
عماد الباي: 
حلمي استنباط تونس 

لمشاتل جديدة

نجاح موسم القوارص
 داخليا و خارجيا

غراسات تتجدد وإنتاج 
مشاتل سليمة 

مقاومة لألمراض.

السوق الليبية متنفس 
تونس لتصدير الغالل.

نحو اكتساح  أسواق 
أخرى جديدة.

لغالل تونس
المقاربة القانونية

ال تكفي لحل 
معضلة المياه

معز بالحاج رحومة

2
0
2
س - 1

ي - مار
ي -  فيفر

جانف

 غالل تونس

مجلة تصدر عن املجمع املهني املشرتك للغالل



عنوان املقال

االفتتاحية 

كلمة العدد

حوار العدد  مع رئيس لجنة الفالحة بالبرملان

عدد مخصص ملنظومة قوارص تونس

 الحماية الصحية للقوارص

إحصائيات القوارص

حوار مع السيد عماد الباي

رزنامة األعمال الفالحية يف غراسات القوارص

 نحو تثمين مخلفات الصناعات الغذائية لدعم املكافحة
 املتكاملة للذبابة املتوسطية للفاكهة

صدى الجهات : نشاط اإلدارة الجهوية للشمال

املخزن املركزي بالقبة

مقال التكريم للمدير العام السابق

حوار نقطة البيع

الصفحة

2

3

4

8

10

16
21

22

24

25

26

30

31

32

نجاح ترويج القوارص يف تونس و يف الخارج

تقديم كتيب أنجزه املجمع املهني املشترك للغالل 
»قوارص تونس: البرتقال املالطي أفضل أصناف القوارص«

الفهرس
هيئة التحرير

رئيس الهيئة والمدير المسؤول عن المجلة
السيد حلمي القلعي

مديرة تحرير املجلة
سنية تومية

األعضاء
نور الدين سهيلي

محمد شيبات
الكيالني بلحاج

عواطف الهمامي
سميرة قن 
نجاح بن عمار

سالم العمروني
أروى بن دية

يسرى مليكي 
جوهر السعداوي 

ياسين أحمد 
التدقيق اللغوي
لطيفة بوشريط

اإلخراج الفَني و الطباعة
Concept plus

الصور
سنية تومية

السحب
 500 نسخة

االشتراك السنوي بمجلة غالل تونس
تعمير القصاصة وإرسالها مصحوبة بشيك 

أو تحويل مصريف إلى »املجمع املهني املشترك للغالل«
                    ص ب ......................................تونس - الجمهورية التونسية    
اإلسم واللقب أو الصفة املعنوية :..............................................................................

العنوان :.............................................................................................................
الهاتف :.............................................................................................................
الفاكس:...............................................................................................................

معلوم االشتراك السنوي:
      الجمهورية التونسية : 30 دينارا 

البنك الوطني الفالحي آالن سافاري-تونس
03116105011500442832Q  الحساب البنكي      



غالل تونس

ــراء  ــع الق ــة لجمي ــه تحي ــرِ، نوج ــادئ األم يف ب
ــة  ــال املجل ــن أن تن ــرام آملي ــن الك و املتصفحي
ــا أن  ــا أردناه ــم ألنن ــد انتباهه ــم وتش اهتمامه
تكــون وثيقــة مرجعيــة تختــزل واقــع منظومــات 
ــوارات و  ــع ح ــات م ــام و اإلحصائي ــال باألرق الغ
ــاع  ــة يف القط ــدة فاعل ــات عدي ــات لجه مداخ
حتــى تكــون مصــدرا لإلفــادة كل يف اختصاصــه,   
كل  ىلع  اإلصــدار  هــذا  بمناســبة  أثنــي  و 
املســاهمين  يف إثــراء هــذا العــدد حتــى ينهــل 
ــة. ــن تجاربهــم العلمي ــن معي ــراء األفاضــل م الق

أن  أردنــا  ورســالة  هــدف  ذات  املجلــة  ألن  و 
يتزامــن صدورهــا مــع ذروة موســم  القــوارص 
وأهميتــه الكبيــرة يف دفــع عجلــة االقتصــاد مــن 
خــال الترويــج الداخلــي والتصديــر إذ ســجلنا 
تطــورا ىلع مســتوى اإلنتــاج بـــ 440 ألــف طــن 
مقابــل 367 ألــف طــن خــال املوســم املنقضــي 
ــك ارتفاعــا بـــ 20 % .و إلنجــاح هــذا  مســجا بذل
املوســم أعــد املجمــع حملــة إشــهارية )الفتــات 
ــة  ــم إشــهارية - ومضــات تلفزي إشــهارية - دعائ
و إذاعيــة و10000 كمامــة و صفحــة ترويجيــة 
بمواقــع التواصــل االجتماعــي إضافــة إلــى تركيــز 
نقطــة بيــع مــن املنتــج إلــى املســتهلك بحــي 
املهرجــان- تونــس( بمشــاركة االتحــاد التونســي 
مقاومــة  وخليــة  البحــري  والصيــد  للفاحــة 
ــاهمت  ــد س ــة. و لق ــوزارة الصح ــا ب ــة كرون جائح
الحملــة يف اإلقبــال الكثيــف ىلع اســتهاك 
القــوارص بعــد أن تــم التركيــز ىلع الفوائــد 
القطــاع توقيــا مــن جائحــة  الصحيــة لهــذا 

ــد 19.  كوفي

فقــد ســعى  الخارجــي  املســتوى  أمــا ىلع 
ــت  ــي كان ــات الت ــل الصعوب ــى تذلي ــع إل املجم

تعيــق عمليــة التصديــر وذلــك بالشــروع يف 
ووضــع  اإلرشــاد  عبــر  املنتجيــن  مســاعدة 
التبقــع  مــرض  الازمــة ملكافحــة  املبيــدات 
للمواصفــات  طبقــا  ذمتهــم  ىلع  األســود 
املطلوبــة مــن قبــل االتحــاد األوربــي وذلــك إثــر 
ــة  ــة للصح ــع اإلدارة العام ــيق م ــاور والتنس التش
ــوزارة  ــة ب ــات الفاحي ــة املدخ ــة ومراقب النباتي
ــد  ــة والصي ــوي للفاح ــاد الجه ــة واالتح الفاح
ــة  ــة للتنمي ــة الجهوي ــل واملندوبي ــري بناب البح
الفاحيــة بــذات الواليــة  التــي وضعــت ىلع 
يســهرون  فنييــن  القــوارص  مصــدري  ذمــة 
للترويــج  املوجهــه  منتوجاتهــم  ىلع جــودة 
خــارج الوطــن تســويقا لصــورة تونــس. وتــم 
القيــام بالتحاليــل الازمــة باملخبــر الراجــع لهــذه 
الهيــاكل بالنظــر وقــام املجمــع بتوفيــر املعــدات 

واملــواد املخبريــة الضروريــة.

هــذا  فضــا ىلع التنســيق الــدوري للمجمــع 
معهــم ملتابعــة عملياتهــم التصديريــة أســبوعيا 
ــويق يف  ــدة للتس ــات املع ــد الكمي ــد تحدي قص
معادلــة تــم فيهــا الحفــاظ ىلع جــودة املنتــوج 
و األســعار عنــد البيــع. تــم  أيضــا تركيــز تمثيليــة 
بمدينــة مرســيليا بفرنســا إضافــة إلــى االتصــال 
ــم  ــع لتنظي ــع وكاء البي ــر م ــتمر و املباش املس
التونســي  الشــحنات املــوردة مــن املالطــي 
ــة.  ــع بالجمل ــعار البي ــة ىلع أس ــعيا للمحافظ س
ــوه  ــة أن أن ــذه الكلم ــة ه ــي يف نهاي و ال يفوتن
بنشــاط أعــوان املجمــع و إطاراتــه بمينــاء رادس 
– حلــق الــوادي الذيــن بذلــوا كل مــا يف وســعهم 
للماحــة  التونســية  الشــركة  مــع  بالتعــاون 
ــف ووكاء  ــحن والترصي ــية للش ــركة التونس والش
النقــل مــن أجــل إنجــاح موســم تصدير القــوارص. 

موســم قوارص قياســي إنتاجا 

وترويجــا رغم كورونا
بقلم السّيد املدير العام

 حلمي القلعي

االفتتاحية 
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تصــدر مجلــة »غــال تونــس« يف ثــوب جديــد موثقــة لألشــهر الثاثــة األولــى مــن الســنة الجديــدة ثريــة بمقــاالت موظفــي املجمــع 
املهنــي املشــترك للغــال وأحــد الباحثيــن يف مجــال الغــال.

 لقد أردنا أن تكون املجلة متخصصة يف مجال الغال وهدفها:
  أوال خدمة املنتج و املصدر يف قطاع القوارص والغال و الباحث عن املعلومة يف هذا املجال.

  وثانيا خدمة القطاع الفاحي عموما و التركيز ىلع الغال باعتبارها ركيزة أساسية من  ركائزه.
إننــا نطمــح أن تكــون مجلتكــم هــذه مــرآة عاكســة للمشــاغل التــي تــؤرق املنتجيــن و املصدريــن. ونأمــل أن نكــون يف مســتوى آمالكــم 

وطموحاتكــم وانتظاراتكــم.
إن تطــور منظومتــي القــوارص و الغــال مــن ناحيــة املســاحات واإلنتــاج املغروســة يتطلــب البحــث عــن حلــول جديــدة قصــد التشــجيع 

ىلع االســتهاك الداخلــي ووضــع ســبا جديــدة المتصــاص فائــض اإلنتــاج وذلــك بـــ:
  تركيز وحدات تحويل.

  إحداث أسواق إنتاج باملناطق املنتجة.
  التقليص من عدد املتدخلين يف القطاع عبر تنظم املنتجين يف مجامع تنمية فاحية وشركات تعاونية .

  إحداث نقاط بيع من املنتج إلى املستهلك
  تثمين املنتوج وحماية خصوصياته و مميزاته وإسناده عامة جودة مثل التسمية املثبتة لألصل أو بيان املصدر. 

ــة و تطويرهــا و ىلع وجــه الخصــوص منهــا الليبيــة و  ــا نعمــل ىلع املحافظــة ىلع األســواق التقليدي ــر فإنن أمــا ىلع مســتوى التصدي
الفرنســية و البحــث عــن أســواق جديــدة الســيما اإلفريقيــة منهــا و ذلــك بتوفيــر الوســائل اللوجســتية و دعــم املصدريــن بخصــوص كلفــة 

النقــل.
وبالرغــم مــن جائحــة كوفيــد 19 فــان املجمــع ســعى إلــى تذليــل الصعوبــات التــي يواجههــا التصديــر ىلع الســوق الليبيــة والتــي تمثــل 
الوجهــة األولــى لصادراتنــا )%70 مــن جملــة صــادرات الغــال التونســية( ويجعلهــا مــن أهــم ركائــز املنظومــة التصديريــة للغــال ومتنفســا 
للمنتجيــن خاصــة خــال فتــرة ذروة اإلنتــاج ىلع غــرار مــادة الخــوخ والنكتريــن واملشــمش ،إذ قــام املجمــع املهنــي املشــترك للغــال 
باالتصــال والتنســيق مــع الشــركات الناقلــة البحريــة التــي تؤمــن الرحــات بيــن مينــاء صفاقــس و بنــزرت وسوســة ومينــاء طرابلــس وتــم 
إعــام املصدريــن قصــد التنســيق مــع كل املتدخليــن للقيــام بالعمليــات التصدريــة للمنتــوج التونســي  بعــد إغــاق املعبــر البــري و تــم 

االتفــاق ىلع تنظيــم خــط بحــري مباشــر بيــن مينــاء صفاقــس ومينــاء طرابلــس .
وتم االتفاق مع مركز النهوض بالصادرات » CEPEX «  بتدعيم بـ 50 باملائة من كلفة الشحن  لكمية 3000 طن من الغال. 

ــد  ــي فق ــف املالط ــيما صن ــوارص و الس ــادرات الق ــة ص ــن جمل ــي %70 م ــتقطب حوال ــي تس ــية والت ــوق الفرنس ــتوى الس ــا ىلع مس  أم
انطلقــت العمليــات التصديريــة منــذ 09 جانفــي 2021 إذ قــام املجمــع بسلســلة مــن جلســات العمــل مــع جميــع الجهــات املتدخلــة يف 
املنظومــة مــن مصدريــن ومورديــن وهيــاكل و إدارات بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة للصحــة النباتيــة ومراقبــة املدخــات الفاحيــة و العمــل 
ــو  ــا ه ــم مثلم ــاق املوس ــذ انط ــيليا من ــع بمرس ــة املجم ــز تمثيلي ــر وتركي ــة التصدي ــة يف عملي ــة النباتي ــول الصح ــق بروتك ىلع تطبي

معمــول بــه يف الســنوات املاضيــة قصــد إنجــاح هــذا املوســم التصديــري.
 وتــم االتفــاق أيضــا مــع الشــركة التونســية للماحــة ىلع إعطــاء األولويــة عنــد الشــحن يف مينــاء رادس و التفريــغ يف مينــاء مرســيليا 
للبرتقــال املالطــي و إرجــاع أكثــر مــا يمكــن مــن الحاويــات الفارغــة املبــردة املوجــودة بمينــاء مرســيليا و ذلــك لتمكيــن املصدريــن مــن 

شــحن الكميــات املطلوبــة مــن البرتقــال املالطــي املعــد للتصديــر يف أحســن الظــروف وتوفيــر منتوجــات ذات جــودة عاليــة.
و يف األخيــر فــإن مجلــس إدارة املجمــع املهنــي املشــترك للغــال يســعى إلــى دعــم إطــارات املجمــع  و أعوانــه و توجيهــم فهــم لــم 
يدخــروا جهــدا يف مواصلــة نشــاط املجمــع مــن خــال تنفيــذ برامــج تدخلــه املعتــادة وإنجــاز مشــاريع اســتثمارية جديــدة ىلع غــرار 
إحــداث املنبــت العصــري للتفاحيــات بالقصريــن وغراســة 35 هكتــار قــوارص بــوادي مليــز مــن واليــة جندوبــة  و إدخــال تقنيــات جديــدة 

للنهــوض بقطاعــي القــوارص و الغــال .

بقلم السيد : محمد الصحراوي
رئيس مجلس اإلدارة

تنظيم خط بحري مباشر بين ميناء
 صفاقس وميناء طرابلس

كلمة 
العدد



غالل تونس4

 ماذا عن عضويتك في اللجان بين الدورة الماضية والدورة الحالية؟

ــات  ــة والفئ ــؤون ذوي اإلعاق ــة ش ــر لجن ــال ال الحص ــبيل املث ــر ىلع س ــان. وأذك ــدة لج ــة ع ــت عضوي تولي
ــدورة املاضيــة للبرملــان ألتفــرغ حاليــا يف  ــة لجنــة املاليــة والتخطيــط والتنميــة  يف ال الهشــة وعضوي
هــذه الــدورة إلــى رئاســة لجنــة الفاحــة واألمــن الغذائــي والتجــارة والخدمــات ذات الصلــة وهــي مــن بيــن 
اللجــان التســع القــارة التشــريعية يف البرملــان صحبــة خمســة أعضــاء مــن كتلتــه. ويبلــغ العــدد الجملــي 

يف هــذه اللجنــة 21 نائبــا.

 هل من بسطة حول مهام اللجنة التي تترأسها؟ 

ــة االختصــاص يف كل مشــاريع القوانيــن ويف كل املقترحــات  ــك إســمها لهــا حصري مثلمــا يــدل ىلع ذل
واملســائل التــي تتعلــق بالفاحــة والصيــد البحــري واألمــن الغذائي وامليــاه والغابــات والصناعــات التقليدية 
والصناعــات التحويليــة الغذائيــة والتجــارة واألســعار والنقــل واالتصــاالت والســياحة. القطــاع الفاحــي هــو 
قطــاع  اســتراتيجي وأحــد األضلــع التــي يرتكــز عليهــا اقتصادنــا التونســي لــم يجعلنــا نتوانــى عــن هــذا 
االختيــار بــل ىلع العكــس مــن ذلــك تمامــا ال تشــكل هــذه العوائــق إال دافعــا مهمــا الختيــار تــرأس هــذه 
اللجنــة بالــذات. والحمــد هلل أوال وأخيــرا  فحجــم نجاحنــا يف االنتخابــات التشــريعية املتتاليــة لثــاث دورات 

خــول لنــا االختيــار ال االضطــرار. 

 في أي إطار تندرج المقترحات التي تتقدمون بها في مجلة المياه؟

ــون عــدد 16 لســنة  ــرت يف قان ــذ أن أق ــن من ــم تحي ــة ل ــأن هــذه املجل ــر ب ــن التذكي ــد م ــة الب يف البداي
ــح  ــر تنقي ــريع عب ــب التش ــي يف جان ــس نياب ــو دور أي مجل ــذا ه ــارس 1975. وه ــؤرَّخ يف  31 م 1975 امل

قوانيــن أخــرى و جعلهــا متناســبة مــع الدســتور متطابقــة معــه وإلغــاء تشــاريع  أخــرى غيــر متماشــية مــع 

ــة عرفــت  ــة »غــالل تونــس« محــاورة شــخصية وطني ــع مــن مجل ــا لكــم فــي هــذا العــدد الراب اخترن
بدماثــة أخالقهــا وجودهــا وتواضعهــا فــي خدمة اآلخرين قبلت مشــكورة رغم مهامها الجســيمة 
ــي  ــية ف ــيرته الدراس ــم مس ــد أت ــة وق ــاج رحوم ــز بالح ــب مع ــه النائ ــا. إن ــرد مهاتفتن ــا بمج محاورتن
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس. و هــو رئيــس ألهــم لجنــة مــن لجــان البرلمــان 
التونســي أال وهــي لجنــة الفالحة.الفالحــة التــي تعتبــر  قطاعــا مــن أبــرز القطاعــات المشــكلة 
لالقتصــاد التونســي. أضــف إلــى ذلــك أن المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل الناشــر للمجلــة 
التــي بيــن أيديكــم   ينضــوي تحــت إشــراف وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري. كان 
حــوارا يهــم الوضــع العــام  بالبــالد ووضــع القطــاع الفالحــي نظــرا ألن مجلــة تنقيــح الميــاه هــي 
حديــث الســاعة مــع بعــض اإلطــالالت حــول رأيــه فــي مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي تنقيحات 

هــذه المجلــة.

حوار مع رئيس لجنة الفالحة 

واألمن الغذائي والتجارة 

والخدمات ذات الصلة بالبرملان

   معز بالحاج رحومة
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فلســفته وروحــه . وســن قوانيــن جديــدة تقــدم إليــه مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل مجموعــة مــن النــواب 
هــذا بصفــة عامــة كمقترحــات ملناقشــتها يف اللجــان ثــم عرضهــا ىلع الجلســة العامــة للمصادقــة لنجدهــا 

بعــد ذلــك يف الرائــد الرســمي التونســي.فلم نكتــب دســتورا ليبقــى حبــرا ىلع ورق.

  أي هدف ترمون إليه من خالل التنقيحات المقترحة للمجلة والسيما أن 91 منظمة وجمعية نادت بالتنقيح؟

نحــن نســعى قــدر املســتطاع إلــى توســيع الحــوارات. وهــذا مــا نتــوق إلــى ترســخيه يف العمــل البرملانــي 
وذلــك عبــر برمجــة أيــام إعاميــة و تشــريك كامــل الواليــات التونســية حتــى نســتفيد مــن أكثــر االقتراحــات 

املمكنــة والقابلــة للتطبيــق يف إطــار هــذه االستشــارات لتضمينهــا يف مشــروع مجلــة امليــاه الجديــدة.
ثــم ال تنســي الفصــل الرابــع واألربعيــن مــن الدســتور الــذي يؤكــد ىلع أن املــاء حــق مــن الحقــوق إذ ينــص 
حرفيــا ىلع »الحــق يف امليــاه مضمــون وحمايــة هــذا الحــق وترشــيد اســتهاكه واجــب ىلع الدولــة وىلع 
املجتمــع.« لقــد نــص الدســتور أيضــا ىلع عــدة مبــادئ عامــة تؤكــد ىلع ملكيــة الشــعب التونســي لثرواتــه 
الطبيعيــة و.أظنــك توافقيننــي الــرأي يف كــون املــاء أهــم ثــروة مــن هــذه الثــروات. والدليــل ىلع ذلــك الفصــل 
ال13 »الثــروات الطبيعيــة ملــك للشــعب التونســي«. و حــث الدســتور أيضــا ىلع ضــرورة توزيــع الثــروات توزيعــا 

عــادال يف العديــد مــن أحكامــه.

 ماهي أبرز األفكار التي طالبت بها هذه الجمعيات وما رأيكم فيها؟

نشــكر كل الجمعيــات املمضيــة ىلع العريضــة املوجهــة ملجلــس النــواب وىلع اهتمامهــا بموضــوع امليــاه 
ــي  .  ــراح فعل ــى قــوة اقت ــت إل ــع القــرار بمــا أنهــا تحول ــا أعتبرهــا حقــا شــريكة يف صن ــروة وطنيــة  و أن كث

ولعــل أبــرز املقترحــات التــي تقدمــت بهــا ونالــت استحســاني تتمثــل يف دعاوتهــا إلــى :
 التجسيم الفعلي لامركزية وذلك عبر مراجعة صاحيات الوزير املكلف باملياه املحرز ىلع أغلبها.

ــد  ــة جدي ــوال تنمي ــس ملن ــي وتؤس ــن الغذائ ــق األم ــى تحقي ــي إل ــة ترم ــة وطني ــة فاحي ــاد خارط  اعتم
ــة. ــل الدول ــن قب ــا م ــيتم تزويده ــي س ــقوية الت ــق الس ــات للمناط ــه األولي ــدد في تح

 ضرورة إرساء نظم البصمة املائية يف أي استراتيجية ترسيها الدولة مستقبا يف التصرف يف املياه.

 هل من أسباب أخرى كانت دافعا لكم وجعلتكم تنظرون في مشروع مجلة المياه بالذات 

من جملة عشرات مشاريع القوانين المعروضة على المجلس؟

 تنامي االعتداءات الصارخة واملستفزة لم يعد من املمكن السكوت عنها وغض الطرف ىلع مرتكبيها.
 مظالم أمست تمارس ىلع املياه العمومية التي تشكل ثروة وطنية للجميع ووجب صيانتها.

 اعتــداءات تضــرب عــرض الحائــط بحقــوق األجيــال القادمــة يف االســتفادة مــن امليــاه. فالتقاريــر تثبــت أنــه 
ثمــة اســتغال اتســم باإلفــراط يف الخزانــات املائيــة الباطنيــة دون أدنــى معالجــة. لذلــك نتــوق إلــى ترســيخ 

أســلوب الحوكمــة الرشــيدة ضمــن املقترحــات الجديــدة يف التصــرف يف امليــاه.

 هل من نماذج عملية بسيطة وواضحة للقراء تقترحونها  كأسلوب للحوكمة الرشيدة 

ضمن المقترحات الجديدة في التصرف في المياه؟

ال بد من تغيير أنماط التصرف يف املياه ضمن تصور متكامل تقترحه الحكومة.
والبــد مــن إرســاء العدالــة  الجهويــة بيــن األريــاف واملــدن يف الربــط باملــاء الصالــح للشــراب لحــل أزمــة توزيــع 

امليــاه يف تونــس املتعاظمــة  ىلع مــر األعــوام والتــي عرتهــا االحتجاجــات.
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 هل من دوافع أخرى وراء تنقيح مجلة المياه؟

ومــن األســباب الداعيــة لهــذا التنقيــح أننــا الحظنــا أن التــوازن يف االســتفادة مــن امليــاه الصالحــة للشــرب بــات 
ــاه الشــرب يف عــدة مناطــق مــن  ــدادات مي ــع بامت ــاف ال يســتطيعون  التمت ــد مــن ســكان األري مختــا فالعدي

البــاد حتــى  يف املواســم غيــر الجافــة و بالرغــم مــن امتــاء الســدود يف بعــض األحيــان.

و إلــى حــد اآلن نجــد معــدل االســتهاك الفــردي أقــل مــن 500 متــر مكعــب يف العــام. وال بــد مــن التشــديد هنــا 
ــارة »معدل«. ىلع عب

 ووسائل اإلعام التي تنقل لنا يف كل مناسبة هذه املشاهد والصرخات خير دليل ىلع ذلك.
واألمر نفسه بالنسبة يف النفاذ إلى مياه الصرف الصحي.

 ماهي جدوى هذه االقتراحات عموما على قطاع القوارص والغالل من حيث اإلنتاج؟

ــة األخــرى كقطــاع الخضــر  ــوج مــن املنتجــات الفاحي ــة األمــر إال منت قطــاع القــوارص والغــال ماهــو يف نهاي
ــد. ــمله بالتأكي ــات سيش ــذه القطاع ــيعم ىلع ه ــر س ــوب و...و...وأي خي والحب

قطــاع القــوارص والغــال أيضــا يضــم يــد عاملــة فاحيــة كبيــرة تشــتغل فيــه يف املــدن واألريــاف وأي اســتفادة 
مــن ميــاه الشــرب ســتكون ذات جــودة لهــم شــأنهم يف ذلــك شــأن كل املواطنيــن التونســيين.

فضــا عــن ميــاه الــري لــو نظمــت يف إطــار قانونــي مثــل هــذه املجلــة فاألكيــد أن غالنا التونســية ستســتفيد 
ــزات وتهرئتهــا   ــادم التجهي ــن تق ــري م ــاء ال ــي منهــا م ــي يعان ــة الت ــه الســيما يف ظــل املشــاكل الهيكلي من
ــن  ــف ىلع الفاحي ــن ضغــط مكث ــري قطــرة قطــرة م ــزات ال ــم تجهي ــا  وعــدم تعمي ــا وعــدم عصرنته وتآكله
لســقي أشــجارهم يف فتــرات الــذروة االســتهاكية مليــاه الشــرب يف الصيــف للســكان حيــث يقــع قطــع املــاء 

عنهــم لتبجيــل املواطــن.

 ماهي التأثيرات المتوقعة للتنقيحات على  الترويج والتصدير في قطاع القوارص والغالل ؟ 

أي منتــوج عندمــا يكــون مرويــا ومشــبعا بامليــاه التــي يحتاجــه ســيزيد حتمــا إنتاجــه وبالتالــي ســيزداد 
ــب  ــهم يف جل ــة وسيس ــقيقة والصديق ــدان الش ــر للبل ــة ويف التصدي ــوق الداخلي ــه يف الس ترويج

العملــة الصعبــة للبــاد.

  هل أنت مع مقترح أحد الخبراء الذي دعا إلى إرساء هيكل موحد يعنى بالماء في تونس؟

ــدارس كل  ــه لت ــوار حول ــج الح ــأن وتنضي ــذا الش ــوص ه ــر بخص ــق النظ ــد تعمي ــي ملزي ــع اقتراح ــم ال م ــم ل نع
الفرضيــات املطروحــة ألن كثــرة الهيــاكل املتدخلــة يف امليــاه مــع عــدم وجــود جهــة واحــدة تضــم الجميــع قــد 

شــتت املوضــوع وقــد منعنــا مــن تحديــد املســؤوليات بــكل دقــة . 

 هل نظمتم حصص استماع للمجامع المهنية المشتركة بخصوص اقتراحاتها لتنقيح المجلة؟

ــم رؤيتهــا واقتراحاتهــا وتوصياتهــا  ــا حصصــا لاســتماع ولتقدي ــب من ــاكل التــي تطل نحــن ىلع ذمــة كل الهي
التــي تريــد إدراجهــا يف املجلــة ونحــن منفتحــون مثلمــا قلــت لــك ذلــك منــذ بدايــة الحــوار ىلع كل الكفــاءات 
ــى  ــا نحــن اســتمعنا إل ــى الكلمــة. و عموم ــم معن ــة بأت ــة تشــاركية حقيقي ــى مقارب ــة إل ــص يف النهاي لنخل

ممثليــن عــن االتحــاد التونســي للفاحــة والصيــد البحــري و عــن وزارة الفاحــة يف هــذا املوضــوع.

 هل تعتقد أن الجانب التشريعي قد يكفي لحل معضلة المياه؟

القوانيــن مــا هــي إال خطــوة يجــب أن تعقبهــا خطــوات فاملجلــة بعــد املصادقــة عليهــا يجــب أن تتلوهــا أوامــر 
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تفســيرية وقــرارات وال بــد مــن إنفــاذ قوانينهــا ىلع الجميــع بــكل صرامــة كــي ال تبقــى حبيســة األدراج .هــذا 
باإلضافــة إلــى ضــرورة العمــل ىلع تغييــر العقليــات وهــذا مجــال كبيــر ينتظــر الشــركة التونســية الســتغال 
امليــاه وتوزيعــه ووزارتهــا األم املشــرفة عليهــا ككل يف بــذل حمــات إعاميــة تتخللهــا ومضــات تحسيســية 
و توعويــة يف جــل وســائل اإلعــام املكتوبــة واملســموعة واملقــروءة لعــدم تبذيــر ميــاه الشــرب. و هــو مجــال 
ينتظــر  التوعيــة عبــر املحاضــرات  التــي تحــث ىلع االقتصــاد وتنفــر مــن اإلســراف مــع تبيــان مخاطــر التبذيــر 
ــول  ــو محم ــا ه ــاء. كم ــانية جمع ــارات وىلع اإلنس ــم والحض ــتقبل األم ــة ومس ــع والدول ــرد واملجتم ىلع الف
ــرورة  ــم بض ــتوى يف التعلي ــى أىلع مس ــي إل ــن االبتدائ ــذ م ــة التلمي ــة توعي ــات التربوي ــق املؤسس ىلع عات

تشــبيعهم  للناشــئة وللشــباب باملبــادئ العامــة املتضمنــة يف الدســتور حتــى يعــرف حقوقــه وواجباتــه.

 ماذا تقترحون إذن في كلمتكم الختامية؟

 ال بــد مــن التشــديد ىلع أن مجلــة امليــاه الجديــدة ال بــد أن تنبنــي ىلع مقاربــة تنمويــة شــاملة تهــم صحة 
اإلنســان والحيــوان والنبــات واملنــاخ واألرض وصــوال إلــى ضمــان حقــوق األجيــال القادمة.

 وجــب الحــرص ىلع ضــرورة بــذل جهــودا أكبــر يف مجــال امليــاه املعالجــة وتوفيــر اعتمــادات أضخــم لتحويلها 
بعــد ذلــك إلــى الــري حتــى يخــف الضغــط عــن ميــاه الســدود التــي مــن األفضــل  توجيهــا أكثــر مليــاه الشــرب 

بعــد أن تعالجهــا الشــركة الوطنيــة الســتغال وتوزيــع امليــاه لتصبــح صالحــة لاســتهاك البشــري. 

ألنــه مــن املؤســف القــول اليــوم أن هنــاك عديــد الــدول يف العالــم التــي تعيــد معالجــة امليــاه املســتعملة 
إلــى أن تصبــح ذات جــودة عاليــة جــدا ويســتهلكها ســكانها يف ميــاه الشــرب.

 وجميع أنواع املياه يجب أن تتاح بشكل عادل للجميع.

 يجب حل إشكالية املجامع املائية  فهي تعاني  من وضعية مهترئة.

 نتوق إلى تكوين مجالس جهوية مائية ضمانا للمساواة بين الواليات.

محاورة : سنية تومية
و سميرة قن

 على مجلس نواب الشعب أن يتحمل مسؤوليته 
التاربخية للحفاظ على الثروة المائية 
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يعتبــر قطــاع القــوارص  ركيــزة أساســية فــي االقتصــاد التونســي الســيما وأنــه يســاهم فــي الناتــج الداخلــي 
الخــام وفــي توفيــر مواطــن الشــغل لليــد العاملــة التونســية،حيث تمســح غابــات القــوارص بالبــالد التونســية 
حوالــي 28 ألــف هكتــارا علــى ملكيــة 12 ألــف فــالح جلهــم مــن صغــار الفالحيــن. )منهــا 8100 هــك مالطــي 
و 19900 هــك أصنافــا أخــرى( . توّفــر هــذه المســاحات إنتاجــا يقــدر بـــ400 ألــف طــن )معــدل الخمــس ســنوات 
األخيــرة( وتبلــغ نســبة اإلنتــاج حســب األصنــاف %30 صنــف مالطــي و%24 صنــف نافــال  و %16 صنــف 

الكليمنتيــن و %15 صنــف الليمــون. 
 و فــي هــذا اإلطــار فــإن المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل و باالشــتراك مــع مختلــف الجهــات المتدخلــة في 
القطــاع  يســاهم فــي تطويــر منظومــة القــوارص فــي مجــال حمايــة النباتــات وذلــك مــن خــالل إنجــاز مختلــف 
برامــج الخطــط والحمــالت الوطنيــة والدراســات االستشــرافية المتعلقــة بالمكافحــة المتكاملــة لآلفــات ذات 
الجــدوى االقتصاديــة مــن جهــة و إدراج التقنيــات الجديــدة والوســائل المتطــورة فــي خطــط العمــل لمواكبــة 

التطــور العلمــي والتكنولوجــي التطبيقــي فــي المجــال الفالحــي  مــن جهــة أخــرى.

تتركز أهم أنشطة املجمع يف مجال الحماية الصحية لغراسات القوارص يف النقاط اآلتية :

تقديم عام للمنظومة:

إعداد : الكيالني بلحاج

الحملة الوطنية 
لمكافحة الذبابة 

المتوسطية للفواكه 
بغراسات القوارص 
لموسم 2021/2020:

املواصفــات  ضبــط  يف  املســاهمة   
واملقاييــس الفنيــة و اقتنــاء املبيــدات 
الكيميائيــة و الجــاذب الغذائــي للقيــام 
ــدة 4643  ــة لفائ ــة الجزئي ــداواة األرضي بامل
ــق  ــف مناط ــن بمختل ــار الفاحي ــك لصغ ه

اإلنتــاج.  

املواصفــات  ضبــط  يف  املســاهمة   
واملقاييــس الفنيــة و اقتنــاء املبيــدات 

ــداواة  ــام بامل ــي للقي ــاذب الغذائ ــة و الج الكيميائي
الجويــة الكيميائيــة و البيولوجيــة بواليــة نابــل 
9000 هــك. املركزيــة  ىلع مســاحة    بالكتلــة 

ــف  ــاد املكث ــر برنامــج االصطي  املســاهمة يف تطوي
و تعميمــه عبــر املســاهمة يف ضبــط املواصفــات 
واملقاييــس الفنيــة و اقتنــاء املصائــد الغذائيــة 
الغذائــي   الجــاذب  عبــوات  مــن  مســتلزماتها  و 
منتجــي  لفائــدة  للحشــرة  القاتلــة  األقــراص  و 
ــا 9000  ــك منه ــي 11000 ه ــوارص ىلع حوال الق
هــك منتفعــة ببرنامــج املوســم املنقضــي 
و 2000 هــك توســعات جديــدة للموســم 
ــتعمال  ــن اس ــد م ــة الح ــك بغاي ــي و ذل الحال
ــر  ــف عناص ــس مختل ــة و تكري ــدات الكيميائي املبي
ــة  ــات العاملي ــا للتوجه ــة وفق ــة املتكامل املكافح
التــي تســعى إلــى تطويــر مختلــف منظومــات 

اإلنتــاج وفقــا ألهــداف الفاحــة املســتدامة.

الحماية الصحية
 للقوارص



9

   الحملة الوطنية لمكافحة حشرة المن الناقلة لمرض التدهور السريع 
للقوارص  

ــة  ــدات الضروري ــاء املبي ــة القتن ــس الفني ــات واملقايي ــط املواصف ــاهمة يف ضب املس
للمكافحــة الكيميائيــة األرضيــة لحشــرة املــن الناقلــة ملــرض التدهــور الســريع للقــوارص 
إذ تــم اقتنــاء 2130 لتــر مــن املبيــد ملــداواة 16500 هــك مــن غراســات القــوارص لضمــان 

عــدم تفشــي املــرض و تطويقــه. 

   الحملة الوطنية لمكافحة مرض البقع  السوداء بغراسات القوارص  

ــة  ــدات الفطري ــاء املبي ــة القتن ــس الفني ــات واملقايي ــط املواصف ــاهمة يف ضب املس
الضروريــة للمكافحــة الكيميائيــة األرضيــة املدعمــة للتدخــل ضــد مــرض البقــع الســوداء 
للقــوارص مــع دعــم بنســبة 50 % حيــث تــم اقتنــاء 5000  كــغ و 1200 لتــرا مــن املبيــدات 
ــل  ــام بالتحالي ــة للقي ــال مخبري ــدات و أمص ــاء مع ــك. و اقتن ــة 3000ه ــة لحماي الفطري

ــة للكشــف عــن املــرض . الضروري

  مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي التطبيقي في المجال الفالحي 
لمكافحة الذبابة المتوسطية للفواكه بغراسات القوارص 

ــات  ــة املتوســطية للفواكــه مــن أنجــع التقني ــاد املكثــف للذباب ــة االصطي ــر تقني تعتب
املعتمــدة ملكافحــة هــذه اآلفــة ىلع الصعيــد العاملــي ملــا لهــا مــن أهميــة يف ضمــان 
جــودة املنتــوج و خلــوه مــن رواســب املبيــدات. لكــن كلفــة تركيز هــذه التقنيــة املرتفعة 

نســبيا مقارنــة مــع نظيرتهــا الكيميائيــة مثلــت عائقــا أمــام تعميــم هــذه التقنيــة.
ــي  ــع املهن ــة للمجم ــة التابع ــح املختص ــن املصال ــادرة م ــق و بمب ــذا املنطل ــن ه و م
املشــترك للغــال تــم تصنيــع املصائــد محليــا و هــو مــا أدى إلــى التخفيــض مــن الكلفة.
و ملزيــد دعــم هــذا البرنامــج الــذي القــى نجاحــا كبيــرا لــدى منتجــي القــوارص، و عمــا 
ىلع مزيــد التخفيــض مــن كلفــة تركيــز تقنيــة االصطيــاد املكثــف الســيما و أن عبــوات 
الجــاذب الغذائــي و املبيــد الحشــري يتــم اســتيرادهما بالعملة الصعبــة، تم عقــد اتفاقية 
شــراكة بيــن املعهــد العالــي للعلــوم الفاحيــة بشــط مريــم و املجمع املهني املشــترك 
للغــال حــول اســتنباط جــاذب غذائــي مــن مخلفــات الصناعــات الغذائيــة التونســية ضد 

الذبابــة املتوســطية للفواكه. 

  تجديد الغراسات الهرمة و إنتاج شتالت على حامالت طعوم مقاومة 
لمرض »الترستيزا« 

ــترك  ــي املش ــع املهن ــدة املجم ــة بعه ــام املنوط ــف امله ــيم مختل ــا ىلع تجس عم
للغــال و املتعلقــة بالخطتيــن الوطنيتيــن لتجديــد الغراســات الهرمــة و نظيرتهــا 
ــح املختصــة التابعــة للمجمــع  املتعلقــة بمكافحــة مــرض التدهــور الســريع.فإن املصال
بالتنســيق مــع املنابــت الراجعــة لــه بالنظــر تقــوم بإنتــاج حوالــي 80 ألــف شــتلة مــن 
ــزو« (   ــا«،« س 35« ،«كاري القــوارص ىلع حامــات طعــوم مقاومــة للمــرض ) »فولكاميريان

ــن. ــار الفاحي ــدة صغ ــدر ب %50 لفائ ــم تق ــبة دع بنس
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6320 هك

18897 هك

6528 هك

19960 هك

8100 هك

نسبة تطور مساحات األصناف األخرى يف حدود 80 % منذ سنة 1999
نسبة تطور مساحات املالطي يف حدود 60 % منذ سنة 1999

مالطيأنواع أخرىاملجموع 

حسب األصناف القوارصتطور نسب مساحات 

25

31

40 40

35

30

27

24

20 20

23 23

14
13

6 65 6
4

7

مالطي نافال و مسكي و صیفي كلیمنتین ومادلینة قارص انواع اخرى

أفضل للفالح مردودیةذات  القوارصمساحات أصناف  إرتفاع
2020سنة                     1999سنة            1986سنة                 1974سنة        

نسبة تطور مساحة القوارص حسب األصناف

تطور مساحات غابة القوارص )هك(

إعداد : سالم العمروني

إحصائيات القوارص

أنواع أخرى
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القوارصنسبة تطور الھرم العمري لغابة 

34 34
30

27
30 31

38

64

36 35
32

10

سنة  40اكبر من 
سنة 39سنوات الى  10من 

سنوات 10اقل من 

 القوارصتوازن الھرم العمري لغابة 
أصناف أخرى

 2010سنة 

52 51
47

3032 31

39

66

16 18
14

4

سنة  40اكبر من 
سنة 39سنوات الى  10من 

سنوات 10اقل من 

 1986سنة  1999سنة  2020سنة  1986سنة  1999سنة  2010سنة  2020سنة 

شیخوخة غابة المالطي

حسب الجھات القوارصتوزیع مساحات 

نابل
77%

بن عروس
5%

بنزرت
5%

القیروان
4%

تونس الكبرى
4%

جندوبة
4% والیات اخرى

1%

1999سنة 

نابل
69%

بن عروس
6%

بنزرت
5%

القیروان
5%

تونس الكبرى
4%

جندوبة
4%

باجة
2%

والیات اخرى
5%

2020سنة 

توزيع مساحات القوارص حسب الجهات

نسبة تطور الهرم العمري  لغابة القوارص

توزيع المساحة حسب حجم المستغالت
حسب الجھات القوارصتوزیع مساحات 

نابل
77%

بن عروس
5%

بنزرت
5%

القیروان
4%

تونس الكبرى
4%

جندوبة
4% والیات اخرى

1%

1999سنة 

نابل
69%

بن عروس
6%

بنزرت
5%

القیروان
5%

تونس الكبرى
4%

جندوبة
4%

باجة
2%

والیات اخرى
5%

2020سنة 

أقلأقل
إلى إلى

أكبر أكبر
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الجدیدة والمحلیة حسب فترة النضج القوارصأصناف توزیع انتاج 

شھر مارسإلى خالل الفترة الممتدة من شھر دیسمبر إنتاجھا یتم دخالھا إتم الجدیدة التي غلبیة األصناف أ
 على مساحات ھامة) جوان-فریلأ(فصلیة واآلخر ) نوفمبر-كتوبرأ( البدریةاألصناف  غراسةلم یقع

أصناف جدیدة
أصناف قدیمة ومحلیة

توزيع إنتاج أصناف القوارص الجديدة و المحلية حسب فترة 
النضج

توزيع اإلنتاج حسب األصناف

13470 11734

96710,5

17528

50323

6882

59945

109826

 يطلام لاقترب نیتنمیلك ةنیلدام صراق ولح لاقترب نوسمط يفیص لاقترب ىرخأ عاونأ

2020 ةنسل فانصألا بسح صراوقلا جاتنإ عیزوت 

أفريلأكتوبراألصناف
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تقديرات إنتاج القوارص ملوسم 2021-2020

قــدر اإلنتــاج الوطنــي للقــوارص ملوســم 2021/2020 بحوالــي 440 ألــف طــن مقابــل 366 ألــف طــن يف 
املوســم املنقضــي مســجا بذلــك تطــورا بنســبة 20 %. هــذا وقــد ســجل هــذا التطــور يف الصابــة 
يف مســتوى أغلــب األصنــاف إذ بلــغ إنتــاج البرتقــال املالطــي 132 ألــف طــن )21 % +( والنافــال 130 ألــف 

طــن )34 % +(.

املجموعاملجموع أنواع أخرىأنواع أخرى برتقال صيفيبرتقال صيفي طمسونطمسون برتقال حلوبرتقال حلو قارصقارص مادلينةمادلينة كليمنتينكليمنتين برتقال مالطيبرتقال مالطي الواليةالوالية

325121 11640 7625 98553 10199 29954 4017 53080 110053 نابل

8971 502 485 2100 500 2230 40 742 2372
تونس/أريانة/

منوبة

33000 1300 900 9900 1100 2900 700 7500 8700 بن عروس

20000 828 1422 4126 2435 2368 140 3746 4935 بنزرت

435 20 0 150 12 130 3 100 20 سوسة

256.22 48.8 0 21.3 0 145.92 0 19.4 20.8 املنستير

16850 570 180 4700 2600 2200 0 4000 2600 القيروان

9500 100 250 2200 600 3600 100 1700 950 باجة

11263 324 604 4405 232 2354 132 1112 2100 جندوبة

6907 0 8 1866 0 3911 160 857 105 سيدي بوزيد

7970.2 306 190 2445 134 3329.2 335 832 399 واليات أخرى

440197440197 1563915639 1166411664 130466130466 1781217812 5312253122 56275627 7368873688 132255132255 املجموعاملجموع

إعداد سالم العمروني

تصدير القوارص

الكمية املصدرة )طن(
األنواع

*2021 2020 2019

15473 8556 12998 برتقال ماطي
0 761 166 قارص

159 189 443 كليمنتين
9 2 77 مادلينة

1453 588 133 طمسون
23 0 5 زنباع
51 259 64 برتقال مسكي
43 40 127 برتقال بيولوجي
0 0 7 ليم حلو

287 49 224 فالنسيا
0 0 10 أنواع أخرى

17499 10443 14254 املجموع

         * إلى غاية 07 ماي 2021
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  هل لك أن تعرف بنفسك؟ 

 فــاح منتــج للبرتقــال ورئيــس منتخــب لاتحــاد الجهــوي للفاحــة والصيــد البحــري بنابــل  و عضــو مجلــس 
ــة  ــري صحب ــد البح ــة والصي ــي للفاح ــاد التونس ــه االتح ــل في ــال أمث ــترك للغ ــي املش ــع املهن إدارة املجم

ثاثــة أعضــاء آخريــن. 
مســقط رأســي مدينــة منــزل بوزلفــة  وهــي أعــرق مدينــة يف الوطــن القبلــي يف إنتــاج القــوارص و الســيما منهــا  

املالطــي  الــذي يعــرف هــو اآلخــر بكونــه أميــر القــوارص بــا منــازع لذلــك تلقــب هــذه املدينــة بعاصمــة القــوارص.    

  ما سبب كنية مدينتكم بهذا اإلسم؟

عرفــت بمهرجــان البرتقــال الــذي يرتــاده الــزوار القادمــون مــن كل حــدب وصــوب يف ربيــع كل ســنة ويــوزع فيه 
العصيــر بســخاء ، ســخاء أهاليهــا الذيــن يروجــون ملنتوجهــم ومــورد رزقهــم.

  ما سر توأمة منزل بوزلفة بمدينة مونس البلجيكية؟ 
يعــود ذلــك إلــى عصــور غابــرة يف التاريــخ يف عمليــة ترجــع إلــى ذاكراتنــا التصرفــات التــي كان يأتيهــا الغــازي  
ــر  ــواع عصائ ــوزع أن ــا تت ــة ومثلم ــه  بغــزو تونــس  يف مقاطعــة إفريقي ــه  بامبراطوريت شــارلوكان يف مباهات
القــوارص املختلفــة  يف مهرجانهــا عرفــت هــذه املدينــة البلجيكيــة بتوزيعهــا األطنــان مــن البرتقــال ىلع 

املــارة ولــذا حدثــت التوأمــة بيــن املدينتيــن ونحــن فخــورون بذلــك.

  عدد هام من المستهلكين يخيرون منتوجاتكم .ماهي عناصر القوة لديكم؟

  إحداث غراسات جديدة مكثفة وذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة يف ميدان إنتاج الغال.
  التمديد يف فترة نضح الثمار ملدة ثمانية أشهر يف السنة.

  توريد أصناف جديدة أجنبية تتميز بإنتاجية عالية.

   ماهي أهم اإلشكاليات التي تعترضكم كمنتجين؟   
من أبرز اإلشكاليات :

  املاء الذي  يعتبر أولوية األوليات »عدم توفير املاء ل 6 آالف هكتار.
  تأثير ملوحة اآلبار ىلع إنتاجية محاصيل القوارص .

تجربة منتج
 همه الفالح واالقتصاد  

تقــرب  بســيطة  بلغــة  حــوارات  إجــراء  العــدد   ــف  مل ــب  تطل
ــا هــذا الحــوار  ن المعلومــة النابعــة مــن تجــارب مختلفــة فــكان ل

ــاي. ب مــع أحــد منتجــي القــوارص وهــو الســيد عمــاد ال

عماد الباي

تشبيب الغراسات بال حوافز كمن 
يحرث في الصحراء
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  » tristeza « مرض التدهور السريع 
 وهــو مــن أخطــر األمــراض الفيروســية. وال أدل ىلع ذلــك مــن تصنيفــه بقوانيــن حمايــة النباتــات مــن بيــن 

مــن بيــن آفــات الحجــر الصناعــي.
  400 د منحــة تقليــع ال تكفــي. فالتقليــع يمــارس منــذ التســعينات ولــم يــأت بعــد أكلــه املنتظــر. والهكتــار 

ــار كمنحــة للتقليــع. فمــاذا بعــد التقليــع مــاذا ســيزرع الفــاح؟ وإذا زرع كيــف ســيتحمل  ال تكفيــه 2000 دين
نفقاتــه ونفقــات أســرته ىلع األقــل أربــع ســنوات إلــى أن تدخــل مزروعاتــه الجديــدة طــور اإلنتــاج؟

    ماهي الحلول التي تقترحونها؟

نحن اتحاد الفاحين طالبنا والزلنا نطالب رسميا ب:
ــر..  ــم خض ــوارص ..إقلي ــم ق ــل إقلي ــم مث ــح أقالي ــع لتصب ــج املجام ــة. و دم ــع التنمي ــة مجام ــادة هيكل  إع
ــع.   ــاء املجام ــن رؤس ــون م ــس إدارة يتك ــز مجل ــع تركي ــه. ويق ــيير إقليم ــام  تس ــر ع ــا كل مدي ــى مث ويتول
ــزود املجامــع   توفــر املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفاحيــة املــاء  مــن وادي مجــردة أو مــن الســدود وت

الفاحيــة باملــاء لكــن عمــل املجامــع هــذا مطــروح للنقــاش ملــا لــه ومــا عليــه.

هل من توضيح؟

مــن األفضــل أن يندمــج ال42 مجمــع ويجتمعــوا  يف ثاثــة مجامــع .وكل مجمــع يؤســس شــركته الخاصــة 
بــه والتــي مــن املمكــن أن تضــم موظفيــن أكفــاء مــن أجــل مجلــس إدارة أقــوى.

مجامع مياه الشرب ويف بعض األحيان يقع قطع مياه الري ألولويات توفير مياه الشرب للمواطنين .
ــداول  ــنة الت ــه س ــرز مامح ــن أب ــي م ــام داخل ــرار نظ ــع إق ــع م ــس إدارة املجم ــون مجل ــب املنخرط و ينتخ
ويتغيــر كل ســنة ثلــث مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لضــخ دمــاء جديــدة مــن الكفــاءات املنتخبــة التــي تريــد 

خدمــة القطــاع.
 صنــدوق قــروض بقيمــة عشــرين ألــف دينــار بضمــان األرض يف حــد ذاتــه. وهــذا األمــر لــو تحقــق سيشــكل 

مكســبا كبيــرا لواليــة نابــل إذا توفــرت اإلرادة واإلمكانيــات.

  هل من أسباب أخرى لغياب اإلرشاد؟

ــل ىلع  ــة للتنق ــات املادي ــم اإلمكاني ــة تعوزه ــون يف وزارة الفاح ــون املنتدب ــون والتقني ــى املهندس وحت
ــج البحــث العلمــي  ــب نتائ ــة وتقري ــام بمهــام اإلرشــاد والتوعي ــن للقي ــن املــكان يف ضيعــات  الفاحي عي
املســتجدة منهــم ليواكبهــا املنتجــون وليقتنــوا أهــم املشــاتل املثبتــة املنصــوح بهــا وأفضلهــا وليدخلــوا 
أنواعــا أخــرى منهــا أثبتــت التجــارب يف العالــم فعالياتها.فالســيارات اإلداريــة التــي كان يقــدر عددهــا بقرابــة 

أربعيــن أغلبهــا حرقــت يف أحــداث الثــورة ولــم تبــق منهــا ســوى ســت  أو ســبع ســيارات.

  ماهي أهم أنواع مشاتل القوارص التي تزرعها؟

ــا والتــي  ــه اتحــاد الفاحيــن دوم ــة وهــذا مــا يوصــي ب ــك املثبت ــزرع  ســوى تل ىلع مســتوى املشــاتل ال ن
ــن. ــذ ســنة 2012 شــرعنا يف زرعهــا واالســتفادة مــن تجــارب اآلخري تتحمــل مــرض التدهــور الســريع. و من

   ماهو دور األصناف الجديدة التي وردتموها؟

وردنــا أصنافــا جديــدة أجنبيــة تتميــز بإنتاجيــة عاليــة ممــا مكــن مــن تلبيــة الحاجيــات الداخليــة وتكثيــف 
صادراتنــا  مــن البرتقــال نحــو األصنــاف الخارجية.بيــد أن حتــى هــذه املشــاتل التــي اجتهدنــا يف توريدهــا 
نظــرا لقدرتهــا ىلع تحمــل بعــض اآلفــات ظهــرت عليهــا بعــض األمــراض بعــد ســبع ســنين . ويمكــن أن 

تظهــر أمــراض أخــرى بعــد عقــد مــن الزمــن .

حتام يظل مسؤولو الدولة مكتوفي 
األيدي تجاه التشتت الزراعي ؟  

منحة التقليع أمست ضربا من الهذيان
و ضحكا على الذقون و ال تقلع بالقطاع
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   هل أن نتائج البحث العلمي قريبة منكم كمنتجين وتستفيدون منها؟

اإلرشــاد الفاحــي يطــرح تســاؤال كبيــرا عــن املندوبيــة وخايــا اإلرشــاد التــي  كانــت كفاءاتهــا منتشــرة  
يف كل معتمديــة غيــر أنــه  يف الســنوات األخيــرة  مــن يخــرج منهــا تقاعــد ال يعــوض.

دون الســهو طبعــا عــن خبــرات املنتجيــن والفاحيــن الذيــن توارثــوا املهنــة عــن آبائهــم وأجدادهــم 
فمكنتهــم التجربــة مــن خبــرات مهمــة معرفيــة كبيــرة بيــد أن العلــوم والتقنيــات تتطــور يومــا بعــد 
يــوم و البــد مــن إرشــاد الفــاح الــذي يبقــى دوما متعطشــا إلنقــاذ منتوجــه لتســويقه ولنفــع املواطنين 
الســيما يف ظــل تداعيــات فيــروس كورونــا يف العالــم بأســره فعندمــا توصــد الحــدود كل دولــة تعــول 

ىلع غذائهــا.

ــم  ــة األدراج ول ــت حبيس ــاث بقي ــج األبح ــة ونتائ ــن الفاح ــث وبي ــن البح ــودة بي ــل مفق ــة التواص خلي
ــر فــا يمكنــه االســتفادة ألن  ــار املنتجيــن أصحــاب الشــركات .أمــا الفــاح الصغي ينتفــع بهــا ســوى كب
اإلمكانيــات املاديــة تعــوزه وليــس بوســعه انتــداب تقنييــن أو مهندســين.لذا أدعــو ســلطة اإلشــراف هنــا 

ــكل املنتجيــن. مــن منبركــم اإلعامــي إلــى أن تعمــم انتشــار املعلومــة الفاحيــة  ل

تنهد محدثنا وأردف :« املغرب خلقت أنواعا جديدة أين نحن من كل هذا؟«

ماهو دور المجمع في هذا المجال؟

ــن عــروس  ــاه يف ب ــذي عاين ــر مســتلزمات التبقــع األســود ال ــن دور املجمــع يف توفي ــد مــن تثمي ال ب
الــذي والحمــد هلل أن كميــات املنتــوج املصابــة لــم تكــن كبيــرة . هــذا باإلضافــة إلــى مبادرتــه املتميــزة 
ــر  ــره الســيارات للمندوبيــة الفاحيــة بنابــل ألخــذ العينــات لتحليلهــا باملخب والتــي تمثلــت يف توفي

بتونــس.

   فيم تكمن خطورة هذا المرض؟

لقــد كانــت هنــاك مخــاوف كبيــرة   مــن تلــف املنتــوج 
ــر الســيما وأن تكلفــة املعالجــة  وعــدم القــدرة ىلع التصدي
باهظــة جــدا و ال يمكــن للمنتجيــن تحملهــا لذلــك دب 
ــع  يف صفوفهــم  ألن أي فقــدان لجــزء مــن املحصــول  الهل
يحبطنــا وال نريــد أن يذهــب تعبنــا أدراج الريــاح. لقــد أرجعــت 
ــس بعــد  ــى تون ــا ســبع شــحنات إل ــة بأوروب ــح املراقب مصال
ــرض  يف  ــذا امل ــر به ــدة للتصدي ــات مع ــة كمي ــوت إصاب ثب
ــة  ــاف اهلل أن مرحل ــن ألط ــنة 2019 . وم ــر لس ــم التصدي موس
ــون الثمــار و  ــرز يف آخــر املوســم بعــد تل انتشــار املــرض تب
تمــام نضجهــا. وتكمــن خطــورة هــذا املــرض يف قابليــة كل 

ــة.  ــات متفاوت ــع درج ــه م ــة ب ــوارص لإلصاب ــاف الق أصن

    ماذا تقترحون بخصوص اليد العاملة؟ 

تكويــن اليــد العاملــة املختصــة يف التقليــم والتســميد وتخفيــف الثمــار والجنــي ألنها بهــذه التكوينات  
ســتكون كفيلــة بالتحكــم يف تقنيــات اإلنتاج. 

     ما هو أبرز عنصر من عناصر إنجاح تصدير المالطي التونسي؟

ــع  ــم التتب ــق نظ ــة وتطب ــودة الدولي ــر الج ــع معايي ــون تتب ــوقها املنتج ــي يس ــدرة الت ــا املص منتجاتن
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خــال مراحــل الزراعــة واإلنتــاج والتعبئــة والتصديــر. و هــذا العنصــر يمثــل بالنســبة لــي أهــم مقيــاس 
ــة لتونــس. إلنجــاح السياســة التصديري

ماهي التعهدات التي ترجونها من وزارتكم لضمان ديمومة القطاع؟

  ري تكميلي

ــاة القديمــة- أن  ــب القن ــى جان    ىلع وزارة الفاحــة- التــي قامــت مشــكورة بمــد وحــدات أخــرى إل
تفكــر جديــا يف مزيــد تكويــن مخزونــات احتياطيــة لتلبيــة الحاجيــات املتزايــدة مليــاه الشــرب وميــاه 

الــري وتوفيــر كميــات كافيــة مــن النوعيــة الجيــدة منهــا.

بمعنى أنه ىلع املنتجين أيضا أن يساهموا يف تعزيز منظومة التحكم يف املوارد املائية يف 

اآلن نفســه. ونطالــب أيضــا  بتحويــل ميــاه أقصــى الشــمال التونســي نحــو الوطــن القبلــي. ويف هــذا 
اإلطــار نثمــن تقــدم أشــغال ســد خــزان القلعــة الكبــرى إذ وصلــت نســبة إنجــازه إلــى 70 باملائــة.

و لقد قدرت الكلفة الجملية  ب 89 مليون دينار مفصلة مثلما  يلي :

    إنجاز السد : 60 مليون دينار

    متابعة إنجاز السد : 4 مليون دينار

   التصفية العقارية :  25 مليون دينار

فيم يتمثل هدفك املستقبلي كمنتج ممثل يف مجلس إدارة املجمع ؟

ــذا  ــم وه ــي به ــال يوم ــا ىلع اتص ــن أن ــة الذي ــي املنطق ــداف كل منتج ــن أه ــديف ع ــف ه ال يختل
تمشــينا يف اتحــاد الفاحيــن. فأغلــب ممثلينــا يف مجالــس إدارات املجامــع املهنيــة املشــتركة هــم 
ــج إال منتــج مثلهــم لينقــل مشــاغلهم وهمومهــم  ــه ال يمكــن أن يحــس بهمــوم املنت منتجــون ألن
ــوارص  ــاج ق ــاس يف إنت ــل باألس ــول يتمث ــتقبلي املأم ــا املس ــي . فديدنن ــال الفاح ــة باملج اللصيق

ــا. ــر االســتهاك الداخلــي وترفــع مــن نســق صادراتن ــر فأكث جيــدة  تحفــز أكث

محاورة : سنية تومية

أثناء املحاورة
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ركن إرشاد فالحي                                                                                      
                                                   

رزنامة األعمال الفاحية يف غراسات القوارص

   شهر مارس 

األعمال الفالحية:

مواصلة تقديم األمونيتر 33,5 % .  

مواصلة غراسة األشجار الجديد.                             

تقليم األشجار التي تم جنيها )املالطي، الكليمنتين(.  

القيام بتفقد مضخات املاء وتنظيف معدات الري.  

التوقف عن الزبيرة عند بداية اإلزهار.  

المداواة: 

مقاومة عنكبوت البراعم ىلع الليمون باستعمال مادة البخارة بمقدار 400 غ يف 100 لتر ماء.  

Sulfoxaflor أو Spirotetramat مداواة الكوشني باستعمال مبيد يحتوي ىلع مادة فعالة  

التوقف عن املداواة عند اإلزهار.  

   شهر أفريل 

  األعمال الفالحية:

جني زهر األرنج.  

إتمام التقليم قبل ظهور األزهار.  

ري األشجار إذا كانت األمطار غير كافية.  

رش حامض الجيبرليك ىلع أشجار الكليمنتين.  

المداواة: 

مراقبة الزيلي ومداواته باستعمال املبيدات املصادق عليها من قبل مصالح وزارة الفاحة واملوارد املائية والصيد البحري.  

  شهر ماي 

  األعمال الفالحية:

الري بانتظام و تدريجيا.  

تحمير األرض تحت األشجار.  

جني الفالنسيا و القارص.  

  المداواة: 

مراقبة الزيلي ومداواته باستعمال املبيدات املصادق عليها من قبل مصالح وزارة الفاحة واملوارد املائية والصيد البحري.  

إعداد سالم العمروني
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ــم تســجيله مــن نقــص  ــي بلغــت  20 % و مــا ت ــاج القــوارص و الت ت ــى مســتوى إن ــادة المســجلة عل زي فــي ظــل ال
ــم  ــة بالموس ــة مقارن ــوق الداخلي ــتوى الس ــى مس ــب عل ــي الطل ــع ف ــجار و تراج ــى رؤوس األش ــراءات عل ــي الش ف
ــي  ــع المهن ــام المجم ــا، ق ــة كورون ــي  جائح ــرا لتفش ــري نظ ــم التصدي ــع الموس ــل م ــي التعام ــة ف ي ــارط و ضباب الف
ــد البحــري بإعــداد برنامــج ترويجــي متكامــل  التنســيق مــع االتحــاد التونســي للفالحــة والصي المشــترك للغــالل ب
ــد الصحيــة للبرتقــال فــي مــا  ــراز الفوائ ــز االســتهالك الداخلــي مــن خــالل إب ــة الموســم بهــدف تحفي يمتــد علــى طيل

ــات. ــراض و الفيروس ــن  األم ــة م ــة  الطبيعي ــق بالوقاي يتعل
و في هذا اإلطار تم: 

تصميــم معلقــات إشــهارية باللغتين العربية و الفرنســية واســتعمالها   
ــا ىلع  ــملت 60 موقع ــة ش ــق الحضري ــات باملناط ــة معلق يف حمل

ــة . ــراب الجمهوري كامــل ت

 Mosaïque وبثها بإذاعــة spot Audio visuel إعــداد ومضــة إشــهارية  
. El Matinale ــاة التاســعة ببرنامــج FM وقن

تصميــم   9000 كمامــة و إنجازهــا وذلــك  بالتنســيق مــع خليــة اإلعام   
بــوزارة الصحــة املكلفــة بجائحــة فيــروس كورونــا املســتجد و قــد تــم تزويــد خليــة اإلعــام بــوزارة الصحــة ب 7000 

كمامــة لوضعهــا ىلع ذمــة طواقمهــا الطبيــة بمختلــف مناطــق الجمهوريــة. 

تصميــم صفحــة ترويجيــة خاصــة بالقــوارص التونســية وإنجازهــا بمواقــع   
.   FB التواصــل االجتماعــي

تصميم مطوية إشهارية خاصة بالقوارص وإنجازها .  

املســاهمة يف تظاهــرة » خــادي و انــروج لبــادي« التــي تــم إنجازهــا بتــارخ   
19 مــارس 2021 بالتنســيق مــع اإلتحــاد الجهــوي للفاحــة و الصيــد البحــري 

بنابــل و معتمديــة بنــي خــاد .

إعداد Micro trottoir  ىلع قناة الجنوبية وبثها .  

 . sac en papier et verre à jus تصميم وإنجاز دعائم إشهارية  

إنجاز كتاب خاص بالقوارص بثاث لغات : العربية، الفرنسية و اإلنجليزية.  

توفيــر محــل لبيــع القــوارص  مــن املنتــج إلــى املســتهلك  مــن  10   
ديســمبر 2020 إلــى غايــة 10 مــاي 2021 
ــة   ــي التنمي ــع مجمع ــيق م ــك بالتنس وذل
الفاحيــة » العهــد الجديــد » و » منــزل 

ــة “  ــة  الفاحي ــي التنمي ــع مجمع ــيق م ــك بالتنس ــري 2021 وذل ــة«  10 فيف بوزلف
العهــد الجديــد “ و “ منــزل بوزلفــة”.

ــى املســتهلك بحــي املهرجــان الجمعــة26  ــج إل ــع مــن املنت ــذوق البرتقــال املالطــي بنقطــة البي ــوم لت انجــاز ي  
مــارس 2021. 

نجاح ترويج القوارص في تونس و في الخارج

 

يوم لتذوق البرتقال
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هــذا و عمــا ىلع حســن ســير موســم تصديــر القــوارص حــرص املجمــع 
ــع  ــل م ــات العم ــن جلس ــلة م ــم سلس ــال ىلع تنظي ــترك للغ ــي املش املهن
املصدريــن و املورديــن و مختلــف الهيــاكل املتدخلــة لتنظيــم عمليــة التصديــر 
كمــا تــم تفعيــل تمثيليــة املجمــع بمرســيليا و تكليــف فريــق عمــل مــن املجمع 
باإلشــراف ىلع كل عمليــات شــحن القــوارص مــن مينــاء رادس إلــى جانــب تنظيــم 
جلســات عمــل أســبوعية ىلع امتــداد املوســم إلعــام املصدريــن بوضعية ســوق 
القــوارص بفرنســا و اتخــاذ القــرارات الحينيــة لتحقيــق أفضــل النتائــج يف ظــل مــا 

اتســم بــه هــذا املوســم مــن صعوبــة ىلع مســتوى الترويــج نظــرا لتفشــي جائحــة كورونــا التــي عطلــت حركــة املبــادالت 
التجاريــة و التنقــل حــول العالــم كمــا زادت يف نســب الفقــر و تدهــور القــدرة الشــرائية إلــى جانــب الزيــادة امللحوظــة يف 
نســب األحجــام الصغــرى إلنتــاج القــوارص لهــذا املوســم  بالرغــم مــن تحســن مســتوى الجــودة و تضافــر الجهــود بيــن املجمــع 
املهنــي املشــترك للغــال و اإلدارة العامــة لحمايــة و مراقبــة جــودة املنتجــات الفاحيــة و املنتجيــن و املصدريــن للتحكــم 

يف آفــة التبقــع األســود.

أمــا ىلع مســتوى النتائــج فقــد  انطلــق املوســم يــوم 9 جانفــي 2021 بشــحنة حملــت 48 مجــرورة أي 1294 طــن مــن البرتقــال 
املالطــي نحــو الســوق الفرنســية و قــد تــم وســق 2089 طــن مــن القــوارص  خــال األســبوع األول مــن التصديــر مقابــل 723 
طــن خــال األســبوع األول مــن املوســم املنقضــي و بلغــت الصــادرات إلــى غايــة 04 مــاي 2021 قرابــة 17370 طــن مقابــل 10442 
طــن إلــى غايــة نفــس التاريــخ مــن املوســم املنقضــي منهــا 11270 طــن بالســوق الفرنســية مقابــل 7518طــن ســنة 2020 و 
5863 طــن بالســوق الليبيــة مقابــل 2771 طــن خــال ســنة 2020و يوضــح الرســم البيانــي املوالــي النســق األســبوعي لصــادرات 

البرتقــال املالطــي نحــو الســوق الفرنســية.

أمــا بالنســبة للترويــج الداخلــي فقــد عمــد املجمــع إلــى املتابعــة اليومية لكميــات و أســعار القــوارص بالســوق ذات املصلحة 
ــة للقــوارص حيــث يتضــح أن هــذا  ــة الســوق الداخلي ــه  كمؤشــرات ىلع وضعي ــر القصعــة و اعتمــاد معطيات ــة ببئ الوطني
املوســم  يتميــز بوفــرة يف العــرض بالنســبة ملختلــف األصنــاف مــع تراجــع طفيــف يف األســعار و هــو مــا يفســر زيــادة يف 

الطلــب الداخلــي ىلع القــوارص. 

 

إعداد : نجاح بن عمار وأروى بن دية

 

طن
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نحو تثمين مخلفات الصناعات الغذائية 
لدعم المكافحة المتكاملة للذبابة المتوسطية للفاكهة

ــة املتوســطية للفاكهــة مــن أخطــر الحشــرات التــي تصيــب الفواكــه والغــالل الســيما منهــا القــوارص يف  ــر الذباب تعتب
تونــس إذ أنهــا شــديدة الخصوبــة. تضــع إنــاث ذبابــة الفواكــه البالغــة بيضهــا تحــت قشــرة الثمــار أيــن يفقــس خــالل ثالثــة 
أيــام وتتطــور اليرقــة داخــل الثمــرة ملحقــة بهــا أضــرارا فادحــة وتعفنــات تخرجهــا مــن دائــرة التســويق واالســتهالك البشــري.

الدورة الحياتية                                                  صياغة برنامج مكافحة متكاملة ضد الذبابة المتوسطَية للفواكه

باإلضافــة للمكافحــة الكيميائيــة األرضيــة والجويــة، تعتبــر املكافحــة الزراعيــة الطريقــة األســهل واألفضــل للحــد مــن أضــرار اآلفــات 
الزراعيــة، ويف إطــار مكافحــة ذبابــة الفاكهــة والحــد مــن أضرارهــا االقتصاديــة ينصــح بالعمــل ىلع جمــع بقايــا اإلنتــاج وفواضلــه 

ســواء فــوق األشــجار أو ىلع أرضيــة الحقــل والتخلــص منهــا بردمهــا ىلع عمــق ال يقــل عــن نصــف متــر.

و يعتبــر الصيــد املكثــف باســتعمال املصائــد مــن أنجــع طــرق املكافحــة إلــى جانــب محافظتهــا ىلع البيئــة وصحــة اإلنســان 
وهــي عبــارة عــن وعــاء باســتيكي، يوضــع فيــه جــاذب غذائــي. ونظــرا لفاعليــة هــذه الطريقــة فقــد شــجع املجمــع املهنــي 
املشــترك للغــال ىلع اســتعمالها عبــر تدعيمهــا يف مرحلــة أولــى ومــن خــال صنــع املصائــد الباســتيكية محليــا عــوض 

اســتيرادها بالعملــة الصعبــة يف مرحلــة ثانيــة ممــا أدى إلــى التخفيــض مــن الكلفــة.
يســعى املجمــع املهنــي املشــترك للغــال حاليــا ملزيــد التشــجيع ىلع اســتعمال الصيــد املكثــف ضــد الذبابــة املتوســطية 
للفاكهــة وإلــى مزيــد التخفيــض مــن الكلفــة وذلــك عبر العمــل ىلع تطوير جــاذب غذائي تونســي لتثميــن املخلفــات الصناعات 
الغذائيــة كمخلفــات معامــل الخميــرة والســكر والجعــة ىلع غــرار مــا فعلتــه عديــد الــدول اإلفريقيــة ككينيــا واألوربيــة كإســبانيا 
ممــا ســينتج عنــه قيمــة مضافــة كبيــرة ىلع الصعيــد الوطنــي ويجنــب البــاد  اســتيراد هــذا املكــون بالعملــة الصعبــة بتكلفة 

تقــدر ب 900 ألــف دينــار ســنويا. 
ولتحقيــق هــذه النقلــة النوعيــة يف املكافحــة املتكاملــة للذبابــة املتوســطية للفاكهــة، عقــد املجمــع املهنــي املشــترك 
للغــال اتفاقيــات شــراكة للبحــث والتطويــر مــع بعــض مؤسســات البحــث والتعليــم العالــي الفاحــي نخــص بالذكــر منهــا مخبر 
ــة مــن األســاتذة الباحثيــن املختصيــن يف  ــم تحــت إشــراف ثل ــوم الفاحيــة بشــط مري ــي للعل ــم الحشــرات باملعهــد العال عل
مكافحــة اآلفــات بالشــراكة مــع مهندســي املجمــع. هــذا ويتوقــع أن يكــون الجــاذب الغذائــي جاهــزا للتجــارب امليدانيــة يف ظرف 

 . سنتين
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صــدر أخيــرا عــن المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل فــي فيفــري 2021 مثلما تدل علــى ذلك الصفحة 
الداخليــة للغــالف  كتيــب بعنــوان »قــوارص تونــس: البرتقــال المالطــي أفضــل أصنــاف القــوارص« فــي 

ــالث لغات. ث

و يرجــع نشــر املجمــع لهــذا الكتيــب إلــى االهتمــام الــذي يوليــه إلــى قطــاع القــوارص و الحــرص ىلع التعريــف 
بــه و إبــراز ميزاتــه  و إلــى الــدور الفعــال الــذي يلعبــه البرتقــال يف الحفــاظ ىلع صحــة اإلنســان نظــرا لقيمتــه 

الغذائيــة التــي تحويهــا  ثمراتــه باإلضافــة إلــى نواتــه وقشــرته.

ــى الباحــث التونســي يف املجــال الفاحــي حتــى يســتفيد منــه وقــد يكــون   ــك يوجــه هــذا اإلصــدار إل و كذل
نقطــة بدايــة ملوضوعــات لرســائل ماجســتار بحثيــة وحتــى ألطاريــح دكتــورا.

و يوجــه هــذا الكتيــب أيضــا إلــى املســتهلك األجنبــي ولذلــك ورد بلغــة ســواء كانــت فرنســية أو إنجليزيــة ســهلة 
وبســيطة وعلمية باألســاس.

و قــد أتــى يف حلــة أنيقــة  صغيــرة - يســهل حملهــا - تجلــب األنظــار ويف إخــراج فنــي جميــل تــكاد أصنــاف 
القــوارص تنطــق كمــا هــي يف الواقــع إلــى درجــة أن القــارئ املتصفــح بيديــه وريقــات هــذا اإلصــدار يظــن أن 

هنــاك برتقالــة حقيقيــة بيــن يديــه ويتخيــل مذاقهــا املنعــش.

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.

و من بين املحتويات األخرى لهذا الكتيب نذكر جملة من العناصر:

- مختلف أنواع القوارص املزروعة يف وطننا التونسي.

- مختلف مشتقات البرتقال من عصير وزيوت وتحوياته من الصناعات الغذائية.

- نصائــح بخصــوص طــرق االســتفادة منــه يف مجــال الطهــي ونمــاذج مــن األكات املســتعملة الراســخة يف 
عاداتنــا الغذائيــة واألخــرى املبتكــرة.

و حتــى نتــرك- أخــي القــارئ الــويف ملجلــة »غــال تونــس« - املجــال لك فســيحا ملطالعة هــذا الكتيــب نكتفي 
بهــذا القــدر مــن التوصيــف ألن بعــض مقتطافــات صــور هــذا »املؤلــف« املصاحبــة لهــذا املقــال قــد تكــون أبلــغ 

ــكام. من ال
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ــوارص  ــالل »ق ــترك للغ ــي المش ــع المهن ــزه المجم ــب أنج ــم كتي تقدي
ــوارص« ــاف الق ــل أصن ــي أفض ــال المالط ــس: البرتق تون

بقلم محمد شيبات

www.gifruits.com

IN THE SAME SERIES: 

Olive trees, olives, olive oil

Deglet Nour 
the Date fruit of Tunisia 

The tunisian pomegranate 
The full richness of fruit 

The prickly pear fruit
The secrets of a magic fruit

Tunisian farmers have grown fond of these golden fruit-bearing shrubs

that bloom so well under the sunny sky of Tunisia, gifting this country with

the Maltese, a unique orange variety with no match in the world.

In this gourmet booklet, we introduce you to the realm of the Tunisian citrus 

orchard and invite you to delicately and ingenuously relish its fruit from

peel to zest and pulp. Discover the good these vitamin-rich bombs

fed on water and sunshine do to your body and enjoy a sneak peek into

the virtues of their essential oils and flower water.

Magical fruits that will brighten up your five senses in a natural manner.

من صور غالف الكتيب
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 ما هو معدل البيع اليومي ألصناف القوارص بمختلف أنواعها من حيث الكميات؟

نروج قرابة 700 كلغ يف اليوم.

 تترواح أسعار املالطي بين من 600 مليم إلى 1700مليم.
ملن ال يعرف هذا اإلسم لهذا النوع من املنتوج هي نوع   

مــن أنــواع املندريــن تراوحــت أســعارها يف نقطــة البيع بيــن 1900 
و2000مليم.

يف نقطــة بيعنــا هــذه ال نــروج املســكي الحلــو ذي البــذور ألنــه 
معــروف عنــد جميــع املســتهلكين  وإنمــا نــروج ذاك الخالــي مــن 

البــذور ذي النكهــة  الجيــدة وهــو لذيــذ  للغايــة. 

فالهــدف بالنســبة إلــي هــو التميــز وبيــع أصنــاف ذات جــودة عاليــة وال يعرفهــا كل املســتهلكين 
باإلضافــة إلــى أن ربــات البيــوت مهتمــات يف اقتنائهــن للغــال بأطفالهــن الذيــن ال يحبــذون النواة 

يف أنــواع البرتقــال لــذا أســعى إلــى تلبيــة أغلــب األذواق.

 ما رأيك ف

ــي  ــاهمته ف ــالل مس ــترك للغ ــي المش ــع المهن ــة للمجم ــام الموكول ــن المه ــن بي م
تعديــل الســوق باعتمــاد مختلــف اآلليــات وبالتنســيق مع الهيــاكل المهنيــة و اإلدارية.
ــاد  ــع االتح ــاون م ــالل و بالتع ــترك للغ ــي المش ــع المهن ــام المجم ــار ق ــذا اإلط ــي ه  ف
ــوارص  ــتهلك للق ــى المس ــج إل ــن المنت ــع م ــة بي ــح نقط ــل بفت ــة بناب ــوي للفالح الجه
بجميــع أصنافهــا وذلــك  بجانــب مقــر المجمــع بحــي المهرجــان مثلمــا تبيــن ذلــك 

الصــورة.
ــن 14 ديســمبر  ــوم اإلثني ــة ي ــة و أســعار تفاضلي ــع البرتقــال بجــودة مضمون ــق بي انطل
2020 بإشــراف الســيد عــادل الســكوري  وهــو أحــد أبــرز فالحــي منطقــة منــزل بوزلفــة 
و مــن ضمــن الناشــطين و المنخرطيــن فــي االتحــاد الوطني للفالحة والصيــد البحري.
 وفــي يــوم 26 مــارس 2021 نظمــت النقطــة يــوم تــذوق لعصيــر البرتقــال ارتــاده 
ــذا  ــه ه ــا مع ــكان لن ــا ف ــاورة ممثله ــة لمح ــا الفرص ــبة انتهزن ــذه المناس ــرون وبه الكثي

ــاء. اللق

يوم  تذوق حاورنا فيه ممثل 
نقطة البيع بحي المهرجان

عادل السكوري     

كل يوم تأتي الشاحنة محملة بالبرتقال 

مسؤول نقطة البيع يحتفي باملتذوقين
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ي نقطة البيع؟ 

هي وسيلة للتواصل بين املنتج واملستهلك مباشرة دو ن وسيط تعرف باملنتوج وأسمائه وبنوعيته

ــون يف القطــاع  والتــي يف  ــواع مــن الســلع التــي يبيعهــا الوســطاء واملتدخل ــك األن ــف عــن تل ــدة التــي تختل الجي
أغلــب األحيــان تلــك التــي تتســاقط ىلع األرض بمفعــول الريــاح ويطلــق عليهــا بالدارجــة التونســية »طيــاح ريــح« . 
و غالبــا مــا يعمــد بعــض الوســطاء إلــى خلــط الكميــات الكبيــرة منهــا مــع أنــواع عديــدة أخــرى تكــون بالورقــة و العــود 
عبــر جنيهــا  بمقصــات للمحافظــة ىلع قشــرتها وأخــرى تكــون حاملــة ألعــواد صغيــرة و بعــض املواطنيــن الذيــن 
يريــدون األســعار املنخفضــة باإلضافــة إلــى عــدم اختصاصهــم و درايتهــم يكونــون لألســف فريســة ســهلة لهــذا النــوع 

مــن الســلع فهــم ال يفكــرون  يف هــذه الحالــة ســوى يف مقدرتهــم الشــرائية ال غيــر.

                

استعمال مقصات خاصة محافظة على رونق الثمرة  وجدتها                           مقر نقطة البيع بحي المهرجان

 ماهي اإلضافة التي قدمتها إليك كمنتج؟

ــث  ــن حي ــا وم ــي يقتنونه ــواع الت ــث األن ــن حي ــن م ــن ومنتظمي ــاء  قاري ــي حرف ــرت ل ــع وف ــة البي نقط
ــا إذ أضحــوا يشــعرون بهــا يف منتوجــي  ــرة بينن ــة و األســبوعية و دعمــت االثقــة الكبي ــات اليومي الكمي

ــاح. ــخصي كف ويف ش

 باإلضافــة إلــى اســتقطاب باعــة مــن الخضــر والغــال الذيــن أصبحــوا يطلبــون كميــات كبيــرة , وأرادوا زيارتــي 
يف ضيعتــي ىلع عيــن املــكان حتــى يتعرفــوا أكثــر ىلع نوعيــة املنتوجــات  الجيــدة التــي تقطــف أمــام 
أعينهــم ىلع عيــن املــكان حتــى ال يقعــوا هــم أنفســهم فريســة ســهلة لغــش املروجيــن يف األســواق 

املوازيــة الذيــن بلغــت  . نســبة تواجدهــم يف  األســواق غيــر املنظمــة 95 باملائــة.

و ال تســل عــن ألــم املنتجيــن جــراء هــذا االنفــات فكــم يحســون باملــرارة عندمــا يــرون محاصيلهــم تبــاع 
بأضعــاف األســعار التــي باعــوا بهــا ســلعهم للوســيط.واألدهى مــن ذلــك وأمــر أن عــددا كثيــرا مــن املواطنيــن 
يوجهــون أصابــع االتهــام يف غــاء األســعار إلــى الفاحيــن والحــال أنهــم مــن ذلــك بــراء بــل إننــي ال أبالــغ 

إذا قلــت إن الفــاح هــو الضحيــة.
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 ماذا تقترح إذن في هذا المجال لمساعدتك كمنتج وكل المنتجين؟

                        املارة يحتفون بتذوق العصير                                 موقع نقطة بيع استراتيجية

أقتــرح مراجعــة النظــام الداخلــي لألســواق فــاألداءات التــي توظــف ىلع املنتجيــن تصــل إلــى 18 باملائــة  
مــن رقــم املعامــات يف عديــد األســواق. وهــذا االقتــراح يمكنــه أن يضمــن حقوقهــم عنــد الخــاص.

 ماهي اإلضافة التي قدمتها إليك كمروج؟

يكمــن القــول إن متاخمــة نقطــة البيــع هــذه للمجمــع قــد ســاهمت يف مزيــد التعريــف بهــا وبهــذه 
املناســبة أتقــدم بالشــكر الجزيــل للقائميــن عليــه ولــكل مســؤوليه الذيــن وفــروا لــي هــذه الفرصــة فهــو 

صاحــب الفكــرة واملبــادرة بالشــراكة مــع الهيــاكل املهنيــة األخــرى يف تركيــز نقطــة البيــع هــذه.

 هل من اقتراح آخر لعصرنة البيع لضمان أكثر شفافية وأكثر تنظيم؟

ىلع الســلطات أن تعمــم الــوزن اإللكترونــي مثلمــا هــو الشــأن يف نقطــة البيــع هــذه ونطالــب كمنتجين 
بخاصنــا عبــر اعتمــاد الفوتــرة اإللكترونية.

وهنــا أطالــب باعتمــاد البطاقــة املهنيــة لاتحــاد الوطنــي للفاحــة والصيــد البحــري بــدال عــن بعــض 
الفواتيــر التقليديــة حتــى تنشــط املراقبــة االقتصاديــة وتقــوم كل الهيــاكل بدورهــا بفاعليــة  و تضــع 

حــدا للدخــاء  »املستكرشــين« وتطبيقــا ألبجديــات  األســواق القانونيــة املنظمــة.  

  ماهي اإلضافة التي قدمتها النقطة لك شخصيا  وللمواطن؟

ــون ثمــرة البرتقــال ذات األوراق  ــة املســتهلكين فهــم يفضل ــي معرفــة عقلي ــت ل ــع خول إن نقطــة البي
واألعــواد الصغيــرة ألنهــا بالنســبة إليهــم عنــوان الجــدة والنضــج. وبعيــدة كل البعــد عــن تلك الثمــرة التي 
تســقط بفعــل الريــاح دون أوراق وأعــواد لذلــك أمســيت ألــح ىلع العملــة يف ضيعتــي ىلع الحرص ىلع 

جنــي البرتقــال املخصــص لنقطــة البيــع بــاألوراق والعــود.

ــدة  ــواع القــوارص والفــوارق بينهــا يف الطعــم والجــودة والفائ ــر الســؤال عــن أن أمــا املواطــن فهــو كثي
ــع. ــه العمــال املروجيــن معــي يف نقطــة البي ــة صــدر وهــذا مــا أوصــي ب وكنــت دومــا أجيبهــم برحاب

فالوقــت املتســع الــذي يتســنى للمســتهلك دون ازدحــام  أو ضوضــاء ه يخــول لــه الســؤال وللعمــال  ولــي 
الجــواب ىلع امتــداد النهــار.

بمعنى أنه أمسى هناك تثاقف بيننا وبين املستهلكيين.

   أال ترى معي إن كثرة »األوراق« و«األعواد« قد تشكل حمال زائدا في الوزن؟ 

ــه  ــه وألقارب ــراد عائلت ــا ألف ــي يقدمه ــدة الت ــة الجي ــش  ويف النوعي ــذاق املنع ــر يف امل ــذي  يفك ــن ال املواط
وحتــى للضيــوف يف املناســبات ال يهمــه الــوزن  إذ تضفــي هــذه الثمــار بريقــا يف التقديــم  وإحساســا 
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بالجــودة فــكأن الثمــرة بوريقاتهــا مازالــت ىلع الشــجرة وهــذا مــا أســر بــه لــي عديــد املقتنيــن. ولعــل 
نوعيــة املواطنيــن املقبليــن ىلع نقطــة البيــع هــذه هــي التــي تحكــم ســلوكهم. بمعنــى إن مــكان 
ــرائية  ــدرة ش ــون ذوو مق ــم موظف ــا ه ــب مرتاديه ــاره فأغل ــاكل اختي ــنت الهي ــد أحس ــة ق ــذه النقط ه
ــة أو.  ــة  املالي ــد أو يف القباض ــز البري ــع أو يف مرك ــز أو يف املجم ــازة  يف وزارة التجهي ــطة وممت متوس
إلــى جانــب أن متاخمــة هــذه النقطــة للمغــازة العامــة واحتوائهــا ىلع العديــد مــن أنــواع الســلع األخــرى 
ــد  ــم  بع ــرات عمله ــن مق ــرايف م ــرب الجغ ــع. فالق ــة البي ــدون ىلع نقط ــتهلكين يتواف ــت املس جعل
انتهــاء توقيــت العمــل دفعهــم القتنــاء كل مســتلزماتهم مــرة واحــدة حتــى ال يضطــرون للخــروج مــن 

ــا وحضــر التجــوال. جديــد الســيما يف ظــل ظــروف كورون

  هل تقترح فتح نقاط بيع أخرى من المنتج إلى المستهلك في واليات أخرى وفي أماكن أخرى؟

نعــم. لــم ال؟ أقتــرح تعميــم هــذه التجربــة الناجحــة يف عــدة واليــات وأماكــن حتــى تتوفــر الســلع لجميع 
األذواق وملختلــف املواطنيــن وحتــى يخــف االزدحــام ىلع األســواق اليوميــة واألســبوعية مخافــة مزيــد 
ــاء  ــن القتن ــع املرتادي ــا فجمي ــا هــو الحــال هن ــة مثلم ــوالت الصحي ــا للبروتوك ــا« واحترام انتشــار »الكورون
محصولنــا يحملــون كمامــات والحــال نفســه بالنســبة للعمــال املســاعدين.و أنــا متأكــد مــن أن الفــاح 
ــه لألســف  ــم يكــن فاحــا ألن ــو ل ــك املواطــن املقتنــي وحتــى املــروج مباشــرة حتــى ول ســيربح وكذل

اليــوم ويف ظــل األســواق املوازيــة كثــر املتدخلــون بيــن الفــاح وبيــن املــروج النهائــي.

  هل أعجبك اختصاص نقطة البيع في نوع واحد من الغالل مثلما يشير إلى ذلك إسمها » نقطة بيع القوارص« ؟

ــع القــوارص«  ــه إســمها »نقطــة بي ــا يشــير إلي إن توجــه املســؤولين واضــح وهــو االختصــاص وهــذا م
ــر. ــواع القــوارص ال غي ــاج أن ــا فــاح مختــص يف إنت ــة أن ــك يف البداي ــت ل .وكمــا قل

  أال تقترح نوعيات أخرى من الغالل لبيعها للتنويع وللتسهيل على الشراة ولخدمة الفالح؟

ال أخفيــك ســرا إذا قلــت لــك إن بعــض املســتهلكين أرادوا التنويــع يف الغــال املعروضــة بشــرط أن تكــون 
مثــا الســفرجل وكل أنــواع الغــال الفصليــة وليســت املحفوظــة واملخزنــة  يف »الفريقــوات« .إذ  يعمــد 
البعــض مــن املحتكريــن الســاعين إلــى تحقيــق أربــاح طائلــة وغيــر مشــروعة  إلــى ســحب جــزءا هــام 
مــن الصابــة  مــن األســواق املحليــة قصــد ضخهــا يف الســوق خــال فتــرات ارتفــاع الطلــب أو خــال فتــرة 
انخفــاض اإلنتــاج بأســعار خياليــة تضــم تكلفــة التخزيــن وبمــذاق مختلــف غيــر طبيعــي و دون أدنــى 

احتــرام للمقــدرة الشــرائية للمواطــن.

محاورة : لطيفة بوشريط
و سنية تومية 

عصير املالطي املعد للتذوق    
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نشاط اإلدارة الجهوية للشمال 
يتلخص نشاط اإلدارة الجهوية بالقبة يف مجالين :

إنتاج املشاتل و األصول و الطعوم .

العملية البيضاء و مكافحة اآلفات.
إنتاج املشاتل و األصول و الطعوم :

   يمســح منبــت القبــة الــذي يمســح حوالــي 20 هــك منهــا 18 هــك إلنتــاج الشــتات و الطعــوم  العاديــة و البــذور و حوالــي 20 
بيــت محمــي إلنتــاج الشــتات و الطعــوم املثبتــة. و ويهــدف املنبــت إلــى توفيــر حاجيــات الفاحيــن لكامــل مناطــق اإلنتــاج.

تنقسم مراحل إنتاج الشتات إلى ثاث مراحل : البذر و التنقيل ثم التطعيم.

يتــم ســنويا بــذر قرابــة 100 ألــف بــذرة مــن األصــول املقاومــة ملــرض التدهــور الســريع و منهــا يقــع تنقيــل مــا بيــن 60 إلــى 
70 ألــف شــتلة وتغطــي عمليــة التطعيــم حوالــي 50 ألــف شــتلة و هكــذا نتمكــن ســنويا مــن بيــع حوالــي 35 ألــف شــتلة.

و يوفر املنبت كمية من الطعوم املثبتة لفائدة املنابت التي ال تمتلك حقول طعوم.

ــة  ــة و توجــه  الشــتات املثبت ــة و 10 أالف شــتلة عادي ــف شــتلة مثبت ــي 25 أل ــى حوال ــا تقســيم بيوعــات الســنة إل يمكنن
بالخصــوص إلــى برنامــج املالطــي املدعــم و برنامــج تجديــد الغراســات بمعتمديــات منــزل بوزلفــة، بنــي خــاد و بوعرقــوب.

العملية البيضاء و مكافحة اآلفات :
تتمثــل العمليــة البيضــاء يف توفيــر مســتلزمات اإلنتــاج مــن مــواد كيميائيــة و أســمدة لحوالــي 400 مشــترك بأســعار تفاضليــة 

إذ يــوزع هــؤالء املشــتركون ىلع جميــع مناطــق إنتــاج القــوارص. ويشــمل برنامــج مكافحــة اآلفــات ىلع :

املكافحة الكميائية لذبابة القوارص :
وهــي تنقســم إلــى مــداواة جويــة تمســح حوالــي 9000 هــك بالكتلــة املركزيــة و أخــرى  أرضيــة تمســح حوالــي 5000 هــك 

تــوزع ىلع صغــار الفاحيــن بكامــل مناطــق اإلنتــاج عــن طريــق املندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفاحيــة.

املكافحة البيولجية لذبابة القوارص.
و تقسم بدورها إلى :

املداواة الجوية و تشهد مساحاتها تطورا من سنة إلى أخرى.
االصطيــاد املكثــف إذ يقــوم املجمــع ســنويا بتوفيــر حوالــي 200 ألــف مصيــدة مدعمــة بنســبة 50% و ذلــك قصــد حمايــة مــا 

يقــارب 5000 هــك بيولجيــا  مــن آفــة ذبابــة القــوارص. 
املكافحة الكميائية ملرض التبقع األسود 

وذلــك بوضــع املبيــدات الخاصــة لهــذا املــرض ىلع ذمــة الفاحيــن بنســبة دعــم 50%  لحمايــة 3000 هــك يف مرحلــة أولــى 
ثــم التوســع يف هــذا البرنامــج حســب التطــور املوســمي لهــذا املــرض يف مرحلــة ثانيــة.

مكافحة حشرة املن :
 يتمثــل دور املجمــع باملســاهمة يف تقليــص انتشــار هــذه الحشــرة الناقلــة ملــرض التدهــور الســريع وذلــك بتوفيــر كميــات 
ــة و  ــة الفاحي ــة للتنمي ــات الجهوي ــق املندوبي ــن عــن طري ــا ىلع ذمــة صغــار الفاحي ــدات لهــذه اآلفــة مجانـــ مــن املبي

تمســح هــذه العمليــة حوالــي 9000 هــك.              

ركن :صدى الجهات
                                                   

إعداد : املهندس رضا املراصي    
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نشاط المخزن 

تنــدرج أنشــطة املخــزن املركــزي بالفضــاء املهنــي عمــر بــن شــهيدة تحــت إشــراف اإلدارة الجهويــة للشــمال للمجمــع 
املهنــي املشــترك للغــال ضمــن تنفيــذ برامــج الحمــات الوطنيــة ملكافحــة اآلفــات الزراعيــة املبرمجــة مــن قبــل 
ــت أو  ــة كان ــه كيميائي ــة الفواك ــة ذباب ــج مكافح ــرار برنام ــري ىلع غ ــد البح ــة والصي ــوارد املائي ــة و امل وزارة الفاح
بيولوجيــة ، برنامــج مكافحــة حشــرة املــن الحاملــة ملــرض التدهــور الســريع ،برنامــج مكافحــة مــرض التبقــع األســود ....  

ويخصــص املخــزن كميــات مــن املبيــدات و األســمدة لبيعهــا للفاحيــن املنخرطيــن يف إطــار العمليــة البيضــاء بأثمــان 
مدروســة إلعانتهــم ىلع الضغــط ىلع أســعار التكلفــة مــع إرشــادهم يف كيفيــة اســتعمالها بطــرق علميــة.

و يحتضــن هــذا الفضــاء اجتماعــات املصدريــن، أيامــا إعاميــة، اجتماعــات مجلــس إدارة املجمــع و غيرها مــن التظاهرات 
املختلفة.

جدول تطور المنخرطين

العددالسنة
2013234

2015271

2016311

2017336

2018390

2019399

2020416

بقلم لطفي شبوح

املخزن املركزي بالقبة

موقع المخزن

توافد المنتجين إلى المركز   



غالل تونس32

بسطة عن املسيرة املهنية للسيد محمد علي الجندوبي

) مدير عام سابق للمجمع (

) من -2003 2011 ( و )من 2015 - 2020(

مدير في ذاكرة املجمع دوما يبقى     

ــا  ــة العلي ــن املدرس ــدس م ــهادة مهن ــرز ىلع ش ــاي 1959 .مح ــة يف 7 م ــد العاصم ــن موالي م
ــنة 1985  يف  ــة س ــة الثالث ــهادة املرحل ــل ىلع ش ــنة 1983  ومتحص ــم س ــط مري ــتنة بش للبس

 versailleاختصــاص البيوتكنولوجيــا بفرنســا

ــوي  ــدوب جه ــة من ــى خط ــنة 1992 ليتول ــة س ــي الدولي ــوان األراض ــر بدي ــب مدي ــغل منص ش
ــد اإلدارة العامــة للمجمــع املهنــي املشــترك  ــل ســنة 1996. وتقل ــة ناب ــة الفالحــة بوالي للتنمي
ــن كمؤســس  ــن عامي ــة مديري ــاره ســنة 2003 مــن ضمــن ثالث ــم اختي ــم ت للكــروم ســنة 2001 ث
ليتولــى اإلدارة العامــة للمجمــع املهنــي املشــترك للغــالل  بعــد أن تــم إدمــاج املجامــع الثالثــة 

ــور(. ــروم والتم )القــوارص والك

 شغل السيد محمد علي الجندوبي  سنة  2010 منصب رئيس مدير عام لديوان الزيت .

 ثــم عيــن واليــا بواليــة صفاقــس يف 2 فيفــري مــن ســنة 2011 ليشــغل يف ســنة 2013 رئيســا 
مديــرا عامــا لشــركة التونســية للحــوم ويف مــارس ســنة 2015 تــم اختيــاره مــن جديــد ليتولــى 

اإلدارة العامــة للمجمــع املهنــي املشــترك للغــالل.

وإلــى جانــب هــذه املســؤوليات التــي عيــن فيهــا كان عضــوا يف عــدة هيئــات ومجالــس دوليــة 
ــة  ــروم و لجن ــة للك ــة العاملي ــون و املنظم ــي للزيت ــس الدول ــل املجل ــة مث ــات عاملي ومنظم
الرابطــة الفالحيــة املتوســطية و اللجنــة املغاربيــة للقــوارص و الباكــورات ليعيــن حاليــا منــذ 25 

نوفمبــر 2020  رئيســا مديــرا عامــا لديــوان األراضــي الدوليــة.    

بقلم  سنية تومية
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بقلم  سنية تومية



عماد الباي: 
حلمي استنباط تونس 

لمشاتل جديدة

نجاح موسم القوارص
 داخليا و خارجيا

غراسات تتجدد وإنتاج 
مشاتل سليمة 

مقاومة لألمراض.

السوق الليبية متنفس 
تونس لتصدير الغالل.

نحو اكتساح  أسواق 
أخرى جديدة.

لغالل تونس
المقاربة القانونية

ال تكفي لحل 
معضلة المياه

معز بالحاج رحومة

Agrumes Gifruits 

Gifruit Gif

س - 
ي - مار

ي -  فيفر
جانف

تونس غالل

مجلة تصدر عن املجمع املهني املشرت
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