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النباتية الصحة تدابير

القانونياإلطار
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اإلستيراداالحترازية قبل التدابير
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التدابير عند نقطة الدخول
يجب أن تكون المواد النباتية :

–Xylella fastidiosaمن منطقة خالية من اصلها

، عند ةالنباتياإلشارة في البيان التكميلي لشهادة الصحة –

إلى البيان التاليالمنتوج،نقطة دخول 

تم إعالن النباتات الموصوفة أعاله خالية من والمواد : "

ل ما قبل  تم تقديم في مراحالتكاثرقدالنباتية األصلية و مواد 
 Xylellaوجدت خالية بكتيرياالقاعدة ويستند إلى تحاليل 

fastidiosa

الوثائق اإلدارية -



التدابير بعد االستيراد

Traçabilitéبالتتبعاإللتزام•

فيالمستوردةالنباتاتهذهمتابعةجهازوضع•
العيناتأخذ)Monitorageسنوات3لمدةالنباتات

.(المختبرفيوالتحليل



المراقبة بالمناطق الداخلية للوطن

تطوير برنامج مراقبة 
...(ناقالت الحشرات ) 

مراقبة مسح البساتين 
مع النباتات المستوردة

متابعة النباتات 
المستوردة من قبل 
IPW سنوات 3خالل 

متتالية

تحديد وضوابط المشاتل

تحديد المؤسسات المؤهلة



.  موجه إلى الوالي2017يوليو 19بتاريخ 1082رقم : تعليمة-

الموجهة إلى 2017يوليو 26المؤرخة 1133المذكرة رقم --

وزارة األشغال العامة والنقل ؛ 

موجهة إلى 2017يوليو 26بتاريخ 1132تعليمة رقم --

المدير العام للجمارك



البعديةالتدابير 

إنشاء لجنة وطنية 

إنشاء لجان جهـوية 

تدعيم مخطط الرصد و االستراتجيات 

التاطير التقني 



التحديات/البعديةالتدابير 

حل موحد....................واحدمشكل •

مقرر موحد صادر من دول الجوار كافة للحد من استيراد •
سائر األشجار المثمرة و الكروم و تفادي دخول اآلفة لشتائل
.الدول



-رياالبكتيتدابير أفقية منذ اإلعالن عن ظهور -

تعزيز القدرات-
(المشاركة بالورشات)

 ورشةUMA  تكوين    ;إيطاليا-باريورشة دولية  ,المغربIC Oمدريد-
;اسبانيا

&
 مشروعTCP/RAB/3061

تأطير تقني لصالح الشركاء المعنيين

ورشات جهوية

دورات تكوينية
:دورات تحسيسية

تعليمات



إنجاز وسائل اإلرشاد المكتوبة•



• وسائل اإلرشاد المكتوبة
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الموانئ )نشر الملصقات حول مخاطر إدخال النباتات في نقاط الدخول •

(والمطارات ومراكز الحدود األخرى



شكرا على انتباهكم


