تونس في  3ديسمبر 2015

بيان
نظر المكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري األخير في جملة من المساءل و منھا
موضوع المنشور الصادر بتاريخ  2نوفمبر  2015عن وزير الفالحة و المتعلق بتوزيع
مادة السداري
و في ھذا الشأن يھم النقابة أن تبلغ الحكومة و الرأي العام ما يلي :
إن ما أقدم عليه وزير الفالحة عبر ھذا المنشور الموجه إلى السادة الوالت بصفتھم
السلطة المعنية جھويا بالسھر على حسن سير عملية توزيع السداري و ھو المادة
العلفية المدعومة من المال العام ،يعتبر خرقا صارخا لمنطوق األمر عدد  1293لسنة
 2013و تجاوزا خطيرا لسلطته و ذلك بإحداثه لجان محلية ال سند قانوني
لھا تبدو في ظاھرھا أداة لتيسير عملية التوزيع و ھي في حقيقة األمر ما جعلت إال
إلرضاء طرف مھني دون سواه بمنحه دورا ھو من مشموالت اإلدارة العمومية
 ،ھذا دون إعتبار التجاوز الخطير الذي أقبل عليه الوزير بتجاھله لدور
السلطات الترابية المحلية )المعتمدين( و تعمده إقصاء النقابة من ھذه اللجان
التي بعثت على المقاس قبل إصدار دليل اإلجراءت رغم مشاركتنا في إعداده  ،و قد
كنا شددّنا على ضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة المسجلة في مجال توزيع
السداري و التي تھدر سنويا ماليين الدنانير من المال العمومي و لعل ھذا ما دفع
بالوزير السابق إلصدار منشور في  15سبتمبر  2014يذكر فيه بضرورة اإللتزام
بمقتضيات األمر عدد  1293المذكور أعاله و االبتعاد عن كل توظيف أو احتكار
و إن النقابة التونسية للفالحين إذ تندد بالمنشور الصادر مؤخرا و تعتبره باطال لما
احتواه من خروقات قانونية و لما فيه من نسف لحقوق الفالحين و إستخفاف بقواعد
التصرف الرشيد فإنھا تدعو وزير الفالحة و الموارد المائيّة و الصيد البحري إلى
مة على
سحبه ،كما تدعوه في ھذا المجال و في غيره إلى تغليب المصلحة العا ّ
منطق الترضية و اإلنحياز الممنھج و غير المقبول
كما تدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية الكاملة في إعادة النظر بصفة جذرية في
عم الذي أصبح معضلة تنخر ميزانية الدولة دون أن تحقق
مسألة توزيع العلف المد ّ
الغاية المرجوة في معاضدة الفالحين .
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