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   2022آفريل  18تونس، 

 

 المهني لنقل األشخاص بكونكت  المجمع  بيان
 

 المطالب المستعجلة للمجمع المهني لنقل األشخاص بكونكت 
 

 

إّن ما يعيشه قطاع النقل الغير منتظم اليوم من تهميش وتجاهل ألوضاعه المهنية و اإلجتماعية و الصحيّة 

 بلغ حدودا لم يسبق لها مثيل أمام ما يواجهه من عوامل قد تؤول إلى تدميره و المتمثلة في : 

 السيّارات؛االرتفاع الجنوني ألسعار  -

 ؛الغياراالرتفاع المجحف ألسعار قطع  -

 ؛  والصيانةارتفاع تكاليف اإلصالح  -

 ؛ ومتواصلةشهرية   ذلك بصفة وتكّررارتفاع أسعار المحروقات  -

  الذي يحصل عليه أبناء القطاع من الدولة   ارتفاع فوائض تمويل السيارات بشكل التهم االمتياز الجبائي  -

 التعجيزية؛ فضال عن خطايا التأخير  بسبب تضخم األسعار مما أدى ذلك إلى إثقال كاهلهم ماديا كليا

 

المقابل، بقيت التسعيرة على حالها حتّى أمسى أصحاب النقل الغير منتظم عاجزين عن سداد أقساط في  و  

  وأمام وأخذ هذا الوضع شكال تصاعديا في زيادة المعاليم والنّفقات اليومية عامة    والتأمين  والصيانةالسيّارات  

 عن: بمنظمة األعراف كونكت  األشخاص  واقع المزري، يعرب المجمع المهني لنقل  هذا الوضع المتردّي وال 

 

 . استياءه الشديد من تجاهل سلط اإلشراف لواقع القطاع والتغاضي عن الحلول التي اقترحها - 1

والمحروقات دون مراعاة  غضب المهنيّين من االرتفاع المتكرر ألسعار السيّارات وقطع الغيار والتّأمين    -  2

 لتدهور دخلهم. 

الغيار بما يتالءم مع    وقطع يطالب المجمع سلط اإلشراف بالتدخل العاجل لمراجعة أسعار السيارات    -  3

خدمات   وتقديمكليّا من الضرائب حتى يتسنى ألبناء القطاع تطوير األسطول    وإعفائهمإمكانيات المهنيّين  

 ذات جودة. 
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جمع المهني لنقل األشخاص بكوناكت سلطة اإلشراف بتعديل تسعيرة عداد التاكسي الفردي يطالب الم  -  4

 الريفي و"اللواج" بما يتناسب  والنقلتسعيرة التاكسي الجماعي  وتعديلوالسياحي 

بالموافقة الفورية على تسعيرة تطبيقات النقل    كما يطالب مع الزيادات السابقة والالحقة لسعر المحروقات   

 بما يتناسب ذلك مع الواقع.  الذكي

 المهني لنقل األشخاص بكوناكت الحكومة التوجه إلى منوال تنمية يقوم على خلق الثروة.  يدعو المجمع  - 5

منه أبناء القطاع   المحروقات يمّكنالجبائي ألسعار  المجمع باالعفاءعلى ديمومة القطاع يطالب  حفاظا - 6

 عبر بطاقات تموين. 

 وإيجاد لسة عاجلة مع السيد وزير النقل للنّظر في كل المسائل التي سبق ذكرها في هذا البيان  تحديد ج  -  7

 الحلول المالئمة. 

 

بكل الطرق   والتصدّيعن حقوقهم    والدفاعالمجمع كافة العاملين بهذا القطاع إلى رّص الصفوف    ويدعوهذا   

 التي أضرت بالقطاع.  والتدميرالمشروعة لمظاهر التهميش 
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