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   فيالصادر  1.21.66المتعلق بحماية النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  76.17القانون رقم 

 (.2021يوليو 14) 1442ذي الحجة  3             

 

 (5734، ص 2021يوليو    29بتاريخ  7008)ج ر رقم 

 الحمد هلل وحده،

 بداخله: –الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 علم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا:ي

 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي منه، 50و 42بناء على الدستور والسيما الفصلين 
 

، كما وافق المتعلق بحماية النباتات 76.17القانون رقم  نفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،ي

 .لس المستشارينعليه مجلس النواب ومج

 

* 

* * 

 

 تعلق بحماية النباتاتي 76.17قانون رقم 

 

 عامة أحكام:  الباب األول

 

 المادة األولى

يقظة دائمة يضمن اإلطار الذي لهذا الغرض، يحدد . وتاآلفامن  النباتات حماية انيهدف هذا القانون إلى ضم

ورصدها ومراقبتها  اآلفات هذهيحدد قواعد الوقاية من كما  .الوطنيصعيد العلى تتعلق بالصحة النباتية 

 .ومكافحتها

 2المادة 

 :النصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلييراد في مدلول هذا القانون و

الجينية النباتية وكل مادة المادة اس الحية واألجزاء الحية من األغراس، بما فيها البذور واألغر :النباتات (1

 نباتية لإلكثار؛

المنتجات ذات األصل النباتي غير المحولة، بما فيها الحبوب والفواكه واألزهار وكذا  :المنتجات النباتية (2

 ل التي خضعت لها، أن تنقل اآلفات؛المنتجات المحولة التي يمكن، بحكم طبيعتها أو عملية التحوي

الضارة  ضية: كل صنف أو ساللة أو نمط حيوي من النباتات أو من الحيوانات أو من العوامل المرفةآ (3

 جات النباتية؛بالنباتات أو بالمنت

 ؛آفة غير حجريةوآفة حجرية  :مقننةفة آ (4

فيها بصورة  جدتوهذه المنطقة أو  يف جدتووال اقتصاد المنطقة المهددة تشكل خطرا على  فةآ :حجريةفة آ (5

 ؛  استئصالهاودة، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي انتشارها وضمان محد
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النباتات الموجهة  فيدها وجويكون ل( أعاله والتي 5غير تلك المعرفة في البند فة آ :فة غير حجريةآ (6

 واقب اقتصادية غير مقبولة؛ تنتج عنه ع ستعمال المرتقب لهذه النباتاتتأثير على اال عليهاأو للغرس 

سي أهمية كتيأو  مكافحة اآلفاتلالستعمال ل يعدحي  : كائن حي أو جزء من كائنةبيولوجي مكافحةعامل  (7

 ؛في مجال الصحة النباتية

وجد في مناطق أخرى من التراب الوطني، ت يمكن أنالتي  مقننة ةأي آفمنطقة خالية من محمية: منطقة  (8

 ؛وفر الظروف اإليكولوجية المالئمةبسبب تالمذكورة اآلفات ستقرار لخطر امعرضة وال

خر أو أداة أخرى، بما في آ: الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل، وكذا كل شيء أشياء أخرى (9

 ؛نشرهاتالفالحية التي من شأنها أن تنقل اآلفات أو  واآلالت ذلك األدوات

 .بلدان عدة أجزاء أو بعض جميع أو ما، بلد من جزءا أو نه،بعي بلدا تشمل قد رسميا محددة منطقة :منطقة (10

في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني ة لمستعملالتقنية األخرى ا بالمصطلحاتعالوة على ذلك، يراد 

شرها الصادر بن ،1951دجنبر  6النباتات المبرمة بروما يوم  لحمايةاالتفاقية الدولية  أحكامالمنصوص عليها في 

تدابير لالمعايير الدولية وفي  ،(1974يناير  8) 1393من ذي الحجة  14بتاريخ  1.73.439الظهير الشريف رقم 

 .المذكورة كتابة االتفاقيةالصحة النباتية المعتمدة من قبل 

 3المادة 

نباتية واألشياء والنباتات والمنتجات ال، البيولوجيةالمكافحة عوامل ، واآلفاتهذا القانون على  أحكامتطبق  

كل على وكذا  ،تعبرهالتي أو أو نقلها داخل التراب الوطني أو إنتاجها األخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها 

 وأالنباتات  وأعوامل المكافحة البيولوجية  وأة مهنية، ولو بصفة مؤقتة، ذات عالقة باآلفات، أنشطمارس شخص ي

 .المذكورة األشياء األخرى وأالمنتجات النباتية 

 4المادة 

ولهذا الغرض،  على صعيد التراب الوطني. تتعلق بالصحة النباتيةالسلطة المختصة ضمان يقظة دائمة  تتولى 

والتي تمكن  ،هاونشرتها ومعالجالتدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع الوبائي كل تتخذ 

بحماية األشخاص الذاتيين التشريع المتعلق في إطار احترام ، اذ القرارتخقصد ا الصحة النباتية من تقييم مخاطر

  .الجاري به العمل لمعطيات ذات الطابع الشخصياعالجة تجاه م

 5المادة 

يحدد  ، يشار إليه بعده ب"المخطط االستعجالي"يةصحة النباتتدخل في مجال الللوطني استعجالي مخطط يعد  

على لج وتستقر أو تتكاثر تيمكن أن التي اآلفات بعض  تشكلهاالمخاطر التي حة كافماإلطار العام لالستعداد و

، جتياحيطابعها اإلأو  هاتوطين وحداثتها أ أو طبيعتهابسبب ، تلحققد  يتأو ال ،الوطني أو في جزء منه الصعيد

 الرصيد النباتي. بضررا 

 ،هذه المخاطرب اتخاذها قصد الحد من آثار الواج التدابيرتنسيق و نفيذتإلى ضمان  االستعجالي يهدف المخطط

  ما يلي:هذا المخطط االستعجالي  يتضمن. ووضع طبيعيإلى  والعودة

 ؛ها المحتملةآثاروالمتعلقة بصحة النباتات  المخاطرتقييم  (أ

 والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الدولةمصالح  تدخالت تنسيقمكن من منظومة عملية ت (ب

 .المدعوة للتدخلية والتعاونيات والمنظمات المهن
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 اوتطوره اهموحج االستعجالحالة طبيعة التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار هذه المنظومة وتحدد 

 ؛المعلوماتتبادل المشار إليها أعاله و تتدخالالب القيام كيفياتو ،حتملالم

البشرية والمادية وكذا الموارد  ،اتباعها التي يتعينالبرتوكوالت و ،تخاذهااالواجب إلجراءات والتدابير ا (ج

 تعبئتها؛ جبيالتي 

للقيام بالمهام  تأهيلهمو القطاع الخاصمستخدمي  وعند االقتضاء مستخدمي القطاع العامتكوين كيفيات  (د

  .المنوطة بهم

المتعلقة بصحة النباتات  المخاطراألخذ بعين االعتبار تطور منتظمة قصد بصفة  االستعجالي يتم تحيين المخطط

 ونتائج تقييم المنظومة العملية.

 وتنفيذه.يحدد بنص تنظيمي مضمون المخطط االستعجالي، وشروط وكيفيات إعداده 

 6المادة 

بما في  كافحتهاوالوقاية منها ومراقبتها وم اآلفاتلرصد  ضروريةاها ترالتي جميع التدابير تتخذ السلطة المختصة 

 هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: ألحكامطبقا  ،يمكنهاولهذا الغرض،  .ذلك عند االستيراد

منع ظهور اآلفات التي من شأنها قصد  ،لتدخل في مجال الصحة النباتيةالضرورية لتدابير كل الاتخاذ  -

أو  من جديد منع ظهورهال إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من شأن تطورها أن يأخذ طابعا وبائيا أو

 انتشارها؛

 يذ برامج مراقبة اآلفات أو استئصالها أو هما معا؛ إعداد وتنف -

 "المناطق المحمية". تهمتدابير خاصة  اتخاذ -

 7المادة 

نباتات أو البيولوجية أو  المكافحةأو عوامل  اآلفاتبإنتاج  ،في إطار أنشطته المهنية ،يقومفاعل كل  على يجب

وتمسكه  في سجل يحدث، لهذا الغرض،التسجيل  ،مؤقتةولو بصفة  ،أو حيازتهامنتجات نباتية أو أشياء أخرى 

 هذا السجل.االطالع، في كل حين، على من لعموم ا أن يمكنجب وي السلطة المختصة.

 المهنيون الذين:  الفاعلون ،من التسجيل في السجل المشار إليه أعالهه، يمكن أن يعفى أن غير

نباتية أو المنتجات الالنباتات أو ة من يات قليلمبك انهائي مستعماليزودون، بصفة حصرية ومباشرة،  (أ

 بطرق أخرى غير البيع عن بعد؛ خرىاألشياء األ

استعمال من أجل من البذور أو األغراس بكميات قليلة  انهائيمستعمال  ، بصفة حصرية ومباشرة،يزودون (ب

 خاص؛

فاعلين لحساب لى نقلها عخرى األشياء األنباتية أو الجات المنتمتعلق بالنباتات أو يقتصر نشاطهم المهني ال (ج

 ؛خرينمهنيين آ

على خشبية أدوات تلفيف  بواسطةمهما كان نوعها،  ،بنقل بضائع ،حصريا ،تعلقيزاولون نشاطا مهنيا ي (د

  .الوطني الصعيد

مسكه كيفيات شروط و افي السجل وكذواإلعفاء من التسجيل  كيفيات التسجيلشروط وبنص تنظيمي،  ،تحدد

 .طالع عليهواال
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 المقننة فاتاآل:  الثانيالباب 

 اآلفات الحجرية:  الفرع األول

 

 8المادة 

 أو إطالقها مناولتها أوإكثارها أو استعمالها أو  نقلهاأو حيازتها أو  إلى التراب الوطني حجرية كل آفة يمنع إدخال

 .مهما بلغت مرحلة نموها في البيئة

  تحدد بنص تنظيمي الئحة اآلفات الحجرية.

 9المادة 

صا أعاله، يمكن للسلطة المختصة، بناء على طلب من المعني باألمر سواء كان شخ 8المادة  أحكامثناء من است

عمالها أو أو است نقلهاأو حيازتها أو  إلى التراب الوطني حجريةة آفكل ذاتيا أو اعتباريا، أن ترخص بإدخال 

استيفاء  عند وذلك ،أو انتقاء النوعن الجيني تحسيالأو  أو التجاربغراض البحث العلمي إكثارها أو مناولتها أل

 :التاليةالشروط  جميع

على المؤهالت العلمية والتقنية فات المعنية باآل المرتبطة األنشطةمارسون الذين يأن يتوفر األشخاص  (أ

 المناسبة؛

 ؛أو مناولتها أو استعمالها أو إكثارها نقلهاالمعنية أو  اآلفاتإدخال  بسبب انتشارهانتج يال أ (ب

أماكن استالمها وإكثارها ومناولتها والوسائل و وعزلها اآلفات المعنية تخزينيتم، سلفا، اعتماد منشآت  أن (ج

 .لهذا الغرض المستعملة لنقلها من قبل السلطة المختصة

 10المادة 

 :بتقييم ما يلي تقوم السلطة المختصةأعاله،  9ليم الرخصة المنصوص عليها في المادة قبل تس

 ؛أعاله 9شخاص المشار إليهم في البند أ( من المادة األمؤهالت  -

وخصائصها  ،للنشاط المرتقب موضوع الرخصة، واآلفة المذكورةا اآلفة المعنية، اعتبارمخاطر انتشار  -

 ؛فةاآلنفس بصلة خرى المتاألالمخاطر و ،وتفاعلها مع البيئة ،البيولوجية، وطرق انتشارها

 . أعاله 9شار إليها في البند ج( من المادة مال لنقووسائل الالمنشآت واألماكن  -

 11المادة 

العملية أو  شير إلىتأعاله حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. و 9تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة 

فة المعنية كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منها واآلتتضمن و ،أجلهاسلمت من العمليات التي 

العملية أو وكذا الشروط التقنية وشروط السالمة التي يجب أن تتم وفقها ، ووجهتها التي تتأتى منهان كامواأل

 العمليات المذكورة.

ألجل و ة،المعنيبخصوص اآلفة  وال يمكن استعمالها إال .ال يمكن تفويت هذه الرخصة وال نقلها ألي سبب كان

 .االتي سلمت من أجله المعنيةأو العمليات لعملية ا
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 12المادة 

 هاإدخالقصد المعنية  اآلفة  فق نسخة واحدة منها اأن تر واحد وعدد كاف من النسخ. ويجب أصلتعد الرخصة في 

لب ط   كلماأو حيازتها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها. ويجب اإلدالء بها  نقلها خاللو ،إلى التراب الوطني

 أدناه ذلك. 49دة األعوان المؤهلون المنصوص عليهم في الما

السلطة وجب عليه إشعار  ،روط المطلوبةوفق الشاالستمرار  في استغاللها لمستفيد من الرخصة إذا تعذر على ا

 .فوراالمختصة 

 :عندئذ المذكورة تقرر السلطة

 يارس ،أعاله 9من المادة  (ي البند جفخر يستفيد من االعتماد المشار إليه نقل اآلفة المعنية إلى مكان آإما  -

 الصالحية، عندما يطلب المستفيد من الرخصة ذلك؛

ذا المستفيد نقل اآلفة إلى ال يطلب هداخل أجل تحدده، عندما  المذكورة، تحت إشرافها،وإما إتالف اآلفة  -

. وفي حالة عدم القيام بعملية إتالف اآلفة داخل خر مناسب الستقبالهاخر أو عندما ال يتوفر أي مكان آمكان آ

 ، على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته.ذلكبحدد، تتولى السلطة المختصة القيام األجل الم

 . هذه المادةفي ا ممنصوص عليهالاآلفة وإتالف  نقلعمليتي شروط وكيفيات  تحدد بنص تنظيمي

 13المادة 

 يبلغأن  ،فاتحالة تسرب عرضي لآل أعاله، في 9في المادة  المنصوص عليهايجب على المستفيد من الرخصة 

 ستئصالهااالعمل على و اآلفات المذكورةلتجنب انتشار  كل التدابير الضروريةالسلطة المختصة قصد اتخاذ فورا 

  .أعاله 5المخطط االستعجالي المنصوص عليه في المادة ل يفعتوعند االقتضاء 

 14المادة 

إذا لم يمتثل أو لم يعد متوفرا سها أو أكثر من الشروط التي سلمت على أسا اشرط أن تبين إذاالرخصة تسحب 

 المبينة في الرخصة المذكورة.المستفيد المذكور للمتطلبات 

تالف ها إ، بما فيطلوبةالم التدابيرفي هذه الحالة، تتخذ السلطة المختصة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كل 

 صعيد الوطني.الالمعنية قصد تفادي انتشارها على فة اآل

 15المادة 

الجيني أو انتقاء النوع موضوع الرخصة  تحسينالنتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو عندما يتم اال

 :عالهأ 9المشار إليها في المادة 

المعنية  ةإتالف اآلفبأن يقوم، تحت إشراف السلطة المختصة،  المستفيد من الرخصة المذكورة يجب على -1

المعنية  اآلفةا بعين االعتبار خصوصيات ذكل رخصة، أخ ه فيحددتجل أداخل  والمادة النباتية المستعملة

إذا تعذر القيام بإتالف اآلفة داخل األجل المحدد، تتولى السلطة المختصة و. عنهاالتي قد تترتب والمخاطر 

 ومسؤوليته؛ من الرخصة القيام بهذه العملية على نفقة المستفيد

المحالت والمعدات والمنشآت التي سخرت وتطهير تنظيف بأن يقوم  من الرخصة يجب على المستفيد -2

 .فة المعنيةلخصائص اآل ا، اعتبارأو تعقيمهااألشغال السالف ذكرها إلنجاز 
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 16المادة 

أعاله، بناء على طلب من المعني  9من المادة  (ج)تمنح السلطة المختصة االعتماد المنصوص عليه في البند 

الملف المرفق بالطلب المذكور وإثر زيارة يتم القيام  ، عقب دراسةإذا تبينباريا، اعتباألمر، شخصا ذاتيا كان أو 

بها إلى عين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت واألماكن التي تستجيب للمتطلبات 

 العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي.

( سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس الشروط التي منح على 3العتماد ثالث )ال يمكن أن تتجاوز مدة صالحية ا

 أساسها.

 ، أنه قد تم اإلخالل بمتطلب أو أكثر من المتطلبات المذكورةةمطابقالعقب زيارة  ،إذا تبينيتم سحب االعتماد 

 أعاله.

، تحت من االعتماد من قبل المستفيدفي حالة عدم تجديد االعتماد السالف الذكر أو سحبه، يتم إتالف اآلفات المعنية 

 إشراف السلطة المختصة، أو من قبل هذه السلطة على نفقة المستفيد ومسؤوليته.

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح االعتماد وتجديده وسحبه، وكذا كيفيات إتالف اآلفات المعنية.

 

 اآلفات غير الحجرية:  الفرع الثاني

 

 17 المادة

نقلها و يإلى التراب الوطن حجريةكل آفة غير دخال ، إلمها السلطة المختصةتسخضع لرخصة مكن أن يي

  .، بناء على طلب من المعني باألمرواستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطالقها في البيئة، مهما بلغت مرحلة نموها

 تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعاله واستعمالها وسحبها. 

 

 البيولوجية المكافحةعوامل :  الباب الثالث

 

 18المادة 

أو إنتاجها أو نقلها إلى التراب الوطني البيولوجية  المكافحةعوامل دخال إيخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة 

 .البيئة أو تصديرهافي ها في السوق أو إطالقعرضها أو مناولتها أو 

أن  أثناء طلب الرخصة تونالذين يثب ،اعتباريين أوكانوا ذاتيين  ،شخاصأللإال الرخصة تسلم هذه ال يمكن أن 

 .عامل مكافحة بيولوجية يعتبر امل المعنيالع

 19المادة 

بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي أعاله  18في المادة الرخصة المنصوص عليها  طلبيجب أن يرفق 

 الطلب على:   ر صاحبالمختصة من التأكد من توف   ن السلطة  مك  وتقني ي  

 وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛ -



7 

 ،أنشطتهلمزاولة الكفاءات البشرية والمحالت والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية الضرورية  -

 متطلبات المحددة بنص تنظيمي.طبقا لل

ال يمكن تسليم ولوجية إلى التراب الوطني أو إطالقه في البيئة، عندما يتعلق الطلب بإدخال عامل مكافحة بي

 .إال بعد تحليل المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية وبالبيئة الرخصة

على المنشآت والتجهيزات  لالطالع، زيارة لعين المكان الرخصة طلببرفق يمكن أن تتضمن دراسة الملف، الم

 إنجاز أنشطته. التي يعتزم صاحب الطلب استعمالها ألجل

 20المادة 

 ه.أعال 19و 18 تينلشروط المحددة في المادصاحب الطلب ا عند استيفاءالرخصة سلم ت  

 . ( سنوات5مدة صالحية الرخصة خمس )ال يمكن أن تتجاوز 

 ،مدة صالحيتهاالمكافحة البيولوجية المعنية، و عواملهوية المستفيد منها، وموضوعها، و كل رخصةتبين 

 ال يمكن تفويتها وال نقلها بأي حال من األحوال.و .تعمالهااسوشروط 

ن  فيه يجب أن يمسك كل مستفيد  ِّ ، بما في ذلك بطريقة إلكترونية أنشطتهمن الرخصة المذكورة أعاله سجال ي د و 

 مضمونه وكيفيات مسكه بنص تنظيمي. يحددو

 21المادة 

للمحالت  زياراتب، دعت الضرورة إلى ذلكوإذا  ،ثائقالو ةبمراقب ،الرخصة، بعد تسليم تقوم السلطة المختصة

 .الرخصة المذكورة لشروط استعمال هقصد التأكد من احترامالمستعملة من قبل المستفيد والمنشآت والتجهيزات 

تعليق الرخصة  أمكن، شروط المبينة في الرخصةمن الأو أكثر إخالل بشرط  أو الزيارة، مراقبةال ، عقبتبينإذا 

 .من جديد شروط السالفة الذكرمن اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنه من استيفاء ال ين المستفيد منهاتمكبغية 

المتعلقة بإصالح هذه التوصيات و إثباتها يتمالتي  العيوبلرخصة أوجه عدم المطابقة أو تعليق ا قراريبين 

الذي ال يمكن أن يتجاوز ستة و ،صالح المذكورالقيام باإلالذي يتعين فيه على المستفيد  جل، وكذا األاالختالالت

 ( أشهر.6)

الرخصة. وفي حالة العيوب، عند انصرام األجل المحدد، يتم سحب أوجه عدم المطابقة أو إذا لم يتم إصالح 

 تعليق.الرفع إجراء العكس، يتم 

 22المادة 

 خطرا على النباتات أو على البيئة. ل شكتمواصلة األنشطة أن ثْب ت  عندما ي   ،دون تعليق مسبق ،يتم سحب الرخصة

 23المادة 

ته يمكن، بناء على طلب من المستفيد، نقل عوامل المكافحة البيولوجية، على نفقفي حالة سحب الرخصة، 

عملية ستحيل عندما ت. النشاطيستغل لممارسة نفس إلى محل آخر ، تحت إشراف السلطة المختصةو ومسؤوليته

تحت ، المستفيد من الرخصةالمذكورة من قبل البيولوجية  المكافحةعوامل يتم إتالف  ،ماألي سبب النقل هاته 

 .المذكور المستفيد ةومسؤوليعلى نفقة  السلطة،هذه أو من قبل ، إشراف السلطة المختصة
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 24 المادة

من بقا مسعندما تتعلق الرخصة بإنتاج عوامل المكافحة البيولوجية، يجب أن تخضع منشآت اإلنتاج لالعتماد 

  طرف السلطة المختصة.

 ( سنوات.5ال يمكن أن تتجاوز مدة صالحية هذا االعتماد خمس )

وكيفيات إتالف عوامل  ، وكذا شروطاما وسحبهموتعليقهواالعتماد الرخصة  تسليمتحدد بنص تنظيمي كيفيات 

 .المكافحة البيولوجية

 

 الصحة النباتية رصد:  الباب الرابع

 

 25المادة 

في  قصد التأكد من حالتهاللنباتات المزروعة وغيرها من النباتات  يةحة النباتصال رصدطة المختصة تتولى السل

 .عالقتها مع اآلفات

 49المشار إليهم في المادة  المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة، يحق لألعوان الرصد افي إطار هذ

النباتات أو المنتجات النباتية أو أوي ت ،نقل، وإلى جميع وسائل الاكن العامة أو الخاصةماأل جميعإلى  أدناه، الولوج

 .من شأنها إيواء اآلفاتاألشياء األخرى التي 

 أدناه. 54و 53لشروط المنصوص عليها في المادتين ا أخذ عينات وفق لهؤالء األعوان يمكن

من شأنها التي فات اآلانتشار  طرخ، المذكور الرصدعوان السالف ذكرهم، عندما يعاينون، في إطار األيجب على 

 .أدناه 26ة حكام المادأن يصرحوا بذلك طبقا ألة الصحة النباتية أو البيئتلحق ضررا بأن 

 26المادة 

 عندما يعاين نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، في إطار أنشطته المهنية، يحوز،يجب على كل شخص 

لالشتباه أسباب عندما تكون لديه أو ات النباتية أو األشياء األخرى أو فيها، النباتات أو المنتجهذه  وجود آفات على

 السلطة المختصة. لدىبذلك  ،فورا ،وجودها، أن يصرحفي 

 نفس التصريح.ب يقومويمكن لكل شخص آخر أن 

 بهذا الخصوص.يتوفر عليها معلومة لسلطة المختصة بكل االتصريح ب قاميوافي الشخص الذي 

 27 المادة

الضرورية قصد  التحرياتأعاله، بكل  26 التصريح المنصوص عليه في المادةعقب قوم السلطة المختصة، ت

 .أو نفيه اآلفةوجود تأكيد 

اآلفة، يمكن نتشار مستعجلة تحول دون اتدابير اتخاذ  من الضروريعندما يتضح، خالل هذه التحريات، أنه 

 ،، أن يأمرواعند االقتضاء ،اتحاليل أخذ العينات التي تم القيام بهنتائج لألعوان المشار إليهم أعاله، في انتظار 

 :بما يليحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، 
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تمت معاينة وجود اآلفة المبينة في الالئحة خرى التي األشياء األالنباتات أو المنتجات النباتية أو  وضع -

في ، المذكورة عليها أو فيهاوجود اآلفة  يشتبه في التيأعاله عليها أو فيها أو  8المشار إليها في المادة 

 ؛الحجر الصحي

 ؛النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى المعنية في انتظار نتائج التحريات إيداع -

 .انتشار اآلفةخطر فادي لتالمالئمة الصحة النباتية تدابير  كلاتخاذ  -

عالوة على هوية العون الذي أجرى التحريات يتضمن، سطة محضر بوا معاينة العمليات المشار إليها أعالهتتم 

 يلي: خرى المعنية، مااألشياء األلنباتات والمنتجات النباتية ووحائز ا

المنشآت التي تمت والمنتجات النباتية واألشياء األخرى المعنية، وكذا بيان المواقع أو  اآلفة والنباتات اسم -

 ؛أو هما معا زيارتها

 .مفيد خرآ كل بيان -

 . مالحظاته في المحضرأن يدلي بفها، ييتحمل مصارالتدابير المشار إليها أعاله التي إنجاز قبل يحق للحائز، 

 28المادة 

تفعيل المخطط االستعجالي المنصوص يتم ، فة غير حجريةعند االقتضاء آ أو ،آفة حجريةد وجود يتأكفي حالة 

 :تية، طبقا للبروتوكوالت المنصوص عليها في المخطط المذكوروتطبيق التدابير اآلأعاله  5عليه في المادة 

 ؛لحجر الصحيل مناطقعدة أو  منطقة إحداث -1

 ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛عند الضرورةتسخير وسائل التدخل،  -2

نقلها أو استعمالها والتي أو عض النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى براعة فرض قيود على ز -3

 ؛أو مراقبتهاإليها تتجه أو اآلفة المعنية من بؤرة تتأتى 

والمنتجات النباتية واألشياء األخرى واألماكن والمنشآت والتجهيزات ووسائل النقل  ،تعزيز رصد النباتات -4

 قصد الكشف عن وجود اآلفة المعنية؛ومراقبتها، 

ا في م، في البؤرة وفي المنطقة العازلة المنصوص عليهباتيةيتعلق بالصحة الن تدبير خاص تطبيق كل -5

األشياء األخرى المصابة أو التي يمكن إصابتها  وأالمنتجات النباتية  وأأدناه، على النباتات  31المادة 

 ؛أو إتالفها أو هما معاة عالجلمعبر إخضاعها لالسيما ، باآلفة المعنية

المتأتية ووسائل النقل الحيوانات تنقل على  رض بعض القيودفوحركة األشخاص، عند الضرورة، مراقبة  -6

 ؛المذكورة، قصد تفادي انتشار اآلفة و المتجهة إليهاأأو من المنطقة العازلة  المعنية اآلفة ةمن بؤر

 .اآلفة المعنيةانتشار تفادي ن من مك  ي  خر آبير تدكل  -7

 في أو كل وسيلة أخرى.بالغ صحه بواسطة ذتم اتخايطالع العموم على كل تدبير يجب إ

الذي تشكله اآلفة خطر تطويق الل الضروريةعلى المدة ، حصريا، المشار إليها أعاله التدابيراتخاذ قتصر يجب أن ي

وسائل التدخل  وتسخيرمناطق الحجر الصحي، حداث صحة النباتية، وال سيما فيما يتعلق بإالمعنية على ال

وكذا إتالف  ،الحيوانات ووسائل النقل بعض القيود على تنقل، ومراقبة حركة األشخاص، وفرض الضرورية

 خرى.المنتجات النباتية أو األشياء األالنباتات أو 
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 29المادة 

إال بعد معاينة حالة أعاله،  28 من المادة 5طبقا للبند ال يمكن تنفيذ عملية اإلتالف، في حالة األمر بتطبيقها 

وبعد إعداد أدناه  49السلطة المختصة المنصوص عليهم في المادة بل المؤهلين من قعوان األماكن، من قبل األ

 محضر لهذا الغرض.

 30المادة 

بها طبقا الصحة النباتية المأمور تدابير  تنفيذالنباتات والمنتجات النباتية واألشياء األخرى  يحائزفي حالة رفض 

 هعينمختصة أو من قبل كل شخص اعتباري تسلطة الن قبل الهذه التدابير م أعاله، يتم تنفيذ 28من المادة  5لبند ل

 الحائزين. ومسؤوليةوعلى نفقة تها لهذا الغرض، تحت مراقب

 31المادة 

 أعاله: 28 المادةمن  (1) البند المنصوص عليها في تشمل منطقة الحجر الصحي

 :تضمو أو "بؤرة" "مصابةمنطقة تسمى "منطقة  (1

 ؛ةالمعني ةفكل النباتات التي تأكدت إصابتها باآل -أ

 ؛ةففي إصابتها بهذه اآلاالشتباه كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى  -ب

لآلفة المذكورة الموجودة بجوار تها حساسييمكن إصابتها بهذه اآلفة، اعتبارا لكل النباتات التي  -ج

 النباتات المصابة؛

اآلفة أخذا بعين االعتبار خطر انتشار  وتحيط بها، يتم تحديدها للبؤرة محاذية" منطقة تسمى "منطقة عازلة (2

 المعنية.

بحث  ةفورا، وجب القيام بعملي صال اآلفة المعنيةاستئإمكانية  بسببصحي  رمنطقة حج أيفي حالة عدم إحداث 

 .مصابة جات نباتية أخرىد معرفة ما إذ ا كانت نباتات أو منتقص

 32المادة 

وجود في أن اآلفة المعنية لم يعد لها  ر المتعلقة بها، عندما يتبينوالتدابير الصحي يتم إنهاء العمل بمنطقة الحج

 المنطقة المذكورة.

 33المادة 

من واحدة أو أكثر لكل منطقة خالية من آفة  بصفة "منطقة محمية" أن تمنح االعترافللسلطة المختصة يمكن 

 .اآلفات

النباتات وكذا  ،داخل المنطقة المذكورةات المعنية ، إدخال ونقل اآلفة أو اآلفهذا االعترافيمنع، ابتداء من تاريخ 

  .ت النباتية أو األشياء األخرى التي تأوي اآلفات المذكورة أو من شأنها أن تأويهاجاأو المنت

 والنباتاتالحدود الجغرافية للمنطقة المحمية، وكذا اآلفة أو اآلفات يبين االعتراف المذكور، على الخصوص، 

 .المعنيةواألشياء األخرى والمنتجات النباتية 
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 34المادة 

 اإلبقاءقصد منتظمة راقبة رصد وم بيرلتداصفة "منطقة محمية" ب المعترف لها لطة المختصة المناطق  خضع الست  

 صفة أو رفعها.هذه العلى 

  .رفعهاعليها و واإلبقاءتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات االعتراف بصفة "منطقة محمية" 

 

 الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية واألشياء األخرى مراقبة :  الباب الخامس

 االستيراد والعبورعند  صحة النباتيةمراقبة ال:  الفرع األول

 

 35المادة 

 :استيراد أو عبور يمنع

الالئحة المبينة في فات الحجرية اآلآفة من مصابة بالخرى األشياء األونباتية الجات منتالنباتات وال (1

 ؛فة المذكورةاآليها فالتي تنتشر مناطق الالمتأتية من أو أعاله  8صوص عليها في المادة المن

بعين  االمحددة بنص تنظيمي، أخذ النسببنسب تفوق بآفات غير الحجرية المصابة  لإلكثارالنباتية  ةالماد (2

 ؛تنتشر فيها اآلفات المذكورةوالنباتات المعنية أو المتأتية من مناطق اآلفة االعتبار 

غياب  بسببأن تأوي آفات حجرية،  يمكن التيلإلكثار النباتية  ةجات النباتية أو المادالنباتات أو المنت (3

 كفايتها؛عدم بالمكان المتأتية منه أو  تتعلقالصحة النباتية  تهم معطيات

ئحة المحددة من طرف السلطة المختصة في الال المبينةالنباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى  (4

   ؛تشكلها يمكن أنالتي بعد تحليل أولي لمخاطر الصحة النباتية 

 ؛جتياحااليشكل نموها نوعا من يمكن أن التي تنتمي إلى أصناف  لنباتاتا (5

 بنسب عالية؛باآلفات جات النباتية واألشياء األخرى المصابة والمنتالنباتات  (6

الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق لمعيار االتي ال تستجيب لمتطلبات أدوات التلفيف الخشبية  (7

 .لتلفيف البضائع المستوردةاستعملت أو  فارغةهذه األدوات راد يتم استسواء  ،في هذا المجال

من أجل البحث أعاله ( 6أو ( 5 أو( 2أو  (1 البنودنباتات المشار إليها في غير أنه، عندما يتعلق األمر باستيراد ال

هذا للسلطة المختصة أن ترخص بيمكن  ،أو انتقاء النوع جينيال تحسينالأو  العلمي أو لغرض إجراء تجارب

 الباب الثاني من هذا القانون.االستيراد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 

أعاله  4في البند  االئحة المنصوص عليهيتطلب استيراد النباتات والمنتجات النباتية واألشياء األخرى المبينة في ال

 .وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي لسلطة المختصةلالحصول على موافقة مسبقة 

 36المادة 

لرخصة  ،الزينةونباتات بما في ذلك البذور واألغراس  ،نباتات الغرس وأنباتية لإلكثار ة ادكل ميخضع استيراد 

 .المحددة بنص تنظيميكيفيات وفق الشروط وحسب العلى طلب من المستورد،  بناءتسلمها السلطة المختصة، 
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 ةالمادوالشخص الموجهة له ي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب التالوة على البيانات عالرخصة،  تتضمن

المكان الكمية وأو هما معا و صنفهاالمادة المعنية أو  إليهمي الذي تنت النوعلإلكثار، على الخصوص، النباتية 

 .عند االقتضاءالمطبقة والشروط الخاصة  ومدة صالحيتها نهالمتأتية م

وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بتقييم مخاطر الصحة النباتية للبلد المصدر قبل  ،تقوم السلطة المختصة مسبقا

 تسليم الرخصة المشار إليها أعاله في هذه المادة.

 .جراء هذا التقييمإتحدد بنص تنظيمي كيفية 

 37المادة 

األشياء األخرى المستوردة أو التي تعبر التراب  وأجات النباتية المنت وألنباتات كل إرسالية ل ضعخْ ت  يمكن أن 

إللزامية اإلدالء  تخضعال تلك التي ، بما في ذلك على مستوى المراكز الحدودية يةصحة النباتالالوطني لتفتيش 

 أدناه.  41 ا في المادةمإعادة التصدير المنصوص عليهلنباتية ألغراض الصحة اأو شهادة الصحة النباتية بشهادة 

إال عبر التراب الوطني أو عبورها األشياء األخرى المذكورة  وأالمنتجات النباتية  وأالنباتات  ال يمكن استيراد

 المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي. الالئحةالمراكز الحدودية المبينة في مركز من 

 38المادة 

أن النباتات والمنتجات النباتية من أعاله إلى التأكد  37 المنصوص عليه في المادة يةصحة النباتالهدف تفتيش ي

صعيد العلى اآلفات ساعد على انتشار عامال يواألشياء األخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني، ال تشكل 

للنباتات  وفحوصات مخبريةمراقبة مادية ورة، عند الضرمراقبة الوثائق، وويشمل هذا التفتيش الوطني. 

 .المذكورة والمنتجات النباتية واألشياء األخرى

تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والكيفيات التي يتم وفقها إنجاز تفتيش الصحة النباتية للنباتات والمنتجات 

 .يناتوأخذ الع النباتية واألشياء األخرى، وكذا كيفيات عبورها التراب الوطني

 39المادة 

أن النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى ال  ،خالل تفتيش الصحة النباتية المذكور أعاله ،إذا تبين

لسلطة المختصة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها، تتخذ، فورا، ا

إلى تحاليل أو الإلى حين التوصل بنتائج  هاإيداعال سيما معالجتها أو ، ريةالضروتنظيمي، تدابير الصحة النباتية 

 عند االقتضاء.  إرجاعها،أو  أو إتالفها سحبهاحين 

، من طرف الضروريةيتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعاله، مع احترام تدابير السالمة البيولوجية 

، على نفقة ومسؤولية الفاعل المعني باالستيراد أو ةمن طرف السلطة المختصفي حالة عدم امتثاله،  ،الفاعل أو

 العبور.

 40المادة 

 : ، معاينةالذي تخضع له اإلرسالية يةصحة النباتالتفتيش  أثناء تمت،إذا 

 عدم قبول استيراد وجب، أعاله 8المنصوص عليها في المادة  الالئحةفي  بينةالماآلفات آفة من وجود  (1

. الوطني لتراباأو عبورها أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى التي تتكون منها اإلرسالية  النباتات

هذا حكام أل طبقا ،يار المرسل إليه أو وكيلهتخا حسب ،أو إتالفهااإلرسالية المذكورة  رجاعإيجب و

 لتطبيقه؛المتخذة القانون والنصوص 
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، أمكن إخضاع النباتات والمنتجات ( أعاله1) ي البندمشار إليها فتلك الغير ة من اآلفات وجود آف (2

 قبل قبول مالئمة،و خاصةة جلمعالالتي تتكون منها اإلرسالية المذكورة النباتية واألشياء األخرى 

 التراب الوطني. هاأو عبورها استيراد

نباتية واألشياء األخرى ( أعاله النباتات والمنتجات ال2المشار إليها في البند يمكن أن تخضع، أيضا، للمعالجة 

المشار إليها في أو طريقة عرضها، أو حالتها النباتية، أو مصدرها، من شأنها نقل اآلفات  لنوعهاالتي، اعتبارا 

 ( المذكور. 2 البند

 41المادة 

مل، يجب أن ترفق النباتات الع مامنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري به أخرى وثيقةدون اإلخالل بكل 

الصحة النباتية ألغراض أو شهادة الصحة النباتية دها، بشهادة ااألشياء األخرى، أثناء استير وأجات النباتية المنت وأ

التفاقية الدولية حكام ار طبقا أليصدتالمختصة ببلد تسلمها السلطة ال، ةإلكترونيالتي يمكن أن تكون ، التصديرإعادة 

المنصوص عليها في البطاقات أو لبيانات العالمات أو اأن تحمل قتضاء، عند اال ،ويجب .النباتات المذكورة لوقاية

 عليها. المطبق الخاصالتنظيم 

 ،بنص تنظيمي الئحتهاالمحددة  ،األشياء األخرى وأالمنتجات النباتية  وأغير أنه، يمكن أن تعفى بعض النباتات 

تعد لصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير المذكورة. أو شهادة االصحة النباتية من اإلدالء بشهادة أثناء استيرادها 

األشياء األخرى المذكورة  وأالمنتجات النباتية  وأالنباتات  نوعذا بعين االعتبار، على الخصوص، ، أخهذه الالئحة

 .داخل التراب الوطني أو مصدرها أو وجهتها صنفهاأو 

 تتضمننص تنظيمي، يجب أن الئحتها ب المحددة، ء األخرىاألشيا وأجات النباتية المنت وأالنسبة لبعض النباتات ب

 االمنصوص عليه ةاإلضافي اتالتصريحأو شهادة الصحة النباتية ألغراض إعادة التصدير الصحة النباتية شهادة 

 في االتفاقية المذكورة.

نباتية واألشياء تحدد بنص تنظيمي متطلبات الصحة النباتية التي يجب أن تستجيب لها النباتات والمنتجات ال

 األخرى قصد استيرادها.

 42المادة 

طلب معلومات يمكن إعادة التصدير أو غراض يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية أل

 :إذا ،إضافية

المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة عليه في  المنصوص لنموذجل غير مطابقةالشهادة المعنية  كانت (1

السلطة  يرةوفر على تأشأو ال تت ،المذكور متطلبات المعيارستجيب لأو ال ت ،المطبق في هذا المجالالنباتية 

 ؛ببلد التصدير المختصة

 ؛منتهية مدة صالحيتها كانت (2

هذه  كانت إذا أعاله، أو 41التصريحات اإلضافية المشار إليها في المادة ترفق ب لمأو تتضمن  لم (3

 تامة؛التصريحات غير 

أو غير منسجمة أو مشطب  متناقضةالتصريحات اإلضافية أو  المعنية الشهادةالمضمنة في بيانات ال كانت  (4

 ال تتطابق مع اإلرسالية المعنية. أو ،تمت الكتابة فوقهاأو عليها 

حسب  ،إتالفهاأو النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى  رجاعتم إي، المعنية في حالة رفض الشهادة

 .إليه أو وكيلهلمرسل اار اختي
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 الوطني داخل التراب يةصحة النباتالمراقبة :  يالفرع الثان

 

  43المادة 

صحة ال، لمراقبة والمختبرات ، بما في ذلك في المشاتلجات النباتيةالنباتات والمنت ونقل وغرس يخضع إنتاج

جات النباتية خالل والمنت والنباتات ،اتلمغروستحقق من الحالة الصحية ل. وتهدف هذه المراقبة إلى اليةالنبات

  وتسويقها. إنتاجها

وتحدد بنص تنظيمي  السلطة المختصة. هسلمالعتماد تالصحة النباتية فيما يتعلق ب والمختبرات كما تخضع المشاتل

 كيفيات منح االعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه. 

بما في  ،"سجل الصحة النباتية"مسك  سلطة المختصةوبمواكبة من الالفاعلين المعنيين ولهذا الغرض، يجب على 

  المهنية. أنشطتهمعمليات الصحة النباتية التي يقومون بها في إطار  يتضمنالذي ذلك بطريقة إلكترونية، 

متطلبات ل جيبال تست أنها أوآفات بجات النباتية مصابة المنت أون بعض النباتات تبين، خالل هذه المراقبة، أ إذا

أو  ، السيما معالجة أو إتالف النباتاتالمالئمةنباتية المطبقة عليها، تتخذ السلطة المختصة كل التدابير الصحة ال

 كليا. أوتسويقها جزئيا  أونقلها  أو إنتاجها، وعند الضرورة، منع هما معا أوالمذكورة النباتية المنتجات 

من طرف السلطة في حالة عدم امتثاله،  ،الفاعل أو من طرف أعاله إليهاتدابير الصحة النباتية المشار  تطبيقيتم 

 .ة الفاعل المذكورومسؤولية على نفقالمختصة 

 هذه المادة. أحكام تطبيقكيفيات شروط وتحدد بنص تنظيمي 

  44المادة 

"جواز المرور لحصول على ا لشرط أو األشياء األخرىبعض النباتات أو المنتجات النباتية  يخضع نقل أن مكني

 لكيفيات المحددة بنص تنظيمي.اوفق طبقا للشروط وتسلمه السلطة المختصة لق بالصحة النباتية" المتع

. وفي حالة عدم ذلك أدناه 49ألعوان المشار إليهم في المادة كلما طلب ا المذكوراإلدالء بجواز المرور  يجب

وفق الشروط  ،عند االقتضاء ،وإتالفها األخرى األشياء وأالمنتجات النباتية  وأالنباتات  حجزاإلدالء به، يمكن 

 .والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

 

 التصدير عندمراقبة الصحة النباتية :  الفرع الثالث

 

  45المادة 

الصحة النباتية ألغراض جات النباتية واألشياء األخرى الموجهة للتصدير بشهادة ترفق النباتات والمنتيجب أن 

 ، حسب الحالة، تسلمهاةالتي يمكن أن تكون إلكتروني إعادة التصديرألغراض اتية بشهادة الصحة النبأو التصدير 

المنتجات بلد الموجهة إليه التنظيمية للالتشريعية والنصوص فرض لهذا الغرض، عندما ت السلطة المختصة

بات الصحة بعين االعتبار متطل أخذاتعد مطلوبة أخرى بكل وثيقة هذه الشهادة رفق . يمكن أن تذلكالمذكورة 

 .النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى المذكورة إليهالنباتية للبلد الموجهة 
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 :أنعالوة على ذلك، يجب 

كل بيان أو بطاقة عنونة أو ل عالمة األشياء األخرى المعنية ك وأالمنتجات النباتية  وأالنباتات هذه تحمل  -

حالة تصدير ، ال سيما في نظيمية للبلد الموجهة إليهالتية والتشريعمطلوب بموجب النصوص  خرآ تعريفي

 ؛تلفيف خشبية أدوات

هدف ، قصد التصدير، تتيةصحة النبااللمراقبة األشياء األخرى  وأالمنتجات النباتية  وأالنباتات  هذه تخضع -

هذه أن تشمل يمكن ولبلد الموجهة إليه. الخاصة بامتطلبات الصحة النباتية استجابتها ل لتأكد منإلى ا

  .هاإنتاجخالل دورة المنتجات النباتية  وأية صحة النباتلا المراقبة تتبع

شهادة الصحة النباتية ألغراض التصدير أو شهادة الصحة النباتية ألغراض كيفيات تسليم  ،بنص تنظيمي ،تحدد

وكذا شروط خرى، عند االقتضاء، والوثائق المطلوبة األ ،بطريقة إلكترونية بما في ذلك ،أو إرسالهاإعادة التصدير 

المنتجات  وأللنباتات  خرىاألتعريفية البيانات العنونة والوبطاقة  ووضع العالمات يةصحة النباتالوكيفيات مراقبة 

 .سالفة الذكراألشياء األخرى  وأالنباتية 

 

 متفرقة حكامأ:  الباب السادس

 

  46المادة 

أو يتم استيرادها أو صنعها أو عرضها في السوق  التي اتنباتال حمايةمنتجات تطابق كل معدات رش  أنيجب 

  .المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي ،كافحتهاوم اآلفاتمن  الوقاية لغرضاستعمالها 

طبقا  هايتم استعمالأن يجب و ،لمراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المختصة تخضع المعدات المشار إليها أعاله

إرشادات فقة لها، مع التقيد باواجب اتخاذها المرال حتياطاتوفق االوق االستعمال ري طف الواردةللبيانات 

 .االستعمال المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي

  47المادة 

 أيمنح  ،أعاله 28 المادة أحكام إطارفي  ،من قبل السلطة المختصة ،تدابير الصحة النباتية تطبيقال يترتب عن 

 . األخرى األشياء أوجات النباتية المنت أوالنباتات  فإتال ن نتج عنهاتعويض وإ

تعويض وفق الشروط  ، منحأعاله 28 ( من المادة7 البندالمشار إليها في التدابير  تطبيقيمكن، في حالة  نهغير أ

 والتنظيمية الجاري بها العمل. التشريعيةلنصوص طبقا لوحسب الكيفيات المحددة 

 48المادة 

النباتات  وأعوامل المكافحة البيولوجية  وأالسلطة المختصة من أجل إتالف اآلفات  تؤديهاتي تعتبر المصاريف ال

األشياء األخرى والتي يتحملها، بموجب أحكام هذا القانون، الفاعلون، سواء كانوا أشخاصا  وأالمنتجات النباتية  وأ

 .ملري به الععمومية يتم تحصيلها طبقا للتشريع الجا اذاتيين أو اعتباريين، ديون
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 والمساطرشرطة الصحة النباتية :  الباب السابع

 

  49المادة 

 هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقهحكام المخالفات أل لبحث عنعالوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل ل

ني للسالمة لمكتب الوطأعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا الغرض من قبل ا وتحرير محاضر في شأنها،

 المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.و، الصحية للمنتجات الغذائية

الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية شروط وكيفيات تعيين األعوان المذكورين  ، بنص تنظيمي،تحدد

 طبقا ألحكام هذا القانون.

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون المشار إليهم أعاله بكتمان السر المهني  األعوانيلتزم 

 .هدد الصحة النباتيةخطر جسيم يمن  الوقاية  فشاء الوقائع ، ما لم تكن الغاية من إالجنائي

  من أجل القيام بمهامهم. ،مباشرة ،القوة العموميةالتماس مساعدة هم، عند االقتضاء، ل يمكن

 50المادة 

، يمكن ومعاينتها المرتكبة خرقا ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المخالفات عنلبحث جل األ

 :أعاله 49 لألعوان المشار إليهم في المادة

 تخزينهاأو النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى المستعملة إلنتاج والوسائل األماكن  كل أن يلجوا (1

عامة كل بصفة وها، عرضأو  هاإرسالأو  هاتسويق أو هانقلأو  هاتحويل أو تهاأو معالج تحضيرهاأو  هاتوضيبأو 

 األخرى؛جات النباتية أو األشياء النباتات أو المنت اهفيتوجد أو وسيلة مكان 

المشار إليها والوسائل في األماكن الضرورية بكل المعاينات ، عليهاطلعون يتي معلومات التبعا لل، أن يقوموا (2

 ائلالمستعملة كوس المركباتمراقبة بما في ذلك  ،عند االقتضاء، على الطريق العموميةو أعاله،( 1 في البند

  ؛األشخاص المعنييناالستماع إلى  هميمكن كما .النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرىنقل ل

ن أ، وإنجاز مهامهممن شأنها أن تيسر لهم أخرى مهنية  ةقيكل وث وأالفواتير  وأ سجالتعلى ال أن يطلعوا (3

 بحجزها؛عند االقتضاء، مفيدة، والالمعلومات واإلثباتات يقوموا بجمع ، ومنها انسخيأخذوا 

 ؛، رهن إشارتهمبتحرياتهملقيام جل األ الوسائل الضروريةكل وضع أن يطلبوا من األشخاص المعنيين  (4

إليه أو  لِّ س  أو المرْ  لِّ سِّ بحضور الناقل أو المرْ فتح الطرود واألمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها أن يطلبوا  (5

 ؛وكالئهم

جات النباتية أو األشياء من النباتات أو المنتكل عينة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أن يأخذوا (6

 النباتية؛الصحة المتعلقة ب تحاليلإجراء ال قصداألخرى، 

 ؛التحاليلفي انتظار نتائج  األشياء األخرى المعنيةجات النباتية أو النباتات أو المنت إيداعأن يقوموا ب (7

أو  جات النباتية أو األشياء األخرىالنباتات أو المنت بحجز ،طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ،أن يقوموا (8

 .األمر بإتالفهاعند االقتضاء، و، والنصوص المتخذة لتطبيقهانون مطابقة ألحكام هذا القالغير  الرش معدات
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 51المادة 

 أوالعون محرر المحضر ومرتكب مؤرخ وموقع عليه من قبل  مخالفة محضر ،ة مخالفةبعد كل معاين فورا يحرر

 .ي المخالفةمرتكب

اإلشارة إلى  وجبت، أو تعذر عليهم ذلك المخالفة التوقيع على محضر المخالفة يفي حالة رفض مرتكب أو مرتكب

 في محضر المخالفة.أو التعذر هذا الرفض 

 نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة. ،فورا ،أن تسلميجب 

  52المادة 

  :اآلتيةالبيانات  ،على الخصوص ،ويتضمن ،تنظيميدد بنص حيعد كل محضر مخالفة وفق النموذج الم

 هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛بيان  (1

 هوية العون محرر المحضر؛بيان  (2

 ؛المخالفة معاينةتاريخ وساعة ومكان  (3

النباتات أو أو  ،البيولوجية مكافحةعوامل الاآلفة، أو  تحديدمن حسب الحالة،  ،تي تمكنالالعناصر  (4

 بالمخالفة؛المعنية  الرش معداتأو  ،جات النباتية أو األشياء األخرىالمنت

 طبيعة المخالفة؛ (5

 ؛عند االقتضاء، المنجزة اتزوالحجاإليداعات واإلشارة إلى  (6

 اء؛قتضاال عندها، االطالع علي التي تممراجع الوثائق  (7

 .المخالفةالبحث عن  في إطار اإلجراءات المتخذةكل  (8

، كلما أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون االستماع إليه مفيدا، يتضمن المحضر، أيضا

 .سمحت الظروف بذلك

 خذ العيناتأضر مرجع مح إلى اإلشارةذلك في محضر المخالفة مع  إلى اإلشارةفي حالة أخذ عينات، وجبت 

 .بعده 53المنصوص عليه في المادة 

  53المادة 

 ،ويتضمن، على الخصوص ،يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ،موضوع محضر ةعينخذ أكل يشكل 

 اآلتية:  البيانات

 هوية العون الذي قام بيانأعاله، وكذا  52( من المادة 4( و3( و2( و1البيانات المشار إليها في البنود  -

 غير العون محرر المحضر؛شخصا آخر إذا كان  ةبأخذ العين

 ت منها العينة؛ذالتي أخحصة التحديد العناصر التي تمكن من  -

 ؛وحجمها ومحتواهالعينة وطبيعتها ا تحديدي تمكن من العناصر الت -

 .ةوجهة العين -
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 حائزها.ة أو مالك الحصة التي أخذت منها العينلفائدة  تعويضمنح أي  ةخذ العينال يترتب عن أ

  54المادة 

 التحاليل إجراءقصد  المصالح المختصة إلى ،فورا ،ويوجهها المأخوذةيقوم العون محرر المحضر بختم العينات 

 .واألبحاث

 إنجاز خبرة مضادة.إذا لم ترض نتائج التحاليل واألبحاث أحد األطراف، جاز له طلب 

 .، عند االقتضاءالخبرة المضادةالمترتبة عن التحاليل وعن  مصاريفال، إدانتهيتحمل مرتكب المخالفة، في حالة 

  55المادة 

النيابة العامة المختصة  إلى أعاله 53و 51 نفي المادتيا مالمشار إليه ينضرالمح كل من أصلجه أن يويجب 

التي  قوثائالخر وثيقة من ريخ إعداد آايحتسب ابتداء من تالعمل  أياممن  ( يوما20عشرون )أقصاه أجل داخل 

 المحضرين المذكورين.إرفاقها ب ءيجب عند االقتضا

  56المادة 

 ا.مإلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهأعاله  53و 51ا في المادتين مالمنصوص عليه ينضرالمحيعتد ب

 

 المخالفات والعقوبات:  الباب الثامن

 

  57المادة 

 ألف خمسين منيعاقب بغرامة في مجموعة القانون الجنائي، دون اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها 

  :كل شخص درهم (300.000)ألف  مائةثالثة إلى  (50.000)

أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها دون نقلها  أوحيازتها  أو التراب الوطنيآفة حجرية إلى بإدخال قام  (1

تم سحبها أو انتهت مدة موجب رخصة ب أو هأعال 9في المادة المنصوص عليها على الرخصة  التوفر

ْت ل ِّ س  أو  صالحيتها  تْ م  ل ِّ عمليات أخرى غير تلك التي س  ت ألجل آفات أخرى أو ل  مِّ عْ ت  اسْ أو  خرآمستفيد لم 

 . عالوة على ذلك، يتم إتالف اآلفات الحجرية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛من أجلها

 أعاله؛ 9المادة رقا ألحكام خفي البيئة آفة حجرية طلق أ (2

 هاكثاراآلفات الحجرية المذكورة أو إ ستقبالالأو أماكن  هاوعزلاآلفات الحجرية ستعمل منشآت لتخزين ا (3

أو  ،أعاله 9في البند ج( من المادة المنصوص عليه  االعتمادالتوفر على دون  هانقللأو وسائل  تهاأو مناول

 ؛الحيتهم سحبه أو انتهت مدة صموجب اعتماد تب

خرقا  ،الوطني عبورها الترابعمل على جات النباتية أو األشياء األخرى أو النباتات أو المنت استورد (4

ا في المادة ميهالرخصة أو الموافقة المسبقة المنصوص علالتوفر على دون  ،أعاله 35ألحكام المادة 

أو موافقة ل ِّمت س  خصة بموجب ررخصة تم سحبها أو انتهت مدة صالحيتها أو موجب أو بالمذكورة 

ت  نِّح   ؛خرأو لفائدة فاعل آخر مصدر آجل أو أل أخرىنباتية أو أشياء نباتات أو منتجات  جلألمسبقة م 

خرقا  اعتمادها أو تعليق غير معتمدة أو تم سحبومختبرات نتاج نباتات الغرس في مشاتل إزاول نشاط  (5

 ؛أعاله 43ألحكام المادة 
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خرقا  اعتمادها أو تعليق كافحة البيولوجية في منشآت غير معتمدة أو تم سحبنتاج عوامل المإزاول نشاط  (6

 .أعاله 24ألحكام المادة 

أعاله الذي لم  9الرخصة المنصوص عليها في المادة المستفيد من  المنصوص عليها أعاله نفس العقوبةبيعاقب 

 .الهأع 13ادة بتسرب آفة من اآلفات خرقا ألحكام الميبلغ السلطة المختصة 

 

 58المادة 

 عشرة آالف منيعاقب بغرامة  دون اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي،

  :درهم (100.000) مائة ألفإلى  (10.000)

كل شخص قام بإدخال آفة غير حجرية إلى التراب الوطني أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو  (1

أو بموجب رخصة تم  هأعال 17في البيئة دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة إطالقها 

ل ت ألجل آفات أخرى أو عمليات أخرى  ْت لمستفيد آخر أو اْست ْعمِّ سحبها أو انتهت مدة صالحيتها أو س ل ِّم 

ْت من أجلها. عالوة على ذلك، يتم إتالف اآلفات الغير الحج رية المعنية على نفقة غير تلك التي س ل ِّم 

 مرتكب المخالفة ومسؤوليته؛

كل شخص قام بإدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو  (2

ها في السوق أو إطالقها في البيئة أو تصديرها دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في ضعر

رخصة تم سحبها أو تعليقها أو انتهت مدة صالحيتها أو بموجب رخصة أعاله، أو بموجب  18المادة 

الذي سلمت  أو استعملت ألجل عامل مكافحة بيولوجية غير عامل المكافحة البيولوجيةآخر  سلمت لمستفيد

من أجله. عالوة على ذلك، يتم إتالف عوامل المكافحة البيولوجية المعنية على نفقة مرتكب المخالفة 

 ومسؤوليته؛

كل شخص لم يحترم تدابير الصحة النباتية المتخذة في إطار تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد  (3

 ؛، حسب الحالةأعاله 33أو  28أو  27

أعاله  36المادة النباتية لإلكثار دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة  استوردفاعل كل  (4

س ل ِّم ت ألجل مادة نباتية لإلكثار غير تلك المبينة في الرخصة و انتهت مدة صالحيتها أأو بموجب رخصة 

 تية منه؛ خر متأآخر أو ألجل مكان آالمذكورة، أو س لمت لفائدة فاعل 

أو عمل على  استوردهاالنباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى التي رفض إخضاع كل شخص  (5

 أعاله؛ 37تية المنصوص عليها في المادة عبورها التراب الوطني لتفتيش الصحة النبا

، أعاله 43أو المادة  20المادة  ة، السجل المنصوص عليه فيال يمسك، حسب الكيفيات المطلوبفاعل كل  (6

 ؛حسب الحالة

"جواز المرور النباتات أو المنتجات النباتية أو األشياء األخرى دون التوفر على بنقل  قامكل شخص  (7

 ؛، عندما يكون هذا الجواز مطلوباأعاله 44ة" المنصوص عليه في المادة المتعلق بالصحة النباتي

معدات رش منتجات حماية النباتات غير مطابقة للمواصفات التقنية المطلوبة، أو  قام باستيرادكل فاعل  (8

 ؛أعاله 46خرقا ألحكام المادة  صنعها أو عرضها في السوق

، خرقا لنباتات دون احترام إرشادات االستعمالمعدات رش منتجات حماية ا باستعمال قامكل شخص  (9

   .أعاله 46ألحكام المادة 
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  59المادة 

 عشرة آالفإلى  (5.000) خمسة آالف منوبغرامة  (1) سنة واحدة إلىأشهر  (3) يعاقب بالحبس من ثالثة

تي يقوم بها العمليات المراقبة واألبحاث شخص يعرقل كل  فقط هاتين العقوبتين بإحدى أودرهم  (10.000)

 .أو يعترض عليها أعاله 49شار إليهم في المادة الم ألعوانا

  60المادة 

 .إلى الضعفا أعاله، مالحبس والغرامة، المنصوص عليهتا ترفع عقوبفي حالة العود، 

من أجل إحدى قوة الشيء المقضي به  اكتسب بمقرر قضائيحالة العود كل شخص تمت إدانته يعتبر في 

( المواليتين لتاريخ 2داخل أجل سنتين )مخالفة جديدة  وارتكب نصوص عليها في هذا القانون،المخالفات الم

 . صدور المقرر المذكور

 في حالة تعدد المخالفات، تطبق عقوبات الغرامة على كل مخالفة تم ارتكابها على حدة. 

 

 انتقالية وختامية أحكام:  الباب التاسع

 

  61المادة 

 في الجريدة الرسمية. هنشرانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تدخل أحكام هذا الق

  62المادة 

 :، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميةينسخ

( في ضبط مراقبة النباتات 1927شتنبر  20) 1346 األولمن ربيع  23الظهير الشريف الصادر في  -

 ، كما وقع تغييره وتتميمه؛األمراضلوقايتها من 

( في جعل ضابط لجلب حبوب القطن 1939 أكتوبر 16) 1358رمضان  2الظهير الشريف الصادر في  -

 وتتميمه؛لزراعة القطن، كما وقع تغييره و

بعض  إنتاج ( في فرض مراقبة على1949دجنبر  24) 1369 األولربيع  2الظهير الشريف الصادر في  -

 ؛ جزء منها فقط أواملها ة بكتيتعلق بالنبا مراألالنباتات ونقلها والتخلي عنها وغرسها سواء كان 

( بشأن وجوب اتخاذ تدابير لمقاومة 1950نوفمبر  17) 1370صفر  6الظهير الشريف الصادر في  -

 الجراثيم التي تصيب النبات.

 حين نسخها. المفعول إلىسارية  أعاله إليهاتظل النصوص المتخذة لتطبيق النصوص المشار غير أنه، 

 

 

 )2021يوليو 14) 1442ذي الحجة  3فاس في بوحرر ب 

 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني


