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اإلجراءات المتخذة ضد افة
Xyllela fastidiosa

بالمغرب



االجراءات المتخذة بالمغرب

والمراقبة عزز المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية آليات الرصد

Xylella"الصحية النباتية بالنسبة لبكتيريا  fastidiosa"، التي تصيب مجموعة من

.أصناف النباتات، وخصوصا شجرة الزيتون

دول عض بهذه البكتيريا، التي أصابت النباتات بالعديد من البلدان منها تمثل 

.البحر األبيض المتوسط، تهديدا كبيرا للرصيد النباتي الوطني

قام،بالمغربتعتبر من آفات الحجر الزراعيالتي البكتيريالتفادي دخول هذه 

مجموعة من بوضع المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

:التاليةاإلجراءات الوقائية



المتخذة بالمغرباالجراءات 

االجراءات القانونية

بالتفتيش الصحي المتعلق 2017أغسطس 8الصادر 593-17رقموالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرار وزير الفالحة -

Xylellaبكتيريا عند االستيراد و الذي يحدد الئحة افات الحجر الزراعي التي من ضمنها للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها  fastidiosa

الى المغرب و الذي تم ارساله الى منظمة XFبكتيريا قرار المكتب الوطني المتعلق بإجراءات الصحة النباتية الواجب اتخاذها لتفادي دخول -

التجارة العالمية

 XFبكتيريا وضع و تفعيل مخطط وطني للرصد يتعلق ب-

وضع مخطط وطني استعجالي للتدخل في حالة ظهور بؤر البكتيريا-

بلدان الموبوءةبدراسة وطنية لتقييم المخاطر الناجمة عن دخول أو انتشار هذه البكتيريا و استيراد نباتات أو منتجات نباتية من الالقيام -

و كذلك دراسة وطنية تقنية حول انتشار الحشرات الناقلة للبكتيريا بالمغرب

2021خالل هذه السنة 

البرلمان تمت الموافقة عليه مؤخرا من طرف)المخطط الوطني االستعجالي للتدخل و المتعلق بحماية النباتات 76.17صياغة القانون رقم -

(بغرفتيه

Xylellaمشروع قرار وزاري يتعلق بالوقاية ومكافحة بكتيريا صياغة - fastidiosa

يتعلق بالحجر الصحي للنباتات المستوردقرار وزاري صياغة مشروع -



االجراءات المتخذة بالمغرب
االجراءات التقنية

ه احداث لجنة تقنية للمتابعة ووضع دراسة لتقييم المخاطر الناجمة عن دخول أو انتشار هذ-

البكتيريا

واخد عينات اخبارالمديريات الجهوية للمكتب للقيام وبشكل فوري بجوالت ميدانية استكشافية-

عند الشك بوجود اعراض للمرض

Xylella"تعليق استيراد أصناف النباتات العائلة لبكتيريا - fastidiosa "من المناطق الموبوءة؛

حة هذا المرض التدريب وتعزيز القدرات التقنية الوطنية لرفع كفاءة المفتشين لتشخيص ومكاف-

البكتيري و كذا جاهزية المختبرات الوطنية

اصدار منشورات تقنية للتعريف بالبكتيريا واهم أعراضها وطرق انتقالها-

لمراقبة مع حثهم تكثيف برامج التوعية والتحسيس لفائدة الفالحين والمهنيين واشراكهم في عملية ا-

ت و على االخبار الفوري لمصالح المكتب في حالة ظهور أعراض غير اعتيادية على النباتا

باألخص أشجار الزيتون

ات الصلة نشر مواضيع ذاالذاعية التوعوية حول البكتيريا باإلضافة الى البرامج في المشاركة -

بالمقاالت الصحفية



االجراءات المتخذة بالمغرب

االستيرادقبل التدابير 

روط التقنية مع وضع كل الشالفاكهةالحصول على رخصة االستيراد قبل أي عملية استيراد لنباتات الزينة أو أغراس -

:المتعلقة بخلو هذه النبتات المستوردة من البكتيريا و هي 

ها على استيراد النباتات من مشاتل معتمدة و موجودة بمناطق او بلدان خالية رسميا من البكتيريا و االشارة الي•

مستوى شهادة الصحة النباتية 

ه في شهادة اخضاع النباتات العائلة للتحاليل المخبرية من طرف المنظمات القطرية للبلدان المصدرة و االشارة الي•

الصحة النباتية 

ارفاق النباتات المستوردة بوثائق التحاليل المخبرية تؤكد خلوها من البكتيريا•

هادة الصحة النباتيةاخضاع النباتات العائلة الى معالجة كيميائية وقائية بمبيد فعال قبل التصدير و االشارة اليه في ش•

طني اإلدارة العامة للجمارك عن التدابير التي اتخذت ودعوة المزيد من التعاون عند الحدود مع المكتب الوإخبار -

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

وتهما إلبالغ التي اتخذت مع دعهذه البكتيريا والتدابير خطورة عن وكالء الشحن المعتمدة من قبل الجمارك تحسيس -

والحذرأجل الحيطة للنباتات من المستوردين 

كذا تجنب والنباتات، تحسيس المسافرين الراغبين في القدوم إلى المغرب لطلب المعلومات حول شروط استيراد -

الالزمة إدخال أي نبات غير مصحوب بوثائق الصحة النباتية 



االجراءات المتخذة بالمغرب

عند نقطة الدخولالتدابير 

مراكز الحدود االستيراد بالتفتيش الصحي للنباتات والمنتجات النباتية عند تكثيف -

عض البلدان اخضاع جميع النباتات العائلة للتحاليل المخبرية خصوصا تلك القادمة من ب-

الموبوءة

اخضاع  بعض نباتات الزينة للرش الكيميائي الوقائي -

تبع الحالة إلزام المستوردين باإلدالء االجباري لمناطق الغرس من أجل المراقبة البعدية وت-

الصحية للنباتات من طرف مصالح المكتب



االجراءات المتخذة بالمغرب

البعديةالتدابير 

تمد يعللمراقبة داخل التراب الوطني في إطار برنامج اآلفة وتتبع هذه رصد •

؛خبريقصد التحليل الموأخد عينات استطالعية على القيام بجوالت باألساس 

الخارج ة من تكثيف المراقبة البعدية في الضيعات للنباتات واالغراس المستورد•

ةالنباتات من اجل المراقبة االستباقيطرف مصالح وقاية وكذا المشاتل من 



التحديات

دخول احتمالمن خطورة يزيد ئلالشتاكبيرة من عداد المغرب سنويا ألاستيراد -

الزينة نباتات والحشرات الناقلة و باألخصمع النباتات المستوردةبكترياالهذه

بالمغربالبكتيريالتكاثر وانتشار هذه مناسبا يعتبر المناخ-

بيئية للعديد على التوافق مع الظروف المناخية واليساعدها البكتيريا تسالالتنوع -

البلدانمن 

ي بمختلف انوعها نباتنوع 360من اكثر تصيب البكتيريا -

حجر الإجراءات )و الغير مباشرة ( قتل األشجار)المباشرة الخسائر االقتصادية -

(للنباتاتةيتجارالحركة اعاقة الوالزراعي في الدول المستوردة للصادرات 



الخالصة

على الرصيد النباتي و ما X.fastidiosaتشكله بكتيرياالذي نظرا للتهديد الحقيقي 
عال كذا عدم وجود أي عالج فو اجتماعية و بيئية وخيمة ،له من تبعات اقتصادية

:وجب ،حاليا

دخول هذه االفة تعزيز االستراتيجيات االستباقية و الوقائية الوطنية للحيلولة دون-

الى بلداننا

للمرضالمحلية أو تحملها أصناف النباتات دراسة وتقييم مدى حساسية -

المختبرات الوطنيةالمراقبة الحدودية وتحسين قدرات تدعيم مراكز -

تطوير االنتاج المحلي للشتائل و خصوصا تلك الحساسة منها -

تشجيع انتاج الشتائل المعتمدة-



شكرا على تتبعكم


