب علىالمدعمة 

مستوردات السابقة باإلضافة الى دفع تسبقة لتمويل استيرادات إضافية عاجلة للتمكن من تلبية حاجيات األسر لل

 . 18التونسية

أما بالنسبة للحوم الحمراء فقد تقرر تخفيض الكميات المستوردة من اللحوم املجمدة والمثلجة لتقتصر على 

 .19االسواق خالل شهر رمضانمن لحوم األبقار المثلجة لتنظيم  الكميات الضرورية

ين في عامالت والعاملوال المزارعينوقد اتخذت وزارة الصناعة ووزارة الفالحة بعض اإلجراءات األخرى لتسهيل تنقل 

القطاع الفالحي خالل فترة الحجر الصحي الشامل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البالد وفي سعي 

. بناء على ذلك، توجب على جميع الفالحين الراغبين في التنقل 20نتوجات الفالحيةلمواصلة تزويد األسواق بالم

خالل فترة الحجر الصحي، تقديم شهادة ممارسة نشاط فالحي والتي يتم استخراجها لدى الهياكل المهنية الفالحية 

 ق ذكرها:ى الشهادة السابوفي حال لم يتمكن المعني باألمر من تقديم أحد الوثائق التالية، فال يمكنه الحصول عل

 كمهنة النشاط الفالحي  حددبطاقة تعريف وطنية ت -

 شهادة ملكية أو كراء أرض زراعية -

 بطاقة خالص اداءات التنقل ذات طابع فالحي -

                                                           
 16 1.pdf-web-content/uploads/2020/06/Livre-http://www.utap.org.tn/wp 

 "دراسة حول هشاشة األسر والمؤسسات الصغرى والصغيرة جدا"، برنامج األمم المتحدة االنمائيالمصدر:  17 

 المصدر: الديوان الوطني للزيت 18 

 المصدر: املجمع المنهي المشترك للحوم الحمراء واأللبان 19 

 0202مارس  12المصدر: اإلذاعة الوطنية، في  20 
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 شهادة التالقيح بالنسبة لمربي المواش ي الشبان -

 وصل تزويد أسواق الجملة بالاخضر -

 دةشهادة استغالل أرض زراعية مسلمة من طرف العم -

 رخصة صيد بحري بالنسبة للصيادين  -

 وصل تزويد األسواق بالمنتوجات البحرية -

 الداعمة للمؤسسات الفلاحية التدابير2.5. 

تخذت الدولة عددا من التدابير المالية والجبائية لمساعدة مؤسسات القطاع الفالحي على تجاوز الصعوبات ا

 المالية العابرة وحمايتهم من اإلفالس: 

باستثناء الشركات الاخاضعة  0202ل تقديم التصاريح الجبائية للشركات حتى أواخر شهر ماي تأخير آجا -

 %35لنسبة جبائية بقيمة 

 عتراضات حتى أواخر شهر مايإيقاف جميع عمليات المراقبة وإجراءات التعديل الضريبي وتأخير اال  -

 طريق التسريع في انعقاد لجان البتاسترجاع المؤسسات لألداءات على القيمة المضافة في أقرب اآلجال عن  -

في مطالب االسترجاع بمعدل مرة في األسبوع عوض مرتين في الشهر، بهدف عدم تجاوز أجل الشهر املحدد 

 لسداد المبلغ

تفعيل الهيئة الوطنية والهيئات الجهوية للمصالحة وبعث خلية أزمة على مستوى رئاسة الحكومة مكلفة  -

ارة وز لوزارة المالية، ل. وتعمل هذه الاخلية المتكونة من ممثلين 91جائحة كوفيد بالمؤسسات األكثر تضررا من 

لالتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للجمعية المهنية التونسية الشؤون االجتماعية، 

ن الشغل اطللبنوك والمؤسسات المالية وممثلين لالتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري على حماية مو 

 وضمان حقوق العمال كما ستنفتح هذه الاخلية على منظمات أخرى في حال تطلب األمر ذلك. 

على مدى سبعة سنوات كما تنتفع المؤسسات بتأجيل لمدة ثالثة إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات  -

 0202جوان  12أشهر لدفع خطايا التأخر في تسديد الضرائب من غرة أفريل الى غاية 

تسهيل استعادة هذه المؤسسات ألداءات القيمة المضافة على االستغالل الزراعي بغض النظر عن  -

 أشهر ولكن بشرط دفعها في أجل الشهر 0استمرارية النشاط لمدة 

السماح لهذه المؤسسات استثنائيا بالحصول على شهادات اعفاء من الضرائب وبعض الشهادات الجبائية  -

 االستظهار بالوثائق الالزمة شرط االلتزام بتقديمها الحقا. األخرى في االبان ودون 

 مليون دينار لدعم خط النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة 122تخصيص خط تمويلي إضافي بقيمة  -

التمويلي ومتوسط سعر السوق النقدي فوائد االيجار تفعيل إجراءات تكفل الدولة بالفارق بين نسبة  -

 بمعدل ثالث نقاطللفوارق 

مليون دينار( بمبادرة من صندوق  922مليون دينار )مع اكتتاب أول بقيمة  322انشاء صناديق استثمار بقيمة  -

 األمانات والودائع لغرض تمويل المؤسسات االستراتيجية

جميع هذه اإلجراءات ذات صبغة عامة ويمكن تطبيقها على جميع أصناف المؤسسات. وقد تم اتخاذ اجراء واحد 

سات العاملة في قطاع األغذية الزراعية: السماح لمؤسسات األغذية الزراعية النشيطة والعاملة في خاص بالمؤس
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المسموح  %30عوض نسبة  0202في سنة من منتوجاتها في السوق املحلية  %100مجال التصدير بشكل كلي بضخ 

 بها عادة.

 فاظ على مواطن الشغل.وتهدف هذه اإلجراءات لدعم المؤسسات المتضررة من الحجر الصحي والح

ة بمرسوم حكومي بعد تصديق خليسيتم تحديد مفهوم "المؤسسة المتضررة من فيروس كورونا" في هذا الصدد، 

األزمة التابعة لرئاسة الحكومة والمكلفة بتطبيق اإلجراءات ومراقبة مدى احترام المؤسسات لحقوق العمال 

 والحفاظ على مواطن العمل.

 ذة لمكافحة التجارة الموازية والاحتكارالمتخ التدابير3.5. 

م ، رغم يتوانى المضاربون عن انتهاز الفرصة واستغالل تدهور األوضاع لاخدمة مصالحهم منذ بداية األزمةل

تعريضهم المصلحة العامة واألمن الغذائي للمواطنين للاخطر وقد تعهدت الدولة بتتبع هؤالء المضاربين ومعاقبتهم 

تحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية املاخزنة  األمنقوات ق المراقبة االقتصادية والصحية و بالقانون. الزالت فر 

ت قوات وقد تمكنبطرق غير نظامية في المستودعات بغرض االحتكار والمضاربة وخاصة مادتي الطحين والسميد. 

النباتية باإلضافة الى كميات لتر من الزيوت  3222طن من السميد والطحين المدعم و 922األمن من حجز أكثر من 

راء تسابقهم لشأرهبت هذه األوضاع المواطنين وتسببت في كبيرة من المعقمات الكحولية ومواد التنظيف. 

مستلزماتهم في مشاهد غير مسبوقة وال مألوفة.  ازدحمت املحالت والفضاءات التجارية الكبرى وطالت الطوابير 

ية والمدعمة ارتفاعا كبيرا، وانقطعت بعض المواد األخرى أو ندر وجودها أمامها وارتفعت أسعار المواد األساس

باملحالت، وتم السطو على شاحنات نقل السميد والطحين... هكذا تسبب فيروس في كورونا في حالة من الفوض ى 

لمنتوجات االعارمة التي لم تقدر فرق المراقبة االقتصادية وقوات األمن على ضبطها وفي ارتفاع الطلب على بعض 

 بشكل مهول كالعجائن والزيوت والمياه المعدنية والسميد.  

متواصال وإذا ما توفرت هذه المواد فتباع بضعف سعرها اذ بلغ سعر  السميد والطحين والسكرانقطاع مواد الزال 

 دينار.  09.022دينارا في حين يبلغ سعره األصلي  82كغ  32الكيس الواحد من السميد ذي وزن 

بذل وزير التجارة أقص ى جهوده لتوفير جميع المواد األساسية، وخاصة منها السميد والطحين، وتوزيعها ته، من جه

 21بصفة طبيعية وقد ساهم المواطنون في دعم هذه الجهود بإبالغهم عن املحتكرين المتسببين في األزمة.

بة واحتكار المواد األساسية ورفع األسعار بالغا متعلقا بالمضار  32تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكثر من 

 42920000على خلفية األزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا. هذا وقد تم وضع خط هاتفي أخضر مجاني 

 . 22على ذمة المواطنين لإلبالغ عن المضاربين وحاالت البيع المشروط والتالعب باألسعار

 انتاجالمتخذة للتصرف في فوائض ال التدابير4.5. 

 

 :قطاع األلبان 

تزامنت فترة الحجر الصحي مع بلوغ قطاع األلبان لذروة انتاجه وهو ما يتطلب تصرفا جيدا في فائض اإلنتاج. في 

هذا الصدد تم إطالق نداء لمراكز تجميع األلبان الستقبال الكميات الموزعة وإنتاج الحليب نصف الدسم 

 .23وتعبئة املاخازن 

                                                           
 1212مارس  11وزارة التجارة، الموقع الرسمي، في  21 

 1212مارس  12في  la presse de Tunisieمكتب الصحافة التونسية  22 

 المصدر: المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء واأللبان 23 



Page | 29  
 

 :قطاع الغالل 

بة للغالل، فقد فسر عضو الهيئة المديرة لالتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري والمكلف بقسم أما بالنس

هو ما تسبب في تسجيل جميع  91بطء عمليات التوزيع على خلفية جائحة كوفيد املحاصيل الشجرية بأن 

كتخصيص مكافأة لحفظ القطاعات لتراكم فوائض اإلنتاج. وقد تم اتخاذ عدد من اإلجراءات إلنقاذ املحاصيل 

مليم لكل كيلوغرام لفائدة منتجي التفاح باإلضافة لمنح شحن المنتوجات الى  82لمدة ثالثة أشهر بقيمة  المنتوج

 %50 مع المساهمة بنسبةلتخفيض أسعار النقل الى دول الاخليج  التونسية والتعاون مع الاخطوط الجوية 24ليبيا

  . من السعر

 لديبلوماسية كذلك دورا أساسيا في التصرف لتصدير هذه المنتوجات: لعبت العالقات الدولية وا

 التعاون مع االتحاد األوروبي الستفادة تونس من أسعار تفاضلية ومربحة -

 استغالل فرص التصدير الى روسيا -

 بالتعاون مع وزارة التجارة 25دعم جهود البحث عن أسواق ممكنة أخرى  -

  قطاع الخضار: 

متخذة من طرف وزير الفالحة والصيد البحري والموارد المائية لتدارك االختالالت التي تم تتمثل أهم اإلجراءات ال

 رصدها في بعث فرص للتصدير وتسهيل إجراءات النقل واإلجراءات اللوجستية من خالل:

 لتصدير الاخضار الى دول الاخليج طائرات للشحن الجوي  حجز -

 منح النقل غير المدفوعة  مطالبة مركز النهوض بالصادرات التونسية بتسديد -

تفعيل االتفاقية الجديدة بين مركز النهوض بالصادرات التونسية والاخطوط الجوية التونسية والتي تمتع  -

 من سعر الشحن الجوي  %50المصدرين بمساعدات بقيمة 

 رحالت عوض رحلتين 1الترفيع في عدد الرحالت البحرية نحو إيطاليا الى  -

 اخاصة بنقل البضائعالترفيع في قيمة المنح ال -

 

 :قطاع اللحوم والبيض 

لمساعدة مربي الداجن واألرانب على مواجهة تدخل املجمع المنهي المشترك لمنتوجات الدواجن واألرانب 

الصعوبات التي تعترضهم باالتفاق مع االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري. وحسب االستبيان الذي أجري مع 

لية(، يتعرض المربون الى عديد الصعوبات التي تؤثر على أنشطتهم وخاصة عدم القدرة مربي األرانب )مداجن عائ

على بيع المنتوج خالل األشهر الثالث األولى من األزمة وحتى في الفترة الالحقة. وفي سعي منه لحل هذه اإلشكاالت، 

أي تعمد سحب المنتوجات من : 26عمد املجمع المنهي المشترك لمنتوجات الدواجن واألرانب الى "تعطيش السوق"

األسواق األسبوعية وتخزينها إلعادة توازن األسعار والحد من العرض الى حين انخفاض األسعار. ومن بين اإلجراءات 

 نذكر: اإلطارالمتخذة في هذا 

 مستقبال( لحم سحب مليون بيضة )دجاجة -

 تخزين ألف طن من اللحوم البيضاء  -

 0202رمضان  التكفل باملاخزون المتبقي بعد شهر -

                                                           
 المصدر: المجمع المهني المشترك للغالل 24 

 1212، المرصد الوطني للفالحةالمصدر:  25 

 ية المشتركةمناشير رسمية على الصفحات الرسمية للمجامع المهن 26 
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 0202مليون بيضة قابلة لالستهالك خالل شهر جوان  02تخزين  -

بدور التصرف في تأخر اإلنتاج ومزامنة اإلنتاج مع اضطلع املجمع المنهي المشترك لمنتوجات الدواجن واألرانب 

 ومن بين القرارات المتخذة في هذا السياق نذكر:األسواق.  اتطلبمت

 فة مبكرة لتعديل اإلنتاجبرمجة ذبح الدجاج البياض بص -

 استخراج مبكر للدجاجات األم )دجاج اللحم( -

قام املجمع المنهي المشترك لمنتوجات الدواجن واألرانب بتعديل األسواق باالتفاق مع الوزارة لفائدة المربيين 

واألرانب . هذا وقد قام املجمع المنهي المشترك لمنتوجات الدواجن 27والمنتجين للدجاج البياض ودجاج اللحم

 للتمكن من التدخل سريعا وتعديل األوضاع.بتطبيق هذه اإلجراءات ومتابعة وضع األسواق يوميا 

 القطاع الفلاحي والعاملين العاملات 5.5.

هدف الحد من المشاكل والمضايقات التي تتعرض لها العامالت والعاملون في الحقول واألراض ي والبساتين، قامت ب

البحري والموارد المائية بتشديد المراقبة على الطرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة وزارة الفالحة والصيد 

الصناعة ووزارة الدفاع الوطني. ولئن ضمنت هذه اإلجراءات تنقل هذه الفئة من العامالت والعمال، فإنها لم تضمن 

قل نشطة الفالحية وشبه الفالحية ونسالمتهم ولم توفر وسائل نقل الئقة تحمي كرامتهم، بل أمنت استمرار األ

واد الغذائية وتسويقها. وعلى الرغم من هذه المبادرة الزالت بعض المشاكل قائمة. وفيما يلي ملاخص ما جاء في الم

 :ناشيرهذه القائمة من الم

السماح لسيارات النقل الريفي المتجولة في طرقات الوالية بمزاولة نشاطهم لتسهيل تنقل العامالت  -

املين في األوساط الريفية بشرط عدم نقل أكثر من أربعة أشاخاص )بما فيهم السائق( ومع السماح والع

 %50بترفيع التعريفة المعمول بها بنسبة 

السماح لمنتجي وناقلي البضائع الفالحية بالتنقل شريطة االستظهار برخص أو أمر بمهمة موقع من طرف  -

 صاحب السيارة

 دينار للعاطلين عن العمل. 022قيمة هذا وقد تم إقرار مساعدات ب

التراخيص والمساعدات المسندة  مع ذلك، صرحت العامالت والعاملون في القطاع الفالحي عند حوارنا معهم بأن

من طرف الدولة لم تشملهم وذلك بسبب تدهور البنية التحتية في عدد من المناطق المهمشة، وهو ما يحول دون 

 مكلفة بتوزيع المساعدات والمنح.تنقلهم ووصولهم للمؤسسات ال

  العاملات والعاملون في الصيد البحري: 6.5.

 

استثنائيا، تم إيقاف جميع أنشطة شباك الجر ومراكب الصيد البحري خالل فترة الحجر الصحي بسبب طبيعة 

رورة ورغم ضالعمل وضيق المساحة وانغالقها وهو ما يحول دون تفادي اإلصابة بالعدوى في المرافئ التونسية. 

اتخاذ هذا االجراء، اال أن تداعياته االقتصادية واالجتماعية كادت أن تكون كارثية لوال تدخل الحكومة لمساعدة 

 : 28مزاولي المهنة. وتتلاخص التدابير التي اتخذت لمساعدة العامالت والعاملين في الصيد البحري فيما يلي

                                                           
  http://www.gipac.tn/images/stories/pdf/3780001.pdf 0202جوان  91املجمع المنهي المشترك لمنتوجات األلبان واألرانب: بالغ صادر في  27 

 0202أفريل  24، في La presse de Tunisieالصحافة التونسية  28 

http://www.gipac.tn/images/stories/pdf/3780001.pdf
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ب المعرفات الجبائية( من خالل المنصة الرقمية موردي مراكب الصيد )أصحامساعدات مالية لفائدة  -

التي تم اطالقها في إطار التدابير االجتماعية واالقتصادية المعلنة لفائدة المهنيين والمؤسسات التي 

 0202أفريل  21تواجه صعوبات بسبب جائحة كورونا، انطالقا من يوم الثالثاء 

البحار ومزوديهم والتي فات أجل تسديدها أو تعين  تأخير آجال تسديد القروض المسندة الى العاملين في -

، وإعادة جدولتها بما يتطابق مع 0202وأواخر شهر سبتمبر  0202دفعها خالل الفترة بين غرة مارس 

  0202مارس  91الصادر عن البنك المركزي في  0المؤسسات والمهن المعنية بالمرسوم عدد 

هيئات الحفاظ على املحيط في جميع موانئ الصيد البحري تنظيم اجتماعات الهيئات األمنية والصحية و  -

بصفة استثنائية لمواكبة الوضع الصحي بالبالد. ويجدر الذكر بأن هذه االجتماعات انعقدت باستخدام 

وسائل االتصال الحديثة، في احترام تام لقرار وزير الفالحة والصيد البحري والموارد المائية المتعلق 

 قة عمل الهيئات األمنية والصحية.بمراقبة تركيبة وطري

تخصيص بعثة أمنية لمساعدة الصيادين العاملين على مراكب الصيد الساحلية في جميع الموانئ على  -

 اتباع اإلجراءات الوقائية الصحية

 تحديد الهيئة ألوقات عمل سوق الجملة لبيع األسماك بالتشاور مع زعماء املجتمعات املحلية -

 النساء الريفيات 7.5.

ل لحصول على تمويالت ودخو تحسن فرص اانت المستثمرات والعامالت في األوساط الريفية في أمس الحاجة لك 

زادت من تأزم األوضاع. لم  91سواق خالل فترة الحجر الصحي. حاجتهن ملحة باألساس، اال أن أزمة كوفيد األ 

ات ألزمة الحالية بل تم اتخاذ تدابير ذات تأثير تتدخل الدولة لمساعدتهن في االبان ولم تتالءم اإلجراءات مع سياق ا

 مستدامة ومن بينها:

قتصادية المبادرة االبرنامج تشجيع  إطارللمشاريع الفالحية النسائية في  وجهةالقروض الم نسبة ارتفاع -

 وتحظى المنخرطات الجدد في الهياكل المهنية الفالحية باألولوية. %30الى  0"رائدة" لترتفع من 

 ظيم معرض سنوي بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفيةإقرار تن -

لسنة  39والمتعلق باالقتصاد االجتماعي التضامني والقانون عدد  0202لسنة  12سن القانون عدد  -

عرف "بوسائل نقل العامالت والعمال الفالحيين"المتعلق  0291
ُ
 بإحداث وسائل نقل جديدة ت

فقد تعلق بالتغطية االجتماعية لبعض فئات العاملين في  0291لسنة  111أما القرار الحكومي عدد  -

 القطاع الفالحي وغيره من القطاعات

حجز قطعة أرض لبناء مقر يخصص كنقطة بيع للمنتوجات الفالحية النسائية في والية سليانة  -

يات في وال  ألف دينار لتهيئة الفضاء وتجهيزه مع التأكيد على اعتماد نفس الاخطة 904وتخصيص مبلغ 

 أخرى 

 التسريع في انشاء قرية فالحية في معتمدية مكثر -
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I.  تأثير الأزمات السابقة على قطاع الفلاحة والأغذية الزراعية في
 العالم

  أزمة الحرب العالمية الثانية:  1.1

 

وروبا واتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية وفي عديد المناطق اآلسيوية ودول دمرت الحرب الفالحة في جميع أنحاء أ

 وافريقيا الشمالية.  ئاملحيط الهاد

لوضع اوحسب التقارير حول  عميقة على القطاع الفالحي على الصعيد العالمي تداعياتكان للحرب العالمية الثانية 

في نهاية  %15الى  %5الواحد من اإلنتاج الفالحي العالمي بنسبة تتراوح بين  العالمي للتغذية والفالحة، تراجع نصيب الفرد

غذية منظمة األ ) الحرب عما كان قبل اندالعها مع العلم بأن تأثيرات هذا النزاع المسلح العالمي تباينت حسب المناطق

 (0222والزراعة، 

 الدول األوروبية:  1.1.1

 :مشكلة التبادل الدولي 

سوءا مع موجة الجفاف التي اجتاحت مناطق اتحاد الجمهوريات االشتراكي السوفياتية وأوروبا الغربية  ازدادت األوضاع

بعد االستيالء على مراكب الصيد واملحركات مما كما شهد قطاع مصائد األسماك خسائر كبيرة  9181و 9180بين سنتي 

من المنتوجات البحرية على المستوى  8/3ها الحرب توفر أدى الى انقطاع كبير في اإلنتاج خاصة وأن الدول التي احتدمت في

 العالمي. 

مستويات التوريد عالميا بسبب الضعف العام للتمويالت وانقطاع العالقات االقتصادية مما تسبب في هذا وتراجعت 

 .(0222)منظمة األغذية والزراعة، نقص حاد في توفر األغذية حتى بعد انتهاء المعارك 

  غابات وتدمر البنية التحتية:ال ازالةمشكلة 

ُدمرت الغابات وتدهورت الصناعات الغابية بشكل كبير خاصة في مناطق أوروبا أضرت الحرب كذلك بالقطاع الغابي اذ 

الوسطى والشرقية. أدت تأثيرات الحرب وانقطاع تجارة الفحم في عديد مناطق العالم الى استنزاف وتدمير الغابات للحصول 

 على الحطب. 

وة على ذلك، أدى فك عزلة المناطق الريفية بتعميم السكك الحديدية وتهيئة الطرقات الى تقلص المساحات الزراعية عال 

(Jean-Yves Le Naour, 2008) هكتار من األراض ي الفالحية المتمثلة  0322222. قدرت الاخسائر بعد تحديد المسالك ب

راض ي إنتاجية اذ كانت توفر قبل اندالع الحرب نسبا تفوق معدالت في السهول الشمالية والشمالية الشرقية أي أكثر األ 

 من السكر. %50 من الشوفان و %25من القمح و  %20اإلنتاج الوطنية ب

.Jean)-هذا وقد اختفت كذلك عديد المساحات التي كانت مخصصة إلنتاج األعالف والحبوب بسبب عد توفر األسمدة

Yves Le Naour, 2008)  

 
 



Page | 34  
 

 طاء والمضاربين:مشكلة الوس 

صارت المضاربة تحكم الحياة االقتصادية منذ اندالع الحرب، وعاش الناس لمدة عشر سنوات على اقتصاد المضاربة 

الذي حل مكان اقتصاد اإلنتاج. عند نهاية الحرب، نفذ جميع مخزونات أوروبا من المواد األولية وتدنى مستوى رفاهية 

 العيش.

حايا الحرب لعتبة العشرين مليونا، عاد الجميع الى العمل شيئا فشيئا، ولكن في ظروف غير وعلى الرغم من تجاوز عدد ض

 تقلب في األسعار، قيود على ساعات العمل، غياب حس االدخار، الخ...عادية: مضاربة اقتصادية، تضاخم مالي، 

((Chevalier Auguste, 1931. 

 ة ارتفاع األسعار، سهولة الربح والجشع الذي دفع بعض المنتجينوتسببت مشكلة المضاربة في االفراط في اإلنتاج نتيج

والباعة والوسطاء الى رفع األسعار الى مستويات خيالية الكتناز المرابيح. كل هذا تسبب في ارتفاع الفجوة بين أسعار الجملة 

 (Chevalier Auguste, 1931والتفصيل حتى بالنسبة للمواد الفالحية غير المصنعة. )

 االفراط في اإلنتاج: مشكلة 

خالل جميع التجارب الحرجة التي واجهها العالم على مر العصور حدثت أزمة افراط في اإلنتاج، ذات طابع دولي وشامل، 

ة وتفش ي البطالة في أغلب البلدان. )منظموتزامنت مع أزمة انخفاض في االستهالك وهو ما أثر دائما على القدرة الشرائية 

 (0222 األغذية والزراعة،

  :نقص في اليد العاملة 

Claude Flamant, -Jeanيعود النقص في العمالة الفالحية الى الهجرة الريفية، وهو ما تسبب في انخفاض اإلنتاج الفالحي )

عامل فالحي قبيل اندالع الحرب أما  3822222(. لهذا السبب تم تعبئة العاملين الفالحيين للحرب )تعد فرنسا حوالي 2010

 (.Yves Le Naour, 2008-Jeanفقد تمت تعبئة حوالي مليوني عامل( ) خاللها

 9198مزارع ورغم إطالق سراح المقاتلين القدماء منهم والمهندسين الفالحيين بين سنتي  322222في فرنسا، تم سجن 

وتعطلت الجرارات . استمر االستيالء على األحصنة 9188عامل سنة  822222فقد بلغ نقص اليد العاملة الفالحية  9194و

 (.Michel Boulet, 2018لعدم توفر البنزين وتم شحن األسمدة الى ألمانيا. )

 : الدول اآلسيوية 2.1.1

حسب مؤلفات المؤرخين، واجهت الدول اآلسيوية مشاكل قاهرة. تُعد الدول اآلسيوية نصف عدد سكان العالم ورغم أنها 

عتبر  ال تشمل سوى خمس مساحة اليابسة فان اقتصادها
ُ
يعتمد باألساس على النشاط الفالحي. باإلضافة الى ذلك، ت

اإلنتاجية الفالحية في عدد كبير من المناطق اآلسيوية منخفضة، فعلى سبيل المثال، يعتبر محصول الحبوب بالنسبة 

من الحبوب في  من متوسط املحاصيل بالدول النامية كما أن انتاج العامل الواحد %02للهكتار الواحد في الهند أقل ب

  .الهند وإندونيسيا والصين أضعف بكثير من متوسط اإلنتاج في جميع الدول النامية

تميزت الهياكل الفالحية في آسيا الجنوبية باستغالل مكثف لألراض ي وبارتفاع كبير للكثافة العمالية. باإلضافة الى اإلنتاجية 

تاج الضئيل للمواد الغذائية األساسية للنظام الغذائي. معدل الضعيفة، انهمك ثالثة أرباع السكان النشطين في اإلن
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سعرة ومع ذلك عاش السكان في مزارع صغيرة لينتجوا بأنفسهم  0222السعرات الحرارية اليومية للفرد الواحد ال تتجاوز 

 (0222حاجياتهم الغذائية األساسية ويستهلكوا لوحدهم أغلب منتوجهم. )منظمة األغذية والزراعة، 

وواجه القطاع الغذائي أزمات متعددة على إثر  دت الحرب من حدة المشاكل التي لطالما عانت منها البلدان اآلسيويةزا

ورما وهي ب -النزاعات وعدم االستقرار السياس ي وهجرة السكان الريفيين. وفيما عدى المناطق الثالث المنتجة لألرز 

 –دول الفيتنامية، والجمهورية الديمقراطية الشعبية الو، وكمبوديا( )ماينمار(، وسيام )تايالند(، والهند الصينية )ال

سعرة حرارية في اليوم في الهند  9122انخفض نصيب السعرات الحرارية اليومية للفرد الواحد خالل فترة الحرب وبلغ 

 (0222وباكستان واليابان والفيليبين. )منظمة األغذية والزراعة، 

كبرى في جنوب شرق آسيا جزءا كبيرا من أسطول السفن واليد العاملة. هكذا أصبحت هذا وخسرت مصائد األسماك ال

ارق الكبير يستمر هذا الفالمنطقة المعروفة تقليديا بفوائض اإلنتاج معتمدة على الواردات بشكل كلي بعد انتهاء الحرب. 

تاجية في خلق ضغوطات على األسواق بين حجم الطلب الغذائي للبلدان ذات الكثافة السكانية العالية وقدرتها اإلن

 العالمية.

 الواليات المتحدة األمريكية: 3.1.1 

يعتبر النقص الكبير في اليد العاملة أهم عائق واجهه القطاع الفالحي في أمريكا رغم أن عدد العاملين في القطاع الفالحي 

صا فيما اثني عشر مليون شاخنة: فقد الجيش لم ينخفض اال بمليونين فيما واجهت القطاعات األخرى خسائر بشرية متباي

وأقل من خمسة  9101بحوالي واحد وعشرين مليون عامل مقارنة بتسع عشر مليون سنة  9188قدر عدد الصناعيين سنة 

 (.George Pierre, 1947. )9111عشر مليون في سنة 

، ازدادت أسس النمو االقتصادي هشاشة في أواخر العشرينات، ورغم التعافي االقتصادي الظاهر على الواليات المتحدة

بسبب اإلنتاج الصناعي الزائد، المضاربة المالية في البورصة، وارتفاع نسبة استقراض المستثمرين وصغار الفالحين 

 األمريكيين. 

 ، قرر بعض المضاربين بيع أسهمهم في9101ومع اعالن انخفاض األسعار والفوائد الصناعية خالل شهر أكتوبر من سنة 

يار كبير أدت هذه الوضعية الى انهحين الزالت مستويات أسهم الشركات المسجلة في بورصة وال ستريت في نيويورك عالية. 

ناد لم تقدر البنوك التي واصل في اسمما أثر على سوق األسهم وأدى الى افالس آالف صغار المضاربين.  األسعاروسريع في 

بالتالي، طالبت البنوك لها بعد افالس المقترضين من أفراد ومؤسسات. القروض على مدى سنوات من استرجاع أموا

األمريكية باسترجاع أموال القروض من الاخارج وشرعت في سحب أموالها المستثمرة خارج الحدود: هكذا بدأت األزمة التي 

 . 29امتدت الى جميع أنحاء العالم

القتصاد العالمي وجميع القطاعات االقتصادية بما فيها أكثر قطاع أثرت األزمة على املجال المالي أوال، ثم تفاقمت لتشمل ا

 . قطاع الفالحة واألغذية الزراعيةمربح للواليات المتحدة وأوروبا الغربية )قبل األزمة(، أال وهو: 

دة صغار ئومن أول التأثيرات المباشرة لألزمة ظهورا على هذا القطاع نذر اإليقاف شبه الكلي لمنح القروض الفالحية لفا

الفالحين وأصحاب االستثمارات الفالحية المتوسطة والتي تساعدهم في انشاء وحدات صناعية لتحويل المنتوجات 

                                                           
 http://www.authentichistory.com/ed/1930s/images/1929_ panic_on_wall_street.jpgالمصدر:  29 
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 ,George Pierre. أثر ذلك بدوره على نظام العرض والطلب والتزويد وتسبب في شلل شبه تام لإلنتاج الفالحي. ) الفالحية

1947.) 

 ا في:أزمة القطاع الفالحي تسببت بدوره

 انخفاض استهالك العائالت بسبب االرتفاع المشط ألسعار المواد الفالحية واألغذية الزراعية المصنعة -

 انخفاض كبير في االستثمارات المباشرة -

 لجوء الواليات المتحدة اضطراريا الى توريد الحبوب ألول مرة منذ عشرات السنين -

بطالة بسبب توقف اإلنتاج من جهة وانخفاض األسعار فقدان كبير في مواطن الشغل وارتفاع ضاخم في نسب ال -

 من جهة أخرى )للتمكن من بيع املاخزونات(

 افالس آالف المؤسسات وما انجر عن ذلك من فقدان مواطن عمل واحالة العاملين على البطالة بالجملة -

 سحب المدخرات من البنوك وتوظيفها في أعمال غير ناجحة في أغلب األحيان -

 على بعض المؤسسات بالسحب من رؤوس األموال  محاولة الحفاظ -

االستثمارات المنشأة خالل ازدهار المضاربة، نستنتج بأن أغلب االستثمارات اعتمدت على رأس مال ما قيمنا  إذا

 مفرط.

  أزمة الانفلونزا الاسبانية:  2.1

 

. الفوض ى العارمة في جميع أنحاء العالم ظهرت االنفلونزا االسبانية في أعقاب الحرب العالمية األولى وفي خضم حالة من

الزال الحديث عن هذه الجائحة مستمرا بسبب خطرها الكبير اذ تسببت عند انتشارها مع نهاية الحرب العالمية األولى 

 مليون نسمة.  922( في مرض نصف مليار نسمة في جميع أنحاء البسيطة ووفاة ما ال يقل عن 9198-9194)

 

ة بالدول الصناعية كانت قصيرة المدى أما بعض الدول األخرى كالهند وافريقيا جنوب الصحراء التداعيات االقتصادي

 (:0202)منظمة العمل الدولية، فقد تعرضت النعكاسات خطيرة وعقيمة استمرت لمدى أطول. 

 انخفاض كبير في اليد العاملة مما أثر على الحصاد والزراعة  -

 في جميع أنحاء العالمغير مسبوق مما أدى الى انتشار املجاعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل  -

 أدفاق إضافية للمهاجرين نحو المناطق الحضرية  -

 اضطرابات اجتماعية، إضرابات وانتفاضات ضد القوى االستعمارية -

لين فالحيين مأثرت االنفلونزا االسبانية على فئة الشباب على وجه الاخصوص اذ مست جزءا كبيرا من الفئة النشيطة من عا

 Vincentوموظفين وصناعيين وانهار النشاط االقتصادي على خلفية وفاة هذا العدد الكبير من العمال النشطين. )

Geloso, 2020:) 

 9194بين جويلية  %25حسب البيانات المتوفرة، انخفض اإلنتاج الصناعي لألغذية الزراعية بنسبة تناهز  -

 .9191ومارس 

 %16نشاط المؤسسات بنسبة تقارب في نفس الفترة، انخفض  -

فيما انخفض الناتج  9191سنة  %13وبنسبة  9194سنة  %17انخفض اإلنتاج الفالحي والصناعي بكندا بنسبة  -

 .%7مع اخذ ارتفاع األسعار بعين االعتبار( بنسبة الداخلي الاخام الحقيقي )مجموع القيم المضافة 
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II. فلاحة تجاوبا مع أزمة تحليل السياسات العمومية الخاصة بقطاع ال
 الحربين العالميتين

كان ملاختلف السياسات تأثير عميق على تطور القطاع الفالحي الحقا، لذلك، فمن الهام أن نستعرض عن قرب مجمل 

 اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الكبرى، أسبابها ونتائجها.

 فالحية ذات منحى قيادي:للاخروج من هذه األزمة، اعتمدت مختلف الحكومات سياسات 

على سبيل المثال، أطلق رئيس الواليات المتحدة روزفلت "االتفاق الجديد" وهو برنامج اقتصادي قائم على  -

ومنها قطاع الفالحة واألغذية الزراعية ومؤسسات ، تدخل كبير للقطاع العمومي إلنقاذ القطاعات الحيوية

ض صغار المستثمرين وأصحاب االستثمارات المتوسطة بدفع قرو من خالل تعهد الدولة  ،الصيد البحري 

 دوالر 922222وتمديد آجال دفع القروض التي تفوق 

 في ألمانيا، استغل أدولف هتلر األزمة االقتصادية للوصول الى الحكم واتبع سياسة تصنيعية وعسكرية -

األزمة اال بعد اندالع الحرب هذا وتجدر اإلشارة الى أن عددا من الدول على غرار فرنسا لم تتمكن من تجاوز  -

 9111العالمية الثانية في 

  ين:مساهمة الفلاح  1.2

ظافرت جهود القطاع الاخاص ومساعي الحكومات واجراءاتها للاخروج من األزمة. خالل تلك الفترة، عاد الفالحون ت

من العمل الشاق والتحسينات  أي بعد اثني عشر عاما 9101والمزارعون الى أنشطتهم وبذلوا أقص ى جهودهم ليتمكنوا سنة 

 Ayhanفي العالم وبكميات أوفر مما تم انتاجه قبل اندالع الحرب. )التقنية من انتاج جميع أصناف المنتجات الفالحية 

kose et Franziska Ohnsorge, 2020.) 

 حل مشكلة العمالة   2.2

 

أطلقت بعض الدول األوروبية نداء للعمال بمستعمراتها وبالبلدان املجاورة لحل مشكلة العمالة. أطلقت فرنسا نداء للهجرة 

وخاصة الهجرة الوافدة من إيطاليا، وقامت السلطات اإليطالية بإعداد وتأطير أدفاق المهاجرين القادمين خاصة من قرى 

 ية، في إطار مشاريع عائلية لالنتقال واالستقرار بفرنسا."وادي بو" باالتفاق مع السلطات الفرنس

هكذا تطورت دينامية جديدة لألعمال الفالحية وصناعات األغذية الزراعية، وعمل الوافدون في مختلف المناطق باعتماد  

 . (%24)فالحيين أو كأجراء  (%22)وتقاسم ملكية األراض ي  (%54)تقاسم املحاصيل 

-Jean. )9111و 9102بين سنتي  42222اليطاليين المهاجرين للعمل في جنوب غرب فرنسا ب بشكل عام، يقدر عدد ا

Claude Flamant, 2010.) 

قد تزامنت فال يصح اعتماد هذه األرقام كمؤشرات للخسائر التي أحدثتها جائحة االنفلونزا االسبانية بمفردها، 

فترة الجائحة مع نهاية الحرب العالمية األولى التي أحدثت تدهورا حادا للبنى التحتية الخاصة بمصانع األغذية 

 الزراعية وبالمنشآت الفالحية 
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 الإنتاجية والاكتفاء الذاتي ارتفاع 3.2 

شتركت عديد مخططات التنمية في األهمية التي أسندتها لتحقيق االكتفاء الذاتي الجزئي والكلي، وذلك ألسباب ا

د انقطاع المواد الغذائية في فترة الحرب وما بعد الحرب، اعتبرت عديد الدول بأن ضمان تموينها الغذائي استراتيجية. بع

وتضاخم هاجس االكتفاء الذاتي مع الصعوبات التي واجهتها أمر ضروري كما خشيت من االعتماد المفرط على الواردات. 

ة العملة األجنبية الستخدامه في توريد التجهيزات الضروري بعض الدول في الدفع ومع الرغبة في ادخار الرصيد الضئيل من

للتنمية بدل انفاقه لتوريد المواد الغذائية. هكذا أصبح االكتفاء الذاتي هدفا ألغلب املاخططات الوطنية التنموية ولو أنه 

 تحقيقه.  يستحيل أو على األقل يصعبظل هدفا 

مواد الغذائية واالكتفاء الذاتي ال تتالءم مع االستراتيجية التنموية الصناعية ولكن األولوية التي تم اسنادها لزيادة انتاج ال

 )منظمة األغذيةالتي تتعارض مع النشاط الفالحي: هنا يكمن غموض األطر السياسية المتبعة من طرف عديد الدول 

 (.0222والزراعة، 

 :الاستثمار في صناعة الأسمدة  4.2

ركزت عديد الحكومات على االستخدام المكثف لألسمدة سعيا لرفع مستوى اإلنتاجية في ي العديد من الدول األوروبية، ف

ظل استخدام األسمدة محدودا رغم جهود شركات السكك الحديدية التي رأت في ارتفاع اإلنتاج الفالحي الهكتار الواحد. 

ض المتوسط التي أنشأت البحر األبي -سكة حديد ليون فرصة لتكثيف نسق رحالت شحن البضائع )خاصة شركة 

 (.Jean-Claude Flamant, 2010محطات زراعية تجريبية( )

عاما: مصنع لألسمدة 42هذا وتم تأسيس منشأة استثمارية صناعية جديدة احتلت مكانة بالساحة األوروبية لمدة ناهزت 

تم سن قانون تأسيس ي لديوان . كذلك BASF"هابر بوش" من آزوت الهواء أسسته الشركة األلمانية  اآلزوتية المستخرجة

مساهما بذلك في  9101وبدأ مصنع تولوز في صناعة األسمدة اآلزوتية سنة  9108أفريل  99وطني لصناعة اآلزوت في 

 التخفيض من الواردات من الشيلي. 

في البرلمان  رةلديوان الوطني لصناعة اآلزوت بعد مداوالت كثيا هذه الشركة الصناعية كانت فريدة من نوعها اذ تم تأسيس

حول دور الدولة في دعم الفاعلين االقتصاديين وهو مؤسسة عمومية بينما قامت شركات خاصة بتسويق وإنتاج 

 (.Armand Frémont, 1997االمونيترات. )

  تثبيت أسعار المنتجات الفلاحية:  5.2

هياكل  ر المواد الفالحية تعتمد على تأسيسضعت اغلب الدول بعد نهاية الحرب العالمية الثانية استراتيجية لتثبيت اسعاو 

 مكلفة بالسيطرة على سوق القمح، باعتباره المنتوج المرجعي لإلنتاج الفالحي في العالم. 

النعكاسات ااالستراتيجية المثلى للواليات المتحدة للتمكن من اصالح وتعديل  مثلتاستراتيجية السيطرة على االنتاج 

 لتوسيع نطاق اعمالها.  كذلك الدولة ما سعتكالوحشية الرتفاع األسعار، 

الى الحد األدنى  الدولة سياسة التدخل المكثف للدولة تختلف تماما عن السياسة المتبعة سابقا والمتمثلة في تقليص دور  

هذا وقد كثفت الدولة دعمها لجهود تنمية الصادرات واالنفتاح على الضروري والمتمثل في تحديد الرسوم الجمركية. 

دعم الدولة  أسواق جديدة. "لم يكن لجني محاصيل الصوجا أن يبلغ مثل هذا المدى والنجاح لوال دعم الصادرات:  لوال

النخفض سعر زيت الصوجا بشكل ملحوظ، والنخفضت كذلك مردودية جني املحاصيل، ولما توفرت هذه للصادرات 
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الصوجا والذرة في األسواق والرتفع مستوى االفراط في انتاج الكمية من البذور، الرتفعت األسعار ولما انتشر نموذج زيوت 

 .(Jean-Pierre BERLAN, 1981)الحبوب." 

 :تحديث القطاع الفلاحي 6.2

هامة كما أولت اهتماما فائقا لتطوير نظم الري  وخصصت موارددفت عديد الدول الى تعزيز االنتاجية الفالحية ه

ل استهالك االسمدة الى مستويات غير مسبوقة في الدول النامية خالل تلك واالستخدام المكثف لألسمدة )ارتفع معد

 الفترة( والبذور املحسنة وهو ما لعب دورا أساسيا فيما ُعرف الحقا "بالثورة الاخضراء". 

 9101ويعود برنامج االسمدة الذي أطلقته منظمة األغذية والزراعة برعاية الحملة العالمية ضد الجوع الى الفترة بين 

 (.0222.  )منظمة األغذية والزراعة، 9104و

حظيت أربعة نشاطات مترابطة أخرى كذلك باهتمام فائق: العلوم، التكنولوجيا، التعليم والتعميم. وتركزت البحوث 

 الفالحية والبحوث المتعلقة بتكييف الممارسات الفالحية املحلية خاصة بالبلدان المتقدمة ذات المناخ المعتدل. بالتالي،

اضطلعت هذه الدول بمهمة حيوية: تطبيق هذه المعارف الواسعة والمتطورة في المناخات الجافة واالستوائية ألغلب 

 الدول النامية وإقناع فالحي هذه المناطق بقبول وتبني هذه المعارف. 

 ودافعت الحكومة الفرنسية على تكثيف النظم الزراعية من خالل:

 زراعية حديثةتجهيز المزارع بمحركات ومعدات  -

 انشاء المراعي الدائمة  -

تصميم مؤسسة بحوث فالحية كبرى ذات صبغة عمومية مستقلة في أوائل األربعينات بإتباع نموذج معهد  -

البحوث الفالحية الذي تم تأسيسه في الثالثينات. هكذا تم تأسيس المعهد الوطني للبحوث الزراعية في سنة 

9180  .Pierre Bourdieu, 1962)( 

 سيس مدارس فالحية جهوية وضيعات نموذجية تأ -

 ارساء نظم مراقبة إلنتاج األلبان بإتباع النموذج الهولندي والدنمركي  -

تجميع البيانات من مربي المواش ي في "كتب جينية" للعمل على توحيد السالالت املحلية في نهاية القرن التاسع  -

 عشر

بينها  )منوتأسيس شركات مختصة في تربية النباتات  اجراء بحوث حول انتقاء أصناف املحاصيل األساسية -

 .(Jean-Claude Flamant, 2010)فالمورين(  

 تركز ملكية الأراضي: 7.2

 

خضع تركيز ملكية األراضي أو ما يعرف "بتجميع األراضي" لتشريع أوروبي محكم منبثق عن ارادة سياسية صادقة في تهيئة  األراضي 

م تجميع األراضي جغرافيا حيث تم تطبيقه على حقول الحبوب الكبرى في حين غاب على مستوى بساتين مع ذلك، تفاوت نظاالوطنية. 

 األشجار المثمرة بالجنوب الفرنسي وبريطانيا مثال. 

هكتار في بين سنتي  16من المزارع التي ال تتعدى مساحتها  %26وارتفع حجم المزارع الفالحية بشكل ملحوظ فمثال، اختفت نسبة 

هكتار ورافق التركز االقتصادي هذه العملية.  26في حين تضاعف عدد المزارع التي تغطي مساحتها أكثر من  9112و  9122

.)(Claude Michelet, 2005 
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 الإنتاج:تكثيف نظم  8.2
 

. ضدفعت الزراعة المكثفة الفالحين لتغيير نمط حياتهم بشكل جذري للتمكن من انتاج كميات كبيرة والبيع بسعر منخف

أسمدة ) لرفع االنتاجية تميزت المعايير الجديدة لإلنتاج باالعتماد على اآلالت واالستخدام المكثف لمدخالت االنتاج

تعتبر فرنسا ثاني أكبر مستهلك للمبيدات الحشرية على الصعيد العالمي بعد الواليات  –ومنتجات وقاية النباتات( 

وإدماج  وضخ األموال )المديونية( –ذلك ضمن مخطط مارشال ويندرج  المتحدة، واألولى على مستوى أوروبا

التكنولوجيات البيولوجية وتخصص االنتاج )خاصة في ثالثة مناطق كبرى: اختصاص بريطانيا في تربية المواش ي، حوض 

اعة ر باريس وحوض آكيتين في حصاد الحبوب ومنطقة النغدوك ووادي نهر الرون في زراعة الكروم وقطف ثمار األشجار وز 

   .  (الاخضار

  التخطيط والتمشي الاستراتيجي: 9.2
 

كانت الهند مثاال يحتذى به في كيفية تخطيطها بنجاح لتنمية اقتصادها املاختلط بشكل متكامل على أساس المساعدة 

طة اخمع أهداف ال النظام التنموي  اتساقالذاتية ودون االفراط في التأطير. تدخلت الدولة بشكل استراتيجي لضمان 

(. وتنطوي الاخطة على التمويل العام إلنتاج الغذاء واأللياف بهدف 9130/  9133 - 9139/  9132الاخماسية األولى )

استعادة مستويات االستهالك في فترة ما قبل الحرب وإعادة توجيه المدخرات نحو االستثمارات التي من شأنها أن تساهم 

 (. 0202راعة، في التنمية االقتصادية. )منظمة الغذاء والز 

الصين كانت مثاال آخر لنجاعة القدرة على التخطيط المركزي وتدخل الدولة اذ كللت الاخطة الاخماسية األولى للبالد 

( بالنجاح وساهمت االستثمارات العامة في الفالحة والتخطيط الصناعي بزيادة في الناتج الداخلي الاخام 9131-9131)

 .٪90الحقيقي بنسبة 

تم تبني إستراتيجية لدعم وإعادة تنظيم الزراعة والصناعة الريفية وُسميت االستراتيجية "بالقفزة الكبرى". ، 9134في سنة 

اعتمدت هذه االستراتيجية على إدخال التقنيات الحديثة ونصت على القضاء على الملكية الفالحية الاخاصة والتجميع 

 فالحيةتعاونية  182.222، تم تحويل أكثر من  9131لسنة  الوضع العالمي للتغذية والزراعةحسب  والقسري للمزارع. 

عملها بين اإلنتاج الزراعي  انقسمأسرة  0222، تضم كل منها 9134بحلول سنة  مزرعة مشتركة 00222صينية إلى 

 الصناعات الاخفيفة.و 

 :تعزيز فرص التصدير 10.2

ق االقتصاد الزراعي: صنع منتوجات جديدة موجهة لألسوا دى التحول التقني بعد الحرب العالمية الثانية الى تغير عميق فيأ

ذ اكمثال على ذلك، سنستعرض التجربة االمريكية في تصدير الصوجا والذرة وعالقتها باالقتصادي العالمي الجديدة. 

 مكنت من:

االستهالك  لالزيادة في منافذ انتاج الحبوب وتوجيهها نحو االنتاج الحيواني: في أمريكا الشمالية مثال بلغ معد -

 السنوي للحبوب طنا كامال للشاخص الواحد في حين لم يتجاوز االستهالك المباشر عشر هذه الكمية

 اعادة استغالل آالف الهكتارات المهملة بفضل استخدام املحركات  -

 ادخال تغييرات كبيرة وجذرية على تقنيات تربية المواش ي في جميع انحاء العالم بفضل تصدير نموذج االنتاج -

 الحيواني المعتمد على الذرة والصوجا

، وان فمثاللتطوير صادراتها على هذا األساس، استغلت الواليات المتحدة التناقضات الموجودة بين مختلف الدول. 

لى أصبحت تعتمد أكثر فأكثر ع فقد بعد الاخمسينيات من القرن الماض ي، انتاجها الداخلي من الذرة على فرنسا اعتمدت



Page | 41  
 

 American) على غراراألمريكية  واملجامعالحكومة  فقد اعتمدتأخرى مثل اليابان أو إسبانيا،  مناطقفي أما ا. الصوج

Soybean  وVU.S ) ة للمعونة الغذائي باستخدام االموال المناظرةجريئة لتطوير السوق  اتسياس(Jean-Pierre Berlan, 

1981). 

 دور التعاونيات الفلاحية والتعاضديات: 11.2

شركات التأمين التعاضدي في أوروبا بشكل عام لألحكام القانونية العامة المتعلقة بالتأمين والاخدمات المالية، خضع ت

 .بينما تخضع مؤسسات االدخار واإلغاثة ألحكام خاصة

مليون مواطن  012في الوقت الحاضر، تقدم شركات التأمين التعاضدي، حسب التقديرات، خدمات اجتماعية وصحية لـ 

شاخص في  350.000مليار أورو في أقساط التأمين. وتوظف شركات التأمين حوالي  942بي وتساهم جميعا بأكثر من أورو 

 .(Simon Broek, 2011)أوروبا ولو لم تتوفر احصائيات دقيقة بهذا الاخصوص. 

ني راعيون أغلب مواطفي وقت ما من بداية القرن العشرين وحتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحيث مثل السكان الز 

المناطق الريفية، كان التعاضد الزراعي يعتمد على ممارسات قروية قديمة تقوم على التعاون والتضامن بين أفراد 

 املجتمعات املحلية. 

 بعد ذلك، تم إنشاء آليات التأمين االجتماعي التي تهدف إلى التأمين من املاخاطر المهنية ثم االجتماعية، وتطور شيئا فشيئا

 لتبلغ مستوى محكما في الستينيات والسبعينيات من القرن الماض ي. 

لتي ا وغالبا ما عارض السكان الريفيون آليات التأمين الجماعي العالمية، الرتباطهم بتقاليدهم التضامنية "الطبيعية"

ركات التأمين ن السهل تقبل شترساخت على مر األجيال في األوساط العائلية التقليدية. ولئن تم تأسيسها تدريجيا، لم يكن م

 .(Bruno Lachesnaie, 2011)اجتماعيا. 

 تهدف شركات التأمين التعاضدية الى: 

 االجبار على دفع االشتراكات االجتماعية بمنح المزايا االقتصادية بصفة غير اختيارية -

 الستجابةل موميةالع السلطات لدعوةالزراعية  تحرك الهياكل النقابيةاستراتيجية المناصرة التي تتمثل في  -

 الزراعي االجتماعي الضمان الترفيع من مستوى لمطالب المتعلقة بل

 ر المباشر والشفوي البحث عن سبل اتفاق مع المنخرطين / المعنيين حول اجراءات تهدف الى تعزيز الحوا -

املجلس  خاباتلترسيخ نظام التمثيليات الديمقراطية  الاخاصة بالقطاع الفالحي )انتوتسهيل نشر المعلومة 

 (9132ومندوبي املجتمعات املحلية والمقاطعات سنة  9181االداري سنة 

 في اطار هذه املجموعة االخيرة من االجراءات. 9189ويندرج تأسيس "قسم الاخدمات االجتماعية الريفية" سنة 

يان ذ كانوا في كثير من األحويضطلع هذا القسم، الى جانب خدمات أخرى، بمهمة تسهيل نفاذ المنخرطين الى المعلومة، ا

لممارسة  المنخرطينغير مدركين لحقوقهم. الاخدمات الصحية و االجتماعية بصفة عامة، مثلت الوسيلة المفضلة لممثلي 

مكنت هذه الاخدمات الصحية واالجتماعية الممولة بفضل المساهمات االضافية المباشر  سيادتهم واستقالليتهم.

عين "من لعب دور هام يفسر اهتمام وايمان المزار عيين  الشركات التعاونية للاخدمات الفالحية للفالحين والمستثمرين الزرا

 والمستثمرين والموظفين بشركاتهم التأمينية".
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 دعم القطاع الخاص: 12.2
 

مكن تحديث القطاع الفالحي الفرنس ي، الذي بدأ في الاخمسينيات ودعمته الجمهورية الاخامسة بقوة، وظهور السياسة 

لزراعية المشتركة في املجتمع االقتصادي األوروبي، ودفع المساعدات الضاخمة للمزارعين من ظهور جيل جديد من ا

 المشغلين الديناميكيين القادرين على ادارة األعمال بنجاح والمدركين للفرص الكبيرة التي يقدمها دعم الدولة. 

ال املج" في ثورة صامتةرواد األعمال الشباب الذين أطلقوا " من أدى الى والدة جيلهذا النوع من المبادرات في فرنسا 

وطني االتحاد ال وزعيم، مؤسس المركز الوطني للمزارعين الشباب "ميشيل ديباتيسكما سماها "، الفالحي في فرنسا

لديناميكية راعة اشراكة أساسية مع الدولة لتطوير الز  تحقيقعلى  في أحد مؤلفاته. هذا الجيل كان قادرا لنقابات المزارعين

 .Eric Rance, 2002)الوطني )بدعم مالي من املجتمع 

وبطبيعة الحال، مكن هذا الدعم الهائل من المواءمة التدريجية للتغطية االجتماعية للفالحين مع تلك الاخاصة بالفئات 

لرغم جتمع الوطني. على ااالجتماعية المهنية األخرى، اذ خفض كلفة المساهمات الفردية بفضل التمويل الممنوح من امل

كن من يمن كل ذلك، ظل التردد الثقافي المتجذر بعمق تجاه أي سيطرة من قبل الدولة سائدا بين عدد الفالحين، ولم 

 ,Eric Rance)). هاإحراز تقدم كبير في اتجاه التنشئة االجتماعية للمهنة إال على حساب الصراعات الداخلية داخل الممكن

2002 

 

III. 91لعمومية الخاصة بالقطاع الفلاحي تجاوبا مع أزمة كوفيد السياسة ا 

مجابهة األزمة الناتجة عن جائحة من أجل اتخذت جميع البلدان في جميع أنحاء العالم إجراءات لدعم القطاع الفالحي 

 هذه اإلجراءات. علىمن الشفافية  إلضفاء المزيددعوة قوية  وتم توجيه 91كوفيد 

ا سياسة نقدية توسعية عن طريق خفض أسعار الفائدة، وفتح األسواق، والتخفيف المؤقت تبنت دول جنوب شرق آسي

من البلدان  العديد وتقوم. والتدفق النقدي السيولة لتعزيزللقيود والشروط المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية 

عبء  كالتخفيف منتدابير ال ملة مناتخاذ ج من خاللوذلك األسواق المالية من أجل الحد من عدم االستقرار بدعم 

 يععن طريق حظر الب البورصةديون الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو التخفيف من تقلبات سوق 

 .األوراق المالية معامالتتنازل عن رسوم خدمات الا و مؤقت المكشوف

 اتوان كانت اجراء أخرى للحوكمةفي تفعيل أدوات ، لم تتردد بعض الدول األزمةدارة إل  المتخذة التدابير هذه إلى جانب

نتاج من اللجوء الى "قانون اال الواليات المتحدة  مكنت، على سبيل المثالتستخدم عادة في أوقات الحرب.  اذتقليدية  غير

د االقطاع الاخاص إلنتاج وتوزيع المو  ساخيريسمح للحكومة بتو الحرب الكورية  فترة ، وهو قانون يعود إلىالدفاعي"

نقترح دراسة أربعة جوانب مشتركة بين األزمة الحالية والوضعية االقتصادية في فترة ما بعد الحرب: توقف 

الموارد، تحول الهياكل وإعادة البناء. ويمكننا مطابقة هذه النقاط حسب المراحل الزمنية  التجارة، تعبئة

 المتتالية )حدوث األزمة، اعادة التنظيم ونهاية األزمة( كما يمكننا فهمها كأبعاد متداخلة لمسار واحد. 

ينها: نحن ال ال يعني تشابه مضام ويجدر التذكير بأن تشابه تركيبة األزمة الحالية باقتصاديات فترة ما بعد الحرب

نعيش في حالة حرب وال يجب علينا أبدا التظاهر بذلك وال يصح سوى اعتماد اقتصاد الحرب كأساس للتساؤل 

 .(Thomas Irace, Ulysse Lojkine, 2020)ودراسة اوجه التشابه االربعة مع االزمة الحالية
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،  Détoilette( )وأجهزة التنفس المعدات الطبية الوقائية مثلللدفاع الوطني )والتي تعتبر ضرورية " ةنادر الوالمعدات "

 في قطاع الزراعة واألغذية الزراعية. كافالقطاع الاخاص بشكل  يتدخل(. ومع ذلك، لم 2020

واألغذية الزراعية تجاوبا مع هذه األزمة، اتخذت وللمساعدة على حسن عمل سالسل التزويد العالمية للمواد الفالحية 

 الحكومة الكندية اإلجراءات التالية:

الل تعزيز في العمل من خ االستمرارالحفاظ على قنوات االتصال وفتح سالسل التزويد بحيث يمكن لألسواق الدولية  -

 وضمان األمن الغذائي األغذية النقص فيا في منع رئيسيا دور حركة المنتجات والمدخالت الزراعية، والتي تلعب 

 العالمي.

الحرص على االعتدال في تخزين المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي كانت موجهة تقليديا للتصدير على  -

 المستوى الوطني، وذلك لتجنب االضطرابات أو التاثير على التجارة الدولية.

ع عن فرض حواجز غير مبررة على التجارة في المنتجات عدم فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية واالمتنا -

 الزراعية والغذائية والمدخالت الرئيسية لإلنتاج الزراعي.

ي ألزمة لتصدوالمتخذة في اطار اواألغذية الزراعية  الفالحيةتأكد من أن التدابير الطارئة المتعلقة بالمنتجات ال -

عطيل ت وال تتسبب في تخلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، وأنها ال هادفة 91كوفيد 

 العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية. التزويدسالسل 

 التأكد من توافق االجراءات المتخذة مع قواعد منظمة التجارة العالمية -

لقة بالتجارة في المنتجات ومتع 91إبالغ منظمة التجارة العالمية كلما أمكن بأي تدابير متخذة في اطار أزمة كوفيد  -

الزراعية والغذائية، بما في ذلك تقديم األدلة العلمية وفقا لالتفاقيات الموقعة مع منظمة التجارة العالمية، لضمان 

 الشفافية والقدرة على االستشراف.

 وحول العمل على توفير معلومات محدثة ودقيقة حول مستويات إنتاج واستهالك ومخزون المنتجات الغذائية،  -

 أسعار هذه المنتجات، ونشرها على نطاق واسع.

على تجارة وإنتاج  91دعم جهود منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية األخرى في تحليل آثار أزمة كوفيد  -

 المنتجات الفالحية واألغذية الزراعية على الصعيد العالمي. 

ى مجابهة األوبئة سواء على المستوى االقليمي  أو الدولي، االنخراط في حوار بناء لتعزيز القدرة على التأهب وعل -

ا في المنتجات الزراعية، وال سيم تصديرالمفروضة على غير المبررة والتنسيق مع مختلف األطراف للحد من القيود 

 إطار منظمة التجارة العالمية.

 طارإلتدابير الاخاصة بالقطاع الفالحي في اليابان واالتحاد األوروبي قيودا على التصدير كما اتخذت جملة من ا فرضتو 

للمنتجات الغذائية والزراعية ومنح اإلعانات للمنتجين  بتخزين الاخواصمكافحة جائحة كورونا، ومن أهمها تلك المتعلقة 

 والشركات الصغرى والمتوسطة كما هو موضح في الجدول التالي:
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  االجراءات  وصف موجز  المبلغ

 ادارة التخزين

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون اورو 12اقل من   

 

 

 

 

 

 

. مجموع الكمية 0202جوان  12طن. ايقاف قبول البرنامج للمطالب  في تاريخ  922222 –السماح بتخزين الاخواص لألجبان 

 طن 81114لمنحها:  سبتمبر 24في  طن، الكمية التي تم امضاء العقود 81199الممنوحة: 

 

األجبان -شركات التخزين الاخاص   

 

. مجموع الكمية 0202جوان  12طن. ايقاف قبول البرنامج للمطالب  في تاريخ  982222 – للزبدةتخزين الاخواص السماح ب

 طن 08321: لمنحها سبتمبر 24في  طن، الكمية التي تم امضاء العقود 01018الممنوحة: 

الزبدة -شركات التخزين الاخاص   

 

جوان  12طن. ايقاف قبول البرنامج للمطالب  في تاريخ  12222 – للحليب املجفف كامل الدسمالسماح بتخزين الاخواص 

 طن 94122سبتمبر لمنحها:  24طن، الكمية التي تم امضاء العقود في  02914. مجموع الكمية الممنوحة: 0202

حليب مجفف  –شركات التخزين الاخاص 

 كامل الدسم

 

 982. مجموع الكمية الممنوحة: 0202جويلية  91ي تاريخ السماح بتخزين الاخواص للحوم االغنام. ايقاف قبول المطالب  ف

 طن 93سبتمبر لمنحها:  24طن، الكمية التي تم امضاء العقود في 

لحوم االغنام –شركات التخزين الاخاص   

 

 0093. مجموع الكمية الممنوحة: 0202جويلية  91السماح بتخزين الاخواص للحوم األبقار. ايقاف قبول المطالب  في تاريخ 

 طن 9111سبتمبر لمنحها:  24طن، الكمية التي تم امضاء العقود في 

لحوم األبقار –شركات التخزين الاخاص   

 

الاخضر والغالل: الترفيع من النسبة التي يمكن أن تخصصها البرامج التنفيذية لتدابير الوقاية في حالة وقوع أزمة. الاخمور: 

ودعم تخزينها والزيادة في مرونة الصناديق المشتركة والحصاد المبكر  السماح بتقطير الاخمور ألسباب مرتبطة باألزمة

 والمساعدات االستثمارية وتأمين املحاصيل.

مرونة برامج دعم االسواق في قطاعات 

 الكروم  والغالل والاخضار.

لم يتم استكمال اضافة قطاع الكروم 

 بعد

افز المالية  الحو

 على أقص ىنمية الفالحية الدولة العضو المعنية للت من مخصصات 1%

 . دون تمويالت اضافيةتقدير

أورو للفالح الواحد واقتطاعها من التمويالت غير  1222الى  3222السماح للدول األعضاء بدفع مبلغ اجمالي بقيمة 

  0202 – 0298المسحوبة بعنوان مخصصات التنمية الفالحية خالل الفترة 

 

دفع مبلغ اجمالي  –التنمية الفالحية 

طوع  للفالحينمق  

 

 مليون أورو 13

 

 مليون أورو 01

 برنامج يهدف الى دعم مزارعي البطاطس ونباتات الزينة بالمنطقة الفلمندية 

 

 مساعدات مخصصة لتزويد العاملين في قطاع الفالحة األولية بالسيولة )مربي الحيوانات املجترة ومزارعي البطاطس(.

 مساعدات مباشرة للفالحين والمنتجين

 



Page | 45  
 

ذبح صغار الاخنازير للحد من العرض  سيولة لفائدة قطاع تربية الاخنازير مليون أورو 2.3

 الزائد للحوم الاخنازير في السوق 

 مليون أورو 98.4

 مليون أورو 19.1

 مليون أورو 8.1

 دعم لفائدة منتجي الفالحة األولية / باعة األسواق المكشوفة 

 دعم لفائدة مربي األغنام والماعز

 فائدة مزارعي الهليون دعم ل

مساعدات  –مساعدات مباشرة 

 للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات

تدارك اضطرابات عميقة على مستوى االقتصاد، االنتاج النباتي والحيواني، الصيد والنشاطات المرتبطة به، الحراجة  مليون أورو 914مليون أورو الى  11مضاعفة الميزانية من 

 وتربية األحياء المائية وصناعة المواد الغذائيةالصيد البحري واستغالل والغابات،

برنامج مؤقت لدعم انتاج الفالحة األولية 

وصناعات األغذية الزراعية )بما في ذلك 

نشاط تحويل وتسويق المواد الفالحية(، 

والصيد البحري وتربية األحياء المائية 

 واستغالل الغابات وإدارة الصيد

مليون أورو ليصبح  922ورو في الميزانية المقدرة بمليون ا 032زيادة 

 مليون اورو 132مجموع الميزانية 

)ضمانات القروض قروض ومساعدات مباشرة لتغطية تكاليف االقراض الممنوحة في اطار مؤقت  –تعديل البرنامج 

ى دعم المؤسسات برنامج ضمانات يهدف ال –معهد خدمات السوق الزراعية والغذائية ومساعدات صندوق ضمانات 

الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الفالحة، الحراجة، والصيد البحري وتربية األحياء المائية في اطار عملية ادماج 

 المؤسسة الصغرى والصغيرة جدا(

برنامج ضمانات لفائدة المؤسسات 

الصغرى والمتوسطة في قطاع 

الفالحة،الحراجة والصيد البحري وتربية 

 ئية األحياء الما

الترفيع في الميزانية لتطبيق هذا االجراء. ويهدف البرنامج الذي يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في  مليون أورو 922مليون أورو الى  12الترفيع في الميزانية من 

ة اتهم المتعلقاملجال المذكور الى تمكين المؤسسات من الحصول على ما يحتاجونه من موارد مالية لتغطية احتياج

 بتمويل صندوق رأس المال المتداول حتى يتمكنوا من مواصلة نشاطهم. 

قروض مسندة من طرف معهد خدمات 

السوق الزراعية والغذائية لفائدة 

مؤسسات قطاع الفالحة والصيد البحري 

 91المتضررين من تفش ي جائحة كوفيد 

تعويض األضرار الناتجة عن الكوارث  عي الدواجن والبيضتعويض خسائر االيرادات الحاصلة في قطا مليون أورو 02

 البيئية والظواهر االستثنائية

 مساعدات مباشرة للفالحين مساعدات مباشرة، بحساب الهكتار  مليون اورو 9.3

 0202سبتمبر  –  CIFADمكتب الهندسة و التكوين ودعم التنمية -/ استقراء وثائق المصدر: تحليل تشاخيص ي 
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والزال يؤمن للمواطنين األوروبيين  91قطاع األغذية الزراعية لالتحاد األوروبي قدرته على مواجهة أزمة كوفيد أثبت 

 حاجياتهم الغذائية ويوفر منتجات ذات جودة عالية. 

 ومع ذلك، يواجه الفالحون والمنتجون صعوبات جمة وضغوطات متواصلة. 

 

األوروبي والزالت دول االتحاد األوروبي والمنظمات  الزال توفير األمن الغذائي من أولويات االتحاد

القطاعية تتابع الوضعية عن قرب وبكثافة لتأمينه. وقد شملت االجراءات المتخذة كافة التفرعات 

القطاعية وسالسل القيمة ومختلف عناصرها، كما شملت العاملين في القطاع الفالحي وقطاع األغذية 

 لصغرى والمتوسطة. الزراعية والمنتجين والمؤسسات ا

ومكنت هذه االجراءات من توفير سلسلة تزويد فعالة وتقديم دعم مباشر للفالحين وللمناطق الريفية كما 

 مكنت من دراسة وضعية السوق واتخاذ التدابير االستثنائية المناسبة لتعديله. 

أوروبا  بي العمل على تغذيةيواصل المزارعون وجميع الفاعلين في سلسلة التزويد الغذائي باالتحاد األورو 

 رغم جميع الصعوبات التي تواجههم.

ورغم ارتفاع المشتقات االئتمانية على خلفية اقتراض بعض الحكومات األوروبية، تبقى المستويات 

الحالية منخفضة مقارنة بما آلت اليه خالل األزمات السابقة مما يعني، بعبارة أخرى، بأنه قد تم احتواء 

 األوروبية المالية بشكل أفضل من األزمات السابقة. تجزؤ األسواق 
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 للحد من الخسائر االقتصادية للقطاع الفالحي. وتتضمن الخطة: 1616مارس  12دوالر بتاريخ  مليون 91.2تم االعالن عن خطة دعم بقيمة اما في الواليات المتحدة األمريكية، فقد 

 وصف موجز المبلغ

افز المالية  الحو

 3 دوالر في الشهر لكل صنف ألف 922دوالر بمعدل  آالف   ألبان، غالل، خصر، لحوم()شراء مخزون اضافي من المواد الغذائية القابلة للتلف 

 90  دوالر مليون   9.0دوالر موجهة لسلسلة انتاج األلبان،  مليون  0.1موجهة لتربية األبقار، دوالر  مليون  3.9دفوعات مباشرة ألصحاب المشاريع الفالحية، منها 

 2.3دوالر موجهة للمحاصيل املاختصة و  مليون  0.9دوالر موجهة للمحاصيل الكبرى،  مليون  1.1دوالر موجهة لسلسلة تربية الاخنازير،  مليون 

 دوالر توجه لبقية املحاصيل مليون 

  دوالر للبرميل الواحد من االيثانول االحيائي  2.83ستتمتع وحدات االنتاج بمنح بقيمة

وستشمل المنح المصانع المتوقفة عن  0202المنتج بين غرة جانفي وغرة ماي 

 االنتاج.

 0291من انتاج الموقع خالل نفس الفترة من سنة  %50ئي. وستأخذ وزارة الفالحة للواليات المتحدة في االعتبار دعم قطاع االيثانول االحيا 

 دوالر 12القيمة الدنيا للقسيمة الغذائية الواحدة ستحدد ب    15الترفيع في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الذي يمنح قسائم تموين غذائي  بنسبة%  

 03 ردوال  ألف   مساعدات للمزارع التابعة لبرنامج المصارف الغذائية للتكفل بمصاريف جمع املحاصيل وتحويل المنتجات المقدمة للمصارف الغذائية

 وتعبئتها ونقلها 

 90.3  دوالر مليون   .132222اريع الفردية ودوالر بالنسبة للمش 032222ويبلغ الحد األقص ى للمبالغ المدفوعة دفوعات مباشرة ألصحاب المشاريع الفالحية 

 دوالر بالنسبة للتعاونيات او المنشآت متعددة األسهم. وتم الغاء تحديد حد أقص ى باعتبار املحاصيل

 2.3  دوالر مليون  حوافز لفائدة سلسلة انتاج االلبان لتحويل فوائض االنتاج الى مشتقات الحليب وتقديمها الى المصارف الغذائية 

 التدابير التنظيمية

 التجزئةاء المطاعم من شرط وضع التعريفات الغذائية على المواد الاخام التي تقدمها ومنتجات اللحوم التي تقوم بتحويلها الى تجارة اعف  

 االعفاء من شرط االشارة الى البلد المرسل بالنسبة للمنتجات الفالحية املاخصصة للمطاعم والتي تمت اعادة توجيهها الى تجارة التجزئة 

 ن شرط وضع جداول السعرات الحرارية على الوجبات املحمولة التي تقدمها المطاعماالعفاء م 

  المساحات التجارية الكبرى.التخفيف من صرامة معايير تصنيف البيض للتمكن من اعادة توجيه المنتوج من المطاعم الى 

 0202سبتمبر  –  CIFADةالتنمي ودعم التكوين و الهندسة مكتب -المصدر: تحليل تشخيصي / استقراء وثائق  
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 ولئن ثّمن الفاعلون في القطاع الفالحي والصناعات الغذائية مختلف هذه الخطط فانهم اعتبروها غير كافية. 

دوالر للمحصول الواحد  100222لم يتم اعتبار عدم التكافؤ عند تحديد الحد األقص ى للمساعدات المباشرة ب

 ذ تختلف كلفة االنتاج اختالفا كبيرا حسب نوع المنتوج. دوالر للمشروع الفالحي الواحد ا 002222و

دوالر  022 كلفة انتاج الكرنب الواحد فيما تبلغ 30لألكردوالر 022على سبيل المثال، ترتفع كلفة انتاج الصوجا الى 

لفة االنتاج ك بالتالي، لم تكن هذه المساعدات كافية بالنسبة للمنشآت األكثر تضررا من االزمة والتي ترتفع بها لألكر.

 الى مستويات مرتفعة )بساتين الخضر وانتاج األلبان(.

افق أسعار شراء وزارة الزراعة في الواليات المتحدة ع م هذا وتعرضت مخططات اعادة الشراء كذلك للنقد اذ ال تتو

ن قيمتها المنخفضة اسعار السوق الحالية 
ّ
 . 31من تعويض الخسائر في االيراداتو ال تمك

 جزء املاخصص للفالحة في خطة دعم االقتصاد على تربية المواش ي،البعض البلدان اآلسيوية مثل اليابان، يركز بالنسبة ل

الاخضر، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتي تضررت بشدة من انهيار السياحة وارتفاع  وإنتاجالبستنة 

دابير لمواجهة النقص في القوى العاملة في قطاع الفالحة الصادرات إلى الدول اآلسيوية أخرى. هذا وتم اتخاذ بعض الت

 واألغذية الزراعية.

وتمتع القطاع الفالحي، الذي يعاني من هشاشة هيكلية والمدعوم بقوة من السلطات العامة، من ميزانية إضافية قدرها 

  0202 لسنة حة والغابات ومصائد األسماكوزارة الفال  إلى ميزانية ينضاف هذا المبلغ(. أورومليار  8.3ين ياباني )مليار  388

وباء للتمكن من مواجهة  0291 سنةمقارنة ب %0.8 والمرتفعة أصال بنسبة، (أورومليار  91ين ياباني )مليار  0892 المقدرة ب

 .32في البلدان املجاورة المنتشرةبحمى الاخنازير األفريقية  وإمكانية العدوى حمى الاخنازير 

 افريل، اذ تهدف الى: 21أورو( والمعلنة في مليار  8.3ين ياباني )مليار  388املة الممولة بتعددت أهداف الاخطة الش

  )الغذائية  دللموا تزويد الشركات التجاريةلدعم اإلنتاج الوطني )منتجات األلبان والغالل والاخضروات وما إلى ذلك

 وفي المقاطعات الست األخرى المعنيةوجه ال سيما مع ارتفاع االستهالك المنزلي وخاصة في طوكيو  احسنعلى 

 في هذه المرحلة "بحالة الطوارئ"

  التركيز على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية )اللحوم من نوع الواغيو، بعض األسماك والمنتجات

عبية كبيرة شالبحرية، والفواكه الفاخرة وما إلى ذلك( بهدف إعادة فتح المطاعم الفاخرة في اليابان والتي تحظى ب

لدى السياح اآلسيويين وكذلك في بقية مناطق آسيا خاصة مع استئناف الصادرات. وتندرج البستنة وانتاج الشاي 

 أيضا في هذه الفئة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

  ات الزراعية بهدف مليار أورو( لتعبئة الطالب من المدارس الثانوية والكلي 9.0مليارات ين ياباني ) 0تم تخصيص

 تعويض النقص في القوى العاملة.

                                                           
 أريس )فدان( 21وحدة قيس مساحة فالحية تساوي تقريبا  30 

 1212ماي  11المصدر: سفارة فرنسا بالواليات المتحدة األمريكية، في  31 

 االدارة العامة لخزينة الدولة  – المصدر: وزارة االقتصاد والمالية 32 
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  تشمل المساعدات كذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الفالحي وتصدير المواد

الزراعية، كما سيستفيد السوق املحلي والاخارجي للمشروبات الكحولية اليابانية بدعم اضافي من وزارة المالية 

 بهدف التوسع.

جراءات الرئيسية لتوفير مزيد الدعم للهياكل االنتاجية التي تواجه صعوبات كبرى اذ بلغت قيمة المنح وتهدف اإل 

مليار أورو( وتوجهت باألساس إلنتاج لحوم أبقار الواغيو حيث شملت مساعدات  9.0مليار ين ياباني ) 912والمساعدات 

مليار ين ياباني  83جية في نهاية األزمة. وخصص مبلغ للتمكن من التخزين لدى تجار الجملة ومصاريف الحمالت التروي

 مليون أورو( لقطاع األلبان في شكل منح لمربي األبقار وللعاملين في معالجة وتخزين الحليب املجفف. 142)

اذ التخهذا وشملت الاخطة قطاعات البستنة والشاي واالصيد البحري والاخشب وزراعة الاخضروات كما تم التخطيط 

 قروض منخفضة الفائدة.منح مالية لشراء البذور والنباتات واستئجار المعدات وكذلك  كإقرار مساعدات رى أخ اجراءات

 

 

 

 

وتجدر االشارة في الاختام، الى تكميل جميع تدخالت السياسة النقدية بخطط إنعاش مالي بهدف دعم الحلقات 

األضعف في قطاع الفالحة واألغذية الزراعية. في معظم الحاالت، تهدف هذه الاخطط في المقام األول إلى دعم 

ات الوطنية للصحة لضمان توفر المعدات الطبية وتوسيع مجال التغطية الصحية. )إدارة قدرات القطاع

 (2020الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، 

تشمل هذه الاخطط كذلك تدابير دعم تهدف إلى التخفيف من خسائر ايرادات مختلف الفئات الضعيفة من 

شاريع الزراعية. ومن بين التدابير السياسية الرئيسية المتخذة لدعم املجتمع الريفي وتتضمن خططا إلنعاش الم

المؤسسات وال سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة نذكر الحوافز الضريبية للمشاريع المعنية، تأجيل 

 الدفوعات وإسناد قروض بدون فوائد.
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I. :التدابير التعزيزية   

الوطني كما  عيدالصتضامن على للاقتضت هذه األزمة االستثنائية تطبيق استراتيجيات غير تقليدية واالعتماد على آليات 

 الدولي. في هذا السياق، يتوجب على الدولة العمل على عدة جبهات. الصعيد على 

 :االقتصاد الكلي وفيما يلي بعض التوصيات فيما يخص

 :على الصعيد المالي   1 .1

بدعم القدرة الشرائية من  91عبئة كل االمكانيات إلعادة االتجاهات االقتصادية إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد ت -

 خالل برامج المساعدة االجتماعية واالقتصادية.

دفع البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير تقديرية واستشرافية لمواجهة خطر نقص السيولة وأيضا لتخطي مشكلة  -

 التضاخم.

 اإلجراءات اإلدارية. تسهيلاالسراع بتنفيذ اإلصالحات المؤسسية بهدف  -

 .المساعدات الدولية وتأجيل سداد الديون مع الجهات المانحةالتفاوض بشأن خطط  -

 دعم المواد األساسية. -

 على الصعيد الاستراتيجي: 2.1

كفاءات في مختلف  واالستعانة بمجموعةوأدوات لوضع اإلستراتيجيات والتخطيط  وسائلستحداث ا -

ديد الذي فرضه انتشار فيروس االختصاصات إلدارة األزمات. السياق االقتصادي واالجتماعي والسياس ي الج

قائمة على الحوار  حداثيةيمنحنا األمل في ظهور إصالحات استراتيجية جديدة نابعة عن منهجية  91كوفيد 

 احتياجات المزارعين والصيادين والصناعيين. وتلبيةتوافق في اآلراء الوالتشاور من أجل الوصول إلى 

اكل اإلنتاج والاخصوصيات اإلقليمية وكل ما يتطلبه ايجاد حل مثل هذه المنهجية تأخذ في االعتبار تنوع هي

جذري للمشاكل المتكررة في قطاع الفالحة واألغذية الزراعية والتي برزت بشكل أكبر تحت تأثير الجائحة 

 وإجراءات الحجر الصحي الشامل.

 على الصعيد التنظيمي: 3.1

تي بدأت في الظهور اذ يجب تقديم المساعدات والدعم حديد المشاكل واالحتياجات على ضوء النتائج األولى الت -

كانيات تبديد االم مع الحرص على عدمللمزارعين واألنشطة المنكوبة بسرعة وتجنب التعقيدات البيروقراطية 

 وعدم االكتفاء باعتماد المقاربة االجتماعية.
 

م اخصصة لبرامج المساعدة. وقد تم تعميم مرسو تتيح أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اليوم إمكانية المعالجة امل

ن هذا المعرف من 0202ماي  90قانون يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن في 
ّ
. من الناحية الفنية من المفروض أن يمك

للجمهورية التونسية في  91توجيه برامج المساعدة والدعم بشكل فعال. في الاختام، من المتوقع ان تتسبب أزمة كوفيد 

 (.0202نقاط في معدل البطالة )معز السوس ي،  8مليار أورو و  9.34نقاط نمو و  8.3ب خسائر

مجموعة كفاءات في مختلف االختصاصات على مستوى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  تشكيل -

وجه الاخصوص اذ  على 91وعلى مستوى وزارة الصناعة وتكليفها بإدارة األزمات بصفة عامة وإدارة أزمة كوفيد 

 .وتطوير المهاراتللتعلم  تتيح هذه األزمة فرصة جيدة
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 :على مستوى نظام الانتاج 4.1

فنية  يئةهضع نظام إنتاجي تتبعه سالسل انتاج المواد الفالحية واألغذية الزراعية وتنفيذ القانون المتعلق بإنشاء و  -

 والتجارة والصناعة(. الفالحة) القطاعاتبرئاسة وزير الفالحة تتألف من ممثلين عن مختلف 

 من أجل دعم اقرار التدابير التالية:  0298ويتعين على هذه الهيئة الحرص على تنفيذ هذا القانون الصادر منذ سنة 

 توفير المزيد من االستقالل الذاتي للقطاعات والحرص على تكامل أنشطتها 

 ،مراقبة وخفض تكاليف اإلنتاج 

 لمنتجات،تحسين الجودة وتقنين أسعار ا 

 .خلق المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل مناسب بين مختلف المشغلين 

النادرة وذات الجودة  الترابية والمائيةموارد الوحماية  الاخيارات الزراعيةتحسين اإلنتاجية من خالل مراجعة  -

 .ساحةيع المتوس ةإمكاني في ظل غيابكل وحدة مساحة( باإلنتاجية  الترفيع فياإلنتاجية الرأسية )ب المتوسطة والنهوض

خالل  العائداتبناء على ذلك، وجب مراجعة المقاربة الكالسيكية في اعداد توقعات اإلنتاج الفالحي على أساس متوسط 

فترة الاخمسة سنوات الماضية، والتي يجب استبدالها بمقاربة تحدد العائدات بصفة موضوعية مع اتخاذ جميع اإلجراءات 

ستوى المطلوب )تعزيز قدرات المنتجين وتعزيز البحث واالبتكار باالستلهام من تجربة االتحاد األوروبي الالزمة لتحقيق الم

  بعد الحرب العالمية الثانية(.

ويمكن تحقيق هذا التغيير إذا ما قام صناع القرار ببلورة مشروع وطني يهدف الى زيادة اإلنتاجية وترشيد استغالل 

 يط لها في الزمان والمكان وتخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ المشروع.اإلمكانيات الموجودة والتخط

يدعم هذا االقتراح تحسين معدل تغطية اإلنتاج الوطني لالحتياجات االستهالكية لألسر التونسية وستمنح األولوية 

اللين  ية منخفضة، مثل الحبوب )القمحللمنتجات التي تعاني من عجز والتي تعتبر نسبة تغطية احتياجاتها االستهالك

والقمح الصلب( التي تحتل مكانة هامة في نموذج االستهالك الغذائي التونس ي. اما بالنسبة للمنتجات التي تسجل فوائض 

في االنتاج، فمن المستحسن التفكير في تكوين مخزون احتياطي إستراتيجي ومخزون اضافي موجه للصادرات من أجل تجنب 

 ألسعار الذي يؤثر على مداخيل المزارعين ومربي المواش ي.انخفاض ا

  :إدارة املخزون والدعوة لتعبئة القطاع الخاص 

مليون قنطار من القمح اللين،  0.112مليون قنطار من القمح الصلب،  3392042يقدر إنتاج الحبوب لهذا الموسم بنحو

والموارد المائية والصيد البحري اتخاذ جميع الترتيبات مليون قنطار من الشعير. ويتوجب على وزارة الفالحية  3002و 

 الالزمة للنجاح في جمع وتخزين املحصول.

راقبة م، و والتأكد من سالمتها فر المعداتتو من أجل ضمان  الموسم الفالحيمتابعة لجان  تحفيز، ينبغي لهذا الغرض

نبغي كما ي من القطاع الاخاص تأجيرها يقعافية إض بالبحث عن مخازن  القدرة التخزينيةتعزيز حالة مراكز التجميع، و 

هذا الهدف  تحقيقكبيرة من الحبوب. يمكن  محاصيلجمع و الحد األقص ى  ضرورة ترفيع االنتاج الىتوعية مزارعي الحبوب ب

( يتم الترفيع في هذه المنح خالل موسم الحصاد الماض  للتذكير،التسليم السريع ) منح ما تم الترفيع استثنائيا فيإذا 

على ديوان الحبوب استيراد كميات اضافية من الحبوب  ينبغيعالوة على ذلك، لمزارعي الحبوب. تسديدها سريعاوضمان 

 0ل عن قتال  كاف لمدة واآلجلة( وبناء مخزون احتياطي العاجلةبمجرد أن يتمكن من توفير مخازن إضافية، )المشتريات 

                                                           
 المصدر: ديوان الحبوب 33 
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 هذا ويجب على الدولة تخصيص الموارد تهالك لفترة أطول من المتوقع.شهرين، من أجل تغطية احتياجات االس بدلأشهر 

 المالية الالزمة الستيراد هذه الكميات. 

ويجدر اتباع نفس الاخطوات في ما يخص الزيوت النباتية المدعمة التي يواجه استيرادها وتوزيعها مشاكل كثيرة بسبب 

مثل الاخضار والغالل والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء واللحوم بالنسبة للمنتجات األخرى أما  نقص الموارد المالية.

البيضاء وغيرها، فقد بلغ االنتاج خالل هذا الموسم مستويات كافية ولكن المشاكل برزت على مستوى إدارة السوق 

 ومسالك التوزيع والتسويق وتكاليف اإلنتاج واألسعار.

 :ملين الفلاحيينتأطير الفلاحات والفلاحين والعاملات والعا 5.1

ع السماح للعامالت والعاملين في القطاع الفالحي وأصحاب المشاريع الفالحية بالعمل ومواصلة اإلنتاج، يتوجب وضع م

إرشادات توجيهية الحترام شروط ومتطلبات الحجر الموجه وتجنب خطر العدوى بالفيروس. وتمكن هيمنة المزارع 

 من اتاحة التباعد االجتماعي المطلوب واستخدام نظم وقاية بسيطة. الصغيرة والعائلية على المشهد الفالحي

 91ومن المطلوب صياغة صحف ارشادية لمساعدة الموظفين وأرباب العمل في تنفيذ تدابير الوقاية ضد فيروس كوفيد 

ع وزارة بالتعاون م حيوالتكوين الفاليمكن لوكالة اإلرشاد  في مكان العمل من أجل الحد من مخاطر العدوى وانتشار الوباء.

 وتنظيم زيارات للمزارع لشرح محتواها لبعض النشرات االعالميةوتوزيع  صياغةالتشغيل والمنظمات المهنية أن تتولى 

يتوجب على ، 91كوفيد . في هذا السياق من أزمة غيرهمعلى توعية وإبالغ بدورهم قادرين وال الفاعلين في املجال الفالحي

 .النصية الهاتفية الرسائلوعبر التلفزيونية واإلذاعية  فقرات توعوية على القنوات ي بثجهاز اإلرشاد الزراع

 :تنقل عامالت القطاع الفالحي في المناطق الريفية 

حل  وصل الىفي الت التي تم تنفيذهاجميع المبادرات  تنجحفترة طويلة ولم منذ تنقل العامالت الفالحيات يطرح مشكلة 

 مثلين عنم حضور وبفي المناطق الريفية  شركات النقلتنظيم سلسلة لقاءات حوارية مع  جب اذني. لهذه المعضلة جذري 

محددة حول و  واضحة تعليمات اصدار مع حلول سريعة وقابلة للتطبيق إليجادالمؤسسات المسؤولة عن هذا الملف 

 .قطاع الفالحيظروف النقل الموص ى بها لضمان سالمة العامالت في ال

بنقل  المتعلق 0291-39والمتعلق بالقانون  0202كراس الشروط الصادر في سبتمبر يم ومناقشة يجب كذلك تقد

...( خ، النقل، الداخلية، املجتمعات املحلية، إلالفالحةالعامالت والعاملين في القطاع الفالحي من قبل المؤسسات المعنية )

 .للعامالت والعاملين في القطاع الفالحي النقل الكريم واآلمن تطبيقه بصفة فورية من أجل ضمانيجب  كما

  الضعيفةدعم الفئات: 

تفادة االسبمن أجل تمويل برنامج دعم األسر الضعيفة خالل مرحلة إدارة األزمة، يوص ى بإنشاء صندوق تضامن اجتماعي 

الموارد  يالترفيع ف، بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية والذي يمكن لهمن خبرة االتحاد التونس ي للتضامن االجتماعي 

على ميزانية الدولة من خالل تغطية جزء من اإلنفاق االجتماعي املاخصص لألسر األكثر  الضغوطاتالاخيرية وتخفيف 

 .الفقيرةا بما في ذلك األسر ضعف

 :االقتصاد االجتماعي التضامني، الربط بين املجتمعات املحلية، الرقمنة ومكافحة القطاع غير المنظم 

ويمكن ة ات االقتصادية للمناطق الداخليياإلمكان لتحرير المثلى وسيلةالارتباط السكان والمناطق ببعضهم هو إن تعزيز 

، بما ت الربطاوشبك اتتحسين البنية التحتية للطرق الجهوية عن طريقمن خالل تحفيز ديناميات التنمية تحقيق ذلك 
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 والعمل علىلمناطق الريفية بالمراكز الحضرية ا تعزيز ربطهو  من ذلك والهدف .0202-0290 يتماش ى مع الاخطة الوطنية

 .العمومية والوصول الى الوظائفاالقتصادية والاخدمات  بالفرصالسكان  مستوى تمتع األسواق وتحسين تطور 

 :العاملات والعاملين في صناعات الأغذية الزراعية 6.1

 لموظفين )ذهابا وإيابا( وسلوك العمال في موقع العملتعلق التوصيات بتنظيم ساعات العمل وأساليبه، وظروف تنقل ات

في حالة العمل الحضوري. تستند هذه التوصيات إلى أربع نقاط تنظيمية سيتم بلورتها وتفريعها التخاذ عديد االجراءات 

 الفعلية واملحددة: العمل عن بعد، الثقافة الصحية، التأطير والمراقبة.

 :ية في علاقة بالاستثمار الفوري والتمويل والمساعدة والدعماتخاذ إجراءات خاصة واستثنائ 7.1

جب التأكيد وقبل كل ش يء على ضرورة تخصيص الميزانية الالزمة لتغطية جزء من الاخسائر واألضرار الناجمة عن جائحة ي

إرسال  مولحل مشكلة مديونية نسبة كبيرة من صغار ومتوسطي الفالحين وصيادي األسماك، خاصة وأنه قد ت 91كوفيد

. وقد تم اعتماد هذه اآللية بالفعل في عالقة بالصناعيين 0202عدة مقترحات للحكومة أثناء اعداد قانون المالية لعام 

 وينبغي دعمها وتعزيزها.

فيما يخص قطاع الفالحة، يمثل استئناف االستثمار ودعم ريادة األعمال في المناطق الريفية بال شك أداة ناجعة في 

القوة  تدهور و ، نظرا الرتفاع تكلفة الحياة المهمشةفي المناطق  ةواالقتصادي ةاالجتماعي والهشاشةة الشباب مكافحة بطال

دعم االستثمار في المناطق التي تعاني من التفاوتات الجهوية امر حتمي ال الجدال فيه  الشرائية وتراجع اإلنتاج واإلنتاجية.

ثمار األجنبي. وجب اذن ايجاد بديل يعتمد على توجيه التمويالت بشكل جديد وال يجب تبرير األجور المنخفضة بجذب االست

لفائدة رواد األعمال الشباب وخاصة اصحاب الشهادات العليا الذين يعانون منذ سنوات طويلة من البطالة. ال يمكن دعم 

 النمو االقتصادي الشامل إال باعتماد رؤية مستقبلية قائمة على المساواة.

ه منظمة ، الذي اقترحتبنوك الجهاتمشروع ب ت السلطات في االيمان واالقتناع، بدأالل هذه الفترة الصعبةوخ في تونس

ياكل ه بتأسيس هذا المشروع يتعلقالتعاون االقتصادي والتنمية كما هو الحال في العديد من البلدان النامية األخرى. 

غيرة الص والمؤسساتوالمتوسطة  غرى الص المؤسساتل تموي تعمل علىمجموعات  انشاءمصرفية غير نمطية من خالل 

جدر بالتالي يفي مواقع اإلنتاج. وتعزيز تموقعها المناطق الداخلية  ومنتجاتموارد  تثمين بهدففي المناطق الريفية  جدا

 لى القروضع وحصولهمإلى الموارد الطبيعية )المياه واألراض ي والبذور(  الفالحينعلى تسهيل وصول  تشجيع صانعي القرار

 لموسميةوالقروض االقروض الصغيرة بتقديم بشكل خاص  يتعلق األمر. القروضتنويع مصادر وأشكال هذه بشكل أكبر و 

زراعة الكفاف والزراعة القائمة  لدعمتخصيص الحوافز واإلعانات الضرورية  من املجدي كذلكمة. مدع فوائدبأسعار 

 حيث تحتل مكانة أساسية في النموذج االجتماعي واالقتصادي التونس ي.على القيمة )العضوية والمنطقية والعادلة( ب

وتتمثل إحدى التوصيات في السماح لمؤسسات التمويل األصغر بأن تصبح رافعة حقيقية لتمويل هياكل اإلنتاج الصغرى 

المصرفية  المؤسسات والفئات السكانية الضعيفة من خالل تمتيعهم بإمكانية إعادة التمويل من البنك المركزي على غرار

التقليدية والقدرة على تحصيل الودائع. سيكون لذلك نتائج مباشرة من حيث تخفيف األعباء المالية المرتبطة بالقروض 

التي يتم توزيعها وتحملها من قبل المستفيدين. تعبئة األموال من المغتربين وتشجيع التحويالت من التونسيين في الاخارج 

تحفيزية توجههم أكثر نحو تمويل مشاريع التنمية الجهوية، هي أيضا أداة فعالة لتمويل هذه الفئات  من خالل انشاء آليات

 السكانية، وبالتالي الحد من التفاوت في الحصول على الفرص.
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 :تثمين سلاسل القيمة المحلية 8.1

 عيةاع صناعات األغذية الزرا، وكذلك الفاعلين في سالسل قيمة القطاع الفالحي وقطن الضروري توعية المستهلكينم

في  المساهمة من اجل مباشرة بسالسل القيمة المزارعين اذ يجب ربطبالمنتجات املحلية ذات القيمة الغذائية اآلمنة 

ونظرا ألن الفاعلين االساسيين في سلسلة القيمة هم من صغار الفالحين، فال بد من وضع آليات  .النوعياألمن الغذائي 

خالل التنظيم األفضل للمشاريع الفالحية الصغيرة. ومن الممكن المساعدة في الترويج لمنتجات المزارع تسويق جديدة من 

لهذا الغرض، من الضروري مد الفالحين بدعم خاص واتخاذ تدابير تعزيزية  العائلية عن طريق استخدام ملصقات الجودة.

هم والمساعدة ذلك إلى تحسين دخل سيمكني القيمة المضافة. لفائدتهم  من أجل الترفيع في إنتاجيتهم وتعزيز مساهماتهم ف

 في الحد من الفقر والبطالة على المستوى املحلي.

ينها بويمكن تعزيز الروابط بين هذه المزارع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتعاون في تحويل المنتجات الزراعية، أو 

 لية ويمكن أن تتمثل هذه الروابط في شكل عقود أو ترتيبات تعاقد منالتجار لربط الفالحين باألسواق الوطنية والدو  وبين

الباطن )عقود اإلنتاج والتوزيع(. ولالستفادة من االرتباط مع هذه األسواق، يحتاج أصحاب المشاريع الفالحية الصغرى 

 االبتكاراتو  التقنيات على الحصول بشكل اكبروالمتوسطة إلى تعزيز قدراتهم على المنافسة، األمر الذي يتطلب بدوره 

 المناسبة. الحديثة

 دعم الصادرات: 9.1

ن الضروري ان يكون هناك تنسيق سياس ي دولي قوي يمكن من اتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن في حالة وجود فائض م

 في اإلنتاج.

منوحة جميع التسهيالت الم وبالتالي، من الضروري المواصلة في تعزيز الصادرات من المنتجات الفالحية والغذائية ودعم

على مستوى اللوجستيات والنقل الجوي والبحري بهدف الترفيع في قيمة المساعدات الممنوحة للمصدرين لتمكينهم من 

 مع لمواصلة العمل وتحفيزهاتغطية التكاليف اإلضافية. هذا ويجب العمل على التعبئة الدبلوماسية االقتصادية 

 ور على عمالء جدد ومتابعة عمليات التصدير عن كثب.المستوردين التقليديين والعث

، تتوفر لدى تونس كميات فائضة من التمور والغالل 91باإلضافة إلى زيت الزيتون الذي تجنب نسبيا تأثيرات جائحة كوفيد

 تالموسمية والبطاطس التي يجب تصديرها لتفادي التوترات وغضب المنتجين في الجهات. إلى جانب تيارات الصادرا

المعتادة التي تعتمد على طلب الواردات وإجراءات الوقاية، يجب العمل على اقناع سياسات بلدان المقصد بضرورة 

مساعدة تونس على تصدير فوائض اإلنتاج، وال سيما المنتجات القابلة للتلف من خالل منحها مزايا جمركية خالل فترة 

 األزمة.

 :مواد الضرورية الأساسيةالحد من الواردات والاقتصار على ال 10.1

 لسلع الحيويةاعلى الضروريات، مثل  واالقتصار تمكن من الحد منهالواردات، يجب وضع استراتيجية ترشيد يما يتعلق باف

 من الفيروسات واألسمدة الكيماوية ومنتجات معالجة الصحة النباتية و اللقاحات.  وادوات وتجهيزات الوقاية

 مدعوة للتدخل على هذا المستوى لإلشراف على عمليات االستيراد وتنسيقها وتسهيلها. إن الدبلوماسية االقتصادية

 مراجعة سياسة تحرير الأسعار: 11.1

د يكون من المفيد مراجعة سياسة تحرير األسعار المتبعة في الوقت الحاضر والنظر في امكانية تحديد أسعار بعض ق

ضمن التوازن بين القوة الشرائية للمستهلك وعائدات المشاريع المنتجات مع ضمان هامش ربح مناسب للمنتجين ي

الفالحية مع مراعاة تكاليف ومصاريف اإلنتاج والتسويق. بالتالي، يجدر تطوير نظام معلوماتي مبني على الشفافية حول 
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طوير أنظمة م، وتالسوق الفالحية يهدف إلى تشجيع الفاعلين الرئيسيين في سوق األغذية الزراعية على مشاركة بياناته

 الحوار السياس ي والتعاون. ودعمالمعلومات الحالية، وتعزيز فهم مشترك لتطور أسعار المواد الغذائية 

وسيساهم ذلك في تجانس األسعار في نقاط البيع املاختلفة وسيضمن المزيد من الشفافية للمستهلكين الذين يميلون إلى 

 لثابتة والمرئية.ا ألسعارها انظر مة المدعّ اختيار المنتجات 

 :تشجيع المتاجر الصغرى والتجارة الالكترونية للمنتوجات الفلاحية والأغذية الزراعية 12.1

 

تشجيع المنتجين على بيع منتجاتهم في أسواق الجملة من خالل تقديم مساعدات في النقل وتحديد األسعار للتصدي 

دخل ظر في امكانية الدفع للمنتجين عند تسليم البضائع، والحد من تللمسالك الموازية. ومن بين التدابير األخرى، ينبغي الن

الوسطاء مما يجعل التخفيض في أسعار الشراء للمستهلكين ممكنا. وفي مرحلة الحقة، سيكون من املجدي التفكير في تقليل 

 .مسالك التوزيع وتعزيز الشراء المباشر

 :تكثيف إجراءات متابعة ومراقبة مسالك التوزيع 13.1

 نشاء مرصد لتحديد أسعار وهوامش ربح المنتجات الغذائيةإ: 

من بين التوصيات، ندعو الى إنشاء مرصد لتحديد أسعار وهوامش ربح المنتجات الغذائية والذي سيوضح الرؤية بشكل 

ف اإلنتاج يكبير فيما يتعلق بأسعار المنتجات الفالحية والغذائية بفضل البيانات الموضوعية كما سيمكن من دراسة تكال

وتطور األسعار خالل مراحل اإلنتاج والتحويل الصناعي والتوزيع. ويمكن االستناد مرجعيا الى تجربة المرصد الذي تم 

 إنشاؤه في فرنسا.

  :مراجعة أسعار االنتصاب في سوق الجملة وإنشاء أسواق بيع مباشر للحد من تأثير الوسطاء 

باعة المتجولين و "الهباطة" الذين يراكمون األرباح على أسعار البيع، من من أجل التقليص في دور الوسطاء وخاصة ال

الشركة التعاونية للفالحة ومجامع التنمية في قطاع الفالحة على وجه الاخصوص الضروري إيجاد بدائل على مستوى 

 ددا منع ن خالل منحهمم االنتاج الفالحي للمنخرطين صلبها. ويمكن ذلكالمسؤولة عن جزء كبير من باعتبارها االطراف 

ونقلها  ملحاصيلا وتسهيل عمليات جمع الفالحيشاحنات صغيرة للتحكم في تكاليف اإلنتاج  اقتناءمزايا حتى يتمكنوا من ال

من أجل  يهاوالتخفيض فأسواق البيع بالجملة  اسعار االنتصاب في توحيد العمل على وتسويقها. باإلضافة إلى ذلك، يجب

ركة التعاونية الشهياكلهم المهنية ) عبريق وتشجيع المزارعين على بيع إنتاجهم في هذه األسواق تكاليف التسو  تقليص

 (.للفالحة ومجامع التنمية في قطاع الفالحة

 هذا ويجب تعزيز نظام المساعدة والدعم الوطني للمزارعين والصيادين والمصّنعين والمشغلين الذين يواجهون صعوبات.

لذين طالتهم البطالة اإلجبارية، والفالحين والصيادين والصناعيين الذين يواجهون صعوبات، ينبغي أما بالنسبة للسكان ا

تعزيز نظام المساعدة المطبق والتدابير الجارية من خالل الترفيع في الموارد المالية ومراجعة طرق التخصيص لضمان 

 في أمس الحاجة إليها. ومساعدة الفئات التي الشفافية
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 قائمة المراجع:

 الجزء الثاني –"منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة" روما  0222منظمة االغذية والزراعة،  -

أزمة اإلنتاج في الفالحة االستعمارية: األسباب والحلول.  - Chevalier Augusteشوفاليي اوغوست  -

، صادرة في 991ة عشر، العدد السنة الحاديمجلة علم النباتات التطبيقي والفالحة االستعمارية، 

  313 – 811ص ص  9119جويلية 

" تاريخ موجز للتحوالت الزراعية في القرن العشرين"،  Jean-Claude Flamantجون كلود فالمان  -

  24 – 21، ص ص 0292نوفمبر 

 (0224جون ايف لنوار "معجم الحرب العظمى" ) -

عقد عن الركود  "بعد مرور 0202ات ، اصدار Kose, M. A., and F. Ohnsorgeكوزي واونسورج  -

 البنك العالمي  –العالمي: الدروس والتحديات لالقتصادات الناشئة والنامية" واشنطن 

" مقارنة بين اقتصاد الواليات المتحدة واتحاد الجمهوريات االشتراكية  George Pierreجورج بيار  -

 9، عددمعلومات جغرافيةمن مجلة  99صادرة في الجزء  –السوفياتية" ، دراسة اقتصادية مقارنة 

  1 – 9ص ص  9181لسنة 

- fr/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_746050/lang-the-https://www.ilo.org/global/about 

"الدروس المستخلصة من الجوائح السابقة" منتريال  Vincent Geloso ،0202فينسينت جيلوسو  -

 كندا، معهد مونتريال لالقتصاد –

، " تاريخ موجز للتحوالت الزراعية في القرن Jean-Claude Flamant ،0292جون كلود فالمان  -

 العشرين"، تولوز 

في: دراسات حول األوساط  ، "العزوبة واألوضاع الريفية" صادرPierre Bourdieuبيار بورديو  -

  913 – 10، ص ص 9100، 0 – 3الريفية، عدد

"االرض وشعب فيفاردي" صادر في املجلة   Pierre Bozon, L'Ardècheبيار بوزون الرداش  -

   038 – 031ص ص  9114،  0، العدد 01الجغرافية لجبال األلب، الجزء 

"تاريخ الريف الفرنس ي"  Georges Duby, Armand Wallon & collجورج دوبي وأرموند والن وكول  -

 )ISBN 2-75787-377-6( 0294اجزاء(، 8)

 ،1( "األرض"، صدر في "أماكن في الذاكرة" الجزء 9111) Armand Frémontآرموند فريمونت  -

Quarto Gallimard 9111 1242 – 1281، ص ص  

 )ISBN 2-26609-783-0( 010، ص 9111بيار جاكاز هيلياس، "حصان الكبرياء"  -

، France Loisirs، "نحن الريفيون" اصدارت  Gilles Luneau, José Bové جيل لونيو خوس ي بوفي -

 )ISBN 2-74414-685-4( 941ص  0299

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_746050/lang--fr/index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-75787-377-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Fr%C3%A9mont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-26609-783-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-74414-685-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number


Page | 58  
 

 )ISBN 2-86869-802-6( 811ص  9148"نهاية الفالحين"، بابل  Henri Mendrasهنري ماندراس  -

)ISBN 2- 090ص Armand Colin ،9141، "المشاهد الفالحية" André Meynierاندري مينيي  -

20032-183-X) 

 )ISBN 2-26615-200-9( 008ص  0223رض" "اخترت األ  Claude Micheletكلود ميشلي  -

"الفالحون الفرنسيون: اآلالم والمقاومة" اصدارات  Michèle Salmonaميشيل سالمونا  -

Harmattan ،0223 2-73842-490-2( 038ص ISBN( 

الفالحين: كارثة اجتماعية التضحية ب ، "Pierre Bitoun, Yves Dupontبيار بيتون و ايفد وبون   -

 )ISBN 2-37309-013-9( 119ص L'Echappée  0290وأنثروبولوجية"

 148ص Folio 0291، "نهاية القرى: قصة فرنسية" Pierre Le Goff-Jeanجون بيار لوغوف  -

)6-624-07270-2 ISBN( 

أصول السياسة الفالحية األمريكية: النمو واألزمة المطولة، ، "Jean-Pierre Berlanجون بيار بيرالن  -

 9149، 9عدد  90االنتاج والسياسات الفالحية في الدول الصناعية: من الداخل الى الاخارج" الجزء 

" الفالحة واألوساط 9183و  9194، "تطور الفالحة الفرنسية بين Michel Bouletميشيل بولي  -

 الريفية

 ,Douwe Griptrae, simon Broekبروك، بيرت جان بويسكول، مريم بلوج  دووي قريباتري، سيمون  -

Bert-jan Bouiskool, Mirjam Blooij "دور الجمعيات التعاضدية في القرن الحادي والعشرين "،

  91 – 98، ص0299

، "الدور الصحي واالجتماعي للتعاضديات االجتماعية Bruno Lachesnaie ،0299برونو الشسناي  -

  994 – 990ص ص  908عدد  0299/0ة في نشر المعلومة االجتماعية" الفالحي

 0220، "التغطية االجتماعية ألصحاب المشاريع الفالحية المتحولة " Eric Ranceايريك رانس  -

  094 – 941ص ص  0220/8املجلة الفرنسية للشؤون االجتماعية 

فالحية األمريكية: النمو واألزمة "أصول السياسة ال Jean-Pierre Berlan ،9149جون بيار برالن  -

  929 – 41المطولة" ص ص 

دراسة مقارنة ملاختلف  –السيطرة على ماهو غير متوقع  91"كوفيد  Detoilette ،0202ديتواليت  -

  90 – 99استراتيجيات األزمة التي تم اتباعها" ص ص 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-86869-802-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-20032-183-X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-20032-183-X
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-26615-200-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-73842-490-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-37309-013-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-07270-624-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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 ن: قائمة الأشخاص المرجعيي9المرفق

 االسم واللقب المؤسسة المكان

االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري "قسم االنتاج  تونس

 الحيواني"

 السيد منور الصغير

"وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد مكتب النساء الريفيات   تونس

 البحري"

 السيدة نرجس حمروني

 السيدة رجاء السياري  الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي تونس

 السيدة أساور الهذلي الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي تونس

السيدة فاطمة الصغير االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري  تونس  

السيد عبد المؤمن  وكالة النهـوض باالستثمارات الفالحية تونس

 التوكابري 

 السيد منصف شرقي مدير عام"املجمع المنهي المشترك للغالل " تونس

 السيد محمد بن منصور  املجمع المنهي المشترك للاخضر "رئيس" تونس

السيدة ليلى محمدي الشركة التعاونية للاخدمات الفالحية "لال قمر البية" منوبة  

مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة "قسم  تونس

 البحوث والتنمية"

السيدة ايمان الزواري    

السيد محمد الطاهر نابي النقابة التونسية للفالحين "عضو هيئة مديرة" تونس  

 السيد منذر خراط وكالة االرشاد والتكوين الفالحي "مدير مكلف بالمنظمات المهنية" تونس

قسم التعاون الدولي "وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد  تونس

 البحري"

  السيد هيكل خشالوي 

السيد عز الدين بن  النقابة التونسية للفالحين تو نس

 مصطفى

 السيد لطفي حسني المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسليانة سليانة

السيد محمد صالح  جمعية النهوض بالتشغيل و المسكن طبرقة

 منصوري

 السيدة منية السالمي المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية "مكتب المرأة الريفية" اريانة

 السيد حسين دالعي مستشار فالحي خاص  باجة

السيد عبد الرحيم بن  مدرب في تربية المواش ي سيدي ثابت

 عياد
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لصندوق التونسي للتأمين التعاوني : دراسة استقصائية شبه موجهة: ا1المرفق

 :الفلاحي

 

 مشروع دراسة حول القطاع الفالحي في سياق األزمة

 للحقوق االقتصادية واالجتماعية / منظمة أوكسفام المنتدى التونس ي 

 استبيان شبه موجه

 الصندوق التونس ي للتأمين التعاوني الفالحي

 الباحث:

 الوالية:

 تاريخ اللقاء:

 اسم ولقب الشاخص المعني باالستبيان:

 رقم الهاتف الجوال:

 مستكمل/ مستكمل جزئيا/ غير مستكمل نتيجة االستبيان

 ملجيب على االستبيان:اصة باالخالمعطيات  .1

 االسم واللقب:

 الجنس:

 (...) ذكر            )...( أنثى المهنة:

 الشهادة التعليمية األساسية:

 التي يمثلها:  المؤسسة

  الوضع القانوني للمؤسسة:

 نشاط/مجال خبرة المؤسسة:

 الجهة التي يمثلها املجيب على االستبيان: .0

 الهيكل المعني
 دية/مديريةجهة قيا

 ادارة
 باحث

 مكون/مدرب
 تقني

 مرشد فالحي
 موظف/ مكلف بالعمل الميداني

 عدد الموظفات
  الوظائف المسندة للنساء

 

 معلومات عامة .3

 الصعوبات التي يواجهها الهيكل المعني في سياق األزمة الحالية نقاط قوة الهيكل المعني في سياق األزمة الحالية

  
  

 ود الحالية للنظام؟ماهي الحد -

 

........................................................................................................................................... 
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 مانوع المشاكل المعترضة لكم في سياق األزمة الحالية؟ -

 

 نوع المشاكل شرح تفصيلي

 مشاكل مالية 

 ستوى الموارد البشريةعلى م 

 على مستوى التصرف 

 على مستوى البيع 

 على مستوى المواد األولية 

 مشاكل تقنية 

 مشاكل لوجيستية )التنسيق/التعاون(  

 مشاكل أخرى  
 واجهتم صعوبات في تعويضها؟ والتيعانت منها المؤسسة التي  االضرارماهي  -

........................................................................................................................................... 
 ماهي األضرار التي لم تتمكن المؤسسة من تعويضها؟ -
 ما هي الصعوبات التي تسبب فيها ضعف االستعداد والتحضير قبل األزمة وماهي أسبابها المباشرة؟ -

...........................................................................................................................................  
 ماهي التغييرات الضرورية لتعزيز أهمية وفعالية خدماتكم؟ -

...........................................................................................................................................  
 ماهي األقسام والسالسل األكثر تضررا من األزمة؟ -

.......................................................................................................................................... 

 العمالء  .0

 تصفون اغلب عمالئكم؟ كيف

 النوع
  مسنون  رجال نساء  شباب

    
 مواصفات العمالء

 مزارعو كفاف فقراء على نطاق واسع على نطاق متوسط على نطاق محدود
     
     

 نوع النشاط
 تحويل انتاج

  
 مسوق  غير مسوق بشكل كاف غير مسوق 

    
 مالحظات أخرى 

………………………………………………………………………........................................... 

 
 ؟91ماهي التغيرات التي شهدتموها على مستوى العمالء خالل أزمة كوفيد

………………………………………………………………………………………… 
 ماهي فئات العمالء األكثر تضررا من األزمة؟

………………………………………………………………………........................................... 
 ما تأثير ذلك على مؤسستكم؟

........................................................................................................................................... 

 ماهو الدور الذي يجب على القطاع العمومي االضطالع به؟

...........................................................................................................................................  
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 ماهي السياسات والنظم التي اعتمدتها مؤسستكم لمواجهة األزمة؟

  مؤسسات الدعم:..........................................................................................................................................
 

 ماهي مؤسسات الدعم التي لجأت اليها مؤسستكم خالل األزمة؟ -

.............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................... 

 ماهي االجراءات التي اتخذتموها لمواجهة األزمات القادمة؟ -
...........................................................................................................................................  

 ماهي األنشطة غير المنظمة التي استغلت األزمة التي واجهتكم؟ -
...........................................................................................................................................  

 كيف واجهتم هذه األنشطة غير المنظمة؟ -
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 : دراسة استقصائية شبه موجهة : الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري2المرفق

 مشروع دراسة حول القطاع الفالحي في سياق األزمة

 وكسفام المنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية / منظمة أ

 استبيان شبه موجه

 االتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري 

 

 الباحث:

 الوالية:

 تاريخ اللقاء:

 اسم ولقب الشاخص المعني باالستبيان:

 رقم الهاتف الجوال:

 مستكمل/ مستكمل جزئيا/ غير مستكمل نتيجة االستبيان

 

 المعطيات الخاصة باملجيب على االستبيان: .0

 االسم واللقب:

 الجنس:

 (...) ذكر            )...( أنثى المهنة:

 الشهادة التعليمية األساسية:

 المؤسسة التي يمثلها: 

  الوضع القانوني للمؤسسة:

 نشاط/مجال خبرة المؤسسة:

 

 الجهة التي يمثلها املجيب على االستبيان: .6

 الهيكل المعني

 جهة قيادية/مديرية

 ادارة

 باحث

 مكون/مدرب

 يتقن

 مرشد فالحي

 موظف/ مكلف بالعمل الميداني

 عدد الموظفات

  الوظائف المسندة للنساء
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 معلومات عامة .0

الصعوبات التي يواجهها الهيكل المعني في سياق األزمة  نقاط قوة الهيكل المعني في سياق األزمة الحالية

 الحالية

  

  

 ماهي الحدود الحالية للنظام المعتمد؟

........................................................................................................................................ ............... 

 ا؟فباعتباركم مؤسسة تعمل على حماية حقوق الفالحين، ماهي أبرز الاخطوات التي اتخذتموها خالل األزمة لمساعدة الفئات األكثر ضع

....................................................................................................................................................... 

 مانوع المشاكل التي واجهتكم خالل األزمة؟

 نوع المشاكل شرح تفصيلي االجراءات

 مشاكل مالية  

 الموارد البشرية على مستوى   

 على مستوى التصرف  

 على مستوى البيع  

 على مستوى المواد األولية  

 مشاكل تقنية  

 مشاكل لوجيستية )التنسيق/التعاون(   

 مشاكل أخرى   

 

 ماهي االضرار الحقيقية التي عانت منها المؤسسة والتي واجهتم صعوبات في تعويضها؟ -

 

...........................................................................................................................................  

 ماهي األضرار التي لم تتمكن المؤسسة من تعويضها؟ -

 رة؟ما هي الصعوبات التي تسبب فيها ضعف استعداد القطاع الفالحي وتأهبه قبل األزمة وماهي أسبابها المباش -

........................................................................................................................................... 

 ماهي التغييرات الضرورية لتعزيز أهمية وفعالية خدماتكم؟ -

........................................................................................................................................... 

 ماهي األقسام والسالسل األكثر تضررا من األزمة؟ -

 الفالحون:
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 ؟91كيف تصفون وضعية الفالحين خالل أزمة كوفيد 

 ماهي فئات العمالء األكثر تضررا من األزمة؟

 ما تأثير ذلك على مؤسستكم؟

 الدور الذي يجب أن يضطلع به القطاع العمومي؟ماهو 

 ماهي السياسات واالجراءات التي اتخذتها مؤسستكم لمواجهة األزمة؟

 االنتاج الحيواني 

 االنتاج الزراعي 

  الصيد البحري 

 ماهي األقسام والسالسل األكثر تضررا في القطاع الفالحي وصناعات المواد الزراعية؟

 فالحين؟ما تأثير األزمة على صغار ال

 هل كان هناك تأثير على التشغيل واالستثمار في القطاع الفالحي؟ هل كان هناك تأثير على العمالة النسائية؟

 

........................................................................................................................................... 

 الدعممؤسسات  .8

 ماهي مؤسسات الدعم التي لجأت اليها مؤسستكم خالل األزمة؟ -

.............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................... 

 ماهي االجراءات التي اتخذتموها لمواجهة األزمات القادمة؟ -

...........................................................................................................................................  

 ماهي األنشطة غير المنظمة التي استغلت األزمة التي واجهتكم؟ -

...........................................................................................................................................  

 ة غير المنظمة؟كيف واجهتم هذه األنشط -
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 : دراسة استقصائية شبه موجهة: العاملات والعاملون في القطاع الفلاحي2المرفق

 مشروع دراسة حول القطاع الفالحي في سياق األزمة

 المنتدى التونس ي للحقوق االقتصادية واالجتماعية / منظمة أوكسفام 

 استبيان شبه موجه

 الفالحون والنساء الريفيات

 معطيات شخصية

 السم واللقب:ا

 السن:

 جامعي     ثانوي                          ابتدائي                           المستوى التعليمي: أمي              

 ………………………………………..……………………………………………… النشاط الفالحي

 ديدمستثمر ج  عامل                الوظيفة: مدير منشأة فالحية            

 ؟19هل واجهتم صعوبات في االستغالل الفالحي خالل أزمة كوفيد

  ال  نعم

 اذا أجبتم بنعم، ما نوع الصعوبات التي واجهتكم؟

 نوع الصعوبات نعم ال شرح مفصل

 االنعزال بسبب الحجر الصحي   

 صعوبات مالية   

 صعوبات في التزود بالمواد األولية   

 العاملةصعوبات في توفير اليد    

 صعوبات في نقل المنتوج   

 صعوبات في التسويق   

 مشكلة فائض انتاج   

 تقلص الطلب   

 ارتفاع الطلب   

 صعوبات متعلقة بالتوريد أو التصدير   

 االجراءات المتخذة لتخطي الصعوبات

…………………………………………………………………………………………………………… 

 هل تعرف صاحب أو مدير منشأة فالحية أخرى عن قرب؟ اذا كنت مدير أو صاحب منشأة فالحية

 هل سجلتم انخفاض في االيرادات خالل الستة اشهر الفارطة؟

 اذا اجبتم بنعم، بكم قدرت نسبة االنخفاض؟

 هي سبب هذا االنخفاض؟ 19هل تعتقدون بأن أزمة كوفيد

 اذا أجبتم بنعم، لماذا؟

 من طرف الدولة لفائدة الفالحين؟بأي اجراءات متخذة هل انتفعتم )أو جيرانكم( 
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 اذ أجبتم بنعم، ماهي هذه االجراءات؟ نعم ال

 امتيازات جبائية  

 مساعدات  

 منح  

 اعفاء أو تأجيل دفع القروض  

 ………………………………………………………………………………………………… اجراءات أخرى  

 هل قمتم بانتداب عامالت للعمل بمنشأتكم؟

…………………………………………………………………………………………………… 

 اذا أجبتم بنعم،

 هل منعتهن األزمة من مباشرة أعمالهن؟

…………………………………………………………………………………………………… 

 كم طالت مدة انقطاع العامالت عن العمل على خلفية األزمة؟

 أقل من شهر

 شهر

 شهران

 ثالثة أشهر

 اكثر من ثالثة أشهر

 ماهو النشاط الذي تقوم به العامالت؟

  أوالحصاد الجني

 نقل االنتاج

 ازالة األعشاب الضارة يدويا

 معالجة املحاصيل

 تنظيف

 تشجيب

 أنشطة اخرى 

 …………………………………………………………………………………… 

 هل تمتعت العامالت من مساعدات مالية خالل فترة األزمة؟

 اذا أجبتم بنعم، مانوع هذه المساعدات؟

 ؟هل لديكم بيانات اتصال بهاته العامالت

 اذا أجبتم بنعم، الرجاء مأل الجدول التالي

 

 االسم واللقب رقم الهاتف

  

  

 اذا كانت لديكم أي معلومات اخرى في هذا السياق فالرجاء ذكرها

…………………………………………………………………………………………………… 


