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الخلفية-1-•

م خلفيات طرحت حسب  الوضعية الوبائية في بلدان العال

شريك االقتصادي لتونس--بلدان االتحاد األوروبي ---



سرعة انتشار البكتيريا في بلدان العالم:1الخلفية

2013تفشي العدوى في بلدان االتحاد األوروبي 

اسرائيلوإيران ،تايوان: آسيا-

وفروريداكاليفرنيا: أمريكا الشمالية-

بيروالو االرجنتين، البرازيل ׃أمريكا الجنوبية-

ايطاليا فرنسا اسبانيا والبرتغال:أوروبا-

ايكولوجيةوخسائر اقتصادية فادحة على األصناف النباتية ذات أهمية اقتصادية :2الخلفية



الجانب التشريعي على الصعيد العالمي׃3الخلفية

*Xylella fastidiosa* من التوجيه 1، الفصل أ، الجزء 1آفة حجرية مصنفة في الملحقCE / 

OEPPللمنظمة العالمية لحماية لنباتات A2و القائمة  2000/29

2016/2031آفة ذات أولوية بالنسبة لالتحاد األوروبي وفقًا لالئحة *

Reglementإصدار القانون التنفيذي *  d’executionالمؤرخة في 2020/1201لالتحاد األوروبي

تحيين التدابير للتصدي ومكافحة البكتيريا  في بلدان االتحاد2020أوت 14

Brexit׃بريطانيا *

ذية لالتحاد التنفياالئحةمالحيقتعديالت بإشعار المنظمة العالمية للتجارة تخص تغيير على مستوى  

اتية وذلك بوضع تدابير جديدة من خالل الضوابط الرسمية وشروط الصحة النب2019/2072األوروبي 

.2021مارس 04حيز التنفيذ --عند االستيراد 



اإلجراءات المتخذة-2

في البالد التونسية

مجموعة من التدابير متخذة من اإلدارة العامة للصحة النباتية 

ومراقبة المدخالت الفالحية تحت إشراف

2013وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري منذ 



للبالد التونسيةالقانونيةاالجراءات

مراجعة قوانين  الحجر الزراعي

تية المحظورة إصدار قرار لوزير الفالحة حول تحيين القائمة االسمية للنباتات والمنتجات النبا*

.2015جوان 26الدخول إلى البالد التونسية في 

يتعلق بضبط شروط الصحة 2016فيفري 19إصدار قرار وزير الفالحة الصادر بتاريخ *

بالد التونسية النباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية الموردة إلى ال

من العائلةحول منع توريد النباتات 2016ديسمبر 27بتاريخ 307إصدار منشور عدد *

Xylellaالبلدان الملوثة ببكتيريا  fastidiosaنباتات الزينة والذي تم تحيينه -زيتون وال

.  2020نوفمبر 09بتارخ208بالمنشور عدد 

 للتصدي لدخول وتسرب بكتيريا 2024-2020إعداد الخطة الوطنيةXylella

fastidiosa إثر انعقاد المجلس الوزاري 2019نوفمبر20للتراب التونسية بتاريخ

.  المضيق



 اتين بكافة مكلفة بمتابعة وتقييم الحالة الصحية لغرسات الزيإحداث لجنة وطنية مشتركة
Xylellaتراب الجمهورية والوقاية من تسرب بكتيريا  fastidiosa تحت مقرر عدد

تتكون من ممثلين عن كل اإلدارات 2020مارس 19مصادقة  بتاريخ // 1460
.والمؤسسات والهياكل المعنية

ثار يتعلق بالمصادقة على الشروط الخاصة للتصديق على مواد إكمشروع قرار إصدار
من قبل المصالح المختصة بإدارة المصادقة وعرضها 2019في جوان شتالت الزيتون

بصفة على لجنة  التشريعات باإلدارة  العامة للشؤون القانونية والعقارية لهدف إدراج
Xylellaرسمية بكتيريا  fastidiosaية في عملية التثبت الصحي في الرسوم البيان

Schéma de certification-Chaine de production).=)لإلكثار والتصديق

 ك بمراسلة للتصدي لعمليات التهريب العشوائية وذلالتنسيق الدوري مع السلطات المحلية
التونسيةوالديوانةكل من وزارة الداخلية والدفاع 

 أوت 03المؤرخ في 72المنصوص عليها بالقانون  عدد العمل على تحيين قائمة المخابر
.  والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات1992

للبالد التونسيةالقانونيةاالجراءات



التدابير قبل االستيراد-3•



-2020--2019)والفنية منبثقة من مخرجات جلسات عمل اإلدارية مجموعة من اإلجراءات 

سة نضمت بإشراف من اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخالت الفالحية لدرا( 2021

Xylellaملفات ومطالب التوريد للنباتات العائلة للبكتيريا  fastidiosa مع األطراف المتداخلة

جلسات العمل لدراسة 

تراخيص التوريد

ة اإلدارة العامة للصحة النباتي**
ومراقبة المدخالت الفالحية

البحث العلمي 

والتعليم العالي 

الفالحي 

الموردين 

االتحادات 

الوطنية  

والغرف



أهم المخرجات والقرارات 

 شتلة بالنسبة 100أن ال يتجاوز العدد المورد على حالة بحالة دراسة ملفات مطالب التوريد

حجرية لألصناف المسجلة والغير متواجدة عند المجمع المهني للكروم مع اتخاذ كل االحتياطات ال

الالزمة

 صنف مع وجوب إخضاعها  /شتلة15لالعتماد في حدود لألصناف الجديدة الحصريالترخيص

والمهنة في إطار اتفاقية ممضاة بين البحث( تتبع صنفي وصحي)سنوات 3للتتبع والمراقبة لمدة 

ادقة واإلدارة إلى حين وضعها على ذمة السوق الوطنية لإلكثار واالتجار بعد تسجيلها والمص

عليها

ائلة في الملحق توريدها وذلك باالعتماد على قائمة النباتات العالمعزمالتثبت من األصناف النباتية

قرار وزير الفالحة حول و1201/2020من القانون التنفيذي لالتحاد األوروبي عدد 2و1عدد 

26ونسية في تحيين القائمة االسمية للنباتات والمنتجات النباتية المحظورة الدخول إلى البالد الت

2019جوان /EFSA /30القائمة المحينة +2015جوان 

 ير الفالحة طبقا للنصوص القانونية خاصة قرار السيد وزإشعار المورد بشروط الصحة النباتية

والمتعلق بضبط شروط الصحة 2016فيفري 19والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في

.  د التونسيةالنباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية الموردة إلى البال



 ׃التثبت من وثائق ملف التوريد

شهادة منشأ للشتالت واألصناف الموردة ،* 

فاتورة نموذجية تحتوي على كل المعطيات الخاصة باألصناف والكميات،*

ع  تصريح شهادة صحية نباتية حسب األنموذج الدولي باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية، م*

Xylella"إضافي يفيد خلو النباتات من بكتيريا  fastidiosa.

تقرير رسمي للتحاليل المخبرية   تثبت خلو الشتالت من هذه اآلفة الحجرية *

،النواقلشهادة مداواة الشحنة قبل التصدير  بمبيد حشري ضد *

،وضع مصائد داخل الحاويات *

 أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء رخصة التوريد03تبقى هذه الشروط صالحة لمدة.

أهم المخرجات والقرارات 



Bayondمخرجات المشروع • Compliance Global  برعاية منظمة حماية النباتات في

Imperial Collegeبالتعاون مع (NEPPO)الشرق األدنى  of London ، تم تنظيم

Xylella"جلسة إقليمية وافتراضية بعنوان  fastidiosa8يوم الثالثاء " التحدي القديم والجديد

باتات بحضور أعضاء مفوضية االتحاد األوروبي والمنظمات الوطنية لوقاية الن2020ديسمبر ، 

له هذه اآلفة ، لتعزيز قدرات بلدان الشرق األدنى وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالخطر الذي تشك

الحجرية

BCG قبل االستيرادالتدابير

أهم المخرجات والقرارات 

الفالحية نقاط إضافية مقترحة من اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخالت •

ONPV/  سلسلة إنتاج تونس والتي تعتمد رسميا في جميع مراحلChaine de 

Productionلنباتات العنب المعدة للتصدير إلى تونس من أي بلد



لالتدابير عند نقطة الدخو-4•



 المعيار مادفي نقاط العبور والمعابر الحدودية رفع العينات باعتلالرسالياتالحجر الصحي

NIMP 31 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتCIPV

 ت من الحالة بمخبر الحجر الزراعي بصفته الهيكل الوطني المؤهل للتثبالتحاليل المخبرية

اوتفيد بخلو وإصدار تقارير نهائيةOEPPPM7/24/الصحية لإلرسالية باعتماد المعيار 

عدوى العينات

 من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبورإصدار شهادة العبور أو الرفض



التدابير البعدية-5•



 التمسك بالحالة السليمة لتونس في ما يخص وضعية بكتيرياXylella fastidiosa

في والمحين2016التصريح الرسمي للبالد التونسية المنبثق سلفا في صلوحيةللحفاظ على 

من طرف اإلدارة العامة  بطلب من اإلتحاد األوروبي2020ديسمبر 28

 تعزيز قدرات مراقبي الصحة النباتية وتأهيل ظروف عملهم

جراء التحاليل الخاصة بالعزل التعزيز قدرات إطارات مخبر الحجر الزراعي

ة لسالمة حسب المستجدات العلمية للهيئة األوروبيالتقنيات الجديدةوالتشخيص باعتماد 

EFSAاألغذية

 مواصلة المسح الميداني الشامل للبالد التونسية//Plan de Surveillance  

Annuelle ادية قصد رفع وتحاليل العينات بمناطق اإلنتاج للنباتات ذات األولوية االقتص

الذي اجري في التدريب الفنيبهااالستكشاف المبكر مع تطبيق التوصيات العملية التي جاء 

TCP/RAB3601--2017-2019فعاليات مشروع الفاو لتعزيز القدرات

 تعاون مع لكل األطراف المتداخلة في المجال بالوالتحسيسالتكثيف من حمالت التوعية

AVFAوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

 عمل المكافحة إعداد خطةplan d'action d'urgence



التحديات-6•



Guidelines for statistically sound and risk‐based surveys of 
Xylella fastidiosa-2023

On request from:
Directorate‐General for Health and Food Safety, European 
Commission

ة اإلدارة العامة في مجال الخط التوجيهي الذي أعدته  الهيئة األوروبياطاراتوتاهيلتكوين 

لوحة توجيهية بناًءا على طلب من المفوضية األوروبية لتصميم EFSAللسالمة الغذائية 

Pest Cardللمسح Survey المرتكز على اإلحصاء وقائمة المخاطر ، ودمج المعلومات

.البيولوجية



.ةوشكرا على االنتباه والمتابع


