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اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة 

األردنية للحد من دخول مرض التدهور السريع

على الزيتون والمتسبب عن بكتيريا  

Xylella fastidiosa



: بالمرض تعريف 

فيEPPOالمنظمةمعاييرحسبصنفتوقدجدا  الخطيرةالحجريةالبكتيريةاألمراضمنالمرضيعتبر1.
حمضياتوالوالعنبالزيتون أشجارمنهامختلفةإقتصاديةمحاصيلعدةتهددوالتيلخطورتها(A1)القائمة

.الزينةونباتاتواللوزيات
Xylellaالبكتيرياتنتقل2. fastidiosaرئيسيتينبطريقتينpathways)):
هيمرضالعوائلمن(الزينةونباتاتالمثمرةاألشجار)النباتاتأشتالإستيرادخاللمن:التجاري التبادل-

.المرضولدخولللعدوى األساسيةالطريقة

Xylem-fluidالخشبيةاألوعيةلعصارةالماصةالحشرات- feeding insects )).



2013عام جنوب إيطاليا منذ في ألول مرة في أوروبا تم تسجيل المرض البكتيري المذكور أعاله •
 Apuliaمنطقةوقد أدى المرض المذكور إلى تدمير آالف الهيكترات من مناطق زراعة الزيتون 

ت سلطات زالوما ينتشر فيه المرض اآلن بشكل وبائي واستوطن فيها وال يمكن مكافحتهاوالذي 
د منطقة ورغم وجو الصحة النباتية في إيطاليا تقوم بإتخاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة على المرض 

قد إمتد إنتشار اال انه (Buffer zone)والمنطقة العازلةContainment zone))االحتواء 
كم من منطقة ظهور 680المرض إلى أقاليم جديدة وهي منطقة توسكانا والتي تبعد  لما يزيد عن 

رة عن  المرض في البداية ولم يتم السيطرة عليه بشكل كامل لغاية اآلن وحسب التقارير الصاد
.واإلتحاد األوروبي  EFSAمنظمة ال 



،الغار،القيقب،العنب،الصنوبر،اللوزيات،الحمضيات،البلوط،الزيتون )وهيللمرضالرئيسيةالعوائل
فيتصاديةاإلقالمحاصيلمنالعوائلهذهمعظمتعتبرحيث(األنواعمنوغيرهاالكاذبوالفلفلالالفندر،الماجنوليا

.النباتيةالثروةعلىكبيرا  خطرا  تشكلالمرضهذافيهاالمسجلالدولمناألنواعهذهدخولوأناألردن

Xylellaالبكتيري بالمرضلالصابةالقابلةالعوائلقائمةتحديثيتم fastidiosaأكثرعلىتحتويوالتيدوريبشكل

.اآلنلغايةاإلزديادفيالقائمةزالتوماللمرضعائل600من

بلجيكا،أسبانيا،ألمانيا،فرنساوهياألوروبياإلتحاددولمندولعدةفيوإنتشارهالمذكورالمرضتسجيلتم
.والبرتغال



االجراءات المتخذة

:اإلجراءات القانونية •

.وتعديالته 2015لسنة 13إستناداً إلى قانون الزراعة رقم 

.  2016لسنة 19تعليمات الحجر النباتي رقم إستناداً إلى 

 IPPCإستناداً إلى المعايير الدولية المطبقة من قبل ال 

منظمة ال إستناداً إلى عملية تقييم المخاطر حيث تم مشاركة األردن في عملية تقييم مخاطر المرض والذي تم تنفيذه من خالل

NEPPO  .

Xylellaالتي تم إنتشار المرض البكتيريالدول من المثمرة ونباتات الزينة األشجار أشتال إستيراد تعليق تم  fastidiosa فيها

( .إسبانيا،، ، فرنساإيطاليا)مثل  

ل فيها البكتيري ومن بعض الدول المسجغير عوائل المرض مناألشجار المثمرة ونباتات الزينة تم السماح بإستيراد أشتال 

.  المرض المذكور ومن مناطق خالية من المرض البكتيري وضمن إجراءات صحية نباتية تضمن عدم إنتقاله  



:التدابير قبل اإلستيراد •

اإلستيراد الدول التي تمالنباتات من جميع  شروط إستيراد النظر في طلبات إستيراد ووضع -
. نبات منها من خالل لجنة صحة 

. تحديث قوائم عوائل المرض بشكل مستمر وحسب القوائم المعتمدة لهذه الغاية -
ر العاملة تجهيز مختبرات وزارة الزراعة إلجراء الفحوصات بالمرض البكتيري وتأهيل الكواد-

. فيه 
تبادل المعلومات حول المرض مع المنظمات القطرية والمنظمات الدولية العاملة في مجال-

. الصحة النباتية وتحديثها 



ط  صحية من الدول المسجل فيها المرض وضمن شرو منتجة باألنسجةالنباتات الأشتال السماح باستيراد -
: نباتية 

.الرسميةالجهاتمنوالمعتمدةباألنسجةاألشتاللتلكالمنتجةالشركاتمناإلستيراديتمأن-
تعتبراألشتاللكتإنتاجيتمالتيالمنطقةبأنالنباتيةالصحيةللشهادةاإلضافياإلقراربندفييثبتان-

Xylellaالبكتيري المرضمنخاليةإنتاجمواقعمن fastidiosa(pest free production site
).

Xylellaالبكتيري المرضمنخلوهاتثبتمخبري فحصنتيجةإرفاق- fastidiosaمعتمدمختبرمن
.التصديرتاريخمنأقصىكحديوم30المخبري الفحصصالحيةفترةتتجاوزالأنعلى

األشتالتلكلالمنتجةالشركةوأسمالمستوردةاألشتالوصنفنوعتبيناألشتالعلىملصقوضعيتمان-



:التدابير عند نقطة الدخول •

حصللفوإرسالهااألولالحدوديالمركزفيالحدوديةالمراكزعبرالواردةاإلرسالياتمنموسعةعيناتأخذ-
.الزراعةوزارةمختبراتفيالمخبري 

لمرضامنخلوهايثبتالذيالمخبري الفحصنتيجةظهورلحيناألولالحدوديالمركزفياإلرساليةإبقاء-
.المذكورالبكتيري 



:البعديةالتدابير•
Xylellaالميداني للمرض البكتيري المسح  fastidiosa  .

.متابعة المشاتل والمزارع المستوردة ألشتال النباتات من قبل وزارة الزراعة 



التحديات•

الخالصة•




