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  .التونسية

  .2020 أكتوبر 27تونس في 
  

 

  والطاقة والمناجم الصناعة ةوزير

                     سلوى الصغير

  

  

 

  

من وزيرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري قرار 
حة فال بتنقيح قرار وزير ال يتعّلـق2020 نوفمبر 5مؤرخ في 

  .المتعلق بتنظيم صيد القفالة 1994 سبتمبر 20المؤرخ في 
  إن وزيرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االّطالع على الدستور،

 جانفي 31 في المؤرخ 1994 لسنة 13 عدد القانون وعلى
بحري وعلى جميع النصوص ال الصيد بممارسة المتعلق 1994

 2018 لسنة 30رها القانون عدد التي نقحته أو تممته وآخ
  ،2018 ماي 23المؤرخ في 

 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2138وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة االستشارية 1999

المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2004 سبتمبر 6 المؤرخ في 2004 لسنة 3138

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419لى األمر عدد وع
 ، المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة2001

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 1995 سبتمبر 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
لصيد البحري وعلى جميع النصوص التي المتعلق بتنظيم ممارسة ا

  ،2004 جوان 8نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 

 1994 سبتمبر 20وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
 16المتعلق بتنظيم صيد القفالة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

  ،1997جوان 

 الصيد تعاطي بتنظيم وعلى رأي اللجنة االستشارية المكلفة
  .2020 سبتمبر 22بتاريخ  البحري

  :قــــررت مــا يلــي 

 من قرار وزير الفالحة 3األول ـ ُتلغى أحكام الفصل الفصل 
 المشار إليه أعاله وتعوض 1994 سبتمبر 20المؤرخ في 
 :باألحكام التالية

 15يحجر صيد القفالة خالل الفترة من ): جديد (3الفصل 
  . كل سنة سبتمبر من30ماي إلى 

غير أّنه يمكن للسلطة المختصة بمقتضى مقرر وباعتبار حالة 

المخزون والخصوصيات البيولوجية والمناخية والصحية في كل 

منطقة من مناطق الصيد، وبعد أخذ رأي اللجنة االستشارية 

 :المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري

  نوفمبر،15التمديد في فترة التحجير إلى غاية   

 موسم الصيدتعليق .  

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2020 نوفمبر 5تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الفالحة والموارد المائيةةوزير
             والصيد البحري

                  عاقصة البحري

  

  

 

  

يتعلق بضبط  2020 نوفمبر 5  فيصحة مؤرخمن وزير القرار 
ين مكيفية تنظيم االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة المنت

  . العموميةللصحةللصنف العاشر في رتبة ملحق 

  ،صحةر الزيإن و

   على الدستور،بعد االطالع

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ريةت الصبغة اإلداذاوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
  ،ع النصوص التي نقحته أو تممتهميوعلى ج

 1985 أكتوبر 5لمؤرخ في ا 1985 لسنة 1216عدد  روعلى األم
  المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

 ديسمبر 18رخ في ؤلما 1998 لسنة 2509ألمر عدد الى وع
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  ،ريةات الصبغة اإلداذوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

 ديسمبر 18رخ في ؤلما 1998 لسنة 2510ألمر عدد اوعلى 

عملة لك  بضبط المطابقة بين درجات أصناف س المتعلق1998

ات الصبغة ذالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

  رية ومستويات التأجير،اإلدا




