قرار مشترك لوزٌر الفالحت والصٍذ البحري ووزٌر الذاخلٍت رقم  287.09صادر فً  3صفر ٌ 30( 1430ناٌر ) 2009
ٌتعلق باإلجراءاث االستعجالٍت لمكافحت سوست النخٍل الحمراء (.) Rhynchophorus ferrugineus
(ج ر

رقم  5753بتارٌخ  ، 2009/ 07/ 20ص ) 4023

وزٌر الفالحت والصٍذ البحري،
ووزٌر الذاخلٍت،
ثُبء ػهٗ انظٓٛز انشزٚف انصبدر ف 23 ٙيٍ رثٛغ األٔل  20( 1346سجزًجز  ) 1927ثزُظٛى يزالجخ صسخ انُجبربد كًب رى
رغٛٛزِ ٔرزً ًّٛ؛
ٔػهٗ انمبٌَٕ رلى  78.00انًزؼهك ثبنًٛثبق اندًبػ ٙانصبدر ثزُفٛذِ انظٓٛز انشزٚف رلى  1.02.297ف 25 ٙيٍ رخت
 3 ( 1423أكزٕثز  ) 2002كًب رى رغٛٛزِ ٔرزًٔ ًّٛالسًٛب ثبنمبٌَٕ رلى  ، 01.03انصبدر ثزُفٛذِ انظٓٛز انشزٚف رلى
 1.03.82ف 20 ٙيٍ يسزو  24( 1424يبرص  ) 2003؛
ٔػهٗ لزار ٔسٚز انفالزخ ٔاإلصالذ انشراػ ٙرلى  467.84ثزبرٚخ  15يٍ خًبدٖ اٜخزح  19 ( 1404يبرص ) 1984
ثزُظٛى اسزٛزاد انُجبربد أٔ أخشاء انُجبربد انًؼزظخ نإلصبثخ ثجؼط األَٕاع انعبرح يٍ انسٕٛاَبد أٔ انُجبربد انفزبكخ كًب رى
رزًٔ ًّٛرغٛٛزِ ثبنمزار رلى  832.02انصبدر ف 30 ٙيٍ رثٛغ اٜخز  ) 2002 َٕٕٛٚ 12( 1423؛
َٔظزا نظٕٓر سٕسخ انُخٛم انسًزاء ) (Rhynchophorus ferrugineusثًذُٚخ طُدخ ؛
َٔظزا نخطٕرح ْذِ اٜفخ انز ٙيٍ شأَٓب أٌ رهسك خسبئز فبدزخ ثبنُخٛم انٕطُ ٙ؛
َٔظزا نعزٔرح اسزئصبل ٔردُت اَزشبر ْذِ انسشزح ف ٙيُبطك أخزٖ ثبنًًهكخ انًغزثٛخ،

قررا ما ٌلً:

المادة األولى :رؼزجز يكبفسخ سٕسخ انُخٛم انسًزاء إنشايٛخ ػهٗ صؼٛذ انززاة انٕطُ. ٙ
المادة  :2رؼهٍ ٔالٚخ خٓخ طُدخ  -رطٕاٌ "يُطمخ زدز صس ٙثبنُسجخ نسٕسخ انُخٛم انسًزاء ".
ٔفْ ٙذا اإلطبر ،رمزر ثًٕخت انفصه 26ٔ 25 ٍٛيٍ انجبة انزاثغ نهظٓٛز انشزٚف انصبدر ف 20 ٙسجزًجز  1927انًزؼهك
ثزُظٛى يزالجخ صسخ انُجبربد انًشبر إن ّٛأػالِ ،يب ٚه: ٙ
ًُٚ غ َمم انُجبربد ٔأخشاء انُجبربد (انفسبئم ٔاألشدبر ٔانسؼف ٔاندذع) َٔخٛم انشُٚخ َٔخٛم انزًز خبرج ٔالٚخ
خٓخ طُدخ  -رطٕاٌ ؛
 رسدش ٔرسزق ػهٗ َفمخ صبزجٓب كم َجبربد ٔأخشاء َجبربد انُخٛم (انفسبئم ٔاألشدبر ٔانسؼف ٔاندذع) انز ٙرُمم
خبرج ٔالٚخ اندٓخ انًذكٕرح .

المادة  :3كم شدزح ثجزذ إصبثزٓب ٔانز ٙرسًم ٚزلبد أٔ انسشزح انكبيهخ أٔ أٚخ أػزاض ٜفخ سٕسخ انُخٛم انسًزاء ٚ ،دت
أٌ:
 رؼبنح لجم أ٘ رذخم ،رفبدٚب الززًبل اَزشبر اٜفخ ؛
 رغهف ثغطبء يٍ انجالسزٛك ثى ٚزى لطؼٓب ٔززلٓب ٔٚسزسسٍ ثؼ ٍٛانًكبٌ .
ٚزى إزذاس يُطمخ نًزالجخ رطٕر اٜفخ ف ٙيسبزخ لطزْب  1000يزز زٕل انُخهخ انًصبثخ .
ٚزى رسذٚذ كٛفٛبد انًكبفسخ ٔانًزالجخ انز ٙسٛؼًم ثٓب ثؼ ٍٛانًكبٌ ثًٕخت لزار ػبيه. ٙ
المادة ٚ :4دت ػهٗ اندًبػبد انًسهٛخ ٔأصسبة ٔيسٛز٘ انفُبدق ٔانفٛالد ٔانًشارع انذٚ ٍٚشزفٌٕ نسسبثٓى أٔ نسسبة
انغٛز ػهٗ أراض رشًم أشدبر َخٛم انزًز أٔ َخٛم انشُٚخ ،انزصزٚر نذٖ يصبنر ٔلبٚخ انُجبربد انزبثؼخ نٕسارح انفالزخ
ٔانصٛذ انجسز٘ ثأ٘ زبنخ غٛز طجٛؼٛخ رظٓز ػهٗ ْذِ األشدبر .
المادة ٚ :5زى خهك ندُخ نهٛمظخ ٔيكبفسخ سٕسخ انُخٛم انسًزاء ػهٗ صؼٛذ كم ٔالٚبد ٔألبنٛى انًًهكخ ،رسذ إشزاف انٕانٙ
أٔ انؼبيم.
ٔركهف ْذِ انهدُخ :
 ثبنسٓز ػهٗ رطجٛك األػًبل انٕاردح ف ٙيخطط انًزالجخ ٔانًكبفسخ ػهٗ صؼٛذ انٕالٚخ أٔ اإللهٛى السًٛب ثٕظغ كم
انزدٓٛشاد ٔانٕسبئم انجشزٚخ انالسيخ نًؼبندخ أشدبر انُخٛم انًصبثخ ٔلطؼٓب ٔإززالٓب ؛
 ثبنزُسٛك ٔاإلشزاف ػهٗ كم أػًبل انًكبفسخ ؛
 ثبإلشزاف ػهٗ رزجغ إَدبس أػًبل انًكبفسخ ٔزبنخ رمذيٓب .
المادة ٚ :6سُذ رُفٛذ ْذا انمزار انذ٘ ُٚشز ثبندزٚذح انزسًٛخ إنٗ ٔالح ٔػًبل ألبنٛى انًًهكخ ٔانًذراء اإلله ًٍٛٛٛنهفالزخ
ٔيذراء انًكبرت اندٕٓٚخ نالسزثًبر انفالز ،ٙكم ف ٙيدبل اخزصبصبرّ .

وحرر بالرباط فً  3صفر ٌ 30( 1430ناٌر .) 2009
وزٌر الفالحت والصٍذ البحري ،عسٌس أخنوش.
وزٌر الذاخلٍت ،شكٍب بنموسى.

