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حرصــا مــن املجمــع ىلع النهــوض بقطــاع الغــال اخترنــا لكــم يف هــذا العــدد الخامــس مــن مجلــة غــال تونــس محــور 
الغــال الصيفيــة خاصــة وأنــه زاخــرا بتفاصيــل وأرقــام وإحصائيــات مــن شــأنها أن توفــر للمتدخليــن يف هــذا القطــاع آخــر 
ــع  خاصــة منهــا مشــروع انجــاز  ــا املجم ــي تكفــل به ــكل املشــاريع الت ــم التطــرق ل ــا ت ــة كم ــام املحين ــل واألرق التفاصي

منبــت عصــري النتــاج شــتات التفاحيــات لتشــبيب وتعصيــر 1.675 هكتــار غراســات هرمــة مــن التفــاح بواليــة القصريــن .

وحرصــا مــن املجمــع ىلع تفعيــل نشــاطه املهنــي والقــرب أكثــر فأكثــر مــن املنتجيــن واملصدرين بأهــم الجهــات املنتجة 
للغــال قصــد معاضدتهــم وايجــاد الحلــول الكفيلــة الهــم االشــكاليات التــي يمكــن ان تعطــل حلقــة االنتــاج والترويــج ىلع 
ــل،  ــاج )ناب ــق اإلنت ــات مناط ــل والي ــملت ج ــة ش ــة إدارات جهوي ــز ثماني ــع بتركي ــام املجم ــي ق ــي والخارج ــتوى الداخل املس

جندوبــة  ،  القيــروان ، ســيدي بوزيــد ، قابــس ،القصريــن ، ســليانة و بنعروس/منوبــة(.

ــز  ــا ىلع تميي ــن وعم ــع املتدخلي ــع جمي ــاركية م ــه التش ــر مقاربات ــع عب ــعى املجم ــة س ــودة الخصوصي ــوص الج وبخص
الغــال التونســية حتــى يكــون لهــا رواج  أفضــل، وجــب اعتبــار  املســتهلك التونســي أوال الــذي أصبــح متطلبــا ملنتوجــات 
ــوج بالجهــات  ــات املنت ــن خصوصي ــات الجــودة يف تثمي ــث تســاهم عام ــا حي ــر ثاني ــا للتصدي ــة وتدعيم ذات جــودة عالي
املعنيــة وإبــراز ميزاتــه التفاضليــة الــى جانــب تيســير الترويــج و دفــع عجلــة التنميــة بهــذه الجهــات تــم وضع اســتراتيجية 
ــمية  ــة التس ــرار عام ــودة ىلع غ ــات الج ــوض بعام ــتقبلية للنه ــداف املس ــات واأله ــد األولوي ــن تحدي ــن م ــة تمك واضح

املثبتــة لألصــل  لتيــن دجبــة وعامــة بيــان املصــدر لرمــان قابــس وتفــاح ســبيبة.

امــا ىلع مســتوى التصديــر فقــد بلــغ معــدل كميــات الغــال املصــدرة خــال الخمــس ســنوات األخيــرة )2016/2020( حوالــي 
ــث  ــا حي ــى لصادراتن ــة األول ــة الوجه ــوق الليبي ــت الس ــون دينار،ومثل ــدود 75,6 ملي ــنوية يف ح ــة س ــن بقيم ــف ط 32,4 أل
تســتقطب ســنويا أكثــر مــن 64 % مــن الكميــات املصــدرة تليهــا الســوق األوروبيــة بنســبة 24 % وأســواق الخليــج بنســبة 

.% 10

وبالنســبة ملوســم 2020 فقــد كان لجائحــة كفيــد19- تأثيــر مباشــر ىلع ســير املوســم التصديــري للغــال نظــرا لضبابيــة 
الترويــج ىلع املســتوى الداخلــي والخارجــي حيــث بلغــت كميــات الغــال املصــدرة حوالــي 29,48 ألــف طــن مقابــل 48,97 
طــن خــال ســنة 2019 مســجلة بذلــك نســبة تراجعــا هامــا بـــ 40 % ويعــزو هــذا التراجــع يف التصديــر الــى عــدة عوامــل  

أهمهــا : 

تراجع تصدير مادة الدالع نحو االسواق األوروبية

ارتفاع كلفة النقل الجوي ىلع بلدان الخليج واملنافسة الشرسة من منتجات البلدان األخرى.

ــة  ــة والبري ــر اإلجــراءات التــي اســتوجبها التوقــي مــن فيــروس »كفيــد 19« ومــا انجــر عنهــا مــن غلــق الحــدود الجوي تأثي
ــر نحــو الســوق  وتعليــق املبــادالت التجاريــة وخاصــة مــع القطــر الليبــي حيــث تــم تســجيل توقــف شــبه كلــي للتصدي
الليبيــة منــذ بدايــة شــهر ســبتمبر اثــر غلــق الطريــق الرابطــة بيــن بــن قــردان ومعبــر راس الجديــر والــذي نتــج عنــه تراجــع 

هــام ىلع مســتوى الكميــات قــدر بحوالــي 6.000 طــن مــن 07 ســبتمبر الــى 02 أكتوبــر مقارنــة باملوســم الفــارط.

ويف ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية قــام املجمــع بتوفيــر حلــول بديلــة للمصدريــن قصــد اســترجاع النســق التصديــري 
خاصــة ىلع الســوق الليبيــة ببعــث خــط بحــري بيــن تونــس وليبيــا مــع دعــم كلفــة النقــل بـــ 50 %  امــا ىلع مســتوى 
الحــدود البريــة فقــد تــم تطبيــق تبديــل املجــرورات ىلع مســتوى نقطــة العبــور رقــم صفــر انطاقــا مــن شــهر جــوان.

كمــا قــام املجمــع يف اطــار دعــم تســويق الغــال التونســية بإصــدار وثائــق إشــهارية و كتيبــات بثــاث لغــات للتعريــف 
بمنتجاتنــا مــن الغــال  للمســتهلك األجنبــي.

االفتتاحية 
بقلم السّيد المدير العام

 حلمي القلعي
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غالنــا واعــدة وجــب التعويــل عليهــا بثبــات رغــم الصعوبــات »الغــال مجالنــا« هــذا هــو شــعار املجمــع املهنــي املشــترك للغــال حيــث يمثــل قطــاع 

انتــاج الغــال يف تونــس حوالــي 30 % مــن القيمــة الجمليــة لإلنتــاج الفاحــي ويســتقطب نحــو 15 % مــن مجمــوع اليــد العاملــة القــارة و51 % مــن 

اليــد العاملــة املوســمية الــى جانــب مســاهمته يف تصديــر مــا يفــوق عــن 11 % مــن اإلنتــاج الجملــي للمنتجــات الفاحيــة الــى األســواق الخارجيــة. 

 مــع االشــارة الــى أن البــاد التونســية  تمســح حوالــي  5 مليــون هكتــار مــن االراضــي الخصبــة صالحــة للزراعــة ويؤمــن القطــاع الفاحــي 8.15 % مــن 

الناتــج الداخلــي الخــام مســتقطبا 16.3 % مــن اليــد العاملــة كمــا ســجل القطــاع الفاحــي نمــوا إيجابيــا بـــ 3.2 % لتونــس يف ظــل أزمــة جائحــة كورونــا 

التــي تعيــش ىلع وقعهــا البــاد.

وتقــدر صابــة الغــال ذات النــوى هــذا املوســم بإنتــاج يف حــدود 284 ألــف طــن مقابــل 265 ألــف طــن يف املوســم الفــارط اي بزيــادة بـــ 7 %. وتحتــل 

واليــة بــن عــروس املرتبــة االولــى ىلع مســتوى اإلنتــاج الوطنــي للغــال تليهــا القيــروان فســيدي بوزيــد ثــم منوبــة وباجــة امــا الوضعيــة الصحيــة 

لصابــة الغــال، فــان الصابــة ســليمة ولــم يقــع تســجيل أي امــراض فطريــة هــذا املوســم او امــراض ناجمــة عــن حشــرات ضــارة وغيــاب تســجيل ظهــور 

امــراض جديــدة.

ــة  ــل تنمي ــن اج ــن م ــري يف القصري ــب عص ــداث قط ــم اح ــث ت ــة، حي ــنة الحالي ــال الس ــدة خ ــاريع جدي ــذ  مش ــع ىلع تنفي ــل املجم ــا  يعم كم

ــنويا 200  ــب س ــيوفر القط ــات وس ــن التفاحي ــاتل م ــر مش ــي بتوفي ــتوى الوطن ــعاع ىلع املس ــليانة واالش ــن وس ــاح يف القصري ــاج التف ــاع انت قط

ــاع  ــاء قط ــادة احي ــع إع ــا املجم ــاهم فيه ــي يس ــاريع الت ــن املش ــن بي ــدة وم ــات جدي ــار بغراس ــي 1600 هكت ــاحة حوال ــبيب مس ــتلة وتش ــف ش أل

ــإدراج شــتات جديــدة تتعايــش مــع مــرض اللفحــة الناريــة ســيما بعــد تعــرض عديــد املنتجيــن يف هذيــن  انتــاج االجــاص بمنوبــة وبــن عــروس ب

ــاز  ــاح وإنج ــرد للتف ــر الب ــة لحج ــباك الواقي ــب ادراج الش ــى جان ــاص، ال ــجار االج ــن أش ــد م ــاف العدي ــبب يف إت ــا تس ــرض مم ــذا امل ــى ه ــن ال الواليتي

ــا  ــم لتغطيته ــذا املوس ــال ه ــار خ ــة 500 هكت ــت برمج ــارط وتم ــم الف ــال املوس ــة خ ــج طيب ــى  نتائ ــت إل ــارات أفض ــى بـــ 10 هكت ــة أول تجرب

ــليانة. ــن وس ــي القصري ــن يف واليت ــا ىلع املنتجي ــة 2021 وتوزيعه ــهر جويلي ــل ش ــة يف أوائ ــباك الواقي ــذه الش ــب ه ــع جل ــر ان يق ــن املنتظ  وم

ــدة محميــة مــن املشــمش لغراســة 20 هــك  ــم إدخــال 3 أصنــاف جدي ــروان حيــث ت ــة  القي ــى مشــروع النهــوض بقطــاع املشــمش بوالي باإلضافــة ال

بمســتوى تكثيــف يقــدر بـــ 555 أصل/هــك وتمكيــن صغــار ومتوســطي املصــادق ىلع مطالبهــم مــن قبــل اللجنــة املحليــة مــن شــتات املشــمش 

مدعمــة بنســبة 57 % يف إطــار مشــروع يمتــد ىلع 5 ســنوات اذ ان هــذه األصنــاف أضحــت مطلوبــة مــن املنتجيــن يف الســوق املحليــة وخاصــة 

االقبــال عليهــا يف األســواق الخارجيــة، كذلــك مشــروع  تطويــر منظومــة اللــوز بواليــة القيــروان حيــث ســيتم إحــداث غراســات مرويــة مكثفــة باعتمــاد 

تقنيــة الغراســة العصريــة بمســتوى تكثيــف يقــدر بحوالــي400 شــتلة/هك ىلع مســاحة 1500 هــك ىلع مــدى 10 ســنوات بحســاب 150 هــك ســنويا 

وســيم تمكيــن صغــار ومتوســطي الفاحيــن مــن شــتات اللــوز مدعمــة بنســبة 50 %.

امــا ىلع مســتوي الترويــج بالســوق الداخليــة فــان معضلــة إرتفــاع أســعار املنتوجــات الفاحيــة يف االســواق تعــود اساســا الــى تعــدد الوســطاء بيــن 

املنتــج واملســتهلك ويعمــل املجمــع مــع اتحــاد الفاحيــن بالتعــاون مــع ســلطة اإلشــراف ووزارة التجــارة ىلع ايجــاد حلــول لهــذه املعضلــة  مــن ذلــك 

توقيــع اتفاقيــات مــع املســاحات الكبــرى لترويــج املنتــوج الفاحــي مباشــرة مــن الفــاح.

أمــا ىلع مســتوى التصديــر فقــد  انطلــق املوســم منــذ شــهر أفريل” آمــا يف تــدارك نتائــج املوســم الفــارط الــذي شــهد هبوطــا الفتــا يف الكميــات 

املصــدرة خاصــة باتجــاه ليبيــا التــي تســتأثر نحــو%64 مــن الغــال التونســية وذلــك بســبب تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا ومــا نجــم عنــه مــن 

ــع  ــرة م ــال الفت ــه خ ــف اتصاالت ــري كث ــد البح ــة والصي ــي للفاح ــاد التونس ــا ان  االتح ــقيق« كم ــد الش ــذا البل ــع ه ــة م ــة والجوي ــدود البري ــق للح غل

املســؤولين الليبييــن مــن اجــل اعــادة تحريــك عجلــة تصديــر املنتوجــات التونســية خاصــة يف ظــل رغبــة املورديــن الليبييــن يف التــزود باملنتــوج 

ــن  ــن واملصدري ــال املنتجي ــررت امه ــاد«، ق ــة »االعتم ــر آلي ــل عب ــابق التعام ــت س ــترطت ، يف وق ــي اش ــة الت ــلطات اللبيي ــة و ان الس ــية خاص التونس

التونســيين فتــرة اضافيــة خاصــة يف ظــل عــدم جاهزيــة االرضيــة املاليــة للتعامــل عبــر هــذه اآلليــة.

ــوخ  ــة )الخ ــوق الخليجي ــاه الس ــع باتج ــال تتراج ــن الغ ــات م ــل املبيع ــا جع ــي م ــران الدول ــات الطي ــاع تعريف ــية بارتف ــادرات التونس ــرت الص ــا تأث كم

ــة  ــراف املتدخل ــع كل االط ــع م ــل املجم ــية. ويعم ــوق الروس ــك الس ــن( و كذل ــمش والنكتاري ــوخ واملش ــية )الخ ــة والفرنس ــوق اإليطالي واملشمش(والس

ىلع اعــادة  عجلــة التصديــر وتخطــي كل الصعوبــات واالشــكاليات التــي مــن شــأنها عرقلــة الترويــج الخارجــي  حيــث يهــدف خــال هــذه الســنة إلــى  

ــا أساســا وفرنســا وإيطاليــا. ــف طــن يف املوســم الفــارط باتجــاه ليبي ــل 39 أل ــف طــن مــن الغــال مقاب ــي 80 أل ــر حوال تصدي

كلمة 
العدد

بقلم السيد : إبراهيم الطرابلسي
نائب رئيس مجلس ادارة املجمع املهني املشترك للغالل و عضو 

املكتب التنفيذي باالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري املكلف 
باالشجار املثمرة والتجارة املغاربية
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1-اإلطار القانوين للمجمع

1-الطبيعة القانونية

املجمــع املهنــي املشــترك للغــال هــو ذات معنويــة ذات مصلحــة اقتصاديــة عموميــة تتمتــع بالشــخصية 
املدنيــة واالســتقال املالــي.

2-ترسيم املجمع بالسجل الوطني للمؤسسات 

ــع  ــدد 18313830 ووق ــت ع ــان تح ــي املهرج ــة لح ــة املالي ــع بالقباض ــي للمجم ــام األساس ــجيل النظ ــم تس ت
إيداعــه باملحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريــخ 22 جويليــة 2003 تحــت عــدد 1361403D  وضمــن الســجل تحــت 
عــدد C 11422003. وتــم تحيينــه يف عــدة مناســبات مرتبطــة أساســا بتغييــر املديــر العــام للمجمــع. ولقــد تــم 
ترســيم املجمــع بالســجل الوطنــي للمؤسســات طبقــا ملقتضيــات قانــــون عــدد 52 لســنة 2018 مــؤرخ يف 

ــر 2018. 29 أكتوب
3-النصوص القانونية ذات الصلة

يخضــع املجمــع املهنــي املشــترك للغــال كبقيــة املجامــع املهنيــة األخــرى إلــى القانــون عــدد 84 لســنة 
ــة املشــتركة يف قطــاع الفاحــة والصناعــات  ــع املهني ــق باملجام ــة 1993 املتعل 1993 املــؤرخ يف 26 جويلي
ــدد  ــر ع ــى األم ــري  .2005 وإل ــؤرخ يف16 فيف ــنة 2005 امل ــدد 16 لس ــون ع ــه بالقان ــم تنقيح ــا ت ــة كم الغذائي
1165 لســنة 1994 املــؤرخ يف 22 مــاي 1994 املتعلــق باملصادقــة ىلع النظــام األساســي األنموذجــي للمجامــع 
املهنيــة املشــتركة يف قطــاع الفاحــة والصناعــات الغذائيــة مثلمــا تــم تنقيحــه باألمــر عــدد 2872 لســنة 
2005 املــؤرخ يف 24 أكتوبــر2005 وإلــى النظــام األساســي  الخــاص باملجمــع املصــادق عليــه  طبقــا للنصــوص 

املشــار إليهــا.

2-مهام املجمع املهني املشرتك للغالل

1-املهام العامة

ضبــط الفصــل 7 مــن القانــون عــدد 84 لســنة 1993 املــؤرخ يف 26 جويليــة 1993 املتعلــق باملجامــع املهنيــة 
املشــتركة يف قطــاع الفاحــة والصناعــات الغذائيــة املهــام العامــة للمجمــع والتــي وقــع تنقيحهــا بالقانــون 

عــدد 16 لســنة 2005 املــؤرخ يف 16 فيفــري 2005  كاآلتــي :
» الربــط بيــن مختلــف الحلقــات التــي تمــر بهــا املنتجــات يف إطــار منظومــات ومســاعدة املنتجيــن ىلع 
االندمــاج فيهــا وتشــجيع املنتجيــن واملحوليــن واملروجيــن للمنتجــات الفاحيــة ىلع العمــل بعقــود اإلنتــاج.

تيسير التشاور بين املهنيين واإلدارة لضبط أهداف مختلف املنظومات.
املســاهمة يف تعديــل الســوق باعتمــاد مختلــف اآلليــات املائمــة وبالتعــاون مــع الهيــاكل املهنيــة واإلداريــة 

املعنيــة والتنســيق معهــا.
املساهمة يف النهوض بالتصدير بالتعاون والتنسيق مع الهياكل املهنية واإلدارية املعنية.

ــا  ــوع تدخله ــات موض ــة بالقطاع ــات متصل ــوك للمعلوم ــاء بن ــا وإرس ــا وتوثيقه ــات وتحليله ــع املعطي تجمي
ــا ». ــا وآفاقه ــا ودولي ــك القطاعــات وطني ــع تل ــام بالدراســات حــول واق والقي

يف إطــار التنقيحــات الــواردة بالنصــوص املشــار إليهــا أعــاه، قــام املجمــع بتحييــن بعــض مهامــه الخصوصية 
بنــاء ىلع اقتــراح مــن مجلــس إدارة املجمــع وموافقة ســلطة اإلشــراف 

2-النواحي الصحية والجودة واملواصفات
العمل بالتنسيق مع الجهات املعنية ىلع املحافظة ىلع املوروث الوطني من األشجار املثمرة.

تقديم املجمع املهني املشترك للغالل
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املساهمة يف ضبط املواصفات واملقاييس الفنية والتجارية للمنتجات ومستلزمات القطاع
والحث ىلع تطبيقها من قبل املهنيين بهدف الرفع من جودة املنتجات الراجعة له بالنظر.

املســاهمة يف تنظيــم حمــات ملقاومــة األمــراض والطفيليــات التــي تهــدد املغروســات بالتنســيق مــع املصالــح 
املختصــة.

القيــام بمــا يلــزم مــن أعمــال اإلرشــاد واإلحاطــة قصــد إنتــاج مشــاتل ســليمة وتحســين اإلنتــاج وتنويعــه وللرفــع مــن 
جــودة املنتجــات الراجعــة لــه بالنظر.

اإلحاطــة الفنيــة بمحطــات التكييــف والتصنيــع قصــد تمكيــن املهنييــن مــن مواكبــة متطلبــات أســواق الغــال 
داخليــا وخارجيــا.

املساهمة يف توفير اإلحاطة باملنتجين لتطبيق التسميات املثبتة لألصل واملجراة عليها
املراقبة وبيان املصدر للمنتجات الفاحية وتقديم املساعدة املادية يف إنجاز امللفات الفنية الخاصة.

القيام بالتحاليل الضرورية ملنتجات العنب والغال األخرى املعدة للتسويق.
التشجيع

ــر حــث املهنييــن ىلع اعتمــاد أســاليب  املســاهمة يف التشــجيع ىلع تحســين القــدرة التنافســية للقطــاع عب
ــه. ــاج وتحســينه وتنويعــه والتحكــم يف تكلفت ــة اإلنت ــة لغــرض تنمي عصري

اإلنتاج والتسويق وقواعد املعلومات
تقديــم االقتراحــات واآلراء بخصــوص تنظيــم مواســم الغــال ومتابعتهــا والعمــل ىلع إنجاحهــا ومتابعــة عمليــات 

إنتــاج الغــال وترويجهــا.
املساهمة يف ضبط السعر املرجعي للمنتجات الراجعة له بالنظر عند االقتضاء والعمل ىلع تطبيقه.

املشــاركة يف إعــداد برامــج التصديــر والتوريــد عنــد االقتضــاء والعمــل ىلع متابعــة إنجازهــا وذلــك بالنســبة إلــى 
املنتجــات ومســتلزمات القطــاع الراجــع لــه بالنظــر.

 تنشــيط الحمــات والتظاهــرات التــي ترمــي إلــى توســيع قاعــدة العــرض باألســواق التقليديــة والســعي إلــى فتــح 
آفــاق للبيــع باألســواق الجديــدة داخليــا وخارجيــا وتنســيق عمليــات التصديــر والســهر ىلع ضمــان احتــرام املهنييــن 

للشــروط املتفــق عليهــا مــع الجهــات املعنيــة.
القيام بالدراسات االستشرافية للقطاع .

ــن  ــة م ــات الضروري ــن املخزون ــان تكوي ــة ىلع ضم ــة املختص ــات اإلداري ــن والجه ــع املهنيي ــيق م ــل بالتنس العم
ــر. ــه بالنظ ــة ل ــات الراجع املنتج

جمــع كل املعلومــات الفنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة واإلحصائيــات حــول القطــاع الراجــع لــه بالنظــر و دراســتها 
ونشــرها بهــدف إرســاء نظــام معلوماتــي متطــور وشــامل لــكل الحلقــات التــي يمــر بهــا اإلنتــاج ومســاعدة املهنيين 
ىلع إرســاء نظــم معلوماتيــة متطــورة رغبــة يف تطويــر أنشــطتهم. ومســك الســجل العقــاري للغراســات وتنظيمــه 

وتحيينه.
تحسيس املهنيين وحثهم  بضرورة التنظم ضمن الشركات التعاونية للخدمات الفاحية ومجامع التنمية.  

املساهمة يف تطوير شبكة التكوين واإلحاطة الخصوصية باملهنيين العاملين يف القطاع.
وبصفة عامة القيام باملهام التي تعهد للمجمع من قبل سلطة اإلشراف والداخلة يف نطاق مهامه.

ويســتوجب كل تدخــل للمجمــع لتعديــل الســوق التنســيق املســبق مــع وزارة التجــارة والصناعــات التقليديــة قصــد 
ضمــان نجــاح عمليــة التدخــل وترشــيد الســوق و تزويدهــا. و ال يمكــن تغييــر املهــام الخصوصيــة املحــددة أعــاه إال 

بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة وزيــر الفاحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري.
إعداد   

 أحمد ياسين
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يســتقطب قطــاع الغــال حوالــي 15 % مــن جملــة اليــد العاملــة القــارة و 51 % من اليــد العاملة املوســمية   
و يســاهم يف تصديــر مــا يفــوق 11 % مــن اإلنتــاج الجملــي للمنتجــات الفاحيــة إلــى األســواق الخارجيــة 
كمــا يســاهم يف تزويــد الســوق الداخليــة طــوال كامــل فتــرات الســنة و يوفــر حوالــي 30 % مــن القيمــة 

ــاج الفاحي. ــة لإلنت الجملي
و قــد بلــغ إنتــاج الغــال الصيفيــة )غــال ذات نــوى وغــال ذات بــذرة( لســنة 2020 حوالــي 568 ألــف طــن 

مقابــل 547 ألــف طــن ســنة 2019 أي بنســبة تطــور يف حــدود 4 %.

ويتوزع هذا اإلنتاج حسب األصناف كما يلي :

)ألف طن(

ــص نســق  ــا و تقل ــر جائحــة كورون ــج  نتيجــة  تأثي ــات يف التروي ــزت ســنة 2020 بصعوب ــد تمي هــذا وق
ــجار. ــوج ىلع رؤوس األش ــب املنت ــع طل ــى تراج ــا أدى إل ــة مم ــوق الليبي ــبة للس ــة بالنس ــر خاص التصدي

ــع  ــل املجم ــاح، عم ــل الف ــاج و ىلع دخ ــد اإلنت ــع عن ــعار البي ــل ىلع أس ــذه العوام ــر ه ــا لتأثي و تافي
ــف  ــري و مختل ــد البح ــة و الصي ــي للفاح ــاد التونس ــع االتح ــيق م ــال بالتنس ــترك للغ ــي املش املهن
املتدخليــن ىلع اتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات لتســهيل ترويــج الغــال بالســوق الداخليــة و عنــد التصديــر 
بأســعار مقبولــة، إذ تــم ىلع مســتوى الترويـــج الداخلــي العمــل ىلع ربــط الصلــة بيــن املســاحات الكبرى 
ــات  ــذه العملي ــاح ه ــان. و إلنج ــوخ  و الرم ــاح و الخ ــرار  التف ــال ىلع غ ــي الغ ــة   و منتج و املتوسطــ
الترويجيــة تكفــل املجمــع بتغطيــة 50 % مــن ثمــن التكييــف بخصــوص تعليــب التفــاح و الخــوخ املعــد 
للترويــج باملســاحات الكبــرى . كمــا تــم بالنســبة للرمــان إبــرام  اتفاقيــة بيــن الشــركات التعاونيــة للخدمات 
الفاحيــة و الفضــاءات التجاريــة الكبــرى واملتوســطة لبيــع املنتــوج مــن املنتــج إلــى املســتهلك و تعهــد 
ــى  ــاج إل ــة كلفــة النقــل مــن منطقــة اإلنت ــي املشــترك للغــال باملســاهمة يف تغطي املجمــع املهن
نقطــة البيــع إلــى جانــب القيــام بحملــة إشــهارية للرمــان باالشــتراك مــع املهنــة  مشــروع تعزيــز نفــاذ 

املنتجــات لألســواق املحليــة.

موسم الغالل الصيفية
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وملزيــد التحكــم يف كميــة الغــال التــي تعــرض بالســوق خاصــة عنــد وفــرة املنتــوج، تــم اتخــاذ جملــة 
مــن اإلجــراءات نخــص منهــا عمليــة  الخــزن، حيــث تكفــل املجمــع املهنــي املشــترك للغــال بمنحــة 
دعــم خــزن التفــاح ىلع امتــداد شــهرين مــن تاريــخ 15 أكتوبــر إلــى 15 ديســمبر 2020 بســعر40 مي/كــغ/

شــهر ىلع أن ال تتجــاوز الكميــة املخزنــة بـــ 60 طــن للفــاح الواحــد.
و قــد ســاهمت هــذه اإلجــراءات يف تحقيــق التــوازن بيــن العــرض و الطلــب و تحفيــز االســتهاك بالنســبة 

للغــال املعنيــة و إنجــاح موســم ترويجهــا بالســوق الداخليــة.

أمــا ىلع مســتوى التصديــر  فقــد شــهد موســم الغــال الصيفيــة لســنة 2020 تراجــع تصديــر مــادة الــدالع 
ــن  ــة م ــة الشرس ــج واملنافس ــدان الخلي ــوي ىلع بل ــل الج ــة النق ــاع كلف ــة و ارتف ــواق األوروبي ــو األس نح
منتجــات البلــدان األخــرى. كمــا أدت اإلجــراءات التــي اســتجوبها التوقــي مــن فيــروس »كورونــا« إلــى غلــق 

الحــدود الجويــة والبريــة وتعليــق املبــادالت التجاريــة خاصــة مــع القطرالليبــي.

و تــم التدخــل لتوفيــر حلــول بديلــة للمصدريــن قصــد اســترجاع النســق التصديــري خاصــة ىلع الســوق 
الليبيــة التــي تســتقطب عــادة أكثــر مــن 70 % مــن جملــة صادراتنــا مــن الغــال عبربعــث خــط بحــري 
بيــن تونــس وليبيــا مــع دعــم كلفــة النقــل بـــ 50 % إلــى جانــب تركيــز ممثــل للمجمــع بمينــاء صفاقــس 

ومينــاء رادس للســهر ىلع العمليــات التصديريــة والتنســيق مــع املصدريــن. 
و يف مــا يتعلــق بالنقــل البــري فقــد تــم االتفــاق ىلع اســتبدال املجــرورات ىلع مســتوى نقطــة العبــور 

رقــم صفــر بالحــدود التونســية الليبيــة انطاقــا مــن شــهر جــوان 2020.
أمــا بالنســبة للســوق الخليجيــة فــإن قلــة توفــر طاقــة شــحن جويــة الزمــة )وهــي يف حــدود 500 طــن 

أســبوعيا(
و اعتماد  أســعار مشــطة من طــرف الشــركات الجويــة األجنبيــة  تســبب يف تراجــع صادراتنــا نحــو هــذه 
الســوق. ولتجــاوز هــذا اإلشــكال تــم تنظيــم جلســة عمــل بيــن الرئيــس املديــر العــام للخطــوط الجويــة 
التونســية و املديــر العــام للمجمــع املهنــي املشــترك للغــال  لدراســة إمكانيــة تخصيــص طائــرة شــحن 
وتحديــد الســعر املعتمــد إلــى جانــب النظــر يف إمكانيــة تحييــن االتفاقيــة املبرمــة بيــن مركــز النهــوض 
ــحن  ــة الش ــن كلف ــاص 50 % م ــن خ ــن م ــية  لتمكين املصدري ــة التونس ــوط الجوي ــادرات والخط بالص

.)Rabattement Direct(
ــة  ــة األوروبي ــس باملفوضي ــفير تون ــعادة س ــلة س ــتركة تمت مراس ــة املش ــوق األوروبي ــوص  الس وبخص
ــم  ــق املعالي ــة  تطبي ــز و إمكاني ــص الحواج ــل ىلع تقلي ــد العم ــل قص ــال )Bruxelles( للتدخ ببروكس
ــر  ــوج )Valeur Forfaitaire à l’Importation )V.F.I(( حســب الفواتي ــة للمنت ــة ىلع القيمــة الفعلي الجمركي
التصديريــة خاصــة بعــد ارتفــاع األداءات واملعاليــم الجمركيــة و تطبيــق اإلجــراءات الجديــدة يف عمليــات 

ــية. ــال التونس ــر الغ ــة تصدي ــوق عملي ــي تع ــة والت ــدان األوروبي ــة بالبل ــات الفاحي ــد املنتج توري
وبالنســبة للســوق الروســية فــإن اإلشــكاليات تمثلــت أساســا يف الجانــب اللوجســتي لنقــل املنتوجــات 
ــوة  ــاء جن ــن مين ــع م ــكل البضائ ــدة ل ــدة املعتم ــيلة الوحي ــو الوس ــري ه ــل الب ــة وأن النق ــية خاص التونس
بإيطاليا  إلــى روســيا بعــد نقلهــا من  البــاد التونســية ويف هــذا املجــال قــام املجمــع باالتصــال 
ــر الغــال التونســية  ــة تصدي ــول املناســبة لتســهيل عملي ــن إليجــاد الحل ــع املتدخلي املباشــر مــع جمي

نحــو هــذا الســوق.
هــذا و رغــم مختلــف الصعوبــات املذكــورة فقــد تــم تصديــر 29.434 طــن مــن الغــال التونســية بقيمــة 

ناهــزت 75118 ألــف دينــار و يبيــن الجــدول املوالــي التوزيــع الجغــرايف لهــذه الصــادرات.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03e2obVN29xRsKbZgHGbJGyysCbJA:1585903734303&q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZpOzl78voAhVHxIUKHSkuDssQvgUoAXoECAwQJw
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أمــا بخصــوص ســنة 2021 فيقــدر إنتــاج الغــال الصيفيــة ذات النــوى بـــ 284 ألــف طــن مقابــل 265 ألــف 
ــاف  ــل األصن ــة لج ــة املائم ــروف املناخي ــة الظ ــدود%7 نتيج ــادة يف ح ــبة زي ــنة 2020 أي بنس ــن س ط

ــام. ــر يف نضــج الثمــار يقــدر بعشــرة أي ــم تســجيل تأخي ــواع. كمــا  ت واألن

توزيع انتاج الغالل ذات النوى حسب األصناف لسنتي 2020 و 2021

توزيع الصادرات حسب األصناف و االتجاهات
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قطاع الخوخ

ــة بالســنة  الفارطــة  ــف طــن( مقارن ــن لســنة2021 بنســبة 11 % ) 152.5 ال ــاج الخــوخ و النكتاري -تطــور إنت
ــف طــن(.  )137.7 ال

-تطور إنتاج الخوخ الفصلي )%23( والخوخ املتأخر )17%(.
-تراجــع إنتــاج الخــوخ البــدري )%2( والنكتاريــن )%14( واملتأتــي أساســا مــن تراجــع مســاحات الخــوخ البــدري 

بواليــة ســيدي بوزيــد والنكتاريــن بباجــة ونابــل.

قطاع اللوز

-قدر إنتاج اللوز الجاف بـ 65.7 ألف طن مقابل 62.4 ألف طن خال املوسم الفارط أي  بزيادة بـ 11%.
-تمثل والية صفاقس%19 من اإلنتاج الوطني )12.5 ألف طن(

-تمثل واليات سيدي بوزيد واملهدية وقفصة %13 ، القيروان%11.7 ، القصرين9% 

قطاع املشمش

ــة ذات  ــال الصيفي ــي للغ ــاج الجمل ــن اإلنت ــارب 13 % م ــا يق ــي م ــدري والفصل ــمش الب ــاج املش ــل إنت يمث
ــن(. ــي : 14000 ط ــمش الفصل ــن واملش ــدري : 23000 ط ــمش الب ــوى )املش الن

-تطور إنتاج املشمش البدري )5%(
ــر  ــن التــي تأث ــة القصري ــاج والي ــاج املشــمش الفصلــي )%8( واملتأتــي أساســا مــن تراجــع إنت -تراجــع إنت

إنتــاج الغــال ذات النــوى فيهــا بنــزول الجليــدة خــال فتــرة اإلزهــار
-توفر والية القيروان 41 % من االنتاج الوطني ما يقارب عن 15400طن

-والية قفصة 4550 طن )12%(
-والية القصرين 3500 طن )9.3%(

-والية باجة 3200 طن )8.5%(

ــل  ــات العم ــن جلس ــلة م ــد سلس ــال بعق ــر الغ ــج و تصدي ــم تروي ــر ملوس ــع بالتحضي ــادر املجم ــد ب و ق
ــة لســنة 2020  ــم ســير موســم الغــال الصيفي ــل بجلســة عمــل لتقيي ــة شــهر أفري ــذ بداي انطلقــت من
والتحضيــر ملوســم 2021، و جلســة عمــل مــع املســاحات الكبــرى و املتوســطة لربــط الصلــة بينــه و بيــن 

ــة. ــج منتجاتهــم مباشــرة بهــذه الفضــاءات التجاري ــن و تمكينهــم مــن تروي املنتجي

جلسة عمل اإلعداد لترويج حب امللوك باملساحات الكبرى و املتوسطة

جلسة عمل اإلعداد ملوسم تصدير الغالل الصيفية

إعـداد : 
نجاح بن عامر



ــة  ــة اقتصادي ــة ذات مصلح ــا معنوي ــال ذات ــترك للغ ــي املش ــع املهن ــل املجم  يمث

عموميــة تتمتــع بالشــخصية املدنيــة واالســتقال املالــي. مــا فتــئ املجمــع املهني 

ــز  ــاهم يف تعزي ــوق، و مس ــم للس ــب دور منظ ــام 2005 يلع ــائه ع ــذ إنش ــال من للغ

ــات  ــع للمعلوم ــك جام ــا وكذل ــج لصادراته ــويقها والتروي ــن لتس ــال وضام ــودة الغ ج

ــكل اإلحصــاءات املتعلقــة بالقطاعــات مرجــع نظــره. وناشــر لهــا و ل

ــة يف  ــات املنخرط ــف الحلق ــن مختل ــيق بي ــان التنس ــن ضم ــؤول ع ــع مس فاملجم

القطاعــات الراجعــة لــه بالنظــر ، و تســهيل التشــاور بيــن املهنييــن واإلدارة لتحديــد 

ــة  ــورات العلمي ــاد التط ــن ىلع اعتم ــاعدة املهنيي ــات ومس ــذه القطاع ــداف  ه أه

والتكنولوجيــة ، و إنشــاء قواعــد البيانــات وإجــراء الدراســات الازمــة الستكشــاف أوضــاع 

ــي. ــي والدول ــتويين الوطن ــات ىلع املس ــذه القطاع ه

للحصــول ىلع مزيــد مــن التفاصيــل لــدور املجمــع املهنــي املشــترك للغــال ومهامه 

www. gifruits.com نرجــو زيارة املوقــع

ــدة  ــات الجدي ــة التكنولوجي ــد مواكب ــنة 2008 قص ــذ س ــع من ــذا املوق ــاء ه ــم إنش  ت

ــت  ــف لإلنترن ــتخدام مكث ــن اس ــم م ــهده العال ــا ش ــل م ــال يف ظ ــام واالتص لإلع

والتجــارة اإللكترونيــة وذلــك لتوفيــر املعلومــات املطلوبــة يف الوقــت املناســب ويف 

ــرة.  ــة املتوف ــة الحديث ــتخدام التقني ــروف باس ــل الظ أفض

ــة الفاحــة،  ــك عــدة مــرات ليصبــح جــزءا مــن مشــروع بواب ــره بعــد ذل ــم تــم تطوي ث

وهــو مصمــم لعــرض املنتجــات التونســية املعــدة للتصديــر. و يهتــم  باإلضافــة إلــى 

ذلــك بالترويــج للغــال التونســية إذ يتيــح للمســتوردين األجانــب رؤيــة أفضــل للعــرض 

التونســي. و يســتهدف أيضــا املتدخليــن التونســيين يف مختلــف القطاعــات، ســواء 

املهنييــن )املنتجيــن ، املعبئيــن واملصدريــن( أو اإلدارييــن. 

 يف نســخته األخيــرة صمــم املوقــع باللغــة الفرنســية فقــط يف انتظــار النســخة 

املبرمجــة قريبــا

 و التي ستتيح  التصفح بثاث لغات: الفرنسية واإلنجليزية والعربية.

 تعــرض صفحــة االســتقبال تقديمــا للمجمــع و تحــدد إطــاره القانونــي واملؤسســاتي. 

وهــي تســرد 

بالتفصيل مهامه العامة وتدخاته.

موقع واب املجمع املهني 
املشرتك للغالل

بقلم املهندسة

منى كبير

صفحة االستقبال
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أمــا بــاب املنظومــات فهــو ينقســم إلــى ثاثــة أقســام فرعيــة يعــرض كل منهــا قطــاع اإلنتــاج املعنــي. 

و يجــد الزائــر و مســتخدم االنترنــت املهتــم  وصًفــا للقطــاع بمــا يف ذلــك مناطــق اإلنتــاج ورزنامــة النضــج 

 .) codex alimentarius( ومعاييــر التســويق التونســية واألوروبيــة املوصــى بهــا حســب الدســتور الغذائــي

و يوفــر معلومــات غنيــة ومفصلــة عــن أنــواع الغــال املختلفــة خاصــة ذات الخصائــص املحــددة.

و يف إطــار ضمــان حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يف النفاذ إلــى املعلومــة ولتعزيز مبدأ الشــفافية 

ــة مــن  ــق اإلداري ــى املعلومــة والوثائ ــم إقــرار حــق النفــاذ إل ــى املعلومــة«  إذ ت ــاب »النفــاذ إل ــم إدراج ب ت

قبــل الحكومــة التونســية بمقتضــى قانــون أساســي عــدد 22 لســنة 2016 مــؤرخ يف 24 مــارس 2016 وذلــك 

باالطــاع ىلع الوثائــق التــي يتــم نشــرها بمبــادرة مــن املجمــع املهنــي املشــترك للغــال بموقــع الــواب 

ــوان«  ــت عن ــع تح ــن املوق ــحبه م ــن س ــذي يمك ــق ال ــاع ىلع الوثائ ــب االط www. gifruits.com أو بطل

مطلــب النفــاذ« و إرســاله إلــى املكلــف بالنفــاذ الــذي يدرســه و يســتجيب لــه  تبعــا آلجــال محــددة يف 

الغــرض.

منظومات الغال

املسؤول عن النفاذ الى املعلومة النفاذ الى املعلومة

قائمة املصدرين

و يف كل قســم فرعــي مــن املذكوريــن أعــاه يجــد زوار املوقــع قائمــة فرعية بعنــوان »قائمــة املصدرين« 

ــم  ــة واس ــة واإللكتروني ــال الهاتفي ــات االتص ــع بيان ــي م ــويق الخارج ــال التس ــة يف مج ــركات العامل والش

الشــخص املســؤول.
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متابعة صادرات القوارص

 متابعة السوق الداخلية

 من أهم األقسام يف املوقع يمكن ذكر : 

ــا  ــم تحيينه ــات. إذ يت ــف القطاع ــادرات مختل ــن ص ــة ع ــاءات دوري ــر إحص ــذي يوف ــادرات:  ال ــة الص • متابع

يوميــا بالنســبة لكافــة الغــال حســب املوســم. ويتــم أيضــا تقديــم بيانــات إحصائيــة أخــرى عــن املواســم 

ــية  ــوارص الرئيس ــعار الق ــروض أس ــة لع ــة اليومي ــة للمراقب ــام فرعي ــص أقس ــم تخصي ــا يت ــة. كم املاضي

ــى عــروض أســعار املنافســة. املصــدرة للســوق الفرنســية باإلضافــة إل

ــر  ــة ببئ ــة الوطني ــوق ذات املصلح ــال بالس ــف الغ ــع مختل ــعار بي ــا أس ــدم يومًي ــة: يق ــوق الداخلي • الس

ــوق  ــرض يف الس ــة الع ــمح بمتابع ــا يس ــال مم ــويق الغ ــهري لتس ــبوعي و الش ــور األس ــة والتط القصع

ــة. املحلي

• اإلنتاج: عرض تقديرات اإلنتاج الوطني السنوي من كل منتج يف بداية كل موسم.

ــات  ــف املعلوم ــر مختل ــع و نش ــال جم ــن خ ــة م ــوق العاملي ــور الس ــة تط ــة متابع ــتجدات: إتاح • املس

املفيــدة عــن تســويق الغــال، واللوائــح و التراتيــب الدوليــة الجديــدة ، واملنتجــات املنافســة ، واالبتــكارات 

التكنولوجيــة وكل مــا يخــص الصحــة النباتيــة... وبصفــة عامــة أي أخبــار مــن شــأنها إفــادة املتدخليــن يف 

القطــاع.

متابعة املستجدات
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جودة الغال

تحميل الوثائقادراج الفيديوهاتادراج الحوامل االشهارية

• جــودة الغــال: وهــو قســم يقــدم اإلطــار التشــريعي الخــاص بإنشــاء عامــات الجــودة ومنحهــا املختلفة 

)AOC و IP( يف تونــس.و يعــرض أنشــطة  اإلحاطــة و التكويــن و الخدمــات املســداة مــن املجمــع كجــزء 

مــن مهامــه لتعزيــز جــودة املنتــج و يقــدم ملفــات الجــودة والدراســات املتعلقــة بهــا.

• الزراعة البيولوجية: متابعة األخبار الوطنية والدولية املتعلقة بهذا اإلنتاج املتخصص.

• األنشــطة الترويجيــة: متابعــة مشــاركة املجمــع يف جميــع التظاهــرات واملعــارض والصالونــات الوطنيــة 

والدوليــة ، وبشــكل عــام عــرض كل األنشــطة الترويجيــة التــي يقــوم بهــا املجمــع لتعزيــز وضــع منتجاتنا 

يف األســواق الخارجيــة واســتقطاب مســتهلكين جــدد واإلشــهار ملنتجاتنــا ىلع نطــاق دولــي.

ويثــرى  املوقــع بالوســائط الرقميــة كالصــور و الفيديوهــات املنتجــة مــن قبــل املجمــع يف نطــاق الترويج 

الخارجــي أو الداخلــي والومضات اإلشــهارية  والتحسيســية.

ــات  ــع توقع ــف م ــتمرة للتكي ــة املس ــع باملرون ــذا املوق ــز ه ــق، يتمي ــيط واألني ــه البس ــل تصميم بفض

ــتجابًة  ــا اس ــامه وتغييره ــف أقس ــراء مختل ــم إث ــات. و يت ــف القطاع ــن يف مختل ــن و املصدري املهنيي

ــزوار  ــا« لتلقــي اقتراحــات ال ــم قســم »اتصــل بن ــم تصمي ــزوار. إذ ت ــا ال ــي يقدمه ــات الت ــات املعلوم لطلب

باإلضافــة إلــى طلباتهــم للحصــول ىلع معلومــات عبــر االســتمارات عبــر اإلنترنــت. و يعتبــر قســم النفــاذ 

ــذه.  ــل ه ــة التواص ــتعملة لصيغ ــام املس ــم األقس ــة أه ــى املعلوم إل



16

ــدور  ــة ب ــات املتدخل ــع الجه ــتراك م ــد باالش ــيدي بوزي ــال بس ــترك للغ ــي املش ــع املهن ــوم املجم يق

ــا: ــن أهمه ــطة و م ــدة أنش ــر ع ــا عب ــا و ترويج ــا و تكييف ــال إنتاج ــة الغ ــي يف منظوم أساس

تمثيل املجمع  بالجهة : 

ــا  ــل ىلع إنجاحه ــا والعم ــال ومتابعته ــم الغ ــوص مواس ــات واآلراء بخص ــم االقتراح تقدي    

الغــال، وترويــج  إنتــاج  عمليــات  ومتابعــة 

التنســيق مــع املصالــح املعنيــة بالقطــاع و مختلــف املتدخليــن ىلع مواكبــة مختلــف     

بالقطــاع، املتعلقــة  اإلعاميــة  النــدوات  و  االجتماعــات 

املشاركة يف ملتقى تكوين وبعث منصات التنمية املحلية،    

املشاركة بالورشات واملنتديات اإلقليمية،     

ــات  ــة النبات ــة حماي ــن محط ــن ع ــن ممثلي ــة م ــة املتكون ــة الفني ــاركة يف اللجن املش    

بالجنــوب ودائــرة اإلنتــاج النباتــي والخايــا الترابيــة لإلرشــاد الستكشــاف املســتغات الفاحيــة بالقــوارص 

بالواليــة حــول مــرض التبقــع األســود ومكافحتــه،،

متابعة مواسم اإلنتاج.     

 اإلحاطة الفنية  لوحدات تكييف الغالل وتصديرها : 

زيارة وحدات تكييف الغال وتصديرها بسيدي بوزيد،      

املصادقة ىلع  املحاضر الفنية  لوحدات التكييف،    

متابعة عمليات التصدير.    

ركن :أنشطة المجمع
أنشطة املجمع املهني املشرتك للغالل بسيدي بوزيد 

بقلم 

املهندسة نزيهة حمدوني

         محطة تصدير البركة بالرقاب  
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اإلرشاد و اإلحاطة الفنية بالفالحين

 يقوم  املجمع بعديد األنشطة  املتعلقة باإلرشاد و اإلحاطة بالفاحين شملت :

 اإلعداد للموسم الجديد للغراسة والتزود باملشاتل،

 حماية غراسات )القوارص( بالتزود بمصائد الذبابة،

 ترشيد استهاك األدوية،

 تحسين جودة املنتوج باستعمال الحزمة الفنية األكثر جدوى.

ــع  ــة ومجام ــات الفالحي ــة للخدم ــركات تعاوني ــن ش ــم ضم ــم ىلع التنظ ــن وحثه ــيس املهنيي تحس

ــه ــن جودت ــع م ــاج و الرف ــع اإلنت ــة لتنوي التنمي

ــة -  ــوى البيولوجي ــرة  ذات الن ــجار املثم ــة األش ــوض بمنظوم ــار النه ــل يف إط ــات عم ــم جلس  تنظي

ــد، ــيدي بوزي ــع بس ــة للمجم ــاإلدارة الجهوي ب

 تنظميــم العديــد مــن الجلســات  بالرقــاب حيــث يتواجــد املنتجــون مــع اتحــاد الفاحيــن، شــركة عزيــزة،  

تعاونيــة األرض الخصبــة بالرقــاب و بعــض املنتجيــن متابعــة ملبــادرة املجمــع املهنــي املشــترك للغــال 

بإنجــاز اتفاقيــة  مــن املنتــج إلــى املســتهلك بالنســبة للخــوخ  وقــد تــم التــداول يف ســبل تنفيــذ مقتــرح 

االتفاقيــة  والنظــر يف إمكانيــة أن يشــمل منتوجــات أخــرى .

زيارة ملحطة تصدير  شركة الرقاب للغالل مع فريق شركة أسواق 

اإلنتاج بالوسط 

زيارة ملحطات التكييف والتصدير يف إطار املراقبة الفنية مع 

اللجنة املختصة 
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جلسة عمل يف إطار النهوض بمنظومة األشجار املثمرة  ذات 

النوى البيولوجية –باإلدارة الجهوية للمجمع بسيدي بوزيد
تقديرات إنتاج  األشجار املثمرة

متابعة الصادرات 

 ىلع الرغــم مــن الظــروف الصحيــة االســتثنائية و رغــم اإلجــراءات التــي  اســتوجبها التوقــي 

ــات  ــق الرح ــدان وتعلي ــن البل ــد م ــدود العدي ــق ح ــن غل ــه  م ــر عن ــا انج ــا « وم ــروس » كورون ــن في م

الجويــة فقــد كللــت مجهــودات املجمــع بالنجــاح إذ  توفقنــا يف تصديــر كميــات مــن الغــال 

 إلــى الخــارج ســنة 2020 بلغــت 1222 طنــا مقابــل 1153 طنــا يف نفــس الفتــرة مــن ســنة 2019.                                 

تطور صادرات الغالل البدرية   بوالية سيدي بوزيد
عبر محطات التصدير املصادق عليها  

)ألف طن(

صور لبعض األنشطة لإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد
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يوم تكويني نظري وتطبيقي  لتقنيي وفالحي معتمدية 

الرقاب حول أصناف القوارص: غراستها وكيفية العناية بها

زيارة لضيعات الرقاب ومرافقة ممثلي شركة عزيزة لعقد 

اتفاقية ترويج  الخوخ 

يف إطار مكافحة مرض التبقع  األسود ىلع القوارص قامت لجنة فنية مكونة من ممثلين عن محطة 

حماية النباتات بالجنوب ودائرة اإلنتاج النباتي والخلية الترابية لإلرشاد الفالحي بالرقاب واملجمع 

املهني املشترك للغالل  بزيارة ميدانية قصد القيام بعمليات االستكشاف بمستغالتهم
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ركن :صدى الجهات
النهوض بقطاع التفاحيات بوالية القرصين 

بقلم 

جوهر السعداوي
األهمية االقتصادية واالجتماعية 

تقــدر املســاحات الجمليــة لقطــاع التفــاح حاليــا  بـــ 16000 هــك جلهــا بالقطــاع املــروي و يبلــغ معــدل 

اإلنتــاج الوطنــي مــن التفــاح ب 115 ألــف طــن خــال الخماســية األخيــرة و يرجــع هــذا التطــور لتزايــد الطلب 

ىلع التفــاح خــال العشــرية الحاليــة لتعويــض النقــص يف إنتــاج اإلجــاص بســبب مــرض اللفحــة الناريــة.

ــد الســوق الداخليــة ىلع مــدار  ــات يف تزوي ــة لقطــاع التفاحي ــة و االجتماعي ــة االقتصادي ــل األهمي تتمث

ــي  ــرزق األساس ــورد ال ــاره م ــة باعتب ــات الداخلي ــض الجه ــيط بع ــة يف تنش ــاوة ىلع الحركي ــنة ع الس

ملتســاكني جهــات واليــة القصريــن و يوفــر حوالــي 3 مليــون يــوم عمــل و يخلــق حركيــة اقتصاديــة ىلع 

مســتوى عمليــات الجنــي و التخزيــن و التكييــف.

أهم مناطق اإلنتاج: واليات القصرين ،سليانة ، القيروان ومنوبة. 

قطاع التفاح بوالية القصرين

يحتــل القطــاع الفاحــي مكانــة متميــزة يف اقتصــاد الجهــة )القصريــن( وذلــك باعتبــار الــدور الهــام الــذي 

ــر  ــة وتوفي ــات االقتصادي ــس التوازن ــة يف تكري ــاهمة الفعلي ــي واملس ــن الغذائ ــق األم ــه يف تحقي يلعب

ــه وإصــاح  ــه وتأهيل ــك بفضــل القــرارات التــي فــاق عددهــا 1400 التــي مكنــت مــن تحديث الشــغل وذل

ــآت  ــن منش ــة م ــبكة متكامل ــر ش ــر عب ــاج والتصدي ــة اإلنت ــاح يف منظوم ــرد بنج ــه ينف ــه وجعل هياكل

تعبئــة املــوارد املائيــة بلغــت مــا يقــارب  5000 بئــر ســطحية مجهــزة و 800 بئــر عميقــة و 96 وحــدة 

بيــن بحيــرات و ســدود جبليــة ممــا ســاهم يف توســيع مســاحات املناطــق الســقوية لتتجــاوز 24 ألــف 

ــيما  ــة والس ــرى فصلي ــة و أخ ــات البيولوجي ــدارة يف الزراع ــل الص ــة تحت ــل الجه ــدذي جع ــر ال ــار األم هكت

الطماطــم و البطاطــا التــي يتجــاوز حجــم إنتاجهــا 109 ألــف طــن باإلضافــة لتخصصهــا يف مجال األشــجار 

املثمــرة والســيما إنتــاج التفاح.  

 وقــدرت مصالــح املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفاحيــة بالقصريــن صابــة التفــاح لهــذا املوســم بحوالي 

75 ٔالــف طنــا وهــي صابــة قياســية مقارنــة باملواســم املاضيــة  إذ تراوحــت بيــن 47 و 60 ٔالــف طــن.

ــي  ــانة و باق ــبيبة و فوس ــات س ــن معتمدي ــكل م ــار ب ــة ىلع 8000 هكت ــية موزع ــة القياس ــذه الصاب ه

ــار  ــة و 1533 هكت ــار هرم ــا 1675 هكت ــار منه ــة ب 6467 هكت ــاحة املنتج ــدر املس ــات الوالية،٫تق معتمدي

مســاحة فتيــة و تجــدر اإلشــارة إلــى أن 470 هكتــار فقــط  مغطــاة بالشــباك الواقيــة أي مــا يعــادل 5% 

ــة. ــن املســاحة الجملي م
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هــذا وتمســح املســاحات املذكــورة حوالــي 3 مليــون أصــل و تقــدر األصــول املنتجــة ب 2،2 مليــون ٔاصــل 

ــي 46  ــة للخــزن حوال ــة ، فيمــا تقــدر الطاقــة الجملي ــف أصــول فتي ــف أصــل هــرم و 815 أل منهــا 348 أل

ٔالــف طنــا موزعــة ىلع 118 وحــدة تبريــد يف كامــل الواليــة. إلــى جانــب ذلــك يعتبــر قطــاع ٕانتــاج التفــاح 

مــن ٔاهــم القطاعــات املشــغلة لليــد العاملــة بالجهــة إذ يشــغل حوالــي 8500 شــخصا لــدى 3 آالف فــاح.

برنامج تشبيب غراسات التفاح بوالية القصرين

اإلشكاليات املطروحة :

ضعف اإلنتاج واإلنتاجية. 

تهرم غراسات التفاح. 

صغر حجم املستغات الفاحية وخاصة باملناطق السقوية  نتيجة لتشتت امللكية.

محدودية األصناف واألصول املستعملة يف غراسات التفاح.

أهداف البرنامج :

تجديــد الغراســات الهرمــة واملســنة حوالــي 350 ألــف أصــل ىلع مســاحة 1675 هكتــار لــدى 1030 فــاح  

وتكثيــف الزراعــة )800 شــتلة/هك( بمعتمديــات ســبيبة وفوســانة والقصريــن الجنوبيــة وذلــك للرفــع يف 

اإلنتاجيــة لبلــوغ 25 طن/هــك واإلنتــاج لبلــوغ 130 ألــف طــن يف أفــق 2026.

إدخال أصناف و أصول جديدة لتحديث الغراسات و تكثيفها.

مكونات البرنامج : 

- توفير حوالي 200 ألف شتلة تفاح سنويا.

- دعم اقتناء املشاتل بنسبة 50 يف املائة.

- الكلفة السنوية :200.000 *7 د/شتلة*%50 =700 ألف دينار.

مناطق تدخل البرنامج

سبيبة  : 1600 هك لـ980 فاح.

فوسانة :70هكتار لـ45 فاح.

قصرين الجنوبية :5 هك لـ5 فاحة.

مراحل إنجاز البرنامج

املوسم الفالحي
املساحة املزمع تشبيبها

)هك(
الحاجيات من املشاتل

الكلفة السنوية

)ألف دينار(

2020/2021250200.000700

2021/2022250200.000700

2022/2023300240.000840

2023/2024300240.000840

2024/2025375300.0001.050

2025/2026200160.000 560

1,3404.690 مليون شتلة1.675املجموع
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ــار  غراســات  ــك بتشــبيب 1675 هكت يف هــذا اإلطــار و للنهــوض بمنظومــة التفــاح بواليــة القصريــن وذل

ــاح  ــاتل تف ــاج مش ــة  إلنت ــي بالجه ــاء مهن ــز فض ــروع يف تركي ــم الش ــا، ت ــاح وتعصيره ــن التف ــة م هرم

ــف شــتلة ســنويا  ــاج 200.000 أل ــى إنت ــة زراعــة األنســجة و يهــدف هــذا املشــروع إل ــن تقني ــة م متأتي

ــاح   ــن التف ــة م ــات الهرم ــر الغراس ــج تعصي ــاح برنام ــاتل و إنج ــن املش ــي م ــب املحل ــة الطل ــد تلبي قص

ــات. ــة التفاحي ــر منظوم ــبيبها و تطوي وتش

إحداث فضاء مهني للتفاحيات بالقصرين

الهدف: 

* تشبيب 1675 هكتار  غراسات هرمة من التفاح.

طاقة اإلنتاج املتوقعة: 

. )Culture in vitro( إنتاج 200 ألف شتلة سنويا متأتية من تقنية زراعة األنسجة *

 الكلفة الجملية للمشروع : 2,216,000 ألف دينار.

املوارد البشرية : 

*إطارات : )مدير جهوي٫وكيل منبت٫فني مكلف بحقل األمهات(

عملة عرضيون: 08  يف املجال الفاحي.

املسكن الوظيفي                                           اإلدارة                                                     فضاء عتاد  

)Serre d’élevage( 2محمية بمساحة 10000م
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)Serre d’acclimatation( 2بيت محمية بمساحة 2000م-

-حقل أمهات الطعوم

لغايــة إنتــاج الطعــوم ســيقع تهيئــة  حقــل بمســاحة 1.5 هكتــار مــع نظــام الــري قطــرة قطــرة ســيتكون 

ــات املنبــت مــن  ــاج  حاجي مــن أشــجار ســيقع انتقاؤهــا و إقرارهــا و سيســاعد حقــل األمهــات ىلع إنت

الطعــوم. 

MM106- اقتناء مشاتل حامل طعم

يف إطــار النهــوض بمنظومــة التفــاح بواليــة القصريــن عبــر تشــبيب 1675 هكتــار غراســات هرمــة مــن 

ــاء مشــاتل حامــل طعــم مــم 106 متأتيــة مــن تقنيــة زراعــة األنســجة  التفــاح وتعصيرهــا  ســيتم اقتن

)كميــة األصــول التــي ســيتم اقتناؤهــا مــن املنابــت الخاصــة يف حــدود 200 ألــف شــتلة ( 
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النهوض بالجودة الخصوصية للغالل

تعتبــر الجــودة مفهومــا ذاتيــا يمكــن تعريفــه  كمجموعــة الخصائــص واملواصفــات التــي يتميــز بهــا املنتــوج والتــي تقيــم مــدى 

قدرتــه ىلع تلبيــة رغبــات ومتطلبــات املســتهلك املعلنــة و الخفيــة و تنقســم إلــى جــودة ملزمــة و جــودة خصوصيــة. 

ــتهاك  ــا لاس ــون قاب ــى يك ــوج حت ــر يف املنت ــب أن تتوف ــي يج ــا الت ــات الدني ــر واملواصف ــة يف املعايي ــودة امللزم ــل الج تتمث

ــدات  ــرام  نســب رواســب املبي ــر الخارجــي واحت ــة والنضــج واملظه ــك الســامة الصحي ــا يف ذل ــر مضــر بالصحــة بم البشــري وغي

ــا. املســموح به

أمــا الجــودة الخصوصيــة فقــد عرفهــا املشــرع التونســي يف القانــون عــدد 57 املــؤرخ يف 28/06/1999 والــذي يهــدف إلــى حمايــة 

خصوصيــات و مميــزات املنتجــات الفاحيــة و تثمينهــا بإســنادها تســمية مثبتــة ألصلهــا و بيــان مصدرهــا.

يقصــد بالتســمية املثبتــة لألصــل اســم البلــد أو الجهــة الطبيعيــة أو بعــض أجزائهــا و التــي يتأتــى منهــا أي منتــج و يســتمد 

خصائصــه منهــا بالنظــر إلــى محيطهــا الجغــرايف املتكــون مــن : 

•عناصــر طبيعيــة : تشــمل بصفــة عامــة املحيــط املتأتــي منــه املنتــج بمــا فيــه مــن خصوصيــات تتعلــق بالتربــة و امليــاه و 

الغطــاء النباتــي واملنــاخ.

•عناصــر بشــرية : تشــمل خاصــة طــرق اإلنتــاج أو الصنــع أو التحويــل و الخبــرات الخصوصيــة التــي امتلكهــا املنتجــون أو املصنعــون 

يف الجهــة املعنيــة. و يشــترط يف طــرق اإلنتــاج املعنيــة أن تكــون نابعــة مــن أعــراف محليــة عريقــة و ثابتــة و ذائعــة الصيــت.

ــه  ــج خصوصيت ــي يســتمد منهــا املنت ــة أو بعــض أجزائهــا و الت ــد أو الجهــة الطبيعي ــه اســم البل ــان املصــدر فيقصــد ب ــا بي أم

ــا.  ــع به ــج أو يحــول أو يصن وينت

و تهــدف عامــات الجــودة هــذه أساســا إلــى دعــم مكانــة املنتــوج لــدى املســتهلك مــن خــال ميزاتــه التفاضليــة و خلــق حركيــة 

اقتصاديــة بجهــة اإلنتــاج إلــى جانــب تشــجيع املنتجيــن ىلع املحافظــة ىلع التقنيــات الزراعيــة املتبعــة و الثــروات الطبيعيــة.

واالنخراط يف منظومة الجودة الخصوصية يشترط :

 إمضاء واحترام  كراس الشروط. 

االندماج ضمن هيكل مهني ) شركة تعاونية، مجمع تنمية ...(.

ــات  ــم باملعلوم ــاج و مده ــن اإلنت ــارة أماك ــة بزي ــوان املراقب ــماح ألع الس

الازمــة و املطلوبــة املتأتيــة مــن عمليــات املراقبــة الذاتيــة أو مــن 

ــة. ــة الداخلي املراقب

تصنيف اإلنتاج حسب املواصفات املذكورة بكراس الشروط.

التصديق ىلع الكميات املصنفة ذات جودة خصوصية.

 وضع شعار عامة الجودة ىلع املنتوج املصنف.

ــس و تفــاح  ــان قاب ــث تحصــل كل مــن رم ــة حي ــات جــودة خصوصي ــى املنتجــات الطازجــة املنتفعــة بعام ــر الغــال أول و تعتب

ســبيبة ىلع عامــة بيــان املصــدر منــذ ســنة 2009 كمــا تحصــل تيــن دجبــة ىلع عامــة التســمية املثبتــة لألصــل ســنة 2012.

و يتمثــل دور املجمــع املهنــي املشــترك للغــال يف دعــم النهــوض بالجــودة الخصوصيــة مــن خــال مســاعدة املنتجيــن ىلع 

تقديــم ملــف طلــب الحصــول ىلع عامــة الجــودة بالتنســيق مــع ســلطة اإلشــراف لدراســة القبــول املبدئــي للملفــات، إلــى جانــب 
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الدفــاع عــن امللــف عــن طريــق عضويــة املجمــع باللجنــة الفنيــة االستشــارية للتســميات املثبتــة لألصــل و بيــان املصــدر.

 كمــا يعمــل املجمــع ىلع التعريــف باملنتــوج و خصائصــه و جهــة إنتاجــه مــن خــال املنتجين املمضيــن ىلع كراس الشــروط 

بشــعار عامــة الجــودة الخصوصيــة الدعائــم اإلشــهارية و مســاعدتهم 

ىلع حضــور التظاهــرات الوطنيــة و الدوليــة و ذلــك لتحقيــق األهــداف 

املرجــوة مــن عامــات الجــودة. 

هــذا إلــى  جانــب القيــام بحــث املنتجيــن ىلع التنظيــم صلــب 

ــر  ــل ىلع توفي ــة و العم ــة فاحي ــع تنمي ــة أو مجام ــركات تعاوني ش

الدعــم املــادي و الامــادي لهــم للتحكــم يف حلقــات اإلنتــاج والترويــج 

ــودة. ــن الج لتثمي

ــام  ــث ق ــات حي ــذه التدخ ــح له ــال ناج ــر مث ــة خي ــن دجب ــر تي و يعتب

املجمــع املهنــي املشــترك للغــال بالتعــاون مــع املشــروع التونســي 

السويســري لتعزيــز نفــاذ املنتجــات املحليــة لألســواق بتجهيــز محطــة 

تكييــف مصــادق عليهــا ووضعهــا ىلع ذمــة الشــركة التعاونيــة 

ــل  ــيلة نق ــن وس ــا م ــة« و تمكينه ــال دجي ــة »غ ــات الفاحي للخدم

مبــردة إلــى جانــب القيــام بسلســلة مــن العمليــات اإلشــهارية و حصــص 

التــذوق باملســاحات الكبــرى التونســية و بالخــارج و ترويــج »غــال 

ــام  ــب القي ــى جان ــتهلك إل ــى املس ــج إل ــن املنت ــرة م ــة« مباش دجب

بحملــة اشــهارية متواصلــة لهــذا املنتــوج بمختلــف الوســائل اإلعامية.

ــالك  ــة املس ــروع يف تهيئ ــب الش ــى جان ــن إل ــل املنتجي ــتوى دخ ــوس ىلع مس ــن ملم ــود بتحس ــذا املجه ــوج ه ــد ت و ق

 Systèmes ingénieux du patrimoineالســياحية لقبــول الزائريــن مــن تونســيين و أجانــب كمــا تــم إدراج هــذه القريــة ضمــن

ــي.  ــتوى العامل ــة ىلع املس ــن دجب ــل لتي ــة لألص ــمية املثبت ــراف بالتس agricole mondial و االعت

Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial نص االعتراف الدولي بالتسمية املثبتة لألصل لتين دجبة

بقلم

نجاح بن عامر
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الغــــــالل
 املنافع الغذائية والفوائد الصحية

قــال تعالــى : » ويف األرض قطــع متجــاورات وجنــات مــن أعنــاب وزرع ونخيــل صنــوان وغيــر صنــوان يســقى بمــاء واحد ونفضــل بعضهــا  ىلع بعــض يف األكل إن يف 

ذلــك آليــات لقــوم يعقلــون« )ســورة الرعد اآليــة 4(

هكــذا أرض تونــس الخضــراء تجــود علينــا بأشــهى الغــال وأطيبهــا ىلع مدار الســنة، فحين  تجوب األســواق بأي منطقــة من مناطق الباد التونســية ال بــد وأن تغريك 

الغــال املعروضــة بألوانهــا الزاهيــة وأصنافهــا املتعــددة  فتشــتهي أن تــذوق مــا لذ منهــا وطــاب وال تتــردد يف الذهاب إليهــا والتــزود ولو بالقليل منهــا. و حتى ننعم أكثر 

بغــال بادنــا نمدكــم مــن خال هــذا املقال بخصائــص البعض منها من حيــث منافعها الغذائيــة و فوائدهــا الصحية :

البرتقال

 يعــد البرتقــال جــزءا مهمــا يف النظــام الغذائــي الصحــي لإلنســان فيجــدر تناولــه متنوعــا وبكميــات معينــة وكذلــك شــربه يف شــكل عصيــر ملــا يحتويــه 

مــن   فوائــد  صحيــة   كثيــرة ومتعــددة  نذكــر منهــا: 

الوقايــة مــن الســرطان إذ  يمثــل البرتقــال املصــدر األساســي لفيتاميــنC  املضــاد لألكســدة والــذي يســاعد ىلع الحمايــة مــن االلتهابــات املزمنــة التــي 

تحفــز نمــو الخايــا الســرطانية.                                          

عــاج التهــاب املفاصــل : يســاعد البرتقال يف تخفيــف آالم املفاصل والتهابهــا كمــا أنــه يحتــوي ىلع مســتوى عــال مــن األليــاف القابلــة للذوبــان ممــا 

يجعلــه مفيــًدا يف تخفيــض مســتوى الكولســترول يف الــدم.

تعزيز صحة القلب واألوعية الدموية: البرتقال غني بالبوتاسيوم واأللياف التي تساعد ىلع التحكم يف معدل ضربات القلب وضغط الدم.

ــدوى  ــن الع ــي م ــي تحم ــد الت ــول و الفافونوي ــادة البوليفين ــه ىلع  م ــة  الحتوائ ــاز املناع ــال ىلع تقوية جه ــل البرتق ــة : يعم ــاز املناع ــة جه تقوي

ــية. الفيروس

الوقايــة مــن اإلمســاك : يحتــوي البرتقــال ىلع نســبة عاليــة مــن األليــاف الغذائيــة التــي تحفــز العصــارة الهاضمــة يف الجهــاز الهضمــي وتســهل عمــل 

األمعــاء وعمليــات الهضــم عموًمــا، ممــا يســاعد يف الوقايــة مــن اإلمســاك ومعالجتــه.

ــع  ــه ويمن ــد ويحســن قوت ــذي يدعــم الجل ــن ال ــاج الكوالجي ــون : إن وجــود  فيتاميــنC  يف البرتقــال يســاهم يف إنت ــد والعي  الحفــاظ ىلع صحــة الجل

ــة. ــة ىلع الرؤي ــة العين واملحافظ ــاعد ىلع حماي ــال يس ــى أن البرتق ــة إل ــيخوخة. باإلضاف ــات الش عام

 الحفاظ ىلع صحة العظام واألسنان : البرتقال هو أيضا غني بالكلسيوم، مما يساعد ىلع الحماية والحفاظ ىلع العظام واألسنان بشكل جيد. 

البرتقال كنز غذائي : يحتوي البرتقال ىلع السكريات البسيطة التي تزود الجسم بالطاقة فهو يعد غذاء الرياضيين وشرابهم املميز.

العنب

ــه  ــده الصحيــة الحتوائ ــه وتتعــدد فوائ ــه بمختلــف أنواعــه وألوان ــه الكثيــرون ويقبلــون ىلع تناول مــن أشــهى الغــال الصحيــة العنــب حيــث يفضل

ىلع الكلســيوم  والفيتامينــات   A وB  وCوهــو غنــي بمضــادات األكســدة ويحمــي مــن األزمــات القلبيــة ومضــاد للشــيخوخة كمــا يخفــض مــن ضغــط 

الــدم املرتفــع ويقــي مــن الســرطان.إال أنــه يعــد مــن الغــال املحظــورة ىلع مرضــى الســكري ألنــه غنــي بالســكر فوجــب التقليــل منــه قــدر اإلمــكان.

التفــاح 

هنــاك مقولــة شــائعة تقــول »إن تفاحــة يف اليــوم تبقــي الطبيــب بعيــدا« فــا يمكــن معرفــة ســر هــذه املقولــة املأثــورة إال مــن خــال تعــداد الفوائد 

ــل الكلســيوم و  ــة لصحــة اإلنســان مث ــات واملعــادن الضروري ــرة مــن الفيتامين ــر املصــدر األساســي ملجموعــة كبي ــه يعتب ــة التفــاح إذ أن ــة لغل الصحي

فيتاميــن B1 وB6 وفيتاميــنA والحديــد والبوتاســيوم والكربوهيــدرات والبروتييــن كمــا أن قشــرته غنيــة باألليــاف ومضــادات األكســدة. 

إن للتفــاح دور وقائــي عظيــم يف مقاومــة األمــراض وااللتهابــات فــأكل تفاحــة يقــوي جهــاز املناعــة ويعــزز مــن كفــاءة الدمــاغ ويبعــد خطــر اإلصابــة 

بمــرض الزهايمــر ألنــه يحتــوي ىلع األليــاف الغذائيــة التــي تعمــل ىلع حمايــة األوعيــة الدمويــة وتدفــق الــدم بانتظــام. كمــا يحتــوي التفــاح ىلع 

مضــادات األكســدة وكذلــك مركــب البكتيــن الــذي يســاعد األشــخاص املصابيــن باإلمســاك إذ يعمــل ىلع تنشــيط األمعــاء. 

إعـداد: لطيفة بوشريط

https://www.webteb.com/articles/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%89%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_1958
https://www.webteb.com/immune-system
https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract
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  الرمـان 

ــن  ــد م ــدم العدي ــره يق ــرب عصي ــه أو ش ــإن تناول ــذا ف ــدة، ل ــادات األكس ــادن ومض ــات واملع ــى بالفيتامين ــال غن ــر الغ ــن أكث ــان م ــد الرم يع

الفوائــد : فهــو عــاج لعديــد األمــراض  منهــا ارتفــاع ضغــط الــدم وارتفــاع الكوليســترول كمــا أنــه مضــاد لالتهابــات وهشاشــة العظــام ويقــي 

مــن خطــر اإلصابــة بالســرطان  و اإلصابــة باألزمــات القلبيــة.

ويعمــل عصيــر الرمــان ىلع تحســين صّحــة الهضــم، إضافــة إلــى تقليــل مســتويات االلتهابــات يف األمعــاء و التتوقــف منافــع الرمــان ىلع 

الصحــة الجســدية فقــط بــل تمتــد أيضــا للصحــة النفســية إذ يعــد مــن الغــال املضــادة لاكتئــاب بفضــل مــا احتــوى عليــه مــن مركبــات 

نباتيــة قويــة تؤثــر إيجابــا ىلع الدمــاغ وتخفــض مــن الشــعور باليــأس واالكتئــاب.

التيــن 

هــو مــن أشــهر الغــال املفضلــة ســواء كان طازجــا أو مجففــا، ولقــد اســتخدم منــذ القــدم يف عــاج العديــد  مــن األمــراض مثــل الســكري 

وأمــراض الكبــد والجهــاز التنفســي. كمــا يعتبــر التيــن كنــزا مــن الفيتامينــات واملعــادن إذ تصــل نســبة املــواد الســكرية يف هــذه الثمــرة مــا 

يتــراوح بيــن 16 و %18 ويمــد الجســم باملعــادن كالحديــد والكالســيوم والفوســفور والبوتاســيوم واملغنيســيوم وهــو مفيــد لصحــة القلــب 

والعظــام واألعصــاب والنظــر واألمعــاء والبشــرة.

البطيـخ 

من ال يشتهي أكل البطيخ وهو ينادينا بألوانه الزاهية املميزة من أصفر قان إلى أخضر فاتح!..

 الـدالع

عندمــا يبهــرك بلونــه األخضــر وبحمــرة لبــه. إنهــا الثمــار  التــي تحميــك مــن حــر الصيــف وتلطــف حــرارة جســمك وتبعــث فيــك الحيويــة. 

فإلــى جانــب مذاقــه  اللذيــذ، ثمــار الــدالع غنيــة بامليــاه  واألليــاف و بنســبة عاليــة مــن فيتاميــنA  و   Cواألمــاح والبوتاســيوم كمــا تحتــوي 

ــز الشــعور  ــة الجســم، وتعزي ــذي ُيســاهم يف الحفــاظ ىلع رطوب ــدة للجســم أهمهــا املــاء ال ــة مفي هــذه الثمــار ىلع عــّدة عناصــر غذائي

بالشــبع؛ و الليكوبيــن:: )Lycopene( وهــي مــادة كيميائيــة طبيعيــة تعطــي الــدالع اللــون األحمــر، ومــادة الكاروتينويــد Carotenoid(( التــي 

تحتــوي ىلع مضــادات األكســدة القويــة و تســاعد ىلع تقليــل خطــر تلــف الخايــا يف الجســم، والتقليــل مــن ضغــط الــدم وأمــراض القلــب، 

والســرطانات.

 كذك الغال ذات النواة كالخوخ و املشمش و العوينة يف تزود جسم اإلنسان بالعديد من املنافع الغذائية والفوائد الصحية.

الخوخ 

 مثــا يعــد مــن الغــال الغنيــة جــدا بالســكر ويحتــوي ىلع العديــد مــن العناصــر الغذائيــة كالبوتاســيوم   والفيتامينــات واملعــادن كالحديــد 

واألمــاح املعدنيــة ولــه دور يف الوقايــة مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والحفــاظ ىلع صحــة البشــرة والشــعر. كمــا يعمــل الخــوخ 

ىلع طــرد الديــدان مــن األمعــاء و وقــف نمــو األورام الســرطانية.      
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ركن :إصدارت
كتيب بعنوان »التني الشويك :سلطان الغلّة«

أصــدر املجمــع املهنــي املشــترك للغــال يف أواخــر جانفــي 2021  بالتعــاون مــع  مشــروع تعزيز نفــاذ  املنتجات 

الغذائيــة واملحليــة لألســواقPAMPAT  «   » كتيبــا بعنــوان »التين الشــوكي : ســلطان الغّلة.«  

ــى تعريــف املســتهلك  ــاج هــذا الكتيــب خصيصــا يف ســعيه إل ــذات إلنت ــى هــذا القطــاع بال و يرجــع اهتمــام املجمــع إل

التونســي أوال الــذي قــد ال يعطــي أهميــة كبيــرة لهــذا القطــاع  - الســيما ذاك الــذي يقطــن يف املــدن  وال يــراه إال حباتــا 

ــث  ــن حي ــن يف  األرض  م ــه التي ــذي يلعب ــال ال ــدور الفع ــرا لل ــاده  نظ ــات ب ــر منتوج ــرف  أكث ــى يع ــألكل- حت ــزة ل جاه

ــه وقشــرته. ــى نوات ــه باإلضافــة إل ــة التــي تحويهــا ثمرت تحســين خصوبتهــا والقيمــة الغذائي

ــى الباحــث التونســي يف املجــال الفاحــي حتــى يســتفيد منــه وقــد يكــون  نقطــة  ــا إل    و يوجــه هــذا اإلصــدار ثاني

ــة. ــة ملوضوعــات بحثي بداي

ومــن شــأن هــذا الكتيــب تحفيــز صنــاع القــرار ىلع تمــش اســتراتيجي مســتقبلي فعــال فيمــا يخــص اســتغال التيــن 

الشــوكي.

  ويستهدف هذا الكتيب أيضا املستهلك األجنبي ولذلك ورد بلغة فرنسية سهلة وبسيطة وعلمية باألساس.

ــن  ــات التي ــكاد حب ــل ت ــي جمي ــراج فن ــار ويف إخ ــب األنظ ــا - تجل ــهل حمله ــرة - يس ــة  صغي ــة أنيق ــى يف حل ــد أت وق

ــع. ــي يف الواق ــا ه ــق كم ــوكي تنط الش

  فلتعلــم أخــي املتصفــح أن ذاك الشــوك يخفــي مــن األســرار لــك  وللمنــاخ و لــألرض يف تحســين تربتهــا الشــيء الكثيــر. 

وهــذا مــا توصلــت إليــه منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة )فــاو(  يف دراســة أعدتهــا ســنة 2017 . 

و يمثــل  هــذا اإلصــدار بســطة شــاملة حــول هــذا املنتــوج ىلع املســتوى الوطنــي وىلع مســتوى املســتغات الفاحيــة 

وحــول تاريــخ إدخــال زراعتــه عبــر العصــور يف دقــة تاريخيــة أمينــة ومتناهيــة.

ومن بين املحتويات األخرى لهذا الكتيب نذكر جملة من العناصر:

- مختلف أنواع التين املزروعة يف وطننا التونسي.

- الفوائد الصحية للتين الشوكي.

- مختلف مشتقات التين الشوكي من عصير وزيوت وتحوياته من الصناعات الغذائية .

ــا  ــخة يف عاداتن ــتعملة الراس ــن األكات املس ــاذج م ــي ونم ــال الطه ــه يف مج ــتفادة من ــرق االس ــوص ط ــح بخص - نصائ

ــرة. ــرى املبتك ــة واألخ الغذائي

   و حتــى نتــرك- أخــي القــارئ الــويف ملجلــة »غــال تونــس« - املجــال لــك فســيحا ملطالعــة هــذا الكتيــب نكتفــي بهذا 

القــدر مــن التوصيــف ألن بعــض مقتطافــات صــور هــذا »املؤلــف« املصاحبــة لهــذا املقــال قــد تكــون أبلــغ مــن الكام.

يعترب التني الشوكي بكّل أجزائه معينا ال ينضب من الكنوز. فال ترتدد يف استثارة 

فضولك وحاسة الذوق لديك وانت تستمتع بأكل فاكهة يطفئ لبها عطشك ويجّدد 

طاقتك وتقّدم أكّف ظلفه كطبق لذيذ...

يستمّد التني الشوكي خصائصه املضاّدة لألكسدة من وجود األحماض األمينية 

والفيتامينات واملعادن دون أن ننىس األلياف الغذائية. وقد سجلت هذه الفاكهة 

حضورا الفتا وقويا يف عاملي العالج باألعشاب ومستحرضات التجميل. 

لم يبح التني الشوكي بعد بكّل أرساره، ولنا عىل هذه األرسار عودة...

www.gifruits.com

صدر ضمن نفس السلسلة:
شجرة الزيتون، الزياتني، زيت الزيتون

التمور التونسّية
دقلة النور

رمان تونس
ألف منفعة ومنفعة

التني الشوكي
أرسار فاكهة ساحرة

يصدر قريبا
القوارص التونسية

ثمار الشمس

عىل طريق كرسى
يف الشمال الغربي التونيس

يقال ان التين الشوكي أو الهندي
كما يسميه التونسيون يصّد اللصوص

وأّن رحيقه يطفئ الظمأ.

 التيـن الشوكـي
سلطـان الغّلــة

إعـداد : 

إدارة الدراسات االسترشافية وبنك 

املعلومات



30

تعريفات وأوامر قانونية تهم الغالل

إلى كل باعث مشروع فالحي أو فالح أو مستثمر يريد أن ينشئ منبتا إليكم هذه

التعاريف من الرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 02 أفريل 2002

1-التعاريف :  

صنــف: كل نســيلة أوســالة أو جــذاذة أو هجيــن يمكــن زراعتــه وإكثــاره ســواء كان مصــدره اصطناعيــا أو 
طبيعيــا.

طعــم :جــزء مــن غصــن بــه عيــن معــد إلكثــار الصنــف بتطعيمــه ىلع حامــل طعــوم. فســيلة : جــزء 
مــن غصــن بــه عــدة عيــون معــد لتجزئتــه إلــى طعــوم مختلفــة.

حامــل طعــوم : نبتــة منتجــة عــن طريــق البــذر ال يتجــاوز عمرهــا 15 شــهرا بدايــة مــن تاريــخ البــذر وهــي 
ــدة للتطعيم. مع

شــتلة مطعمــة : نبتــة تجمــع بيــن حامــل الطعــم و طعــم ال يتجــاوز عمرهــا 20 شــهرا بدايــة مــن تاريــخ 
لتطعيم. ا

بيــت الحفــظ : بيــت واق مــن الحشــرات يضمــن الحالــة الصحيــة الجيــدة لألشــجار بداخلــه و تكــون كل 
شــتلة ممثلــة بســتة شــتات ىلع األقــل مطعمــة ىلع ثاثــة أصــول مختلفــة.

ــزة  ــي مجه ــرات وه ــرب الحش ــع تس ــة تمن ــتيكية أو الزجاجي ــوت الباس ــي البي ــة : ه ــوت املحمي البي
ــل  ــتعملة داخ ــات اآلالت املس ــال و عج ــة العم ــم أحذي ــوض لتعقي ــارج و ح ــع الخ ــة م ــة فاصل بمنطق

ــوت. ــذه البي ه

ــة  ــم مخصص ــق التطعي ــن طري ــة ع ــا و منتج ــة صحي ــجار مراقب ــة أش ــذور : مجموع ــات الب ــل حام حق
ــذور األصــول. ــاج ب إلنت

حقــول األمهــات : مجموعــة أشــجار أو شــتات مراقبــة صحيــا و منتجــة عــن طريــق التطعيــم مخصصــة 
إلنتــاج الطعــوم.

مشــتل شــتات القــوارص : مــزارع مــن شــتات القــوارص موجــودة تحــت البيــوت املحميــة أو يف التربــة 
مخصصــة إلنتــاج مــواد اإلكثــار )الطعــوم و الفســائل و الشــتات...(.

2-شروط ترتيب البذور والشتالت الفالحية

 حســب األمــر عــدد 101 لســنة 2000 مــؤرخ يف 18 جانفــي 2000 يتعلــق بترتيــب البــذور والشــتات وطــرق 
ــة  ــا الصحي ــا وحالته ــة جودته ــا ومراقب ــا وعنونته ــا ولفه ــة لخزنه ــات العام ــا واملواصف ــا وإكثاره إنتاجه

وتوريدهــا واالتجــار فيهــا.

 ترتب بذور أصناف النباتات الفالحية والشتالت كافة يف إحدى األصناف اآلتية :
 ـ البذور والشتات األساسية.

 ـ البذور والشتات مثبتة الصلوحية.
ـ البذور والشتات العادية.
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ترّتب »بذور وشتالت أساسية«، البذور والشتات املنتجة بمواد أولية أو قبل أساسية منتجة تحت 
مسؤولية املستنبط أو املنتقي حسب القواعد املعمول بها يف انتقاء الصنف. ويضبط عدد أجيال 

املواد قبل األساسية السابقة للحصول ىلع البذور والشتات األساسية بالنسبة إلى كل نوع أو مجموعة 
أنواع وكذلك مواصفات التصديق ىلع البذور والشتات املرتبة بهذه الفئة بقرار من وزير الفاحة.

ترّتب »بذور وشتالت مثبتة الصلوحية« البذور والشتات املتأتية مباشرة من بذور وشتات أساسية )بذور 
وشتات مثبتة من الجيل األول( أو أول فرع من البذور والشتات املثبتة من أول جيل )بذور وشتات مثبتة 

 من الجيل الثاني(.
ويضبط عدد أجيال إكثار البذور والشتات مثبتة الصلوحية بالنسبة إلى كل نوع أو مجموعة أنواع وكذلك 

مواصفات التصديق ىلع البذور والشتات املرتبة بهذه الفئة بقرار من وزير الفاحة.

ترّتب »بذور وشتالت عادية« البذور والشتات التي تتسم بقدر كاف من الهوية ونقاوة الصنف واملعدة 
 خاصة لإلنتاج النباتي املخصص لاستهاك.

ويجب أن تستجيب هذه البذور والشتات إلى املواصفات املتعلقة بكل نوع أو مجموعة أنواع والتي 
تضبط بأمر.

جمع سمرية قن 

مهندس أول باملجمع 

ورئيس  مصلحة
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النصوص القانونية املنظمة إلنتاج البذور والشتالت و االتجار فيها

عمد املشرع إلى تنظيم قطاع إنتاج شتالت القوارص ومراقبتها والتصديق عليها عبر جملة من 
القوانين والنصوص التشريعية وهي ىلع التوالي :

ــتنبطات  ــتات واملس ــذور والش ــق بالب ــاي 1999 واملتعّل ــؤرخ يف 10 م ــنة 1999 امل ــدد 42 لس ــون ع القان

ــة. النباتي

 القانــون عــدد66  لســنة 2000  املــؤّ رخ يف 03 جويليــة 2000 والــذي يتعّلــق بتنقيــح القانــون عــدد 42 

لســنة 1999 واملتعّلــق بالبــذور والشــتات واملســتنبطات النباتيــة.

ــق بترتيــب البــذور و الشــتات و طــرق إنتاجهــا  أمــر عــدد 101 مــؤرخ يف 18 جانفــي  ســنة 2000 : يتعل

وإكثارهــا واملواصفــات العامــة لخزنهــا و لفــه ا و عنونتهــا و مراقبــة جودتهــا و حالتهــا الصحيــة وتوريدهــا 

و االتجــار فيهــا.

أمــر عــدد 621  لســنة 2002 مــؤرخ يف 19 مــارس ســنة 2002 يتعّلــق بتنقيــح األمــر عــدد 101 املــؤرخ يف 

18 جانفــي 2002.

أمر عدد 1058  لسنة  2011 يتعّلق بتنقيح األمر عدد 101 املؤرخ يف 18 جانفي 2002.

أمــر عــدد 1985 لســنة 2007 املــؤرخ يف 30 جويليــة 2007 يتعلــق بضبــط مواصفــات بعــض أنــواع البــذور 

والشــتات وطــرق مراقبتهــا.

أمــر عــدد 1058 لســنة 2011 املــؤرخ يف 21 جويليــة 2011 املتعلــق باملصادقــة ىلع تحويــر كــراس الشــروط 

املتعلــق بإنتــاج البــذور والشــتات وإكثارهــا.

ــة  ــتوجبة ىلع املراقب ــم املس ــق باملعالي ــاي 2012 : املتعل ــؤرخ يف 26 م ــنة 2012 امل ــدد 439 لس ــر ع أم

ــا. ــذور والشــتات وتحليله ــاج الب واملصادقــة ىلع إنت

مواصفات إنتاج شتالت القوارص

 و مراقبتها و التصديق عليها

املرجع الرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 02 أفريل 2002.

مجال التطبيق و التعاريف 

بقلم سمرية قن 
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