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 2021 جانفي 25 ؤرخ في م2021 لسنة 70 عددأمر حكومي 

 22 المؤرخ في 1999 لسنة 2635تعلق بتنقيح األمر عدد ي
ق بإحداث لجنة فنية استشارية لمتابعة  المتعل1999نوفمبر 

  . طرق سيرهاوإحياء األراضي الدولية الفالحية وبضبط مهامها 

  إن رئيس الحكومة، 

  لصيد البحري، واوالموارد المائية الفالحةة باقتراح من وزير

  بعد االّطالع على الدستور،

  13  المـؤرخ في 1995لسنة  21 وعلى القانــــون عـدد
المتعّلق بالعقارات الدولية الفالحية وعلى جميع  1995فيفري 

  لسنة 63النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2001  جوان 25  بتاريخ 2001

 نوفمبر 22 المؤرخ في 1999 لسنـة 2635وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث لجنة فنية استشارية لمتابعة إحياء  1999

 ة وبضبط مهامها وطرق سيرها،األراضي الدولية الفالحي

 فيـــــفري 13 المؤرخ في 2001 لسنـة 419وعلى األمر عدد 
  والمتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيـــــفري 13 المؤرخ في 2001 لسنـة 420وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جميع النصوص التي 2001

 2018 لسنة 503الحكومي عدد  ألمرنقحته أو تممته وآخرها ا
  ،2018 ماي 31المؤرخ في 

 2مؤرخ في ال 2020 لسنة 84رئاسي عدد المر و على األ
 ،علق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائهاالمت 2020 سبتمبر

    .وعلى  رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 لسنة 2635 من األمر عدد 3 يلغى الفصل  ـ  الفصل األول
 المشار إليه أعاله، ويعوض 1999 نوفمبر 22 المؤرخ في 1999
 :كاآلتي

  :تتركب اللجنة الفنية االستشارية كما يلي):  جديد ( 3الفصل 

  
  رئيس:   الوزير  المكلف بالفالحة  أو من ينوبه -

  عضو:   ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية -

 عضو:   دولة والشؤون العقاريةممثل عن الوزارة  المكلفة بأمالك ال - 

 عضو:   ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية واالستثمار والتعاون الدولي - 

 عضو:   ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية -

 عضو:   ممثل عن البنك المركزي التونسي -

 عضو:   ممثل عن وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية -

 عضو:   الجهة التي توجد بدائرتها األرض الدولية المعنيةممثل عن والي  - 

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة 
  .والتجربة للمساهمة في أشغال اللجنة برأي استشاري

ويعين األعضاء، غير المعنيين بصفاتهم بمقرر من الوزير 
  .المكلف بالفالحة باقتراح من الجهات المعنية

رة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة  ـ وزي2الفصل 
 بتنفيذ هذا ، كل فيما يخصها،أمالك الدولة والشؤون العقارية مكلفتان

  . األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

    .2021 جانفي 25 تونس في
  

  اإلمضاء المجاور

  الفالحة والموارد المائيةةوزير
             حريوالصيد الب

   عاقصة البحري
أمالك الدولة والشؤون  وزيرة

  العقارية
                  ليلى جّفال

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

  
 جانفي 25 ؤرخ في م2021 لسنـة 71 عددأمر حكومي 

أرض فالحية وبتحوير قطعة  صلوحية يتعّلـق بتغيير 2021
  .حدود مناطق الصيانة باألراضي الفالحية بوالية نابل

  ،الحكومةإن رئيـــس 

   والموارد المائية والصيد البحري، الفالحـةة مـن وزيـرباقتراح

 على الدستور، طالع عد االب

 نوفمبـر 11خ في  المؤر1983 لسنة 87دد ـــعلى القانون عو
وعلى جميع النصوص راضي الفالحية األ  المتعّلق بحماية 1983

 المؤرخ 2019 لسنة 47التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 
  المتعلق بتحسين مناخ االستثمار،  2019 ماي 29في 

وعلى مجّلة التهيئة الترابية والّتعمير الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع ،1994نوفمبر  28ي ـــؤرخ فــ الم1994 لسنة 122

 لسنة 29نصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد ال
 ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009

 1984 أفريل 7خ في  المؤر1984 لسنة 386وعلـى األمر عدد 
الجهوية  االستشاريةالمتعّلق بتركيب وطرق سير الّلجان الفنية 

 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة  الفالحيةلألراضي
   ،2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 23ر عدد األم

 جانفي 16 المؤرخ في 1986 لسنة 104 عدد وعلى األمر
  لوالية نابل،راضي الفالحية باألالمتعّلق بضبط مناطق الصيانة  1986

 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999 لسنة 2253وعلى األمر عدد 
عمير كما تم  بالمصادقة على التراتيب العامة للت المتعّلق1999

 14 المؤرخ في 2002 لسنة 2683تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 المؤرخ 2020 لسنة 99  وباألمر الحكومي عدد 2002 أكتوبر

        ،2020 فيفري 17في 




