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 المقدمة

النباتية  في إطار االتف اقية  المنتجات    والمراقبة الصحّية للنباتات  تتنّزل  
 :تهدف إلى    والدولية لوق اية النباتات  

    الوطنية من خطر تسرب اآلف ات    الغراساتالحف اظ على سالمة 
و األمراض التي من شأنها أن تلحق أضرارا كبيرة باإلنتاج الف الحي على  

 على النخيل و سوسة النخيل الحمراء و غيرها  البيوضغرار مرض  
   التثبت في الحالة الصحية للخضر و الغالل و نباتات الزينة 
  بهاو شتالت الشجار المثمرة المعدة للتصدير طبق ا للتشريعات الجاري   

 ان الموردةالعمل في البلد
  



الهيكل التنظيمي لقطاع حماية النباتات 

 بتونس
مراقبة جودة  والعامة لحماية  االدارة

الفالحيةالمنتجات   

 إدارة الفرعية لتحاليل

المصادقة إدارة  إدارة حماية النباتات 

مخبر تحاليل 

 المبيدات

 مخبر البذور

و الشتالت   
االدارة الفرعية للرقابة 

 الصحية بنقاط العبور

 مخبرالتحليل

بمرناقالفيروسية   

االدارة الفرعية 

 للصحة الداخلية
 الجهويةالمحطات 

النباتات لحمايات  

مصلحة مراقبة 

 الجراد و الفقريات

مصلحة مراقبة 

 الحشرات

مصلحة 

 امراض النباتات

مصلحة االحصاء وبنك 

المعلومات  والعالقات 

 الخارجية

مصلحة الحجر 

 الزراعي

 مخبرالحجر

 الزراعي

 

 27نقاط العبور 

 مركز حدودي



 على المستوى المركزي 

 ا لتنسيق بين مختلف األطراف المتداخلة

 باجة

 جندوبة 

 الكاف

 سليانة

 زغوان

 بنزرت

 سوسة

 المهدية

 المنستير

 القيروان

 القصرين

 صفاقس

 سيدي بوزيد

 قابس

 توزر

 قفصة

 مدنين

 تطاوين

 قبلي

 تقوم المحطات الثالثة بكل األنشطة المتعلقة بحماية النباتات و مراقبة الجودة

 محطة الشمال                       محطة الوسط                      محطة الجنوب

الصغرى بالقلعة  بباجة بصفاقس  



 اإلطار القانوني

 تخضع األنشطة الخاّصة بحماية النباتات إلى التشريعات التالية: 

-  المتعلق بتحوير  1992أوت  03المؤرخ في  1992لسنة  92-72القانون عدد
 1999لسنة  5التشريع الخاص بحماية النباتات والمتمم بالقانون عدد 

  يتعلق بضبط قائمة المخابر المرجعية المتخصصة في  1992أوت  18قرار مؤرخ في
 .  الصحة النباتية

 

 يتعلّق بالقائمة االسمّية آلفات الحجر  2012 ماي 31قرار وزير الفالحة المؤرخ في
 الزراعي

 يتعلّق بالقائمة االسمّية للنباتات 2012 ماي 31قرار وزير الفالحة المؤّرخ في 

 و المنتجات النباتّية المحظورة الدخول للبالد التونسّية 

 المتعلق بضبط شروط الصحة  1992سبتمبر  15قرار وزير الفالحة مؤرخ في
النباتية الموردة إلى البالد  والمنتوجاتالنباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات 

 2010مارس  26التونسية ، المنقح بقرار وزير الفالحة والموارد المائّية المؤرخ في 

 



 اإلطار القانوني

 المقاومة  االجراءاتيتعلّق بضبط  2012سبتمبر  12قرار وزير الفالحة المؤّرخ في

  Erwinia amylovoraالواجب اتخاذها ضد مرض اللفحة النارية الناتجة عن بكتيريا

 يتعلّق بضبط االجراءات المقاومة  2012 اكتوبر24قرار وزير الفالحة المؤّرخ في

  Rhynchophores ferrugineux الواجب اتخاذها ضد سوسة النخيل الحمراء

 

 يتعلّق بضبط االجراءات الواجب  2009سبتمبر  13قرار وزير الفالحة المؤّرخ في

 Tutaتوتاابسولوتااتخاذها لمقاومة افة الحجر الزراعي المعروفة بحافرة الطماطم 

Absoluta 

  حشرة بالمقاومة ضد يتعلّق  1992سبتمبر  15قرار وزير الفالحة المؤّرخ في

 Frankliniella ocidentalis اوكسيدونتاليس فراكلينياالالمعروفة باسم   التريبس

 



 اإلطار القانوني

 تخضع األنشطة الخاّصة بحماية النباتات إلى التشريعات التالية: 

-  المتعلق بتحوير  1992أوت  03المؤرخ في  1992لسنة  92-72القانون عدد
 1999لسنة  5التشريع الخاص بحماية النباتات والمتمم بالقانون عدد 

  يتعلق بضبط قائمة المخابر المرجعية المتخصصة في  1992أوت  18قرار مؤرخ في
 .  الصحة النباتية

 

 يتعلّق بالقائمة االسمّية آلفات الحجر  2012 ماي 31قرار وزير الفالحة المؤرخ في
 الزراعي

 ويتعلّق بالقائمة االسمّية للنباتات  2012 ماي 31قرار وزير الفالحة المؤّرخ في 
 المنتجات النباتّية المحظورة الدخول للبالد التونسّية

 المتعلق بضبط شروط الصحة  1992سبتمبر  15قرار وزير الفالحة مؤرخ في
النباتية الموردة إلى البالد  والمنتوجاتالنباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات 

 2010مارس  26التونسية ، المنقح بقرار وزير الفالحة والموارد المائّية المؤرخ في 

 



 مخبرالحجرالزراعي

 1987تم إحداثه سنة في -

 الزراعي الحجر أفات انتشار ومراقبة مقاومة الهدف-

 المخبرية التحاليل المهمة

 وجود عن الستقصاء الميدانية بالزيارات القيام         

 ثبت حال في لمكافحتها و الزراعي الحجر افات

 وجودها

 

 



 اآلفات الحجرّية

 تّم تحيين القائمة القائمة االسمّية آلفات الحجر الزراعي المضبوط 

بمشاورة  1992أوت  18بقرار وزير الفالحة المؤّرخ في 

المؤسسات المختّصة في البحث والتعليم العالي الفالحي وباالستناد 

.النباتات إلى توصيات المنظمة األوروبّية لوقاية   

 



النماتوديةمخبر التحاليل   

Aphelenchoides  fragariae 

Ditylenchus  dipsaci 

Meloidogyne   spp 

Pratylenchus   spp 

Globodera  pallida 

Globodera  rostochiensis 

Xiphinema spp 



 التحاليل البكتيرية 

R.  solanacearum, 

C.  michiganensis  subsp. sepedonicus 

E. amylovora  

E.chrysantemi 

X.  fragariae 

X. axonopodis pv. phaseoli 

X.Campestris vesicatoria 

P. syringae pv. pisi 

Isolement sur milieu de culture 

IF 

Elisa 

PCR 



 التحاليل الفيروسية

-Test Elisa 

-Indexage biologique 

 

PPV  

CTV 

SLRV 

PRMV 

TBRV 

CLRV 



 التحليل الفطرية

Filtration sélective et 

identification 

morphologique 

Tilletia  indica  

Phytophthora fragariae 

Colletothricum  

acutatum 

Fusarium  albedinis 

Guignardia  citricarpa 



 التحاليل حشرات

Frankliniella occidentalis 

Bemisia tabacii  

Bactocera zonata  

Rynchophorus  ferrugineus 

Toxoptera citricida 

Leptinotarsa decimlineata 

Identification morphologique  

basée sur une collection de 

références  



الضارة اعشابالتحاليل   

Arceuthobium spp 

Cuscuta spp  



 PCR en temps réelمخبر 

 

 

-chimie taq-man 

  



 المراقبة عند التصدير

ساعة من  24مطلب مراقبة قبل -1

 الشحن

 نسخة من فاتورة-2 

 شهادة في ألتبخير-3

 L’Ofitec شهادة من -4

نقطة المراقبة 

 الصحية

 الشهادة الصحية

 المراقبة واالستخالص



 المراقبة عند التوريد

  مراقبة الوثائق

البضاعة الموردة معاينة   

المخبريةالتحاليل   

-Copies de la facture commerciale, 

certificat d’origine, attestation 

variétale, liste de colisage  

-conformité des envois importés sur le plan de la 

quantité (concordance avec le CP) et de l’état 

phytosanitaire  

-prélèvement d’échantillon(s) selon protocoles 

préétablis pour  analyse(s) au laboratoire. 

بطاقة 

 العبور



 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 7المعيار رقم 

 للصادرات تية النبانظام اصدار شهادات الصحة 

 12المعيار رقم 

 شهادات الصحة النباتية الصدارخطوط توجيهية  

 5رقمالمعيار    

 مصطلحات الصحة النباتية مسرد 

32المعياررقم 

 التى تنطوي عليها تبعالمخاطراالفاتتصنيف السلع 

 

 

 

 

 



 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 (2009)15المعيار رقم 

 الخشبية  التعبيئةالخطوط التوجيهية لوضع اللوائح الخاصة بمواد

 (2006)االول في التجارة الدولية مع تعديالت للملحق 



 

TN - REGION-

XXXX 

MB  DB 

Logo à apposer sur les palettes 

avant exportation 



 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

متطلبات  انشاء اماكن إلنتاج خالية من االفات  10 رقم المعيار

 ومواقع لإلنتاج خالية من االفات

 هذا المعيار يطبق حسب البلد المستورد 



 حاجيات البلد لمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 (1997)6المعيار رقم 

 الخطوط التوجيهية بشان برامج استئصال االفات

 

 (1998)8المعيار رقم 

 تحديد حالة االفة في منطقة ما

 

 (1998)9المعيار رقم 

 خطوط توجيهية بشان برامج استئصال االفات

 

 

 

 

 



 الحشرات البكتيريا الفيروسات  الفطريات    

-Bayoud 

disease 

- Karnal bunt 

- Guignardia 

citricarpa 

(black spot of 

citrus) 

-Tristeza 

disease 

- Potato 

Spindel 

tuber 

-Ralstonia 

solanacearum 

- Citrus 

greening 

-Erwinia 

chrysanthemi 

-  RPW 

- Fruit flies 

(Tephritidae) 

- Toxoptera 

citricida (Brown 

citrus aphid) 

- Paysandisia 

archon 

-  Tecia solanivora 

(potato moth) 

 

 

الحجريةاالفات   



 شكرا


