
 َناَز 17) 1435 من ربُع األول 15 صادر فٍ 156.14 ووسَز الصحت رقم  مشتزك لىسَز الفالحت والصُد البحزٌقزار

لحدود القصىي المسمىح بها لبقاَا المىاد المتعلقت بالصحت النباتُت فٍ المنتجاث األولُت والمنتجاث بتحدَد ا (2014

. الغذائُت أو علُها

 

 (186، ص 2015فاتح يناير  بتاريخ  مكرر6322  رقم   ج ر)

 

 

وسَز الفالحت والصُد البحزٌ، 

ووسَز الصحت، 

 

تتطثٛك تعض يمتضٛاخ انمإٌَ سلى  (2011 سثتًثش 6) 1432 شٕال 7 انظادس فٙ 2.10.473تُاء عهٗ انًشسٕو سلى 

 يُّ، 53 انًادج  ي4ٍ انثُذ  انًتعهك تانساليح انظذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح، ٔالسًٛا28.07

 

 

  :قـــــزرا مـــا َلٍ  

 

 

: ٚشاد فٙ يذنٕل ْزا انمشاس انًشتشن تانًظطهذاخ اٜتٛح يا ٚهٙ- المادة األولً

 42.95كم يثٛذ اٜفاخ انضساعٛح كًا تى تعشٚفّ فٙ انًادج األٔنٗ يٍ انمإٌَ سلى : المىاد المتعلقت بالصحت النباتُت- 

 يٍ 12 تتاسٚخ 1.97.01انًتعهك تًشالثح يثٛذاخ اٜفاخ انضساعٛح ٔتُظٛى االتجاس فٛٓا انظادس تتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 

كًا تى تغٛٛشِ ٔتتًًّٛ ؛  (1997 ُٚاٚش 21) 1417سيضاٌ 

يتٕاجذج فٙ انًُتجاخ األٔنٛح أٔ ال كم يادج تى تذذٚذْا كًادج يتعهمح تظذح انُثاتاخ :المىاد المتعلقت بالصحت النباتُتبقاَا - 

ٔٚشًم ْزا انًظطهخ كم يشتماخ انًادج انًتعهمح تظذح انُثاتاخ كًٕاد انتذٕل ٔانتفاعم ٔانًستمهثاخ . انًُتجاخ انغزائٛح

  أًْٛح عهٗ يستٕٖ انتسًى ؛ٔانشٕائة راخ

يظادق عهٛٓا أٔ يادج يتعهمح تظذح انُثاتاخ  انتشكٛض األلظٗ نثماٚا :مادة متعلقت بصحت النباتاثالحد األقصً لبقاَا - 

يشخض نٓا طثما نهُظٕص انتششٚعٛح ٔانتُظًٛٛح انجاس٘ تٓا انعًم فٙ ْزا انًجال، ٔانًتٕاجذج فٙ انًُتجاخ األٔنٛح أٔ 

 انغزائٛح أٔ عهٛٓا؛ َتجاخانى

ألم َسثح تشكٛض انثماٚا انًًكٍ لٛاسٓا ٔتسجٛهٓا خالل يشالثح يُتظًح نًستٕٖ انثماٚا انًزكٕسج : الحد القابل للقُاس- 

تٕاسطح طشق تذهٛهٛح يعتشف تٓا؛ 

 

انًتعهمح تانظذح يٕاد تذذد لائًح انًُتجاخ األٔنٛح ٔانًُتجاخ انغزائٛح انتٙ ًٚكٍ أٌ ُتعَذ نٓا دذٔد لظٕٖ نثماٚا ال-  2المادة 

.  تٓزا انمشاس1 سلى *انُثاتٛح فٙ انًهذك

 

فٙ انًُتجاخ األٔنٛح انُثاتٛح  انًٕاُد انًتعهمح تانظذح انُثاتٛح ٔانذذٔد انمظٕٖ نثماٚاْا  تٓزا انمشاس2 سلى *انًهذكفٙ تذذُد 

 .انًشاس إنّٛ أعالِ 1  سلىٔانًُتجاخ انغزائٛح راخ األطم انُثاتٙ أٔ عهٛٓا انًثُٛح فٙ انًهذك

 

فٙ انًُتجاخ األٔنٛح  انًٕاُد انًتعهمح تانظذح انُثاتٛح ٔانذذٔد انمظٕٖ نثماٚاْا تٓزا انمشاس 3  سلى*انًهذكفٙ  تذذُد

 .أعالِانًشاس إنٛٓا  1  سلىانذٕٛاَٛح ٔانًُتجاخ انغزائٛح راخ األطم انذٕٛاَٙ أٔ عهٛٓا ٔانًثُٛح فٙ انًهذك

 

.  انتٙ ال تتطهة تذذٚذ انذذ األلظٗ نثماٚا انًٕاد انًزكٕسجانًٕاد انًتعهمح تانظذح انُثاتٛحتثك يمتضٛاخ ْزِ انًادج عهٗ  ال

 

 تٓزا انمشاس ٔانتٙ نى ٚتى 1عُذيا ٚتى استٛشاد انًُتجاخ األٔنٛح أٔ انًُتجاخ انغزائٛح انٕاسدج فٙ انًهذك سلى  -3المادة 

 تٓزا انمشاس، فإٌ انذذ األلظٗ انًطثك عهٗ ْزِ 3 أٔ 2انتُظٛض، تانُسثح نٓا، عهٗ أ٘ دذ ألظٗ نهثماٚا فٙ انًهذك سلى 

. انًُتجاخ ْٕ انذذ األلظٗ نهثماٚا انًذذد فٙ انًذَٔح انغزائٛح



فٙ انًذَٔح انغزائٛح، ٚجة أٌ تخضع ْزِ انًُتجاخ، تُاء انًتعهمح تانظذح انُثاتٛح فٙ دانح عذو تذذٚذ دذ ألظٗ نثماٚا انًٕاد 

عهٗ طهة يٍ انًستٕسد، نتمٛٛى األخطاس يٍ طشف انًكتة انٕطُٙ نهساليح انظذٛح نهًُتجاخ انغزائٛح، يع تمذٚى يهف تمُٙ 

ٍُ يٍ تذذٚذ انذذ األلظٗ " اختثاساخ انثماٚا"ٚشًم، عهٗ انخظٕص، َتائج  ًَّك انًُجضج ٔانًعطٛاخ انًتعهمح تانتسًى انتٙ ُت

. نهثماٚا انًطثك

 

 .  دسة انذانح3 2ٔفٙ انًهذمٍٛ سلى انًطثمح ٚجة أٌ تذيج انذذٔد انمظٕٖ نهثماٚا 

 

فٙ جًٛع انذاالخ، ٚجة أال تتجأص تماٚا انًٕاد انًتعهمح تانظذح انُثاتٛح فٙ انًُتجاخ األٔنٛح ٔانًُتجاخ انغزائٛح - 4المادة 

 تٓزا 3 أٔ 2 انًشاس إنّٛ أعالِ ٔانتٙ نى ٚتى تُظٛض دذ ألظٗ نثمٛاْا فٙ انًهذك سلى 1أٔ عهٛٓا ٔانًثُٛح فٙ انًهذك سلى 

 أٔ انذذ انماتم نهمٛاط انًُظٕص عهّٛ فٙ (mg/kg 0,01) كهغ/ يهغ0،01 أعالِ، َسثح 3انمشاس أٔ طثما نًمتضٛاخ انًادج 

. انًادج األٔنٗ أعالِ

 

 يٍ جًادٖ األٔنٗ 13 انظادس فٙ 1809.89لشاس ٔصٚش انفالدح ٔاإلطالح انضساعٙ سلى تُسخ انًادج انثانثح ل  -5المادة 

نتطٓٛش تزٔس  Deltamethrineٔ PiperonylButoxydeانًتعهك تثٛع ٔاستخذاو يادتٙ  (1989 دٚسًثش 13) 1410

. انذثٕب يٍ انذششاخ انضاسج

 

 .ُٚشش ْزا انمشاس تانجشٚذج انشسًٛح -6المادة 

 

 

 

 (2014 يناير 17) 1435 من ربيع األول 15ي فوحرر بالرباط 

  ، عسيس أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري
 الحسين الوردي وزير الصحة،

 

 تراجع المالحق في الترجمة الفرنسية  (*)

 


