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توطئة
تعتبــر البــاد التّونســ ّية مــن البلــدان التــي أولــت أهم ّيــة لقطــاع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة
الس ـ ّيما عبــر رســم خطــط اســتراتيج ّية متتاليــة للنّهــوض بهــذا القطــاع .فمنــذ ســنة ،2006
ّ
اخلطــة الوطن ّيــة  2016 - 2006والتــي كان مــن أبــرز نتائجهــا إحــداث املركــز
مت إعــداد
ّ
الفنّــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة ســنة  .2009وقــد عمــل املركــز منــذ إحداثــه علــى تدعيــم
والصيــد البحــري واملــوارد املائ ّيــة فــي إطــار املهــام املوكولــة
مجهــودات وزارة الفالحــة
ّ
إليــه وجتســيدا ألهــداف اخلطــط االســتراتيج ّية.
ّ
املتدخلــة فــي
يخــص اآلونــة األخيــرة ،أشــرف املركــز بالتّعــاون مــع الهيــاكل
وفــي مــا
ّ
القطــاع ،علــى وضــع إســتراتيج ّية لتطويــر قطــــاع تربيــــة االحيــــاء املائ ّيــــة فــي حــدود
 2030وتهــدف هــذه اإلســتراتيج ّية إلــى بلــوغ  56.050طــن فــي أفــــق ســــنة  2020منهــا:
البحرية وإدخال أصنــــاف جديــدة
  48.000طــــن من منتجات تربية األحياء املائ ّيةّ
  4.000طــن من إنتاج تربية األمساك باملياه العذبة  2.000طن من القوقع ّياتاملربى
  1.000طن من القمبري الفامنـــيّ
  500طــن من النت األحمر  500طــن من إنتاج تربية ّالبحرية
الطحالب
ّ
  50طــن من ّاملجهرية
الطحالب
ّ
الصــدد ،يعمــل املركــز علــى إحاطــة وتكويــن املســتثمرين املنتصبــن حلســابهم
وفــي هــذا ّ
ـاص وال ّراغبــن فــي ذلــك مــع إبــداء الـ ّرأي الف ّنــي فــي املشــاريع املق ّدمــة ،إدخــال أنــواع
اخلـ ّ
ّ
احملــار والق ّفالــة باإلضافــة إلــى إدخــال
والســبري وتفريــخ
جديــدة مثــل القمبــري والبلطــي
ّ
تقنيــات جديــدة كالتّربيــة املندمجــة لبلــح البحــر علــى احلبــال العائمــة بالبحــر املفتــوح
والتّربيــة املندمجــة ألمســاك امليــاه العذبــة مــع الزّراعــة.
وبفضــل املجهــودات املتضافــرة بــن املركــز وســلطة اإلشــراف ،شــهد قطــاع تربيــة األحيــاء
املائ ّيــة تطــ ّورا ملحوظــا حيــث بلــغ عــدد املشــاريع خــال ســنة 26، 2019شــركة لتربيــة
البحريــة (وراطــة وقــاروص) و 16شــركة لتربيــة القوقع ّيــات و 07شــركات لتربيــة
األمســاك
ّ
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أمســاك امليــاه العذبــة (البلطــي النّيلــي) و 10شــركات لتربيــة ّ
(الســبيرولني) و06
الطحالــب ّ
شــركات لتســمني الــنّ األحمــر باإلضافــة إلــى  06مف��ارخ ( 03مفــارخ فــي مجــال تربيــة
البحريــة و 03مفــارخ فــي مجــال تربيــة األحيــاء بامليــاه العذبــة) و 03شــركات
األحيــاء
ّ
لصنــع أعــاف األمســاك إضافــة إلــى املشــروع النّموذجــي لتربيــة القمبــري مب ّلولــش.
ـص اإلنتــاج ،فقــد تط ـ ّور مــن  2.500طــن ســنة  2006إلــى مــا يفــوق 22.000
وفـ�ي مــا يخـ ّ
طــن ســنة  .2018وبالتّالــي ّ
تطــورت نســبة مســاهمة هــذا القطــاع فــي اإلنتــاج الوطنــي مــن
الصيــد البحــري واألحيــاء املائ ّيــة مــن  % 3إلــى  16%خــال نفــس الفتــرة .هــــذا
منتجــات ّ
وقــــد بلغــت خــال ســــنة  2018صــادرات تونــس مــن منتجــات تربيــة األحيــاء املائ ّيــة،
 4400,700طــــن مــــن أمســاك القــــاروص والوراطــــة حســــب إحصائ ّيــــات املجمــــع
ـم منتــوج
املهنــــي املشــــترك ملنتوجــــات ّ
الصيــــد البحــري .وقــــد م ّثلــت الوراطــة أهـــ ّ
تربيــــة معـــ ّد للتّصديــــر بنســبة  % 98,89مــن جملــــي منتوجات تربيــة األحيــاء املائ ّيـة
املصــ ّد رة.
وبالتّالــي أصبــح قطــاع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة حيــوي مــن حيــث مســاهمته فــي تعويــض
خاصــة بعــد تراجــع إنتــاج املصائــد
الصيــد البحــري
ّ
النّقــص احلاصــل فــي توفيــر منتوجــات ّ
الطبيع ّيــة مقابــل ّ
الطلــب املتزايــد علــى اســتهالك هــذه املنتجــات مــن ناحيــة ومــن حيــث
قدرتــه التّشــغيل ّية.
ـإن هــذا ال ينفــي وجــود بعــض اإلشــكال ّيات التــي تعــوق
وعلــى ال ّرغــم مــن هــذا التّط ـ ّور ،فـ ّ
املســجلة ّ
هشــة ومهــ ّددة بالتّراجــع ولنــا نتائــج ســنة 2019
هــذا القطــاع وجتعــل النّتائــج
ّ
للصيــد
خيــر دليــل علــى ذلــك ،حيــث تدنّ ــى اإلنتــاج حســب إحصائ ّيــات اإلدارة
العامــة ّ
ّ
البحــري وتربيــة األمســاك إلــى حــدود  20.000طــن خــال ســنة  2019وذلــك بســبب تق ّلــص
البحريــة باألقفــاص عــرض البحــر
اإلقتصاديــة السـ ّيما ملشــاريع تربيــة األمســاك
املردوديــة
ّ
ّ
ّ
األساســية (أعــاف وفــراخ) وارتباطهــا ّ
الشــديد بالتّوريــد.
بســبب ارتفــاع كلفــة املدخــات
ّ
وهــو مــا أفضــى إلــى تق ّلــص القــدرة التّنافس ـ ّية لهــذه املنتوجــات عنــد التّصديــر باإلضافــة
إلــى القبــول النّســبي للمســتهلك التّونســي لهــذه املنتجــات.
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مؤسســة عموم ّيــة ذات مصلحــة اقتصادية
املركــز الفنّــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة هــو
ّ
ّ
بالشــــخص ّية املدن ّيــــة وباالســتقالل املالي خاضعــــة إلشــــراف وزارة الفالحــــة
تتمتّــــع
والصيــد البحــري واملــوارد املائيــة ،متحصــل علــى شــهادة املطابقــة حســب املواصفــة
 .2015V ISO9001وقــــد مت إنشــــاؤه فــــي إطــــار االســــتراتيج ّية الوطنيــة الهادفــــة
ليتــم الحقــــا املصادقــة علــى
إلــــى النّهــــوض بقطــــاع تربيــــة االحياء املائية بتونــــس
ّ
الســـيد وزيــــر الفالحــــة فــــي  18جويليــــة  2007ليبــــدأ
نظامــــه األساسي بقــــرار مــــن ّ
نشـــ�اطه الفعلــي ســنة 2009.

 .1مهام املركز
العامــة املضبوطــــة بالفصــل  7مــــن القانــون عــدد
يتو ّلــــى املركــــز القيــــام باملهــــام
ّ
 4لســــنة  1996املــــؤرخ فــــي  19جانفــــي  1996واملتع ّلــــق بإحــداث مراكــــز فن ّيــة فــي
الســيد
القطــــاع الفالحــــي وباملهــــام اخلصوص ّيــــة املضبوطــــة بالفصــل  4مــن قــــرار ّ
وزيــــر الفالحــــة املــــؤرخ فــــي  18جويليــة  2007واملتع ّلــــق باملصادقــة علــــى النّظــام
االساسي للمركــــز الفنّــــي لتربيــــة االحيــــاء املائ ّيــة.

العامة
 .1املهام
ّ

ّ
 تأمــــن مالئمــــة نتائــج البحــث مــع ّ
للمســتغلت حســب
الظـروف احلقيق ّيـة
ّ
ومنظماتهــم املهن ّية
طلبــــات واحتياجات املنتجــــن وهياكلهــــم
الســريع والناجــع للتطــ ّور
 القيــام بعمل ّيــات االرشــاد الهادفــة إلــى النّقــل ّ
الفنّــــي فــي هــذا املجال
املؤسســات
 تنظيــــم نشــــر التّقنيــــات اإلنتاج ّيــــة بالتّعــــاون مــع مختلــــف
ّ
العاملــــة فــي ميــــدان البحــوث
 إرســــاء بنــــك للمعلومــات قصــد ضمــان اإلســــتغالل االمثــل للمعلومــات
واملعــــارف الفنّيــة املنجــزة
 العمل على دعم التّنمية عبر التّكوين وال ّرســكلة
والصحــــي واإلقتصــــادي للمنتجـيـــن قصــــد
 ضمــــان التّأطيــــر الفنّــــي
ّ
مســــاعدتهم علــــى حـــ ّ
خاصــــة بـــــتقنيات تربية االحياء
ـل املشــــاكل املتع ّلقــة
ّ
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ّجاريــة ،تقنيــات
املائ ّيــة ،اإلنتــاج ،جــودة املنتجــات ،تكاليــف اإلنتــاج ،التّقنيــات الت ّ
اخلــزن والتّكييــف
 تنميــــة التّعــــاون مــــع الهيــاكل ّ
الشــبيهة أو ذات نفــــس االهتمــام الوطن ّيــة
ّ
املنظمــات ال ّدوليــة
واألجنب ّيــة وكذلــك مــــع
 القيــــام بــــكل ال ّدراســــات وجمــــع كل الوثائــــق العلم ّيـــة والفنّيــــة
ليتــم اســتعمالها مــن قبــل املهتمني
املتع ّلقــــة بالقطــاع قصــد نشــــرها
ّ
بهــــذا القطــاع
ـام االخــرى التــي
 وبصفــــة ّ
عامـــة ،يســــاهم املركــــز فــــي تنفيــذ كل املهـــ ّ
ـم بصفــــة مباشــرة أو غيــــر مباشــرة فــي تنميــــة القطــاع.
تهتـــ ّ

 .2املهام اخلصوص ّية
 اقتــراح محــاور بحوث في مجال تربية األحياء املائ ّية
دراســــة وإعــــداد مشــاريع لتربيــــة األحيــاء املائية وضبــــط خارطــة للمواقــع
املؤهلــة لهــذا النّشــاط
ّ
 متابعــة املســتجد ّات التّقنيــة علــى مســتوى أنشــطة تربيــة األحيــاء املائ ّيــة
وتعميــم إســتعمالها
إقتصاديــــا ملشــــاريع تربيــــة االحيــاء
 وضــــع منظومــــات فنّيــــة مجديــــة
ّ
ذمــــة الباعثـيـــن واملســتغ ّلني
املائ ّيــــة علــــى ّ
الصلة بتربية األحياء املائ ّية
 إصدار النّشـ ّ
ـريات واملراجع العلم ّية ذات ّ
البحرية والعذبة
 القيــام بتجــارب منوذج ّية لتربيــة األحياء املائ ّية باملياه
ّ
الســدود والبحيــرات اجلبل ّيــة
 القيــام بعمل ّيــات إســتزراع منوذج ّيــة لعــدد مــن ّ
وتأطيــر مســتغل ّيها
 دراســة جدوى إدخال أنواع جديدة للتّربية
 املســاهمة فــي إيجــاد حلــول الإلشــكال ّيات املتع ّلقــة بالتّغذيــة واألمــراض
واجلوانــب الفن ّيــة ملشــاريع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة
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 .2مجلس اإلدارة
مبي باجلدول التالي:
يديــر املركــز مجلس إدارة يتكـ ّون من  10أعضاء مثل ما هو ّ

ّ
املائية لسنة 2019
جدول عدد  1:أعضاء مجلس إدارة املركز الف ّني لتربية األحياء
املؤسسة
ّ

االسم واللقب

الصفة
ّ

عمر الصامت

رئيس

عامر بن عمر

نائب رئيس

ّ
اإلتاد التّونســي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية

محمد العابد طراد

عضو

ّ
اإلتاد التّونســي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية

سليم طريطر

عضو

ّ
اإلتاد التّونســي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية

نور الدين العيادي

عضو

ّ
اإلتاد التّونســي للفلحة والصيد البحري

راقية بالكاهية

عضو

املجمع املهني املشــترك ملنتوجات الصيد البحري

إميان دربال حرم بوكثير

عضو

وزارة الفالحــة واملوارد املائية والصيد البحري

مهدي الوشتاتي

عضو

وزارة املالية

عبد الرؤوف بن فقيه

عضو

وزارة التّعليــم العالي والبحث العلمي

بلقاسم امللولشي

عضو

مم ّثل عن مؤسســة البحث والتّعليم العالي الفالحي

نور الدين بن عياد

عضو

مم ّثل عن ّ
والصيد البحري
اإلتاد التّونســي للفالحة
ّ

ّ
اإلتاد التّونســي للفالحة والصيد البحري

وقــد عق ــد مجل ــس إدارة املرك ــز خــال س ــنة  2019أرب ــع جلس ــات وفقــا للجــدول املوالــي:

جدول عدد :2أنشطة مجلس إدارة املركز لسنة 2019
اجللسة

التاريخ

األولى

 23أفريل 2019

ال ّثانية

 27جوان 2019

أهم املواضيع
 -تقدمي مشــروع امليزان ّية لسنة 2020

 -عرض مشــروع القوائم املال ّية لسنة 2018

 -تقــدم تركيز منظومة إدارة اجلودة ISO9001

ال ّثالثة

 عــــرض القوائــم املالية لســنة  2018واملوازنــــة وتقريــر مراجــع احلســاباتللســــنة املاليــة املختتمــة فــي  31ديســــمبر  2018واملصادقــة النّهائ ّيــة
ّ
 تقدم تنفيذ أنشــطة املركز إلى غاية  15جوان 2019 -تقــدم تركيــز منظومــة إدارة اجلــودة 		 ISO9001

 16سبتمبر  - 2019متابعــــة مــدى تقــدم إجنــاز توصيــــات ومالحظــات مراجــع احلســابات
 -تقدم إجناز نشــاط املركز إلى غاية  15ســبتمبر 2019

ـدم إجناز تركيز نظام اجلودة
 تقـ ّّ
 متابعة تقدم مشــروع توسعة املشــروع النموذجي لتربية القمبري مبلولش6

السنــوي لسنــة 2019
التقـريـر ّ

ال ّرابعة

ديسمبر 2019

متابعــــة مــدى تقــدم إجنــاز توصيــــات ومالحظــات مراجــع احلســابات -تقدم تنفيذ نشــاط املركز إلى غاية  15ديســمبر 2019

تقدم تركيز نظام اجلودةISO9001
ّ
ّ
 -متابعة تقدم مشــروع توسعة املشــروع النّموذجي لتربية القمبري مبلولش

 .3الهيكل ال ّتنظيمي
يتضمــــن الهيــــكل التّنظيمــي احلالــي للمركــــز علــى إدارة لتربيــة أحيــاء امليــاه العذبــة
ّ
البحريـة و 5إدارات فرع ّيـة باإلضافــة إلــى  9مصــاحل فنّيــة.
وأخــــرى لتربيــة األحيــــاء
ّ
مت خالل ســــنة  2014إعــداد مشــــروع إلجراء بعــض التّغييــــرات علــى هــذا
هــــذا وقــــد ّ
والصيد
مت عرضــــه علــــى أنظــار مجلــــس إدارة املركــز وعلــــى وزارة الفالحــة
الهيــــكل ّ
ّ
البحــري واملــوارد املائ ّيــة كســــلطة إشــــراف .وتتم ّثـــل التّغييــــرات فــــي إدراج  02إدارات
و 03إدارت فرع ّيـــة و 03مصــاحل إضاف ّيـة.
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التقـريـر ّ

المحور الّثاني :نشاط سنة 2019

x

.1تط ّور نشاط تربية األحياء املائ ّية
بالســنة
ســجل قطــاع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة خــال ســنة  2019تراجعــا نســب ّيا مقارنــة
ّ
ّ
ـجلت
الفارطــة حيــث قـ ّدر اإلنتــاج بـــ  20.000طــن مقارنــة بســنة  22.000( 2018طن) .كما سـ ّ
الســنة  2019اخنفاضــا ملحوظــا بنصــف
أيضــا صــادرات أمســاك التّربيــة خــال نفــس ّ
الكم ّيــة تقريبــا حيــث تق ّلصــت مــن  4400طــن خــال ســنة  2018إلــى مــا يقــارب  2700طــن
ّ
الصــدارة بنســبة  94باملائــة مــن
خــال ســنة  .2019وقــد واصلــت أمســاك الوراطــة احتــال ّ
املربــاة حســب إحصائ ّيــات املجمــع املهنــي املشــترك ملنتوجــات
جملــي صــادرات األحيــاء
ّ
املربــاة  9,64باملائــة مــن جملــي
الصيــد البحــري .فــي مــا م ّثلــت نســبة صــادرات األحيــاء
ّ
ّ
الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة وفقــا لنفــس املصــدر.
صــادرات منتوجــات ّ
ـن اجلدول املوالي هذه اإلحصائ ّيات.
ويبـ ّ

جدول عدد :3صادرات تربية األحياء املائ ّية:
ّ
النوع
الوراطة
القاروص
بلح البحرواملحار
البلطي ّ
النيلي
الكارب
أسماك أخرى ملياه العذبة
املجموع

ّ
الكم ّية (كغ)

القيمة (د)

2 538 332

36 538 015

18 042

342 710

33 238

989 323

300

2 997

2 720

88 819

104 473

1 104 217

2 697 105

39 066 081

ّ
ّ
وتبيـ�ن ّ
البيانيـ�ة املواليـ�ة عــدد  1و 2أهـ ّـم الوجهــات لصــادرات القــاروص والوراطــة:
الرسـ�وم
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.2مم ّيزات سنة ال ّنشاط
من أه ّم مم ّيزات سنة :2019
 حصــول املركــز الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة بتاريــخ  12نوفمبــر 2019
علــى شــهادة مطابقــة حســب املواصفــة  2015V ISO9001علــى إثــر وضــع
نظ��ام إلدارة اجل��ودة ّ
يغط��ي العمل ّي��ات التّالي��ة)processus(:

العامة
اإلدارة
ّ
نطام إدارة اجلودة
إدارة العالقات مع املواطن
 تطوير مشاريع جديدةاملخبرية
 إعداد التّحاليلّ
 النّدوات واملعارض والتّكوينالبحرية
والص ّحية للمشــاريع
 اإلحاطة الف ّن ّيةّ
ّ
 ّالشراءات والتّص ّرف في املخزون
ـرية
 التّص ّرف في املوارد البشـ ّاملادية
 التّص ّرف في املواردّ
9
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 تأطير ومســاعدة أصحاب مشاريع تربية األحياء املائ ّيةبالسدود
 صيد وإستزراع األمساكّ
وقــد إنطلــق العمــل علــى تركيــز نظــام اجلــودة اخلــاص باملركــز منــذ ســنة  ،2016بعــد
التّعاقــد مــع خبيــر ،مت إختيــاره عــن طريــق إستشــارة ،لتأطيــر إطــارات املركــز قصــد وضــع
مؤسســة مصادقــة للقيــام
مت خــال ســنة  2018التّعاقــد مــع
وتركيــز هــذا النّظــام .كمــا ّ
ّ
مت االختيــار عــن طريــق
بالتّدقيــق ال ّداخلــي لنظــام إدارة اجلــودة واملصادقــة عليــه ،وقــد ّ
الصناع ّي��ة INNORPIالــذي قــام
استش��ارة عل��ى املعه��د الوطن��ي للمواصف��ات وامللك ّي��ة ّ
مبهمــة التّدقيــق ال ّداخلــي لنظــام إدارة اجلــودة علــى مرحلتــن (األولــى فــي أفريــل 2019
ّ
وال ّثانيــة فــي أوت  .)2019وقــد شــمل نظــام إدارة اجلــودة األنشــطة التّاليــة:
القيام مبشــاريع منوذج ّية في مجال تربية األحياء املائ ّيةتأطير ومســاعدة أصحاب مشــاريع تربية األحياء املائ ّية (باملياه العذبة ومبياه البحر)بالسدود
صيد واستزراع األمساكّ
املخبرية
إجراء التّحاليلّ
ّ
والطلبة
 -القيام بــدورات تدريب ّية لفائدة املهنيني
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• تنظيم  4ورشات عمل وندوات وطن ّية
 املشــاركة فــي تنظيــم ورشــة عمــل حــول املبــادئ التّوجيه ّيــة لدعــم املقبول ّيــة االجتماع ّيــةلتربيــة األحيــاء املســتدامة بالتّعــاون مــع ّ
العامــة ملصائــد البحــر
منظمــة الفــاو والهيئــة
ّ
املتوســط خــال الفتــرة املمتــدة مــن  8-10أفريــل .2019
األبيــض
ّ
خاصــة بتربيــة القمبــري «اآلفــاق والتّحديــات» بالتّعــاون مــع الهيئــة
 تنظيــم ورشــة عمــلّ
ّ
مت
املتوســط
العامــة ملصائــد البحــر األبيــض
ومنظمــة الفــاو بتاريــخ  11أفريــل  2019وقــد ّ
ّ
ّ
تقــدمي مداخلــة حــول التّجربــة التّونس ـ ّية لتفريــخ وتربيــة القمبــري مب ّلولــش.
البحريــة يــوم  12أفريــل
 تنظيــم نــدوة وطن ّيــة حــول إدخــال أصنــاف جديــدة مــن األمســاكّ
 2019ومت ّيــزت هــذه النّــدوة مبداخــات خلبــراء أجانــب ّ
تلخــص جتــارب بعــض دول البحــر
املتوســط فــي تفريــخ وتســمني الكوربــنّ ،
الشــولة ،الدنديــق.
األبيــض
ّ
 تنظيـ�م ن��دوة وطن ّي��ة حـ�ول تربيــة القوقع ّيــات وتربيــة القمبــري ذو األرجــل البيضــاء Penaeus vannameiبالتّعــاون مــع ّ
والصيــد البحــري شــفعت
اإلتــاد التّونســي للفالحــة
ّ
الصالــون ال ّدولــي للفالحــة واآلالت الفالح ّيــة
بحصــة تـ ّذوق لهــذا ال ّنــوع وذلــك علــى هامــش ّ
ّ
مت بتاريــخ  26ســبتمبر 2019
والصيــد البحــري ســياماب ّ 2019
ّ

• تنظيم  7دورات تكوين ّية حول:
 التّفريــخ االصطناعــي ألمســاك القــاروص والوراطــة مبف ـ ّرخ طبرقــة مــن  26فيفــري إلــى 01مــارس .2019
 تقنيــات تربيــة القمبــري مــن نــوع  PenaeusVannameiوذلــك مــن  26إلــى  29جــوان 2019باملشــروع النّموذجــي مب ّلولــش.
 تربيــة األحيــاء املائ ّيــة مــن  22إلــى  24جويليــة  2019لفائــدة الباحثــن عــن عمــل مــن11
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حاملــي الشــهائد العليــا مبعتمديــة م ّلولــش.
ّ
باحملطــة النّموذج ّيــة
الصينــي يومــي  30و 31جويليــة 2019
 التّفريــخ االصطناعــي للــكارب ّلتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل.
 تربيــة مســك البلطــي لفائــدة مجمــع التّنميــة الفالح ّيــة «واد الكوشــة» (دقــاش– تــوزر)احلامــة.
وذلــك أيــام  9و 10و 11جويليــة  2019مبدينــة
ّ
ّ
باحملطــة النّموذج ّيــة لتربيــة األمســاك
 الزّراعــة اإلحيومائ ّيــة يومــي  11و 12ديســمبر 2019بامليــاه العذبــة ببومهــل
ّ
باحملطة التّجريب ّية لتربية األمساك ّ
ببشــيمة ّأيام  24و 25و 26ديســمبر .2019
 -تربية مسك البلطي

• املشاركة في معرض وطني ومعرضني دوليني
الصالون ال ّدولي  2019 SIAMAPمن  24إلى  29ســبتمبر  2019بقاعة املعارض بالكرم
 ّمعــرض  AquaFarmبإيطاليا من  12إلى  13فيفري ،2019
الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة SEAFOOD
الصالــون ال ّدولــي ملنتوجــات ّ
 ّببوكســال بلجيكيــا مــن  07إلــى  09مــاي .2019

شريات واإلصدارات
• ال ّن ّ
نشــرية واحــدة خــال شــهر ديســمبر تعنــى بتقــدمي
 أصــدر املركــز خــال ســنة 2019ّ
ّ
باحملطــة النّموذجيــة لتربيــة
نتائــج التّجربــة النّموذج ّيــة للزّراعــة اإلحيومائ ّيــة املنجــزة
األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل.

والسالمة املعلومات ّية
• اإلعالم ّية
ّ
مختصــة فــي
خاصــة
 قــام املركــز خــال ســنة  2019بإمضــاء إتّ فاقيتــي تعــاون مــع شــركةّ
ّ
اإلعالم ّيــة ملــدة  3ســنوات األولــى حــول صيانــة املع ـ ّدات والتّجهيــزات اإلعالم ّيــة وال ّثانيــة
للصيانــة
حـ�ول صيان��ة وتطوي��ر وإع��ادة تصمي��م موق��ع الوــاب .كمــا ّ
مت وضــع برنامــج عمــل ّ
الوقائ ّيــة للتّطبيقــات واملعـ ّدات والتّجهيــزات اإلعالم ّيــة.

البيطريــة ملشــروع تربيــة
الصح ّيــة
اخلاصــة باملصادقــة
• إعــداد املل ّفــات
ّ
ّ
ّ
ّ
وللمحطــة ال ّنموذج ّيــة ببومهــل
القمبــري الفامنــي مب ّلولــش
والصيــد البحــري واملــوارد املائيــة املــؤرخ
وذلــك تطبيقــا ملفتضيــات قــرار وزيــر الفالحــة
ّ
12

السنــوي لسنــة 2019
التقـريـر ّ

فــي  31جويليــة  2017واملتع ّلــق بضبــط ّ
ـص
الشــروط ّ
الص ّح ّيــة لألصنــاف املائ ّيــة الــذي ينـ ّ
فــي فصلــه ال ّثامــن عشــر علــى وجــوب حصــول ضيعــات تربيــة األصنــاف املائ ّيــة ومناطــق
الرخويــات ومنشــئات التّحويــل التــي تتولــى ذبــح األصنــاف املائ ّيــة علــى املصادقــة
تربيــة
ّ
الص ّح ّيــة احليوان ّيــة.
ّ
• القيــام بـــــ  41حتليــل مخبــري بفــرع املركــز باملنســتير لــــ  1.572ع ّينــة مــن األمســاك
(محــار و ق ّفالــة) وقمبــري.
(وراطــة ،القــاروص وكوربــن) ومجموعــة مــن القوقع ّيــات ّ

•

اســتزراع  208ألف من صغار البوري بـ 13سـ ّد خالل موسم .2019/2020

ّ
باحملطــة النّموذج ّيــة لتربيــة األمســاك
• إنتــاج  4مليــون يرقــة مــن الــكارب العاشــب
بامليــاه العذبــة ببومهــل.
ّ
باحملطــة التّجريب ّيــة لتربيــة األمســاك
• إنتــاج  100ألــف وحــدة مــن فــراخ البلطــي النّيلــي
بامليــاه العذبــة ّ
ببشــيمة.
• إنتــاج  170ألــف وحــدة مــن فــراخ القمبــري الفامنــي فــي عمــر  20يــوم مــا بعــد اليرقــات
وإنتــاج  200كــغ مــن القمبــري الفامنــي مبعــ ّدل وزن  17غ للوحــدة باملشــروع النّموذجــي
مب ّلولــش.
• القيــام بـــ  50زيــارة ميدان ّيــة فــي إطــار إحاطــة وتأطيــر مشــاريع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة
منهــا
البحريــة (القــاروص والوراطــة) تتــوزّ ع كمــا
  38زيــارة ميدان ّيــة لشــركات تربيــة األمســاكّ
يلــي:
وريــة والت ّ
ّدخــات امليدان ّيــة ملشــاريع تربيــة
•  33زيــارة ميدان ّيــة فــي إطــار املتابعــة ال ّد ّ
البحريــة .
األمســاك
ّ
•  04زيارات ميدان ّية في إطار مشــاريع MOBIDOC
•  01زيــارة ميدان ّيــة لشــركة بيــرات فيــش مــع القيــام بــأول جتربــة ألمنــوذج
الكاميــرا  Stéréoscopiqueو ذلــك فــي إطــار االتّ فاق ّيــة املبرمــة بــن املركــز و مزرعــة
بيــرات فيــش وشــركة  Smart Engineeringصاحبــة األمنــوذج.
  08زيارات ميدان ّية ملشــاريع تربية األمساك باملياه العذبة.  04زيارات ميدان ّية ملشــاريع تربية القوقع ّيات.13
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• القيام بتجارب ومشاريع منوذج ّية
البحرية باألقفاص العائمة
 إمتــام جتربة التّربية املندمجة لبلــح البحر مع األمساكّ
 إمتام جتربة تســمني مسك الكوربني باألقفاص العائمة إمتام املرحلة األولى لل ّدراســة الف ّن ّية للتّربية اإلحيومائ ّيةـي
 إمتــام جتربــة التّربيــة املندمجــة ألمســاك البلطــي بأحــواض الـ ّـري الفالحــي باملركــز الفنـ ّ
للقوارص
ّ
باحملطــة التّجريب ّيــة
اجليوحراريــة
 إمتــام جتربــة تربيــة يرقــات الــكارب العاشــب بامليــاهّ
لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
ببشــيمة
 إجنــاز  3جتــارب منوذج ّيــة لتســمني القمبــري باملناطــق ال ّداخل ّيــة (صفاقــس ،ســيديالهانــي ّ
وبشــيمة)

• إجناز ال ّدراسات
بالســدود املبرمجــة لســنة 2019
الصيــد ومخــزون األمســاك
 إمتــام دراســة مــردود ّّ
(جومــن ،الســماطي ،املصــري واحلمــى)
 إســتكمال ال ّدراســات الف ّن ّيــة لتوســعة مفــ ّرخ القمبــري مب ّلولــش بتكلفــة إجنــاز مقــ ّدرةّ
والشــروع فــي إجنــاز األشــغال منــذ شــهر نوفمبــر .2019
بحوالــي  900ألــف دينــار
 ّاملخصصــة للمشــروع
اخلاصــة بإســتغالل كافــة املســاحة
الشــروع فــي إعــداد ال ّدراســة
ّ
ّ
النّموذجــي لتربيــة القمبــري بتكلفــة  80ألــف دينــار.

.3نتائج سنة ال ّنشاط
العام
.1.3أنشطة تدعيم القطاع
ّ

قــام املركــز باملشــاركة فــي اجللســات واالجتماعــات وأعمــال ال ّلجــان علــى املســتوى
الوطنــي واجلهــوي كمــا يلــي:
اخلاصــة باالســتعدادات والتّحضيــرات لزيــارة املف ّوض ّية
 املشــاركة فــي اجللســاتّ
األوروب ّيــة للبــاد التّونسـ ّية مــن شــهر مــارس إلى شــهر ســبتمبر .2019
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ـي القوقع ّيــات.
بعــد ال ّنــزاع احلاصــل بــن الص ّياديــن ومربـ ّ
 املشــاركة فــي جلســات ال ّلجنــة املك ّلفــة بإعــداد احلــوار الوطنــي حــول قطــاعالصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة.
ّ
للصيــد
 املشــاركة فــي جلســات العمــلاخلاصــة مبتابعــة ال ّدراســة االســتراتيج ّية ّ
ّ
البحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة.
للصيــد البحــري وتربيــة
 املشــاركة فــي جلنــة تســيير محضنــةاملؤسســات ّ
ّ
األحيــاء املائ ّيــة باملنســتير.
االستشــارية للمصائــد ال ّثابتــة إلســناد التّراخيــص
 املشــاركة فــي ال ّلجنــةّ
ملشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة يــوم  11جــوان .2019
اخلاصــة بدراســة مل ّفــات
اجلهويــة بواليــة املنســتير
 املشــاركة فــي ال ّلجنــةّ
ّ
مشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة يــوم  11جــوان .2019
 املشــاركة فــي جلســة عمــل حــول اإلعــداد للمجلــس اجلهــوي لقطــاع الفالحــةوالصيــد البحــري باملنســتير يــوم  01جويليــة .2019
ّ
 املشــاركة فــي جلســة عمــل مبقــر واليــة املهديــة ملتابعــة قــرارات رئيــس احلكومةبخصــوص مشــروع القمبــري مب ّلولش يــوم  22أوت .2019
الصيــد البحــري
 املشــاركة فــي جلســات ال ّلجنــة املشــتركة 5+5اخلاصــة بقطــاع ّ
ّ
وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة.
 إعــداد وتنظيــم جلســات عمــل ال ّلجنــة الف ّن ّيــة لــدرس وإبــداء الــرأي حــول مل ّفــاتمطالــب بعــث مشــاريع لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة.
ّ
املؤشــرات الف ّن ّيــة لنظــم اإلنتــاج
 املشــاركة فــي جلســة عمــل حــول مراجعــة وحتيــنالبحريــة يــوم  22فيفــري .2019
وتركيبــة تكلفــة اإلنتــاج ملشــاريع تربيــة األمســاك
ّ
 املشــاركة فــي تنظيــم أعمــال ورشــة عمــل حــول املبــادئ التّوجيه ّيــة لدعــمّ
املنظمــة
املقبول ّيــة اإلجتماع ّيــة لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة املســتدامة بالتّعــاون مــع
املتوســط
العامــة ملصائــد البحــر األبيــض
العامل ّيــة لألغذيــة والزّراعــة والهيئــة
ّ
ّ
مــن  8إلــى  10أفريــل .2019
 املشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول حتيــن الكلفــة املباشــرة ملنتجــات تربيــة15
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األحيــاء املائ ّيــة فــي إطــار مراجعــة مقاييــس وآجــال إســناد القــروض املومس ّيــة
العامــة للتّمويــل واالســتثمارات
متوســطة األجــل يــوم  29أفريــل  2019بــاإلدارة
ّ
ّ
والهيــاكل املهن ّيــة.
 املشــاركة في ورشــة عمــل حــول آل ّيــات وضوابــط األمــن احليــوي فــي مــزارعأمســاك القــاروص والوراطــة.
الصيــد
 املشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول نتائــج ال ّدراســة اإلســتراتيج ّية لقطــاع ّالبحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة يومــي  09و 10جانفــي .2019
 املشــاركة فــي وورشــة عمــل حــول  planification maritime spatialeمــن 25الــى  26نوفمبــر .2019
 املشــاركة فــي أشــغال املنتــدى اإلفريقــي حــول االقتصــاد األزرق يومــي 25و 26جوان .2019
 املشــاركة فــي اليــوم اإلعالمــي حــول نتائــج البحــوث العلم ّيــة ملخبــر تربيــةاألحيــاء املائ ّيــة باملعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار يــوم  11جــوان .2019
 املشــاركة فــي دورة تكوين ّيــة حــول التّحاليــل البكتيريــة والكيميائ ّيــة للميــاهباملنســتير مــن  18إلــى  22مــارس .2019

.2.3نشاط املخابر بوحدة املنستير
خصصــت هــذه التّحاليــل
ّ
مت خــال ســنة  2019إجنــاز  41حتليــا مبخابــر فــرع املنســتير .وقــد ّ
ملعاينــة  1488ع ّينــة مــن أمســاك القــاروص والوراطــة والكوربــن ( 413قــاروص972 ،
وراطــة 103 ،كوربــن) التّابعــة لـــــــ  6شــركات لتربيــة األمســاك البحريــة و 72ع ّينــة مــن
فحــول ّ
احملــاروالق ّفالــةملعاينتهــاقبــلعمليــةالتّفريــخمبفــرخالقــو قع ّيــات ببنــزرت و12
ع ّينــة مــن القمبــري مــن نــوع الفانامــاي.
و بخصــوص مخبــر متابعــة األمــراض الفيروسـ ّية ،فقــد مت خــال شــهر مــارس القيــام بــدورة
تدريب ّيــة للف ّن ّيــن حــول طريقــة الكشــف عــن مــرض  Nodavirusعنــد أمســاك القــاروص
صحــة طريقــة الكشــف عــن مــرض Nodavirose
وقــد متك ّنــا مــن خاللهــا مــن التّح ّقــق مــن
ّ
عنــد أمســاك القــاروص ومــدى تطابــق kit commercial Gene JET Viral DNA and RNA
 Purificationمــع اســتخدام Mix RNA UltraSense One-Step Quantitative RT-PCR
 Systemو . la sonde Taqman
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كمــا وقــع الت ّ
ّأكــد مــن املنهــج املعتمــد فــي الكشــف عــن األمــراض الفيروســ ّية مــن نــوع
 Nodaviroseوذلــك عبــر القيــام بتحليــل  3ع ّينــات مــن أمســاك القــاروص أثبتــت النّتائــج
أنهــا مصابــة بفيــروس  Nodavirusهــذا ويتواصــل العمــل خــال ســنة  2020علــى مزيــد
إكتســاب املعــارف ال ّالزمــة إلجنــاز مثــل هــذه التّحاليــل مبخابرنــا.

املخبرية لألمراض الفيروس ّية باستعمال تقنية PCR
نتائج ال ّتحاليل
ّ
وتبــن ال ّرســوم البيان ّيــة أســفله تفــاوت عــدد الع ّينــات الــواردة بوحــدة مخابــر املركــز
ّ
باملنســتير منــذ انطــاق نشــاطها (ســنة  )2013و علــى مــدى  7ســنوات و ذلــك مــن خــال
القيــام بــــ  278حتليــل لفائــدة  17شــركة لتربيــة األمســاك متواجــدة بـــ  5مناطــق ســاحلية و
املهديــة.
هــي  :بنــزرت  -نابــل  -سوســة  -املنســتير –
ّ

رسم بياني عدد :03تط ّور العدد اجلملي للع ّينات الواردة على مخابر متابعة
والبكتيرية بفرع املركز باملنستير
األمراض الطفيلية
ّ
17
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رسم بياني عدد :04تفاوت أصناف الع ّينات الواردة على مخابر متابعة األمراض
والبكتيرية بفرع املركز باملنستير
الطفيل ّية
ّ
نالحــظ مــن خــال هــذه ال ّرســوم البيان ّيــة اخنفــاض عــدد الع ّينــات الــواردة علــى مخابــر
ـجلنا  2760ع ّينــة ســنة  2017مقابــل  2492ع ّينــة
املركــز باملنســتير منــذ ســنة  2017إذ سـ ّ
ســنة  2018و 1572ع ّينــة ســنة  2019وهــذا يرجــع باألســاس إلــى إخنفــاض إنتــاج تربيــة
الكم ّيـ�ة مــن  18400طــن خــال
األحيــاء املائ ّيــة بتونــس بنســبة  % 22حي��ث تراجعـ�ت ه��ذه
ّ
العامــة
األول ّيــة لــإدارة
ســنة  2017إلــى  14 545طــن خــال ســنة  2019حســب املعطيــات ّ
ّ
للصيــد البحــري وتربيــة األمســاك.
ّ
مت خــال الفتــرة املمتـ ّدة مــن  01جانفــي  2019إلــى  13ســبتمبر  2019مبخبــر املتابعــة
كمـ�ا ّ
البيئ ّيــة بوحــدة املنســتير حتليــل  10ع ّينــات مــاء مســتخرجة مــن:
ّ
مبحطة م ّلولش (املشــروع النموذجي لتربية القمبري).
 أحــواض تربية القمبري بئر سطح ّية بجمال.ّ
بالشــركة التّونس ـ ّية لتربيــة األمســاك فــي إطــار مشــروع
 أحــواض تنقيــة امليــاهتثمــن ّ
املجهريــة.
الطحالــب
ّ
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السنــوي لسنــة 2019
التقـريـر ّ

 بئر ســطح ّية بســيدي الهاني في إطار جتربة منوذج ّية لتسمني القمبري.حيث متّ ت معاينــة العناصر الفيزيوكيميائ ّية
)(Nitrate-Nitrite –phosphate-sulfate-potassium-pH- salinité
واملعـ�ادن ال ّثقيلـ�ة (()fer -chromeباإلضافة إلى التّحليل البكتيري .
Détermination des coliformes totaux, coliforme fécaux, streptocoques

.3.3اإلحاطة وال ّتأطير
إمضاء ّاتفاق ّيات تعاون مع شركات ال ّتربية
مت خــال ســنة  2019إبــرام
فــي إطــار تأطيــر وإحاطــة مشــاريع تربيــة األحيــاء
البحريــةّ ،
ّ
باملهديــة
إتّ فاق ّيــة عمــل جديــدة مــع مزرعــة بنّــور لتربيــة أمســاك القــاروص والوراطــة
ّ
ـي  8شــركات
ليصبــح العــدد اجلملــي للمــزارع املمضيــة علــى إتّ فاق ّيــة تعــاون مــع املركــز الفنـ ّ
ـن باجلــدول التّالــي.
لتربيــة األمســاك
البحريــة كمــا هــو مبـ ّ
ّ
إسم ّ
الشركة

امليناء

تاريخ إبرام
االتّ فاق ّية

تاريخ انتهاء االتفاقية تاريخ جتديد اإلتّ فاق ّية

STEP

البقالطة

2018/09/13

2019/09/13

بصدد التجديد

AQUASEA

املهدية

2018/04/17

2019/04/17

بصدد التجديد

TTF

طبلبة

2018/08/24

2019/08/24

2019/11/27

MEDORA

بني خيار

2018/06/29

2019/06/29

بصدد التجديد

AQUASUD

البقالطة

2018/08/14

2019/08/14

2015/11/05

امساك القرصان

طبلبة

2018/09/05

2019/09/05

2019/10/29

BANNOUR

املهدية

2019/08/29

2020/08/29

SMART ENGINEE RINGامساك القرصان

طبلبة

2019/05/15

2019/08/15

جتربة ألمنوذج كاميرا مجسمة
مغمورة حتت املاء
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جدول عدد ّ :4
البحرية
إتفاق ّيات ال ّتعاون املبرمة مع شركات تربية األمساك
ّ
ال ّزيارات امليدان ّيةقــام املركــز خــال ســنة  2019بـــــــ  38زيــارة إحاطــة وتأطيــر علــى املســتوى الفنّــي
والصح��ي لش��ركات تربي�ةـ أمس��اك القاــروص والوراط��ة ،وقــد ّ
الزيــارات
والتّقنــي
مكنــت هــذه ّ
ّ
مــن حتيــن وجمــع املعطيــات الت ّاليــة:
البحريــة  27مشــروع منهــا  02مشــاريع
 بلــوغ العــدد اجلملــي ملشــاريع تربيــة األمســاكّ
ّ
متوقفــة عــن النّشــاط و 25مشــروع فــي حالــة نشــاط ( 23مشــروع باألقفــاص بالبحــر
مت
املفتــوح و 02مشــاريع علــى اليابســة إلنتــاج إصبع ّيــات القــاروص والوراطــة .حيــث ّ
مت اســتزراع إحداهمــا
إحــداث مزرعتــان جديدتــان لتربيــة األمســاك
البحريــة بواليــة سوســةّ ،
ّ
باإلصبع ّيــات) فــي حــن ّ
األول والثانــي لســنة
توقفــت شــركتان عــن النّشــاط خــال ال ّثالثــي ّ
.2019
 ارتفــاع فــي نســب نفــوق أمســاك القــاروص خــال ســنة  2019فــي مــزارع تربيــة األمساكالشــركات وقــد قــام املركــز بالت ّ
البحريــة حيــث جتــاوزت  % 40فــي بعــض ّ
ّدخــات ال ّالزمــة
ّ
علــى عــن املــكان مبواقــع التّربيــة ومبخابــر التّحاليــل باملنســتير لتفــادي هــذه املشــاكل
والص ّح ّيــة والتّقليــص مــن نســب النّفــوق.
الف ّن ّيــة
ّ
 ارتفــاع فــي نســب التّحويــل الغذائــي خــال ســنة  2019فــي أكثــر مــن  % 70مــن ّالشــركات
حيــث جتــاوزت % 2بالنّســبة ألمســاك الوراطــة و % 2.2بالنّســبة ألمســاك القــاروص.
ويعتبــر هــذا االرتفــاع فــي نســب نفــوق األمســاك ونســب التّحويــل الغذائــي نتيجــة مباشــرة
أهمهــا :جــودة األعــاف واإلصبع ّيــات املســتزرعة ،نقــص فــي املراقبــة
لعــ ّدة عوامــل ّ
ـادات
الص ّح ّيــة لألمســاك واالســتعمال املفــرط للمضـ ّ
ال ّلصيقــة مليــاه مواقــع الت ّربيــة واحلالــة ّ
يســمى بــــ bio résistanceفــي
ممــا ّأدى إلــى ظهــور مــا
ّ
ّ
احليويــة فــي بعــض األحيــانّ ،
بعــض مواقــع التّربيــة ،وهــذا مــا ّأثــر ســلبا علــى مخــزون األمســاك املربــاة وجودتهــا.
وقــد ســاهمت ّ
كل هــذه العوامــل املباشــرة والغيــر مباشــرة فــي ارتفــاع تكلفــة الكــغ الواحــد
تــردي الوضــع
ممــا ّأدى إلــى
ّ
مــن األمســاك ،مــع التّدنّ ــي املتواصــل فــي أســعار البيــعّ ،
اإلقتصــادي وبالتّالــي التّقليــص فــي عــدد االصبع ّيــات املســتزرعة باألقفــاص خــال ســنة
 2019بنســبة  % 10مقارنــة بســنة  2018وبــــــــ% 20مقارنــة بســنة .2017
البحريــة خــال ســنوات -2017
وفــي مــا يلــي تطـ ّور عــدد الزّيــارات لنشــاط تربيــة األمســاك
ّ
 2018-2018وفق�اـ لل ّرس��م البيان�يـ املوالـ�ي :عــدد 3
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البحرية
رسم بياني عدد  :5تط ّور عدد ال ّزيارات لنشاط تربية األمساك
ّ
 جتربة أمنوذج لكاميرا Stéréoscopiqueـم غمرهــا
قــام املركــز بتجربــة ّ
أول أمنــوذج مــن ابتــكار تونســي لكاميــرا  Stéréoscopiqueيتـ ّ
احليويــة ومع ـ ّدل وزن األمســاك باألقفــاص العائمــة ،فــي
فــي البحــر وذلــك ملراقبــة الكتلــة
ّ
مت إبرامهــا بــن املركــز ومزرعــة بيــرات فيــش بعــرض ســواحل طبلبــة
إطــار إتّ فاق ّيــة تعــاون ّ
وشــركة  Smart Engineeringصاحبــة األمنــوذج (مــن  15مــاي إلــى  15أوت  .)2019وقــد
مبهمــة ميدان ّيــة لتجربــة هــذا األمنــوذج فــي
ـن خــال هــذه الفتــرة
قــام أعــوان املركــز املعنيـ ّ
ّ
األقفــاص العائمــة ألمســاك القــاروص والوراطــة لشــركة بيــرات فيــش وذلــك لـــــــتقييم
ـم املالحظــات والنّقائــص ومعاينــة مــدى تأقلــم هــذا
مــردود وفاعل ّيــة الكاميرا وتســجيل أهـ ّ
البحريــة.
األمنــوذج مــع البيئــة
ّ
أهم مخرجات هذه التّجربة في:
وتتم ّثــل ّ
مربعــا وأصغــر حجمــا لتســهيل التّعامــل
 ضــرورة أن يكــون شــكل األمنــوذج ّ
اجلويــة.
خاصــة عنــد ســوء األحــوال
معــه
ّ
ّ
 إضافــة مص ّورتــان صغيرتــان عاليتــي ّ
مربــع
الدقــة داخــل األمنــوذج اجلديــد ّ
الصــور.
الشــكل إللتقــاط أكثــر عــدد ممكــن مــن ّ
 العمــل علــى حتســن ربــط الكاميــرا حتــت املــاء باحلاســوب مــن خــال تطويــر
البرمج ّيــة احلال ّيــة املســتعملة.
وســيتم خــال ســنة  2020جتديــد ا ّإلتّ فاق ّيــة بــن املركــز ومزرعــة بيــرات فيــش
ّ
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وشــركة  Smart Engineeringملواصلــة هــذه التّجربــة.

جتربة أمنوذج لكاميرا Stéréoscopique
املتابعة البيئية ملزارع تربية األمساك بخليج املنستيرتوصــل املركــز فــي الوقــت احلالــي إلــى الوقــوف علــى مــدى تأثيــر املص ّبــات و األوديــة
ّ
أهــم هــذه املص ّبــات واد خنيــس ،واد
البريــة علــى احلالــة البيئ ّيــة خلليــج املنســتير ومــن
ّ
ّ
ّ
ّ
مت إختيــار موقعــن بالبحــر
محطــة التّطهيــر بلمطــة
الســوق،
ومحطــة التّطهيــر بالفرينــة .كمــا ّ
ّ
الســائلة لهــذه
ملشــاريع تربيــة األمســاك
ّ
البحريــة لتقييــم مــدى تأثيــر تصريــف النّفايــات ّ
املص ّبــات فــي ميــاه البحــر علــى املــزارع املتواجــدة باخلليــج.
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مت احلصــول عليهــا ،واملتع ّلقــة باملعاييــر الفيزيائ ّيــة والكيميائ ّيــة
وتعتبــر غالب ّيــة النّتائــج التــي ّ
ال ّثقيلــة والبكتريولوج ّيــة عنــد احملط ـ ّات القريبــة مــن املص ّبــات ،مطابقــة للمعاييــر التّونســية
ّ
مؤشــر ( MESو )BOD5
اخل ّاصــة بتصريــف امليــاه املســتعملة ،باســتثناء نتائــج معلمــات
الســوق .ويعتبــر
حيــث تعتبــر النّســب مرتفعــة
ّ
خاصــة علــى مســتوى وادي خنيــس ووادي ّ
إخنفــاض امللوحــة واحملتــوى العالــي مــن املغ ّذيــات ( )P،Nالعالمــات الرئيسـ ّية التــي تسـ ّببت
ـمى بـــــــ .Phénomène d’eutrophisation
فــي ظهــور مــا يسـ ّ
مت احلصــول عليهــا أن ميــاه البحــر
علــى مســتوى مــزارع التّربيــة ،أظهــرت النّتائــج التــي ّ
حتتــوي علــى نســب ضئيلــة مــن املعــادن ال ّثقيلــة التــي ّتــت دراســتها ()Cd ،Pb ،Zn ،Cu
أمــا بالنّســبة حملتويــات ميــاه
و هــذه النّســب ال تتجــاوز املعاييــر التّونســية ّ ، 002-106
ـجلة تســاوي صفــر.
التربيــة مــن معــادن الزئبــق والنّيــكل فـ ّ
ـإن النّســب املسـ ّ
كمــا يشــير التّحليــل البكتريولوجــي ً
أيضــا إلــى وجــود جراثيــم دا ّلــة علــى التّلــوث البــرازي
أن هــذه النّســب ال تتجــاوز املعاييــر التّونســية ،002-106
« »contamination fécaleمــع العلــم ّ
كمــا أظهــرت التّحاليــل غيــاب اجلراثيــم املس ـ ّببة لألمــراض مثــل الكوليــرا
(.)absence des germes pathogènes tels que les vibrions cholérique
القوقيعــات  ،فقــد مت القيــام خــال شــهر ديســمبر
ـص متابعــة مشــاريع تربيــة
ّ
وفــي مــا يخـ ّ
 2019بـــ 04زيارات ميدان ّيــة (Aquacompany, FMB, Wrimi Nader et Mellijebtou Fathi
ّ
ومحطــة التّنقيــة التّابــع لشــركة .)OSTREA
مت خــال ســنة  2019القيــام بـــ 9
أمــا فــي مجــال تربيــة األحيــاء بامليــاه العذبــة ،فقــد ّ
ّ
زيــارات ميدان ّيــة ملشــاريع تربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة علــى النّحــو التّالــي:
ّ
الشركة

تاريخ الزيارة

فوانيس

 01فيفري 2019

الضيعــة املثالية لتربية األحياء املائية

 10جويلية 2019

محمد التونكتي
ّ

 21سبتمبر 2019

أنيس الغريسي

 9أكتوبر 2019

املركز الفني للقوارص

 01افريــل و  02اوت و 10و 11نوفمبر 2019

جدول عدد  :5ال ّزيارات امليدان ّية ملشاريع تربية األمساك باملياه العذبة سنة 2019
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السدود:
.4.3استزراع ّ
موسم 2018/2019الصيــد واالســتزراع ملوســم  2019-2018يــوم  3أكتوبــر 2018
ّ
مت االنطــاق الفعلــي لعمل ّيــات ّ
ســبقتها مجموعــة مــن العمل ّيــات االستكشــافية خــال شــهر ســبتمبر  2018علــى امتــداد
ّ
الســواحل ّ
والشــرق ّية للتّأكــد مــن وجــود كم ّيــات معتبــرة مــن صغــار البــوري.
الشــمال ّية
ّ
والســدود والبحيــرات اجلبل ّيــة .هــذا وقــد بلــغ عــدد
الســدود الكبــرى
وقــد ّ
ّ
مت اســتزراع  25مــن ّ
صغ��ار الب��وري املس�تـزرعة مليونــا و 333ألفــا.

بالسدود خالل موسم 2018/2019
جدول عدد ّ :6
كميات صغار البوري املستزرعة ّ
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الس ّد

الكم ّية املستزرعة

بوهرمتة

60.000

بربرة

70.000

م ّالق

130.000

السواني
واد ّ

25.000

سيدي سالم

280.000

سيدي البراق

255.000

غزالة

20.000

ال ّزياتني

20.000
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الطني

35.000

القني

15.000

سليانة

73.000

خلماس

15.000

الرمل

45.000

اخليرات

20.000

سيدي فرج

15.000

سيدي مدين

5.000

بزيخ

20.000

لبنة

35.000

املصري

15.000

حلجار

45.000

نبهانة

40.000

البلدي

30.000

احلمى

15.000

السفاية

25.000

البريج

25.000

املجموع

1333.000

موسم 2019/2020األولويــة خــال موســم  2020/2019الــذي إنطلــق خــال شــهر ســبتمبر 2019
مت إعطــاء
ّ
وخاصــة تلــك
للســدود التــي قــام مســتغ ّلوها بخــاص مســاهمتهم فــي كلفــة االســتزراع
ّ
ّ
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التــي لــم يتــم إســتزراعها منــذ فتــرة طويلــة شــريطة التّقـ ّدم مبطلــب اســتزراع فــي الغــرض.
مت إلــى حـ ّد ّ
موفــى ديســمبر  2019اســتزراع  14سـ ّدا وبحيــرة جبل ّيــة بـــ 208.000
هــذا وقــد ّ
مــن صغــار البــوري.

بالسدود
كم ّيات صغار البوري املستزرعة
جدول عدد ّ :7
ّ
موفى ديسمبر )2019
خالل موسم( 2019/2020إلى حدود
ّ
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ّ
السد

ّ
الكمية املستزرعة

سيدي البراق

60.00

جومين

5.00

لخماس

5.00

شيخ معيز

5.00

السعدين

20.00

سيدي فرج

10.00

بزيخ

15.00

املصري

40.00

املالعبي

20.00

لحجار

10.00

الكامش

5.00

البكباكة

5.00

القصب

8.00

املجموع

208.000
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كميــات البــوري املســتزرعة خــال مواســم 2018-2017
وفــي مــا يلــي رســم بيانــي لتطـ ّور ّ
ّ
واملتوقــع ملوســم 2019-2020
و2018-2019

كميات البوري املستزرعة (باأللف إصبع ّية)
رسم بياني عدد  :6تط ّور ّ

ّ
باحملطة ال ّنموذج ّية لتربية األحياء املائ ّية ببومهل:
الصيني
.5.3تفريخ الكارب ّ
الصينــي لســنة  2019منــذ شــهر فيفــري 2019
انطلــق االســتعداد ملوســم تّ فريــخ الــكارب ّ
وذلــك بجمــع مخــزون مــن الغــ ّدة النّخام ّيــة للــكارب العــادي يبلــغ  578غــ ّدة متأتّ يــة مــن
مت حفظهــا حســب ّ
الطــرق الف ّن ّيــة والعلم ّيــة املعتمــدة الســتعمالها
 679كــغ مــن األمســاك و ّ
الصينــي فــي موســم التّفريــخ.
أمهــات الــكارب ّ
فــي حقــن ّ

إستخراج الغ ّدة ال ّنخام ّية للكارب العادي
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ّ
احملطــة النّموذج ّيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل مــن
مت تدعيــم مخــزون
كمــا ّ
وبالســدود.
واألمهــات مــن خــال عمل ّيــات صيــد بأحــواض قولــف ســيتروس
الفحــول
ّ
ّ
وقــد ّ
الصينــي مــن احلصــول علــى  4.000.000يرقــة مــن
مكنــت عمل ّيــات تفريــخ الــكارب ّ
بالســدود الكبــرى
مت إســتزراع  2.300.000يرقــة منهــا
الــكارب العاشــب خــال موســم ّ 2019
ّ
ّ
ّ
مبحطــة بومهــل وخزّانــات
واملســطحات املائ ّيــة والبحيــرات اجلبل ّيــة وقرابــة 1.700.000

مائ ّيــة أخــرى إلجــراء مجموعــة مــن البحــوث التّطبيق ّيــة أو للتّســمني واســتزراعها بقنــال
مجــردة – الوطــن القبلــي.

بالسدود خالل سنة 2019
جدول عدد ّ :8
كميات يرقات الكارب العاشب املستزرعة ّ
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الكم ّية املستزرعة
ّ

البلدي

 50.000يرقة

املصري

 100.000يرقة

الفطامي ّية

 100.000يرقة

بزيخ

 100.000يرقة

حلجار

 150.000يرقة

قلتة البل

 50.000يرقة

البكباكة

 200.000يرقة

واد الطني

 100.000يرقة

التل

 200.000يرقة

واد اخلروب

 50.000يرقة

احلوض عدد 3ببومهل

 500.000يرقة

سيدي سالم

 300.000يرقة

سيدي البراق

 300.000يرقة
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نبهانة

 150.000يرقة

ال ّرمل

 50.000يرقة

كساب

 100.000يرقة

احلوض عدد 3ببومهل

 1150.000يرقة

بني مطير

 100.000يرقة

قولف ستروس

 50.000يرقة

غزالة

 50.000يرقة

ال ّزياتني

 50.000يرقة

لعبيد

 50.000يرقة

املالعبي

 50.000يرقة

املجموع

4000.000يرقة

ّ
18-19واملتوقــعوفــي مــا يلــي رســم بيانــي حــول تط ـ ّور إنتــاج يرقــات الــكارب لســنوات
لســنة 2020

رسم بياني عدد  :7تط ّور إنتاج يرقات الكارب لسنوات 17-18-19و( 20باأللف)
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ّ
باحملطــة ال ّتجريب ّيــة لتربيــة األمســاك باملياه
.6.3تربي��ة البلط��ي ال ّنيل��ي
العذبة ّ
ببشــيمة:
ّ
محطــة ّ
بشــيمة وذلــك فــي إطــار إتّ فاق ّيــة
مت منــذ ســنة  2016االنطــاق فــي عمل ّيــة تأهيــل
ّ
تعــاون مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار .وســتتواصل عمل ّيــة التّأهيــل خــال
املاديــة املتاحــة.
الســنوات القادمــة وذلــك فــي حــدود اإلمكان ّيــات
ّ
ّ
ّ
احملطــة إلــى دعــم إنتــاج أمســاك البلطــي مــن خــال توفيــر اإلصباع ّيــات
وتهــدف هــذه
بــوزن 15غ لفائــدة املســتثمرين مبــا ّ
ميكــن مــن النّهــوض مبنظومــة تربيــة أمســاك البلطــي
ّ
املخطــط اخلماســي 2020 – 2016
أن
الصــدد ّ
بامليــاه العذبــة بتونــس .ويذكــر فــي هــذا ّ
ـاص بقطــاع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة يهــدف إلــى بلــوغ  500طــن مــن أمســاك البلطــي فــي
اخلـ ّ
أفــق ســنة .2020
مت إلى غاية نهاية ديســمبر :2019
وقد ّ
 إنتــاج وتوزيــع  48.000إصبع ّية من البلطي النّيلي.
 إنتــاج  30.000إصبع ّية بوزن 15غ.
 إنتــاج  30.000إصبع ّيــة بوزن أقل من  2غ.
الســنة يبلــغ  100.000مــن صغــار البلطــي املع ـ ّدة للتســمني.
علمــا ّ
وأن هــدف إنتــاج هــذه ّ
ـزود بصغــار البلطــي  160.000بــوزن  15غ و 30.000بــوزن 2غ.
هــذا وقــد بلغــت مطالــب التـ ّ

 .7.3ال ّتجارب ال ّنموذج ّية
.1.7.3تربية القمبري باملشروع ال ّنموذجي مب ّلولش
مت ّ
الشــروع فــي
مت منــذ شــهر نوفمبــر  2018مواصلــة تربيــة القمبــري بوحــدة م ّلولــش حيــث ّ
ّ
تكويــن مخــزون مــن فحــول القمبــري مــن اجليــل ال ّرابــع وتواصلــت هــذه العمل ّيــة إلــى غايــة
حتصلنــا علــى مجموعــة مــن اإلنــاث مبع ـ ّدل وزن  35غــرام
نهايــة شــهر فيفــري  2019وقــد
ّ
بالوحــدة ومجموعــة مــن الفحــول مبعـ ّدل وزن  30غــرام بالوحــدة.
مت حتريــض اإلنــاث علــى تكويــن البيــض وإنطلقــت فعل ّيــا مرحلــة
وفــي بدايــة شــهر مــارس ّ
التّفريــخ فــي بدايــة شــهر أفريــل ودامــت هــذه العمل ّيــة إلــى نهايــة شــهر جــوان  .2019حيــث
مت إنتــاج  170ألــف وحــدة فــي عمــر 20يــوم مــا بعــد اليرقــات.
ّ
وإنطلقــت مرحلــة تســمني القمبــري فــي بدايــة شــهر جــوان  2019بهــدف إنتــاج  1طــن مــن
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مت إنتــاج  200كــغ مــن
القمبــري مبعـ ّدل وزن  20غ للوحــدة خــال شــهر نوفمبــر  .2019وقــد ّ
القمبــري مبع ـ ّدل وزن  17غ للوحــدة.
ّ
املؤشــرات احمل ّققــة
وفــي إطــار جتديــد مخــزون فحــول القمبــري للمحافظــة علــى مســتوى
يتــم
باملفــ ّرخ ،يعمــل املركــز علــى توريــد مجموعــة مــن الفحــول مــن نــوع  SPFعلــى أن
ّ
ـزود بهــا فــي بدايــة ســنة .2021
ال ّتـ ّ
مت إجنــاز مجموعة من التّجارب النّموذج ّية لتربيــة القمبري باملناطق ال ّداخل ّية منها:
كمــا ّ
بالضيعــة املثال ّيــة لتربيــة
ّ
 تســمني  10أالف مــن فــراخ القمبــري بامليــاه العذبــة
األمســاك بصفاقــس وذلــك إنطالقــا مــن  15جــوان  2019إلــى حــدود  15أكتوبــر .2019
وتهــدف هــذه التّجربــة للوقــوف علــى من ـ ّو القمبــري فــي ّ
الضيعــة.
اخلاصــة بهــذه ّ
الظــروف
ّ
ّ
مبحطــة تربيــة
اجليوحراريــة
 تســمني  5أالف وحــدة مــن فــراخ القمبــري بامليــاه
ّ
األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
ببشــيمة وتهــدف هــذه التّجربــة للوقــوف علــى منــ ّو القمبــري
اجليوحراريــة وقــد إنطلقــت هــذه التّجربــة منــذ  12جويليــة .2019
بامليــاه
ّ
 تســمني  40ألــف وحــدة مــن فــراخ القمبــري بامليــاه العذبــة بضيعــة بســيدي الهانــي
مت إنتــاج حوالــي
وذلــك إنطالقــا مــن  15جويليــة  2019إلــى غايــة  30أكتوبــر  2019حيــث ّ
 100كــغ مــن القمبــري مبعـ ّدل وزن  18غ بالوحــدة بهــدف الوقــوف علــى اإلمكان ّيــات املتاحــة
الضيعــة.
بهــذه ّ

حوض ال ّتجربة بصفاقس

حوض ال ّتجربة بسيدي الهاني

ّ
مبحطة القوقع ّيات ببنزرت
.2.7.3إنتاج صغار احملار
للصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة
فــي إطــار االتّ فاق ّيــة املبرمــة بــن املعهــد العالــي ّ
ّ
احملــار اجلوفــي
واملركــز الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة والتــي تهــدف إلــى توفيــر دعاميــص
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ملربــي القوقع ّيــات وإنتــاج صغــار الق ّفالــة ،قــام الفريــق املك ّلــف بتشــغيل املفــ ّرخ التّابــع
ّ
مت:
للمعهــد حيــث ّ
ـزود ب 25كغ من الق ّفالة قصد أقلمتهــا والقيام بعمل ّية التّفريخ اإلصطناعي
 ال ّتـ ّّ
ـم مرحلــة التّفريــخ اإلصطناعــي
ـزود بفحــول
 ال ّتـ ّاحملــار اجلوفــي قصــد أقلمتهــا علــى أن تتـ ّ
للمحــار خــال شــهر مــاي وجــوان 2019
ّ
ّ
واحلضانــات واملبــ ّردات ووحــدة التّســخني وكذلــك
ّ
املضخــات ومو ّلــدات الهــواء
تعهــد
 ّّ
مرشــحات امليــاه.

✓ إنتاج ّ
الطحالب العلف ّية

تعهــد قاعــة إنتــاج ّ
مت ّ
الشــروع فــي عمل ّيــات االســتنبات
الطحالــب
املجهريــةّ ،
علــى إثــر ّ
ّ
املتوفــرة مــن ّ
ّ
الطحالــب العلف ّيــة وذلــك باعتمــاد
املتوســط واملك ّثــف لألنــواع
علــى النّطــاق
ّ
مكعبــة جوفــاء بســعة
 9أحــواض إســطوان ّية بســعة  200لتــر للحــوض الواحــد و 6أحــواض ّ
 400لتــر للحــوض الواحــد.

االستنبات واإلنتاج املك ّثف للطحالب العلف ّية
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ّ
واحلث على إنتاج البيض:
التزود بالفحول ،عمل ّية األقلمة
✓
ّ

قــام فريــق العمــل إثــر بلــوغ وحــدة ّ
املجهريــة املســتوى األقصــى لإلنتــاج خــال
الطحالــب
ّ
ّ
مربــي القوقع ّيــات
ـزود علــى مراحــل بفحــول
احملــار اجلوفــي مــن ّ
شــهر جانفــي  ،2019بال ّتـ ّ
ببحيــرة بنــزرت وفحــول الق ّفالــة مــن ســواحل صفاقــس وبحيــرة بنــزرت وبحيــرة تونــس.

ّ
احملار اجلوفي Crassostrea gigas
•ال ّدفعة األولى
ّــزود بال ّدفعــة األولــى ( 300وحــدة) مــن الفحــول وذلــك قصــد
مت خــال شــهر فيفــري الت ّ
أقلمتهــا ،ختليصهــا عــن طريــق التّنقيــة مــن البكتيريــا وح ّثهــا علــى النّضــوج باملفــ ّرخ .إ ّال
املخبريــة التــي
أنّ ــه ورغــم بلــوغ درجــة النّضــج املرجـ ّوة خــال شــهر مــاي ب ّينــت التّحاليــل
ّ
الصدفتــن وجــود البكتيريــا مــن
خصــت املبيــض والكتلــة ال ّلحم ّيــة
والســائل املتواجــد بــن ّ
ّ
ّ
املتحصــل عليهــا بعــد
ـام لليرقــات
ّ
نـ�وع« »Vibrio alginolyticusوهــو مــا ّأدى إلــى نفــوق تـ ّ
احلراريـ�ة .هــذا وقــد متّ ــت
الصدم��ة
ّ 8أياــم م�نـ عمل ّيــة
ّ
ّ
احل��ث علىــ إنتاــج البي�ضـ ع��ن طريقــ ّ
مالحظــة ّ
أن الظــروف املعتمــدة تتطابــق مــع مــا هــو متعاهــد
تأخــر كبيــر فــي النم ـ ّو (رغــم ّ
عليــه :درجــة احلــرارة ،امللوحــة ،الوجبــات الغذائ ّيــة و الكثافــة) حيــث لــم نتجــاوز مرحلــة
املتحصــل عليهــا
أن كم ّيــات اليرقــات
يرقــة مــن صنــف «  .»Dكمــا جتــدر اإلشــارة إلــى ّ
ّ
جتــاوز وزنهــا 137غ أي مــا يفــوق  130مليــون يرقــة.
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أيام من ال ّتفريخ
صورة مب ّينة لليرقات من صنف « »D
ّ
املتحصل عليها بعد ّ 8
• ّالدفعة ال ّثانية
مت اقتنــاء
علــى إثــر نفــوق محصــول ال ّدفعــة األولــى مــن الفحــول التــي متّ ــت أقلمتهــا باملفـ ّرخ ّ
ّ
احملــار اجلوفــي ( 200وحــدة) مــن بحيــرة بنــزرت خــال شــهر مــاي وقــد
دفعــة ثانيــة مــن
مت توجيــه ع ّينــات منهــا إلــى مخبــر التّحاليــل البكتريولوج ّيــة بفــرع املنســتير التّابــع للمركــز
ّ
الصحــي وقــد أثبتــت التّحاليــل
الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة قصــد التّث ّبــت مــن وضعهــا
ّ
ممــا يســتدعي إســتعمال مضــاد حيــوي.
تواجــد ال ّنــوع البكتيــري ّ Vibrio alginolyticus
التــزود باملضــاد احليــوي ،قمنــا بتركيــز مبــ ّرد للمــاء ( 18درجــة) وتعديــل
وفــي انتظــار
ّ
ّ
والظــروف
منســوب امليــاه املعــاجل ( )ultra-violetح ّتــى يتسـنّى جتديــد امليــاه مبــا يتناســب
املثلــى ملواصلــة إنضــاج األمشــاج مــن جهــة وتفــادي إنبعاثهــا الـ ّ
ـاإرادي مــن جهــة أخــرى.

ّ
احملار اجلوفي وع ّينة من أمشاج أنثى جاهزة
صورة لفحول
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ّ
مت إنتــاج الإرادي للبيــض
إال أنّ ه وعلــى إثــر انقطــاع الت ّيــار الكهربائــي
وتعطــل مب ـ ّرد امليــاه ّ
ـام مــن البيــض املل ّقــح جتــاوز الـــ 200مليــون بلــغ مع ـ ّدل
وأثبتــت الع ّينــات تواجــد عــدد هـ ّ
حجمهــا  45مكرومتــر وهــو مــا ّ
يؤكــد تواجــد البكتيريــا آنفــة ال ّذكــر.
املتحصــل عليهــا عــن طريــق التّرشــيح وتوزيعهــا علــى عــدد مــن
مت جمــع اليرقــات
وقــد ّ
ّ
األحــواض بكثافــة 5يرقة/املــل وتواصلــت عمل ّيــة التّربيــة مل ـ ّدة  7أيــام لتنفــق جميعهــا فــي
اليــوم ال ّثامــن وحجمهــا لــم يتجــاوز  80مكرومتــر.

توزيع اليرقات من صنف  Dعلى أحواض ال ّتربية
قمنــا علــى إثــر إتــاف اليرقــات النّافقــة بتطهيــر األحــواض وجميــع مســتلزمات التّربيــة
ـادة الكلــور ح ّتــى يتسـنّى لنــا القيــام بحملــة إنتــاج ثالثــة وذلــك علــى إثــر احلصــول علــى
مبـ ّ
ـاد احليــوي.
املضـ ّ

صورة لليرقات من صنف  Dال ّنافقة
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• ال ّدفعة ال ّثالثة
مت علــى إثــر احلصــول علــى املضــاد احليــوي ( )Florfenicolإســتجالب  150وحــدة مــن
ّ
ّ
مائويــة
أن درجــة احلــرارة جــاوزت  26درجــة
احملــار اجلوفــي مــن بحيــرة بنــزرت وحيــث ّ
ّ
تامــة لــم يتسـنّى لنــا القيــام مبعاجلتهــا ذلــك
ّ
وأن أمشــاج الفحــول كانــت فــي حالــة نضــوج ّ
أنّ ــه مبجـ ّرد وضعهــا فــي املــاء تقــوم بإفــراغ مــا لديهــا مــن مخــزون تناســلي .فتقـ ّرر حينهــا
ـاد احليــوي
معاجلــة البيــض واليرقــات .وقــد ّ
مت فعــا ذلــك خــال فتــرة التّربيــة إضافــة املضـ ّ
وذلــك كل  48ســاعة علــى إمتــداد  18يومــا .وقــد عاي ّنــا نفــوق عاديــي لليرقــات مــن اليــوم
األول إلــى غايــة اليــوم العاشــر حيــث شــهدنا نفــوق قرابــة  250مليــون يرقــة مــن صنــفD
ّ
راســبة علــى قــاع األحواض.
مت اســتخراج مجموعــة مــن اليرقــات التــي أظهــرت نســق شــبه عــادي للنمــ ّو
هــذا وقــد ّ
واملتواجــدة فــي املــاء باعتمــاد تقن ّيــة التّرشــيح الفوقــي بلغــت مرحلــة التّح ـ ّول إلــى يرقــة
قــادرة( .Larve pediveligèreقرابــة  50ألــف) فــي اليــوم الثامــن عشــر مــن تاريــخ
التّبييــض.

أيام من ال ّتفريخ
صورة مب ّينة لليرقات
ّ
املتحصل عليها ال ّنافقة بعد ّ 10
ّ
احملار من نوع الق ّفالة
✓
ّ
احملــار اجلوفــي قمنــا خــال الفتــرة املمتــ ّدة بــن  8أكتوبــر  2018و 8أوت
باإلضافــة إلــى
ّ
احملــار مــن نــوع الق ّفالــة « »Venerupisdecussataوذلــك إثــر
 2019مبحــاوالت إلنتــاج
املخبريــة وجــود
ـن مــن خــال التّحاليــل
الســواحل التّونس ـ ّية وقــد تبـ ّ
ّ
التـ ّ
ـزود بالفحــول مــن ّ
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العديــد مــن الطفيل ّيــات  Parasiteوكذلــك البكتيريــا مــن نــوع. Vibrio
ّــزود باملضــاد احليــوي بحملــة إنتــاج الق ّفالــة وذلــك فــي أواخــر شــهر
قمنــا علــى إثــر الت ّ
مت احلصــول علــى قرابــة  20ألــف يرقــة قــادرة فــي اليــوم  16بعــد التّبييــض.
جويليــة وقــد ّ
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ّ
يتوجــب أخــذه
مبحطــات تفريــخ القوقع ّيــات العنصــر الــذي
الص ّح ّيــة للفحــول
تعــ ّد احلالــة ّ
ّ
مبحمـ ّ
ـل اجل ـ ّد قبــل القيــام بحمــات اإلنتــاج .وقــد تناولــت عديــد األبحــاث العلم ّيــة مشــكل
البكتيريــا مــن نــوع ّ Vibrio
ـؤدي بتواجــده فــي املف ّرخــات
الشــائع باألوســاط املائ ّيــة والــذي يـ ّ
ماديــة كبــرى.
إلــى كــوارث وخســائر
ّ
الســنتني األخيرتــن خــال حمــات التّفريــخ تواجــد هــذا النّــوع
هــذا وقــد الحظنــا خــال ّ
ّ
احملــار اجلوفــي والق ّفالــة وهــو مــا دعانــا فــي آخــر املطــاف إلــى
مــن البكتيريــا لــدى فحــول
الســلب ّية لهــا مبــا فــي ذلــك
املضــادات
ضــرورة إعتمــاد
ّ
ّ
احليويــة رغــم قناعتنــا بالنّتائــج ّ
إنتــاج ســاالت مقاومــة.
الصحــة احليوان ّيــة باملركــز الفنّــي لتربيــة
وقــد أثبتــت التّحاليــل التــي قــام بهــا فريــق
ّ
خصصــت مليــاه التّربيــةّ ،
الطحالــب العلف ّيــة ،الفحــول
األحيــاء املائ ّيــة فــرع املنســتير والتــي ّ
واليرقــات أن هاتــن األخيرتــن حاملــة للبكتيريــا املذكــورة وتنتقــل البكتيريــا مــن الفحــول
ـام الفجئــي خــال بضــع ّأيــام.
إلــى اليرقــات ويـ ّ
ـؤدي ذلــك إلــى نفوقهــا التـ ّ
املضــاد احليــوي عنــد يرقــات احملــار اجلوفــي والق ّفالــة ،احلصــول
مت علــى إثــر اســتعمال
ّ
ّ
األول و 20ألــف للنّــوع
علــى نســبة ضعيفــة مــن اليرقــات قــادرة جتــاوزت  50ألــف للنّــوع ّ
ال ّثانــي.
املتربصــن (خريجــي
مت فتــح املجــال أمــام مجموعــة مــن
كمــا جتــدر اإلشــارة أنّ ــه ّ
ّ
املؤسســات اجلامع ّيــة وطلبــة وتقنيــن) للمشــاركة فعل ّيــا فــي نشــاط مفـ ّرخ القوقع ّيــات ملـ ّدة
ّ
شــهرين.

.3.7.3ال ّتربيــة املندمجــة لبلــح البحــر علــى احلبــال العائمــة بالبحــر
املفتــوح
كميــات مــن بلــح البحــر العالقــة فــي مختلــف مك ّونــات أقفــاص تســمني
تبعــا لتواجــد ّ
القــاروص والوراطــة بجـ ّ
البحريــة بســواحل املنســتير ،شــرع املركــز فــي إطــار
ـل املــزارع
ّ
خاصــة بســواحل طبلبــة،
إتّ فاق ّيــة مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار وشــركة
ّ
فــي العمــل علــى الوقــوف علــى إمكان ّيــة تثمــن هــذه املــوارد مــن خــال إجنــاز جتربــة لتربيــة
القوقع ّيــات بصفــة مندمجــة مــع تربيــة األمســاك باألقفــاص العائمــة .وقــد مت ّثــل عمــل
املركــز خــال هــذه التّجربــة فــي:
 متابعــة العناصــر الفيــز وكيميائيــة ومجموعــة مــن املعــادن ال ّثقيلــة ملوقــع التّجربــةبســواحل طبلبــة.
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 تشــخيص األصنــاف املتواجــدة مــن بلــح البحــر باملوقــع ومتابعــة تطورهــا اســتنادا إلــىّ
املؤشــرات التّاليــة:
 متابعة تط ّور نســبة تواجد كل صنف.
 تطـ ّور مع ّدالت قيس ّ
الطول والوزن.
 نسـ�بة وزن الكتلة ال ّلحم ّية ( . IC(chaire cuite
كم ّية من بلح البحر من صنف  MytilusGalloprovincialisومتابعة منوها.
-اســتزراع ّ

جدول عدد : 9متابعة العناصر الفيزيوكيميائ ّية ومجموعة
من املعادن ال ّثقيلة ملوقع ال ّتجربة بسواحل طبلبة
NT

25/05/2018 12/07/2018 31/08/2018

24/04/2018

13/07/2017 08/03/2018

14/04/2017

Date
physicochimique

27

26

21

18

16,5

27

17,7

T°C

6.5-8.5

8.5

8.07

8.5

8.3

8.20

7,25

7,9

)pH (mg/l

-

36.5

36.6

36.9

36.7

36.70

38,1

37,5

)Salinité (g/l

90

0.122

0.244

0.140

0.166

0.153

1 ,0

0,236

)Nitrate (mg/l

5

0.015

0.006

0.001

0.003

0.008

0,033

0,022

)Nitrite (mg/l

1

0.01

031.-0

-

0.012

)Fer (mg/l

1000

494

489

494

484

)Sulfate (mg/l

30

˂0.015

˂0.015

0.016

0.023

0.018

16, 0

0

)Ammonium (mg/l

0.05

0.022

0.028

0.073

0.087

0.089

0,025

0

)Phosphate (mg/l

-

-

-

-

69.8

-

)DCO (mg/l

30

-

20

-

10

-

)DBO5 (mg/l

-

-

-

0.6

223

-

)MES (mg/l

0.5

0.103

0.396

0,41

0.174

-

0,038

)Plomb (mg/l

0.005

˂0.02

˂0.02

0.076

-

-

0

)Cadmium (mg/l

0.5

-

0.216

-

0.31

-

)Chrome (mg/l

1.5

0.1

˂0.1

0.018

0.022

0.008

)Cuivre (mg/l

10

0.160

0.098

0.020

0.062

-

2

-

˂0.06

0

0.02

-

2000

-

-

4.8

-

-

Coliforme totaux

1000

-

-

4

-

-

Streptocoque

-

Absence

-

-

Vibrio cholérique

0,934

)Zinc (mg/l
)Nickel (mg/l
Résultats bactério)logiques (UFC

Absence
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اخلاص ّيــات الفيزيوكيميائ ّيــة مليــاه البحــر املفتــوح حيــث
ـجلة مبوقــع التّجربــة تتطابــق مــع
ّ
النّتائــج املسـ ّ
أن درجــة ملوحــة امليــاه تراوحــت بــن  36,5و  . 38,1و تراوحــت درجــة حــرارة امليــاه خــال فصــل
ّ
ال ّربيــع بالنّســبة لســنة ( 2017أفريــل  )2017و ســنة ( 2018مــارس ،أفريــل ،مــاي  )2018بــن 16,5
الصيــف .وبخصــوص األمــاح
و  21درجــة و إرتفعــت لتصــل إلــى غايــة  27درجــة خــال فصــل ّ
ـجلة بالبحــر املفتــوح و لــم نالحــظ تفاوتــا
املعدن ّيــة واملعــادن ال ّثقيلــة فهــي شــبيهة باملع ـ ّدالت املسـ ّ
الصيــف.
ـجلة بــن فصلــي ال ّربيــع و ّ
فــي النّتائــج املسـ ّ

* تشخيص األصناف املتواجدة من بلح البحر باملوقع ومتابعة تط ّورها
يتواجد بســواحل طبلبة صنفان من بلح البحر  Mytilus galloprovincialis :و PernaPerna

Mytilus galloprovincialis

Perna Perna

الصنفني في ع ّينة عشوائ ّية يت ّم إستخراجها من بلح
جدول عدد : 10نسبة تواجد ّ
البحر العالق بأقفاص ال ّتربية
خــال الفتــرة املمتدة من  27نوفمبر  2017إلى غاية  31أوت 2018
)%( Effectif
PernaPerna

Mytilus Galloprovincialis

Date

52,5

47,5

64,52

35,48

)T0( 27/11/2017
09/03/2018

54,1

9, 45

26/04/2018

63,50

36,50

25/05/2018

83,17

16,82

12/07/2018

81,3

18,7

31/08/2018

و ختضــع نفــس الع ّينــة العشــوائ ّية إلــى قيــس مع ـ ّدالت ّ
الطــول والــوزن ونســبة وزن الكتلــة
املتحصــل عليهــا.
ـن اجلــدول التّالــي النّتائــج
ال ّلحم ّيــة ( IC(chaire cuiteو يبـ ّ
ّ
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جدول عدد :11قيس مع ّدالت ّ
الطول والوزن
ونسبة وزن الكتلة ال ّلحم ّية ( IC(chaire cuite

كم ّية من بلح البحر من صنف  MytilusGalloprovincialisومتابعة من ّوها:
*إســتزراع ّ
مت إســتزراع  3أكيــاس (  )boudinsببلــح البحــر مــن صنــف �Mytilus
فـ�ي  28نوفمبــر ّ 2017
مقســمة إلــى  3أحجــام ( حســب ّ
مت تثبيتهــا فــي عمــق
الطــول و الــوزن) و ّ
ّ Galloprovincialis
مبــن بالصــورة
 6أمتــار بجانــب إحــدى األقفــاص العائمــة لتســمني القــاروص كمــا هــو
ّ
التّاليــة :

الكم ّيــة إلــى غايــة ّ
ويبــن اجلــدول
موفــى شــهر أوت ،2018
وقــد متّ ــت متابعــة منــ ّو هــذه
ّ
ّ
املتحصــل عليهــا:
التّالــي النّتائــج
ّ
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جدول عد :12متابعة من ّو بلح البحر إلى غاية ّ
موفى شهر أوت 2018
B3

B1

B2

Tf
31/08/2018

T0
28/11/217

Tf
31/08/2018

T0
28/11/217

Tf
31/08/2018

T0
28/11/217

72,13

70,55

56,47

47,35

44,67

31,50

)Long. moy (mm

62,00

00, 56

40,00

35,00

35,00

24,00

)min.(mm

90,00
85,37

85,00

78,00
80,86

58,00

55,00

41,00

91,66

)max.(mm

)%( Taux de survie

كمــا تــراوح من ـ ّو بلــح البحــر املســتزرع خــال هــذه الفتــرة ( 9أشــهر) بــن  13مم بالنّســبة
املتوســطة و 2مم بالنّســبة لألحجــام الكبــرى و2
الصغيــر و 9مم بالنّســبة لألحجــام
للحجــم ّ
ّ
مم بالنســبة لألحجــام الكبــرى .وتراوحــت نســبة اإلحيــاء مــن  85إلــى  91باملائــة.

رسم بياني عدد  :8متابعة منو بلح البحر

رسم بياني عدد  :9متابعة نسبة اإلحياء
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 4.7.3املشروع ال ّنموذجي لتثمني ّ
املجهرية
الطحالب
ّ
الصناعــة يقــوم املركــز مــن
فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للبحــث والتّجديــد لــوزارة ّ
خــال إتّ فاق ّيــة مــع مخبــر البحــوث العلم ّيــة للمعهــد العالــي للبيوتكنولوجيــا باملنســتير
( )laboratoirebiolivalوشــركة  BIOALGUEإلنتــاج ّ
الســاف،
الطحالــب
ّ
املجهريــة بقصــور ّ
بإجنــاز جتربــة لتثمــن ّ
املجهريــة مــن صنــف  .Ulva lactucaوتهــدف هــذه التّجربة
الطحالــب
ّ
ـادة  ulvaneذات
التــي تــدوم حوالــي  24شــهر إلــى الوقــوف علــى إمكان ّيــات اســتخراج مـ ّ
الصيدلــة والتّجميــل.
القيمــة العاليــة واملســتعملة فــي عــدة مجــاالت مثــل ّ
وقــد إنطلــق العمــل فــي إطــار هــذا املشــروع منــذ بدايــة شــهر جويليــة  2019علــى أن
يتواصــل إلــى غايــة جويليــة  2021وتتم ّثــل ّ
تدخــات املركــز فــي هــذه التّجربــة كمــا يلــي:
 تشــخيص موقع أخذ الع ّيناتخاصيات املستخرج
 حتليلّ
 دراســة جتربة إعتماد مخرجات هذا النّوع من ّالطحالب في أغذية يرقات القمبري.
وتبلــغ التّكلفــة اجلمل ّيــة إلجنــاز هــذه التّجربــة حوالــي  250ألــف دينــار وقــد ّمت متويلهــا مــن قبــل وزارة
الصناعــة مبنحــة قيمتهــا  200ألــف دينــار ومــن قبــل ّ
الصناعــي بقيمــة  50ألــف دينــار.
الشــريك ّ
ّ

السبري
 .5.7.3ال ّتجربة ال ّنموذج ّية لتربية مسك ّ
البحريــة املربــاة ببالدنــا ،قــام املركــز
بهــدف الوقــوف علــى إمكان ّيــة تنويــع أصنــاف األمســاك
ّ
الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة فــي إطــار إتّ فاق ّيــة مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار
وشــركة تربيــة األمســاك  ،TTFمبتابعــة جتربة لتســمني مســك الس��بري .Argyrosomusregius
وقدإنطلقــت هــذه التّجربــة فــي  19أوت  2017ودامــت إلــى غايــة أفريــل ( 2019حوالــي  21شــهر)
الصنــف مــن األمســاك ومتابعــة
حيــث مت ّثــل عمــل املركــز فــي هــذا اإلطــار فــي متابعــة منـ ّو هــذا ّ
الصح ّيــة مــن ناحيــة أخــرى.
نســبة اإلحيــاء مــن ناحيــة ومتابعــة حالتهــا
ّ

مسك السبري
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جدول عدد  :13معطيات بداية جتربة تربية مسك السبري
األقفاص

قطر األقفاص(م)

الوزن عند االستزراع (غ)

EM4

22

13،9

CM12

22

10،08

تاريخ االستزراع
19/08/2017

عدد األمساك عند االستزراع
68963
73716

أقفاص ال ّتسمني
جدول عدد  :14تركيبة العلف اخلاص بتسمني الكوربني
ّ
املركبات

البروتينات

الدّهن ّيات

السلولوز

الرماد

الفوسفور

الكلسيوم

الصوديوم
ّ

ال ّنسبة ()%

51

12

2.5

9.1

1.33

2.12

0.55

خاصــة بتســمني هــذا ال ّنــوع مــن األمســاك
مت خــال هــذه التّجربــة ،إســتعمال أعــاف
وقــد ّ
ّ
بتركيبــة مشــابهة إلــى حــ ّد مــا تركيبــة أعــاف القــاروص و الوراطــة مــن حيــث نســبة
البروتينــات.
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*متابعة منو مسك السبري:
إنطالقــا مــن فــراخ مبعــ ّدل وزن  10غ و خــال  21شــهر مــن التّربيــة بلــغ مســك الســبري
مع ـ ّدل وزن فــي حــدود  1,5كــغ بالوحــدة مــع تفــاوت ملحــوظ فــي حجــم األمســاك داخــل
ـجلة فــي بعــض البلــدان األخــرى نالحــظ ّ
تأخــر فــي
القفــص العائــم .ومقارنــة بالنّتائــج املسـ ّ
من ـ ّو هــذه األمســاك بحوالــي.%20

رسم بياني عدد  :10متابعة منو مسك السبري
حتســن إقبــال مســك الكوربــن
كمــا الحظنــا أنّ ــه إنطالقــا مــن معــ ّدل وزن حوالــي  100غ ّ
علــى الوجبــة املق ّدمــة ومحافظتــه علــى عــادة األكل فــي القفــص العائــم مــع تشــكيل كــروي
لســرب األمســاك.

* متابعة نسبة اإلحياء
تراوحــت نســبة اإلحيــاء خــال هــذه التّجربــة بــن %93و .% 95ونشــير فــي هــذا املجــال
بأنّ ــه لــم يقــع تســجيل أي نفــوق نــاجت عــن أســباب مرض ّيــة فــي مســك الكوربــن منــذ عمل ّيــة
االســتزراع.

ّ
باحملطــة ال ّنموذج ّيــة لتربيــة
 .6.7.3تشــغيل وحــدة ال ّزراعــة املندمجــة
األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل
فــي إطــار إدخــال تّ قنيــات جديــدة ،إنطلــق املركــز منــذ ســنة  2016فــي القيــام بتجربــة
ّ
باحملطــة النّموذجيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة
منوذجيــة للزّراعــة اإلحيومائ ّيــة
ببومهــل ،متم ّثلــة فــي تركيــز نظــام مندمــج بــن تربيــة مســك البلطــي النّيلــي فــي أحــواض
ـص
بالســتيك ّية والزّراعــة املائ ّيــة لبعــض اخلضــروات خــارج التّربــة داخــل بيــت مك ّيــف (اخلـ ّ
ّ
ّ
مرشــح حيــوي ومرشــح ميكانيكــي.
والطماطــم والفلفــل )...إضافــة إلــى
واخليــار
أنهــا نشــاط تكاملــي بــن ثالثــة أمنــاط إنتاج ّيــة،
وتعــرف الزّراعــة اإلحيومائ ّيــة علــى ّ
تربيــة األحيــاء املائ ّيــة ،الزّراعــة املائ ّيــة وتكاثــر كائنــات البكتيريــا ،ومتكــن هــذه التّقنيــة
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مردوديــة واســتدامة مشــاريع تربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة وتثمــن
اإلنتاج ّيــة مــن رفــع
ّ
فضــات األمســاك وإســتغاللها لتغذيــة النّباتــات باإلضافــة إلــى توفيــر خضــروات طبيع ّيــة
حيويــة أو أدويــة.
مضــادات
دون
ّ
ّ
إقتصاديــة بامتيــاز حيــث ّ
متكــن مــن
كمــا تعتبــر الزّراعــة اإلحيومائ ّيــة طريقــة فالح ّيــة
ّ
ـري وذلــك باملقارنــة مــع ّ
ّقليديــة للزّراعــة حيــث يقــع ســقي
اإلقتصــاد فــي ميــاه الـ ّ
الطــرق الت ّ
خاصــة فــي ضـ ّ
ـل نقــص ونــدرة امليــاه.
النّباتــات مبــاء تربيــة األمســاك فــي دورة مغلقــة،
ّ
كمــا ّ
ّقليديــة والتّخفيــف مــن حــدة
متكــن مــن اســتغالل األراضــي الغيــر صاحلــة للزّراعــة الت ّ
الســواء وحتقيــق اإلكتفــاء ال ّذاتــي
الفقــر واجلــوع فــي املناطــق الريف ّيــة
ّ
واحلظريــة علــى ح ـ ّد ّ
املنزلــي مــن اخلضــروات واألمســاك واملســاهمة فــي خلــق مواطــن شــغل جديــدة.
مت خــال هــذه
 ال ّتجربــة األولــى مــن جانفــي  2018إلــى أواخــر شــهر فيفــري  :2018وقــد ّـص
التّجربــة زرع  500وحــدة إنتــاج  480وحــدة خضــروات اخلـ ّ
 ال ّتجربــة الثانيــة مــن فيفــري  2018إلــى ّموفــى شــهر أفريــل  :2018وقــد مت إعــادة
حتصلنــا علــى نفــس النّتائــج
التّجربــة بنفــس املعطيــات وقــد
ّ
 ال ّتجربــة الثالثــة مــن فيفــري  2019الــى ّموفــى شــهر مــاى :2019مت إعــادة التّجربــة
االقتصاديــة مــن هــذا النّظــام.
بهــدف جمــع املعطيــات لدراســة اجلــدوى
ّ
وســيقع العمــل فــي إطــار إتّ فاق ّيــة مــع املعهــد العالــي للعلــوم البيولوج ّيــة التّطبيق ّيــة بتونــس
فــي إطــار مشــروع بحثــي عملــي  ERANETMEDالســتكمال ومتابعــة ّ
كافــة العناصــر
اإلنتاج ّيــة لهــذه التّجربــة.

ّ
باحملطــة ال ّتجريب ّيــة لتربيــة
الصينــي
 .7.7.3تربيــة يرقــات الــكارب ّ
األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
ببشــيمة
مت بتاريــخ  23جويليــة  2019اإلنطــاق فــي جتربــة تربيــة يرقــات الــكارب العاشــب
ّ
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ّ
مبحطــة تربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
مت إســتزراع  5.000يرقــة فــي
ببشــيمة .حيــث ّ
بالســماد العضــوي خــال األســبوعني
حــوض ســعته 30م 3بعــد القيــام بعمل ّيــة تســميده
ّ
ـم تقــدمي علــف تكميلــي لليرقــات .هــذا وقــد تواصلــت التّجربــة ملـ ّدة  8أســابيع
ّ
األولــن ثـ ّ
وقــد أفضــت إلــى تســجيل معـ ّدل وزن  3.2غ ونســبة إعاشــة بـــ %20ومعـ ّدل منـ ّو يومــي
ق ـ ّدر بـــ 50مغ/اليوم.

ّ
باحملطــة ال ّتجريب ّيــة
اجليوحراريــة
.8.7.3تســمني القمبــري بامليــاه
ّ
لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
ببشــيمة
مت بتاريــخ  27جويليــة  2019اإلنطــاق فــي جتربــة تربيــة القمبــري الفامنــي مبحطــة تربيــة
ّ
األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
مت إســتزراع  5.000يرقــة ( )PL 20فــي  6أحــواض
ببشــيمة .حيــث ّ
مبســاحة جمل ّيــة تقـ ّدر بـــ  36م .2هــذا وقــد أفضــت هــذه التّجربــة التــي دامــت خمســة أشــهر
إلــى النّتائــج التّاليــة:

ّ
مبحطة ّ
بشيمة
جدول عدد  :15نتائج جتربة تسمني القمبري
5.000

Nombre initial PL 20

1.050

Survivants

% 21

Tx de survie

g 0.54 ± 18.71

Poids moyen final

5

TCA

g 0.82

Tx croissance/semaine
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اجليوحرارية
رسم بياني عدد  :11تطور من ّو القمبري باملياه
ّ

الري الفالحي
 .9.7.3تسمني مسك البلطي بأحواض ّ
ّ
محطــة تربيــة األمســاك بامليــاه
مت جلــب  1700مــن صغــار البلطــي (معـ ّدل وزنهــا  20غ) مــن
العذبــة ّ
ـري باملركــز الف ّنــي للقــوارص ببنــي خــاد خــال
ببشــيمة واســتزراعها فــي حــوض الـ ّ
شــهر جــوان  .2019هــذا وقــد بلــغ معـ ّدل وزن األمســاك بعــد  140يومــا مــن التّربيــة 230غ
أي مبعـ ّدل منـ ّو يومــي فــي حــدود  1.5غ ونســبة إعاشــة بلغــت  99باملائــة.

الري
جتربة تسمني أمساك البلطي بأحواض ّ

.8.3ال ّدراسات
بالسدود:
الصيد
.1.8.3دراسة مردود ّ
ّ
والســماطي واملصــري
الصي��د بس��دود جوم�ين
ّ
ـاص مبرــدود ّ
مت إجن��از اجلان��ب التّطبيق��ي اخلـ ّ
ّ
واحلمــى .وجتـ�رى هـ�ذه العمل ّيـ�ات ف��ي إطـ�ار االتّ فاق ّي��ة املمضـ�اة سـ�نة 2014مـ�ع املعهــد
للصي��د البحـ�ري وتربي��ة األحيـ�اء
الوطن��ي لعلـ�وم وتكنولوجي��ا البحـ�ار واملعه��د العال��ي ّ
للصيـ�د البحــري وتربيـ�ة األمســاك مــن أجــل إعــداد دراســة
املائ ّيـ�ة ببنـ�زرت واإلدارة
العامـ�ة ّ
ّ
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بالســدود ومخــزون األمســاك بهــا فــي أفــق ســنة  .2020وتتم ّثـ�ل
الصيــد
حــول مــردود ّ
ّ
إلتزامــات املركـ�ز فـ�ي:
توفير ّ
الصيد التّجريب ّية.
الصيد ال ّالزمة للقي��ام بعمل ّيات ّ
الش��باك ومع ّدات ّ
الصيد بها.
الصيد التّجريب ّي��ة ملتابعة تن ّوع األمساك وتقييم مردود ّ
القي��ام بعمل ّيات ّ
األول ّيــة مــن
مت منــذ انطــاق ال ّدراســة دراســة  19ســ ّدا كمــا ّ
هــذا وقــد ّ
مت إجنــاز النّســخة ّ
هــذه ال ّدراســة.

السدود التي ّ
الصيد بها إلى غاية سنة 2019
مت دراسة مردود ّ
جدول عدد ّ :16
2019

2018

Joumine
)(17

Nebha)na (14

2017

2016
)Mellègue (4
Bouhertma
()5
)Sidi Saad (6

2016 - 2015

2014

)Kasseb (2

Technique d’échantillonnage
Echantillonnage conjoint

Siliana

()acoustique + filet

()3

)Ghezala (8

Masri
)(18

Barbra
(Zouiti)na) (15

BniMtir El Hma
)(16
)(19

Lahjar
()9
)Laabid (10
)Bzikh (11

)BirMcherga (7

Sidi
Salem
)(1

Echantillonnage par les filets
multimailles uniquement

)Lebna (12
)Sejnane (13
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 .9.3ال ّدورات ال ّتكوين ّية
البحريــة وتربيــة
مت خــال ســنة  2019إجنــاز  07دورات تكوين ّيــة فــي مجــال تربيــة األحيــاء
ّ
ّ
ـن الحقــا:
األحيــاء بامليــاه العذبــة مثــل مــا هــو مبـ ّ
• ال ّتفريــخ االصطناعــي ألمســاك القــاروص والوراطــة مبفـ ّرخ طبرقــة :مــن  26فيفــري إلــى
نظريــا ّ
تركــز حــول :فــراخ القــاروص
تضمــن برنامــج الـ ّدورة جانبــا
 01مــارس  .2019وقــد
ّ
ّ
وخاصي��ات اختيارهــا ،مك ّونــات املفــارخ ،فيزيولوجيــا
ّوجهـ�ات
ّ
والوراط��ة :اإلحصائ ّي��ات والت ّ
البحري�ةـ ،التّفريـ�خ ،والتّعلي��ف ،تربي��ة وتســمني اليرقاــت … ،وجانبــا تطبيق ّيــا
األمساــك
ّ
للمعــارف املكتســبة نّ ظريــا .وقــد شــفعت الـ ّدورة بتقــدمي شــهائد تكويــن لـــ  12مشــاركا.

• دورة تدريب ّيـ�ة حـ�ول تربيـ�ة القمبـ�ري بوحـ�دة م ّلولـ�ش :مــن  26إلــى  29جــوان 2019
شــارك فيهــا أكثــر مــن ثالثــن شــخصا مــن ّ
ـن .وتعـ ّد هــذه الـ ّدورة ال ّثانيــة
الطلبــة واملهنيـ ّ
منــذ إنطــاق املشــروع ســنة .2014
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الصينــي :يومــي  30و 31جويليــة
• دورة تدريب ّيــة حــول ال ّتفريــخ االصطناعــي للــكارب ّ
ّ
باحملطــة النّموذج ّيــة لتربيــة أمســاك امليــاه العذبــة ببومهــل .وتعــ ّد هــذه الــ ّدورة
2019
اخلامســة فــي هــذا املجــال.

تدريبيــة حــول تربيــة البلطــي ّ
النيلــي لفائــدة مجمــع التّنميــة الفالح ّيــة «واد
• دورة
ّ
احلامــة-
الكوشــة» (دقــاش– تــوزر) وذلــك أيــام  9و 10و 11جويليــة  2019مبدينــة
ّ
قاب��س وقــد شــارك فــي هــذه الــ ّدورة  10أشــخاص .وتعــ ّد هــذه الــ ّدورة ال ّثانيــة
ّ
باحملطــة
أيــام  24و 25و 26ديســمبر 2019
فــي هــذا املجــال .تلتهــا دورة تالثــة ّ
التّجريب ّيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ّ
ببشــيمة .ومت خاللهــا تقــدمي مداخــات
حــول اجلوانــب املتع ّلقــة بتربيــة مســك البلطــي النّيلــي ،التّفريــخ والتّســمني والتّغذيــة
واملردوديــة والتّســويق والتّثمــن .كمــا مت القيــام
الص ّح ّيــة.
ّ
واالمــراض واجلوانــب ّ
بأعمــال تطبيق ّيــة حــول جميــع مراحــل دورة تربيــة مســك البلطــي النّيلــي وصناعــة
اخلاصـ�ة بـ�ه.
األعـلاف
ّ
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ّ
باحملطــة
• دورة تدريب ّيــة حــول ال ّزراعــة اإلحيومائ ّيــة :يومــي  11و 12ديســمبر 2019
النّموذج ّيــة لتربيــة أمســاك امليــاه العذبــة ببومهــل .وتعتبــر هــذه الـ ّدورة األولــى مــن نوعهــا
فــي هــذا املجــال .وشــملت هــذه الورشــة مداخــات حــول اجلوانــب املتع ّلقــة بالزّراعــة
الص ّح ّية،
الســمكي والنّباتــي والبكتيــري إضافــة إلــى اجلوانــب ّ
اإلحيومائ ّيــة بجميــع مك ّوناتهــا ّ
كمــا قــام املشــاركون بتصميــم وتركيــب أمثلــة لوحــدات مصغّ ــرة للزّراعــة اإلحيومائ ّيــة.

.10.3تكوين األعوان
ّ
متكــن أعــوان املركــز مــن املشــاركة فــي ورشــات عمــل ودورات تكوين ّيــة علــى املســتوى
الوطنــي وال ّدولــي كمــا يلــي:
ـن ّ
للشــبكة العرب ّيــة لتربيــة
الســنوي
للمنســقني الوطنيـ ّ
ّ
 املشــاركة فــي االجتمــاع ال ـ ّدوري ّّ
املنظمــة العرب ّيــة للتّنميــة الزّراع ّيــة باخلرطــوم مــن  27الــى  28جانفــي
األحيــاء املائ ّيــة مبقــر
.2019
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 املشــاركة فــي ورشــة عمــل بإســبانيا حــول مخرجــات املرحلــة األولــى مــن مشــروع Med Aidيــوم  24جانفــي .2019
 املشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول اســتعمال النّظــم اجليوغراف ّيــة  GISبرومــا مــن  29إلــىالعام��ة ملصائ��د البح��ر األبي��ض املتوس��ط» CGPM «.
 31جويليــة  2019مبق�� ّر الهيئ��ة
ّ
صحــة األحيــاء املائ ّيــة مــن  24فيفــري
 املشــاركة فــي ال ـ ّدورة التّدريب ّيــة بإســبانيا حــولّ
إلــى  02مــارس .2019
االستشــارية العلم ّيــة لتربيــة
 املشــاركة فــي اجتماعــات الــ ّدورة احلاديــة عشــرة ل ّلجنــةّ
األحيــاء املائ ّيــة بإســبانيا (ملقــا) مــن  10إلــى  12ســبتمبر .2019
بالصــن ّ
الشــعب ّية حــول تكنولوجيــات االســتزراع
 املشــاركة فــي الــ ّدورة التّدريب ّيــةّ
البحريــة بالــ ّدول النّاميــة مــن  25جــوان إلــى  13أوت .2019
ّ
 املشــاركة فــي دورة تكوين ّيــة حــول التّصــ ّرف التّشــاركي للمصائــد الســاحل ّية وتثمــنالصي�دـ البحــري باليابــان مــن  01إلــى  28ســبتمبر .2019
منتوجاــت ّ
 املشــاركة فــي دورة تكوين ّيــة حــول التّشــخيص والوقايــة مــن الطفيل ّيــات فــي مجــال تربيــةاألحيــاء املائ ّيــة بإســبانيا مــن  21إلــى  25أكتوبــر .2019
املتوســط
 املشــاركة فــي املشــروع اإلقليمــي «مبــادرة األمــل األزرق بالبحــر األبيــضّ
ـاص فــي مجــال اإلقتصــاد األزرق.
« »Blue-hopeلدعــم قــدرات مم ّثلــي القطــاع العمومــي واخلـ ّ
ّ
املنظمــة العامل ّيــة
اخلاصــة مبشــروع التّعــاون الفنّــي مــع
 املشــاركة فــي اإلجتماعــاتّ
املتوســط» يــوم  17جــوان
لألغذيــة والزّراعــة «مبــادرة األمــل األزرق فــي البحــر األبيــض
ّ
.2019
 املشــاركة فــي آجتماعــات الــ ّدورة العاشــرة ل ّلجنــة الفرع ّيــة املعن ّيــة بتربيــة األحيــاءّ
ملنظمــة األغذيــة والزّراعــة بتروندهــامي -النرويــج  22أوت.2019
املائ ّيــة  COFI-AQالتّابعــة
 املشــاركة فــي زيــارات ميدان ّيــة ملصانــع ومشــاريع تربيــة األحيــاء املائ ّيــة بامليــاهبجمهوريــة مصــر العرب ّيــة مــن  08إلىــى  13ســبتمبر 2019إضافــة إلــى إســتقبال وفــد
العذبــة
ّ
مصــري ّ
البحريــة باألقفــاص
لإلطــاع علــى التّجربــة التّونس ـ ّية فــي مجــال تربيــة األمســاك
ّ
العائمــة مــن  8إلــى  10أفريــل .2019
العامــة وفرعــي املنســتير وبومهــل فــي
 مشــاركة  15إطــار مــن املركــز تابعــن لــإدارةّ
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اإلنقليزيــة وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن شــهر نوفمبــر 2019
 دورة تكوين ّيــة فــي ال ّلغــةّ
الــى شــهر مــارس 2020

.11.3تأطير ّ
الطلبة
 تأطيــر  02مشــاريع ختــم دروس لـــ 02طلبــة للحصــول علــى شــهادة اإلجــازة التّطبيق ّيــةالبحريــة و تربيــة األحيــاء املائ ّيــة.
فــي البيوتكنولوجيــا
ّ
 تأطيــر  17طالــب وطالبــة بــكل مــن املعهــد العالــي للبيوتكنولوجيــا باملنســتير واملعهــدالعالــي تربيــة األحيــاء املائ ّيــة ببنــزرت واملعهــد الوطنــي للعلــوم الفالح ّيــة بتونــس فــي
تربصــات تكوين ّيــة.
إطــار ّ
للصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء
 تأطيــر ميدانــي لطلبــة املاجســتير مــن املعهــد العالــي ّّ
باحملطــة النّموذج ّيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل للقيــام
املائ ّيــة ببنــزرت
بأشــغال تطبيق ّيــة لصنــع منــاذج لوحــدات الزّراعــة املندمجــة.
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المحور الّثالث :تطوير البنية الّتحتّية
.1توســعة املشــروع ال ّنموذجــي لتربيــة القمبــري واســتغالل ّ
كافــة
املخصصــة فــي الغــرض:
املســاحة
ّ
مت فــي مرحلــة أولــى إســتغالل 3
تبلــغ املســاحة اجلمل ّيــة
املخصصــة للمشــروع  22هكتــارّ ،
ّ
هكتــار ويعمــل املركــز علــى توســعة املشــروع وإســتغالل ّ
املخصصــة فــي
كافــة املســاحة
ّ
الغــرض وذلــك مــن خــال:

.1.1توسعة املف ّرخ:
األول مــن ســنة  2019إجنــاز ال ّدراســات الف ّن ّيــة ّ
اللزمــة
ّ
مت فــي هــذا اإلطــار خــال ال ّثالثــي ّ
لتركيــز مف ـ ّرخ جديــد (  ) Electricité, fluide, Béton ,APD , APSو ذلــك قصــد مضاعفــة
مت إعــداد
طاقــة إنتــاج فــراخ القمبــري باملشــروع النّموذجــي مب ّلولــش .وفــي هــذا اإلطــار ّ
كــراس ّ
مت طلــب العــروض فــي الغــرض خــال شــهر أفريــل
الشــروط
اإلداريــة والف ّن ّيــة و ّ
ّ
 2019حيــث وقــع إختيــار شــركة املقــاوالت التــي إنطلقــت فــي إجنــاز األشــغال منــذ بدايــة
شهر نوفمبر .2019

إنطالق أشغال إجناز املف ّرخ

.2.1إجنــاز ال ّدراســات الف ّن ّيــة لتركيــز أحــواض ترابيــة لل ّتســمني ومجموعة
مــن املنشــآت األخــرى علــى مســاحة  19هكتار.
مت إختيــار مكتــب
علــى إثــر إعــداد كــراس شــروط مرجع ّيــة وطلــب عــروض فــي الغــرض ّ
دراســات للقيــام بال ّدراســات الف ّن ّيــة ال ّالزمــة الســتغالل مســاحة  19هكتــار ومــن املبرمــج
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إجنــاز هــذه ال ّدراســات علــى م ـ ّدة  5أشــهر إنطالقــا مــن شــهر جــوان .2019

ّ
باحملطة ال ّتجريب ّية لتربية أمساك املياه العذبة ّ
ببشيمة:
.2تطوير البنية ال ّتحت ّية
مت خــال ّ
موفــى ســنة  2019القيــام باألشــغال التاليــة باحملطــة التجريب ّيــة لتربيــة أمســاك
ّ
امليــاه العذبــة ببشــيمة :
 إنشــاء حوضــن ترابيــن ميســح ّكل منهمــا  100م 2وتغطيتهمــا بغشــاء عــازل ()géomembrane en PEHD 1.5 mm
األولــي ألمســاك البلطــي النيلــي ( 15 – 1غ) (خــال الفتــرة مــن
الســتغاللهما فــي التســمني ّ
شــهر نوفمبــر إلــى شــهر مــاي) باإلضافــة إلــى التجــارب النموذج ّيــة (مــن شــهر جــوان
– إل��ى شـ�هر أكتوبــر) .وقــد ّ
مكــن إنشــاء هذيــن احلوضــن مــن رفــع حجــم ميــاه التربيــة
باحملطــة مــن  161.5إلــى  361.5م.3

 تهيئة سـتّة أحواض تراب ّية بالبيت احملمي عدد  3من خالل تغيير الغشــاء العازل(.)géomembrane en PEHD 1.5 mm

قبل عمل ّية ال ّتهيئة
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السنــوي لسنــة 2019
التقـريـر ّ

البشرية
 .1املوارد
ّ

المحور الرّابع :الوسائل والموارد

األعوان املباشرون
العامــة
مت ضبــط عــدد األعــوان املباشــرون باملركــز بــــ 46عــون موزّ عــن بــن اإلدارة
ّ
ّ
مبــن باجلــدول عــدد17
للمركــز وفروعــه مثــل مــا هــو
ّ
مكان العمل

والصنف
ال ّرتبة
ّ

اإلختصاص

العدد

مهندس عام

مدير عام +مدير

02

متص ّرف عام أ1

اإلدارية واملال ّية
كاهية مدير الشــؤون
ّ

1

مهندس رئيس أ1

العامة
اإلدارة
ّ

طبيب بيطري متفقّد جهوي

صنف أ1

متص ّرف مستشار أ1

محاســب +متص ّرف إداري +مك ّلف ّ
بالشراءات واملباني

ملحق إدارة
كاتبة تص ّرف صنف ب
أول أ2
تقني ّ
تقني

محطة بومهل

وحدة املنستير

01
3
1

مكتب الضبط

1

وحدة القوقع ّيات

1

وحدة اإلستزراع

2

عامل صنف 6

وحدة اإلستزراع

1

عامل صنف  4و5

سائق

3

عامل صنف 1

عون تنظيف

1

عامل صنف 1

حراسة

2

أول أ2
تقني ّ

وحدة تربية البلطي والكارب

1

تقني سامي أ3

وحــدة تربية الكارب والتربية املندمجة

1

عامل صنف2

وحدة البلطي و الكارب

1

عامل صنف 1

وحدة البلطي و الكارب

1

عامل صنف 2

حراسة

3

02مهندس رئيس

تربية األحياء املائ ّية

2

صحي أ1
طبيب بيطري
ّ
أول أ2و تقني
تقني ّ
عامل صنف 1
عامل صنف 1

وحدة م ّلولش

تربيــة األحياء املائ ّية +اقتصاد ريفي

1+1

أول وتقني ســامي أ3
تقني ّ
عامل صنف 1

صنف أ1

البحرية
تربيــة الطحالب  +تربية األمساك
ّ
حراسة

1
2+1
3

عون تنظيف

1

تربيــة األحياء املائ ّية  +إلكتروميكانيك

1+2

حراسة

2
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وحدة ّ
بشيمة*
مف ّرخ القوقع ّيات
ببنزرت

مهندس رئيس أ1

رئيس مصلحة

1

عامل صنف 2

حراسة

1

مهندس رئيس أ1

رئيس مصلحة

1
46

املجموع

املوارد املال ّية :تق ّدم تنفيذ ميزانية املركز لسنة ( 2019أد)
مت إلــى حــدود شــهر ديســمبر  2019فتــح إعتمــادات جمل ّيــة قيمتهــا  2.533أد مــن جملــة
ّ
مرســة قيمتهــا  1.954أ د منهــا  714أد بعنــوان نفقــات املرتّ بــات واألجــور و152
إعتمــادات ّ
أد علــى مســتوى نفقــات التّصـ ّرف اإلعتيــادي و 1176أد علــى مســتوى نفقــات الت ّ
ّدخــل و322
أد علــى مســتوى نفقــات التّجهيــز .وفــي مــا يلــي تقـ ّدم تنفيــذ ميزان ّيــة املركــز باأللــف دينــار:

جدول عدد :18تق ّدم تنفيذ ميزان ّية املركز خالل سنة 2019
البيانات

املرسم
ّ

املفتوح

فواضل/نقص2018

ّعهدات
الت ّ

موارد ذات ّية اجلملي املفتوح

املستعمل

املتبقّي

نفقات التّسيير
املرتّ بات واألجور

800

714

-65,621

648,379

1,061,423

-413,044

مكافأة حضور مم ّثلي ال ّدولة مبجلس اإلدارة

10

0

0

0

0

0

التّص ّرف اإلعتيادي

85

152

-151,117

0,117

192,846

-192,729

ودادية املركز
ّ

25

0

0

23,350

23,350

0,000

املجموع 1

920

866

-216,738

671,846

1277,619

-605,773

بصرية
جتهيزات إعالم ّية ومسع ّية
ّ

4

4

5

وسائل نقل

50

50

0

23,350

نفقات التّجيهز
9

2,779

5,817

98,700

98,700

0

وحدة بومهل

65

65

64,484

129,484

16,779

112,705

وحدة املنستير

55

55

49,861

104,861

2,689

102,171

وحدة ّ
بشيمة

30

30

27,214

57,214

25,172

31,689

مف ّرخ القوقع ّيات

80

80

122,483

202,483

2,416

199,997

أثاث

0

0

9,357

9,357

0

9,357

عالمات اجلودة لشركات التّربية

0

0

10

10

0

10

العامة
تهيئة اإلدارة
ّ

0

0

13,656

13,6560

0

13,656

التّدقيق في نظم املعلومات ّية للمركز

18

18

10

28

23,993

4,006

جتهيزات التّربية املندمجة

20

20

0

20

0

20

املجموع 2

322

322

312,055

682,755

172,528

510,277

الوحدة النّموذج ّية باملنستير

15

15

48,700

48,700

نفقات الت ّ
ّدخل

58

14,201

29,201

8,660

20,541
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ّ
محطة بومهل
نفقات خصوص ّية الستغالل

63

64

75,957

139,957

31,121

108,836

السدود
إستزراع ّ

41

31

40,232

71,232

30,685

40,547

تربية القمبري

300

780

229,254

1009,254

177,181

-247,498

تربية القوقع ّيات

100

100

420,020

520,020

8,367

511,141

ونشريات
توثيق ودراسات
ّ

25

13

6,191

19,191

5,942

13,248

مراجع وبنك معلومات

10

10

19,273

29,273

2,956

26,317

التّظاهرات الوطن ّية والعامل ّية

25

25

1,467

26,467

30,269

-3,810

تربية البطي ّ
ببشيمة

60

60

85,303

145,303

28,423

116,878

اإلحاطة والتّكوين وال ّرسكلة

49

35

21,749

56,749

61,307

-4,558

دراسات وجتارب منوذج ّية

35

34

116,631

150,631

1,113

35,518

املجموع 3

723

1167

1030,278

2197,278

386,028

617,163

املجموع العام

1965

2355

1125,595

3551,879

1836,175

500,123

1079,571

114

1193,571

72,050

مالحظات حول تنفيذ ميزان ّية املركز لسنة :2019
ّ
ّ
القوقعيــات بســبب عــدم الحصــول علــى ترخيــص فــي اســتغالل امللــك العمومــي
تعطــل مشــروع تربيــة
املتبقيــة بعنــوان هــذه ّ
ّ
النفقــة لتوســعة مشــروع تربيــة
البحــري بمنطقــة العاليــة وتـ ّـم اســتعمال املــوارد
القمبــري .

.3ال ّتجهيزات واملباني واملع ّدات
 .1.3وسائل ال ّنقل :جدول عدد 19
نوع
السيارة

رقم التسجيل

 5128 Ford Fusionتونس 210

القوة
اجلبائية

تاريخ ّأول
إذن باجلوالن

9خ ج

ماي 2019

الصنف

املصلحة
املستعملة

مقر ايواء العربة ليال

احلالة

سيارة وظيف ّية اإلدارة العامة مقر سكن املدير العام

حسنة

Nissan
()4*4

 5352تونس 137

 13خ ج

سيارة مصلحة
 2009/03/18بصفة ثانوية
ألغراض شخص ّية

Volkswagen
polo

 6970تونس 137

5خج

سيارة مصلحة االارة الفرعية مقر سكن كاهية مدير
ّ
ّ
اإلدارية
الشؤون
للشؤون اإلدار ّية
 2009/04/01بصفة ثانوية
ّ
واملال ّية
واملال ّية
ألغراض شخص ّية

Volkswagen
polo

 6974تونس 137

5خج

سيارة مصلحة
 2009/04/01بصفة ثانوية
ألغراض شخص ّية

محطة ملولش

ّ
محطة بومهل

مقر سكن رئيس
وحدة ملولش

ّ
محطة بومهل

حسنة

حسنة

حسنة
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Ford
()4*4

 6245تونس 111

 12خ ج

J.M.C

 2511تونس 138

 12خ ج

Peugeot
206

 1136تونس 145

6خج

 2004/01/29شاحنة مصلحة محطة ملولش

محطة ملولش

متوسطة

نقل املع ّدات
ال ّثقيلة لكل
 2009/05/14شاحنة ثقيلة
املصاحل
سيارة مصلحة ادارة تربية
مقر سكن مدير ادارة
األحياء
 2010/05/21بصفة ثانوية
تربية األحياء البحرية
البحرية
ألغراض شخص ّية
وحدة املنستير

حسنة
حسنة

Ford
()4*4

 6095تونس 146

 10خ ج

 2010/07/23شاحنة مصلحة

اإلستزراع

االدارة العامة

حسنة

Ford
()4*4

 6096تونس 146

 10خ ج

 2010/07/23شاحنة مصلحة

اإلستزراع

االدارة العامة

حسنة

 5369 Volkswagenتونس 151

7خج

 2011/05/16شاحنة وظيف ّية

ادارة تربية
األحياء
البحرية

ادارة تربية األحياء
البحرية

حسنة

 7450 Citroënتونس 162

6خج

 2012/11/19سيارة مصلحة محطة ملولش

محطة ملولش

حسنة

بومهل
املنستير

حسنة
حسنة

Prado
Mercedes

rs 166524
rs 166523

 11خج
 7خج

Peugeot

tu172 7515

7خج

2013
2013

سيارة مصلحة
سيارة مصلحة

سيارة مصلحة
 2014/05/31بصفة ثانوية
ألغراض شخص ّية

بومهل
املنستير

العامة مقر سكن كاهية مدير
اإلدارة
ّ

حسنة

 .2.3املباني  :جدول عدد 20
عنوان العقار

الوضعية العقارية

املساحة اجلمل ّية

 5نهج الساحل تونس

مكترى

510م

بومهل البساتني

اشغال وقتي

سطح جابر املنستير
م ّلولش

60

ملك الدولة اخلاص
ختصيص
اشغال وقتي

املساحة املغطاة
2

االدارة العامة

 7هكتار

 840م

2

احملطة النموذجية لتربية
األمساك في املياه العذبة

2

 600م

2

ادارة تربية األحياء البحرية

2

 922م

 22هكتار

450م

صبغة االستغالل

 3500م

2

وحدة تربية القمبري
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المحور الخامس :متابعة تقارير الرّقابة لسنة 2018

مهمــة املراجعــة القانون ّيــة للمركــز الفنّــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة ،قــام خبيــر
فــي إطــار ّ
محاســب بفهــم وحتليــل إجــراءات ال ّرقابــة ال ّداخل ّيــة للمركــز وذلــك بالنّســبة لســنة .2018
والغايــة مــن هــذا الت ّ
ّدخــل ،هــو تقييــم مــدى قــدرة إجــراءات ال ّرقابــة ال ّداخل ّيــة املعمــول بهــا
علــى صيانــة أصــول املركــز الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة واحلفــاظ علــى ممتلكاتــه وحتديــد
وأهم ّيــة أعمــال التّدقيــق فــي احلســابات ال ّالزمــة.
طبيعــة
ّ
ويحتوي تقرير ال ّرقابة على:
اجلوهريــة املتع ّلقــة بتنظيــم أصــول املركــز الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة
 وصــف للنّقائــصّ
اإلداريــة واملال ّيــة واحملاســب ّية
وأنظمــة ال ّرقابــة ومعلومــات التّصـ ّرف وكذلــك اإلجــراءات
ّ
أهميتها النّســب ّية
 األخطار احملتملة لهذه النّقائص مع حتديد ّ توصيــات ملعاجلة النّقائص وتطوير اإلجراءات ال ّداخل ّية املعتمدة وتبســيطهاالســنة احملاســب ّية  2018علــى احملــاور
ويتــوزّ ع مجمــوع التّوصيــات التــي ّ
مت اقتراحهــا خــال ّ
التّاليــة :جــدول عدد :21
ضروري

هام

مفيد

احملاور

النّظام املعلوماتي

1

2

1

ّزود والتّص ّرف في املخزون
الت ّ

1

البشرية
املوارد
ّ

0

التّنظيم العام

مراقبة التّص ّرف

احملاسبة واملال ّية

2

1
0

3
1
1
2
1

1

0
0
0
1

0
4
1
االستثمار والصيانة واالصالح
3
14
7
املجموع
مت حتديــد مســتوى األهم ّيــة (ضــروري ،هــام ،مفيــد) بالنّظــر إلــى املخاطــر املتع ّلقــة
وقــد ّ
بــكل وضع ّيــة علــى النّحــو التّالــي :جــدول عــدد 22
األهم ّية

األولوية
درجة
ّ

ضروري

01

املخاطر/الوضع ّية

مخاطــر غيــر مقبولــة وال تضمــن جناعــة نظــام ال ّرقابــة
ال ّداخل ّيــة
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هام

مفيد

02
03

مخاطــر يجب أخذها بعني اإلعتبار

وضع ّيــة يح ّبذ أخذها بعني اإلعتبار ملزيد النّجاعة

وفي مــا يلي النّقائص املذكورة بالتّقرير :جدول عدد23
النّقائص املالحظة
ال ّتنظيم العام
املصادقــة على الهيكل التّنطيمي

خاصة بالتّدقيق ال ّداخلي
إرســاء وحدة
ّ

سـ ّد ّ
الشغور بالهيكل التنظيمي
تركيز س ّلم لتفويض اإلمضاءات

األولوية
درجة
ّ
1

3

2

✓
✓
✓
✓
✓

حتســن إجراءات التّص ّرف في أرشيف املركز

الضبط
تطوير طرق املتابعة على مســتوى مكتب ّ
ال ّنظام املعلوماتي

✓

ضبط إجراءات استمرارية االستغالل

✓

امليثاق اخلاص باألنشطة اإلعالم ّية

حتســن إجراءات سالمة وحفظ البيانات اإلعالم ّية

الصيانة اإلعالم ّية
حتســن اإلجراءات في ميدان ّ
مراقبة ال ّتص ّرف
دورية
إعداد جداول قيادة
ّ

تطويــر إجراءات إعداد جداول متابعة امليزان ّية

ّزود والتّص ّرف في املخزون
الت ّ

ّزود
حتســن إجراءات إعداد طلبات الت ّ

ورية للمخزون
املقاربة ال ّد ّ
احملاسبة واملال ّية

التّأخير في التّســجيالت احملاسب ّية لألعباء
مقاربة اجلرد املادي لألصول ال ّثابتة مع احملاســبة
ألرصدة احملاسب ّية
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ـرية باإلدارة الفرع ّية ّ
للشؤون
نقص في املوارد البشـ ّ
اإلدارية واملال ّية
ّ

✓

البشرية
املوارد
ّ

✓

املوازنة االجتماعية

✓

إجراءات تراخيص اخلروج املوقت
والصيانة واإلصالح
اإلستثمار
ّ

حتســن إجراءات التّص ّرف في األصول ال ّثابتة

العقارية للمركز
استكمال تســوية وضعية املمتلكات
ّ

تبرير الفوارق بني اجلدر املادي وال ّدفتر احملاســبي
السيارات للمركز
االســراع بتجديد أسطول ّ

الصيانة واإلصالح
مزيــد العناية بإجراءات ّ

✓
✓
✓
✓
✓

ـص تق ـ ّدم إجنــاز توصيــات ومالحظــات مراجــع احلســابات ،فقــد عمــل املركــز
وفــي مــا يخـ ّ
أن رفــع بعضهــا يتط ّلــب توفيــر اإلمكان ّيــات واالعتمــادات
علــى إجنــاز ج ّلهــا مــع العلــم ّ
ـرية واملال ّيــة علــى غــرار التّوصيــة املتع ّلقــة مبقارنــة اجلــرد املــادي لألصــول ال ّثابتــة
البشـ ّ
مــع األرصــدة احملاســب ّية حيــث عمــل املركــز علــى إجنــاز املطلــوب بالتّنســيق مــع مراجــع
احلســابات ومختــص فــي امليــدان.
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المحور الخامس :ميزانية وبرنامج عمل المركز لسنة 2020
مت خــال ســنة  2019ترســيم إعتمــادات بعنــوان ميزان ّيــة املركــز الفنّــي لتربيــة األحيــاء
ّ
املائ ّيــة لســنة  2019قيمتهــا  2074أد علــى مــوارد صنــدوق تنميــة القــدرة التّنافسـ ّية ودعــم
الصــادرات .وتتــوزّ ع هــذه النّفقــات علــى النّحــو التّالــي:
ّ
يخص نفقات الت ّ
ّدخــل ،فقد وضع املركز في الغرض البرنامج التّالي:
أمــا في ما
ّ
ّ
مواصلــة جتربــة تربيــة القمبــري ذو األرجــل البيضــاء مــن حيــث التّفريــخ والتّســمني مــع
محاولــة جتربــة التّســمني لهــذا النّــوع فــي األحــواض التّراب ّيــة وإيصــال هــذه التّجربــة
للمســتثمرين :إنتــاج 2مليــون وحــدة بعمــر  20يــوم مــا بعــد اليرقــات و 5طــن مــن القمبــري
مبعــ ّدل وزن  20غ للوحــدة.
ّ
احملــار اجلوفــي مبفــ ّرخ بنــزرت للمســاهمة فــي تزويــد
 إنتــاج  2مليــون مــن دعاميــصاملســتثمرين مبنتــوج ّ
الضغــط علــى تكلفــة اإلنتــاج وجتــاوز إشــكال ّيات التّوريــد
ميكــن مــن ّ
 إنتــاج  500.000يرقــة وتســمني  200.000مــن صغــار البلطــي مــن جنــس الذكــور إلــىّ
(احلامة-قابــس)
مبحطــة بشــيمة
وزن  20غ
ّ
الصينــي وإنتــاج حوالــي  5مليــون يرقــة وحتضــن حوالــي
 مواصلــة نشــاط تفريــخ الــكارب ّّ
مبحطــة بومهــل
 150.000إصبع ّيــة كارب صينــي
السدود حسب ّ
ّ
املتوفرة
الطلب والكم ّيات
 مواصلة نشــاط إســتزراع ّكمــا ســيواصل املركــز العمــل علــى تأطيــر وإحاطــة املســتثمرين عبــر ال ـ ّدورات التّكوين ّيــة
وال ّنــدوات وفقــا للبرنامــج التّالــي:
البحريــة  -املتابعــة البيئ ّيــة ملواقــع تربيــة
•  03نــدوات حــول :تقنيــات تربيــة األحيــاء
ّ
األمســاك  -التربيــة املســتدامة

•  06دورات تدريب ّية حول:
البحريــة  -التّفريــخ االصطناعــي للقــاروص والوراطــة
الصحيــة لألمســاك
 املتابعــةّ
ّ
للمحــار اجلوفــي  -تربيــة القمبــري  -مســن البلطــي  -التّفريــخ
 التّفريــخ اإلصطناعــيّ
الصينــي وقــد قـ ّدرت االعتمــادات املطلوبــة إلجنــاز مختلــف األنشــطة
اإلصطناعــي للــكارب ّ
املذكــورة ب  712أد.
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