
اإلجراءات االجتماعية المتخذة للحد من تداعيات فيروس كورونا 

COVID19 

 

يا حكيم الوم مة      بل السييييييي ها من ق ماعية المعلن عن يذا لإلجراءات االجت ماحس  21تنف

للوا من تااعيات فيروس ك حونا وسيييعيا لمرافوة ومسييياعاف مرتلح ايييراك  الم تم   2020

ة والمع  ف ومواو ف  ة منها الفعات االجتماعيوة الهزيييييو لم اجهة هذا ال ضييييي  ال واحص و انيييييو
ت الرصييييي نييييييوة  وفح فظاح الموافطة علش م اظن الزييييي ل الموا ة الاو ل وذات االحتياجا

وضمان   م مة المؤسسة تم االذن باتراذ جملة من اإلجراءات العاجلة واالستثناكية لفاكاف هذه 
الزيييراك  بهاد عا  بواء  مو م اظن ت نسيييح موتان وباون سييينا  احن  اكرف هذه اإلجراءات 

 الوماكيوة.

االجتماعيّة الهّشة والمعوزة ومحدودة الّدخل وذات في مجال اإلحاطة بالفئات 

 االحتياجات الخصوصيّة

تتمثول هذه اإلجراءات فح ترصيييم مسيياعاات نوا وة اسييتثناكيوة مرفية مبااييرف لفاكاف العاك ت 

ة والمع  ف ومواو ف الاو ل قاحها   ط تم  ل فضيييافح  ير  فح اظاح مليون دينار 150الهزيييو
 من   ل: 2020ماحن بميزانية الاولة لسنة 

ألف عاالة  623دينار لفاادة  200مسااااااااعدة نتدية اّااااااات نااّية برفّية م ا ااااااارة بتيمة . 1

لّدخل محدودة مان االجتماعح  ا لا ها   ل قاحو و ير منررظة بأحا  نطمة الضيييييييو ال  ت فور 

ح واالجتماعح الذم تمرو بب الب   راألسيييير واألكثر عرضيييية للتأ ور بتااعيات ال ضيييي  ال صييييوو
االت بر ا وة   المنتفعة بب اقة ع ن بالتوعر فة المنرفضة( تصرد لفاكاتها عن ظر ق ح و

ال ألف عاالة معوزة  260د لفاادة  50مساااااعدة نتدية اّاااات ناايّة برفيّة م ا اااارة بتيمة . 2

ف لزهر ماحس   ت فور لا ها  مو   ل قاحو تصرد كإجراء فضافح للمنوة والمواوحف  2020الواحو

االت بر ا وة راألسييير المنتفعة بب اقة ع ن  180بـييييييييي    ناحا تصيييرد لفاكاتها عن ظر ق ح و
انح(.  م و

 مساعدة نتدية اّت ناايّة برفيّة م ا رة لفاادة األّر المتكفّلة بك ار السّن الفاقدين للّسند. 3

االت بر ا وة.تصرد لفاكاتها عن ظر دينارا  200 بما قيمتب  ق ح و

ند. 4 ح ف مسااعدة نتدية اّات ناايّة برفيّة م ا ارة لفاادة األّار الحاألانة ألطفال فاقدين للساّ

االت بر ا وة. دينارا 200فظاح اال ااع العاكلح بما قيمتب   تصرد لفاكاتها عن ظر ق ح و

بما  وي إعاقةمساعدة نتدية اّت ناايّة برفيّة م ا رة لفاادة األّر الحاألنة أل خاص ذ. 5
االت بر ا وة.دينار 200قيمتب   ا تصرد لفاكاتها عن ظر ق ح و

راه وعدم قةعهما لمّدة  اااااهرين. 6 الّ للشاااااّ رلفاكاف  إعادة التّزويد بالكهرباء وبالماء الصاااااّ

إعاادة تزوياد العياك ت المع  ف وموياو ف الياو يل التح تعيذوح عليهيا الر ف( فضييييييييافية فلش 

 اء.المجامع الماايّة بالكهرب



وذلك عبر ا  اكهم بمراكز وفضييياءات  S.D.Fباأل اااخاص المشاااّردين دون م و   التعهوا-7

صييييية لل رآ عن ظر ق عليوة جاإلسيييييعاد االجتماعحج بالنوسيييييبة لت نم المبر  وعن  مرصيييييو

ظر ق جمركزم اإلحاظة والتو جيب االجتماعحج بملو من وال تح سي سية ونيفاقم واإل احات 
ؤون االجتماع يوة بالنوسييبة لبويوة ال ال ات  علش  ن  تمو التونسيييق فح كلو الواالت م  ال ه  وة للزييو

ة.  و احتح الاوا ليوة والصوو

في مجال اإلحاطة االجتماعية بالعمال ومرافتة المؤّسات المتضررة من 

 تداعيات فيروس كورونا

تم اتراذ جملة من اإلجراءات لمرافوة العاملين بالمؤسيييسيييات المتضيييرحف عبر فت   ط تم  ل 
 مليون 300باعتمادات هعلش مسييت   ميزانية الاولة  رصييم ل  احف الزييؤون االجتماعية 

 .  2020  ناح فح اظاح  ط تم  ل فضافح  ير ماحن بميزانية الاولة لسنة 

ولمعاضيياف م ه   المؤسييسييات التح حافطم علش م اظن  ول ا ة اإلحاظة االجتماعية بالعمال

الزيييي ل الموا ة بها والمتضييييرحف من تااعيات هذه األ مة وضييييمان   م متها سييييترصييييم 
 :اعتما ات  ط التم  ل للتا  ت التالية

 اإلحاطة االجتماعية بالعمال )حالتي غلق المؤّسة أو اإلحالة على ال ةالة الفنية(: -1

 ن نتي ة تااعيات األ مة االقتصيييا  ة بسيييبس فيروس ك حونا تممين العمال المتضيييرح 

علش نزيياظ مؤسييسيياتهم من مسيياعاف اجتماعية وفق فجراءات مرتصييرف سييتضييبط فح 
 ال رآ .

  اييهر بالنسييبة لءجراء الذ ن ال  ت او   6تأجيل   ف  قسيياظ الوروآ البنمية لماف 
   لهم الزهرم  لح   ناح.

  والمن  العاكلية والز ا ف عن األجر ال حيا للعامل الموافطة علش الت  ية الصيييييييوية

 الذم ت قح عن النزاظ نتي ة هذه الصع بات االقتصا  ة التح ت ابهها المؤسسة.

 اإلحاطة بالمؤّسات المتضررة من تداعيات األزمة ومرافتتها: -2

  تمتي  المؤسسات المتضرحف من تأجيل  ف  قسط المساهمات الموم لة علش األعراد
وذلك  2020ف الصييناوا ال ظنح للضييمان االجتماعح بعن ان الث  ية الثانية لسيينة لفاكا

  اهر ارظ الموافطة علش م اظن الز ل الموا ة لا ها. 3لماف 

 

 : آليات متابعة تة يق هذه اإلجراءات

 
  فحااث هيعة عليا علش مسيييييت   حكاسييييية الوم مة إلحاظة و عم المؤسيييييسييييات

 الوم مة.المتضرحف توم فاراد حكيم 

  فحييااث    ييا  وطيية وفحيياظيية علش المسيييييييت  ين المركزم وال ه م لل  احف

برص ف متابعة تنفيذ اإلجراءات المتعلوة باإلحاظة بالفعات االجتماعيوة الهزوة 



ة وبيياإلحيياظيية  والمع  ف ومويياو ف اليياو ييل وذات االحتييياجييات الرصييييييي نييييييييييو

 المتضرحف.االجتماعية بالعمال ومرافوة المؤسسات 

 


