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 حصفي:الغ ب

ىل اليقظة أ ونسا  ب النبااتتاليت تصي "Xylella fastidiosa" لتجنب دخول بكترياي  املراقبةويعزز  يدعو ا 

ىل املغرب  ا 

  

 كتريايب لنس بة ل ابالمة الصحية للمنتجات الغذائية "أ ونسا" أ ليات الرصد واملراقبة الصحية النباتية املكتب الوطين للسعزز 

 جشرة الزيتون. وخصوصا، تالنبااتأ صناف من  مجموعة صيباليت ت ، "Xylella fastidiosa" كزيالال فاستيديوزا

يد لرص لكبريا  داهتدي ،ال بيض املتوسط البحر دولبعض مهنا لعديد من البدلان اب نبااتتال  اليت أ صابت ،ومتثل هذه البكترياي

 .الوطينالنبايت 

 هذه دخول لتفادي كل. وذتلقائيا للمراقبة النبااتت املس توردة مجيعالغذائية املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات  ضع  يُ و 

ىل  احلجر أ فات من تعترب اليت البكترياي،  بدلان.الزراعي، ا 

 الوقائية مهنا عىل وجه اخلصوص: جراءاتوضع مجموعة من اال  ب أ ونسا وهكذا، قام

    ؛نبااتت الزينة أ و أ غراس الفاكهةل رخصة الاس ترياد قبل أ ي معلية اس ترياد  احلصول عىل .1

 ؛ةوءاملوب من املناطق" Xylella fastidiosa" ايهذه البكتريل  العائةل النبااتتأ صناف تعليق اس ترياد  .2

 الاس ترياد؛اتية عند الصحة النب مراقبةتعزيز  .3

 .البكتريي تشخيص وماكحفة هذا املرضل ، وكذكل تعزيز القدرات التقنية الوطنية حتسيس خمتلف املتدخلني .4

ىل ذكل،  ىل املخمتلف املسافرين الراغبني يف القدوم  املكتب يدعوا  اتت رياد النبااملعلومات حول رشوط اس ت لطلبغرب ا 

د جتنبكذا و مصاحله،  من ع هسيمت جحز  ل نه الصحة النباتية الالزمة، وب بواثئقحال أ ي نبات غري مصخا  ادته أ و وا 

تالفه.   ا 
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خل(. و نوعًا نباتيًا )الزيتون واللميون  350كرث من بأ  بكترياي ضارة  يه" Xylella fastidiosa" جدير ابذلكر أ ن  ه أ ن كامالكرمة ، ا 

 اي.البكتري املصابة أ و احلرشات الناقةل لهذهالنبااتت املس توردة و ميكن أ ن ينتقل عن طريق  رسيع الانتشارمرض بكتريي 

 

 ؛08-25لقانون رمق امبوجب  أ نشئت ؛الغاابتاملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة معومية، حتت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه و 

 ت.يواانت والنبااتحصة احل  ابلشخصية املعنوية والاس تقاللية املالية ومتارس حلساب ادلوةل الاختصاصات املتعلقة حبامية حصة املس هتكل واحلفاظ عىل خاضعة لوصاية ادلوةل وممتتعة
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