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 مقدمة . ال1

من أهم الحلقات في مجال اإلنتاج الزراعي لدورها األساس في تحسين   الشتالتو   منظومة البذور  دتـع
استقراره. واستأثرت هذه المنظومة باهتمام العديد من الدول العربية و  ضمان جودة المنتجو  اإلنتاجية

التطورات العلمية الحاصلة على المستوى إلى    بالنظرو   قوانين منذ زمن بعيد.و   التي خصتها بتشريعات
المبادالت التجارية بين الدول، حاولت بعض البلدان العربية المسايرة القانونية لهذه المتغيرات و   العالمي

بتحسين النصوص حسب المعطيات الجديدة. وسنورد في خاتمة هذا الفصل البعض من هذه القوانين 
اها إلعداد هذا  الصادرة عن بعض الدول العربية )مصر، تونس، الجزائر( ضمن المراجع التي اعتمدن

 .  فصلال
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 عليها تصديق مواصفات إنتاج الشتالت النباتية ومراقبتها وال. 2

النباتية على عناصر متعددة ومن أهمها البذور والمشاتل باعتبارها مواد  يعتمد إنتاج المحاصيل 
خاصة  وبالفيروسية  مراضمن عوامل انتقال األ اإلكثار الطبيعية للنبات. وتعتبر هذه المواد عامالا 

كذلك أو  أخرى إلى  من مزرعة أو   أخرى إلى  الفيتوبالزمية والبكتيرية، وذلك من نبتة مراضبعض األ
المنقولة عن طريق التكاثر  مراضجيل. وحتى نتمكن من الحد من انتشار هذه األ إلى  من جيل

ق والوسائل الكفيلة بإنتاج مشاتل مصدقة يتم إنتاجها ائإعداد برامج تحدد الطر   الخضري بالذات فإنه تم 
من طرف منابت متخصصة ثم تسويقها عبر مسالك التوزيع وهي تحمل التأشيرات الرسمية من طرف 

 مصالح المراقبة بوزارة الزراعة.  
 

  إنتاج شتالت األشجار المثمرة. 1.2

 Ministère de l’Agriculture؛ 2002)وزارة الفالحة للجمهورية التونسية،  هناك شروط عامة

Tunisie, 2000  ) إلنتاج شتالت سليمة أهمها إنتاج مواد إكثار داخل أكياس بالستيكية ومعزولة عن
والحشرات. ويجب أن تكون  مراضاألرض وتحت البيوت المحمية بواقي حشري للحد من انتشار األ

ر والحشرات الضارة. بيد أن  و من النيماتود والفط  ة خالية إلنتاج الشتالت داخل البيوت  التربة المستعمل
( بأخذ عينات تربة  2003) Salama & Abd-Elgawad قام الباحثان عندما ف ،الواقع قد يخالف ذلك

عة في ستة مشاتل تابعة للقطاع الخاص في محافظتي الجيزة والبحيرة في و من شتالت طماطم مزر 
نيماتودا التعقد الجذري، وهي واحدة من أهم أجناس   تعينة تربة من كل مشتل( حيث وجد  40مصر)

تم إجراء مقارنة لبيانات نيماتودا التعقد الجذري الموجودة في  النيماتودا الضارة في الوطن العربي.
لبيان معدالت للمعاينة العشوائية  (Poisson) هذه المشاتل مع تلك المحسوبة من معادلة بواسون 

(. ويتضح من مقارنة ما تم رصده من أعداد النيماتودا  1الفشل في اكتشاف هذه النيماتودا )جدول 
أن استخدام العينات، الستحالة فحص  للمعاينة العشوائيةالمتوقعه طبقاا لمعادلة بواسون عداد األمع 

بيرة من النيماتودا في التربة بسهولة ولكنه سوف اكتشاف األعداد الكإلى  يؤدي كل تربة المشتل،
توفر هذه  ،يفشل غالباا في اكتشاف األعداد القليلة ما لم يفحص عدد كبير من العينات. ومع ذلك

 الوقت والجهد والمال في الكشف  (Abd-Elgawad & McSorley, 2009) الطريقة وأمثالها
 ترح قالتقنيات الحديثة لتشخيص النيماتودا. وقد اخاصة عند دمجها مع وبعن نيماتودا النبات 

Abdel-Elgawad et al. (2016 برنامجاا يعتمد على ثالثة عوامل رئيسية إلنتاج شتالت )
موالح/حمضيات خالية من نيماتودا الموالح ويتضمن اختيار المشتل المناسب ومراقبة الشتالت به  
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لتصديق عليها بعد عمل التحاليل الالزمة، إذ أوضح البحث دورياا أثناء المعامالت الزراعية المختلفة وا 
 ر والبكتيريا وكذلك الممرضات النباتية األخرى و من الفط الحمضيات/ضرورة خلو شتالت الموالح

ومن الضروري الفيروسات، والتي يمكن أن تنتقل بالتطعيم، كي يمكن التصديق عليها. وبخاصة 
 تعقيم اآلالت الحادة المستعملة في التطعيم والتقليم والجني وكل آلة حادة قبل كل عملية وبعدها.  

 
في اكتشاف يرقات نيماتودا   اإلخفاقمقارنة بين ما هو مالحظ وما هو متوقع لمعدالت . 1جدول 

في     بندورة/عينة تربة مأخوذة من كل من ستة مشاتل إلنتاج شتالت طماطمربعين  أقد الجذور في  تع
 جمهورية مصر العربية.

 

 
 Ministère de؛ 2002)وزارة الفالحة للجمهورية التونسية، وهناك شروط خاصة 

l’Agriculture Tunisie, 2000 ) إلنتاج مواد إكثار نباتية سليمة أهمها التأكد من خلو مواد جميع
 ويمكن تلخيصها بالتالي:  اآلفاتو  مراضمراحل اإلنتاج من األ

 
تتكون من مواد    -(Initial material/Primary source)   مواد األصليةالمواد االنطالق/.  1.1.2

المستنبط/المربي بعد تسجيلها بالسجل  أو    متأتية مباشرة من الناخب  مراض إكثار أصلية وخالية من األ
ومطعمة على  مراضالرسمي وتتكون من شتالت أصلية وسليمة من كل صنف نباتي وخالية من األ

أصول مختلفة على األقل. وتشكل هذه الشتالت احتياطي مواد اإلكثار. تحفظ مواد اإلنطالق داخل  
شبك مزدوج، أبواب مزدوجة، عزل األرض واصفات معينة من أهمها بيوت شبكية عازلة تتمتع بم

تحول دون دخول النواقل الحشرية الهوائية مثل المن وغيرها، ودون   سم من الحصى  30بطبقة من 
ترفق المواد النباتية المحلية األصلية  انتقال النيماتودا التي من الممكن أن تكون موجودة في التربة.

النيماتودا    متوسط تعداد

 في عينة المشتل  

 تربة(  غ  250)

النسبة المئوية المتوقعة  

للفشل في أكتشاف  

 النيماتودا في العينة 

نيماتودا الناتج من  عدد العينات الذي ليس به 

 عينة في كل مشتل   40فحص 

عدد العينات  

 المالحظ 

 ينات  الععدد 

 المتوقع 

0.2 82 35 33 
1 37 23 15 
2 14 19 5 

2.5 8 21 3 
4 2 6 1 
6 ˂1 3 0 
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وإفادة صحية زراعية صادرة عن مختبر رسمي  (Pomological description) بالوثيقة التوصيفية
 تحدد الوضع الصحي لهذه المواد وفئة المصادقة.  

 
تتكون من الشتالت األصلية والخالية   - (Pre-basic material) المواد ما قبل األساسية. 2.1.2
والمتأتية من اإلكثار الخضري من جيل واحد لمواد االنطالق، وتستعمل التقنيات الحديثة    مراضمن األ

 .استبعاد الشتالت غير المطابقة للمواصفات أجل    النباتية من  مراضالمعتمدة للكشف عن مسببات األ
نسيلة مطعمة أو    من كل صنف  مراضشتالت أصلية على األقل وخالية من األ  تتكون هذه المواد من

غير  أعراضأو  بمرض إصابةعلى أصول مختلفة، ويجب إتالف كل شتلة تظهر عليها عالمات 
عادية بحضور مسؤولي المراقبة التابعين للسلطة المختصة الذين يجب عليهم تحرير محضر جلسة  

تاج ضمن  لشروط ومستلزمات التربية واإلن تخضع تربية وإنتاج المواد ما قبل األساسية لهذا الغرض. 
 بيوت شبكية عازلة. 

 
إنتاج شتالت حقول نباتات إلى  تهدف هذه المواد - (Basic material) المواد األساسية. 3.1.2

األصول )المنتجة للبذور( وحقول األمهات )مصدر الطعوم( فيما بعد وعليها أن تكون خالية من  
  ة شتل 12تتكون هذه المواد من .مواد اإلنطالقأو  وهي متأتية من المواد قبل األساسية  مراضاأل

يجب   .أصول مختلفة  3 نسيلة مطعمة علىأو    من كل صنف  مراضأصلية على األقل وخالية من األ
المراقبة  مسؤولي    غير عادية بحضور  أعراضأو    بمرض  إصابةإتالف كل شتلة تظهر عليها عالمات  

التابعين للسلطة المختصة. تحفظ هذه المواد داخل البيوت الشبكية العازلة، كما يمكن أن تزرع مباشرة 
 الفطرية.  مراضفي األرض بعد التأكد من خلو التربة من الديدان الثعبانية ومن بعض األ

 
  وتشمل نباتات األصول - المنتجة داخل حقول األمهات مواد اإلكثار الموثقة/المصدقة. 4.1.2

في أكياس بالستيكية معزولة عن األرض داخل البيوت المحمية حتى ال  التي يجب أن تزرع بذورها
  إصابة عليها عالمات ظهر تالدخول إليها. ويجب إتالف كل شتلة  مراضيمكن للحشرات الناقلة لأل

لنمو. وكذلك يتم إنتاج الشتالت المطعمة، باستخدام طعوم غير عادية خالل فترة ا  أعراضأو    بمرض
موثقة مطعمة على أصول تم إنتاجها عن طريق أو  األساسية أو  متأتية من مواد ما قبل األساسية 

البذر وزرعها في أكياس بالستيكية في البيوت المحمية والمجهزة بشباك تمنع دخول الحشرات الناقلة  
كما تتواجد    .أكثرأو    سنوات  5األمهات في مواقع لم تزرع بأشجار مثمرة منذ  تتواجد حقول    .مراضلأل

م على األقل  600افة بعيدة عن زراعات من ذات النوع مسأو  حقول األمهات في مناطق معزولة
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م على األقل فيما يتعّلق بشتول   100 تاج بذور الكرز والـمحلب؛نمهات إلفيما يتعّلق بشتول األ
ن تزرع ضمن بيوت شبكية  أأو    م  100براعم تطعيم المشمش والكرز واللوز والخوخ؛  تاج  نمهات إلاأل

ال يجب استخدام حقول   عازلة للحمضيات؛ كما توضع خرائط تفصيلية واضحة لموقع زراعة األمهات.
الزيتون حفظ  في حال المعتمدة. كما يمكن نواع وذلك حسب األ سنة  20–15األمهات لمدة تزيد عن 

شجار سنة أل 40و سنة من تاريخ زرعها، 30ات المنتجة لبراعم التطعيم لمدة أقصاها مهشجار األأ
 مهات المنتجة لبذور الزيتون. األ
 

 تنظيم المراقبة أثناء نمو الشتالت. 2.2

توضع مواد االنطالق والمواد ما قبل األساسية تحت المسؤولية المباشرة للمستنبط/المربي. كما توضع 
المواد األساسية )حقول األمهات( ومواد اإلكثار الموثقة المتأتية منها تحت مسؤولية صاحب المشتل  

صاحب  المصادق عليه. وتمارس السلطة المختصة المراقبة على كل درجات الشتالت. ويتحمل
 مخبرية.أو  المراقبة إن كانت ميدانيةأنواع المشتل المصاريف المنجرة عن كل نوع من 

 
 على مواد اإلكثار لجهة خلوها من الفيروساتالمصادقة . 3.2

"األساسية" و"المصّدقة" و  يصادق مركز التوثيق في وزارة الزراعة على المواد النباتية "ما قبل األساسية"
 .من فئة "خاضعة لفحوصات الفيروسات"أو  باعتبارها مواد من فئة "خالية من الفيروسات"

 
 البذور المعدة للبيع أو   مراقبة الشتالت. 4.2

البذور المعدة للبيع والمقدمة للمراقبة كل الشروط والمواصفات أو  يجب أن تتوفر في الشتالت
وعند اإلخالل بها يمكن للسلطة المختصة سحب المنصوص عنها في التشريعات ذات العالقة 

منتجي البذور استدعاء السلطة المختصة للقيام أو    التصديق. يتوجب على أصحاب المشاتل  اتلصاق
البذور الجاهزة للبيع قبل شهر من عرضها للبيع. تشمل عملية أو  بوضع اللصيقات على الشتالت

 المراقبة األمور التالية: 
غير قابلتين لإلتالف  قتين الصتعلب البذور في حاويات مغلقة تحمل  -التوضيب: البذور -أ

تجمع الفسائل في حاويات مغلقة ذات  -الفسائلتوضع األولى داخل الحاوية والثانية عليها؛ 
غير قابلتين لإلتالف توضع األولى داخل الحاوية والثانية عليها؛  قتين ا للصوحدة حاملة  50

قة غير  افي أكياس وتحمل كل شتلة لصأو  تج في حاوياتتن - األصول والشتالت المطعمة
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  البذور، الصنفأو  المعلومات التالية: درجة الشتالت اتقابلة لإلتالف كما تحمل هذه اللصاق
 الفسيلة(. أو    النسيلة، األصل، سنة المراقبة، رمز المنتج، رقم الحصة والكمية )في حالة البذور أو  

التصديق ذات اللون األبيض واألزرق بالنسبة  اتيجب أن تكون لصاق التصديق: اتلصاق  -ب
للدرجة قبل األساسية واللون األبيض بالنسبة للدرجة األساسية واللون األزرق بالنسبة للدرجة  

 الموثقة؛ 
البذور المصدقة  أو    : يجب على صاحب المشتل المصادق عليه إلنتاج وبيع الشتالتالسجالت -جـ

جل يحمل البيانات الضرورية لتسهيل المراقبة، ويمكن للسلطة المختصة الرجوع أن يكون لديه س
إليه عند الطلب، ويحتوي هذا السجل على جميع البيانات الضرورية للقيام بالمراقبة وخاصة  
الكميات المنتجة والمباعة وتاريخ البيع وبيان بوصف مواد اإلكثار المسلمة ووجهتها. وتمارس 

مواد اإلكثار المعدة للبيع والحاملة لعالمة تصديق بشكل مستمر، للتأكد من  هذه المراقبة على
التصديق. كما تخضع جميع مواد اإلكثار  قة  الص مصدرها وتكييفها وحالتها الصحية ومن صحة  

المراقبة الالحقة بعد الزرع ويتم إتالف كل مادة إكثار يتضح أنها مخالفة للشروط  إلى  المباعة
 مدة.والمواصفات المعت

 
طة الحشرات، اخاصة تلك التي تنتقل بوسباإلنتشار الواسع للعديد من األمراض الفيروسية، و ن إ

يمكن الحد من انتشارها وبشكل كبير من خالل استخدام مواد إكثار نباتية خالية منها. لهذا السبب 
مشتركة بين العام والخاص( التي  أو  تبنت العديد من الدول فكرة دعم البرامج )العامة والخاصة

تهدف إلى تأمين مواد إكثار نباتية خالية من األمراض. في المنطقة العربية هناك نشاط ال بأس 
به في هذا اإلتجاه، ولكن ال بد من تقويته للوصول به إلى مستويات إنتاج أفضل يقارب من ذلك 

 المتقدمة.الذي تم تحقيقه في العديد من البلدان 

 
 تطوير انتاج البذور والمشاتل في البلدان العربية  . 3

في مجال تنويع اإلنتاج   تسهم بهللدور الذي    نظراا   استراتيجياا   الشتالت طابعاا و   منظومة البذور تكتسب  
هيكلته العامة شابتها و  تحقيق األمن الغذائي، غير أن آليات النهوض بالقطاعو  وتحسين اإلنتاجية

المناطق العربية التي أظهرت و   سبل دعمها في بلدان العالم الثالثو   المنظومةنقائص حدت من نجاعة  
  التفوق الكبير للدول المتقدمة من حيث اإلمكانيات المرصودة والريادة العلمية  ة مجارا في    واضحاا   عجزاا 

ر منظومة البذو وفي غياب استراتيجيه وطنية شاملة ل قتصادي الهام.التكنولوجية في هذا المجال اإلو 



 187 ___________________________________________  2050 ةتحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤي

Arab Society for Plant Protection 

 الشتالتو  على قرارات اللجنة الفنية للبذور  والمشاتل، ترتكز مختلف اآلليات المتوفرة أساساا 
)وزارة  ما تم إقراره ضمن النصوص القانونية المنظمة للقطاعإلى  المستنبطات النباتية باإلضافة و 

 Ministère de l’Agriculture؛ 1997الزراعة واستصالح األراضي لجمهورية مصر العربية، 

Tunisie, 1999, 2000, 2011 ؛Ministère de l’Agriculture, Maroc, 2002 ؛  Ministère de 

l’Agriculture, Algérie, 2005) وبالرغم من بعض المبادرات في إعداد مشاريع خطط للنهوض .
شاملة للمنظومة  نظرة  إلى    بهذه المنظومة غير أن هذه األعمال بقيت مجرد مشاريع منعزلة مع افتقارها

 وإلى تحديد دور مختلف المتدخلين فيها حتى يتم تبني أهدافها. من جهة أخرى تبين أن األهداف
سبل  و  المؤشرات المضمنة بميزانية وزارة الزراعة في غالبية البلدان العربية ال تعكس واقع المنظومةو 

اإلكثار النباتية يجب مراعاة  النهوض بها. وعند التفكير بكيفية تطوير وتحسين نوعية إنتاج مواد
 : (2016)دائرة المحاسبات في تونس،  النقاط التالية

 
 الشتالت واألصناف النباتيةو  اللجنة الفنية للبذور. 1.3

تتولى اقتراح و  يتم إحداث هذه اللجنة بمقتضى القانون حسب التشريع الجاري العمل به في كل بلد
 وإبداء الرأي في تسجيل األصنافالشتالت و  منظومة البذورتوجيه و  اإلجراءات الكفيلة بتطوير

قد لوحظ نقص ملحوظ في أداء هذه اللجنة بسبب عدم و  مطالب الملكية للمستنبطات النباتية. هذاو 
عدم االهتمام باإلجراءات الكفيلة  و  من ناحية  احترامها لدورية االجتماعات المنصوص عليها بالقانون 

 من ناحية أخرى. الشتالتو  منظومة البذورتوجيه و  بتطوير

 
 الشتالتو  اإلطار التشريعي لمنظومة البذور. 2.3

 االتجار في البذورو  هيكلة مهنة اإلنتاجو  أسهمت األطر التشريعية المتعلقة بهذا القطاع في تنظيم
تطبيقها على مراقبتها، غير أن هذه األطر ال تزال تشكو نقائص من حيث مدى و  المشاتل وتوريدهاو 

عدم مواكبة  إلى  لغياب التأطير القانوني للمتدخلين في هذا المجال باإلضافة  أرض الواقع نظراا 
  المشاتل المتأتيةو  الدولية في االختصاص ال سيما في ما يتعلق بالبذورو  المنظومة للتطورات العلمية

ق بعض الشروط القانونية  من الكائنات المحورة جينيا. من جهة أخرى تبين وجود صعوبات في تطبي
 ذلك نظراا و  منها ضرورة توفير أصحاب المنابت لحقول األمهات في كل منابت الشتالتو  المطلوبة

 لما تطلبه من نفقات مالية هامة تجعل االستثمار في هذا المجال غير مربح خاصة لصغار المنتجين.
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 ونظام المعلوماتهيكلة القطاع . 3.3

 المشاتل كل في ما يخصه مهاما متعددة تتعلق بالتنظيمو   المتدخلين في منظومة البذوريتولى مختلف  
 بتطوير البحث العلميو  بحماية الموروث الجيني المحلي و  االتجار فيهاو  الشتالتو  بإنتاج البذورو 
التابعة    مراقبة المنتجات الزراعيةو   تضطلع المديرية العامة لحماية  ،راالستنباط النباتي. في هذا اإلطاو 

يم و تقو  الشتالتو  لوزارة الزراعة، بالدور األكبر حيث تعنى بالرقابة على جودة المنتجات من البذور
بالرغم من هذه األهمية فإن المؤسسة  و  حمايتها.و  تسجيلها بالسجل الرسمي و  المستنبطاتو  األصناف

البيانات المتعلقة بها من  إدراج و  نظام معلوماتي فعال يمكن من متابعة مؤشرات المنظومةإلى  تفتقر
األهداف التنموية. وعلى الصعيد الوطني تظهر الدراسات و  كميات اإلنتاجو  حيث الحاجيات الوطنية

اإلستراتيجية عداد إ الرقابية غياب هيكل مركزي تعهد إليه مهمة اإلشراف على المنظومة من حيث 
تحديد  و  الوقوف على اإلشكالياتو  يمهاو تقو  متابعة مؤشرات األداءو  ضبطو  الوطنية في المجال

 مسؤولية األطراف المتدخلة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالمنظومة.
 

 الشتالتو  تحقيق االكتفاء الذاتي من البذور. 4.3

يحد من  و  من مقومات األمن الغذائي للبالد الشتالتو  من البذور يعتبر تأمين الحاجيات الوطنية 
لئن استطاعت بعض الدول العربية تغطية حاجياتها بنسبة هامة  و   التبعية تجاه المزودين من الخارج.

القطن في مصر على سبيل المثال إال أن نسبة التغطية  و   في بعض الزراعات مثل الحبوب في تونس
مما يزيد في حدة هذه التبعية ضعف إقبال  و  الزراعات.باإلنتاج المحلي تبقى دون المأمول في أغلب  

ذلك و   الفالحين على البذور المحلية التي لم تحظ بعد بنفس مصداقية البذور الموردة من حيث جودتها
 بالرغم من ارتفاع أسعار هذه األخيرة.

المعمول به عند غالبية الدول  و   أما بخصوص الشتالت، فإن تحجير االستيراد لألشجار المثمرة
سهم بصفة فعالة في اعتماد هذه األخيرة على إنتاجها المحلي رغم أ بما في ذلك البلدان العربية، قد 

اعتماد إلى    ما تعلق بها من شوائب ناتجة عن افتقار بعض المتدخلين للكفاءة التقنية الالزمة باإلضافة 
المروج في األسواق الموازية التي ال تخضع للمراقبة.  أو  العديد من المزارعين على إنتاجهم الذاتي

 ولتحسين مستوى األداء ال بد من مراعاة األمور التالية:
 

 البذورتشير التقارير التي اهتمت بهذا القطاع بأن الرقابة على  - البذور والشتالت جودة. 1.4.3
المستوى إلى  المنتج ال ترتقيالشتالت ال تزال تشوبها عديد من النقائص جعلت من جودة هذا و 

المصالح الرقابية التابعة للمديرية و   اتبر تفرة لدى المخاضعف اإلمكانيات المتو إلى    بالنظرو   المطلوب.
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البذور الموردة التي و   المشاتلأيضاا  مراقبة المنتجات الزراعية فإن هذا اإلشكال يشمل  و   العامة لحماية
بالرغم من  و  استعمالها بالرغم من حملها لبعض الشوائب المحظورة قانونيا.يتم و  تمر عبر الحدود

المغرب على المعايير المعتمدة في الدول األوروبية  و  مصادقة العديد من الدول العربية مثل تونس
الحجر الزراعي لم تتحصل على شهادة االعتماد   اتبر تمخ و الشتالتو  تحاليل البذور اتبر تفإن مخ
 فر تقارير حول التحاليل المنجزة بصفة مطابقة لما هو مستوجباذلك لعدم تو و   ISO  17025الدولية  

 التحقق من صحة النتائج.و  ق القياسائكذلك طر و  مالءمة الظروف المحيطة بعمليات التحاليل عدم و 

 
الشتالت، و   البذور  تعتبر عملية التثبيت من أهم مراحل مراقبة جودة  -  الشتالتو   توثيق البذور.  2.4.3

في و  البطاطسو  الصحية بالنسبة لبذور الحبوبو  المراقبة الفيزيائيةو  فهي تتمثل في المراقبة الحقلية
ارتفاع نسبة المساحات إلى    مراقبة المنابت بالنسبة لألشجار المثمرة. فيما يتعلق بالبذور، تشير التقارير

للمواصفات التقنية و  روط المعمول بهذلك لعدم مطابقتها لكراس الشو  المرفوضة من هياكل المراقبة
تفسر هذه الوضعية بضعف الرقابة الذاتية الفعالة  و  .مراضسالمتها من األو  من حيث نسب النقاوة

تدني مردودية اآلالت إلى  الحصاد من طرف المنتجين باإلضافةو  على جودة البذور أثناء اإلنتاج
أما فيما يتعلق بالمشاتل بصنفيها الشركات القائمة على ذلك.الفرز من طرف  و   المستعملة في التكييف

تؤكد انخفاض عدد المشاتل المؤهلة إلنتاج شتالت بالجودة  هانفسالعادي والموثق، فإن التقارير 
ترويج شتالت دون الخضوع و   المطلوبة. في المقابل، برزت ظاهرة المشاتل العشوائية التي تتولى إنتاج

ح أن جل المشاتل المعترف بها ال تنتج سوى شتالت عادية ال تضمن نقاوة ألية مراقبة. كما اتض
التي تنتقل عبر التطعيم،   مراضبعض األأو    الفيروسية والفيتوبالزمية  مراضالسالمة من األو   الصنف

الزيتون )المغرب( والحمضيات و   المغرب(و   واقتصر إنتاج الشتالت المصدقة على الحمضيات )تونس
افتقار أغلب المشاتل  إلى  وبعض أصناف الزيتون )لبنان(. ويعزى هذا الضعف وأشجار اللوزيات

 التي ال يمكن بدونها إنتاج المشاتل الموثقة.و  الفيروسية مراضلحقول أمهات خالية من األ
 

مراقبة المنتجات الزراعية بمراقبة  و  المديرية العامة لحمايةتقوم  - الرقابة على اإلستيراد. 3.4.3
خاصة تلك المتعلقة بالحجر بو   مراضسالمتها من األو   البذور والشتالت المستوردة للتثبت من جودتها

اإلخالالت على مستوى الوثائق و  الزراعي. في هذا اإلطار، بينت التقارير وجود العديد من النقائص
طرف الجهات العمل بها من و  بر الحجر الزراعي ومدى احترامهاتالتي تنص على نتائج تحاليل مخ 

 شفافية المعامالت، خاصة عندما يتعلق األمر بإتالفو   المعنية. وقد تسبب هذا الوضع في عدم نزاهة
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بلد المنشأ. ومما يزيد الوضع صعوبة النقص في وسائل  إلى  إرجاع البذور والشتائل المرفوضة أو 
   اإلمكانيات البشرية المختصة في النقاط الحدودية.أو   العمل الضرورية

 
 إلى   تهدف أنشطة البحث العلمي في مجال البذور والشتالت أساساا  - البحث العلمي. 4.4.3

 استنباط أصناف جديدة تتماشى مع المتغيرات و  المحافظة على الموروث الجيني الوطني
الحد من و  تحسين جودتهو  حتى تسهم في رفع مستوى اإلنتاج الزراعي مراضمقاومة لألو  المناخية

قد تبين من خالل التقارير الميدانية للجان الرقابية غياب استراتيجيات حقيقية  و   استخدام المبيدات. هذا
استرجاع األصناف المحلية )حسب المعاهدة الدولية المتعلقة بالموارد و   للمحافظة على الموروث الجيني

التي تعترف بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية و  2002الزراعة لسنة و  ثية لألغذيةالورا
النباتية(، وجمعها وحفظها والتصرف في قاعدة المعطيات وفي المخزون الجيني. كما تشير بعض 

 (Sanitation)بعض اإلجراءات الصحية  إمكانية تطبيق إلى    الدراسات المحدودة في المنطقة العربية
 إلى  ،(Shoot-tip culture)رية من زراعة النسيج القمي تبالتي تعتمد على التقنيات المخ

  مراضالتخلص من األ فيمت بشكل كبير هسأالتي  (Thermotherapy)المعالجة الحرارية 
 األصناف المحلية وبالتالي المحافظة واإلكثار من تلك األصنافالفيروسية والفيتوبالزمية في 

(Chalaket al., 2005, 2007, 2013) . 
 
 مدى تبني وانتاج بذور ومشاتل مصدقة في البلدان العربية. 4

الفيروسية أهمية كبيرة في  مراضتكتسب برامج التصديق في عملية إنتاج المشاتل الخالية من األ 
 فادحاا  المحافظة على الصحة النباتية وضمان استدامة اإلنتاج. بالرغم من هذه األهمية، نجد نقصاا 

فرة افي المنطقة العربية لبرامج التصديق على المستوى التشريعي والتطبيقي. وحسب المعطيات المتو 
 خاصة في مجال األشجار المثمرة التي تحتاجوبالقانونية  لدينا يتجلى هذا النقص في غياب النصوص  

من غيرها لبرامج تصديق صارمة. األمر يختلف قليالا بالنسبة للحمضيات التي حازت على أكثر 
اهتمام خاص من طرف السلطات المعنية. ويبدو أن انتشار مرض تريستيزا الحمضيات وخطورته  

 ج المشاتل على قاعدة التصديق دون سواه.شكال حافزاا استثنائياا إلصدار قوانين وتطبيقها إلنتا
بعض الدول العربية بتطبيق برامج التصديق وإنتاج الشتول الموثقة، نذكر على   بدأت مؤخراا 

  -" CIHEAMالمثال لبنان الذي تمكن من خالل تعاونه مع الدولة االيطالية عبر منظمة سيهام "
إيطاليا من إنشاء حقل أمهات إلنتاج البراعم الموثقة ألشجار  –المعهد المتوسطي الزراعي في باري 
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حقل أمهات آخر إلنتاج البراعم الموثقة ألشجار الزيتون والحمضيات إلى    التفاحيات، إضافة و اللوزيات  
والمعروفة   مسجلة رسمياا من المشاتل ال وإكثارها فيما بعد لدى جمعية مشاتل لبنان التي تضم عدداا 

الشتول الموثقة ضمن المواصفات األوروبية المتعارف عليها. كما تم العمل نتاج  إبقدراتها الفنية على  
 إنشاء حقل أمهاتأجل    النسيلي والصحي لبعض أصناف الزيتون البلدية من   االنتقاءيم  و تقمؤخراا على  

ذلك، تتكون لدى إلى  جنوب اللبناني. إضافة إلنتاج البراعم الموثقة لهذه األصناف في محافظة ال
العربية مجمعات وراثية تضم أهم أصناف العنب وأشجار اللوزيات والتفاحيات معظم البلدان 

والحمضيات والزيتون خاصة المحلية منها حيث يمكن أن تقوم عليها بعض دراسات حول االنتقاء 
الصحة النباتية، واعتماد برامج التوثيق الى اعتماد معايير  النسيلي والصحي لكنها ما تزال تفتقر

  .واالطارات التشريعية المعتمدة دولياا 

 
 الزراعية  اآلفاتتأثير منظومة إنتاج مواد اإلكثار النباتية في انتشار . 5

في اإلنتاج  اا أساسي .....الخ( يعتبر عامالا .إن استخدام مواد إكثار نباتية )بذور، شتالت، فسائل
إلى  اإلقتصادي المربح للعديد من المحاصيل الزراعية. أثبتت التجارب بأن النباتات السليمة تحتاج

زراعية أوفر ونوعية أفضل. كما أن أفضل وسيلة للحد من مدخالت كيميائية أقل وتنتج محاصيل 
ل برامج وطنية تنتج  خاصة الفيروسية والبكتيرية منها، هو من خالب، و مراضالعديد من األنتشار ا

راض. إن إنتاج البطاطا/البطاطس، على سبيل المثال، في جميع ممواد إكثار نباتية خالية من هذه األ
المستويات الحالية إال بعد إنتاج واعتماد البذار المصدق الخالي من مسببات إلى    أنحاء العالم لم يصل

في  تبهذه الفيروسات في حقول البطاطا التي استخدم صابةالفيروسية، لذلك نجد أن اإل مراضاأل
 فيها تقاوي جمعت من مواسم سابقة،  تزراعتها تقاوي مصدقة هي أقل بكثير من الحقول التي استخدم

التي تصيب أشجار  مراضاشتراها المزارعون من مصادر غير موثوقة. كما أن العديد من األأو 
ة لم يتم احتواءها إال من خالل برامج تؤمن للمزارعين مواد إكثار نباتية خالية منها. كما أن  الفاكه

الكثير من الفيروسات التي تنتقل من خالل البذور لم يتم السيطرة على انتشارها وتقليل الخسائر 
. لقد أكدت مراضالناجمة عنها إال من خالل برامج موثوق بها تنتج بذوراا مصدقة خالية من هذه األ
الفيروسية،  مراضاألبحاث التي جرت في العديد من بلدان العالم أن اإلنتشار الواسع للعديد من األ

طة الحشرات، يمكن الحد من انتشارها وبشكل كبير من خالل استخدام اخاصة تلك التي تنتقل بوسبو 
  دعم البرامج )العامة والخاصة مواد إكثار نباتية خالية منها. لهذا السبب تبنت العديد من الدول فكرة 

. في مراضتأمين مواد إكثار نباتية خالية من األإلى  مشتركة بين العام والخاص( التي تهدفالأو 
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إلى  العربية هناك نشاط ال بأس به في هذا اإلتجاه، ولكن ال بد من تقويته للوصول بهالمنطقة 
  عديد من البلدان المتقدمة.المستويات إنتاج أفضل يقارب من ذلك الذي تم تحقيقه في 

 

 والتوصيات  االستنتاجات. 6

الزراعية،   اآلفاتمنظومة إنتاج مواد اإلكثار النباتية تؤثر بشكل مباشر في انتشار  مما ال شك فيه أن  
وتوزيعاتها، فمن غير المحتمل أن  مراضومسببات األ اآلفاتنظراا للتنوع الكبير في المحاصيل و و 

 . المكان الذي يجري فيه االكثار في جميع الحاالتأو  عينات واحدة من المشتلتكفي أي خطة أخذ 
ومع ذلك، فإن المعلومات السليمة والتقنية العلمية المناسبة التي تتناول الحجر وتعرف مسبقاا معلومات 

ائل  الكائنات الممرضة المستهدفة وتوزيعها والجوانب الحياتية الخاصة بها والوسأو  اآلفات كافية عن 
ق الحديثة لتصنيفها بسرعة أكبر ودقة أفضل هي أساسيات الزمة  ائوانتشارها والطر نتقالها الالرئيسة 

احتمالية دخولها وكذلك إمكانية أن يم و وتق، اآلفاتإنتاج مواد اإلكثار النباتية الخالية من أجل  من
إذا تم إدخالها في مناطق جديدة، هناك ضرورة ماسة للتحليل العلمي آفات    الغريبةنواع  تصبح هذه األ

  اآلفة من خالل تنظيم الصحة النباتية بدالا من "التعايش مع    اآلفاتللتكلفة مقابل الفائدة للسيطرة على  
(Abd-Elgawad & McSorley, 2009) كشف هذا التحليل لتكلفة فحص واصدار شهادات .

وذات الجودة( والفائدة المتوقعة   مراضواأل  اآلفات  اوي المعتمدة )الخالية منالتقأو    الستخدام الشتالت
مستثمرة في برنامج إصدار هذه الشهادات،  ستون جنيهاا مصرياا  من تفعيل هذا البرنامج أنه لكل

التقاوي  لذلك، يجب العمل على التوسع في فحص  .مليون جنيهاا مصرياا  سيكون هناك عائد )ربح(
وتوفير إجراءات الحجر  اآلفاتوالشتالت بغية اصدار هذه الشهادات لتجنب أكبر قدر من خسائر 

 الزراعي كما أسلفنا في الفصل السابق.
 

  يمكن تلخيص ما يجب التركيز عليه في العقود الثالثة القادمة بما يلي:
ذلك باعتماد إستراتيجية و   آليات النهوض بهاو   الهياكل المعنية بالرقابة على المنظومةدور    تعزيز  .1

وطنية يشارك فيها القطاعين العام والخاص من أصحاب المصلحة والمستثمرين لوضع األطر 
 الشتالتو  الالزمة للتنسيق فيما بينهم مع الحرص على دعم دور اللجنة الفنية للبذور

تحديث األنظمة التشريعية المتعلقة ببرامج التوثيق وتنظيم إلى  ة، إضافةالمستنبطات النباتيو 
 وتوصيف قطاع المشاتل.

الرفع من قيمة  و  الشتالت للحد من المساحات المرفوضة و  التحري في اختيار مكثري البذور . 2
 الكميات المثبتة.
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اتل المحلية للتقليص من  المشو   العمل على الرفع من نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من البذور . 3
 التبعية تجاه المزودين من الخارج. 

الرقابة التابعة لوزارة الزراعة وتدريب الكوادر الفنية العاملة بها  مختبراتاإلسراع بتأهيل  . 4
الفيروسية   مراضالدراسات العليا في مجال تشخيص األواستقطاب الباحثين الشباب الذين تلقوا  

كي تصبح والبكتيرية والفيتوبالزمية والفطرية، كذلك الباحثين المختصين في األصناف، وذلك 
  لمصداقية التحاليل التي تقوم بها. ضماناا  تمدة دولياا فعالة وتكون بالتالي مع

واإلكثار الدقيق  التي تعمل على تطبيق اإلجراءات الصحية   مختبراتتأهيل ال . 5
(Micropropagation) التي تنتقل عبر   مراضللشتول الخالية من الفيروسات ومسببات األ

 التطعيم. 
 البذور.تطوير الرقابة الذاتية على جودة  . 6
  على بقية أصناف األشجار المثمرة على غرار الحمضياتوثقة تعميم إنتاج الشتالت الم .7

 . تون الزيو 
حفظها بالفضاءات و  استرجاع األصناف الوطنية الموجودة بالخارجأجل  تكثيف الجهود من . 8

 المخصصة لها. 
  المتعلقة بالموروث الجينيوضع قاعدة معطيات على المستوى الوطني إلدراج البيانات  . 9

 موضوعية. و  استغاللها بكل دقةو 
الحالة الصحية ألشجار اللوزيات والتفاحيات، والكرمة يم و لتق. االستمرار بالمسوحات الميدانية 10

على بعض محاصيل الفاكهة    الناشئة  مراضخاصة بعد ظهور بعض األوبوالحمضيات والزيتون  
مرض الخشب األسود للكرمة،  أو    العربية مثل مرض مكنسة الساحرة ألشجار اللوز  في المنطقة
مرض التدهور السريع المميتة الحديثة مثل  مراضبعض األنتشار اخطر إلى  الخ، إضافة

والتي من الممكن أن تنتشر عبر مواد   Xylella fastidiosaألشجار الزيتون الناتج عن بكتيريا  
 اإلكثار.

 الشتالت من طرف معاهد البحث العلمي. و  استحثاث نسق استنباط أصناف جديدة من البذور . 11
أنشطة البحث العلمي في هذا المجال للوقوف على يم و وتق . تفعيل دور الهيئات المكلفة ببرمجة12

عتمادات المالية المرصودة من طرف  حسن التصرف في اإلو  مدى تحقيق األهداف المرسومة
 طاع الخاص. القأو  الدولة

الهياكل المهنية قصد التثمين األنجع لنتائج و   . العمل على إيجاد شراكة حقيقية بين الهياكل البحثية13
 الشتالت مما يساعد على تطوير وتحديث قطاع المشاتل.و  البحث في مجال البذور
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والمراقبة   مراضميزانيات معينة لتأمين حاجيات التحاليل المخبرية لتشخيص األ . تخصيص14
وتطبيق اإلجراءات الصحية ودعم برامج التوثيق، وتأمين البنية التحتية إلنشاء البيوت   الصحية،
 وحقول األمهات الموثقة.الشبكية 
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