
  1701صفحـة   2019ماي  31 ––نسية الرائد الرسمي للجمهورية التو  44عــدد 

الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  روزيـ  2الفصل                                    نورالدين السالمي  الترابيةوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة              الهادي الماكني  العقاريةأمالك الدولة والشؤون  وزير  سمير الطيب   والصيد البحريالحة والموارد المائية             وزير الف  اإلمضاء المجاور    .2019ماي  28تونس في   .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوالتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر التجهيز واإلسكان وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزير و

  هديوسف الشا  رئيس الحكومة
 

يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ  2019ماي  28مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري    جانفي  31المؤرخ في  1994 لسنة 13وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  .المتعلق بتنظيم صيد التن األحمر 2008ماي  21في 
أكتوبر  27المؤرخ في  1997لسنة  66وعلى القانون عدد   ،2018ماي  23المؤرخ في  2018لسنة  30التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص  1994
فيفري  13المؤرخ في  1995لسنة  252وعلى األمر عدد   االتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط األطلسي،المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى  1997
سبتمبر  27المؤرخ في  1999لسنة  2130وعلى األمر عدد   المستوجبة إلسنادها،المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم  1995
اللجنة االستشارية  المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير 1999 فيفري  13المؤرخ في  2001ة لسن 419وعلى األمر عدد   ،2004سبتمبر  6المؤرخ في  2004لسنة  2138باألمر عدد  كما تم تنقيحهالمكلفة بتنظيم الصيد البحري 
 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة، 2001

المتعلق  2008ماي  21الفالحة المؤرخ في  وعلى قرار وزير  ،2004جوان  8آخرها القرار المؤرخ في نقحته أو تممته والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي  1995سبتمبر  28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في   .المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة 2018نوفمبر  14المؤرخ في  2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد  األول ـ تلغى أحكام الفصل األول من القرار المؤرخ في  الفصل  :قرر ما يأتي  .2018نوفمبر  28بتاريخ وعلى رأي اللجنة االستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري   بها،وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي  2015وان ج 26المؤرخ في وعلى قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري   ،2013جوان  10أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في   وعلى جميع النصوص التي نقحته بتنظيم صيد التن األحمر 
المشار إليه   المتعلق بتنظيم صيد التن األحمر 2008ماي  21 جويلية إلى  2خالل الفترة الممتدة من  باستعمال الشباك الدائرةوحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد هذا الصنف يحجر صيد التن األحمر من قبل ): جديد(الفصل األول   :أعاله وتعوض باألحكام التالية
أيام  10عدد األيام الغير مالئمة على أن ال تتعدى المدة اإلضافية لتعاطي الصيد البحري التمديد في موسم صيد التن األحمر بنفس ويمكن بصفة استثنائية عند تسجيل أحوال جوية غير مالئمة   .ماي من السنة الموالية 25 من هذا القرار فقرة ثانية في  4ـ تضاف إلى الفصل  2الفصل   .جويلية 11أي تاريخ   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019ماي  28تونس في   .ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3الفصل   .اقتضت الضرورة ذلك بطلب من السلطة المختصةعية على األقل كل ساعة وكلما الوحدات بحرا عبر األقمار االصطناالمختصة من المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه من هذا القرار تمكين السلطة  4المنصوص عليها بالفصل ويتعين على وحدات الصيد البحري ): فقرة ثانية( 4الفصل   :ما يلي نصها

ب                  سمير الطي  والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             


