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بيـــــــــــــان
إن الظروف المناخٌة الصعبة التً مرت بها البالد خالل الموسم الفالحً الحالً أدت إلى تراجع خطٌر فً
جل المحاصٌل ومن أهمها الزراعات الكبرى والحبوب بالذات التً شهدت تراجعا فادحا ك ّما وكٌفا بل وحتى
غٌابا تاما للمحصول فً بعض الجهات.
وإن لهذا النمص تداعٌات خطٌرة على المستوى الوطنً ،إذا لم تتجاوز الكمٌات المجمعة من الحبوب  7مالٌٌن
لنطار بما ٌساوي ألل من ثلث اإلستهالن الوطنً من ناحٌة ،هذا إلى جانب ما لحك المزارعٌن من خسائر
إزدادت حدتها جراء اإلرتفاع المذهل لكلفة اإلنتاج بما ٌمارب  %20وهً مرشحة إلى اإلرتفاع نتٌجة إهتزاز
األسعار العالمٌة وإنزالق لٌمة الدٌنار.
وإن النمابة تستغرب من أنه بالرغم من كل هذا فإن السلط لم تتخذ أي إجراء جدّي للحد من تداعٌات هذا
الوضع وآثاره الكارثٌة على جموع الفالحٌن الذٌن ٌعدون أكثر من نصف ملٌون.
وعلى هذا األساس ،فإن النمابة التونسٌة للفالحٌن تطالب بما ٌلً:
 ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة على المدى المصٌر لمعاضدة الفالحٌن المنكوبٌن واإلعالن عن حالة
اإلجاحة وتفعٌل صندوق الجوائح الطبٌعٌة طالما أن مثل هذه الكوارث الطبٌعٌة أضحت هٌكلٌة ،حتى
نضمن إستدامة منظومة الحبوب التً هً من ركائز اإللتصاد الوطنً وتشغّل مئات اآلالف من
التونسٌٌن
 إٌجاد الحلول الجذرٌة والنهائٌة لمعضلة المدٌونٌة عبر إتخاذ لرارات شاملة لشطب دٌون الفالحٌن
المتأتٌة أساسا من تواتر المواسم الصعبة والتً أصبحت تعٌك كل إستثمار فً هذا المطاع الحٌوي على
أن تكون هذه المعالجة شاملة وتأخذ فً اإلعتبار كافة شرائح المزارعٌن
 مراجعة األسعار األساسٌة لجمٌع أصناف الحبوب بالنسبة إلى الموسم المادم
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إعتبارا لإلرتفاع المذهل لكلفة اإلنتاج وتدنً للمردودٌة بما ٌكفل دخل الفالحٌن الذٌن ٌؤمنون لوت
البالد بما ٌضمن سٌادتنا الغذائٌة
وإن النمابة تؤكد على أن المزارعٌن لن ٌجازفوا باإللدام على موسم بذر جدٌد فً غٌاب إجراءات الدعم
واإلحاطة الفعلٌة.
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