
بسٍ  (1984 يارش 19 )1404 يٍ جًادى اآلخرة 15 صادر في 466.84قرار نوزير انفالحت واإلصالح انسراعي رقى 

. َظاو نًبيداث انطفيهياث انعضويت انكهوريت

 

 

إٌ وزير انفالحت واإلصالح انسراعي، 

 

٘ انقؼذج 23تًقرضٗ انظٓٛش انطشٚف انصادس ٙف  تضجش انغص ٙف تٛغ انثضائغ ٔذضٚٛف  (1914 أكرٕتش 14 )1332 يٍ ر

ُرجاخ انفالحٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ أٔ ذرًًّٛ ؛  انسهغ انغزائٛح ٔاًن

ٕاد انسايح  (1922 دٚسًثش 2 )1341 يٍ ستٛغ اٜخش 12ٔتًقرضٗ انظٓٛش انطشٚف انصادس ٙف  تسٍ َظاو السرٛشاد اًن

ا، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ أٔ ذرًًّٛ ٔالسًٛا انفصم    يُّ ؛9ٔاالذجاس فٛٓا ٔحٛاصذٓا ٔاسرؼًآن

٘ انحجح 29ٔتُاء ػهٗ انقشاس انصادس ٙف  حضشاخ  (1953 سثرًثش 9 )1372 يٍ ر ٕاد ٔاًن تسٍ َظاو نإلذجاس ٙف اًن

ثاذاخ ٔالسًٛا انفصم  سرؼًهح نهحفاػ ػهٗ صحح اُن  يُّ ، 3اًن

 

 : يقرر يا يهي

 

ٌ ذسرٕسد أٔ ذصُغ أٔ ذؼشض نهثٛغ أٔ ذثاع أٔ ذفٕخ أٔ ذطرشٖ أٔ ذسرؼًم أ٘ يادج أٔ يضٚج يٍ : انفصم األول ال ٚجٕص أ

 : يٕاد ٚطرًم ػهٗ أحذ انؼُاصش انفؼانح انرانٛح

- Aldrine (H H D N) ; 
- Chlordane ; 
- Dichlorodiphénydichloréthane (D D T) ; 
- Dichlorodiphényldichloréthyléne (D D E) ; 
- Endrine ; 
- Strodan ; 
- Télorin ; 
- Héxachlorobenzène (H C B) ; 
- Chlorobenzilate , 
- Toxaphène ; 
- Heptachlore. 

 

ُصٕظ ػهٛٓا ٙف انفصهٍٛ : 2انفصم  طرًهح ػهٗ انؼُاصش انفؼانح 5 4ُٔٚظى ٔفق انطشٔط اًن ٕاد اًن  تؼذِ اسرؼًال اًن

 : انرانٛح

- Dichlorodiphényltrichloréthane (D D T) ; 
- Dieldrine ( H E D D) ; 
- Héxachlorocyclohéxane (H C H) ; 
- Lindane (isomère gamma de H C H). 

 

ثُٛح ٙف انفصم : 3انفصم  طرًهح ػهٗ أحذ انؼُاصش انفؼانح اًن ٕاد اًن  أػالِ 2ٚرٕقف اسرٛشاد ٔصُغ ذشكٛة ٔتٛغ ٔذفٕٚد اًن

شاقثح انرقُٛح ٔصجش انغص ثاذاخ ٔاًن ٌ يٍ يذٚشٚح حًاٚح اُن  .ػهٗ إر
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طرًهح ػهٗ أحذ انؼُاصش انفؼانح انرانٛح: 4انفصم  سرحضشاخ اًن  : ال ذسرؼًم اًن

- Dieldrine ; 
- HCH ; 
- Lindane ; 

 
 : إال نألغشاض انرانٛح

Dieldrine et H C H -  نًكافحح انجشاد ؛ 
Lindane -  نًؼانجح تزٔس انحثٕب ٔانقغاَٙ ٔانطًُذس ٔانُثاذاخ انُسٛجٛح ٔانخضشٔاخ ٔانُثاذاخ انضٚرٛح. 

 

 

طرًهح ػهٗ يادج: 5انفصم  سرحضشاخ اًن ٌ ذسرؼًم اًن نهًحافظح ػهٗ انصحح  H C H أٔ Lindane أٔ D.D.T : ًٚكٍ أ

 .ٔانصحح انؼايح

 : ذُسخ: 6انفصم 

  تطأٌ اسرؼًال يادج1953 َٕفًثش 9أحكاو قشاس يذٚش انفالحح ٔانغاتاخ انصادس ٙف  Lindane  إلتادج انحطشاخ

 انضاسج تثزٔس انحثٕب ٔانقغاَٙ ؛

 رؼهقح تًٕاد اسدج ٙف انفصم  Endrine, Dieldrine, Aldrine األحكاو اًن  يٍ قشاس ٔصٚش انفالحح 3إن

عُٙ سقى  كهف تاإلَؼاش إن اجة 1969 ُٚاٚش 10 انصادس ٙف 26.69ٔاإلصالح انضساػٙ اًن  ترحذٚذ انطشٔط إن

شكثح ػهٗ أساط يٕاد  ثاذاخ ٔاًن ؼذج نهحفاػ ػهٗ صحح اُن سرحضشاخ اًن ذٕفشْا نرسرخذو ٙف انفالحح تؼط اًن

 .سايح

شاقثح انرقُٛح ٔصجش انغص ٔيذٚش انرخغٛظ ٔانطؤٌٔ : 7انفصم  ثاذاخ ٔاًن ٚسُذ ذُفٛز ْزا انقشاس إٗن يذٚش حًاٚح اُن

 .االقرصادٚح كم ٔاحذ يًُٓا فًٛا ٚخصّ

 . ضٓشا ػهٗ ذاسٚخ َطشِ ٙف انجشٚذج انشسًٛح12ٚؼًم تأحكاو ْزا انقشاس تؼذ يشٔس : 8انفصم 

 

 

 

 

 .(1984 يارش 19 )1404 يٍ جًادى اآلخرة 15وحرر بانرباط في 

 . عثًاٌ انديُاتي،وزير انفالحت واإلصالح انسراعي

 


