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 بالغ صحفي

إلى املغرب  "كزيليال فاستيديوزالتفادي دخول بكتيريا "نباتات يشدد املراقبة عند استيراد الونسا أ

 والحفاظ على الوضعية السليمة للبلد إزاء هذا املرض النباتي
 

اب  المسافرين اىلمن طرف  بذور(و  الزينةنباتات  النباتات )شتائل، بإدخال يسمحال  ● ؛التر ي
 الوطن 

 
طبقا للقواني   الجاري بها  فهواتال هسيتم حجز من طرف المسافرين  لهتم إدخا (،  نبات زينة و بذرة)شتلةنبات  كل ●

 ؛العمل

اد النباتات  إن ،للمهنيي   بالنسبة  ● ي يجب أن تكون مصحوبة استت 
اب الوطن  صحية صادرة عن السلطة بوثائق إىل التر

ي سجلت وجود  . من طرف أونسا  مسبقة ورخصة المصدربلد بالمختصة 
اد نباتات الزينة من البلدان النر إن استت 

يا "  " غت  مسموح به. فاستيديوزاكزيليال بكتت 
 

 

املكتب  منعي دخولها إلى املغرب، وتفادي "Xylella Fastidiosa كزيليال فاستيديوزا"إزاء بكتيريا  الوطني رصيد النباتيال علىحفاظ من أجل ال

سافرين الراغبين في القدوم إلى ملمن طرف ا (نباتات الزينة وبذور  ،تائلالنباتات )ش الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" إدخال

  .الجاري بها العمل. ولهذا، فإن كل نبات )شتلة، نبات زينة و بذرة( تم إدخاله من طرف املسافرين سيتم حجزه واتالفه طبقا للقوانين املغرب

 

بتعليق استيراد كل نباتات الزينة من البلدان التي سجلت وجود هذه باإلضافة، قام املكتب "أونسا" بتشديد اإلجراءات الوقائية إزاء هذه البكتيريا 

  البكتيريا. 

ن مصالح ، حيث أعند نقط التفتيش الحدودية "كزيليال فاستيديوزا"إزاء بكتيريا  ز املراقبة الصحية النباتية عند استيراد النباتاتيعز تم ت ،املوازاةبو 

لنباتات املطابقة ملعايير الصحة بالدخول إال ل وال يسمحواملراقبة العينية والتحاليل املخبرية،  الوثائقيةاملراقبة  تشملتقوم بمراقبة تلقائية أونسا 

 النباتية.

السلطات بوثائق صحية صادرة عن بأن كل عملية استيراد النباتات يجب أن تكون مصحوبة بترخيص مسبق من طرف أونسا و  نملهنييأونسا ا ويذكر

سيتم إرجاعها أو حجزها وإتالفها طبقا للقوانين الجاري بها وفي حالة عدم احترام هذه الشروط، فإن النباتات املستوردة . املصدر بلدب املختصة

 العمل.

الى اإلنسان أو  وال ينتقلال يتواجد باملغرب  هورة وخاص بالنباتات؛ كما أنخطشديد الهو مرض كزيليال فاستيديوزا" "جدير بالذكر أن بكتيريا 

 الحيوان.  

 

؛ 08-25الغابات؛ أنشئت بموجب القانون رقم املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه و 

 ملالية وتمارس لحساب الدولة االختصاصات املتعلقة بحماية صحة املستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية املعنوية واالستقاللية ا
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