تونس في  27جويلية 2022

بيان اجتماع المجلس اإلداري لمنظمة األعراف كونكت

انعقد يوم األربعاء  27جويلية  2022بتونس العاصمة اجتماع المجلس اإلداري لمنظمة األعراف كونكت
(كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) وذلك برئاسة السيد طارق الشريف وبحضور أعضاء المكتب

التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.

وبعد استعراض المستجدات العامة للبالد ودراسة الوضع اإلقتصادي واالجتماعي يهم من ّ
ظمة كونكت أن:
 تعبّر عن أملها بأن تتم ّكن الحكومة التونسية من الوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يم ّكنها منالحصول على الدعم المالي و تؤ ّكد على ضرورة التسريع لوضع اإلصالحات االقتصادية الالّزمة الستعادة
نمو شامل ومستدام.
نسق ّ
وقد عبّرت المنظمة عن ذلك خالل اللقاء الذي جمع بعثة صندوق النقد الدولي بالسيد طارق الشريف رئيس
ّ
المنظمة من خاللها حلول مسؤولة
كونكت خالل زيارتهم للبالد التونسية والذي مثّل فرصة ها ّمة اقترحت
تراعي الجانب االجتماعي والمصلحة العليا لالقتصاد الوطني.
 تث ّمن المجهودات التي قام بها المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة و الفريق االتصالي للمنظمة فيإطار حملة " "Sayeb Etricitiوالرامية إلى المراهنة على الطاقات المتجددة للنهوض باالقتصاد
يخص ربط محطات إنتاج الكهرباء بال ّ
شبكة
التونسي .كما تسجل كونكت بكل ارتياح التوصل الى حلول فيما
ّ
وتؤكد على حرصها لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى احترام إلتزام تونس التفاقية باريس حول المناخ إضافة
إلى دفع هذا القطاع الواعد كرافعة لالستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص م ّما من
صة في
ي للمواطن ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة خا ّ
شأنه التح ّكم في سعر الطاقة وتحسين المستوى المعيش ّ
ظ ّل االرتفاع الملحوظ لسعر التّكلفة وتأثيره على نسبة التض ّخم.
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النمو واالستقرار
 تشير إلى أن االستثمار يُعدّ الوسيلة الوحيدة المتصاص البطالة و خلق الثروة وتحقيقّ
االجتماعي وفي هذا اإلطار تدعو المن ّ
ظمة سلط اإلشراف على التّسريع بس ّن النصوص التطبيقيّة التي ستم ّكن
ي لتأثيرها على خلق
من تفعيل القوانين العالقة خا ّ
صة منها قانون المبادر الذاتي وقانون التمويل التشارك ّ
مواطن الشغل إضافة إلى خلق فرص تمويل مغايرة في ظ ّل صعوبة النّفاذ إلى التمويل التي تعاني منه
الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأخيرا تأمل من ّ
تمر بها البالد دافعا للعمل ورفع التحديات
ظمة كونكت أن تكون المرحلة الجديدة التي ّ
االقتصادية واالجتماعية والنهوض باقتصادنا الوطني.
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