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المقدمة و الخلفيات

فور انتشار المرض بدأ الحجر الزراعى المصري فى اتخاذ حزمة من التدابیر•
االحترازیة الفوریة الالزمة لمنع دخول ھذا المرض الى القطر المصرى تمثلت

فیما یلي:
وقف دخول البنود المحتمل دخول البكتريا معها - منع إصدار أيةإجراءات حجریة وقائیة •

أذون إستيراد لشتالت الفاكهة ونباتات الزينة من الدول المصابة - تفعيل إجراء طارئ لمنع دخول
المرض إلى مصر مع  ابالغ كافة المنافذ الحجرية بالجمهورية.

حصر واردات مصر من شتالت الفاكهة ونباتات الزينة خالل األعوام السابقة -إجراءات تحققیة •
تنفيذ زيارات تفتيشية على مواقع الزراعة للتأكد من خلوها من المرض - عمل خطة للمسح على

العوائل الرئيسية المسجل عليها المرض.

إخطار الجهات ذات الصلة بخطورة المرض وأعراضه وأهميته - عمل نشرةأجراءات توعویة •
فنية مبسطة عن المرض للتعميم على تلك الجهات - عمل توعية من خالل وسائل اإلعالم

للمصدرين والمستوردين والمختصين في مجال الزراعة والمزارعين.



أھم عوائل بكتیریا الزیلیال من النباتات•
- الموالح
- الزیتون

- اللوز
- العنب

          - الشتالت



اإلجراءات المتخذة
فى بدایة ابالغ بعض الدول المجاورة لالقلیم (إیطالیا بسبب االصابات الخطیرة•

التى اصابت اشجار الزیتون لدیھا ) عن انتشار المرض كانت االجراءات
المتخذة من قبل الحجر الزراعى المصرى طارئة و مشددة بعد ذلك تم تخفیف

الموقف المصرى
تم األخذ فى االعتبار نتائج تحلیل المخاطراإلقلیمیة التى تمت وتم تخفیف•

اإلجراءات المصریة المتخذة على إستیراد أى منتجات نباتیة قد تكون عوائل
لھذا المرض.

تم السماح بإستئناف اإلستیراد بشروط ان تكون الدولة خالیة من المرض وفى•
حال تواجد المرض بالدولة یقتصر االستیراد فقط من مناطق اإلنتاج أو أماكن

10 و 4اإلنتاج الخالیة من ھذا المرض وفقا للمعاییر الدولیة ذات الصلة  رقم 
ISPM#



اإلجراءات المتخذة

على المستوي التشریعي و اإلجرائي•
ارتكزت على المحاور المشار الیھا (االجراءاتخطة رسمیة للطوارئ فى بدایة االنتشار تم تبني 

الحجریة الوقائیة – و التحققیة والتوعویة )
لتشكیل لجنة متخصصة لمتابعة موقف تنفیذ خطةالقرارت الوزاریة ذات الصلة تم اصدار 

الطوارئ وكذا المتابعة والتنیسیق بشان موقف انتشار المرض خارج البالد واالجراءات االحتوائیة
المتخذة من الدول الموبؤة وتقییم المخاطر وفقا للمستجدات المتاحة

على مستوي المختبرات والتجھیزات المعملیة وبناء القدرات•
التعاون مع منظمة الفاو والنتائج•
تم عمل العدید من الزیارات بالتعاون مع منظمة الفاو من أجل مسح الھم االماكن والزراعات•

وتم اخذ عینات للتحلیل وكانت النتائج سالبة
تم توفر االمكانیات الالزمة من مجموعة من األدوات المعملیة والعلمیة فى إطار خطة•

الطوارئ لتالفي دخول البكتیریا للبالد – توفیر األجھزة المعملیة الحدیثة
تم التنسیق لعمل دورات تدریبیة على المستوي المحلي والدولي لتنمیة القدرات•

التى تسمح باالستیراد من الدول الخالیة من المرض على أن تنصالمنشورات الفنیة * تم اصدار 
الشھادة الزراعیة بخانة االقرار االضافى ان الدول خالیة من البكتیریا

كما تم السماح أیضا من اإلستیراد من الدول المصابة فى توفر خلو مناطق واماكن انتاج من
الزیلال



التدابير قبل االستيراد

ال یسمح باالستیراد اال بعد ان یقوم المستورد باستخراج اذن استیراد صادر عن•
كافة الشروط الحجریة لالستیراداالدارة المركزیة للحجر الزراعى  مبین بھ 

على ان یذكر رقم االذن بالشھادة الزراعیة المصاحبة للشحنة
الحصول على موافقة لجنة التقاوي حال استیراد مواد اكثار•
الول مرةال یسمح باستیراد اي منتجات نباتیة قد تكون من ضمن عوائل الزیلال •

اال بعد االنتھاء من دراسة تحلیل المخاطر بواسطة اإلدارة المختصة بذلك
التنسیق مع الجھات ذات الصلة المعاونة للحجر الزراعى لتشكیل لجان•

متخصصة للفحص الظاھرى للمنتجات المحتمل ان تعول ھذا المرض
التنسیق ایضا مع المعامل الستقبال وتحلیل  العینات التى یتم سحبھا من•

الشحنات الواردة واعطاء النتائج فى اسرع وقت التخاذ القرار النھائى بشان
االفراج عن الشحنات من عدمھ



وما بعدهاالتدابير عند نقطة الدخول 

عند وصول الشحنات الى نقاط الدخول المصریة یتم الفحص الظاھرى و•
المعملى وال یتم االفراج عن الشحنة اال بعد ورود النتائج سلبیة

فى حال الشتالت یتم أخذ عینات موسعة الختبار خلوھا من بكتریا الزیلیال•
بإحدى طرق التكنولوجیا الحیویة الحدیثة

یجب ان تخضع الشتالت إلى التفتیش المنتظم من خالل لجان من الحجر•
الزراعى والجھات المعاونة للتاكد من خلوھا من أعراض اإلصابة الكامنة

ولمدة ثالث شھور



• The aims of this project is to confirm that Egypt is free form X.
fastidiosa and maintain the freedom status by monitoring system
allows applying rapid alert:

a- Increase the awareness of phytosanitary specialists and inspectors for
the risks of X. fastidiosa diseases, and the methods for diagnosis.

b- Training of laboratory diagnosis specialists and support capacity-
building for required laboratory facilities.

c- General surveillance for the xylem feeding insect according the
information provided by the experts of entomology in relevant
agencies in Egypt.

d- Quick scan survey for the main cultivated area with olives, grapevine
and citrus.

e- Survey programme for nurseries, mother plots and major distributors
of grapevine, olive and citrus planting materials, and the surrounding
fields.
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التحديات

أھمیة المتابعة المستمرة لحالة انتشار المرض واالجراءات اإلحترازیة المتخذة•
بشانھ من داخل مصر و خارجھا

تدریب العدید من الكوادر الفنیة خارج مصر•
التدریب المستمر لمفتشي الحجر الزراعى على أعراض االصابات ببكتریا•

الزیلیال
اكتساب الخبرات مع دول االقلیم للتحلیل واالختبار وفقا الحدث النظم•

والبروتوكوالت المعتمدة للكشف عن المرض
أھمیة مشاركة دول االقلیم لكافة البیانات والمسوحات ذات الصلة بانتشار•

المرض فى حال ظھوره بشكل فورى
االستعانة بالخبرات الدولیة سواء من المنظمة أو من الدول التى تقوم بمتابعة•

ھذا المرض وأخذ االحتیاط بشكل دائم
إلتمام جمیع ما سبق ذكرهتمویل كمورد مالي توفیر •



الخالصة

مصر خالیة من ھذا المرض وتعتبر آفة الزیلیال آفة حجریة خاضعة للوائح•
النواقل الحشریة لبكتریا الزیلیال غیر موجودة بمصر مثل أنواع•

Cicadellidae  حیث تقوم بالتغذیة على نسیج النبات نفسھ
الحجر الزراعى المصرى یعمل بشكل متواصل وفقا للمستجدات ویتخذ•

اإلجراءات وتدابیر الصحة النباتیة وفقا للمنھج العلمى وبناَء على تحلیل مخاطر
معتمد

أھمیة التنسیق مع دول االقلیم ونقل الخبرات للتغلب على ھذا المرض سواء فى•
الفحص الظاھرى او من خالل االختبارات المعملیة وطرق الكشف الحدیثة

یجب تحدیث المسوحات المحلیة بشان تواجد االفة من عدمھ ومشاركة النتائج•
بین دول االقلیم



 رئیس االدارة المركزیة للحجر الزراعي المصري - نقطة االتصال الرسمیة-
یسعدنى التواصل دوما من خالل العنوان واإلیمیالت والتلیفونات التالیة:

 شارع میشیل باخوم، الدقي، الجیزه، مصر6العنوان: 
Email: ippc@capq.gov.eg , ippc.egypt@gmail.com
Tel:+(202) 37608575 – 33351625 , Fax :+(202)
37608574
Postal Code: 12611

Thank You for Your Attention and
Time

للتواصل


