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عادة تقيمي   الرتاخيص املمنوحة للمبيدات الزراعية أ ونسا يقوم ابإ

 2020و 2018 بنيمادة فعاةل ما  15 لـ الرتاخيص حسب•  

  (عادة تقيمي الرتاخيص املمنوحة لعرش  2021( مواد فعاةل يف مارس 10اإ

ىل أ ورواب مرخصة يف غريمبيدات  تصدير حول تقريرل  حكومية غري منظامت نرش عقب  مهنا دوةل 85 اإ

 بيداتامل  من املغرب واردات أ ن الغذائية عىل الصحية للمنتجات للسالمة الوطين املكتب يؤكد املغرب،

جاميلمن  ٪ 2 سوى متثل ال الزراعية عىل  أ ساسا حتتويويتعلق ال مر مببيدات  .ال ورويب الاحتاد صادرات اإ

  .الهيدروجني وس ياانميد ابراكواتو ديلكوروبروبني، املواد الفعاةل

 اخليطية ادليدان ضد الرتبة لتطهري يس تخدم مبيد وهو. الواردات هذه من٪ 87 وحدهديلكوروبروبني  وميثل

 ،رتالياوأ س الياابنو  ال مريكية املتحدة هذا املبيد مرخصا هل يف عدة دول مهنا الوالايتال يزال و  .الزراعة قبل

 لخرضواتل املنتجة البدلان اس تثنائية، خاصة يف تراخيص منح عربيف أ ورواب حاليا  عامهليسمح ابس ت كام

محاليا تدرس  ات العلمية ال خريةضوء املس تجد وعىلأ ورواب امحلراء. عالوة عىل أ ن  والفواكه عادةاكنية اإ  اإ

 (Dichloropropene 1.3)الفعاةل هذه املادة الرتخيص ل 

ىل أ ن   يفواردة  اةلمادة فع 41 بني من فقط فعاةلمواد  8 بـ معين املغريب فاليحال القطاعوجتدر االإشارة اإ

 ،Propargite ، Atrazine) الوطنية السوق من مهنا 4 حسب سابقا متحيث  املذكور، التقرير

Carbendazime ،Acetochlor) ، 1،3 و ، لباراكواتلك من ا مراجعة أ ونسا برمج يف حني-

 .2021وترايسولفورون خالل س نة  ، الهيدروجني وس ياانميد ، ديلكوروبروبني

طار اللجنة الوطنية ملبيدات الآفات الزراعية ،ابنتظام ويقوم املكتب عادة تقيمي مجموعة من املواد الفعاةل يف اإ ، ابإ

 منمادة فعاةل  15 ترخيص سحبب  2020 و 2018 ني سنيتب ما حيث قامتركيبة املبيدات، اليت تدخل يف 



 

 

يثيل لكوربرييفوس مهنا  ، الوطنية السوق  وتريلكورفون ، وأ ميرتوول ، ودينواكب ، ميثيل ولكوربرييفوس ، اإ

يربوديون ، وميثيداثيون ،( DDVP) وديلكوروفوس ، وبروابرجيت ، واكربوفيوران ،  ، واإ

هذه  وتدخل .الغليفوسات عىل احملتوية املس تحرضات وبعض بروبينيب ، لينورون  ، وديفوبلوفيدوزسين

طار املقاربةالعملية يف  ىل  دفهت اليت ندجمةامل  اإ  يف للمسامهة الزراعية الآفات ملبيدات علقنامل الاس تخداماإ

 .املس تدامة الزراعة تمنية

عادة معلية 2020 زيوليو  منذ املكتب هذا وابرش ر اللجنة لعرضها عىل أ نظا أ خرى مواد فعاةل 10تقيمي اإ

خبار وقام 2021 مارس يف الآفات الزراعيةبيدات الوطنية مل   قواننيلل وفقا بذكل املعمتدة الرشاكت ابإ

 .العمل هبا اجلاري واملساطر

ىل  املكتب قبل من الزراعية اتالآف مبيدات تقيمي اعامتد يمت كام  ضوء عىل س امي ال ذكل،لكام دعت الرضورة اإ

ة لقة ابلصحادلوائية املتعاليقظة  معطياتو  ادلويل املس توى عىل املبيدات وضعيةو  العلمية، س تجداتامل 

 .النباتية

 

البحري  لصيدة واالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالح

ة الدولة ومتمتعة خاضعة لوصاي ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم  ؛والتنمية القروية والمياه والغابات

موجب نوحة بوتمارس لحساب الدولة، مع مراعاة االختصاصات الممبالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية. 

 نباتاتت والصات المتعلقة بالحفاظ على صحة الحيواناالتشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، االختصا

 بحماية وحماية صحة المستهلك.

 

 


