قرار من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في  12سبتمبر  2019يتعلق بالمصادقة على محضر
جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بوﻻية قفصة.
إن وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد  20لسنة 1988
المؤرخ في  13أفريل  ،1988المنقحة والمتممة بالقانون عدد
 28لسنة  2001المؤرخ في  19مارس  2001المتعلق بتبسيط
اﻹجراءات اﻹدارية في قطاع الفﻼحة والصيد البحري وخاصة على
الفصلين  58و 59من هذه المجلة،
وعلى اﻷمر عدد  404لسنة  1989المؤرخ في  24مارس
 1989المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين
الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى اﻷمر عدد  1238لسنة  1990المؤرخ في أول أوت
 1990المتعلق بتركيب ومشموﻻت اللجنة المكلفة بتحديد أراضي
المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفﻼحة المؤرخ في  15سبتمبر 1980
المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد
أراضي المراعي بوﻻية قفصة،
الهيكل
اﻹدارة العامة للغابات

اﻹدارة العامة للصحة النباتية
ومراقبة المدخﻼت الفﻼحية
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اﻻسم واللقب
عز الدين الطاغوتي
عادل الجمازي
قاسم الشماخي
بسمة المرابط حرم
السمعلي
آسية اﻹمام حرم
سﻼمي
ألفة بلدي حرم
الخماسي
عفاف الصفار حرم
بوزويتة

وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى
بوﻻية قفصة المؤرخ في  15ماي  2019المتعلق برفع اﻹخضاع
لنظام الغابات عن قطعة أرض كائنة بمنطقة السواعي والمعروفة
بهنشير الخنافيس من معتمدية قفصة الشمالية من وﻻية قفصة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة
الجهوية لتحديد أراضي المرعى بوﻻية قفصة المؤرخ في  15ماي
 2019المتعلق برفع اﻹخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض
تمسح جمليا  640هك وكائنة بمنطقة السواعي "هنشير
الخنافيس" من معتمدية قفصة الشمالية من وﻻية قفصة كما هي
محددة بخط أحمر بالمثال الطوبوغرافي الملحق لهذا القرار
لغرض استغﻼلها في مشاريع تنمية فﻼحية.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  12سبتمبر .2019

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
اطلع عليه

سمير الطيب

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
اﻹدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان

بمقتضى قرار من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في  15أوت .2019
كلف اﻹطارات اﻵتي ذكرهم ،بخطط وظيفية ببعض اﻹدارات
المركزية بوزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري ،وذلك
وفقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة
مهندس رئيس

مهندس عام
مهندس رئيس

مهندس أول

الخطة الوظيفية
مدير المحافظة على الغابات
مدير حماية النباتات
مدير المصادقة ومراقبة جودة المدخﻼت الفﻼحية
رئيس مصلحة التحاليل الفيروسية بإدارة المصادقة
ومراقبة جودة المدخﻼت الفﻼحية
رئيس مصلحة الحشرات بإدارة حماية النباتات

رئيس مصلحة اﻷمراض والنيماتودا بإدارة حماية
النباتات
رئيس مصلحة تحاليل البذور والشتﻼت بإدارة
المصادقة ومراقبة جودة المدخﻼت الفﻼحية
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