قرار من وزير الفﻼحــة والموارد المائيـة والصيد البحري
مؤرخ في  24مارس  2022يتعلق بتنقيح وإتمام القرار
المؤرخ في  20سبتمبر  1994المتعلق بتنظيم موسم صيد
اﻷخطبوط.
إن وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،

قرار من وزيـر الفﻼحـة والموارد المائية والصيد البحري
مـؤرخ في  24مارس  2022يتعلـق بالمصادقـة علـى مثالي
التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفﻼحي بالمعالية
)القسط اﻷول( مـن معتمدية سجنان بوﻻيـة بنزرت.
إن وزيـر الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  117لسنة  2021المؤرخ في 22
سبتمبر  2021المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  117لسنة  2021المؤرخ في 22
سبتمبر  2021المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد  13لسنة  1994المؤرخ في  31جانفي
 1994المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص
المتممة أو المنقحة له وآخرها القانون عدد  30لسنة 2018
المؤرخ في  23ماي ،2018

وعلى القانون عدد  17لسنة  1977المؤرخ في  16مارس
 1977المتعلق بـإحداث وكالـة اﻹصﻼح الزراعي بالمناطق
العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد  29لسنـة
 2000المـؤرخ فـي  6مارس ،2000

وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفﻼحة المؤرخ في  20سبتمبر 1994
المتعلق بتنظيم موسم صيد اﻷخطبوط،
وعلى رأي اللجنة اﻻستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد
البحري في جلستها بتاريخ  31مارس .2021
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصل  4من القرار المؤرخ في 20
سبتمبر  1994المشار إليه أعﻼه وتعوض باﻷحكام التالية:
الفصل ) 4جديد( :يحجر صيد اﻷخطبوط من نوع
 Octopusvulgarisدون  1كيلوغرام.
الفصل  2ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في  20سبتمبر 1994
المشار إليه أعﻼه فصل  2مكرر في ما يلي نصه:
الفصل ) 2مكرر( :يحجر صيد اﻷخطبوط من صنف
 Octopusvulgarisباستعمال الدراين البﻼستيكية.
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  24مارس .2022
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة

نجﻼء بودن رمضان
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وعلـى اﻷمـر عدد  1877لسنة  1999المؤرخ في  31أوت
 1999المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة اﻹصـﻼح الزراعـي بالمناطـق
العموميـة السقويـة،
وعلى اﻷمـر عـدد  419لسنـة  2001المؤرخ فـي  13فيفري
 2001المتعلـق بضبـط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،
وعلـى اﻷمـر عدد  977لسنة  2001المـؤرخ في  3ماي
 2001المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة
المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والمﻼحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة
تنظيـم اﻷراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفﻼحيـــــة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  137لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  138لسنة  2021المؤرخ في 11
أكتوبر  2021المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي  11ماي  2012المتعلـق بإحــداث
دائرة تدخل عقاري فﻼحي بالمعالية مـن معتمدية سجنان بوﻻيـة
بنزرت وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والمﻼحظـات
المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم اﻷراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل
الوكالـــة العقاريـة الفﻼحيـة المجتمعـة بمقـر وﻻيـة بنزرت بتاريـخ
 23مارس .2018
قـــرر مـا يلـــي :
الفصـل اﻷول ـ ت تـم المصادقـة علـى المثالين الملحـق ين
بهـذا القـرار والمتعلق ين بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل
العقاري الفﻼحي بالمعالية ) القسط اﻷول( من معتمديـة
سجنان بوﻻية بنزرت.
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