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و تدابير الحجر الزراعي    

 في الجزائـــــــر



 النباتات لوقاية الوطنية الهيئة هيكلة :مقدمة•

 النباتية الصحة تدابير•

 الجزائر في بها المعمول القوانين•

 الزراعي الحجر آفات أهم قائمة•

 المراقبة طرق•

 (التهديد و المخاطر عالية) الجديدة الزراعية اآلفات•

 التشخيص العالج ، المعايير يخص فيما البلد حاجيات•

 الخاتمة•

 

:فهــــــــــــــرس   
 



   

 المسؤولة هي التقنية المراقبة و النباتات حماية مديرية    

  التقنية و النباتية الصحة  وطنية سياسة تنفيذ و وضع عن

 .(المخطط أنظر)

 ويكون واللوائح القوانين وتنفيذ بوضع مكلفة فهي وعليه   

 .النصوص تفسير أو نزاع حالة في االستئناف محكمة بمثابة

 :عن مسؤولة فهي النحو، هذا على   

:مقدمــــــــــــة  

 



 :المركزي المستوى على ****

 ؛الزراعي االقتصاد على تأثيرها إدارة و اآلفات مخاطر وتقييم تحليل -

             الفالحية المستثمرات يخص فيما الدعم سياسات تنفيذ تعريف -

 ؛المهنية الجمعيات و

 المرخص مختلفة أنواع و للمبيدات الرسمية كتالوجات تسيير -

 ؛الجزائر في باستعمالها

 اآلفات ومكافحة رصد الوطنية للشبكة والتقييم والرصد التنسيق -

 ؛الزراعية

      هذا في والدولية اإلقليمية والمنظمات المؤسسات لدى الجزائر تمثيل -

 النباتية الصحة   مجال

 



 

 التنظيمي لمديرية حماية النباتاتالهيكل 

 

  



 
 

 :الوالئي المستوى على ****

 التفتيش عمليات طريق عن ذلك يتم الوطن داخل الدعم بعثات -

 المراكز على التفتيش عمليات ودعم الوالئية النباتية الصحة

 الحدودية؛

 التحاليل؛ إجراء و النباتية الصحية المراقبة -

 الخاص التأطير وجهاز الزراعي والحجر اإلنذار، نظام إدارة -

 الطابع ذات المكافحة بتدابير الخاص التقييم /لمتابعةا/باالنطالق

 اإلجباري؛

 مكافحة و  السهر شبكة أنشطة وتقييم ورصد وتنسيق تنفيذ -

 .الزراعية اآلفات



 وزارة الفالحة والتنمية الريفية

 مديرية حماية النباتات و الرقابة التقنية

  

مفتشية  48 

محطة جهوية  14 في الداخل

 لحماية النباتات

 مديرية المصالح الفالحية

مفتشية الصحة  النباتية 48  

المعهد الوطني لحماية 

 النباتات
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 ضد الجراد

مركز  12

على 

الحدود 

 البحرية

10 

مراكز 

على 

الحدود 

 البرية

07 

مراكز 

على 

حدود 

 المطارات



2 

 : الجزائر في بها المعمول القوانين

 للقانون وفقا تسير الجزائر في النباتية الصحية المراقبة•

 بالصحة المتعلق 1987 أوت 1 في المؤرخ 17-87 رقم

 .النباتية

 .النباتية الصحية لمراقبةا•

 .الزراعية اآلفات مكافحة•

 .النباتية الصحة مواد مراقبة•

 تدابير الصحة النباتية



 صندوق الصحة 

 النباتية

 

 النصوص التشريعية

و التنظيمية الخاصة 

 بالنشاطات

 تنظيم و تسيير

 المصالح

 

 النصوص

 التنفيذية

 

 مراسيم تنفيذية  3* 

 قرارات وزارية 2* 

 

 أحكام عامــــــــــة *

 مراسيم تنفيذية 3* 

 المراقبة التقنيـــة* 

 مراسيم تنفيذية 2* 

 قرار وزاري 11* 

 مقرر وزاري 2* 

 قرار وزاري مشترك 1* 

 المصادقـــــــــة * 

 مراسيم تنفيذية 2* 

 قرارات وزارية 6* 

 السهر على الصحة النباتية* 

 مرسوم تنفيذي1* 

 قرار وزاري 1* 

 مقرر وزاري 1* 

مراسيــــم    3* 

 تنفيذية

 

 قانـــون واحــــــد * 

 مراسيم تنفيذية 4و 

 



 1القانـــــــــــــــــــــون •

 1تعديـــل مرســــــــوم •

 2مــــرسوم تنفيــــــذي •

 6قــــــــــــرار وزاري •

   1قرار وزاري مشترك •

 1منشـــــــــــــــــــــور •



 سياسة على أساسا النباتية الصحة تدابير تطبيق يستند

 عند الزراعي الحجر آفات انتشار و دخول مخاطر إدارة

 خاضعة أخرى  مواد و النباتية المنتجات النباتات، استراد

 .للقوانين

 نص التي اآلفات لبعض السريع االنتشار خطر من خوفا و  

 فإنه ،2أ و 1أ القائمتين في خاص الجزائري التشريع عليها

 النباتات، بعض استراد و الوطني التراب دخول من يمنع

 تنص لما وفقا هذا و  النباتية المواد و النباتية المنتجات
 ةالمفعول السارية الدولية االتفاقيات عليه

 

 قائمة أهم آفات الحجر الزراعي



                      اآلفات الضارة الخاضعة للحجر الغير : A1ة ـــالقائم

  يمنع دخولهاو التي الجزائر في  موجودة

 الحشـــــــرات

 Anastrepha fraterculus      Diptera  Tephritidae   

                                           La   mouche sud- américaine des fruit 

 

 Bactrocera zonata        Diptera Tephritidae         

                                                              La mouche des   Pêches 

 

 Rynchophorus ferrigineus     Coleoptera  Curculionidae    

                                   Le charançon  rouge du palmier dattier  

  

 Thrips palmi      Thysanoptera  Thripidae           Palm thips 

  

 



 النيماتــــــودات
  

 
Ditylenchus destructor    Nematoda  Anguinidae               

                         Maladie vermiculaire de la pomme de terre 

 Nacobbus aberrans       Nematoda   Pratylenchidae  

                                                 False root-knot Nematode 

 الفيروســـــــات
 Potato black ringspot nepovirus 

  

 Strawberry latent ringspot virus 

  

 Tobacco ringspot virus 



 البكتيريـــــــــات

 Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus               

                    Firmicutes   Bactériose (pourriture) annulaire 

  

 Grapevine flavescence dorée mycoplasm      

                                       Tenericutes    Flavecsence      dorée 

    

 Pseudomonas pisi         Gracilicutes           

                                 Graisse ou brûlure bactérienne du pois 

     

 Xanthomonas axonopolis pv. Citri       Gracilicutes            

                                          Chancre bactérien des  agrumes 

  



 الفطريــــــــات

 Monilia fructicola          Pourriture brune des fruits 

  

 Phoma exigua var. foveata             Gangrène  

  

 Tilletia indica                                   Carie de Karnal 

  

 Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes 

de Citrus)                                                                                

Chancre bactérien des agrumes 

  

 Xanthomonas fragariae           Taches angulaires 

  

 Xylophilus ampelinus       Nécrose bactérienne de la vigne 

  



التي اآلفات الضارة الخاضعة للحجر :  A2 القائمة

 دخولها إلى الجزائر يمنع

 الحشـــــــرات

 Capnodis tenebrionis        Coleoptera  Buprestidae           

                                                                               Capnode 

 Cossus cossus         Lepidoptera  cossidae                        

                                                                                Cossus 

  

 Ectomyelois      Lepidoptera  Pyralidae       Ver de la Datte 

  

 Phleotribus scarabeoides                  (*)             Neiroun 

  

 Phyllocnistis citrella      Lepidoptera  Gracillariidae           

                                                             Mineuse des agrumes    

                                       

 



 

 Quadraspidiotus perniciosus  Homoptera   Diaspididae  

                                                          Le pou de san josé 

 

 Saissetia  olea          Homoptera coccidae                       

                                               Cochenille noire de  l’olivier 

  

 Tuta absoluta        Lepidoptera  Gelichiidae     

                                                           Mineuse de la  Tomate 

  

 Viteus vitifoliae Homoptera  Phylloxeridae                

                                                         Phylloxéra de la Vigne 

  

 Zeuzera pirina        Lepidoptera Cossidae Zeuzere

  

  



 النيماتــــــودات

 Ditylenchus dipsaci    Nematoda  Anguinidae                

                                                         Nématode des  Tiges 

Globodera pallida       Nematoda  Heteroderidae         

                               Le nématode blanc de la pomme de terre                                 

Globodera rostochiensis    Nematoda  Heteroderidae

                                                        Le nématode doré                                                           

 البكتيريــــــات

 ERWINIA AMYLOVORA     Gracilicutes       Feu Bactérien 



 Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis        Ascomycètes                                                                                                 

                                                                Maladie Bayoud  

  

 Tilletia controversa          Basidiomycètes      Carie naine 

 الفطريـــــــات

Citrus Tristeza Closterovirus     Closterovirus    CTV, Tristeza 

Peach latent mosaic virus     Viroïdes     

                                                     Mosaïque latente    du  pêcher                                      

Tomato spotted wilt virus     Tospovirus       Maladie bronze 

 

 الفيروسات و األجسام الثانوية



 Cuscuta sp       Convolvulaceae                Cuscute  

 

 Orobanche sp     Orobanchaceae           Orobanche 

 النباتــــات الضــــارة



 طــــــرق المراقبة

المراقبةةة الصةةحية النباتيةةة تةةتم مةةن طةةرف مصةةالح حمايةةة النباتةةات و هةةي     

تهدف إلى تفادي دخول التراب الوطني آفات حجر زراعةي جديةدة التةي تشةكل 

 .خطورة

لسةةهر علةةى الصةةحة النباتيةةة للمحاصةةيل الزراعيةةة داخةةل التةةراب الةةوطني و ا   

 .والية 48التي تشرف عليها مفتشية الصحة النباتية على مستوى 

مركةز مراقبةة علةى الحةدود، هةذ   29عمليات المراقبة على الحدود تتم عبةر  

مةةةةواد ) العمليةةةةات تخةةةةص النباتةةةةات، المنتجةةةةات النباتيةةةةة و المةةةةواد النباتيةةةةة 

التحويةةل البةةذور و الشةةتائل ، الحشةةرات النافعةةة، العتةةاد، نباتةةات / اإلسةةتهالك

  ...(.الزينة، المبيدات 

المراقبة عند التصدير تةتم فةي أمةاكن اإلنتةاج، التخةزين، التعبئةة و التغليةف       
 ...(، الخضر و الفواكهالكمأالبطاطا، التمور، ) 

 

 



:مستويات تطبيق المعايير الدولية  

يتم تطبيق المعةايير فةي إطةار يشةمل مجموعةة مةن اإلجةراءات المراقبةة ***   

 اليومية للحصة النباتية

 (23المعيار )ضبط عمليات االستيراد و التصدير  -

 (7)التصديق على التصدير  -

 (13)مراقبة المطابقة  -

 (6)مراقبة اآلفات الزراعية  -

 (  1)  تسيير اآلفات الزراعية الخاضعة للحجر  -

 (2) تحليل مخاطر اآلفات  -

 (6)مراقبة الصحة النباتية متابعة و التحقق من مطابقة الشحنات للمعايير  -

 (19)قائمة اآلفات الضارة المقننة  -

 

 



      الزراعية الجديدة اآلفات        

(عالية المخاطر والتهديد)  

 
علةةى مسةةتوى مراكةةز الحةةدود أو )تهةةدف المراقبةةة الصةةحية النباتيةةة      

إلةةى معرفةةة الحالةةة الصةةحية النباتيةةة علةةى المسةةتوى ( داخةةل الواليةةات

 .الوطني

وهذا بمعرفةة درجةة اإلصةابة بةبعض اآلفةات الزراعيةة الخاضةعة للحجةر 

سةةواء كانةةت عاليةةة المخةةاطر أو التةةي تشةةكل تهديةةدا كبيةةرا و التةةي مةةن 

 :أهمها نذكر

 

 

 Tuta absolutaحفارة الطماطم  -

 ERWINIA AMYLOVORAاللفحة النارية   -

                                             Rynchophorus ferrigineus  - 

 دبابة الفاكهة -

 

 



كما أن هناك بعض اآلفةات الزراعيةة الخاضةعة للحجةر و ميةر موجةودة فةي    

 .لكنها قد  تشكل خطرا كبيرا على االقتصاد الوطني( A1القائمة )الجزائر 

حيةةت تتطلةةب وضةةع مخطةةط رصةةد و مراقبةةة لتشخيصةةها فةةي الوقةةت المناسةةب، 

ألنه في حالة التأكد من وجودها عندها تصبح محل مكافحةة رسةمية للحةد مةن 

 .انتشارها و القضاء عليها نهائيا

 :ERWINIA AMYLOVORAعلى سبيل المثال اللفحة النارية 

 و المراقبة تدابير يحدد 2011 جوان 14 في المؤرخ 403 رقم مقرر -   

    البكتيرية النار آلفة اإلجبارية المكافحة

 لمتابعة لجنة إنشاء يتضمن 2011 ماي 18 في مؤرخ 378 رقم مقرر -  

 .البكتيرية النار آفة مكافحة برنامج تنفيذ

 .البكتيرية النار آفة مكافحة بتدابير تتعلق مذكرة -

 

 



حاجيات البلد فيما يخص المعايير، 

 العالج و التشخيص

 

تنفيذ المعةايير الدوليةة لتةدابير الصةحة النباتيةة علةى المسةتوى    

الوطني هو أمر حتمي، وعليه فالمنظمة الوطنية للصةحة النباتيةة 

تحرص على وضع نصوص تشريعية لحمايةة ثرواتهةا مةن دخةول 

 .و نشوء اآلفات الزراعية الخاضعة للحجر

الغرض من المعةايير هةو توحيةد تةدابير الواجةب تطبيقهةا لمنةع    

العدوى و انتشار اآلفات في البلد المستورد بالرمم مةن أن بعةض 

 :المعايير واجهتنا صعوبات عند تنفيذها

 

 



 مبادئ توجيهية لإلبالغ عن حاالت  عدم المطابقة -

 مدخل منظومي إلدارة مخاطر آفات الحجر الزراعي -

 متطلبات الرصد و المراقبة تخص كل آفة  -

المبةةادئ التوجيهيةةة فيمةةا يخةةص متطلبةةات البحةةت حةةول فعاليةةة  -

 المعالجة

إنشةةاء منةةاطق يةةنخفض فيهةةا انتشةةار فصةةيلة ذبابةةة  30المعيةةار  -

 الفاكهة

 بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 27المعيار  -

مبةادئ توجيهيةة لتحديةد و االعتةراف ( 2005) 24المعيار رقم  -

 بمعادلة تدابير الصحة النباتية



 خـــــــاتمــــــــــة
 

لتجنةةب الوقةةوع فةةي خالفةةات ال يمكةةن حلهةةا، يجةةب علةةى    

جميةةع الةةدول إعةةادة مالئمةةة المعةةايير التقنيةةة المطبقةةة مةةع 

األخةةذ بعةةين االعتبةةار توصةةيات المؤسسةةات الدوليةةة ذات 

االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة ) الصةةةةلة بالصةةةةحة النباتيةةةةة 

 (.النباتات

    



من هذا المنطلق، و على اعتبار أنه قد تقع منازعات بةين 

الةةدول فةةي مجةةال المبةةادالت التجاريةةة خاصةةة مةةن منظةةار 

الصحة النباتية، يصبح من الضروري التواصةل فيمةا بةين 

الةةدول و هةةذا بتبةةادل المعلومةةات و الوثةةائق و اإلبةةالغ عةةن 

المخةةاطر وقةةوائم آفةةات الحجةةر الةةزراع وشةةروط الصةةحة 

 .النباتية الخاصة بكل بلد

 



 شكـــــــــــــــــــــــــرا  


