قرار لوزٍر الفالحت والتىمَت القروٍت والظَذ البحرً رقم  207.05طادر فٌ  8شوال  11 ( 1426ووفمبر ) 2005
المتعلق بالشروط الواجب توفرها للوقاٍت الظحَت حَه استَراد المواد الىباتَت مه ووع فَتَس () . L) Vitis
(ج ر رقم  5396بتارٍخ  ، 2006/ 02/ 16ص ) 410

وزٍر الفالحت والتىمَت القروٍت والظَذ البحرً،
تُاء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ف 23 ٙيٍ ستٛغ األٔل  20( 1346عثرًثش  ) 1927تغٍ َظاو نهًشالثح انظسٛح نهُثاذاخ،
كًا ٔلغ ذغٛٛشِ ؛
ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالزح ٔاإلطالذ انضساػ ٙسلى  1306.85انظادس ف 19 ٙيٍ ستٛغ اٜخش  22( 1407دٚغًثش ) 1986
ٚرؼهك تانًشالثح انظسٛح نهُثاذاخ أٔ انًُرداخ ز ٍٛاالعرٛشاد ؛
ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالزح ٔانرًُٛح انمشٔٚح ٔانًٛاِ ٔانغاتاخ سلى  832.02انظادس ف 30 ٙيٍ ستٛغ اٜخش 12 ( 1423
 ) 2002 َٕٕٛٚترغٛٛش ٔذرًٛى لشاس ٔصٚش انفالزح ٔاإلطالذ انضساػ ٙسلى  467.84تراسٚخ  15يٍ خًادٖ اٜخشج 1404
( 19ياسط  ) 1984ترُظٛى اعرٛشاد انُثاذاخ أٔ أخضاء انُثاذاخ انًؼشػح نإلطاتح تثؼغ إَٔاع اٜفاخ يٍ انسٕٛاَاخ أٔ
انُثاذاخ انفراكح ؛
َٔظشا نؼشٔسج زًاٚح انًضسٔػاخ انٕؿُٛح نهكشٔو ػذ تؼغ اٜفاخ انؼاسج ،
قرر ما ٍلٌ:
المادة األوليٚ :خؼغ االعرٛشاد ،ؿثما نألَظًح اندًشكٛح ،ػثش انًٕاَئ ٔانُمؾ انسذٔدٚح ٔانًـاساخ انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج
األٔنٗ نهمشاس انغانف انزكش سلى  1306.85انظادس ف 19 ٙيٍ ستٛغ اٜخش  22( 1407دٚغًثش  ) 1986تاعرثُاء انًشٔس
انؼاتش (انرشاَغٛد) نشسُاخ َثاذٛح ،دٌٔ ذدضئرٓا أٔ ذغٛٛشْا أٔ ػًٓا إنٗ شسُاخ أخشٖ ،ذُرً ٙإنٗ اندُظ "فٛرٛظ" "ل"
لظذ انغشط (يا ػذا انثزٔس) ،إنٗ انسظٕل يغثما ػهٗ ذشخٛض ذمُ ٙز ٍٛاالعرٛشاد ذًُسّ انًظانر انخاسخٛح نسًاٚح
انُثاذاخٔ ،فك ًَٕرج انًهسك سلى  1انًشفك تٓزا انمشاس .
ٔٚدة أٌ ٚثؼث ؿهة انرشخٛض انرمُ ٙػُذ االعرٛشاد إنٗ انًظانر انخاسخٛح نسًاٚح انُثاذاخ ،شٓشا لثم ذاسٚخ االعرٛشاد،
ٔأٌ ٚسشس ؿثما نهًُٕرج انًهسك سلى  1انًشفك تٓزا انمشاس .
صٚادج ػهٗ انرشخٛض انرمُ ،ٙال ذمثم انًٕاد انُثاذٛح انًغرٕسدج إال تؼذ اعرٛفائٓا نهًرـهثاخ انظسٛح انًشاس إنٓٛا ف ٙانًهسك
سلى .2
المادة ٚ :2دة أٌ ذكٌٕ انًٕاد انُثاذٛح انًضيغ اعرٛشادْا ف ٙؿٕس انغكٌٕ ٔخانٛح يٍ األٔساق ٔانرشتح ٔانًٕاد انؼؼٕٚح،
كًا ٚدة أٌ ذكٌٕ يظسٕتح تشٓادج طسٛح ذرؼًٍ إلشاسا إػافٛا تانُمؾ انًشاس إنٓٛا ف ٙانًهسك سلى .2
ف ٙزانح اعرٛشاد انُثاذاخ انًؼرًذج ،ال ٚدٕص االذداس فٓٛا ،إال يٍ ؿشف انًؤعغاخ انًشخض نٓا تزنك .
المادة ٚ :3دة ػهٗ انًغرٕسد أٔ يٍ ًٚثهّ ،إتالؽ يظهسح زًاٚح انُثاذاخ انًؼُٛح ػٍ انًُاؿك انًضيغ اعرخذايٓا نغشط
انًٕاد انُثاذٛح انًغرٕسدجٔ ،رنك خالل انًشالثح انظسٛح فَ ٙمؾ انذخٕل .
ٔنهرأكذ يٍ انسانح انظسٛح ،فئٌ كم يادج َثاذٛح يغرٕسدج ذُرً ٙإنٗ اندُظ "فٛرٛظ ل " ذخؼغ إنٗ انًشالثح انثؼذٚح يٍ ؿشف
أػٕاٌ يظهسح زًاٚح انُثاذاخ انًؼُٛح ٔرنك خالل يٕعً ٍٛكايه ٍٛػهٗ األلم دٌٔ ذغٛٛش يكاٌ صساػرٓأ .ال ًٚكٍ أخز أ٘
ػُٛح يٍ أخم اإلكثاس أٔ إػادج انغشط أٔ االذداس خاسج انسمم انًظشذ تّ يغثما (يا ػذا انرظذٚش) لثم اَرٓاء فرشج انًشالثح
انثؼذٚح.

ًٔٚكٍ ،زغة يظادس انشرائم انًضسٔػح َٔرائح انرفرٛش ،أٌ ال ذـثك ْزِ انفرشج إرا كاَد انًٕاد انُثاذٛح يخظظح
نهرظذٚشٚٔ .دة ػهٗ انًظذس إخثاس يظهسح زًاٚح انُثاذاخ انًؼُٛح أعثٕػ ٍٛػهٗ األلم لثم ػًهٛح انرظذٚش .
المادة ٚ :4رى إسخاع أٔ إذالف انشسُاخ غٛش انًغرٕفٛح نهششٔؽ انٕاسدج ف ٙانًادذ ٍٛاألٔنٗ ٔانثاَٛح أػالِ ؿثما نًمرؼٛاخ
انًادج  7يٍ انظٓٛش انششٚف انظادس ف 23 ٙيٍ ستٛغ األٔل  20( 1346عثرًثش  ) 1927انًشاس إن ّٛأػالِ .
إػافح إنٗ رنك ،فئَّ إرا أثثرد انًشالثح فَ ٙمؾ انؼثٕس أٔ انًشالثح انثؼذٚح ،ذٕاخذ انؼؼٕٚاخ انسٛح انًُظٕص ػهٓٛا فٙ
انًهسك سلى ( 2آفاخ ػاسج)ٚ ،رى إسخاع أٔ إذالف انثؼاػح يٍ ؿشف يظهسح زًاٚح انُثاذاخ ٔرنك ػهٗ يغؤٔنٛح
انًغرٕسد أٔ ٔكٛهّ ٔػهٗ َفمرّ .
المادة ًٚ : 5كٍ أٌ ذًرذ انًرـهثاخ انظسٛح انخاطح تاعرٛشاد انًٕاد انُثاذٛح يٍ َٕع فٛرٛظ (ل) إنٗ آفاخ أخشٖ ػاسج ال
ذشًهٓا انالئسح انًشاس إنٓٛا ف ٙانًهسك سلى  2كهًا ذث ٍٛأٌ انًٕاد انُثاذٛح انًغرٕسدج ٔيظذسْا ٚشكالٌ خـشا طسٛا ػُذ
االعرٛشاد.
المادة ٚ :6غُذ ذُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش ف ٙاندشٚذج انشعًٛح إنٗ يذٚش زًاٚح انُثاذاخ ٔانًشالثاخ انرمُٛح ٔصخش انغش .

وحرر بالرباط فٌ  8شوال  11( 1426ووفمبر .) 2005
وزٍر الفالحت والتىمَت القروٍت والظَذ البحرً ،محىذ العىظر.

*
**
الملحق رقم
طلب ترخَض تقىٌ عىذ االستَراد
ٚثؼث إنٗ انًظهسح انخاسخٛح نسًاٚح انُثاذاخ انًؼُٛحإٌ انغٛذ ٚ ..........ـهة يٍ انغٛذ سئٛظ يظهسح زًاٚح انُثاذاخ
تانًذٚشٚح اإللهًٛٛح نهفالزح  ........انرشخٛض نّ تاعرٛشاد انًٕاد انُثاذٛح انًشاس إنٓٛا أعفهّ :
االعى انُثاذ ٙنهُٕع انًغرٕسد
................................................................................
انكشيح  :انظُف .................................. :زايم انـؼى ...................................
َٕػٛح انًادج انُثاذٛح (زايم انـؼى  ،ؿؼى  ،فغائم َ ،ثاخ يـؼى  ،تشػى نرـؼٛى  ،آخش)  -.....انكًٛح ...............
اعى ٔػُٕاٌ انًًٌٕ :
.......................................................................................
انثهذ ٔيُـمح اإلَراج ................ :انًشرم :
.............................................................
يظذس زايم انـؼى ٔانـؼى انًغرؼًم :
......................................................................
ػغ ػاليح ػهٗ انخاَح انًُاعثح ) (
َٕػٛح انًادج انُثاذٛح انًغرٕسدج  :يؼرًذ ٔخان ٙيٍ انفٛشٔعاخ ) (
.................................................
 ................يؼرًذ ) (..غٛش يؼرًذ (..) ...............................
اعى/ػُٕاٌْ/اذف/فاكظ /ػُٕاٌ إنكرشَٔ ٙنهًغرٕسد :
.......................................................
انراسٚخ انًشذمة نالعرٛشاد َ ................... :مـح انذخٕل :
.............................................
يُـمح أٔ يُاؿك انغشط انًشذمثح (أٔػر تذلح ذًٕػغ انسمٕل) يؼهٕياخ أخشٖ
.........................
ٚرؼٓذ انغٛذ  ...........تازرشاو يخرهف يمرؼٛاخ لشاس ٔصٚش انفالزح ٔانرًُٛح انمشٔٚح ٔانظٛذ انثسش٘ سلى  ....انظادس فٙ
 ...........انًرؼهك تانششٔؽ انظسٛح العرٛشاد َثاذاخ ذُرً ٙإنٗ َٕع "فٛرٛظ" كًا ٚظشذ تانششف أٌ انًٕاد انُثاذٛح
انًغرٕسدج نٍ ٚرى إكثاسْا ٔال ذـؼًٓٛا ٔال االذداس فٓٛا خاسج أياكٍ انغشط انًظشذ تٓا ٔرنك خالل انًٕعً ٍٛانًرران. ٍٛ
ذاسٚخ/إيؼاء ٔؿاتغ انًؼُ ٙتاأليش
....................................
.............................................................................................................
سلى انرظشٚر..................................

اعرٛشاد يغًٕذ تّ] [

أعثاب انشفغ .................................اعرٛشاد يشفٕع] [
سأ٘ اإلداسج
ذاسٚخ/إيؼاء ٔؿاتغ سئٛظ يظهسح زًاٚح انُثاذاخ انًؼُٙ

الملحق رقم 2
مقتضَاث بشأن استَراد المواد الىباتَت المخظظت لإلكثار مه ووع فَتَس ما عذى البذور
يمرؼٛاخ انظسح انُثاذٛح

اٜفاخ انًمظٕدج

إثثاخ سعً : ٙأ  -أٌ انُثاخ يغرٕسد يٍ تهذ يؼشٔف خان ٙيٍ
Candidatus phytoplasma ٔ Xylella fastidiosa
Australiense
أٔ

Xylella fastidiosa
يشع انثٛشط

ب  -أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يُاؿك يؼشٔفح خانٛح يٍ Candidatus ٔ Xylella fasidiosa
ٔphytoplasma australienseرنك ؿثما نًؼٛاس انظسح انُثاذٛح انفأ سلى ٔ 4أَّ نى ٚالزظ فCandidatus ٙ
phytoplasma
زمٕل اإلَراج أٔ انًُاؿك انًدأسج أ٘ أػشاع انثكرشٚا ٔانفٛرٕتالصيا خالل ثالثح يٕاعى اإلَراج
australiense
األخٛشج.
أٔ
ج -أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ ألشداس أيٓاخ ذى فسظٓا ؿثما نـشق يؼشٔفح ٔذثث ػذو إطاترٓا
 Candidatus phytoplasma australiense. ٔ Xylella fastidiosaكًا ٚدة أٌ ٚظازة
انُثاخ انًغرٕسد تٛاٌ انرسانٛم انًزكٕسج
أٔ
د ٚ -دة أٌ ٚغرٕف ٙانُثاخ انششٔؽ انًشاس إنٓٛا ف ٙانُمؾ ا ،ب ٔج  ،ف ٙزانح اعرٛشاد صساػح
األَغدح.
ِ  -يغ يشاػاج أزكاو انُمؾ ب ٔج ٚ ،دة ػهٗ يٕاد انرهفٛف أٌ ذكٌٕ يؼاندح ػذ انسششاخ انُالهح ل
 Xylella fastidiosaيثم Graphocephala atropunctataٔ : Carneocephala fulgida
ٔ  -أٌ انُثاخ ذى يؼاندرّ زشاسٚا
phytoplasma australiense

 50دسخح يؤٔٚح نًذج

 45دلٛمح ػذ Candidatus

 إثثاخ سعً : ٙا  -أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يُاؿك يؼشٔفحخانٛح يٍ:
Xylophilus ampélinus
Grapevine flavescence doréephytoplasma
Grapevine Yellows
ٔاَّ نى ٚالزظ ف ٙزمٕل اإلَراج أٔ انًُاؿك انًدأسج أ٘
األخٛشٍٚ
.
أػشاع انثكرشٚا ٔانفٛرٕتالصيا خالل يٕعً ٙاإلَراج
أٔ

Xylophilus ampélinus
انرثمغ انثكرش٘
Grapevine flavescence
doréephytoplasma
Grapevine Yellows

ب  -أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ ألشداس أيٓاخ ذى فسظٓا ؿثما
ب
نـشق يؼشٔفح ٔذثث ػذو اطاترٓا :
Xylophilus ampélinus
Grapevine flavescence doréephytoplasma
Grapevine Yellows
كًا ٚدة أٌ ٚظازة انُثاخ انًغرٕسد تٛاٌ انرسانٛم انًزكٕسج
ج  -أٌ انُثاخ ذى يؼاندرّ زشاسٚا 50دسخح يؤٔٚح نًذج45
دلٛمح تانُغثح لGrapevine flavescence
doréephytoplasma
إثثاخ سعً : ٙأٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يُاؿك يؼشٔفح خانٛح
يٍ ٔ Phakopsora euvitisأَّ نى ٚالزظ ف ٙزمٕل
األخٛشٍٚ
.
اإلَراج أٔ انًُاؿك انًدأسج أ٘ أػشاع انظذأ خالل يٕعً ٙاإلَراج

Phakopsora euvitis
يشع طذا انكشٔو

إثثاخ سعً : ٙأٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يكاٌ اإلَراج ذى
فسظٓا ٔذثث خهْٕا يٍ اإلطاتح يٍTomato ring spot
األخٛشٍٚ
.
 virusخالل يٕعً ٙاإلَراج
إثثاخ سعً : ٙأٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يكاٌ اإلَراج ذى
فسظٓا ٔذثث خهْٕا يٍ اإلطاتح يٍViteus vitifoliae
األخٛشٍٚ
.
 sخالل يٕعً ٙاإلَراج

Tomato ring spot
virus

Viteus vitifoliae
فٛهٕكغٛشا

إثثاخ سعً : ٙا  -أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يكاٌ اإلَراج ذشترٓا

Xiphinema
americanum

خانٛح يٍXiphinema americanum Sensu stricto.
أٔ

Sensu stricto

ب  -أٌ انُثاخ تذٌٔ خزٔس

إثثاخ سعً : ٙأ  -أٌ انُثاخ يغرٕسد يٍ تهذ يؼشٔف خان ٙيٍ
Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes vredendalensis
أٔ

Margarodes
prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes
vredendalensis

يٍ
أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يُاؿك يؼشٔفح خانٛح :
Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes vredendalensis
انفـشٚاخ
.
ٔأَّ نى ٚالزظ ف ٙيكاٌ اإلَراج أٔ انًُاؿك انًدأسج أ٘ أػشاع ْزِ
أٔ
أٌ انُثاخ تذٌٔ خزٔسAgrobacterium
Agrobacterium
إثثاخ سعً : ٙأٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ إنٗ يُاؿك يؼشٔفح خانٛح يٍ
Tumefasciens
انثكرشٚا
.
ٔtumefasciensأَّ نى ٚالزظ ف ٙيكاٌ اإلَراج أٔ انًُاؿك انًدأسج أ٘ أػشاع ْزِ
انرذسٌ انراخٙ
أٔ
أٌ انُثاخ ٚشخغ أطهّ ألشداس أيٓاخ ذى فسظٓا ؿثما نـشق يؼشٔفح ٔذثث ػذو اطاترٓا:ب
Agrobacterium tumefasciens
كًا ٚدة أٌ ٚظازة انُثاخ انًغرٕسد تٛاٌ انرسانٛم انًزكٕسج

